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هویت بی رقیب

»خواستهاصلیماداشتنکسیاستکهباعثالهاممادرزندگیشود؛
تاتبدیلبهآنچیزیشویمکهمیدانیمتوانشراداریم.«

رالفوالدوامرسون

تابهحالرقیبیداشتهاید؟منظورمرقابتدوستانهدرورزشیارقابت
کودکانبرایجلبتوجهوالدیننیست.

هدفمبیشترروبهروبودندائمیبامخالفیامنتقداست.احساسشما
نسبتبهرقیب،مطمئنًامثلاحساستانبهدوستانیاخانوادهنیست.وقتی
پایرقابتبهمیانمیآید،رقیب،همانقدرکهقصدپیروزیدارد،بههمان

اندازهبهدنبالحذفکردنشماازصحنهبازینیزهست.
رقابتی محدودههای فراسوی شما نظر مورد زندگی دریابید اگر ولی
است،چه؟اگربفهمیددلیلیبرایباختیاحذفازبازیوحودندارد،چه؟
خارج میتوانید فقط نه بفهمید اگر چه؟ نیست، کار در باختی بفهمید اگر
این از خارج خود، انتخاب با میتوانید بلکه کنید، فکر رایج کلیشههای از

کلیشههایتعیینشدهتوسطاجتماع،زندگیکنید،چه؟
پایانجهانیکهمامیشناسیم، سالهاپیشکتابیخواندمکهمیگفت
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این فرازمینی(. بیگانگان حمله با )نه است همراه گستردهای بیگانگِی با
ما کهجهان زمانیمیرسد میگفت که میکرد بررسی را نظریهای کتاب
بهدوشالودهفکریمتضادازهمتقسیممیشود.وقتیفرِضچنینتقسیم
به حمله به مخالف گروههای تحریک پس باشد، داشته وجود گستردهای

یکدیگرتازمانیکهپایانجهانفرارسد،چنداندورازذهننخواهدبود.
صورت مفصلتری ابعاد در گستردهای، و یافته نظام جدایِی چنین
که جایی گیرد؛ صورت خانه مانند آشنا محلی در میتواند میگیرد.
خانوادههاییازهمپاشیده،مملوازافرادزخمیباقلبهاییدورازیکدیگر
زمزمهگران که دارند نیروهاییوجود بین، این در زندگیمیکنند. آن در
دیگران یا خود علیه را کهشما هدف این با و هستند دروغین وعدههای

بشورانند،بهافکار،احساساتوارادهشماحملهورمیشوند.
گریختنازپیامهاوپیامآورانیکهبهمامیگویندبهاندازهکافیخوب
به نیستی، باهوش کافی اندازه به نیستی، جوان کافی اندازه به نیستی،
اندازهکافیسریعیاثروتمندنیستی،سختاست.مازیررگبارامیدیواهی
خردمیشویموبهخاطراینانتظارات،عقبنشینیکردهوخودراکوچک
میشماریم.ذاتبشربرآناستکهذهنخودراازاینافکاِرپیوستهکهبا
زورگوییبهمامیقبوالنندکافینیستیم،منحرفکند.وقتیاینرنجبهنقطۀ
بحرانیمیرسد،برخیباتقلیدومطابقتکنارمیکشند،درحالیکهبرخی

دیگربایاغیگریایناتهاماترابهخودشانپسمیدهند.
ماوقتیقضاوتشویم،قضاوتمیکنیم.
وقتیخجلشویم،خجالتزدهمیکنیم.

وقتیموردتنفریم،متنفرمیشویم.
دیگران از میخواهیم که نمیکشد طولی میشویم، ورشکسته وقتی
دزدیکنیم.دراینچرخههمهبازندههستندوبرندهایوجودندارد.ولی

اگرسخنانپولسحقیقتداشتهباشد،چه؟

»اّمادینداریباقناعت،سودیعظیماست.«)اولتیموتائوس6:6(

دینداری،تواناییایاستکهاجازهمیدهددیدگاهبرترخداوندراحاصل
کنیم.اینبدانمعناستکهوقتیمعترفیمخداوندبهدیگرانچگونهوباچه

دیدیمینگرد،دیداونسبتبهخودرانیزمیپذیریم.
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قناعتورضایتداشتن،باعثایجادخشنودیازخودنمیشود،بلکه
موجبرهاشدنخالقیتمیشود!ازهمهمخالفتهاوحواسپرتیهاروی
برگردانید.چشمانخداوندبرماست،پسمانیزمیتوانیمسربلندکردهو

بهاوچشمبدوزیم.
بعدچه؟

بهجایرقابتکردنبرایآنچهکهقرارنبودهمتعلقبهتوباشد،انرژی
خودراصرفآنچیزیکنکهمتعلقبهتوست.

دعامیکنماینکتابنشاندهدکهچهچیزهایمضروناسالمیمیتواند
هرروزهموجبتیرهوتارشدنادراکمانگردد.بهجایشتافتنبهسمت
رقابتیکهچیزیازآنحاصلنمیکنید،میخواهمخودرابرایپیروزیدر
جنگآمادهنمایید.جدالیبرایبهدستآوردنقوتروحشمادرجریان
است.وقتآنرسیدهکهجایخودرادرایندنیاپیداکنید.بگذاریددروغها

راافشاکردهوانحرافاترابررسینماییمتادریابیدواقعًاکههستید.

گمشده و پیدا شده
منسگهاراخیلیدوستدارم.اخیرا،وقتیخانهنبودموبهکرهجنوبی
رفتهبودم،سگعزیزمان،تیا،توسطمرکزکنترلحیواناتگرفتهشدهبود.
ظاهراًیکیازکسانیکهدرخانهماکارمیکرد،دررابازگذاشتهبودو
تیاخانهگرمونرممارابهمقصدخیابانهاییخبستهزمستانیکلورادو
ترککردهبود.اوبههردلیلیآنشبراهبرگشتبهخانهراپیدانکرد.یکی
ازهمسایههایبسیارمهربان،شببهاوپناهدادوصبحاورابهپناهگاه

حیواناتبرد.
رویقالدهتیاشمارهتلفنخانهمانوشتهشدهبود،امامتاسفانهفایدهای
نداشت،چونتلفنماعوضشدهبودوعالوهبرهمهاینهاتاریخشناسنامه
تیاهمگذشتهبود)متاسفانهفکرنمیکردیمکهبایدآنراتمدیدکنیم(.همه
اینعواملدستبهدستهمدادتاسگیدوستداشتنیکهخانهایدارد،

بدونصداوهویتیکهبهپیداکردنشکمککند،درپناهگاهباقیبماند.
مندرسئول،ازهمهچیزبیاطالعبودم.پسرهاعاقالنهفکرکردندو
ماجراجوییپردردسِرتیاراازمنمخفینگهداشتند،امابیشکهمهاهل
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خانههراسانشدهبودند.آنهاهمهجادنبالتیاگشتند،ولیاثریازاونبود.
میترسیدندسگهایولگردبهاوحملهکردهباشند.بهعنوانآخرینگزینه،
تقریبًابدونهیچهدفوامیدی،بهپیشنهادیگوشدادندوباپناهگاهسگها

تماسگرفتند.
وقتتیآستینبهپناهگاهرفتوتیارادید،مطمئننبودکهخودشباشد.
اینتجربهسخت،کاماًلرفتاراوراعوضکردهبودوازدیدنپسرم،بیشتر
افسردهبودتاهیجانزده.تیاکنارقفسایستادهبودومیلرزیدوازترس
سرشراپایینانداختهبودوبدنشخمشدهبود.بعدازاینکهآستینپولی
برابرباهزینهیکاتاقخوبدرهتلوجریمهایسنگین)ظاهراًشناسنامه

اعتبارگذشتهخیلیمنفوراست(راپرداخت،دوبارهتیامالماشد.
بعدازاینکهازسفربرگشتموازماجرامطلعشدم،کمیناراحتشدم؛نه
ازفرزندانمبلکهازسگم.تیابیشازدهسالاستکهسگخانوادهماست،
وایناولینباریبودکهگممیشدوخودشبرنمیگشت.نگرانبودم،چرا
حاال؟آیاآبمرواریدبیناییاشراتحتتاثیرقراردادهبود؟آیاسنباال

باعثسردرگمیاوشدهبود؟آیادنبالمنمیگشت؟
خانواده به متعلق تیا نبود. مهم کرد، ترک را خانه او که دلیلی نهایتًا
ماستوناتوانیاودرپیداکردنراهبرگشتاینواقعیترانفینمیکرد.
آنهابهدنبالاوگشتهبودند،جریمهپرداختشدهبود،شناسنامهتمدیدشده
بود،اوازقفسناخوشایندبیرونآمدهوسرجایخودش،پایتختماکنار
خودمبازگشتهبود.شبیپرتالطمباعثنشدکهمامالکیتاوراانکارکنیم.
اِشکال ُپر اگرما)صاحباِن اینمثالچیست. از بدانیدمنظورم احتمااًل
حیواناتکهمسلمًاهستیم(چنینکاریرابرایسگمانکردیم،پدرآسمانی
است این هویتتان برایشناخت قدمشما اولین کرد؟ ماچهخواهد برای
کهدرککنیدبرایپدرچهکسیهستید.اولیوحنا1:3،دریچهایفراهم

میآوردتابفهمیمخداوندچگونهبهمامینگرد.

»ببینیدپدرچهمحبتیبهماارزانیداشتهاست!مافرزندانخداخوانده
شدهایم!ازهمینروستکهدنیامارانمیشناسد،چراکهاورانشناخت.«

)اولیوحنا1:3(

و شگفتانگیز الهامبخش، که بگوییم خداوند بینظیر محبت از بیایید
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و دنیوی چیز هر از فراتر بسیار محبت این است. چیز همه از متعالیتر
سازد. شگفتزده را ما تا کافیست خداوند محبت ژرفای است. معمولی
اینمحبتشگفتانگیزمانندامتیازاست؛بهنوعیمانندهدیهگرفتنبرای
خریدتاناست،ولیبااینفرقکهاینهدیهازخریدتانبهتراست.خداوند
مارادروضعیاسفباردید؛اومارادرقفسهمچونتیا،باجانیخمیده
ازترسدرگوشهایازجامعهمذهبیانسانهاپیدانمود،وبهاینجاتما
راپرداختکرد.امادستازکارنکشید.خداوندمارابهخودنزدیککرد،
ازآنکهحتا ازآِنخودخواند)پیش شناسنامهماراتمدیدنمودومارا
تمیزشدهباشیم!(.شماحقیقتامتعلقبهخداوندید.اوهمهفرزندانخودرا
بهشگفتیدوستدارد،اماهرکدامرابهشکلیمنحصربهفرددوستدارد.

یکسان یا منحصربه فرد؟
اغلبدرتالشهایانسانیبرایاینکههمهچیزمنصفانهبهنظربرسد،
وسوسهمیشویمکهفکرکنیمخداوندهمهمارابهیکشکلدوستدارد.
شایددرنگاهاولخوببهنظربرسد،اماکلمه»یکسان«بهاندازهکافیعالی
نیست.کلمه»یکسان«اینراالقامیکندکهگاهیممکناستماقابلتعویض
یامبادلهباشیم.مثلاینکهبگوییم:»ایوای،لیوانبنفشیکهازمغازهخریده
بودم،شکست!امیدوارمیکیدیگرماننداورادرانبارداشتهباشند...«.یااز
مثالیکهزدماستفادهکنم:»سگیکهبیشازیکدههدوستشداشتم،گم
شد.خوبمشکلینیست؛سگیدیگرمیخرمواوراجایگزینمیکنموسگ

جدیدرابههمانشکلدوستخواهمداشت.«
شما به - نباشد اینطور هم خداوند میکنم فکر و نیستم، اینطور من

میگویمچرا.
بعدازظهربودوخوابمبرد.مشکلاینبودکهرویلپتاپخوابمبرد
میآورد، فشار کلید رویصفحه سرم که همینطور نبودم. تخت روی و
ناگهانازخوابپریدمودیدمهشتصفحهحرفTتایپکردهام.آنموقع
بودکهفکرکردمبایدبروموواقعًابخوابم.سگمراازکنارپایمبلندکردم
خواب گرم کهچشمانم همینطور رفتم. خواب اتاق بهسمت تلوخوران و
را »فرزندانم  گفت: کنان زمزمه که شنیدم را روحالقدس صدای میشد،

یکساندوستندارم!«
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فکِر این نشستم. تخت روی بودم، شده شوکه
کفرآمیزازکجامیآمد؟بیاختیارگفتم:"بایدمارابه
این غیر در چون باشی، داشته دوست اندازه یک

صورت،عادالنهنخواهدبود!"
"اینطور دادهشد: اینطورجواب اعتراضمن به
قابل من محبت که معناست این به یکسان نیست.
به قادر کسی باش مطمئن و است، اندازهگیری
اندازهگیریمحبتمننسبتبهشمانیست.برابریا
یکسان،بهاینمعناستکهفرزندانمنقابلجایگزینیومبادلهشدنهستند،
کهاصاًلاینطورنیست.قلبمنبهبخشهاییمتفاوتتقسیمنشده،هیچکس
جایدیگریرادرقلبمننمیگیردیاجایکسیراعوضنمیکند.پس
بهشکلی را کدام هر بلکه ندارم، دوست یکسان را فرزندانم من میبینی،

منحصربهفرددوستدارم!"
نفسعمیقیبکشیدوگوشدهید.خداوندمارابیشتربهشکلیمنحصربه

فرددوستداردتابرابر.باورکنیدکهمنحصربهفرد،بهتراست.
رادرککرده اینجاموضوع تا احتماال دارید، فرزند ازیک بیشتر اگر
تقسیم دنیامیآید،محبتشما به بعدی یا فرزنددوم،سوم باشید.وقتی
نمیشود،بلکهبهنوعیغیرقابلاندازهگیری،کثیرمیشود.حتااگربهشدت
تالشکنید،نمیتوانیدمحبتخودرانسبتبهفرزندتاناندازهبگیرید.چطور
میتوانیدبارآنرابرقلبخوداندازهبگیرید؟محبتشمابرایهرفرزند،
یامادررابهشکلیمتفاوت منحصربهفرداست.هرفرزندی،محبتپدر
برمیانگیزاند.جالباینکهممکناستویژگیخاصیدرفرزندتانرادوست
داشتهباشیدکهدقیقًامتضادویژگیشخصیتیموردعالقهشمادرفرزند
دیگرتانباشد.برایمثال،مننوهایتندوتیزدارمکهمثلبرقوبادمیدود.
اوخواهِراولیننوهمناستکهآرامومتیناست.منآنهاراباهممقایسه
نمیکنم،بلکهطرزنگاهمتفاوتآنهابهزندگیراتحسینمیکنموازآنلذت
میبرم.نمیخواهمآنهادربرابردنیاواکنشیکسانینشاندهند.همچنین
ولی کامل، را دو هر ندارد؛ من قلب در بیشتری جای آنها از کدام هیچ

منحصربهفرددوستدارم.
اینداللتداردکهمحبتخداقابل یایکسان"همچنینبر "برابر کلمه

فرزندانم را یکسان 
دوست ندارم، بلکه 

هر کدام را منحصربه 
فرد دوست دارم.
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بینهایت خدا محبت نمیباشد. اینطور وجه هیچ به که است، اندازهگیری
تنها میکشد. دوش به را بیشتری معنایی بار فرد، منحصربه کلمه است.
یکنفرمانندشماوجوددارد!قدیسآگوستیناینرابهبهترینشکلبیان
کردهاست:"خداوندطوریهریکازمارادوستداردکهگویییکیازما

وجوددارد."
که تشبیهشود یاشیرینی ازکیک بشقابی به نمیتواند محبتخداوند
فرزندان از یک هیچ تا بریدهشده مساوی قسمتهای به مادرانه دقت با
که نیست موضوعی خداوند، عشق باشد. نداشته ناخوشایندی احساس
بتوانآنرااندازهگیریکرد؛اوپیشازهرآغازیشمارادوستداشته،و
محبتاونسبتبهشماپایانیندارد.شمامیتوانیدبهاوپشتکنیدوجایی
گرمونرمبرایخوابیدندرجهنمبرایخودتانآمادهکنید،امااعمالشما
محبتاورامتوقفنمیسازد.)جداًبایدپرسیدچهکسیخوابیدندرجهنم

رادوستدارد!؟(
خداونددربارهمحبتخود،ازطریقارمیاینبیچنینگفت:

"بامهریازلیبهتومهرورزیدهام؛ازاینروتورابهمحبتجذبکردهام."
)ارمیا3:31(

گذشته جمله، این زمان کنید. دقت جمله این در رفته کار به زماِن به
است.محبتاومسالهایحلشدهاست.اوتورابامحبتیازلیوبیپایان
دوستداشته،تویواقعیرا،توییکهمنحصربهفردی.مهمنیستچقدر
او بودید، یاچاقهستید.وقتیجوانوجاهل یاچقدرالغر یاجوان، پیر
شمارادوستداشت.اومرابیشازیکاتفاقتصادفییامحبتیسنجیدهو
حسابگرانهدوستدارد.خداوندمحبتاست.خداوندبهشمامحبتندارد،

بلکهخداوندبرایشمامحبتاست.
و صمیمانه الیتناهی، محبتی ما به نسبت خداوند شگفتانگیز محبِت
بهشکلی بهشکلیخاصمحبتشدهاید،چون است.شما فرد منحصربه

خاصآفریدهشدهاید.
مورد تعریف و یاتک" اولیه نمونه نمونه، "تنها یعنی: فرد منحصربه
عالقهمنازاینواژه:"بیهمتایابیرقیب"است.خداوندِپدربدونرقیب
تنهاایستادهاست،پسمانبایدازدیداونسبتبهخودتعجبکنیم.مادر
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دیدگانخداوند،دخترانیبیرقیبهستیم.اینامرتمامدالیلیکهبایدباهم
رقابتکنیمراازمیانبرمیدارد.
شماتنهانمونهخودهستید!

توشروعوپایانخودهستی.نمونهطراحیشدهبرایتولیددرتعدادباال
وجودندارد.درمسلکخداوند،کپی،مشابهیابرابروجودندارد.دربرابر
ندارد.هیچکس مانندیوجود و رقیب دیگران، یا بهشما اونسبت محبت

مانندشمانیست.
را پودتان و تار و کرده طراحی را شما دی.ان.ای منحصراً خداوند،
تعیینکردهکهقلبشما تنیدهکهجهانراشگفتزدهکند.خداوند طوری
چطورخودراابرازنماید؛اومعمارلبخندشماوآهنگسازملودیصدای
شمابودهاست.خداونداولینقدمهاولبخندهایتانرابااشتیاقبههمراهپدر

ومادرتانجشنگرفتهاست.
از متعددی جنبههای توجهی، و مهربانی و لطف چنین وجود دلیل به
زندگیشماهستکهمحبتخدارابهشکلیخاصابرازومنعکسمیکند.
خداونداینجنبههایاستثناییواستعدادهایخاصرادرعناصروجودی
که را زنانهای ویژگی هر او اوهستید. دختر که است؛شمایی تنیده شما

میتوانستبهبهترینشکلدرزنانگیشمانمودپیداکند،میدانست.
خداوندمیدانستشمابهعنواندخترانش،بهتریِنخودرابهاوارائه
دادهوبااوارتباطبرقرارمیکنید.اینهماندلیلیاستکهاوجنسیتشما

رامونثبرگزید.میاندخترانوپدرانپیوندیخاصوجوددارد.
خداوندوقتیشماراشکلداد،دختردیگریدرذهننداشت.شماباعث

شادیاوهستید.
اینبدانمعناستکهاگربلندتر،کوتاهتر،تیرهتریاروشنتربودید،در

اینوظیفهبهترعملنمیکردید.
همچنینبدانمعناستکهاگرمذکربودید،درحملکردنمحبتیکهاوبه
شماسپردهاست،بهترعملنمیکردید.خداوندپسرانرابیشترازدختران
او ندارد. دوست مساوات به را جنسیتها خداوند همچنین ندارد، دوست
مذکرومونثرابهشکلیمنحصربهفرددوستدارد.شایدوقتیبزرگ
داشتند آرزو مادر یا پدر که فریادهاییشنیدهاید یاحتا میشدید،زمزمه
شماپسرباشید.شایدبعضیوقتهادوستداشتیدپسربهدنیامیآمدید.اما
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بدانیدخداوندهرگزچنینخواستهاینداشتهاست.
پدرآسمانیبااولیننفسشماپایکوبیکرد،وبعدازگذشتسالها،وقتی
کهدختِرتولدتازهیافتهاوشدید،فرشتگانآسمانهمراهاوشادیکردند.

عزیزان،اینفوقالعادهاستکههیچچیِزتصادفییاازرویاتفاق،در
موردشماوجودنداشتهاست.

دختر بی رقیب
غیرقابل محبتی که معناست بدین معناست؟ چه به اینها همه خوب،
اندازهگیریوخستگیناپذیربرایمادرکاراست.نیازینیستبرایجایگاه
خودبجنگید،یامحبتخداوندرابهخودجلبکنید.هیچکسنمیتواندشمارا

حذفکندیاجایشمارابگیرد؛شمارقیبیندارید.

آشکار هنوز بود خواهیم آنچه ولی خداییم، فرزنداِن اینک عزیزان، "ای
کند، اوظهور آنگاهکه اّمامیدانیم فقطآغازاست. این نشدهاستو
که هر دید. خواهیم هست که چنان را او چون بود، خواهیم او مانند
چنینامیدیبرویدارد،خودراپاکمیسازد،چنانکهاوپاکاست."

)اولیوحنا2:3(

کاملمان خودِ چطور که میکنیم کشف یکدیگر همراه کتاب این در
باشیم-نهکسیکهقصدبهدستآوردنمحبتوپذیرشدیگرانرادارد.
میخواهیمازمقایسهخودبادیگرانپرهیزکنیم،چونمقایسه،الهامبخش
نیست.مقایسه،ماواهلزمینراازخودِواقعیمانمنحرفمیسازد.اگر
ارزشوهویتماکاماًلتنیدهشدهدرمنحصربهفردبودنانساندرونیمان
است،پسنیازبهمقایسهیارقابتازکجاسرچشمهمیگیرد؟شمادختری
بیمانندوبیرقیبهستیدونوریبیمثالدرونتانحملمیکنیدومنحصراً

قادربهجنگیدنجنگیهستیدکهدرآنرقیبیندارید.

نیزکهبسیاریم،درمسیحیکبدنراتشکیلمیدهیموهریک، "ما
اعضاییکدیگریم.برحسبفیضیکهبهمابخشیدهشدهاست،دارای
عطایایگوناگونیم.اگرعطایکسینبّوتاست،آنرامتناسبباایمانش
کردهاید، دریافت که عطایی به غرور و حسادت ]بدون گیرد. کار به
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بپردازیدوسعینکنیدکسدیگریباشید.[")رومیان6-5:12(

اینقسمتازکالمدوتضاداصلیدرزندگیبیرقیبراآشکارمیکند:
غروروحسادت.توصیفخاصازدختریبیرقیب،بدانمعنانیستکه
و دارید رو پیش کهسفری معناست بدان بلکه رسیدهاید، مقصد به شما

تکهایازپازلهستید،ووظیفهایدربدنبرعهدهشماست.
وقتیغرور،نجواکناندرگوشماتصوراتمتعالیبودنبیشازحد
رازمزمهکردهوماراازبدنجدامیکند،بهجاییمیرسیمکهمیگوییم:
مهم، خودکفا، ایستادهام: تنهایی به من است، بخش مهمترین من "بخش

بینظیروعالی!"
حقیر را ما مسئولیتهای و وظایف حسادت، وقتی دیگر، سوی از
نادیده دنیا این در را خود خدادادی نقش تا میشویم میسازد،وسوسه
بگیریم.حسحسادتمیگویدمننقشیاسهمخودرابیارزشمیدانم،

چونمیخواهمتوکناربرویتابتوانمجایگاهیانقشتوراداشتهباشم.
که لبهشمشیرهستند دو اینتضادها، هردوی
براینابودکردنگروههایمردمیوجداساختن
شدهاند. طراحی عملکردشان و جایگاه از آنها
با رقابت به را طرف دو دشمن وقتها بعضی
یکدیگروامیدارد؛همانطورکهبابرانگیختنحس
رقابتومنحرفساختنغرورجنسیتیدرمردان،
بهآنهادربدنمسیححملهمیکندودرهمانحال،
زنانرادردامحسادتجنسیتی)نسبتبهمردان(

میاندازد.
خودتانباشیدوازاینطریق،دوستیواقعیبرایهمهماشوید.وقت
آنرسیدهاستکهدخترانخداوند،"منحصربهفردبودن"راجشنبگیرند
وازاکتفابه"یکسانبودن"یارقابتبرای"بیشتربودن"دستبردارند.
وقتیخودِواقعیتانراابرازنمیکنید،درواقعبهدیگراناجازهبیاحترامی
تشخیص اصل به نسبت را کپی یا جعلی نسخۀ همیشه مردم میدهید.
میدهند.حتااگرآنرانبینند،درپوچیکالم،ظاهرواعمالتانآنرااحساس
بهسزایی تفاوت آن، از کپیبرداری و الگو یک کردن دنبال بین میکنند.

هیچ کس نمی تواند 
شما را حذف کرده یا 
جای شما را بگیرد ... 

شما رقیبی ندارید.
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وجوددارد.بههمیندلیلاستکهتالشبرایکسدیگریبودن،موجب
سرخوردگیمیشود.زندگیمانندآزمونیچندگزینهایاستکهدرآن
جوابهایغلطآنهاییهستندکهشمابرایخودتانانتخابشاننمیکنید.وقتی
توهینو بهمحبتخداوند انکارمیکنیم، را بودنخود فرد مامنحصربه
بیاعتناییمیکنیم.لطفًااینرادرککنیدکهشکلظاهریتانبایدکمترین
اهمیترابرایتانداشتهباشد.بسیاریممکناستفکرکنندازطریقلباس،
مو،جواهراتوآرایشمیتوانندمنحصربهفردبودنشانراابرازکنند.اینها
تنهابیانگرظواهربیرونیهستند،درحالیکهآنانازدرکمکاشفهایعمیق

نسبتبهآنکسیکههستند،دورافتادهاند.
حقیقتایناستکهشمامیتوانیدمتفاوتبهنظرآیید،امابااینحالباز

منحصربهفردبودنرادرکنکنید.
برداشتهو پیرامونمان از را نگاهمان نکنیمو تلف را بیاییدوقتخود
اجازهندهیمجامعه،تصاویرجعلیخودرابرمانقشبنددیاایدههایخود
رابرماغالبسازد.بیاییدپیوستهآنچهراکهخدابرایانعکاسآنمارا

خلقکرده،باآغوشبازبپذیریم.

به چه کسی تعلق دارید؟
نیازبهدانستناسم نیازینیستبدانمباچهکسانیوقتمیگذرانید.
که بدانم را کسی اسم میخواهم نیست. کارفرمایتان یا مدرسه والدین،
زندگیاشرادادتاجانشمارابخرد.بااینحالاگرفکرکنیدبهاییکه
است، مانده باقی ما نجات حد در و رسیده اِتمام به همانجا پرداخته، او
فرصتهایزیادیراازدستمیدهید.وقتیاوشماراپیداکرد،فقطدستی
بهسرورویتاننکشیدوشمارابهجاییکهبودید،برنگرداند.بلکهشمارا

برخیزانیدوبهواسطهحقانیتخود،فیضبخشید.
اکنوناینرااعالنکنید؛حتااگرصرفانجوایقلبشماست:منازآِن

اوواومتعلقبهمناست.
دارد. را کردِنشما تعریف حق که است کسی تنها آسمانیشما پدر
مادر،مارادربطنخودپرورشداد،حملکردوازمامراقبتنمود،اما
پدرآسمانیمارابهتصویرکشید،خلقمانکردودروجودمانهستیدمید.
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خوانده او به متعلق دیگر بار تا کرد بازخرید را ما بودیم، گمشده وقتی
شویم.روزیخواهدآمدکهزمانبهپایانمیرسد؛وبعدخداوند،هریکاز
مارااحیامیکند،وآنموقعدرمییابیمکهزندگِیزمینیفقطدانهایبودو

درآسماناستکهبهشکلواقعیخودشکوفامیشویم.
نمیدانمکجایزندگیهستید،امامتوجهباشیدکهمکان،دورانوشرایط
همیشهدرحالتغییرهستند.تنهانکتهمهمدراینجزرومد،ایناستکه

شماچهکسیهستیدوبهکِهتعلقدارید.
درابتدایاینفصلنقلقولموردعالقهاماز"رالفوالدوامرسون"را
نوشتهام:»خواستهاصلیماداشتنکسیاستکهباعثالهاممادرزندگی
شود؛تاتبدیلبهآنچیزیشویمکهمیدانیمتوانشراداریم.«خداوندآن
کساست.هرچههستومیکند،باعثالهامماست.اوهرآنچهرامیبینیم،
میشنویمومیدانیم،ماهرانهخلقکردهتاارتباطیتازهباهویتآسمانیمان

ایجادکند.اوپسرخودرافرستادتارابطهماراباخودازنوبناکند.
متاسفانهبسیاریبهدلیلعدمبازیابیوارتباطدوبارهباهویتواقعی
خودوقرارندادنآندرسرجایدرستش،اجازهمیدهندمحدودهبیژرفای
کاریکهانجاممیدهند،آنچهکهدارندویاحتاکسیراکهدوستدارند،
هویتآنهاراتعریفکند.امانابخردانهاستکههویتخودرابهچیزیگره
بزنیدکهبهراحتیمیتواندازشماگرفتهشود.مشاغلعوضمیشوندو
مهارتهاازدستمیروند،واموالبهیغمابردهمیشوند.حتاروابطمهم
میتواندازماگرفتهشوند.آنچهدارید،آنچهانجاممیدهید،وآنکسکه
همیشههمراهشماست،ممکناستتغییرکند،امابسیارمهماستکهبدانید

شماچهکسیومتعلقبهچهخالقیهستید.
اگربدانیدکجامیروید،ریسکازدستدادنهویتخوددرطولمسیر
رابرمیدارید.اگرفقطبدانیدبرایانجامچهکاریخواندهشدهاید،خودرا

بهخطرمیاندازیدتابههدفتانتحققبخشید.
وبنابراینسوالقدیمیایناستکه:"انسانراچهسودکهتمامیدنیا
رابَِبرد،اّماجانخودراببازد؟انسانبرایبازیافتنجانخودچهمیتواند

بدهد؟")متا26:16(
دانستناینکهشماکههستید،بسیارمهمترازایناستکهبهکجامیروید
یاچهتواناییایدارید.چوناوخالقشماست،درمورداینکهچهکسی
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اینکهواقعًاچهکسیهستید،در هستید،صحبتهایزیادیباشمادارد.و
خودمکاشفهاینهفتهداردکهبهشمامیگویدتوانتبدیلشدنبهچهکسی

رادرخوددارید.

که هستید؟
شمانبایدبهآنچهکهکردهاید،یاآنچهکهبرسر
انجام که آنچه با را خود کنید. نگاه رفته، شما
وضعیت به نیست نیاز نکنید. توصیف میدهید،
خودمانندمجرد،مطلقه،متاهلیادرشرفازدواج
بودناشارهکنید.اینمانندِبهروزکردنِفیسبوک
نیست؛برایمنیادیگراننیست.میخواهمبدانید

چهکسیهستید.
بردارید، قلمی دهید، ادامه که آن از پیش
نقش بخواهید خالقتان از و ببندید را چشمانتان
کند. زمزمه گوشتان در را فردتان منحصربه
از سرشار و اغراقآمیز کلماتی اینکه از نترسید

سه تا میکشم چالش به را شما بیاورید. کاغذ روی را ارزش و محبت
واژهیاعبارتیراکهخداوندبرشمانجوامیکند،بنویسید.وقتیاینتمرین
توانستید که زمانی اما کنید؛ نگاه نوشتهاید، که کلماتی به کردید، تمام را
تعاریفدیگرانراازخودکناربگذاریدوآنچهراکهخداونددرموردشما
از تعجبکردهاید؟ نوشتید،کمی که لیستی از آیا زمزمهمیکند،بشنوید.

وقتیکهچنیندیدیبهخودداشتهاید،چهوقتگذشتهاست؟
مطمئنباشیدخداوندهرگزسخنیخالفکالمشنمیگوید.روحالقدس
بهآنچیزیحیاتمیبخشدکهکالمخداآنراتعییننمودهاست.امابهاین
دلیلکهماکتابمقدسراجزواموالمانداریم،آیافقطبایدآنرابخوانیم
اطمینان ما به 28 :12 عبرانیان بکشیم؟ دست آن به سپردن گوش از و
پرسش این دارم باور نمیایستد". کنار تفاوت بی "خداوند که میبخشد
آسمانیکههفتباردرکتابمکاشفهمطرحشده،تابهامروزبهشکلیک

دعوتباقیاست:

بت یا تمثال، هر آن 
چیزی است که شما 
قدرت خود را بر آن 
صرف می کنید یا 

قوت خود را از آن  
می گیرید.



20

بیرقیب

"آنکهگوشداردبشنودکهروحبهکلیساهاچهمیگوید.")مکاشفه2:
29،17،11،7؛22،13،6:3(

اینواقعیتکهاینعبارت7مرتبهدرطولکتابمکاشفهکهتنهایککتاب
ازکلکتابمقدساستتکرارشده،فقطبهاهمیتوبرجستگیآنداللت
دارد،ومنراآگاهمیسازدکهمیتوانمبیدارباشمدرحالیکهگوشهایم

بهخوابرفتهاند.امیدوارمکهاینکتابگوشهایشمارابیدارکند.
هنوزمیتوانیمبرگردیموصدایخداوندرابشنویم.اگرازروحالقدسدعوت
کنیمتادرنقاطیاززندگیمانسخنگویدکهدرآنجااعالمسکوتکردهایم،چه
اتفاقیممکناستبیفتد؟آیابهاواجازهمیدهیدتاباشمارودرروسخن
بگوید؟آیاخداوندحقاظهارنظردربارهدوستیها،ازدواجوخانوادهشمارا
دارد؟بههرشکل،عادتمابرایناستکهگوشخودراازهشدارهایخداوند
مصوننگاهمیداریموبدینترتیب،آنچهراکهاومشتاقبیانشاست،ازدست
میدهیم.یکپارچهشنیدنبهعنوانیکبدن،ازافرادیآغازمیشودکهتصمیم

بهشنیدندارند.آیاجراتداریمگوشهایخودرابرایشنیدنبیدارکنیم؟
مانمیتوانیمبهسرنوشتیکهخداوندمتعالتعیینکردهاست،شککنیم.
اگرچنینکنیم،تمامیآنچهراکهبهماسپردهشده،باشک،ترسیاخشم
ویرانمیکنیم.خداوندمیخواهدهویتشمارابازخریدکرده،آنرااحیا
نموده،وبهگونهایتغییردهدتادیگرهیچحادثه،هیچفصلیوهیچنامی
ازگذشتهنتواندشماراتعریفنماید.بله،دورههایمختلفزندگی،نقدها
یاوقایعمیتواندشمارابیاالیدوخالصترسازد–شایدآنهاتواناییشکل
دادنبهجوهرۀزندگیشماراداشتهباشند،اماعنصراصلیتشکیلدهنده

زندگیشمانیستند...خداوندعنصراصلیزندگیشماست.
خداوندبااشتیاقدرجستجویشمابوده،چونبهطورخاص،مورد
ما تمامهویت دیگران. به ابرازمحبتخداوند برای عاملی و اویید محبت
بهعنوانفرزندانخداوند،بهاینمعناستکهدرمسیرتبدیلشدنبهآن
فردیهستیمکهاوماراخلقکردهتاچنینباشیم.درجهانیکههمهبه
دنبالکشفوبازسازیخودهستند،خداوندآنچهراکهنگاشته،بهپایان
قادراست دنبالکردنخداوندکه برای اینکتابدعوتیاست میرساند.

خودِحقیقیتانراآشکارسازد.



21

هویتبیرقیب

پرسش های مباحثه ای
1 چرادانستناینکهچهکسیهستیم،حتاازدانستناینکهبهکجا.

میرویم،مهمتراست؟
2 یا. برابر از بودن فرد منحصربه چرا که کنید گفتگو باره این در

یکسانبودن،بهتراست.
 پذیرش3. توانایی یا قابلیت از را شما که دارند وجود رقبایی چه 

هویتتان،ودریافتمحبتخدادورنگهداشتهاند؟
4 تعریف. انجاممیدهید، که آنچه از راخارج آیادشواراستخود

کنید؟اگراینطوراست،چرا؟
5 خداوندبهشمانجواکنانچهمیگوید؟.





فصل 2

خداوند بی  مانند و بی  رقیب 

"کلماتنگاشتهشدهصرفًامفاهیمهستند.شمابایدآنراتجربهکنید."
قدیسآگوستین

هیچ کس مانند او نیست
دراواخردهه80،شرکتIntegrityMusic،چشماندازموسیقیمسیحی
راتغییرداد.اینشرکت،هنرمندانمختلفیرادرسراسردنیاپیداکردتا
موسیقیپرستشیقارههایمختلفرادرآمریکایشمالیبهمامعرفیکند.
خانوادهماهرماهبیصبرانهمنتظرکاِستیبودکهبهخاطرحقاشتراکمان
ازاینشرکتبهدستمانمیرسید)بله،سنوسالیازمنگذشته(وبعدتا
میتوانستیمبهآنگوشمیدادیم.آنهاییراکهدوستداشتیم،آنقدرتکرار
میشدندکهوقتیشوهرمازسفربرمیگشتومیخواستکاستراگوش
Rejoiceدهد،دیگرزیروبمموسیقیآنپیدانبود.یکیازکاستهابهنام
Africaموردعالقهکلخانوادهبود.هنوزپسردومم،جلویچشمماست
کهبالباسزیرمیکیماوسوسواراسبچوبیبایالطالیی،بلند

بلندترانههارامیخواند.
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دریکیازآهنگها،خوانندهاهلآفریقایجنوبیورهبرپرستش،بهطور
پیوستهباهیجانعبارت:"هیچکسماننداونیست"رامیخواند.

باهربارتکرارشدنآهنگ،پسرسهسالهامبدونلحظهایتردیدسعی
میکردبهبهترینشکلازاینرهبرپرستشپرشورتقلیدکند.

روزیآستینسوالیازمنپرسیدکهغافلگیرمکرد.

"مامان،چراهیچکسمثلخدانیست؟"

تمامتالشمراکردمکهتوضیحدهمکسیمثلخدانیست،تنهاچیزیکه
میتوانگفتایناستکههیچکسماننداونیست.

خداوندیکتابهاینمعنانیستکهخداوندیراخدمتمیکنیمکهتنهاست
ودرکنجعزلتنشستهاست.درستبههمینشکلعبارت"کسیکناراو

نیست"بهاینمعنانیستکهکسیتمایلبهنشستندرکناراوندارد.
خداوندبیتفاوتنمینگردوگوشهایانتظارنمیکشد.اوهمهچیزرا
دیدهوحاالبهکاِرتمامشدهخودنگاهمیکندوازاینکهفرزندانشازاو

میخواهندداستانرابازگوکند،شادمیشود.
آنمتعالوقدوس،بیرونازگودننشستهتافقطبینندهباشد.

دیدگاهبرتراونسبتبهگذشته،حالوآیندهطوریباهمیکیشدهکه
ابتدامیبینیدوچیزهاییراآغازمیکندکهازقبلآنراتمام پایانرااز

کردهاست.
اومیخواهدبهوسیلۀماازدرونبهبیروننگاهکند،نهبهاینخاطرکه
بهچشمانمانیازدارد،بلکهبهاینخاطرکهمابهدیدورویایاونیازمندیم.
از ما "آنمتعال"،خداوندیراتوصیفمیکندکهورایدرک عبارِت
"واالیامتعالبودن"است.مزمورنویسلبریزازبیموهیبتاینمکاشفهرا

درمزمور96مینویسد:

برایخداوندسرودیتازهبسرایید!
ایتمامیزمین،برایخداوندبسرایید!

برایخداوندبسراییدوناماورامتبارکخوانید!
روزبهروزنجاتاورابشارتدهید!
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جاللاورادرمیانملتهابازگویید،
واعمالشگفتشرادرمیانهمۀقومها!

زیراخداوندبزرگاستوبهغایتشایانستایش؛
ازاومیبایدترسید،بیشازهمۀخدایان.
زیراهمۀخدایاِنقومها،بتهایبیارزشند،

امایهوهآسمانهارابساخت.
فّروشکوهبهحضورویاست
وتواناییوزیباییدرُقدسوی.

ایطوایفقومها،وصفخداوندرابگویید!
وصفجاللوقّوتخداوندرابگویید!

وصفجاللنامخداوندرابگویید!
هدیهبیاوریدوبهصحنهایاوبیایید!
خداوندرادرفّرقدوسیتشبپرستید!

ایتمامیزمین،ازحضوراوبلرزید!")آیات1تا9(

"چه میکند: مطرح مختلف بهشکلهایی را اینسوال بارها خدا کالم
کسیمانندآنمتعالاست؟"

بلکه نیست، ما افکار برانگیختن یا کالم بالغت جهت فقط سوال این
شگفتانگیز جوابی خواهان که ماست زندگی برای کننده تعیین پرسشی
در را ما او، بودن متعال و برتری اعالن به ما پاسخ "هیچکس!". است:
موقعیتیقرارمیدهدکهآنچهراخدابرایمادرنظرگرفته،دریافتکنیم
یاآنراناخواستهردکنیم.همانطورکهمیدانیدزمانیکسیوجودداشت
کهخودرامانندآنمتعالتصورمیکرد.اوشاهزادهفرشتگانبود؛کسی
کهازبسیاریجهاتدراوجکمالبود.اورابهاسمشیطانمیشناسیم،اما
آنزمان،ناماولوسیفربود؛ستارۀصبحوفرشتۀمقّربیکهپرستشرا
برعهدهداشت.بههمینمنوال،لوسیفرجاللخداوندرامیدیدودرحضور
قدوساونزدتختآنقادرمطلقمیایستاد.حزقیال12:28-17اورابه

اینشکلتوصیفمیکند:
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"ایپسرانسان،برپادشاهصورمرثیهایبسراواورابگو،خداوندگاْر
یهوهچنینمیفرماید:

توالگویکمالبودی،آکندهازحکمتوکاملدرزیبایی.

تودرعدنبودی،درباغخدا،
وهرگونهسنگگرانبهازینتتوبود:

لعلویاقوتزردوالماس،
زَِبرَجدوعقیقویشب،

یاقوتکبودوفیروزهوزمرّد.
نگیندانهاوکندهکاریهایتازصنعتطالبود؛

اینهاهمه،درروزآفرینشتمهیاشدهبود.
توکروبِیمسحشدۀسایهگستربودی،

ومنتورابرقرارداشتهبودم؛
توبرکوهِمقدِسخدابودی،

ودرمیانسنگهایآتشینمیخرامیدی.
ازروزیکهآفریدهشدی،

تاروزیکهشرارتدرتویافتشد،
درطریقهایتکاملبودی.

اماازکثرتسوداگریت،
بطنتوازخشونتآکندهشد،وگناهورزیدی.

پستوراچونچیِزنجسازکوهخدابیرونافکندم،
وتوراایکروبِیسایهگستر،

ازمیانسنگهایآتشیننابودکردم.
دلتاززیباییاتمغرورگشت،

وبهسببّفروشکوهت،
حکمتخویشرافاسدگردانیدی.

پستورابرزمینافکندم
ودرمعرضتماشایپادشاهاننهادم."
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صورت در کامل و حکمت، از پر شکوه، و فّر در را او خداوند پس
باشد، کرده نزول او پرستش باید جهات بعضی از کرد. خلق عملکرد و
شایدبهخاطرتحسینهاازآنچهکهبوده،نزولکردهاست.مسیرتباهیاو
نامشخصاست،ولیمیدانیمکهاینمخلوقباشکوهوحکیم،خالقرابه
عنوانیکرقیبدید.درپرستش،مفهومیوجودداردکهمیگویدخارجاز

خداوند،شماهیچهستید.اشعیاسقوطلوسیفرراچنینتوصیفکرد:

ایستارهصبح،ایپسرفجر،
چگونهازآسمانفروافتادهای!
ایکهملتهاراذلیلمیساختی،

چگونهخودبرزمینافکندهشدهای!
دردلخودمیگفتی:

»بهآسمانصعودخواهمکرد،
وتختخودرافراترازستارگانخداخواهمافراشت؛

برکوهِاجتماعجلوسخواهمکرد،
بربلندتریننقطۀکوهمقدس؛

بهفرازبلندیهایابرهاصعودخواهمکرد،
وخودرامانندآنمتعالخواهمساخت.«)اشعیا14-12:14(

اونمیتوانستخودراتبدیلیامشابهآنمتعالکند.اوفقطمیتوانست
خودشرانابودکند.لوسیفر،ستارهصبحتبدیلبهشیطانفریبکارشد.این
ویرانی،درقلباوآغازشد.اوباکمالشروعکردوبانقصانپایانیافت.
طریق از مسیح عیسای در و هستیم، ناقص و اشکال پر تولد، بدو از ما
تولدتازهکاملمیشویم.غرور،خودپرستیراتشویقمیکند؛درحالیکه
فروتنی،خودخواهیِهایغرورراسرنگونمیسازد.وقتیاشعیاخداوندرا

دید،بهنحویخلعسالحشدوازمواضعخودپایینآمد:

»پسگفتم:وایبرمنکههالکشدهام!زیراکهمردیناپاکلبهستمو
درمیانقومیناپاکلبساکنم،وچشمانمپادشاه،خداوندلشکرهارا

دیدهاست!«)اشعیا5:6(
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اینخلعسالحشدن،تدارکاالهیویکیازسنگهایآتشینکهلوسیفر
مابینآنهاقدمزدهبودرانزداشعیایفروتنآوردهشد.

اَخگری اودردستخود ازَسرافینپروازکناننزدمنآمد. "آنگاهیکی
داشتکهباانُبرازمذبحبرگرفتهبود.باآندهانمرالمسکردوگفت:
لبانترالمسکردهاست؛تقصیرترفعشدهوگناهتکفاره این هان،

گشتهاست.«)اشعیا7-6:6(

اورا اینمکاشفه با اورامییابیم. هرچهخداوندرامیجوییم،بیشتر
میپرستیمواعالممیکنیمکهتنهااومقدساست،تنهااونیکوست،تنهااو

راه،حقیقتوزندگیاست.اوآنخداوندمتعالاست.
وجودحقیقیخداوندما،امریبیمانندوبیهمتاست؛خداوند،بینظیرو
بیآغازاست.هیچکسپیشازاووجودنداشتهاست.خدایماکاملاست
ونیازیبهتکاملندارد.خداوندمابودوهستومیآید.همانطورکهیاد
گرفتیم،مامنحصربهفردهستیم،پساینبدانمعناستکهخداوندمامنشا

منحصربهفردبودناست.
قبلازاوهیچخدایینبوده،وبههمیندلیلاستکهنبایددرحضور
او،خدایاندیگرداشتهباشیم.اگرچهخدایمانادیدنیاست،اماوجوداو

غیرقابلانکاراست.کتابرومیان19:1-20میگوید:

»زیراآنچهازخدامیتوانشناختبرآنانآشکاراست،چونخداآنرا
برایشانآشکارساختهاست.زیراازآغازآفرینشجهان،صفاتنادیدنِی
خدا،یعنیقدرِتسرمدیوالوهیتاورامیتوانباادراکازامورجهاِن
مخلوق،بهروشنیدید.پسآنانراهیچعذرینیست.«)ترجمههزارهنو(

یادرترجمهدیگریبهاینشکلگفتهشده:

»چونکهآنچهازخدامیتوانشناخت،درایشانظاهراست،زیراخدا
آنرابرایشانظاهرکردهاست.زیراکهچیزهاینادیدۀاویعنیقّوت
سرمدیوالوهیتشازحینآفرینشعالمبهوسیلۀکارهایاوفهمیدهو

دیدهمیشودتاایشانراعذرینباشد.«)ترجمهقدیمی(

تمامخلقت،واقعیبودنخالقشراتاییدمیکند،اماتعریفکردنخداوند
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ماکاماًلامریمتفاوتاست.امیدوارماینفصلروحشمارادربرقراری
ارتباطآسمانیباخداوند،بیشتربیدارکند.

خداوندیم؛ بیمانند و بیرقیب دختران ما که کردیم ثابت را این
برقراری برای دارد. دوست بیرقیب را ما آسمانی پدر چون
از ژرفتر درکی تا است الزم خدادادیتان، هویت با عمیقتر ارتباطی
خود درک بیایید باشید. داشته دارد، نقش االهی تقدیر این در آنچه
وبستر لغتنامه ببریم. باال ماست، بیهمتای خداوند که کسی از را
خداوندرابهعنوان»موجودیکهدرقدرت،حکمت،ونیکوییکاملاستو
کسیکهبهعنوانخالقوحاکمجهانپرستیدهمیشود«تعریفکردهاست.
شایدفکرکنیداینتعریفجامعوقطعیاست،ولیاینفقطشروعکار
است.بهواسطهچالشلغویزبانمحدودزمینیوکشاکشیکهدردیدگاه
زمینیوالهوتیماوجوددارد،چارهایجزمحدودکردنبرداشتمانازآن
خداوندنامحدودباقینمیماند.چگونهمیتوانیمکالمیبرایتوصیفکسی

پیداکنیمکهمکاشفهاشزبانمارابندآوردهاست؟
خداوندبرتروواالترازتعاریفاست.

برایتعریفهرموضوعی،بایداصلآنرادرککنیدوباکلماتیکه
بیانگرموضوعاست،آنراارائهدهید.پسعمالدرارتباطباخدواندمانبا

استفادهازاینپارمترهابهنتیجهنخواهیمرسید.
خوب،تعریفرافراموشکنید.توصیفچطور؟دوبارهاینکارغیرممکن
است.چطورمیتوانیمطرحیمبهمراآشکارسازیموقتیکهنوریشدیددر

حالنزدیکشدناستوچشمانماراکورمیکند؟

"اوراکهتنهاوجودفناناپذیراستودرنوریسکونتداردکهنتوان
بهآننزدیکشد،اوراکههیچکسندیدهونتوانددید،تاابدحرمتو

تواناییباد.آمین.")اولتیموتائوس17-16:6(

چطور پس ندارد، را خداوندمان ظاهر پردازش توان حتا ما دید اگر
میتوانیمچیزیبیشازبخشیناچیزازعظمتخداوندرابهتصویربکشیم؟
کالمماقاصراستوسخنانایوببعدازآشکارشدنخداونددرگردبادی
شگفتانگیز،طنیناندازمیشود:"گوِشمندربارۀتوشنیدهبود،اماحال
درخاکو و دارم، کراهت ازخویشتن رو این از رامیبیند؛ تو چشمانم
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خاکسترتوبهمیکنم.")ایوب6-5:42(
آیات، این بازکردنوتوضیحدقیقتر رادر Massage شیوهترجمه

واقعًادوستدارم:

اما میکردم؛ زندگی تو دربارۀ باشایعات تنها زمانی میکنم "اعتراف
حاالکهخودمستقیمآنراتجربهکردم-باچشمانوگوشهایخود!
متاسفهستم،مراببخش.هرگزتکرارنخواهمکرد،قولمیدهم!دیگر

بهخردهنانشنیدههاوشایعاتگوشنمیسپارم.")ایوب5:42(

مکاشفهخداوند،درایوباشتیاقیسوزانبرایدرکبیشترخداوندو
تجربهنمودناوایجادکرد.خیلیازمابهمکاشفهایازخداوندکهبهترین
توصیفآن"خردهنان"هاست،دلخوشیم.ازگوشدادنبهموعظهاحساس
رضایتمیکنیم،بهپیغامهایصوتیاینترنتیگوشمیدهیم،هرازگاهیدر
فیسبوکواینستاگرامپستهایمختلفراالیکمیکنیمیاباقیماندهسفره
اینهاغلطنیستند،امادر از کسیدیگررادوبارهتوییتمیکنیم.هیچیک
مقایسهباضیافتشاهانهایکهخداوندبرایشمادرنظردارد،تنها"خرده
نان"هاییهستند.واقعیتایناستکهخداوندمیخواهدازوفاداریاوتغذیه
شوید.منقصددارداشتهایشمارابرانگیزانم،چونمیانصحبتدرباره
خداوگوشدادنبهخداوندیکهباشماسخنمیگوید،تفاوتیچشمگیر

وجوددارد.
میدانمکسانیهستندکهمیگویندخداوندیراخدمتمیکنیمکهدیگر
سخننمیگوید.اماچنیناستداللیبهذاتخداوندتوهینمیکند.حتااگراو
سکوتاختیارکند،تصویریازخلقت،صدایاوخواهدبود.اوروحالقدساش
رافرستادتابهمامشورتوتسلیدهد.درحالیکهکالمخدارامیخوانیم،
اینروحخداونداستکهمارابههرآنچهحقیقتاست،راهنماییکردهو
سوقمیدهد.خداوند،ُبتیکرواللنیست.خداوندپدرینیستکهبدون
پاسخفقطگوشدهد.اگررازاینکهخداوندکیسترانپذیریم،نمیدانیمکه
چطوربایدبهاونزدیکشویم.بعضیازروشهاییکهخداوندباماسخن
اعضای و رویاها، و ازطریقکالم،خلقتش،خادمینش،خوابها میگوید،
مختلفبدنخوداست.مندعاکردهاموباوردارمازمیانصفحاتاین
کتاب،خداوندباشماسخنخواهدگفت.خداوندهمیشهدرحالسخنگفتن
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است.سوالاینجاستکهآیامابهاوگوشمیدهیم،یااورامحدودمیکنیم؟
در را بینهایتشگفتانگیز و قیاس غیرقابل استچنینخداوندِ ضروری
آغوشبگیریموباورکنیمکهاومیخواهدشخصًاباماارتباطبرقرارکند.
االهیدانمعروفیبهنام"توماسآکویناس"بیشترزندگیخودراصرف
نوشتندربارهجاللخداوندنمود.اوبهعنوانیککشیشویکفیلسوف،
تالشکردتایافتههایعلمیرابادرکخودشازخالقمانپیونددهد.بااین
حال،اوسهماهپیشازمرگش،رویاییازقلمروابدیدیدکهترسآنباعث
نگارشاینکلماتپایانیشدوبعدازآنقلمراکنارگذاشت.آکویناساعالم

کرد:

"پایاِنکارمنفرارسیدهاست،بهنظرمیرسدهرآنچهکهنوشتهامدر
برابرآنچهکهبرمنمکاشفهشدهاست،مانندکاهاست."

کتابهای و کرده مطالعه بسیار دقت با که است مردی همان این و 
را کلیسا وشکوه خداوند کهجالل درآورده تحریر رشته به را بسیاری
زندگی ما از متفاوت دورانی در همچنین او است. نموده اعالن آنها در
میکرده؛دورهایکهکلمات،ژرفاومعناییبیشتردرخودداشتند،بههمین
بودکه انتخابمیشدند.فرصتخواندنونوشتن،غنمیتی بادقت خاطر
بهثروتمندان،اشرافووقفشدگانکلیسادادهمیشد.توماسآکویناس
سخنوریبسیارماهربود،بااینحالواژۀ"کاه"راانتخابنمودتابیارزش
بودنراتوصیفکند.کاه،محصولجانبیغالتپرفایدهاستکهاغلببرای
آُغلحیواناتیاکودگیاهاناستفادهمیشود.حرفاواساسًااینبودکه
تمامنوشتههایشبهدردلگدشدنزیرپایحیواناتوانسانهامیخورد.

درباره خود نوشتههای بین میتوانست او که بود قیاسی بهترین این
این دهد. انجام بود، آشکارشده او بر که واقعیخداوند وخودِ خداوند،
دوجملهاحتماالبیشازهزارانصفحهازکاراودربیشازدودههسخن
گفتنعمقومعنادارد.اینکلماتدرفروتنیوشگفتینگاشتهشدهاند،چون
آکویناسآنچهراکهآگوستینبیشازهزارسالپیش،جلوتراعالمکرده

بود،تجربهنمود:"خداونددرناشناختگی،بیشترشناختهمیشود!"
وقتیاعترافمیکنیمکهدرواقعخداوندرانمیشناسیم،مکاشفهاوآغاز
میشود.هرتعریفیکهدرحالحاضرازخداونددردستداریم،طبقهبندی
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شدهتوسطانسانهابامفاهیمومضامینانسانیاست.مامیتوانیمتوانایی
خودرادرتشریحاینکهخداوندکیست،بانوزادیقیاسکنیمکهدرتالش
استمادرخودراتوصیفکند؛هرچندهنوزیککلمههمنمیتواندبگوید.
اسکان خداوند آفرینش از ذرهای در تنها انسان، حیات، پهناور جهان در
دارد.درستمانندایناستکهدانهایشندردستداریدوازآنطریق

میخواهیدعظمتاقیانوسوهمهژرفایآنراتوصیفکنید.

خداوند ما کیست؟ 
ولیبااینحال،خداوندمشتاقاستبهاونزدیکشویمتااورابهتر
بشناسیم،حضوراوراتجربهکنیموصدایاورابشناسیم.تفاوتزیادی
استمیاناینکهدربارهآتشچیزهاییبدانیمواینکهنور،گرما،وسوختن
آنراتجربهکنیم.بههمینشکل،خداوندنیزمارادعوتمیکندتانهتنها
دربارهاوبدانیم،بلکهاوراعمیقتربشناسیم.ویژگیهایزیر،تنهاتعدادی
معدودازدانستههایقطعیماازخداونداست.اودرکالمش،خودرابدین

شکلمعرفیمیکند:

اول 20؛ :3 غالطیان 29؛ :12 مرقس 4؛ :6 تثنیه هستم. یکتا ... من
تیموتائوس5:2؛یعقوب19:2

من...آلفاواومگاهستم.مکاشفه8:1؛6:21؛13:22
من...هستمآنکههستم.خروج14:3

من...ازازلتاابداالبادهستم.اولتواریخ36:16
من...قهرمانوکاملکنندهایمانهستم.عبرانیان2:12

من...خالقآسمانوزمینهستم.پیدایش1:1
من...قادرهستم.متا9:3

من...محبتهستم.اولیوحنا16،8-7:4
من...نیکوهستم.مرقس18:10؛لوقا19:18؛اولتیموتائوس4:4

من...درمیانشماهستم.تثنیه15:6؛لوقا21:17؛اولقرنتیان25:14
من...حقیقتهستم.یوحنا33:3

من...شفادهندههستم.خروج26:15
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من...روحهستم.یوحنا24:4
من...پدرهستم.یوحنا46:6؛فیلیپیان11:2

من...درپسرمجاللیافتم.یوحنا31:13
من...برشماشاهدهستم.رومیان9:1؛فیلیپیان8:1؛اولتسالونیکیان5:2

من...آشکارشدهام.رومیان17:1
من...باشماهستم.رومیان31:8

من...فوقهمههستم.رومیان5:9؛افسسیان6:4
من...رحیمهستم.تثنیه31:4؛رومیان1:12

من...وفادارهستم.اولقرنتیان9:1؛13:10؛دومقرنتیان18:1
من...ازانسانهاحکیمترهستیم.اولقرنتیان25:1

من...خدایبینظمینیستم.دومقرنتیان33:14

من...خدایصلحوآرامشهستم.دومقرنتیان33:14

من...کفایتشماهستم.دومقرنتیان5:3

من...رحیموفیاضهستم.خروج6:34؛نحمیا9

من...دیرخشمهستم.یوئیل13:2؛نحمیا3:1

من...برترازهمههستم.فیلیپیان9:2

من...درشماکارمیکنم.فیلیپیان13:2

من...نادیدنیهستم.کولسیان15:1

من...خداوندیهستمکهمیآیم.کولسیان6:3

من...داوریعادلهستم.دومتسالونیکیان5:1

من...نجاتدهندهشماهستم.اولتیموتائوس3:2؛10:4

من...آزادهستم.دومتیموتائوس9:2

من...بانیهمهچیزهستم.عبرانیان4:3

من...عادلهستم.عبرانیان10:6

من...خدایزندههستم.عبرانیان31:10
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من...آتشسوزانندههستم.تثنیه3:6؛عبرانیان29:12

من...نورهستم.اولیوحنا5:1

من...ازدلهایشمابزرگترهستم.اولیوحنا20:3

من...خداییهستمکههستوبودومیآید.مکاشفه18:1

من...قدوسهستم.مکاشفه8:4

من...قدرتمندعظیمهستم.مکاشفه17:11

من...قوتشماهستم.2:15

من...آوازشماهستم.خروج2:15

من...غیورهستم.خروج14:34؛تثنیه24:4

من...خدایخدایانورباالربابهستم.تثنیه17:10

من...ناکاملنیستم.تثنیه17:10

من...ستایششماهستم.تثنیه21:10

من...درجنگباشماهستم.تثنیه4:20

من...جنگجوهستم.تثنیه3:15

من...مخفیگاهتوهستم.تثنیه27:33

من...صخرهوپناهگاهشماهستم.دومسموئیل33-32:22

من...تنهاخداهستم.تثنیه35،32:4؛اولپادشاهان60:8
اینلیستیماللآورنیست!شمارادعوتمیکنمتاهریکازاینآیاترا
بررسیکنید،امادراینفصل،برسهقسمتتمرکزمیکنم.اولینموضوعی

کهدربارهآنمیخواهمصحبتکنم،یکتابودنخداونداست.

خداوند یکتاست 

"بشنو،ایاسرائیل:یهوه،خدایما،خداوندِیکتاست.
یهوهخدایخودراباتمامیدلوباتمامیجانوباتمامیقّوتخود

محبتکن.")تثنیه5-4:6(
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کلمهمتمایزکننده"یکتا"یا"یک"رابهمعنیاولبودنخداونددررقابت
"یکتا"،ارزش یا "یک" به ازاشاره باخدایاندنیادرنظرنگیرید.منظور
عددیخداوندنیست،بلکههدفروشنساختنیگانهبودنخداونداست.یک
یایکتابهاینمعنیاستکهخدایدیگریوجودندارد.خدایشمارهدو،سه
یاچهاریدرکارنیست.اوتنهاالیقاست،چوناوتنهاخداونداست.این

امرمرتبطبابزرگترینحکماستکهعیسادربارهآنگفته:

"خداونْدخدایخودراباتمامیدلوباتمامیجانوباتمامیفکرخود
محبتنما.ایننخستینوبزرگترینحکماست.")متا38-37:22(

یک و تمرکز یک با ما فکر و روح قلب، بیانگر خداوند به ما محبت
ما اوالیقپرستشهای تنها و تمرکز فقطخداوندمرکز است. جهتگیری
او بههممیریزد، بادلیتقسیمشده ما است.خداوندمیداندکهاوضاع
این اینترتیبیبهسزااست. همچنینخدایانرقیبراتحملنمیکند،پس
حکمبهاینخاطرنیستکهخداونددررابطهاشبامااحساسناامنیمیکند؛

اینبرایامنیتخودمااستتامنحرفنشویموبهبیراههنرویم.
درروزگارودورانمااینقسمتازکالمممکناستباعثسردرگمیشود؛
دورانیکهخیلیهاخودراپرستندگانخدایاندیگرنمیدانند.مابیشترتمایل
داریمکهسرتعظیمدربرابربتهایانسانسازفرودآوریمتادربرابر
خدایانیبانامهایباستانی.خداوندازآغازبهفرزندانشچنینهشدارداد:

"برایخودبتمسازیدوتمثاِلتراشیدهوستونبرپامکنیدوتندیس
سنگیدرسرزمینخودمگذاریدتابهآنَسجدهکنید،زیرامنیهوهخدای

شماهستم.")الویان1:26(

اکثرمابرایخودستونبرپانکردهایم،یاتمثالهاییازسنگدرخانه
یاحیاطنتراشیدهایم،امااینبدانمعنانیستکهتمثالیدردلخودحمل
نمیکنیم.بتیاتمثال،هرآنچیزیاستکهشماقدرتخودرابرآنصرف
میکنیدیاقدرتخودراازآنمیگیرید.یاجاییاستکهمیرویدتاانرژی
زندگیتانرادوبارهبهدستآورید.میتواندآنچیزیباشدکهشمابدان
پناهمیبریدیامیتواندامریدنیویمانندغذا،تاارتباطاتوفعالیتهایشما
درشبکههایاجتماعیباشد.اگرفهرستصفحاتقبلرادوبارهبخوانید،
بایدمتوجهشویدکهخداوندقوت،حیات،وپناهگاهماست.قرارنیستجز
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خداوندهیچشخص،ارتباط،سازمانیاچیزدیگریبرشماقدرتیداشته
باشد.

کنیم، زیبایی احساس اگر هستند. بت احساساتمان ما، از برخی برای
درنتیجهباورداریمکهزیباهستیم.اگراحساسخوبیداشتهباشیم،باور
داریمکهخوبهستیم.اگرفقطبااحساساتزندگیمیکردیم،آناحساسات

بهمادروغمیگفتندوطولینمیکشیدکهمارابهبیراههمیبردند.
حقیقتایناستکهشمازیباهستید،چوناوستمدیدگانرابهنجات
میآراید)مزمور4:149(.شمازیباهستید،چوناوهرچیزرادروقتشزیبا
ساختهاست)جامعه11:3(.اجازهندهیدتمثالهایابلهانهوتصویرسازان
نابخرد،آنچهراکهخودزیباییمیخوانند،درزندگیتانحکمکنند،درحالی
کهخداونددرزندگیشماازقبلاعالمبرکتکردهاست!داوود،جنگجوی

پرستنده،بتپرستیرااینگونهتوصیفمیکند:

"امابتهایایشانازنقرهوطالست،
صنعتدستهایانسان!

دهاندارند،اماسخننمیگویند!
چشمدارند،امانمیبینند!
گوشدارند،امانمیشنوند!

بینی،امانمیبویند!
دستهادارند،اماحسنمیکنند!

پاها،اماراهنمیروند!
وصداییازگلویخودبرنمیآورند!

سازندگانآنهامانندخودشانخواهندشد،
وهرکهبرآنهاتوکلکند.")مزمور8-4:115(

اینجملهکه:"سازندگانآنهامانندخودشانخواهندشد"بهچهمعناست؟
وقتیآنچهراکهانسانیاستبرمیافرازیم،محدودبهچیزیمیشویمکه
انسانقادربهخلقآناست.بتها،اَشکالیبیعملهستند،آنهافقطظاهری
ندارد. دیگر جانهای احیای برای قدرتی که دارند خود در را حیات از
میکنند؛ چشمپوشی خود خدادادی حواس از آنها، پرستندگان بنابراین،
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درنتیجهصداوآزادیحرکتخودراازدستمیدهند.شماباپرستش
خداازجاللبهجاللیدیگرماننداوتغییرخواهیدکرد.چونهیچکسمثل
اوبرایبیرونکشیدن خداوندمانیست،پسراهدیگریجزدنبالکردن
آنچیزیکهخدادرونتانبهشکلیمنحصربهفردقراردادهاست،ندارید.
شمامیتوانیدشاگرددیگرانباشید،اماهرگزنمیتوانیدانسانیرابپرستید.

خداوند آلفا و امگا
دومینحقیقتیکهمیخواهمباشمادرمیانبگذارم،ازازلتاابداالباد
بودنخداوندیابهعبارتدیگرآلفاوامگابودنخداونداست،کههردو،
و موقعیت این در دو هر وقتی هستند. یونانی الفبای آخر و اول حروف
کناریکدیگراستفادهشوند،معنای"هرآنچهازآغازتاپایانبودهاست"را
میدهند.آلفابهمعنای"شروع،پیدایش،تولد،بامداد،آغازوورود"است.اما
تعریفامگابهاینوضوحنیست،امگابهمعنای"پایان،نقطهآخر،وتابه
نهایت"است.شایدتعریفامگامبهمترباشد،چونماانسانهاباآنچهکهاز
قبلبوده،آشناترهستیمتاآنچهکهدرآیندهخواهدبود.تنهاخداونداست
کهبهدرکآنچهمابهعنوانزمانمیشناسیم،نائلشدهاست.هیچکسمثل

خداوندماوجودندارد.اشعیاینبیبهمامیگوید:

"امورپیشینراازایامکهنبهیادآورید؛
منخداهستموجزمنکسینیست؛

منخداهستموهمانندمننیست.
انتهاراازابتدابیانمیکنم

وآنچهراکههنوزانجامنشده،ازقدیم.
میگویم:تدبیرمنبرقرارخواهدماند،

وتمامیخشنودیخودرابهجاخواهمآورد.")اشعیا10-9:46(

ترجمهقدیمیبهاینشکلبازگومیکند:

"چیزهایاولرااززمانقدیمبهیادآورید.زیرامنقادرمطلقهستمو
دیگرینیست.خداهستمونظیرمننی.آخرراازابتداوآنچهراکهوفقع
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نشدهازقدیمبیانمیکنمومیگویمکهارادۀمنبرقرارخواهدماندو
تمامیمسرتخویشرابهجاخواهمآورد."

خداوندپایانهرچیزراازآغازآناعالممیکند.اواومگارادرحالیکه
فقطآلفانگاشتهشدهاست،اعالنمیکند.مادعوتشدهایمتابهعقببنگریم
ووفاداریاوراببینیم.خداوندمیداندهرروزچطوربهپایانمیرسد،در

حالیکههنوزسپیدهدمآنروزاست.

"امامنرویدادهایپیشینراازقدیمخبردادم؛
ازدهانمنصادرشدندوآنهارااعالمکردم؛

سپسبهناگاهآنهارابهعملآوردم،وواقعشدند.")اشعیا3:48(

انجامنشدهرها را اوهیچکاری نهاییهستند. و تمامشده امور، آن
نکرده؛اودراثرنوساناتوپایین-باالشدنها،نظرخودراعوضنمیکند

یاعقبنمیکشد.عیساپاسخنهاییخداوندبود.

"پسآنهاراازقدیمبهتوخبردادم،

وپیشازرخدادن،برتواعالمداشتم،
مبادابگویی:بتهایماینهارابهعملآوردهاند،

وتمثالهایتراشیدهاموبتهایریختهشدهامآنهارامقررداشتهاند.
حالدربارۀاینامورشنیدی؛

پسبرآنهاچشمبدوز!
آیاآنهارابیاننخواهیکرد؟

ازاینپسچیزهایتازهبرتواعالممیکنم،
چیزهاینهانراکهازآنهاآگاهنبودهای.

هماکنونآفریدهمیشوند،نهدرایامقدیم،
وتوتابهامروزدربارۀآنهانشنیدهبودی؛

پسنمیتوانیبگویی:البتهآنهارامیدانستم.")اشعیا7-5:48(

خداوندازآغازبهمامیگویدبهکسانیامیدنبندیمکهمحکومبهناامید
کردنماهستند،یاباعثشکستماخواهندشد.آیانبایدازآنچهکهخداوند
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انجامداده،بیشتربگوییمتاآنچهکهخودمانانجامدادهایم؟آیانبایدازآنچه
کهخداوندپیشبینیکرده،آگاهترومطلعترباشیمتاآنچهکهمخلوقاتاو

پیشبینیمیکنند؟!
خداونددرادامهمیگوید:

"هماکنونآفریدهمیشوند،نهدرایامقدیم،
وتوتابهامروزدربارۀآنهانشنیدهبودی؛

پسنمیتوانیبگویی:البتهآنهارامیدانستم.")اشعیا7:48(
اینخداوندماستکه...

پایانراازآغازاعالمکرد.
درعیسایمسیحپیشازاینکهمادوستشداشتهباشیم،مارادوستداشت،

پیشازسقوط،مارادربرگرفت،
پیشازطلببخشش،مارابخشید،

پیشازاینکهمتوجهباشیمبرهنهایم،ماراباحقانیتخودپوشاند،
وپیشازاینکهبفهمیمآلودههستیم،پاکمانکرد.

خداوندآنانیراکهدشمن،بیگانهوغریبههستند،فرزندانودوستان
خودنامید.وداستانزندگیماراپیشازاولیننفسهایماننوشت.

شمارابهچالشمیکشمتااینخداوندبیمانندراآنگونهکهحقیقتا
هست،ببینیدوهمچونفرزندانیعزیزوشگفتانگیز،ازپدرآسمانیخود

الگوبرداریکنید.

هستم آنکه هستم
نکتهبعدیایکهمیخواهمبهآناشارهکنم،هستمآنکههستممیباشد.

خروج13:3-14میگوید:

"خدای گویم، بدیشان و روم بنیاسرائیل نزد اگر گفت: خدا به "موسا
پدرانتانمرانزدشمافرستادهاست،وازمنبپرسند،ناماوچیست؟آنها

راچهپاسخدهم؟
خدابهموساگفت:"هستمآنکههستم".بهآنانبگو:"هستم"مرانزد

شمافرستادهاست."
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مطمئنماینحرف،موسارابهفکرواداشتوازخودپرسید:ایندیگر
و میکنید مالقات بار اولین برای را کسی کنید تصور است؟ اسمی چه
ووقتی است "اسممنهستم" اوجوابمیدهد: اسمش، پرسیدن از بعد
برایوضوحبیشترسواالتیازاومیپرسید،تنهاجوابیکهدریافتمیکنید:
"هستمآنکههستم"است.ممکناستکمیگیجشوید،حقهمدارید.تصور
کنیدمکالمهاینطورپیشرود:"سالمهستم،چطورید؟"بهنظرمیرسددر
حالصحبتبادیگراناست،درحالیکهخودرامعرفیمیکند.اینعامل
سردرگمیمابهیکتابودنخداونداست؛یکتاخداوندیکهتمامعیاراست.
خودِمنمطمئنًا"هستمآنکههستم"نیستم.اگربخواهمدقیقتربگویم،مابه

عنوانکسیتوصیفمیشویمکه"هستم،چونکهاوهست".
منظوراز"او"،خداونداست.خداوندوجوددارد،چونکهوجوددارد.من
فقطبهِصرفوجودداشتنوجودندارم،یاحتابهاینخاطرکهپدرومادرم
بایکدیگریکیشدند،نیستم.نهایتًا،هستمچونکهخداوندهست.اوخالقتمام

ارواحزندهاست.
مسیح در من بگویم میتوانم پس آنکههست"، "هست او که آنجا از
هستم؛مسیحیکه"هستم"است.فکرنمیکنمکاماًلقوتوعظمتاینچند
کلمهرادرککنیم،چونکهاگرقادربهدرکآنهابودیم،باهوشیاریمتفاوتی
بهزندگیادامهمیدادیم.دنیاسعیمیکندبهمابگویدخداوندکیست،اما
نهایتًاخداونددرپسرشظاهرشد.خداوندمیخواهدازطریقپسرشآشکار
شودودراینروند،شمارانیزآشکارنماید.روزیعیساسعیداشتتا
درکاینپویاییرابرایشاگردانشسادهکندوازطریقنظرسنجیدرمتا

13:16-18اینکارراانجامداد.

"چونعیسابهنواحیقیصریۀفیلیپیرسید،ازشاگردانخودپرسید:به
گفتۀمردم،پسرانسانکیست؟آنانپاسخدادند:برخیمیگویندیحیای
میگویند نیز عدهای و ایلیا، میگویند دیگر بعضی است. تعمیددهنده

اِرمیایایکیازپیامبراناست.
عیساپرسید:شماچهمیگویید؟بهنظرشمامنکیستم؟
َشمعونپطرسپاسخداد:توییمسیح،پسرخدایزنده!

عیساگفت:خوشابهحالتو،ایَشمعون،پسریونا!زیرااینحقیقترا
جسموخونبرتوآشکارنکرد،بلکهپدرمنکهدرآسماناست]برتو



41

خداوندبیمانندوبیرقیب

آشکارکردکهواقعًاکههستم[.
مننیزمیگویمکهتوییپطرسوبراینصخره،کلیسایخودرابنا

میکنمودروازههایهاویهبرآناستیالنخواهدیافت."

میشنوید؟وقتیمکاشفهایازعیساداشتهباشیمکهبهمانشانمیدهد
اوکیست،اینمکاشفهمارادرموقعیتیقرارمیدهدکهبدانیمخودماکه
که بماند باقی ماهیگیری نبود قرار او بود. پطرس واقعًا هستیم.شمعون
ازروح، پر بودرهبری قرار بلکه اوهستند، احساسات،سکاندار همیشه
وصخرهباشد.هیجانعیسارادرادامهمتا18:16-19احساسمیکنم.

"مننیزمیگویمکهتوییپطرس،وبراینصخره،کلیسایخودرابنا
میکنمودروازههایهاویهبرآناستیالنخواهدیافت.کلیدهایپادشاهی
آسمانرابهتومیدهم.آنچهبرزمینببندی،درآسمانبستهخواهد

شدوآنچهبرزمینبگشایی،درآسمانگشودهخواهدشد."

شماست. دسترس در چیزی چه که میدانید هستید، کِه بدانید وقتی
مکاشفهای گرو در کامال االهی، تدارکات به آن ودسترسی کلیسا هویت
استکهکلیساازمسیحدارد.وقتیکالمرابدانیم،براساسآندعامیکنیم

وآسمان،آمینوبلهمیگوید.

عیسا را چه می نامید؟ 
انعکاس ازخداوند،درشما درکتان و مفهوم
در خداوند، از شما تصویر و ادراک مییابد.
انتخابهایتانبازتابمییابد. نهایتدرزندگیو
آشکار ما زندگی در خداوند که راههایی از یکی
میشود،بهاینحقیقتمرتبطاستکهعیساراچه
مینامیم.اگربهعیسامعلمنیکومیگوییم،اومارا
راهنماییمیکند.اگراورامشاورحکیممینامیم،
پسهرآنچهمیگویدحکیمانهاست.اسالم،عیسا

راپیامبروشفادهندهمیداند.اینالقابهرکدامجداگانهواقعیتوجودِیاو

ادراک شما از خداوند، 
در نهایت در زندگی و 
انتخاب هایتان بازتاب 

می یابد.
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هستند،امابهشکلشایعهومانندخردهواقعیتهاییازآنچهاوهست.اما
وقتیعیسارامسیح،پسرخدایزندهمینامیم،پسدرشمامکاشفهایاز

عیسایخداوندوجوددارد.کتاباولیوحنابهمامیگوید:

"آنکهاقرارمیکندعیساپسرخداست،خدادرویساکناستواو
درخدا.پسمامحبتیراکهخدابهماداردشناختهایموبهآناعتماد
داریم.خدامحبتاستوکسیکهدرمحبتساکناست،درخداساکن
استوخدادراو.محبتاینچنیندرمیانمابهکمالرسیدهاستتادر
روزداوریاطمینانداشتهباشیم،زیرامادرایندنیاهمانگونهایمکهاو

هست.")اولیوحنا17-15:4(

است،وشکاف بهتصویرکشیدهشده ابدی ارتباطی اعتراف، این در
بیننجاتخداوندوواقعیتخودماننزدیکترمیشود.وقتیکالمخداوند
ساخته پلی میکند، جدا حقیقت از را ما که شکافی بر میکنیم، بازگو را
میشود.مادرموقعیتیقرارمیگیریمکهمیفهمیمخداکیست،نهاینکه
ماکههستیم.اینبدانمعناستکههستمآنکهخداوندمیگویدهستم.تحقق
"درمسیح"درچنینموقعیتی ومکاشفهتمامیوعدههایخداوندکهمرا
قرارداده،کامالبهاینکهمسیحراچهمینامم،مرتبطاست.آیااوخداوند،
شفادهنده،شاهزادهصلح،نگارندهوکاملکنندهایمانمناست؟آیاعیسارا

خداوندمینامم،یابهسادگیاورامعلمنیکومیخوانم؟
چوناومحبتاست،منمیتوانممحبتکنموموردمحبتقراربگیرم.

چوناوحیاتاست،منزندههستم.
چوناوتواناست،منهمتواناهستم.

چوناوبرادرماست،منهمدخترخداوندهستم.
چوناوقادرمطلقاست،منهممیتوانمقدرتمندباشم.

چوناوشفادهندهاست،پسمنشفاپیدامیکنم
چوناوحکمتاست،منحکیمهستم.

چوناوهست،منهمهستم.
بهخاطرآنکسیکهاوهست،منآنکسیهستمکهاومیگوید.

منعجیبوَمهیبساختهشدهام.

شمارابهچالشمیکشمتاکالمخداوندرابهزندگیتاندعوتکنید.برای
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شروع،هماکنونبیاییداینلحظهراوقفدعاکنیم:

پدر آسمانی عزیز
تودربارهامگفتی.مرا توراشکرمیکنمکههمهآنچیزیهستمکه
و کردم تعظیم ساختهام، خود که بتهایی برابر در زمانهایی که ببخش
توراغمگیننمودم.منازپرستشتصاویریکهساختهدستبشراست،
دوریمیکنم.روحالقدس،هرجاییاززندگیامراکهاینبتهابرآناثر
گذاشتهاند،آشکارکن.تومحبتی،پسنهتنهامنمحبتشدهودوستداشته
شدههستم،بلکهمیتوانمدیگرانرانیزهمانطورکهتومحبتکردی،محبت

کنم.تودلیلزندگی،وَنََفسحیاتمهستی.
توقادریآنچهراکهدرزندگیمشروعکردی،بهپایانبرسانی.تومرا
دربرابرهرچهکهپیشروَیمقراردادی،توانمندساختهای.درمسیحمن
دخترتوهستم؛وچونپدرآسمانیمنقدرتمنداست،منتمامقوتمورد
نهایی توشفادهنده دارم.خداوندا، اختیار در تو روح واسطه به را نیازم
هستی؛مندیگربهدنیانگاهنمیکنمتازخمهاییراکهازاوخوردم،شفا

بخشد.چونتومنبعحکمتهستی،منبهپندهایتوتکیهمیکنم.
زندگیام در تو دادمحضور اجازه که زمانهایی برای ببخش را من
تبدیلبهخردهنانهاییناچیزشود.میخواهمتوراازنزدیکوبهشکلی
عظیمبشناسم.باوردارمتوبیشازآنیکهتصورکردهام،وتورادعوت
میکنمتامرابهیکزندگیشگفتآوروبیمانندراهنماییکنی.بهخاطرآنکه
هستی،منهستمآنکهتومیگوییهستم.صرفنظرازاحساسیکهاکنون

دارم،عجیبوَمهیبساختهشدهام.
درنامعیسایمسیحدعاکردم،آمین!"

پرسش های مباحثه ای
1 آیادرگذشته،آنقادرمتعالراباتجربیاتخودویاآنچهمیدانستید،.

مقایسهمیکردیدیااندازهمیگرفتید؟برایمثال،آیافکرمیکردید
اومثلپدرشماست)خوبیابد(؟اوراچطورمیدیدید؟

2 ناچیز. نانهایی خرده اساس بر که هست زندگیتان در نقاطی آیا



44

بیرقیب

زندگیمیکنید؟شایعاتچطور؟
3 فکرمیکنیدمنظورقدیسآگوستینازاینکه"خداونددرناشناختگی،.

بیشترشناختهمیشود"،چهبودهاست؟
4 نیاز. "هستم"توصیفکرده، درکدامقسمتهاکهخداوندخودرا

استتااورابیشتربشناسید؟
5 براساساینمضمونکه:"بتهرآنچیزیاستکهشماقوتخود.

راصرفآنمیکنیدیاازآنقوتمییابید"،درچهقسمتهاییاز
زندگیتانناخواستهبتبرپاکردهاید؟

 درحضورخداوند،وقتیاوراآنکههستمیخوانید،خداونددر6.
جوابشمامیگویدکِههستید؟



فصل 3

وعده  ای بی  رقیب

"اگرشماروعدههایپاداشبینهایتیراکهدراناجیلمژدهدادهشده،در
نظربگیریم،بهنظرمیرسددربرابردیدگانخداونداشتیاقماانسانها
بسیار او نظر از بلکه نیست، قوی تنها نه وعدهها این تصاحب برای
ضعیفاست.مامخلوقاتیولرمهستیم،کهباخوردن،نوشیدنوسکس
خودراسرگرمکردهایم؛درحالیکهلذتیبینهایتبهماوعدهدادهشده
است؛درستمانندکودکیکهمداممیخواهدبهگِلبازیدرزاغهنشینی
ادامهدهد؛چونتصورتعطیالتساحلیدرذهناونمیگنجد.ماخیلی

راحت،راضیمیشویم."
سی.اس.لوییس

خوب.... 
درزندگیشماوعدهایبینظیروبیرقیبوجودداردکهگنجشمانیز
محسوبمیشود.اینگنج،فراسویزمانواندازهاست.اینگنجمیتواند
برای باشد. شما زندگی در نامحسوس تواناییهای و پتانسیل شکل به

بعضیها،اینگنجعطیهایخاموشاست...زندهولیخفته!
اگربهشمامیگفتمکسییکمیلیارددالردرحساببانکیتانسرمایه
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گذاریکردهاست،احتماالبرایتانملوستروهیجانانگیزتربود.اماحتااگر
آنچهبرایشماکنارگذاشتهشده،بیشازآنبودکهمیتوانستیددرطول
باشد. مالشما واقعًا نمیتوانست هرگز پول آن ... کنید هزینه خود عمر
چونقانونگنجهایزمینیبهاینشکلاستکهبایددرجاییکهبهوجود
آمدهیاکسبشده،باقیبماند.وقتیشماازایندنیارفتید،آنراپشتسر
باقیمیگذارید.اماگنجیکهمتعلقبهشماست،ومنمیخواهمدربارهآن
باشماصحبتکنم،تغییرشکلمیدهدودرهمانحالتوانمندمیسازدو

وقتیبهدیارباقیمیروید،باشماتاابدسفرخواهدکرد.
منازوعدهایبیمانندسخنمیگویم؛اینوعدهنهتنهاتوانمندمیسازد،
بلکهدردسترساست.ثمراینوعده،فرزندانشماراحتابعدازمرگتان
همراهیمیکندودرآسماننیزباشماخواهدبود.اینوعدههرگزدزدیده
نمیشود،امامیتوانددرازایکاسهآشیبیارزشفروختهشود؛درست
همانکاریکهعیسوکرد)پیدایش25(.وقتیکهمخفیاست،جایآنامنتر
خواهدبودودرپوششیازرویاوامیدپیچیدهمیشود.وقتیازباغدلتان
دانه این نفر میلیاردها افزونمیشود. و گنجشکوفا این میکنید، مراقبت
وعدهرادرقلبخوددارند،امابااینحالاهمیتینداردکهچندنفرسهم

خودراازاینگنجبرمیدارند،چراکههرگزازآنکاستهنمیشود.
منازبرکاتشاهشاهانورباالربابمیگویم؛گنجیبسیارعظیمکه
نامحدوداستوبادالر،نقرهوطالارزشگذارینمیشود.اگرحتاتنهادارایی
شماتکهلباسیباشد،بازاینگنجبرایشماباقیاست.اینثروتبههیچعامل
انسانیمتوسلنیست؛اینثروت،ابدیوقابلانتقالباچندخطدعاست.شما

دوستعزیزم،اشرافیترازهرشاهزادهمسحورکنندهایهستید.

دعوتی سلطنتی
تصورکنیدکسیدرمیزند.برایجوابدادنبهسمتدرمیدویدو
وقتیدررابازمیکنید،میبینیدماموریآسمانیازطرفشاهشاهاناست.
میخواهمسیندرالییفکرکنید،امابهجایقاصددرآنداستان،فرشتهای
آن سختی به که است درخشان و بزرگ آنقدر فرشته این است. در دم
سویاورامیبینید،امامیدانیدکهجماعتیازشاهدانمنتظرندعکسالعمل
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شماراببینند.اینپیامآورانآسمانی،شمارابهاسمصدامیزنندوبلند
از اقیانوسی قلمروییآسمانی. اعالممیکنندکهشماوارثهستید،وارث
ازاینحرف،درجواببه تشویقهاشمارادربرمیگیرد.گیجومبهوت
ایناعالنآسمانیمیپرسید:"من؟!"فرشتهبرایتایید،سرتکانمیدهدو
آنچهکهبهنظریکدعوتنامهاست،دردستشمامیگذارد.نامهرابادستی
لرزانبرمیگردانید.اشتباهیدرکارنیست،رویپاکتنامهباحروفطالیی
درشتنامشمانوشتهشدهاست.سرتانرابلندمیکنیدوباصورتیخیس
ازاشکمیبینیدکهبهتنهاییدردرگاهدرایستادهاید.فرشتهوهمراهانش

رفتهاند.صداییازداخلخانهمیگوید:

"چهکسیَدِمدره؟"

آرامجوابمیدهید:"منم"
وقتیبهاطرافنگاهمیکنید،همهچیزسرجایخوداست،ولیاحساس
میکنیدهمهچیزتغییرکردهواینباعثتعجبشماست.هدفازایندیدار،
تغییرمکانیاشرایطنبوده،بلکههدفایندعوتتبدیِلبیمانندِدنیایدرون

است.
شمابهپاییننگاهمیکنید.همانلباسهاییرابهتنداریدکهباآنهادر
توانمحدودکردن،برچسبزدن لباسهادیگر انگارآن اما بازکردید، را
یاهویتبخشیدنبهشماراندارند.همانطورکهبهخانهبرمیگردید،حس
میکنیدذهنتانبازترشدهومتوجهمیشویدهرچندآنخانهمحلزندگیتان
است،امادیگرخانهواقعیشمانیست.شهریدورکهبانِیآنخداوندو
وچهره ردمیشوید نشیمن اتاق از فرامیخواند. را است،شما شاهتان
سردرگمعزیزانتانرامیبینیدوبهسمتاتاقخوابمیروید،پاکتنامهرا
بازمیکنیدوبادقتدعوتنامهطالکوبشدهرابازمیکنیدومیخوانید:

اکنونشاهزادۀ و متولدشدهای دوباره مثلسارا "تودخترعزیز،حاال
ازعیسارشد قادرمتعالهستی.همینطورکهدرشناختخود آن
این میشود. افزوده مرتبًا تو زندگی در او آرامش و فیض میکنی،
انتصابسلطنتیبهاینمعناستکهتاوقتیقدوسیتومسیراصلی
زندگیترادنبالکنی،هرآنچهبخواهیدراختیارتوست.مطمئنباش
همانطورکهدرکالمخداتفحصمیکنی،جوانیوافکارتواحیامیشود
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وازعظمتگنجووعدههایبینظیریکهبهتواعطاشده،آگاهمیشوی.
هرکدامازآنهابهشکلیمعجزهآسابرایتفراهمشدهاست!عزیزمدر
صورتیکههنوزشکداری،بایدبگویمکهاینبهتریندعوتیاستکه
دریافتکردهای!تنهاکاریکهبایدانجامدهی،ایناستکهازدنیاییکه

ازتورویبرگردانده،تونیزرویبگردانی!"

دراینقسمتآزادانه،برداشتشخصیخودمراازدومپطرس4-2:1
بهکاربردهام.امادرترجمهدیگریبهاینشکلنوشتهشدهاست:

"فیضوسالمتیبهواسطۀشناختخداوخداوندماعیسا،بهفزونیبر
شماباد.قدرتاالهِیاوهرآنچهرابرایحیاتودیندارینیازداریمبرما
ارزانیداشتهاست.اینازطریقشناخِتاومیّسرشدهکهما
رابهواسطۀجاللونیکوییخویشفراخواندهاست.
اوبهواسطۀاینهاوعدههایعظیموگرانبهایخود
طبیعت آنهاشریک ازطریق تا بخشیده، ما به را
االهیشویدوازفسادیکهدرنتیجۀامیالنفسانی

دردنیاوجوددارد،بِرَهید.")ترجمههزارهنو(

صاحب نمیکوبید، من قلب در بر عیسا اگر
هیچچیزنمیشدم.معجزهبوداگرچیزیبهارث
و من برای تا نبودند خوبی مالی دروضعیت خانوادهام چراکه میبردم،
برادرممیراثیباقیبگذارند.امامنترجیحمیدهممیراثراداشتهباشم،نه
پسماندههارا.مدتهاپیشیادگرفتمکهوعدهخداوندازهرارثی،ماناتر

است.
پسچطوربهاینوعدههایعظیمدسترسیپیدامیکنیم؟اینوعدههااز

طریقایمان،بهماتعلقمیگیرند.غالطیان14:3میگوید:

"اوچنینکردتابرکتابراهیمدرمسیْحعیسانصیبغیریهودیانگردد،
کنیم." دریافت ایمان راه از بود، دادهشده وعده که را روح آن ما تا و

)غالطیان14:3(

اما من ترجیح می دهم 
میراث را داشته باشم، 

نه باقی مانده را.
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آشنایی  با اَبرام و سارای
برایاینکهدربارهاینوعدهبیشتریادبگیریم،بیاییدداستانیآشنااز
کالمخدارابهعنوانبینندهدورهکنیم.خداوندداستانهاییدرکتابمقدس
این بیاموزیم.وقتی را بیشتری نکات دیگران تجربیات ازطریق تا نوشته
داستانهارامیخوانم،بهدنبالجمالتاصلیآنهستمکهبرجستهشوند.
زمانیفقطکلماتاینداستانرامیخواندم،اماحاالباتصورکردنوگوش
دادنبهروحالقدس،آنچهرامیبینیمومیشنومکهقباًلازدیدمندورمانده
بود.سواالتیمانند:"اگردراینموقعیتبودم،چهاحساسیداشتم؟"یا"چه

چیزیمیتوانستبزرگترینترسیاچالشامباشد؟"
خدا کالم به آن طریق از که است روشهایی از یکی تنها تمرین، این
نزدیکمیشویم.اینفعالیتیخارجازکتابمقدسنیست،بلکهراهیبرای
بگیرد. جان زندگیمان در خداوند کالم دهیم اجازه تا است کردن تعمق
پاتریارکها)نیاکانبزرگما(،برادرانوخواهرانماازقدیماالیامهستند.

مناینگونهمیایستم،گوشمیدهموتأملمیکنم.
میخواهماولبااَبرامآشناشوید.اوپدرمادرایماناست.پیرمردی
مقدس،وفادار،باکاستیهایمتفاوتراتصورکنید.بعدازاو،سارایکه
اشکاالت با وفادار، زیباوهمانطور بسیار نیززنی او مادروعدۀماست؛

متفاوت،ُمِسنومقدساست.
آندوآنقدرشجاعبودندکهبادعوتخداوندهرآنچهراکهمیشناختند،
پشتسررهاکردند.خداوندهموعدهدادزندگیبیثمراینزوجرابرکت
آغاز را ماجراجوییزندگیشان هم با نیز آنها نماید. کثیر و بارور و دهد
نمودند.آنهادرانتظارچیزیبودندکهآنراندیدهبودند؛بله،بهدنبالقومی
ساختهشدهتوسطخداوند.وقتیمابهآنهامیپیوندیم،دههاسالاستکه
درسفرهستند.اَبرامنزدیکتولدصدسالگیخوداستوسارایهمسراو،

نزدیکنودسالدارد.
آنهادرطولآوارگی،فرازونشیبهایزیادیرادربیابانپشتسر
ازسختیهاییعبورکردندکه اینشکلاست:آنها به نهادند.خالصۀمن
وقتیخداآنهارابرکتداد،برایشانپیشآمد:ازقوملوط،عموزادهخود
جداشدند،سارایدرحرمفرعونقراردادهشد،سارایازحرمآزادشد،
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وهمانطورکهازجاییبهجایدیگرکوچمیکردند،درنزاعیپیروزشدند.
ده اعظم، کاهن ملکیصدیق، به و دادند نجات را شده دزدیده خواهرزادۀ
یکپرداختند.آنهایأسوناامیدیهایبسیاریراتجربهکردند،سارایبا
قضاوتیاشتباه،شوهرخودرابرایداشتنفرزندبههاجرسپرد؛هاجری
کهبعدهامادراسماعیلشد.سارایدرکمالناامیدی،دستبهپارهایاز
رفتارهایخشونتآمیزخانگیبرد.فکرنمیکنماینمثلثشوهر-همسر-

کنیززیادخوشایندبودهباشد.
اَبراموسارای بهنکاتیاشارهکنمکهدرخالصهداستان  میخواهم

ممکناستبهآنتوجهنشدهباشد.
1 آنهاهمهباهمبودند.اَبراموسارایبدوناینکهبهعقبنگاهکنند،.

اورراترککردند.برگشتیدرکارنبود.خداوندآنهاراخواندوآنها
نیزحرکتکردند.پیدایش1:12-2میگوید:

"خداوندبهاَبرامگفتهبود:ازسرزمینخویشوازنزدخویشانخودواز
خانۀپدرتبیرونبیاوبهسرزمینیکهبهتونشانخواهمداد،برو.از
توقومیبزرگپدیدخواهمآوردوتورابرکتخواهمداد؛نامتورابزرگ

خواهمساختوتوبرکتخواهیبود."

خداونددرحالساختنراهیجدیدبرایکاریجدیدبهروشیجدید
بود.خداوندآنهارادرامیدوایمانبهجلوراهنماییکرد.آنهااشتباهاتی

داشتند،ولیهرگزبهعقبنگاهنکردند.
2 آنهاخودراازنزاعهاجداکردند.اَبراموسارایاورراترککردند،.

ولیلوطراهمراهخودآوردند)کهایدهخوبینبود(.برکتبرزندگی
اَبرامباعثافزونیدرزندگیقوملوطهمشد.وقتیآنسرزمین
ظرفیتهردوقومرانداشت،چوپانانبایکدیگردرگیرشدند.اما
ابرامبهجایادامهدادنبهمشاجره،حقانتخابسرزمینرااول
بهلوطداد.اینبرایهردویآنهابهتربودکهازیکدیگرجداشوند
تابادرگیریکنارهمبمانند.دقتکنید:اگرشمادرزندگیهمراه
کسانیهستیدکهنبایدباشید،ممکناستخداوندهردویشمارا
آنقدرکثیرسازدتامجبوربهجداشدنازیکدیگرشوید.درگیریو
نزاع،جلویبرکاتخداوندوثمربخشبودنزندگیتانرامیگیرد.
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3 آنهاازرویایمانمیبخشیدند.وقتیابراهیمبهملکیصدیقدهیک.
پرداختکرد،درواقعآنرابهخاطروعدههایخداوندانجامداد.او
بهجایاینکهدرمعرضلعنتسدومقراربگیرد،بهایمانمتوسل

شد،کهعنصراصلیامیداوبود.
سهاتفاقباالوقتیرخدادکهخداوندبرابراهیمظاهرشدووعدهزیر

رادرپیدایش4:17-5بهاواعالمکرد:

"ایناستعهدمنباتو:توپدرقومهایبسیارخواهیبود.نامتوازاین
پسدیگراَبرامخواندهنخواهدشد،بلکهنامتوابراهیمخواهدبود،زیرا

کهتوراپدرقومهایبسیارگردانیدهام."

عهد ازلی 
وقتیدرمییابیدوارثهستید،خداوندلقبشماراتغییرمیدهد.وقتی
خداونداسماَبرامرابهابراهیمتغییرداد،زندگیابراهیمگسترشیافت؛دیگر
اومردیبدونقومنخواهدبود،بلکهپدرقومهایبسیارخواهدشد.خداوند
درپیدایش17،جزئیاتعظمتوگسترۀاینوعدهراتوصیفمیکند.میتوان
زندگیابراهیمراباکلماتیهمچون:نسلاندرنسلوازلیوابدیتوصیف
کرد.سرزمینیکهزمانیابراهیمرابیگانهمیدانست،روزیمیراثنوادگان
اوومتعلقبهآنهاخواهدبود.درستهمانطورکهخداوندهمراهاَبرامبود،
قولدادبانوادگانابراهیمنیزباشد.تصورمیکنمابراهیموقتینیمنگاهی

بهآیندهفرزندانخودانداخت،درحضورخداونداشکشوقریخت.
ابراهیمرادرتصوراتممیبینمکهدرحضورخداسرسجدهفرودآورده
ودرحالیکهزانوزدهاست،صورتاشکآلودشرابهسویآسمانبلند
کردهودستانخودرادرازمیکند؛گوییبخواهدنورستارگاننفوذکرده
بهغلظتتاریکیآسمانصافبیابانرالمسکند.اوسراپاشاکراست.هر
کلمهازوعدهخداونددرتاروپودجاناوپژواکمییابد.برایلحظهای،
حجابسالخوردگیکنارمیرودوابراهیمازنوجوانمیشودوتماموجود

اوبهشگفتیاحیامیگردد.
ایناسمجدید-ابراهیم-،قلباوراآکندهازشادیوامیدمیکند.به
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اسماعیلنگاهمیکندوباخودفکرمیکند:"تمامیاینهامتعلقبهتوخواهد
بودپسرم؛زندگیتوکثیرخواهدشد،برکتمییابیوسرنوشتیبینظیر

پیشرویتوست!"
خداوندبهابراهیممیگویداینعهدنیازبهنشانهایداردوآننشانه،
خوشایندنخواهدبود.رنگینکماننشانیآشکارومتعلقبهنوحبود؛اما
اهل مردان تمام بود. خواهد مستور و دردناک برعکس، وعده این نشانه
خانهابراهیممیبایستختنهشوند.اینحذفتکهایازبدن،تاییدکنندۀعهد
و خداوند بین مکالمه است.سپس متعال خداوند با او نوادگان و ابراهیم

ابراهیم،بهنظرتغییریناگهانیپیدامیکند:

"ونیزخدابهابراهیمفرمود:واماهمسرتسارای!دیگرناماوراسارای
نیز داد،و اورابرکتخواهم بود.من اوساراخواهد نام بلکه مخوان؛
پسریازاوبهتوخواهمبخشید.مناورابرکتخواهمدادوازاوقومها
بهوجودخواهمآورد؛پادشاهانقومهاازاوپدیدخواهندآمد.")پیدایش

)16-15:17

تقریبًامیتوانمسردرگمیرادرچهرهابراهیمببینم.ظاهریبرافروخته
باابروانچروِکدرهم:"سارا؟!اینعهدبامناستومنهمحاالپسری
دارم؛اسماعیل.اوپسرمنوهاجراست."باشنیدناینتغییرجدید،ابراهیم

بهرویدرافتاد.

"ابراهیمبهرویدرافتادوخندیدودردلخودگفت:آیامردصدسالهرا
پسریزادهشود؟آیاسارادرنودسالگیبزاید؟")پیدایش17:17(

پسری است قرار که اینخبر ازشنیدن بعد هایسارا دربارهخنده 
داشتهباشد،صحبتخواهیمکرد.اماابراهیماولینکسیبودکهبهوعدههای
خداوندخندید.ابراهیمبهخندهاکتفانمیکندوتاجاییپیشمیرودکهبه

خداوندپیشنهاددیگریهممیدهد:

ابراهیمبهخداگفت:کاشکهاسماعیلدرحضورتوزندگیکند!" "و
)پیدایش18:17(

نقشه وارد را اسماعیل دارد سعی ابراهیم که میرسد نظر به اینجا
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االهیکند.چرابایداووسارادردسربکشند؟فرقینمیکنداسماوجدیدیا
قدیمیباشد،رحمساراسالخوردهوشوهراوپیراست.مندرکمیکنمکه
توجیهابراهیمازچهچیزینشاتمیگرفت.اماخداوندتحملهیچکدامرا

نداشتودرمقابلاینافکارپاسخداد:

"اماخداگفت:نه،بلکههمسرتساراپسریبرایتوخواهدزادکهتوباید
اورااسحاقبنامی.منعهدخودرابااواستوارخواهمساخت،کهبرای

نسلاوپسازاو،عهدیجاودانیخواهدبود.")پیدایش19:17(

میرسد نظر به است. روشن کاماًل "... سارا همسرت بلکه "نه، جمله
دل از برخاسته دعای خداوند کنید! تصور میخواند. را او ذهن خداوند
عهدی قالب در نه اما میدهد، برکت را اسماعیل و میشنود را ابراهیم

جاویدان.
دوی هر شامل خداوند عهد میشوند، یک ازدواج در نفر دو وقتی
که بود طبیعی و داشت رادوست اسماعیل ابراهیم، مطمئنًا آنهامیشود.
میخواستهروعدهایازجانبخداوندمتعلقبهاوباشد.امااسماعیل،پسر
کنیزیبودکهبهقلمروجسموتالشانسانیبستهشدهبود.وعدۀبیمانند،
بایدازطریقنشانههاوشگفتیهایبیمانندبهظهوربرسد:زنیبسیارپیر

ونازاصاحبفرزندیخواهدشد:

"اماعهدخویشرابااسحاقاستوارخواهمساخت،کهسارااوراسال
دیگردرهمینوقتبرایتوخواهدزاد.")پیدایش21:17(

چقدرچنینرفتاریازماسرمیزند؟
خداوندبهمامیگویدکهکاریتازهومعجزهآساانجامخواهددادوما
باناباوریسریتکانمیدهیم؟خداوندمیگویدزندگیماراوسیعخواهد
کرد،ولیمابهاومیگوییمنیازیبهزحمتنیست...فقطآنچهراکهدارم،
برکتبده.ولیآنچهداریموآنچهانجاممیدهیم،بهاندازهایکهباید،بزرگ
وعظیمنیست.خداوندمیخواهدواردزندگیماشودورویمسائلمختلف
اِسحاق ازطریق بهنسلهایدیگرفکرمیکند.عهد او زندگیمانکارکند.
عملیمیشود؛اسحاقیکههنوزبهدنیانیامدهاست.اسحاقیکهابراهیمبه

اوخندید...نهاسماعیلیکهباخواهشجسمبهوجودآمدهبود!
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زندگیابراهیم،باعثتشویقمناست.درآندرسیبرایهمهماوجود
دارد.خداونددررحمتخود،حتاآنچیزیراکهباقوتانسانیخودبنا
کردهایم،برکتمیدهد،اماعهدجاودانیاوفراسویقلمروقوانینانسانی

ماست.

نامی تازه = سرنوشتی تازه
براساسسنتعبرانی)یهودی(،اسامیشاملاستعدادهایبالقوهافرادو
سرنوشتآنهابودند.بنابراین،تغییراسمتوانتغییرماهیتوذاتشمارا
دارد،کهباعثایجادسرنوشتیتازهدرزندگیتانمیگردد.برایمثال،ما
اسمپسرانخودراآگاهانهبهاینامیدانتخابکردیمتاوقتیبزرگشدند،
مانندمعنایاسمشانشوند.اینراازپدرآسمانیامیادگرفتهام،چونهر
اعالم نیز را آنهامعنایآناسم برزندگی باراسمفرزندانمرامیآورم،

میکنم.
وقتیاسمی،دیگربیانگرذاتآنشخصنیست،بعضیاوقاتخداوند
به میرساند، جفا مسیحیان به که سوُلس اسم میکند. عوض را او نام
"پولس"تغییرکردوعیسا،شمعونرا"پطرس"نامید،کهبهمعنایصخره
بهمعنای که تغییرکرد "اسرائیل" به نامش است.پسراسحاق-یعقوب-
"شاهزادهخداوند"است.خداوندمادرکارتغییراسماست.بعضیاوقات
آنراهمچونگواهیبربرنامهایحفاظتیمیبینمکههمهعملکردماراتحت

هویتنامعیساقرارمیدهد.
وقتیخداوندبااَبرامعهدبست،ظرفیتاَبرامراباتغییردادناسمشباال
برد.مندوستیفوقالعادهبهنام"برایانبلسی"کهیکرّبیمسیحیاست،
دارمکهاهمیتاینتغییراسامیراتوضیحدادهاست.برایبزرگترکردن
اسماَبراموتبدیلآنبهابراهیم،خداونداسماوراازوسطتقسیمکردو
حرفیازحروفاسمخودشبهآناضافهکرد.اَبرامبهمعنای"پدِرواال"
ونسخهگسترشیافتهآنیعنیابراهیمبهمعنای"پدرخلقبسیار"است.

ایناسمجدیداعالممیکندکهابراهیمچهکسیخواهدبود.ابراهیمدر
چون کند. درک را اسم آن معنای کاماًل نمیتوانست خود زندگی دوران
ازحدفزونی نیزبیش او داد،پسمیراث ابراهیمخداوندراجالل زندگی
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یافت.هرگزفراموشنکنید:هویتشمادقیقابهسرنوشتشماگرهخرده
است.خاخامبرایاناضافهنمودکهوعدهخداوندتاوقتیاسمهمسرابراهیم
تغییرنکرد،عملینشد.سارایکهبهمعنای"یهوه،شاهزادهاست"،بهسارا
تغییرکردکهمعنای"شاهزادۀخداوند"میباشد.خداوندحرفیازحروف

اسمخودیهوه)Yahweh(رابهاسمسارایاضافهنمود.
دراینمیان،اینتغییراسمباعثمشخصشدنهویتساراشد.اورابه
خداوندنزدیکومرتبطکردودرهمانحالاعالمکردتمامدختراِنوعده
او،جایگاهیسلطنتیدارند.اسمجدید،جلویدخالتساراراگرفتودست

خداوندراواردکارکرد.
Jehovahis:وقتیاسمسارایازوجودیمذکر)یهوهشاهزادهاست
prince(بهنقشیمونث)PrincesOfGod(تغییرپیدامیکند،معنایآن
ابراهیم،دلیلیبرایآمادگیجهت افزودهشدننام لطیفوگیرامیشود.
کثیرشدنبودولیایندانهوعده،نیازبهزمینوعدهداشتتارشدکند.
زندگیسارازمینرشدآنوعدهشد؛رحمیزندهکهبهاووعدهدادهشد.

تغییراسمسارازمینبایراورازندهکردوآنراآمادهکثرتیساخت
کهبهعنوانوظیفهبهاووابراهیمسپردهشدهبود.خداوندبهابراهیمگفت
پدرقومهایبسیارخواهدشدوبهساراکهازاوقومهابهوجودخواهد
آوردوپادشاهانقومهاازاوپدیدخواهندآمد.خداوندعماًلبهزندگیآنها

تصویرورویااضافهنمود.
وارد خداوند دارند، ارتباط خداوند و یکدیگر با احترام با افراد، وقتی
میشودوغیرممکنراممکنمیسازد.رحمنازاباحیاتزندهمیشودو
قوتمییابدتادوبارهمتولدسازد،ازدواجیبیمحبتشفامییابد،پسران
ودخترانازاَرواحبدآزادمیشوند،وفرزندانازمرگبرمیخیزند.امید
ایمانشعلهورشده،محبتپیروزمیگرددودشمندر بازمیگردد،آتش

حالیکهآوایفریبندهاشساکتمیشود،بهعقبراندهمیشود.
را نامی تغییر میشویم، متولد دوباره وقتی نه، یا دریافتهاید نمیدانم
تجربهمینماییم.حتانامماوسیعترهممیشود.عیسا،دانهوعدهدادهشدۀ
ابراهیم،تنهااسمماراباافزودنحرفیازاسمخودوسعتنبخشید،بلکه
دسترسینامحدودبهخدایپدرراازطریقبهکاربردننامخودتوسطما

دراختیارمانگذاشت.همانطورکهیوحنا26:16-27میگوید:
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"درآنروز،بهناممندرخواستخواهیدکرد.وبهشمانمیگویمکه
منازجانبشماازپدرخواهمخواستچراکهپدرخوْدشمارادوست
میدارد،زیراشمامرادوستداشتهوایمانآوردهایدکهازنزدخداآمدهام”.

عیساازهرآنچهداشت،تهیشدوشرمساریمانرارویصلیببرخود
گرفت.اوزندگیبینقصوپاکخودرادرازایزندگیپراشکالوآلودهما
تسلیمکردوازطریققربانیکاملاو،مانجاتیافتیم،واوجاییبرایهمه

پسرانودخترانوعدهفراهمنمود.

حتماً شوخی می کنی! 
داستانمادرپیدایش18،جاییکهابراهیمدوبارهمالقاتمیشود،ادامه
پیدامیکند.ابراهیمدردرگاهچادرخودنشسته،طوریکهسایهچادربر
سروبدنشبیرونازچادردرمعرضوزشباداست.سرشرابلندمیکند
وسهمردراکناربلوطستانممریروبهرویخودمیبیند.اکثرصاحب
نظراناینسهنفررافرشتهمیدانند.ابراهیمسراسیمهبهسمتآنهامیدود،

تعظیممیکندوآنهارامجبورمیکندتابمانند:

"وگفت:سرورم،اگربرمننظرلطفداری،ازنزدبندۀخودمگذر.بگذار
اندکآبیبرایشستنپایهایتانبیاورند،وزیردرختبیارامید،ولقمه
نانیبیاورمتابخوریدونیروبگیریدوپسازآنرهسپارشوید،چراکه
بکن." گفتی آنچه دادند: پاسخ است. افتاده گذر خود بندۀ بر را شما

)پیدایش5-3:18(

را آنها احترام با و رامیگیرد اینمسافران ابراهیمجلوی که روشی
برایغذانگهمیدارد،دوستدارم.ولیمطمئنًاابراهیمبهوعدهخودعمل
نمیکندوبیشازآنچهکهگفتهفراهممیآورد.اولسمتسارامیدودو
ازاومیخواهدنانیازبهترینآردیکهداردبپزد.بعدبهسویگلهخود
میرودوبهترینگوسالهراانتخابمیکندوآنرابهجوانیمیسپاردتا
برایخوردنآمادهکند.وقتیاینکارهاتمامشد،ابراهیمباشیروسرشیر
فراهم خود مهمانان برای او که ضیافتی میکند. پذیرایی آنها از )خامه(

میآورد،بیشازیکلقمهناناست.
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وقتیمهماناناینسوالراازابراهیممیپرسند،اوکنارآنهانشستهبود:

"بهویگفتند:همسرتساراکجاست؟گفت:درخیمهاست.آنگاهیکی
ازآنهاگفت:بهیقین،سالبعد،همینوقتنزدتوبازخواهمگشت،و
همسرتساراراپسریخواهدبود.وسارابهدرخیمهکهپشتسراو

بود،میشنید”.)پیدایش10-9:18(

وقتیاینقسمتازکالمرامیخوانم،درستمثلایناستکهکنارسارا
نگاهی بازحمت پردهها اودرمیان کنارشانه از ایستادهام. درآنچادر
میاندازم.ابراهیمکنارمهماناندرفضایباززیرسایهٌتنکدرختاننشسته
از بههممیریزد،وزشیخشک را آنها لباسهای باد که درحالی است.
و میانچادرها از را آن و انتقالمیدهد راحتی به را آنها بیابانصدای

درختانآبادیعبورمیدهد.
سارادرپناهتاریکیچادرگوشمیدهد،بهاندازهکافینزدیکاستتا
صدایآنهارابشنود،اماوارداینگفتگونمیشود.سارامراقباستکهسر

وصدانکند،ولیکالمخداوندافکاراوراآشکارمیسازد:

"ابراهیموساراپیروسالخوردهبودند،وعادتزنانازسارامنقطعشده
بود.پسسارادردلخودخندیدوگفت:آیاپسازآنکهفرسودهگشتهام
وسرورمنیزپیرشدهاست،مرالذتخواهدبود؟")پیدایش12-11:18(

اینبازتابعکسالعملابراهیماستکهباعثاینپرسشدرمنمیشود
...آیاایناولینباراستکهسارااینوعدهراشنیدهاست؟غافلگیرشدن
اوواضحاست،بعضیوقتهاوعدههاوقتیدرحالنزدیکشدنهستندکه

غیرممکنترازهمیشهبهنظرمیرسند.
..."ووقتیسارا درپیدایش21:17میشنویم:"همینوقت،سالبعد
مستقیمًااینوعدهرامیشنود،حدوداًهمینوقتسالبعداست...واضح
استزمانبندیتغییرکردهوامکاننداردکهقطعًابدانیمچقدرزمانبین
امازمان باخداوندوظاهرشدنفرشتگانگذشتهاست، ابراهیم گفتگوی
ازرویشواهدحدسزدکهکمتر زیادینمیتواندگذشتهباشد.میتوان
ازیکسالگذشتهاست.خداوندمصمماستتاسارابخشیازاینگفتگو

باشد.
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»آنگاهخداوندبهابراهیمگفت:ساراچراخندیدوگفت:آیااکنونکهپیر
شدهام،بهراستیفرزندیخواهمزاد؟آیاهیچکاریهستکهبرایخداوند
خواهم باز تو نزد وقت همین بعد، مقرر،سال موعد در باشد؟ دشوار
گشتوساراراپسریخواهدبود.اماساراانکارکردوگفت:»نخندیدم«،

زیراترسیدهبود.امااوگفت:نه،بلکهخندیدی.«)پیدایش15-13:18(

سارانهتنهاخندید،بلکهدروغهمگفت!اوترسیدهبود،چونخندهاشاز
آنخندههای»حتمًاشوخیمیکنی«بود؛خندهایکهبیشترجنبۀتمسخردارد.

همسرت، سارا کجاست؟
آیاتقبلوبعداینقسمتازکالم،مراشگفتزدهمیکندکهچقدردر
کالمبهطورضمنیگفتهشده،ولیهمچنانناگفتهباقیماندهاست.برنکاتی
کهقصدبررسیآنهارادارم،تاکیدمیکنم.بعضیازایننکاتقباًلازدید

منجاماندهبودند.
ابتدامیخواهمبهاینسوالدقتکنیدکه:»ساراکجاست؟«،چرادرچادر
خودمخفیشدهاست؟چراکنارشوهرشنیستتادرآنگفتگوشرکتکند؟
این پایان از سارا که کنید دقت اما میدانید، را داستان آخر میدانم
داستانخبرنداشت.شایدبهخاطرسنوسالشحسمیکردکهداستاناو

تمام،وزندگیشسپریشدهاست.
فکرمیکردرابطههمسرشباهاجرورفتارتوهینآمیزاوباهاجر،او

راناالیقساختهاست.
اومتوجهنبودکهدردیکهازآنمیگذشتواشتباهاتیکهدرمیان
ناامیدیهایمکرروشرایطسخت،مرتکبآنهاشدهبود،چطوربهعمیقترین
بخشهایروحوجانشنفوذکردهبود.حاملهشدن،نیازیبهعمقفکری
ندارد.بابیفکریوبیدقتیهممیتوانحاملهشد.اماساراقراربودمادر

اسحاقوقوماسرائیلشود،پسالزمبودکهآمادهباشد.
برای13سالاواسماعیلرادیدکهقدمیکشد.امیدواربودپسرهاجر
رامثلپسرخودبزرگکند،امانسبتبهاسماعیل،حسپسرخودرانداشت.
ابراهیمراضی،ولیسارادرهمشکستهبود.احتماالتهمهبهضررسارا
بودند.اماتاسفبارترازهمهایناستکهبهنظرمیرسیداینزوجفراموش
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کردهاندکهساراکیست.
نکتهبعدیایکهتوجهمرابهخودجلبکرد،اینسوالبودکه:»سارا،

همسرتکجاست؟«
وقتیکسیبهخانهمامیآیدوسراغمرامیگیرد،ازجاننمیپرسد:
»لیزا،همسرتکجاست؟«.اینتمایزیبیدلیلاست.اینتمایزوقتیمنطقی
استکهبیشازیکزنبهناملیزادرخانهمازندگیکند.برایمثال،اگر
یکیازپسرانمبادختریبهناملیزاازدواجمیکرد،آنوقتچنینتمایزی

منطقیبود:»مندنباللیزاهمسرشمامیگردم،نهلیزاعروستان!«
اگرآنفردباماآشناباشد،بهراحتیمیپرسد:»لیزاکجاست؟«اگرما
رانشناسدوبخواهدباخانمخانهصحبتکند،ازجانمیپرسد:»همسر

شماکجاست؟«
برایمنبسیارجالباستکهاینمسافرانساراوابراهیمرامیشناختند

وبااینحال،سراغاورابااسموذکررابطهاشباابراهیمگرفتند.
ممکناستاینفرشتگانآنجابودندتابهابراهیمیادآورشوندکههمسر
دوران این در تو زندگی که »میدانم میگفتند: او به شاید ساراست. او
متفاوتاستوتووهاجرفرزندیدارید،اماساراهنوزهمسرتوست.«این
ممکناستتمایلسارابرایفقطشنوندهبودندرگفتگوییکهمیبایست
بخشیازآنباشدراتوضیحدهد.مهمانداشتندرزندگیکوچنشینیآنها
نادربودهاست.ابراهیموقتیآنسهمردراکناردرختاندید،ازجاپریدو
بهسمتآنهادوید.وقتیاینداستانرادرکتابمقدسمیخوانیم،اینطور
بهنظرمیرسدکهغذادرطولچنددقیقهحاضرشدهباشد،درحالیکه

فراهمآوردنچنینمهمانیباشکوهیساعتهازمانمیبرد.
چرابایدبخواهیمشنوندهمکالمهایدرموردوعدههایخداوندباشیم،
وقتیکهمیتوانیمبهآنگفتگوبپیوندیم؟شایدآنمسافرهااطرافرانگاه

کردهوباخودگفتند:»پدرایماناینجاست،مادرآنکجاست؟«
اگرگروهیازفرشتگانیاخداوندسرزدهبهخانهمابیایندوجانآنها
رابرایناهاردعوتکند،جانبایدبهزورمراازاتاقنشیمنبیرونکند.
صادقانهبگویمکهایندرخانوادهماحلشدهاست.مهمانجان،مهمانمن
ومهمانمنمهمانجاناست.امابرایپیشرفتندراینبحث،فرضکنیم
کهبهدلیلیمندراتاقنیستمواتفاقیصدایآنهارامیشنومکهدرباره
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اینمیپرسندکهکجاهستم،جوابآنهارامیدهموفوراًداخلمیشوم!
دلیلینیستکهفکرکنمازساراخواستهشدهبودآنجاراترککندیاحتا
ابراهیماوراازحضوریافتندرآنجامنعکردهباشد.ازخودممیپرسمکه
شایداوخودراازاینمعادلهحذفکردهبود.ایناتفاقزمانیرخمیدهدکه
افرادخودراهمنشینناامیدیمیبینندوفراموشمیکنندچهکسیهستند.
درچنینشرایطی،امیدصدمهمیبیند.پسافرادمخفیمیشوند،میخندند،
وبعددروغمیگویند.بدونتوجهبهاینکهسارابیرونازآنگفتگوایستاده
وفقطنظارهگراست،فکرمیکنمخداوندبایادآوریبهابراهیموساراکه
ساراهنوزهمسراوست،دوبارهساراراواردصحنهمیکند.ایناعالمباعث
میشودرقیباوهاجر،کنارگذاشتهشود،ودراینروندبههمهیادآور

میشودکهساراکیست؛سارا،شاهزادهاست.

چرا ابراهیم مواخذه شد؟
نکتهبعدیکهموردتوجهمنقرارگرفت،اینبودکهساراخندید،ولی

ابراهیممواخذهشد:

»آنگاهخداوندبهابراهیمگفت:ساراچراخندیدوگفت:آیااکنونکهپیر
شدهام،بهراستیفرزندیخواهمزاد؟«)پیدایش13:18(

در را آیات این وقتی شد؟ مواخذه سارا کرده خاطر به ابراهیم چرا
پیدایش17میخوانم،واقعًابهنظرمیرسدحرفیباسارادرمیانگذاشته
نشدهاست.شایدابراهیمهنوزداشتبهآنچهکهخداوندبهاوگفتهبود،فکر
میکرد.شایداصالنمیخواستبهسارابگوید.بعضیوقتهاپیشمیآید
کهمنوجانفراموشمیکنیمبعضیاطالعاتراردوبدلکنیم.شایدآنها
باهمحرفزدهووعدههارادستکمگرفتهبودند.امایکچیزواضحاست:
وعدهتولدپسریازسارا،وبرایسارادرزندگیاورشدنیافتهبودوآنها

بهآنتوجهینکردهبودند.پیامآورازابراهیمپرسید:

»آیاهیچکاریهستکهبرایخداونددشوارباشد؟درموعدمقرر،سال
بعد،همینوقتنزدتوبازخواهمگشتوساراراپسریخواهدبود.«

)پیدایش14:18(
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تایکسالدیگرساراراپسریخواهدبود.اینقسمتکهسارادروغ
گفتوخندیدنشراانکارکرد،کمیبرایمخندهداراست.درحالیکهحتا
گرفت. قرار مواخذه مورد ابراهیم بلکه بود، نپرسیده سوالی او از کسی
همچنینباعثتسلیمنبودکهپدرآسمانیما،خداوندوعدههایجاودان،
دلهای کهصدای است من اطمینان باعث اوشنید،چون دل در را خنده

گریانرانیزمیشنود.
ازرویشادیوجود ایدهای،وخندیدن به بینخندیدن تفاوتزیادی
اوراتغییر ازخندهبود.تولداسحاقتمامزندگی دارد.زندگیساراتهی
میداد.ابراهیموساراسفرشانراباهمآغازکردهبودند،ووعدهزمانی
محققمیشدکهآنهادوبارهیادمیگرفتندکهبایکدیگربخندند.برایتحقق
وعدههاضروریاستکهزنوشوهر،برادروخواهر،مردوزنبایکدیگر
میخواهد خداوند اما شدهاند، مخفی زنان که دیرزمانیست کنند. صحبت
بدانیدکهاومیخواهدبخشیازاینگفتگوباشید.خداونداشتیاقوژرفای
وجودسارارامیخواستتاقوِمعهدشرابسازد.غالطیان22:4-23به

مامیگوید:

»زیرانوشتهشدهکهابراهیمدوپسرداشت،یکیازکنیزودیگریاززنی
آزاد.پسرکنیزبهشیوۀمعموِلبشریتولدیافت؛اّماتولدپسِرزِنآزاد،

حاصلوعدهبود.«)غالطیان23-22:4(

چه کسی از سارا حفاظت می کند؟
قبلازاینکهسارااسحاقرادردستانخودگیرد،هنوزگفتمانیوجود
داشتکهمایلبهشرکتدرآننبود.اینقسمتبرایمنکاماًلرازباقی
ماندهاست،امااینباروقتیکهساراساکتماندودروغگفت،خداوندوارد

صحنهشد:

»اودربارۀهمسرشساراگفتکهاوخواهرمناست.وابیمِلِکپادشاه
اَبیمِلِکظاهر به اماشبیخدادرخواب ِجرارفرستاده،ساراراگرفت.
گشتوبهاوگفت:اینکبهسببزنیکهگرفتهایمیمیری،چراکهاو

زنیشوهرداراست.«)پیدایش3-2:20(
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خوشحالمکهخداوندازطرفساراسخنگفت،چونبهنظرهردوبا
باخودمیکردند؟ فکری آنهاچه رانشانمیدادند. سکوترضایتخود
خداونددرحالانجامعملیتازهبود،اماهنوزهردویآنهابهشیوهایکهنه
بایکدیگرارتباطداشتند.اینحرکتخواهروبرادریبینزنوشوهرهرگز
درستنبوده،اماحاالدراینموقعیتبیشازهمیشهاشتباهاست.اسمها

تغییردادهشدهوسارادرآستانهحاملهشدناسحاقاست.
ظاهراًسارازنیبازیباییبیمانندبودهاست،اماآنموقعنودسالسن
داشت!ولیحتمًاهمچنانزیباپیرشدهبود،یاشایدخداوندمیخواستاورا
برایبهدنیاآوردناسحاقآمادهکند،پسجوانیاوراتازهساختهبود.به
هرجهت،ابراهیمکهمیدانستهمسرشتایکسالدیگراِسحاقراحامله
میشود،میبایستاورادرمقابلپیشرویابیملکحفظمیکرد.درغیراین
صورت،چطورمیتوانستمطمئنباشدکهفرزندساراازآناوست؟خیلی
اینطور وقتهافکرمیکنیمکهسکوتنشانهاطاعتاست،درصورتیکه
نیست،بلکهدروغگوییاست.اطاعتآناستکهبدانیمچهوقتوچطور
صحبتکنیم.درموقعیتیکهابراهیمهمسرشرادرخطردید،قطعًاوقت

صحبتکردنبود.
زندگیابراهیموسارادرآنسنوسالمیبایستمثلخواهروبرادر
بودهباشد،اماآندوران،دیگربهسرآمدهبود.اگررابطهآنهاقبلازتغییر
اسمسارااینطوربوده،ولیدیگربعدازدیدارفرشتگانبایدکاماًلبرآنها
ابراهیم و اسامیسارا تازهشدن است. تغییر وقت که باشد آشکارشده
میبایستباعثتبدیلرابطهآنهابهشکلیصمیمیوعاشقانهشود.هردو
میدانستندکهکمترازیکسالسارافرزندشانراحاملهخواهدشد.سارا
بانیمیازواقعیتکنارآمدهبود،امااینجابایدازخودبپرسیدکهآنهابا

خودچهفکرمیکردند؟

ما به که چیست این گفت: او به و فراخواند را ابراهیم اَبیمِلِک »آنگاه
کردی؟چهگناهیبهتوورزیدهبودمکهمنومملکتمرابهتقصیریبزرگ

آلودهساختیوکارهایناکردنیبامنکردی؟«)پیدایش9:20(

ابیملک برای نامفهوموتردیدآمیزخودرا دلیل ابراهیم اینکه از پس
گفت،اوآنهارابرکتدادوازآنهادعوتکردتادرسرزمینهایاوزندگی
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کنند.ابراهیمهمبرایاودعاکردوخدارحمزناناهلخانهاورابارور
ساخت.جالباینجاستکهابراهیمبرایآنچیزیدعاکردکهخودهنوزدر
زندگیاشنداشت.خداوندحتاازسارادرحالیحفاظتکردکهشوهرش
]ابیملک[حرف امنیتخودرابراوترجیحداد.خداونددررویاباپادشاه
زدتاازسارامراقبتکند،چونساراگنجبینظیرخداوندبود.مامیتوانیم
بهخداوندبرایحفظامنیتماناعتمادکنیم،چوناووعدههایخودراعملی

میکند؛حتاوقتیکهنزدیکان،ماراناامیدکردهاند.

زن آزاد در برابر زن کنیز
دراولپطرس6:3میخوانیم:»شمانیزاگرنیککردارباشیدوهیچترس
بهدلراهندهید،فرزندان)دختران(اوخواهیدبود]ازرویاحساساتتسلیم
ترسنشوید،یانگذاریداضطرابشمارازمینبزند[«.ساراهرگزدختریبه
دنیانیاورد،امااینقسمتازکالممیگویدکهمامیتوانیمدخترانحقیقیاو
باشیم.وقتیاجازهنمیدهیمترس،اعمالماراکنترلکندونگرانیشجاعت

مارابدزدد،دخترانوعدهودخترانزنیآزادهستیم.
راحفظ وشوهرخود خداوند احترام و عزت که بود آزاد زنی سارا
بیزاربود. بانویخود،سارا از ازسویدیگرهاجرزنیکنیزکه کرد،و
پسرهاجر،اسماعیل،پیرومادرخودعملنمودهواسحاقرامسخرهکرد.
سارامتوجهبودکهبایدجداییایمیانآزادوکنیزوجودداشتهباشد.و
ماهمبایدمتوجهشدهباشیم.درغالطیان30:4میخوانیم:»اّماکتابچه
میگوید؟کنیزوپسرشرابیرونکن،زیراپسرکنیزهرگزباپسرزنآزاد

میراثنخواهدبرد.«
پسرزنکنیز،سهمارثخودراانکارکرد.اوپدروهمهخانوادهخودرا
ازدستداد.زنآزادوکنیزهردویکشوهرداشتند.هردوپسرداشتند.
بااینحال،رابطهآنهاباابراهیمکاماًلمتفاوتبود.هاجرنشانهایازجسم
واسارتآنبود،ولیسارانمایانگرآزادیووعدهبود.غالطیان26-22:4

اینرابدینشکلتوصیفمیکند:

از ازکنیزودیگری ابراهیمدوپسرداشت،یکی »زیرانوشتهشدهکه
پسِر تولد اّما یافت؛ تولد بشری معموِل بهشیوۀ کنیز پسر آزاد. زنی
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زِنآزاد،حاصلوعدهبود.اینرامیتوانتمثیلوارتلقیکرد:ایندوزن،
بهدوعهداشارهدارند:یکیازکوهسیناست،کهفرزندانیبرایبندگی
برشهر و است.هاجرکوهسیناست،درعربستان، هاَجر او میزاید:
اورشلیمکنونیانطباقدارد،زیرابافرزندانشدربندگیبهسرمیَبرد.

امااورشلیمباالآزاداست،کهمادرهمهماست.»

فسادناپذیر، زیبایی دارم. دوست را است« سارا »او که عبارت این
نامحدودوماندگارسارا،حاکیاززیباییمنحصربهفردوفناناپذیریستکه

درعیسایافتمیشود.شمادرنتیجۀوعدهایبهدنیاآمدهاید.
ابراهیم-پدرایمان-وشاهزادهاو-سارا-مثالهاییهستندکهتبدیل
بههمتاییبرایعیساوعروساویعنیکلیسامیشوند.ماخواندهشدهایمتا
خودراوابستهومربوطبهمسیحبدانیم.اوسرمااست،وتمامکسانیکه
بهاوایمانآوردهاند،تحتخداوندی،رهبریواقتداراوقراردارند.ایندر
حالیستکهدیگردلیلیبرایترسیدنوجودندارد.زیراآفرینندهماشوهر

ما،خداونداست.اوبامحبتخود،ماراآفرید.

مخی نشو!
اگرخداونددرشمااشتیاقیقرارداده،پستوانایِیثمربخشبودنوپیش
رفتنرانیزبهشمامیبخشد.اینقوتزمانیمیآیدکهخداوندزندگیتانرا
باوعدههایخودمالقاتکند.شایداینصفحاتمثلمهمانانساراباشند؛

شایدآمدهاندتابهشمایادآوریکنندچهکسیهستید.
خدا صدای مستقیم شنیدن برای جانشینی هیچ که است این حقیقت
وجودندارد.بایدواردگفتگوباخداوندشوید؛گفتگوییکهسرنوشتشما
بهآنبستگیدارد.مابهآنچهدرزندگیتاننهفتهاست،نیازداریم.وقتآن
نیستکهزنانمخفیشوند.آسمان،شماراصداخواهدزدوآنزمان،
وقِتبیرونآمدناست.بیرونمیآییدوفریادمیزنید:»اینجایم!اینجایمو

میخواهمبشنوم!«
اگرمیخواهیدیکزندگیبینظیرداشتهباشید،بایددستازمخفیشدن

برداریدوبخشیازاینگفتمانباشید.
اتفاقاتزیادیمیتوانددریکسالرخدهد.ممکناستسالیمثلسارا
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داشتهباشید.وقتیکهتمامسالخداوندشمارامالقاتکردهباشد؛چنین
اتفاقیزیادتعجبآورنخواهدبود.

امسال باشد؟ همینطور شما برای میتواند امسال که هستید متوجه
میتواندباخندهایدرسایهآغازشود،بادروغیادامهیابد،ولیباپذیرش

وعدهخداوندتمامشود.
شایدلحظهایباخودتانفکرکنید.اماصبرکنید،مندروغنمیگویم.

دروغزمانیستکهیکیازاینحرفهارابگویید:
 دیرشده.ـ
 خیلیجوانم.ـ
 خیلیپیرم.ـ
 لیاقتشراندارم.ـ
 خیلیاشتباهکردهام.ـ
 بههمینراضیام.ـ
 نیازیبهرویاندارم.ـ

انکار را رویاهایتان نیستید. داشتن بیشتر مشتاق که نگویید دروغ
نکنید.وقتیرویایتانراانکارمیکنید،اولمیخندید،وبعددروغمیگویید؛
تمام و کنید باز را خود قلب در بندید. می را خود قلب دِر که حالی در
تمسخر جای به کنید. دعوت قلبتان درون به را آسا معجزه شگفتیهای
دعوتها،بیاییدزندگیایداشتهباشیمکهمعجزهآساوآسمانیاست،بیایید
بهتماماینشگفتیهالبخندبزنیم!مامثلسیندرالهستیموایندنیامیتواند
بهخواهرخواندههایبدجنسمانتشبیهشود.تاکیدرکنارآتشدانپراز
خاکستردیروزمیخواهیمبنشینیموگریهکنیموقتیکهشاهزادهدمدر
است؟تمامآنچهبرایزندگیرویاییخودنیازدارید،دراختیارتاناست.
چراراضیمیشویدکسدیگرییاحتاگذشتهبهجایشماسخنبگوید؟

پسازچهمخفیمیشوید؟
چیست؟ امید گرفتهاید؟ تمسخر به را آن که هست رویایی چه اکنون
میدانیدآنخندهعصبیکهدرگلویتانگیرکرده،درتالشاستتاآنچهرا
کهدرحالحاضرآنقدردردناکاستکهبخواهیدجدیاشبگیرید،درشما
بپوشاند.پسگوشدهید!شمانهالیق،ونهناالیقهستید،بلکهتنهابهخاطر

عیسایمسیحدروعدهسهیمهستید.
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باقی آنچه تمام و رفته درد ندارد. دردجایی زندگیشما در یاشاید
مانده،بیحسیاست.آیاجاییاززندگیشماوجودداردکهخداآنرالمس
میکندوبهگریهمیافتید؟خیلیهاتهیهستند،پسمیخندندتاامیدرابه

سخرهبگیرند.
آیابهاینخاطرنیستکهازبرخیجهاتمانندپدرتانابراهیمهستید،
هنگامیکهباورداشتبرخیکارهاممکناستبرایخداوندسختباشد؟

آیابرایاوسختاستکههدفیدرزندگیشمابدمد؟
آیادیراستکهدردنیایشماعشقایجادکند؟فکرمیکنیدچهکاری

برایاوممکناستسختباشد؟
درغالطیان4:4-7میخوانیم:

که فرستاد را خود پسر خدا فرارسید، کمال به مقرر زمان چون »اّما
راکهزیرشریعت آنان تا آمد، دنیا به اززنیزادهشدوزیرشریعت
بودندبازخریدکند]آنانیراکهشریعتدزدیدهبود[وبدینگونهمامقام
پسرخواندگی]وارث[رابهدستآوریم.پسچونپسرانید،خداروحپسر
خودرادردلهایمافرستادهاستکهندادرمیدهد:»اَّبا!پدر!«بدین
سان،دیگرغالمنیستی،بلکهپسری؛وچونپسری،خداتوراوارثنیز

گردانیدهاست."

شمایکوارِثدزدیدهشدهبودیدکهبهایآزادیتانپرداختشدهاست.
یکیازشجاعانهترینوباشکوهترینکارهاییکهمیتوانیدانجامدهید،این
بر بامرگش کهعیسا کنید فراوانِیحیاتیزندگی و ُپری آن در که است
صلیب،بهایآنراپرداختکرد.باخواندنکالم،تمامیآنچهراکهبهشما
تعلقداردمیشناسید؛انگارکهبیشترنامهایشخصیبهشماستتااینکه
بیانمجددتاریخباشد.سپسصدایخودرابهکارمیبندیدتاکالماورادر
قلبخودتاییدکنید.چهاینطوربهنظربرسدیاشمااینطوراحساسکنید،
هرآنچیزیکهکالمخدادربارهشماگفته،هستیدوآنرادراختیاردارید.
حتاهمینلحظهویاامروز،خداوندنامیجدیدبهشمامیبخشد،وعدههای
تاییدمینماید.سرنوشتی خودرامحققمیکندوجایگاهفرزندیشمارا
کهخدابرایزندگیشما،وبرزندگیشمااعالمکرده،محدودبهموقعیت
فعلینیست.وعدههایاوبیرقیبوبیماننداست.پسازوعدههایخداوند
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مخفینشوید.
آنهارابهآغوشبکشید.

پرسش های مباحثه ای
1 االهی. ذات در تا کرده دعوت ما از اکنون خداوند میدانستید آیا

میشود، یافت مسیح عیسای در که وعدههایی طریق از پسرش،
سهیمباشیم؟

2 آیادرروابطخودجاییداریدکهنقطههمیشگینزاعاستوشاید.
نیازباشدکهازآنجداشویدیادرحضورخداوندآنراترمیمکنید

تاوعدههایخداونددرزندگیتانعملیشود؟
3 آیامخفیشدهاید؟اگراینطوراست،ازچهچیزی؟.
4 گوش. باشید، آن از بخشی میخواهد خداوند که گفتمانی به آیا

میدهید؟چرا؟
5 چهموقعسکوت،اطاعتنیست؟.
6 آیاوعدهایوجودداردکهخداوندآنراباشمادرمیانگذاشته،و.

شمابهآنخندیدودروغگفتید؟
7 آن. بیروِن که بردارید رابطهای تغییر برای میتوانید قدمی چه

دخالتی میتوانید چطور و هستید، نظارهگر فقط و ایستادهاید
مشتاقانهتردرآنداشتهباشد؟





فصل 4

جرأت قیاس

"قیاس،دزدشادیاست."
تئودورروزولت

بهتراستاینفصلراباهشداریشروعکنم.
که داستانی است. َبر آبرو و اول دست بخوانید، است قرار که آنچه
درباره مسخره و خجالتآور واقعیتی متاسفانه بگویم برایتان میخواهم
خودماست.امیدوارمهیچکدامازشماجنونلحظهایراکهمنازآنزجر
بردم،تجربهنکردهباشید.میخواهماینتجربهراباکلماتبرایتانتوصیف
کنم،ولیاگرشماهمچنینتجربهایداشتید،بدانیدکهتنهانیستید.ماجرا

ازاینقراراست:
روزمرابافراغتکاملشروعکردم.درآشپزخانهباروبدوشامبرمحکم
سرمای بتوانم شاید تا زدم چرخی چهارخانهام پیژامه دور شده پیچیده
صبحیدیگرازماهژانویهدرکلورادوراخنثاکنم.جانتقریبًایکساعتیاز
بیدارشدنشمیگذشتودرسکوت،گرممطالعهبود.درآشپزخانهچرخی
اینکهدوپسرمآمادهشدندو زدموبادستگاهاسپرسوکمیوررفتمتا
بیرونرفتند."آستِن"بهسرکارو"اَلِک"راهیمدرسهشد.وقتیدربسته
شد،رویمبلنشستموشروعبهچشیدنفنجاندومترکیبیامکردمکه
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مخلوطیازاسپرسووخامهرویآنبهعالوهپودرکاکائو،دارچین،پودر
شکرخالصوکمیفلفلقرمزبود.)بایدبگویمکهکاشمیشدازاینفنجان
برایهمهدوستانمدرستکنم(آفتابزمستانیتازهداشتحیاطپشتخانه
راکاملمیپوشاند.آنروزپروازیدرکارنبودکهبخواهمباعجلهبهآن
برسموجلسهاینبودکهبخواهمدوشبگیرموآمادهشوم.میتوانستم
روزمرابهآرامیولطافتیکهدوستدارمشروعکنم.آهیکشیدمواز
بخارگرمیکهازوجودمخارجشد،گرمایخاصیبرفنجانشیشهایماتی
کهدردستمبود،نشستومهدورآنراگرفت.درهمانحالحسکردم

خوندرمغزمجریانپیداکرد.سکونیبینقصدرآنروزحاکمبود.
ودقیقًابههمیندلیلبایدکتابمقدسمرابرمیداشتموقسمتیکهبرآن
تمرکزکردهبودمرامیخواندم،یامکثمیکردمودرنیکوییخداوندنسبت

بهخودمتعمقمیکردم.
بایدکاریبهترازبرداشتنتلفنمانجاممیدادم.باورکنید...حاالدیگر
فهمیدهام.امایکیازنقاطضعفم،نقطهقوتماست.منرسانههایاجتماعی
راراهیبرایارتباطبادوستانمیدانم.خواندنپیغامهابرایممثلنوشیدن
قهوهبادوستانخوباست.اشتیاقبرایارتباطبادیگران،هنگامیکهدر
زمانومکاندرستباشد،عالیست.آنموقعنهزمانونهمکاندرستبود.
با باقهوه،بعدروحالقدس،وبعد ازآندستهآدمهاییهستمکهاول من

دیگرانومحیطخارجارتباطبرقرارمیکنم.

لیست
همینطورکهصفحهتوییترمراچکمیکردم،متوجهموضوعیشدمکه
بینهمهدوستانتوییتریممشترکبود.کسانیراکهمیشناختم،دوست
داشتمیاحتااحساسمیکردمکهبایدازآنهامراقبتودفاعکنم.اززنی
قدردانیمیکردندکهآنهارادرلیستیآوردهبود.امااینهرلیستینبود.
اینفهرستولیستیخاصبود؛لیستیکهخیلیدوستداشتمدرآنجایی

داشتهباشم.
خوب،مهماستکهکمیازمضمونداستانراباشمادرمیانبگذارم.
اینلیستیبودکههرسالتجدیدمیشدوتغییرمیکرد.درچنددههگذشته،
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سازمانهاوافرادمختلفمسئولفراهمآوردنچنینلیستیبودند.
اینباراینلیستراشخصیمستقلترتیبدادهبودوسازمانیدرتهیه
آندخالتنداشت.کسیبودکهدربارهاششنیدهبودم،ولینمیشناختمش.
لیست آن در نخواهم که نمیشد باعث نمیشناختیم، را همدیگر اینکه اما

باشم.
اسامیراسریعنگاهکردم.چونبهترتیبحروفالفبابودواسممن
با"ب"شروعمیشود،پسخیلینگذشتکهفهمیدمدراینلیست،دوباره

اسمیازمنآوردهنشدهاست.
درواقعهیچوقتدراینلیستنبودم.امااینبارظاهراًهرکسیراکه
میشناختم،دراینلیستبود.کسانیکهمنراهنمایروحانیآنهابودم،در
اینلیستموجودبودند.کسیکهکتابهایمرابهاسپانیاییترجمهکرده

بودهمدراینلیستبود.
ممکناستازخودپرسیدهباشیدکهاینلیستچیست

وچرابرایمنآنقدرمهمبود؟
لیستیازصدخادمزنبرتردرآمریکابود.

قلبمتندتندمیزد.سواالتمسخرهومقایسه،
ذهنمراپرکردهبود.چرامندرآنلیستنبودم؟
وبالگ کافی اندازه به که بود خاطر این به

ننوشتم؟!
ذهنمبههمریخت...

به کتابهایم از نسخه میلیون یک از بیش 
فروشرسیده،وبیشازدهسالسفروخدمتبهزنانرادرسابقهکاریام

دارم،مگراینهابرایکسبجاییدراینلیستکافینبود؟!
مندوستخوبیهستم.سیسالازدواجوبزرگکردن4پسروداشتن

خانوادهایکهازکنارهمبودنواقعًالذتمیبرند،چطور؟!
نظراتزیراینپیغامراخواندم.ظاهراًخانمیکهاینلیستراتهیهکرده
بود،بهاینموضوعکهدرتهیهلیستاحتمالاشتباهوجودداشته،واقفبود
ومیدانستکهاحتمااًلزنانیهستندکهبایدبهلیستاضافهمیشدندواز
قلمافتادهاند.پسبرایتصحیحاینخطایغیرعمد،جاییبرایاضافهکردن

اشخاصیکهمیشناسیم،گذاشتهبود.

هر عملی که رقابت را 
در زندگیتان تغذیه 
می کند، در آخر قوت 
شما را تباه  می سازد.
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پایینترآمدم.

"اشتباههکهاسمخودمرواضافهکنم؟"

باورمنمیشد،معلومبودکهاشتباهاست!
شایدازدستیارمبخواهمتااسممرااضافهکند.متوجهشدمکهبهمرز

دیوانگینوجوانانهنزدیکشدهام،پسرفتمدنبالشوهرم.
پریدمدردفترکارجان،باپیژامهنرمیکهتنمتکانمیخورد،باگریهو

زاریگفتم:"جان،منتویاونلیستنیستم...دوبارهنیستم!"
جان-شوهرعزیزمکهکالممیخواند،ازباالیعینکمطالعهنگاهیبه
منانداخت.گیجشدهبود.روحشازوجودچنینلیستیخبرنداشت.شروع
کردمبهتوضیحدادندربارهآنلیست،درحالیکهدستانمبهاینطرف
وآنطرفپرتابمیشد.اصاًلعکسالعملینشاننداد.بهاوگفتمکهچه
کسانیدرآنلیستهستند،وناراحتیشدیدمازنبودندرآنلیست،کاماًل
زمین را قلم و مقدس کتاب نخورد. تکان ازصندلیش بود.جان مشخص
گذاشتوابروانشباالرفتند.وقتیحرفهایبیهودهامتمامشد،بهآرامی

چندقسمتازکالمرابهمنپیشنهادکردتابخوانم.
اینجوابینبودکهدنبالشبودم!دلممیخواستبگوید:"لیزا،متاسفم!
مطمئنماشتباهیشده.تلفنمرابیاور.خودمتورادرلیستاضافهمیکنم!"

اماچنینجوابینداد.
ازحفظمی نمیخونم-همینطوری آیاترو این "من گفتم: بامخالفت
تونمبگم!اینچیزینیستکهازتومیخوام!متوجهنیستی؟بیشازپنجاه

سالسندارموهرگزدراونلیستنخواهمبود..."
جانپرسید:"کیلیستراتهیهکرده؟"،اسمشرابهاوگفتم...ولیاو

رانمیشناخت.
"اورامیشناسی؟"

سرمرابهنشانهجوابمنفیتکاندادم.اوهمسریتکاندادوبهکالم
نگاهکرد.درحالیکهآیاتپیشنهادیرادوبارهبرایمتکرارکرد،وبرای

محکمکاریآیهدیگریراهماضافهنمود.
ظاهراًقرارنبودشوهرمبامنهمدردیکند.ازدفترسریعبیرونرفتم
وبافریادگفتم:"نیازینیستآیاتکالمروبخونم،میدونمکهدارماشتباه
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میکنم،میدونم!امادونستنشحالمروبهترنمیکنه!"
بههمراهیزنانهاحتیاجداشتم.رفتمدمدروسرمایزیرصفررابه
جانخریدمتاشوهرمحرفهایبیهودهامرادوبارهنشنود.حداقلآنموقع
درستتصمیمگرفتموبهکسیزنگزدمکهصادقانهحقیقترامیگفت،نه
کسیکهفقطقصدهمدردیداشت.وقتیخواستمحرفمراشروعکنم،اول
اینراگفتمکهمیدانماشتباهمیکنم...وبعدکلداستانحماسیرابرایش

تعریفکردم.
ازمنپرسید:"مندراونلیستهستم؟"

جوابدادم:"معلومهکههستی،همهبهجزمنهستن!"
جوابداد:"کیاهمیتمیده؟"

"ظاهرامناهمیتمیدم،ومعلومهکهواسهتواهمیتنداره،چونتوی
اونلیستهستی.میدونماشتباههولیبایداینروبهکسیمیگفتم...جان

قسمتهاییازکالمروپیشنهاددادهتابخونم..."
سکوت.

خود بدن از خارج انگار که کردهاید تجربه را لحظاتی چنین هرگز
ایستادهایدوزنیدیوانهرانگاهمیکنید؟

منچنینموقعیتیداشتم.هربارکهمسألهرابازگومیکردم،مسخرهتر
تلفن به دستم هیچوقت کاش میکردم. قطع را تلفن باید میآمد. نظر به
نمیرفتوزنگنمیزدم.ناگهانگفتم:"منمیخوامپیشتواعترافکنم.

میخوامازشردشم...بایدازاینموضوعبگذرم."
اوازصمیمدلبامنموافقبود)کهاشتباهمیکنم(وتلفنراقطعکردیم.
میدانستمچهچیزیدرستبود.شوهرممیدانستچهچیزیدرستبود.
دوستمهممیدانستچهچیزیدرستاست،اماهنوزاحساساتمناشتباه

بود.
حاالمنازاصِلاینلیست،منزجروازنویسندهامسالآنناامیدشده
به که دوباره آخر میکند؟ کاری همچین کی که است این منظورم بودم.
آنلیستنگاهکردم،متوجهشدمافراددیگریهمهستندکهازدیداودور
ماندهاند...شایدمنبایدچنینلیستیراتهیهمیکردم.اینطورمیتوانستم
کسانیکهدراینلیستنیستندرادرلیستیکهخودنوشتهام،بیاورم.تازه،
بودند. بیشتر لیست آن نویسنده از فیسبوک و توییتر در من عضوهای
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این چهچیزیباعثمعتبربودنلیستاومیشد؟منبهچیزهاییکهدر
پاراگرافگفتم،حدوداًدهثانیهفکرکردم.ممکننبودکههمچینکاریکنم.
تالشمنبرایلیستکردنافراددربهترینحالت،محدودبود.ومهم
نبودکهچقدردرتهیهآندقتمیکردم،مطمئنًاکسیرافراموشمیکردمو
درلیست،اسماورانمیآوردم.آیامیخواستمکهباعثهمانآشوبیشوم
کهخوددرحالتجربهآنبودم؟)فکراینکهممکناستکسیراسهواًدراین

لیستنیاورم،بهاندازهرفتارمدرنیمساعتگذشتهمسخرهبود(.
تلفنمرازمینگذاشتم،چشمانمرابستمونفسعمیقیکشیدم،ورهایش
کردم.همنیطورکهنفسخودرارهامیکردم،روحالقدسبهآرامیپرسید:
"لیزا،اگردرلیستبودی،آیابهایناندازهناراحتمیشدی؟آیااگراسمتو

رامینوشتند،بازاینلیسترامخربونامعتبرمیدانستی؟"
وقتشنیدنحقیقتبود.اگراسممندراینلیستآوردهمیشد،بهجای
عصبانیشدنازصفحههایفیسبوکوتوییترماستفادهمیکردمتااززنی
کهنمیشناختم،تشکرکنمواحتمااًلدوبارهپستاوراتوییتمیکردمتا

توجهدیگرانرابهاینلیستجلبکنم.
مسخرهشدهبودم.

اینحالوقتی با مادربزرگهستم، فرزندو چهار مادرِ بله،منهمسر،
رابطهامباهویتخودمقطعشد،هنوزمیتوانستمبابیرحمِیمقایسه،کلنجار

بروم.بهاینترتیب،اینلیستهدیهایبود،چراکهجایگاهمراتعیینکرد.
وقتینگاهمانبهدنبالتاییددیگراناست،همیشهاحساسمیکنیممارا
کنارگذاشتهاند،درحالیکهدلمانمیخواهدداخللیستباشیم.صادقانه
بگویم،درزندگیشماکسیوجودنداردکهکاماًلبتواندجایخالیتایید
رادرشماُپرکند.)متاسفم،حتااگرهمسرتانبینقصهمباشد،بازچنین
اتفاقیدرزندگیشمامیافتد(هیچدستاوردیازدورانزندگی،هیچلیست
ویاجایزهایوجودنداردکهبتواندبااطمینان،اصلکالمیراکهخداوند

درقلبتانحککرده،دوبارهبنویسد:
تومحبوب،زیبا،ارزشمند،شناختهشده،ومتعلقبهمنهستی!
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دزد شادی
مهمنیستظاهرامرچطوربهنظرمیرسد،فقطخداوندمیداندکهچه
چیزیباعثلرزیدنقلبزنانمیشود،وتنهاخداوندمیداندکهچهچیز
باعثپریشانشدنزنیدرپیژامهمیشودکهفراموشکردهجاِنخودرا
بهشما بدزدد. را او آرامش و آورد قیاسهجوم آنکه از پیش کند، آرام
اطمینانمیدهمکههرعملیکهرقابترادرزندگیتانتغذیهمیکند،درآخر
قوتشماراتباهمیسازد.همانطورکهتئودورروزولتبهدرستیگفته:"

قیاس،دزدشادیاست!"
مطمئنًاآنروزصبحشاهددزدیدهشدنشادیخودبودم.فکرمیکردم
چنینرفتارهاییازمنگذشتهودورازانتظاراست.واقعًاچنینآشفتگیای
راسالهاتجربهنکردهبودم!اماآنروزصبح،غفلتازروحوسنیائسگی
ثابتکردکهترکیبیآتشزاست.بهنظرمیرسیدکهبرخیازمنابعحیاتیام
تیرهوتارشدهاند،وباغقلبمبهسختینیازبهتوجهدارد.بهنظرمیآمد
کهچندنهالرابهباغاضافهکردهام،درصورتیکهدرختانقدیمینیازبه

َهَرسیاساسیداشتند.
را دادهشود،شما بها آن به اگر است. باریخاصهمراه با مقایسه،
ازنقطهتمرکزواقعیتاندورمیکند.مقایسه،سعیمیکندازطریقعاملی
درونیبهنامغرور،شمارامغرورسازدیاشمارابهظلمتناامنیهلدهد.
بههرجهتطولینمیکشدکهاحساسکنیدازدیگراندورافتادهاید،دیگر
باآنهایکینیستید،وازبیرونبهآنهانگاهمیکنیدوازملحقشدنبهآنها

امتناعمیورزید.
اینحال با گذاشتهشود. کنار و فراموش عمد به ندارمکسی دوست
که راهیست تنها ماندن بیرون میکنم احساس که میآید پیش زمانهایی
بتوانمبهدروننگاهکنم.اینرادربارهکسیمیگویمکهآنلیسترانوشته
است.اوزنیجوان،شوخطبعوباهوشاست.فرقینمیکردکهبادیداو
موافقیامخالفبودم،منبرایآنچیزیکهاینلیست،درمنآشکارکرد

وآنراتحتشعاعقرارداد،شاکرم.
پیامکیبرایدوستصبوریکهپشتتلفنمنراتحملکردواحتمااًلبه
عقلمنشککردهبود،فرستادم.دوبارهرفتمبهدفترشوهرخداترسامتا
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اورابغلکنم.بادمپاییراحتیامبهسمتاتاقمراهافتادموبهزانودرآمدم.
بخشیازدعایمنبهاینشکلبود:

نشان من به که ایرادهایی و اشکاالت برای متشکرم آسمانی، "پدر
میدهی.مراببخش.ریشهاینعلفهرزرادروجودمنشانبده.درنام

عیسایمسیح،آمین!"

روزادامهپیداکردومنتوانستمبهساعتیکهگذشت،فکرکنموبهمسخرگی
رفتاروموقعیتامبخندم.کمیبعدتردرهمانروز،دستیارمرادیدم.همینطور
کهایمیلهارابررسیمیکردیم،بهایمیلیغیرمعمولبرخوردیم.ظاهراًمنو
تعدادیاززنهایدیگربهعنوانشرکتکنندهافتخاریدربرنامهایکهمربوط
بهالهامبخشیدنبهزنانبود،انتخابشدهبودیم.ولیازتاریخآنگذشتهبود
واینبرنامهبرگزارشدهبود.آنهادرغیابماجهتادایاحترامازهرکدامما
عروسکپالستیکینیممتریساختهبودند.عروسکمنرابرایجانفرستادند
تاشایدجاییدردفترشپیداکند.وقتیعروسکرابرگرداندم،بلندخندیدم.در
حالیکهباخودمیگفتمشلورجینسفیدبهمننمیآید.آنراکنارگذاشتم.
صداییآشناراشنیدمکهمیگفت:"تبدیلبهعروسکشدهای.اینتوراراضی

میکند؟!"
سرمراروبهعروسکیکهشبیهمبودوشلوارجینسفیدبهتنومیکروفون
بهدستداشت،تکاندادم.عروسکبهاندازههمانلیستمصنوعیبود.دوباره
خندیدم.سعیکردمعروسکرادوربیاندازم،اماشوهرمآنراازدستمگرفت،
ویادآوریکردکهبرایاوفرستادهشدهاستنهمن.فکرکنمبرایپیشگیریاز

روزهایمسخرهدیگردرآیندهاینزدیک،آنرانگهداشتهاست.

قیاس، خودستایی، طبقه بندی
پسکالمخداچه؟قسمتهاییکهجانپیشنهادکرد،
دوم آنها از یکی میدانستم. که هایی قسمت

قرنتیان12:10بود:

کسانی زمرۀ در را خود نمیکنیم جرأت "ما
که کنیم قیاس کسانی با یا بشماریم

جرأت مقایسه کردن، 
خودستایی، و طبقه بندی 

را نداشته باشید
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میزانهای با دربارۀخویشتن آنان که است نابخردانه خودستایند.چه
خودشانقضاوتمیکنندوخودراباخودمیسنجند."

ازمنبشنوید!جرأتمقایسهکردن،خودستایی،وطبقهبندیرانداشته
باشید.چرا؟چوناینعملیازرویغروراست،حتااگرقیاسیکهمیکنید،
پیشگام کردن، نابود در غرور که میدانیم همه باشد. ناخوشایند برایتان
اینسهواژه،شمارادرجایگاهیقرارمیدهدکه است.دستکمگرفتن

خطرناکوگاهیاوقاتترسناکاست.

وقتی طبقه بندی می کنیم  و خود را در زمره دیگران قرار می 
دهیم، چه اتفاقی  می افتد

قرار نمیکنند.حکیماننمیخواهنددرزمرهدیگران حکیمانطبقهبندی
بگیرند.طبقهبندیافراد،عملیهوشمندانهنیست.طبقهبندیکردنبهمعنای
گذاشتنچیزیدرجایبهخصوص،یاقراردادنآندرزیرمجموعهیک
برای جایگزین و معادل واژههای میباشد. خاص دستهای یا و گروه
شاید و گروهبندی نهادن، نام چیدن، درجهبندی، میتواند طبقهبندی

لغتنامه باشد. قفسه1 آنهادستهبندیدر ناخوشایندترین
میکند: معنا چنین را واژه این وبستر،
یک پیچیدگیهای بازتاب از که "دستهبندیای
گروهتاآنچهکهبرایتوصیفگروهیاستفاده
میشودومعمواًلازتوصیفپیچیدگیهایواقعی

آنهاعاجزاست"
وجود منظمی و معقول ردهبندی زندگی، در
ندارد.زندگیدربهترینحالتبههمریختهاست.
که آنچه از هرکس زندگی که است این حقیقت

میبینیمپیچیدهتراست.چهکسیباعقلسالممیخواهددرسلولهایالنه
تازهای فرصت چندین از یکی اجتماعی رسانههای زندانیشود؟ کبوتری
هستندکههمظرفیتگسترشوهممحدودساختنتعصبودرکمارا

دارند.
pigeoehole  1

سرنوشت در دوران 
مواجهه با مخالفت ها، 

خود را بیشتر از 
دوران آسایش آشکار 

می کند.
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درایندوران،بدنیستکههمیشهازخودبپرسیم"درساختچهچیزی
میخواهمسهیمباشم؟"آیامیخواهمتوسطدیگراندرجهبندییاارزیابی
شوموآنهامنراکنارگذارند؟...میدانملیستیکهآنروزصبحبهآن
برخوردمتالشیبرایجشنگرفتناتحادویکیشدنبود...اینزنانبه
برای ازنخست آنچه تا بودند!منخلقشدهام اهدافخودرسیده برخی

تحسینشدنخلقشدهبودراجشنبگیرم...زنانخادم.
اماوقتیبهدنبالطبقهبندیشدنهستیم،بهنظرمیرسدخودراحبس
میکنیم.زمانیمردیحکیمکهسنوسالیازاوگذشتهبودبههمسرم
هشداردادکه"اجازهندهکهبرتواسمگذارند.اگربتوانند،روزیازآنلقب

استفادهمیکنندتاتورابیکفایتنشاندهند."
بگذاریدبگویمکهاکثرافرادبراساسعملکردوبراساساصولشمارا
طبقهبندینمیکنند.همینطورآنهاییکهخودباخشونتکنارگذاشتهشدهاند

ازکمترجلوهدادنشمابسیارخوشحالمیشوند.

وقتی مقایسه می کنیم، چه اتفاقی می افتد
افرادشجاع،بهدنبالمقایسهنیستند،حتااگرآنقیاسباعثبرتریآنها
نسبتبهدیگرانشود.آنهامیدانندکهقدمهایزیادیپیشرودارند.آنها
بهآنچهابدیاست،چشمدوختهاندومیدانندهیچچیززمینِیقابلقیاسی
باآنوجودندارد.اینرویایپرشکوه،آنهارابیشتربهجلوهلمیدهدو
ندارندچیزی باور که بزدالن برای است پناهی مقایسه، مینماید. تشویق

بیشتروجوددارد.
دنبالبهدستآوردنچهچیزیهستیم؟شهرت؟محبوبیت؟ازدیدگاه
اگر یا است. خاکستر مشتی هستیم دنبالش به که آنچه همه ابدی، برتر
بخواهمازدیدگاهکتابمقدسوازپولسنقلقولکنیمدرفیلیپیان8:3
میگویدکههمهاینهافضلهاست.ازفضلهپایینتروپستترنداریم؛همهاز
آندوریمیکنندوحتاپابرآننمیگذارند.مشکلاینجاستکهخیلیازما
باپاییکهفضلهبهآنچسبیده،قدممیزنیموردیبدبوازخودبرجای
میگذاریم.شایدبهبویآنعادتکردهایم،امابهاینمعنینیستکهبوی

خوبیمیدهد.
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"اّماآنچهمراسودبود،آنرابهخاطرمسیحزیانشمردم.بلکههمهچیز
رادرقیاسباارزشبرتِرشناختخداوندممسیْحعیسا،زیانمیدانم،که
بهخاطراوهمهچیزراازکفدادهام.آری،اینهاهمهرافضلهمیشمارم
تامسیحرابهدستآورمودراویافتشوم،نهباپارساییخویشتنکه
ازشریعتاست،بلکهباآنپارساییکهازراهایمانبهمسیحبهدست
میآید،آنپارساییکهازخداستوبرپایۀایمان.")فیلیپیان9-7:3(

فرصتشناخِتخداوندمانعیسایمسیح،بزرگترینامتیازبرایماست.
وقتیمنبهجایاینکهخداوندرابیشتربشناسم،سراغموبایلمرفتم،درواقع

آنچهپایینتروکمبهاتربودراانتخابنمودم.
خیلیبهتراستخداوندرابشناسیمتاتوسطانسانهاشناختهشویم.

وقتی خودستایی می کنیم، چه اتفاقی می افتد
برای اوقات داردگاهی آیااشکال دارد؟ خودستاییکردنچهمشکلی
آنچهانجامدادهایم،جشنبگیریم؟بله،زمانیبرایتشویقوجشنگرفتن
رشدمانکنارگذاشتهشده،امااینموضوعوقتیپیچیدهمیشودکهآنچه
کاشته محصول، میکنیم. دستاوردیشخصی به تبدیل یافتهایم، مفت را
شدهاستوعطایافقطدریافتمیشوند،ماتنهامباشرانیهستیمکهعطای

خداوندبهماسپردهشدهاست.
بعضیهاواقعًاچهرهایزیبادارند.برخیدیگردرخانوادههاییباثروت
ومزایایبسیاربهدنیامیآیند.تعدادیاندکیهستندکههردوراداشته
باشند.سپسکسانیهستندکهدرشرایطیمتضادبهدنیاآمدهاند.آنهادر
توانمندی یا موثر روابط که خانوادههایی در و میکنند زندگی مطلق فقر
خاصیندارند،بزرگمیشوند.کسانیهستندکهزیباییظاهریمشخصی
این از هیچکدام حال، این با اما هستیم. دو این بین جایی ما اکثر ندارند.
بر گذاشتن تاثیر یا زندگیتان داستان نوشتن قدرت وابستگیها و روابط
ارزششماراندارند.خداوندبهظاهربیرونیشمانگاهنمیکند.اوبهقلب
و رود باد بر لحظهای در میتواند نسل یک زمینی ثروت مینگرد. شما

خاکستریهمبراینسلبعدیباقینگذارد.
همانطورکهبهاینموضوعفکرمیکردم،بهنظرمآمدکهعادالنهنیست،
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هر امتیازات و میداندچطورچالشها او است. عادل میدانم:خداوند اما
را عدالت ترازوی که اوست تنها بسنجد. درکفدستخود را موجودی
دردستدارد.ایندلیلدیگریاستکهبهمانشانمیدهدچرانبایددچار
مقایسهشویم.چونهرآنچهدرقلمرواینجهانموقتیسنجیدهمیشود،

مطمئنًارویۀدیگریهمداردکهابدیاست.
دراینجابهنقطهایحساسوخطرناکمیرسیم؛آنچهراکهجاللدهنده
وقتی میدهیم. قرار میدهد، راجالل خداوند آنچه برابر در است، انسان
چنینتکاپوییایجادمیشود،رقابتهایغیرضروریایجادمیکنیم.بیایید
جلوتربرویمواینموضوعرادرنیمهدومآیاتدومقرنتیان12:10بیشتر

بازکنیم:

خودشان میزانهای با خویشتن دربارۀ آنان که است نابخردانه "چه
قضاوتمیکنندوخودراباخودمیسنجند."

شمامیدانیدکهمنچنینکاریراکردهامومیخواهماینطورفکرکنم
قیاس و قضاوت خود، های میزان با ما کردهایم. کاری چنین ما همه که
کردهایم.کسانیوجوددارندکهخودرامتکبرانهبادیگرانمقایسهمیکنند
وکنارآنها،کسانیوجوددارندکهاجازهمیدهندقیاسابلهانه،آنچهراکه

خداوندبرایزندگیشانمیخواهد،نابودکند.
غرور،یکطرفاینمعادلهراازتعادلخارجمیکند،درحالیکهناامنی
طرفدیگررافلجکردهاست.هردوطرفخطرناکهستند.تنهایکمقیاس
تنها ما. مسحشدۀ شاهاِن شاه ناپذیر، قیاس عیسای دارد؛ وجود حقیقی
اومقدس،پاک،ومتعالاست.مامثلمورچهایهستیمکهآزادانهبیرون
ازالنهمیچرخیموابلهانهفکرمیکنیمکهمورچهخوارازمامیترسدو
بهمانزدیکنمیشود،درصورتیکهمورچهخواردرحضورآنشیرکه
سایهاشبرسرماست،ازترسبهخودمیلرزد.مهمنیستچقدرپرثمرو
قابلستایشهستیم،هرچهداریمدرمقابلآنکسکهماراازنوساختهو

نجاتداده،هیچاست.
آیهدیگریازکالمکهمیتوانمبهآناشارهکنم،یوحنا44:5است:

"چگونهمیتوانیدایمانآوریددرحالیکهجاللازیکدیگرمیپذیرید،اّما
درپیجاللیکهازخداییکتاباشد،نیستید؟"
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چراوقتمانرابرایدرجهدادنبهخوددرمقابلرقباتلفکنیم،وقتی
دعوتشدهایمتادرحضورخداوندبیرقیبباشیم؟هروقتاجازهمیدهم
مشکل دچار آسمانی پدر با ارتباطم کنند، تعریف دیگران را زندگیام که
میشود.خیلیزوددیدگاهبرترآسمانیام،بهوسیلهآنچهدربارهخوداز
دیگرانمیبینمیامیشنوم،منحرفمیشود،واعالنخداوندراازآنکسی
فکر انتظاری از دور عواقب به وقتها بعضی میکنم. فراموش هستم که

میکنمکهاعمالابلهانهودرکمحدودمبرایمبهارمغانآوردهاست.
امیدوارمبتوانیدبهصبحمسخرهایکهبرایتانتعریفکردم،بخندید
وجلویهرنوعگرایشینسبتبهمقایسهرادرخودبگیرید.اگرهرروز
اتفاقیمثلآنروزصبحبرایممیافتاد،زندگیبسیارخستهکنندهمیشد.
دلیلیکهمقایسهدرزندگیامجاییهمیشگیندارد،وجودافرادیهمچون
همسرمودوستانوفاداریهستندکهباتلنگریمراازخواببیدارمیکنند.

گزیدن و دریدن 
از زیادی تعداد دعوت برای روشی اجتماعی، رسانههای از استفاده
افرادبانظراتمختلفبهزندگیتاناست.اینمیتواندخوبباشد،اماتعداد
زیادیازافرادکهرفتاریچنداندوستانهندارند،همسایهمامیشوند.اگر
نمیتوانیدآنطورکهبایدآنهارادوستداشتهباشید،شایدبهترباشدکه
مرزهاییتعیینکنید.اگرکسیپرازتنفراستوتنفرپراکنیمیکند،باآنها
بهروشخودشانرفتارنکنید؛کیفیتروابطخودراباالببرید.تحتفیض
زندگیکردن،بهمااینمجوزرانمیدهدکهبابیادبیبایکدیگررفتارکنیم.
کالمخدابهمانمیگویدخودراباهمسایهخودقیاسکنوسعیکنسربلند

ازاینقیاسبیرونبیایی!
پولسمینویسد:"زیراتمامشریعتدریکحکمخالصهمیشودوآن
اینکههمسایهاتراهمچونخویشتنمحبتکن."ولیاگربهگزیدنودریدن
یکدیگرادامهدهید،مواظبباشیدکهبهدستیکدیگرازمیاننروید)غالطیان
14:5-15(.توصیفپولساصاًلقشنگنیست.دونفرمثلحیواناتدرنده
درحالپارهپارهکردنبدنهمهستندوتاآنجاادامهمیدهندکهدیگرچیزی
از رابشارتمیدهندو برایکسانیکهمسیح این نماند. باقی ازدیگری
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اومیگویند،شایستهنیست،ولیبااینحالوبالگنویسیومشاجرههای
اینترنتیمامتاسفانهاینراثابتمیکندکهتاآخرینحدبهدریدنوگزیدن
ادامهمیدهیم.شایدنتوانیداینکشتاررادرتلفنیاوبسایتهاببینید،اما
مطمئنًاایننوعروابطدرسطحروحمابهخونآلودهاست.قباًلدسترسی
راحتبهیکدیگرنداشتیم،اماحاالدریکچشمبههمزدنمیتوانیدبگزید
وبدرید.متاسفانهاینراازآنجامیدانمکهخودمنیزچنینکاریکردهام.

آنچهکهبهآنچنگمیزنموبدانمیبالم،معمواًلنقاطیرادروجودم
آشکارمیکندکهنیازبهکارکردنبرآنهادارم.اگرکسیبهجایحساسی
ضربهبزند،طبیعتًاازجایزخممحافظتمیکنم.یادگرفتهامکهتلفنمرا
زمینبگذارموازآندورشوم؛درستمثلاینکهتفنگیآمادهشلیکاست.
خیلیوقتهافقطافرادروزبدیداشتهاند.پسبهآنهاتخفیفدهیدوبر

آنهاسختنگیرید.
در تحریکحسادت و دیگران به الهامبخشیدن میان بهسزایی تفاوت
تفاوتزیادیمیاندعوتدیگرانو آنهاوجوددارد.درستهمانطورکه
بیرونرهاکردنآنهاوجوددارد.اگرکسیرادررسانههایاجتماعیدنبال
میکنیدوآنهاباعثمیشوندبدترینرفتارراازخودنشاندهید،بهجای
اینکهآنهاراسرزنشکنید،شایدبهترباشدقدمیبهعقببرداریدوازخود

بپرسید:"چرا؟"
قصد دشمن آنچه بگیرید یاد اینکه مگر میکند غارت را شما رقابت،
داشتهبهبدیازآناستفادهکند،دردستانخداوندقراردهیدتابهنیکویی
استفادهشود.آیاتزیرنشانمیدهددرچهنقاطی،رقابتپیشروداریمو

ظاهرآنبهچهشکلاست:

و بتپرستی هرزگی؛ و ناپاکی بیعفتی، است: روشن َنْفس "اعمال
جادوگری؛دشمنی،ستیزهجویی،رشک،خشم؛جاهطلبی،نفاق،دستهبندی،
تبدیل باطلیکههرکسیرابهرقیب حسد؛مستی،عیاشیو]عادات
میکند[وماننداینها.چنانکهپیشتربهشماهشداردادم،بازمیگویم
کنید[ استفاده سوء چنین خود آزادی از ]اگر کارها چنین کنندگان که

پادشاهیخدارابهمیراثنخواهندبرد.")غالطیان21-19:5(

وقتیاینکلماترامیخواندم،دلممیخواستگریهکنم.اخیراًآنچیزی
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کهپولسفهرستآنراگفته،بسیارشیوعپیداکرده،وتوجهداشتهباشید
کهمنانگشتاتهاممرابهسمتدنیادرازنمیکنم؛غالطیاننامهایبرای
روشی معناست؟ چه به نفر یک از زدایی شخصیت میدانید کلیساست.
اینعمل،شخصرا ازفردیتوهویتاش. استبرایتهیکردنشخص
ازفردیتوشخصیتمنحصربهفردشمحروممیکند.نازیهایهودیانرا
فاقدشخصیتکردند،تاجاییکهآلمانیهادیگرآنهارااشخاصینمیدیدند
جمعی مشکلی را یهودیان آنها بودند. شده آفریده خداوند شباهت به که
این متاسفانه، رامخدوشمیکرد. آنها آریایی انعکاسچهره که میدیدند
تاکتیکهنوزدردورانمابرایهدفقراردادنگروههایمردمیوافراد

استفادهمیشود.
افرادخیلیسریعبهقضاوتوفحاشیکردنپناهمیبرند.دیگرانهمقلب
دارند،وچهمتوجهباشیدیانه،کلماتاینترنتیدردناکهستند؛همانطورکهایساپ
نویسندهیونانیبهدرستینتیجهگیریکردهبودکه"شجاعبودنازراه
ایجاد امن" ای "فاصله ما اجتماعی ازرسانههای دورسادهاست".خیلی
میکنند.چنینرابطهایفرصتیبرایبزدالنومنتقدانایجادمیکندکهبه
وسیلهآنبهدیگرانتهمتبزنندوباعثناراحتیکسانیشوندکهخود،آنها
رافاقدشخصیتساختهاند.هرگزجراترودرروگفتنچنینحرفهایی
رابهکسیندارند.چرا؟چونوقتیبااشکهایحلقهزدهدرچشمانطرف
مقابلروبهرومیشوند،تظاهربهرباتبودناوبرایشانسختمیشود.
مندیدهاممسیحیانیکدیگرراازریاکارتافاحشهصدازدهاند.درحالیکه
شیطانفقطبهکارآنهامیخندد.هرچهبیشتربهجایشیطانکارکنیم،

زحمتاوکمترمیشود.

چگونگی توبیخ و تصحیح
شایدبعضیازشمااینطوراستداللکنیدکه"آیانبایدکسانیکهاشتباه
خداوند که است این خبرخوش تصحیحشوند؟"خوب، جمع در میکنند

برایاینکارازقبلبرنامهایدرنظرگرفته:

"توبیِخآشکار،بِهازمحبتپنهان.زخمیهمکهازدوسترسدوفادار
است،امابهصدبوسۀدشمنهمنتواناعتمادکرد.")امثال6-5:27(
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معنیاینقسمتازکالمخداکهتوبیخآشکارراتشویقمیکند،چیست؟
کلمهکلیدیدراینجا"آشکار"است.بهاینمعناکهباقلب،آغوشورویی
گشوده،تاثیربهتریخواهدداشت.همهمابایددیگرانراآنطورتوبیخو
تصحیحکنیمکهخوددوستداریمآنرابشنویم.ایدهآلمنایناستکه
توسطکسانیتوبیخویاتصحیحشومکهبهترینهایمرابیرونمیکشند.
اینآیاتاشارهبهتوبیخبیندوستاندارد،ولیمیتواندرهبر،معلم،
یاکارمندشماهمباشد.چونتمامتوبیخهااگرازطرفکسیباشدکهبه
شمااهمیتمیدهدیاشمارامیشناسد،موثرترخواهندبود.چنینتعاملی
دربهترینحالتمیتواندبهصورتانفرادیانجامشود.اگرامکانمالقات

حضوریندارید،تماستلفنیبهترینانتخابخواهدبود.
)بهعنوانانتخابیدیگر،منشخصًادادنپیامکراپیشنهادنمیکنم،چون
خیلیازاحساساترانمیتوانازاینطریقانتقالداد.درپیامکها،حرکات
بدنولحنصداوجودندارند.منوجانوقتیبرایهمپیاممیفرستیم،
سوءتفاهمهایمسخرهزیادیپیشمیآید.یکیازما،معمواًلمن،بعضیاز
کلماتراباحروفبزرگمینویسمتارویآنهاتاکیدکنم،ولیجانآن

کلماترامثلجیغزدنمیداند.(
اینتوبیخ،زمانیستکه همهماتوبیخپنهان)نهان(راتجربهکردهایم؛
افرادپشتسرتانشماراتوبیخوتصحیحمیکنند.وقتیمردمبدوندخالت
وحضورخودتاننیازبهتوبیخواطالحتانراجهتمیدهند،بایدبهٌحسن
نیتآنهاشککنید.درحالیکهآنهامیتواننددرآنچهمیگویند،ُمِحقباشند،
امااینعملکمکیبهرشدشمانمیکند،مگراینکهشماراواردگفتگوکنند.
درواقع،ایننوعتصحیحمعمواًلبهروندرشدآسیبمیزند،چونوقتی
کسیپشتسرشماحرفمیزند،خودبهخودعکسالعملیتدافعیدرشما
ازطرفدوستی "توبیخآشکار"ورودررو ایجادمیکنند.درحالیکه
واقعی،بههردوطرففرصتپاسخگوییورشددرمسیراصالحرامیدهد.
ایندلیلکهدر به اصالحوتوبیخکسیدررسانههایاجتماعی،فقط
دسترسعموماست،توبیخیآشکاربهحسابنمیآید.مندوستانخوب
وقویایدارمکهبهآنهااحتراممیگذارمودوستشاندارم.آنقدربهآنها
نزدیکهستمکهازجزئیاتوشیوۀزندگیشاناطالعکاملدارم.اینافراد،
دقیقًاکسانیهستندکهشاهدحملهبهآنهابودهام؛حملهتوسطکسانیکه



85

جرأتقیاس

هرگزبهخودچنینزحمتیندادندتاناراحتیودلخوریهایخودرابااین
دوستاندرمیانبگذارند.آنها،دوستانخداترسمراجلویچشمهمهفاقد
شخصیتکردهاندتابامنحرفساختنحقیقت،بهآنهاآسیببرسانند.کالم

خدادراینموردکاماًلروشناست:

"بهآنکهعاملتفرقهاستیکبار،وسپسبرایدّومینبارهشدارده،
وازآنپس،بااوقطعارتباطکن.چراکهمیدانیچنینشخصمنحرف

استوگناهکار،وخوْدعاملمحکومیتخویش."
)تیتوس11-10:3(

وبالگهایآنانرانخوانید،باآنهابحثنکنید،آنهارادرتوییتردنبال
کدام هیچ نکنید. کاری هیچ نشوید. دوست فیسبوک در آنها با یا نکنید،

برایتانمفیدنیست.دنبالالهامبخشیدنباشید،نهتفرقه.
درترجمهMassageازهمینآیاتمیخوانیم:

"آنکهمنازعهگر)عاملتفرقه(استرایکیادوبارهشدارده،امابعد
دیگربااوکارینداشتهباش.چونکهمیدانیوبرتوواضحاستکه
قیام خداوندخویش برابر در و گذشته، ازحدودخود چنینشخصی

کردهاست.اوخودراباپافشاریبرتفرقه،حذفمیکند."

و کمتر دوستانم گذاشتم، سر پشت را زندگی از دورانی که وقتی
واقعیترشدند.دوستانمبهمننشاندادندکهمیخواهمچهکسیباشم،در
حالیکهدشمنانمآنکهنمیخواستمباشمرابهمننشاندادند.محیطیکه
پرورشدهندهرقابتاست،ممکناستدرمابدترینهارابروزدهد.وقتی
ما ازچالش و واردمیشود ازهمیشهمییابیم،خداوند راخستهتر خود

استفادهمیکندتاشخصیتمارارشددهد.
آیهبعددرامثال27راهیبهتررابهماارائهمیدهد:

"شکِمسیرازشاِنعسلکراهتدارد،امابرایشکمگرسنه،هرتلخی
همشیریناست!")امثال7:27(

منبرایچشیدنثمراتخداترسیوپارساییدرزندگیم،اشتیاقفراوان
دارم.تشنهرشدبیشترهستم.هرچهبهخداوندنزدیکترمیشوم،آنچه
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مانعکثرتحیاتاودرمنمیشودرابیشترمیبینم.یکیازشیرینترین
که دادهاند اهمیت من به آنقدر که هستند دوستانی دارم، که تجربههایی
با یا باشند، تملقگو باگفتنحقیقت،مرازخمیکنند.دشمنانممکناست
دروغهایشانمارازخمیکنند.بیاییدبهلیستهایانسانیوقیاسهاراضی
نشویم.وقتیپنجهناکفایتیرابربدنخوداحساسمیکنیم،یازخمیراکه
رقیبواردمیکند،یاغروروانزوایحاصلازآنایجادمیکند،بایدروی
زانوانبرویم.اگربهحضورپدرآسمانیبرویم،اوبااشتیاقآنچهراکه

مانعنزدیکشدنمابهاومیشودرابرمیدارد.

پرسش های مباحثه ای
1 آیاتابهحالبرشمابرچسبیزدهاندیااینکهطبقهبندیشدهباشید؟.

)برایمثالازرویجنسیت،نژادیامحدودیتسنی(ایناسامیو
برچسبهاچطورشمارامحدودکردهاند؟چطورمیتوانیدخودرا

ازاینطبقهبندینجاتدهید؟
2 درکدامقسمتاززندگیتان،مقایسه،شادیشمارامیدزدد؟.
3 طبقهبندی،مقایسهوخودستاییکردندرواقعنشانۀعمیقتِرچه.

چیزیدرماست؟)راهنماامثال25:29(
4 آیارسانههایاجتماعیباعثالهامبخشیدنبهشماهستندیاموجب.

زخمیکردنتان؟چهکاریمیتوانیدانجامدهیدتامطمئنشویدکه
تاثیریسازندهخواهندداشت؟

5 در. را آشکار توبیخ از ناشی انگیزههای و رویکرد میان تفاوت
مقایسهباتوبیخ،پنهانتوضیحدهد.



فصل 5

وقتی به عنوان یک رقیب دیده می  شوید

"کمیجریانمخالفدرزندگیبهیاریانسانمیآید.بادبادکهاخالف
جهتبادبهپروازدرمیآیند،بادِموافقکمکیبهآنهانمیکند."

لوئیسمامفورد

و کنندهموسیقی تهیه او بادوستیحرفمیزدم.شوهر تلفنی اخیراً
نوازندهایبااستعداد،وخودشنیزخادمیقویوازهمهنظرفردیخاص
است.هموارهآنانرابهعنوانافرادیپاک،فروتنودلسوزمیشناختم.ولی
بااینحالاخیراًمشکالتزیادیبرایشانپیشآمد.باآنهابدرفتاریشد،

آنهاراطردکردندوموردقضاوتاشتباهقرارگرفتند.
دوستمنتوضیحمیداد:"آنهابهماتهمتزدند..."دراینجااسمچند
بعد و میکردم درک را حرفهایش و میکردم گوش آورد. را اصلی نفر
ناگهاندیگرمتوجهنبودمکهاوچهمیگوید،چونجاییکهآنهاقراربود
درآنجاباشندیاآنچهراکهآیندهبرایشاندرنظرداشت،میدیدم.آنقدر
ازآنچهکهدیدمهیجانزدهشدمکهوسطحرفشپریدموگفتم:"عالیه!
بایدبرایوجودآنهاخداراشکرکنی،چونرفتاربدآنهاباعثتبدیلتوبه

شخصیکهاالنهستیشدهاست!"
متوجههستید،منبدرفتاریآنهاراتحسیننمیکردم؛بلکهعکسالعمل
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اینزوجبهبدرفتاریهابودکهمراواداشتتاآیندهروشنآنهاراببینم.
نگاهمیکردم،گفتنچنینحرفی بهماجرا بیرون از که برایمن البته
راحتبود.بعدخودرادراینجشندعوتکردموشهادتدادم:"منیاد
گرفتهامبهخاطرروبهروشدنبارقبایمخالفدرزندگیامبهشدتشاکر

باشم."
باعث احتیاجداشتم.چون بدان بودکهآنروز تنهاچیزی آنمکالمه
تشویقمشد؛آنهمدرروزیکهازقضاروزسختیبرایمبود.امیدوارمهیچ
یکازشمابهسختیقضاوتنشویدوهرگزشماراریاکارصدانکنند.اگر

ایناتفاقبرایتانافتاده،پسمیدانیدکهچقدردردناکاست.
و دلسردی از گرفته نشات ناامیدی در شدن غوطهور جای به ولی
جازدن،یادگرفتهامکهبهعقببرگردمووفاداریمکررخداوندراببینم
باروهروقتکهفکرکردهامدیگر یادآورم.خداوندمراهر به وآنرا
دوستانم، از بیشتر دشمنانی از من است. کرده بلند دهم، ادامه نمیتوانم
دربارهوفاداریخداوندآموختهام.حتاازاینحدهممیگذرمومیگویمکه

حتادربارهخودم،ازدشمنانمبیشترازدوستانمیادگرفتهام.
دوستانبهشماپناهگاهوحمایتیراپیشنهادمیدهندکهخوباست،اما
لزومًارابطهپویاییایجادنمیکندکهباعثتقویترشدتانشود.دوستان
میخواهندازتوفانزندگیدرامانباشید.درحالیکهدشمن،تمامتالش
خودرامیکندتادرتوفانپشتدروبیسرپناهبمانید.امااگردردورانی
باشیدکهخداوندبخواهدچیزهاییرابیاموزید،تنهاخوداوپناهشماست.

پسکدامیکآموزگاربهتریاست:دوستیارقیب؟
این از هم من متاسفم. و میدانم، را این هستند. زندگی حقیقت رقبا
بدونهدف اینحالرقبا با نیستم،ولیواقعیتاست. موضوعخوشحال
نیستند.خلقزندگیبیرقیب،بهمعنایبرداشتنرقبااززندگیشمانیست.
بلکهمعنایشایناستکهوقتیدرراستایهدفخداوندخواندهشدهایم،
پویایی از باشد.میتوانیم کار مادر بهرخیریت باهم همهچیزمیتواند

رقابتاستفادهکنیمتامارابهسمترشدودیدیعظیمترسوقدهد.
اگربهموضوعدرستنگاهکنیم،رقبامیتوانندنقشکاتالیزورراداشته
چالش به را ما و میدهند قرار شعاع تحت را ما آنهاضعفهای باشند،
میکشندتاتوانخودراگسترشدهیم.آنهامارابیشازحدتوانبهجلو
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هلمیدهندوباعثمیشوندوقتیاحساستنهاییمیکنیم،بهباالنگاهکرده
وبهخداوندچشمبدوزیم.

بهمنگفتیکهدختری تازه تو "صبرکن! فکرمیکنید: باخود شاید
بیرقیبووارثوعدههایبیرقیبهستمکهخلقشدهتاخداوندبیرقیب

رابپرستم!"
هستید. خداوند نگاه در بیرقیب دختری شما است. درست اینها همه
بایدرابطهخودراباخالقتاننیزبههمینشکلبدانید،وهمیننگاهرادر
روابطتانبادیگرانهمداشتهباشید.اماسادهلوحانهاستاگرتظاهرکنیم
کهرقباوجودندارندووعدههابدونهیچمبارزهایبهماسپردهشدهاند.
"شمانورجهانید")متا14:5(،وجودتاریکیرانفینمیکند. اینگفتهکه:
اینکهشمادختریبیرقیبهستید،بدینمعنانیستکهدیگربارقباروبه
رونمیشوید؛درستهمانطورکهنوربودنبهاینمعنانیستکهباتاریکی

روبهرونخواهیدشد.
کلمهرقیببهسهشکلدرساختارجملههااستفادهمیشود:بهعنوان

اسم،صفتوفعل.
میتواند رقیب که میدهد نشان ما به پایه زبان دستور اول، نگاه در
شخص،مکانیاچیزیباشد؛میتواندشخص،مکانیاچیزیراتوصیف
باشدوکارهارا یاچیزی اعمالشخص،مکان نهایتمیتواند کند؛ودر
توصیفکند.بهعنوانیکاسم،کلمهرقیبازطیفمعناییمختلفیعبور
میکند.میتواندمشخصکنندههمراه،برابریارقیبراداشتهباشدکهبار
معناییمثبتدارند،ولیمعنایتاریکترمثلقلمرودشمن،دشمن،یامعاند
نیزدارد.بهعنوانصفت،کلمهرقیبهرآنچهدرچالشرقابتیدوستانهتا
رویاروییبادشمنوجودداردراشاملمیشود.ونهایتًا،بهعنوانفعل،
تعریفرقیبیارقابتکردنازمعانیلطیفمثلمسابقهدادن،مشابهبودن
یامقایسهشدنتامعانیزمختترمثلپیشیگرفتن،رویاروییوبیشازحد

پیشرفتناست.
را شما کسی حتا که دارد وجود زیادی احتمال هستند. واقعی رقبا
رقیبخودبداند،ولیشماازآنبیاطالعباشید.بسیاریازافراد،آگاهانه
بانویبرتر، اینکهدرورزش،دانشگاه،مراسم واردرقابتنمیشوندمگر
انتظار میروید، کار سر وقتی کنند. شرکت انتخابات یا علمی مسابقات
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رویاروییبارقباراندارید،ومطمئنًاانتظارپیداکردنآنهارادرکلیساهم
ندارید!اگرچه،رقبادرتمامنقاطزندگیشماظاهرمیشوندوشمادرقبال
دیددیگراننسبتبهخودکمترینکنترلرادارید.اگرحتابهترینمسئول
روابطهعمومیرااستخدامکنیدتاازطرفشمابهاموررسیدگیکند،در
نهایتفقطاحساساتمردمنسبتبهخودرامدیریتکردهاید.پسهرچه
دید انتخاب بر که است این است.خبرخوش بهتر بپذیرید، را این زودتر
میبینید که میرسد زمانهایی دارید. کامل کنترل دیگران، به نسبت خود
دیددیگراننسبتبهشماکاماًلتغییرکردهاست.درفصلهایبعدجزئیات

بیشتریدراینموردراتوضیحمیدهم.
بدونتوجهبهانگیزهرقبا،شماهمیشهمیتوانیدرقابترابهسودخود
پیشببریدوآنرابهپایانبرسانید.تمامآنچهکهبایدانجامدهید،بهیاد

داشتندونکتهکلیدیدربارهکنترلکردناست.
1 شمادرقبالگفتار،اعمال،احساساتوافکاردیگرانمسئولنیستید.

ونمیتوانیدبرآنکنترلیداشتهباشید.
2 مسئول. خود افکار و احساسات اعمال، گفتار، به نسبت میتوانید

باشیدوآنراکنترلکنید.
بخش این در اما کنند، چه ما با میتوانند رقبا که میدانیم ما همگی
میخواهمآنچهرقبابرایماانجاممیدهندراموردبررسیقراردهم.

 رقبا، قوت خداوند را آشکار می کنند
زمانتولداورامخفیکردند،عضویازخانوادهسلطنتیاورانجاتداد،
درکاخفرعونبزرگشد،موساازاولزندگیجالبیداشت.خداوندازاین
عواملاستفادهکردتااوراازمرگحفظکند.امادرستمثلما،موسایاد
گرفتسرنوشت،دردورانمواجههبامخالفتها،خودرابیشترازدوران

آسایشآشکارمیکند.
موساتااینکهبراینامرواقفشود،رنجبسیارکشید.وقتیاوسعی
کردامورراخودبهدستگیرد،دیدکهازقومخودتبعیدشدهوهرآنچه
ازدستدادهاست.تصورمیکنمکهکوچنشینیدر داشتهومیشناخته،
بیاباندرنظرموسامانندتنبیهیبودهاست.ناگهانخداوندهنگامیکهاو
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بهعنوانپناهنده)فراری(درآنسویبیابانبهزندگیادامهمیداد،اورا
در اینخاطرکه به فقط دارد. اینرخداد،درسیوجود در نمود. مالقات
کنار آینده دلیلنمیشودکهدر ندادهاید، انجام بهخوبی را گذشتهکاری
حسی و شده داده نجات زندگیاش چرا میدانست موسا شوید. گذاشته
بهاومیگفتکهخداونداورابرایانجامچهکاریخواندهاستوازاو
میخواهدکهباشد،اماموسافاقدشخصیترهبرینجاتدهندهبود.نیاز
بودکهخداونددراوژرفاییجدیدایجادکند؛عمقیکهزندگیدرکاخهرگز
نمیتوانستآنرافراهمآورد.خداوندمارادرخفابرایآنچهبعداًآشکارا
کاماًل موسایی که فرارسید روزی میکند. آماده میشویم، روبهرو آن با
متفاوتدرمقابلبرادرخودهارونوخواهرشمریموقوماسرائیلظاهر
شد.خداونددرزمانکامل،اورابهعنوانناجیوسفیرمسحکردهونزد

فرعونفرستاد.
خداوندقصدداشتبامجبورکردنموسابهرویاروییبارقیبخود
نزد را او که وقتی حتا دهد. قرار برجستهای جایگاه در را او -فرعون-
فرعونفرستاد،اوراآگاهساختکهفرعونبهحرفاوگوشنخواهدداد:

"هرآنچهتوراامرکنمبگووبرادرتهارونآنرانزدفرعونبازگویدتا
اوبنیاسرائیلراازسرزمینشبیرونفرستدولیمندلفرعونراسخت
خواهمکردتاآیاتوعالماتخودرادرسرزمینمصرافزونگردانم.با
اینحال،فرعونبهشماگوشنخواهدسپرد.آنگاهبرمصردستخواهم
نهادوباداوریهایعظیم،لشکرهایخودیعنیقومخویشبنیاسرائیلرا
ازسرزمینمصربیرونخواهمآورد.آنگاهکهدستخودرابرمصردراز
کنموقومخویشبنیاسرائیلراازآنجابیرونآورم،مصریانخواهند

دانستکهمنخداوندهستم.")خروج5-2:7(

خداوندبهنظرازماموریتیکهپایانآنبهشکستختممیشد،هدفی
داشت.دلیلقدرتفرعوناینبودتاقدرتخداونددرسراسرجهانآشکار

واعالمشود:

"منمیتوانستمدستخودرادرازکنموتاهماکنونچنانبالییبرسر
تووقومتبیاورمکهازصفحۀروزگارمحوشوی.ولیتورابههمین
در نامم تا و ظاهرسازم، تو بر را قدرتخود تا داشتم پا به منظور
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سراسرجهاناعالمگردد.")خروج16-15:9(

تا کرد کمک مصر با رویارویی میکنند. آشکار را خداوند قوت رقبا،
قومیمظلومکهخداوندیبدونشمایلونامیشناختهشدهرامیپرستیدند،
ازقومیبتپرستمتمایزشوندوخداوندآنهارابرافرازد.درحالحاضر،
درزندگیشماممکناستچهکشمکشیوجودداشتهباشدکهخداونداز
آناستفادهمیکندتادستحضورخودشرادرزندگیتاننشاندهدوشما
-یاحتادیگران-راازظلموستمآزادسازد؟بادقتبهآنچهکهدربرابر
تحققسرنوشتشماقدعلمکرده،بنگریدوببینیدآیاازدرکرقیببهعنوان

یکهدیهدرزندگیتانغافلشدهاید.
چهکسیداوودپادشاهرامعروفکرد؟آیانبی،پدریادوستاوبود؟

هیچکدامنبودند،رقیبیبهنامجلیاتباعثمعروفشدنداوودشد.
و بیابان در فلسطینی، رقبای با رویارویی بدون داوود بود ممکن
ناشناسباقیبماند.ازهمهاینهاگذشته،اوکوچکترینبرادرازهشتپسر
خانوادهبود.اگرچهاوبرایپادشاهیتوسطسموییلمسحشدهبود،اما
هنوزتعدادیرقیبباقیماندهبودتاازآنهابگذردوپادشاهشود.مسح
شدن،شماراازدیگرانمتمایزمیکند،ولیمبارزهباجولیاتهاشماراباال

میکشد.
وقتیجولیاتدرمیداننبردخودینشانداد،احتمااًلقصدمبارزهبا
با اما بود، ورزیده جنگجویی اسرائیل، قهرمان شائول داشت. را شائول
اینحالازجولیاتبسیارکوتاهتربود.کالمخدامیگویدشائولازمردان
اسرائیلیکسروگردنبلندتربود.پژوهشگرانکتابمقدستخمینزدهاند
کهقدشائولبینیکمتروهشتادسانتیمترتادومتربودهاست.امادر

مقابلاو،جولیاتبیشازدومتروهفتادسانتیمترقدداشت.
بود،و پادشاه ازشائول بلندتر قدوهیکلجولیاتبسیار بههرحال
شائولقدشازداوودبسیاربلندتربود.اماداووددرخودچیزیراداشت
کهجبرانکوتاهیقدشرامیکرد.داوود"شجاعت"داشت.وقتیکسیدر
خودشجاعتواقعیداشتهباشد،بهاینمعناستکهدروجودخودشهامت،
جرات،عزمومصممبودنرادارد.اخیراًدرتحقیقیثابتشدهکهشجاعت
یادرجهبندی کالج امتحانورودی نمره به کنندهترنسبت تعیین عنصری
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آکادمیکبرایدانشجویاندانشکدهافسری"وستپوینت"است.اینمطالعه
شاملخودارزیابیایمیشدکهفاکتورشجاعترابینیکتاپنجدرجهبندی

میکرد.
از5باالتربود.شما مطمئنمدرجهشجاعتداوود

باخرسیاشیربدونداشتنشجاعتدرگیر
رویارویی عواقب با مقابله در او نمیشوید.
آنقدردرخودشجاعت پیکر، باجولیاِتغول
نمیکرد. شک خودش تصمیم به که داشت
شائولبلندتربود،ولیمطمئنمازنظرشجاعت
بدون هیچکس بود. نازلتر خیلی داوود از
پیروزی نمیشود. اسطوره به تبدیل شجاعت

درمبارزهایبرابر،اصاًلحماسینیست.بلکهبایدآنقدرناامیدیحکمفرما
باشدکهدیگرکسیانتظارپیروزیرانداشتهباشد.حضاربایدکناربروند
وباپیروزشدنبگویند:"انتظاراینرانداشتم،ولیعالیبود!".داوودبه
رقیبیعظیمالجثهاحتیاجداشتکهبتواندباشکستدادناو،توجههمهرا
بهخودجلبکند.آوازهشائوِلجنگجوولیمرددووحشتاوازقهرمان
فلسطینی،داوودرادرموقعیتیقراردادتاتبدیلبهمبارزیبیرقیبشود.
نویسندهکتابداوودوجولیات،مالُکلمگلَدِولبهدقتاینرویاروییرا

بهاینشکلبررسیمیکند:

اکثرآنچهکهدردنیایخودارزشمندتلقیمیکنیم،ازچنینمناقشات
نابرابریسرچشمهمیگیرد،چونعمِلرویاروییباموانععظیمالجثهکه
دیگراناحتمالپیروزیدرآنرانمیدهند،باعثبهوجودآمدنعظمت
وزیباییمیشود...فردضعیفترنسبتبهرقیب،میتواندمردمرابه
شکلیتغییردهدکهمااغلبآنرادرکنمیکنیم:میتواندراهرابازکند،
ایجادکند،تعلیمدهد،روشنسازدوآنچهراکهغیرقابل فرصتهایی

تصوربودهممکنگرداند.

وقتیدرموقعیتیقرارگرفتهایدکهبارقیبیخارجازتصور،روبهرو
یاکمر کنید، راواگذار دارید:تسلیمشویدوهمهچیز انتخاب هستید،دو

صافکردهوشجاعتبزرگتریراکهدرونتانخفتهاست،فراخوانید.

آیا رقبا از شما 
بهترمی شوند  یا باعث 

بهترین شدن شما  
می شوند؟
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داوود،بستِرامِنزرهشائولپادشاهراکنارزدوخداوندخودراخواند:

"آنگاهداوودبهآنفلسطینیگفت:توباشمشیرونیزهوزوبیننزدمن
میآیی،امامنبهنامخداوندلشکرها،خدایسپاهیاناسرائیلکهاورا
بهچالشکشیدهای،نزدتمیآیم.امروزخداوندتورابهدستمنتسلیم
خواهدکرد،ومنتورازده،سرتراازتنجداخواهمکردوالشههایلشکر
فلسطینیانراامروزبهمرغانهواووحوشزمینخواهمداد،تاتمامی

جهانبدانندکهدراسرائیلخداییهست.")اولسموئیل46-45:17(

نهتنهاجولیات،داوودرادرموقعیتیمناسبجهتتحققسرنوشتش
قرارداد،بلکهاینپیروزیبرفلسطینیان،تمامزمینراآگاهساختکهدست
خداوندبرسرقوماسرائیلاست.میدانمشماهممثلداوودمشتاقمعروف
کردنخداوندهستید.درستمثلاینداستان،دردنیایماهمجولیاتهایی
وجوددارند.آنهابامامقابلهمیکنندودربرابروجودخداوندمامیایستند.
اینغولپیکراندرکالبدمخالفینمحلکار،مدرسهونظراتدیگرانتغییر
چهرهمیدهند.وقتآناستکهازمخفیشدنپشتصخرههادستبکشیم

وبهسمتکالمخداوندکهازدهانمانبیرونمیآید،بدویم.
رقبا هستید. پر برخیزانید، قبر از را عیسا که روحی همان از شما
میخواهندطبقشرایطآنهاوباقوتخودمبارزهکنید.نبایدچنینکاری
کنید.بایدبزرگترازآنشوید.بهعنوانفرزندانبیرقیب،وقتیبهمابدی
میشود،نیکوییمیکنیم.نهایتًاتمامیاینهابرایجاللمانیست،بلکهجالل

یافتنخداوندماناست.
جولیات،داوودرامشهورکرد.رسانههایاجتماعیهممیتوانندکسیرا
مشهورکنند.اماشهرت،شاهنمیسازد.اگرازشهرتدرستاستفادهنشود،
بهوجودمیآورد.خداوند، دیکتاتورهایخودمحور بهجایخادمینخدا،
رهبرینامطمئنومرددمثلشائولنمیخواست.اوکسیرامیخواستکه
اورابپرستدوقدرتاوراآشکارانشاندهد.ماپادشاهانوکاهنانِگماشته
شدهازطرفخداوندیم.ماوفاداربهخداوندمانهستیم،شهرتمابینمردم

اهمیتیندارد.داوودازخداوندمیترسیدوشائولازمردم.
معنایدیگرشهرتایناستکهطرفدارانیدارید،آنهاشاگردیاپیرو
امروز دهند. نشان ازخود بیثبات رفتاری است ممکن نیستند.طرفداران
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شمارادوستدارندوفرداازشمامتنفرند.داوودپادشاهبهطرفدارنیازی
نداشت.اوبهمردانوزنانیاحتیاجداشتکهمتعهدبودند.پادشاهانمقدس
وخداترس،بهمشاورانحکیم،ارتشیوفادار،وخادمانیامیننیازدارند.
اعمال را تصحیحاتی میبایست داوود خود پیروانی، چنین جذب برای
میکرد.خداوندرقیبیدیگردرمقابلداوودقراردادتااورابرایپادشاهی

آمادهکند.

رقبا سرنوشت را بر شما آشکار می کنند
رقبا،قدرتبیرونآوردنشماازگمنامییابهزیرکشیدنشماازجایگاه
قدرترادارند.خبرخوشایناستکهشماانتخابمیکنیدتادرزندگیتان
چهثمریبیاورند.آیارقباازشمابهترمیشوند،یاباعثبهترشدنشما
میشوند؟بههمیندلیل،رقیبممکناستسرنوشتشمارانیزآشکارکند.
داوود،خداوندرادرحدظرفیتوگنجایشپسریچوپانمیشناخت.
اوراگوسفنداناحاطهکردهبودندواوخداوندرازیردرخششستارگان
شیر و خرس با چوپانیاش، زندگی و بیابان در میپرستید. خاورمیانه
درگیرمیشدتاگوسفندانشرانجاتدهد،وبدینترتیببهتردرکمیکرد
کهموردحملهوتحتتعقیببودنتوسطحیواناتوحشی،بهچهمعناست.
داوود تا بود شده طراحی خاطر این به کاماًل پادشاه، شائول زندگی
شجاعراازحضورمردمبهحضورخداوندبیاورد؛درستهمینجاستکه
داوودمسحمیشودوسرنوشتاشبرایپادشاهیبراوآشکارمیگردد.

رابطهبینشائولوداوودخیلیسریعبهسرانجامنرسید.شائول،ابتدا
داوودرادوستداشتودستخداوندرادرزندگیاومیدید.شائولوقتی
امور و نزدیککرد بهخود را داوود دید، راآسیبپذیرودرعذاب خود

حکومتیرابهاوسپرد.اولسموئیل5:18بهمامیگوید:

کامیاب میفرستاد، را او شائول که جایی هر در شده، روانه "داوود
میبود،پسشائولاورابرمردانجنگیخودبرگماشت.واینهمدر

نظرتمامیقوموهمدرنظرخدمتگزارانشائولپسندیدهبود”.

شائول،فرماندهایبهترازداوودپیدانمیکردووقتیروحیپلید،شائول
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رامیرنجاند،داوودبانواختنچنگوخواندن،روحاوراآراممیکرد.همه
چیزآرامپیشمیرفتتااینکهشائولآوازدیگریشنید.احتمااًلداستانرا

بدانید:

بهدستداوود ازکشتهشدنآنفلسطینی ایشانپس "هنگامیکه
با رقصکنان، و آوازخوانان زنان، بازمیگشتند، خود خانههای به
اسرائیل شهرهای تمام از تار، سه با و شادمانی سرودهای و دف
چنین خندان و خرّم و آمدند بیرون پادشاه شائول پیشباز به
"شائولهزاراِنخودراکشتهاست،وداووددههزاراِن میسراییدند:
نظرش در کلمات این و شد خشمگین بسیار شائول اما را." خود
میدهند نسبت داوود به را هزاران "ده گفت: خود با و آمد ناپسند
وهزارانرابهمن.بهجزسلطنتچهباقیماندهکهتصاحبکند؟"
)اول مینگریست." سوءظن با داوود بر روز آن از شائول پس

سموییل9-6:18(

اگرچههیچکدامازاینمردانواقعًاهزارانیادههزاراننفررانکشته
انگارکهآواز ازچنینقیاسیآزردهخاطرشد.درست اماشائول بودند،
زنان،چشمشائولرابازکرد.شائولهمانلحظهدهانخودراگشودو
آواز و میکردند پایکوبی پیروزی برای زنان کرد. نبوت را خود نابودی
میخواندند،ولیدرآنآوازهاجاییبرایشادشدنشائولوجودنداشت.
به نبی کهسموئیل گذشت سالها گذاشتند. زخمش روی دست آنها انگار
شائولگفتکهنااطاعتیاوحکومتراازاوگرفت:"سموئیلویراگفت:
امروزخداوندپادشاهیاسرائیلراازتوپارهکردهوآنرابههمسایهات
کهبهترازتوست،بخشیدهاست.")اولسموییل28:15(بااینآوازتار
اینپیشفرضکهداوود پاشید.درلحظهای، ازهم وپودزندگیشائول
فراگرفت.شائولقصد را دارد،وجودش را او تخت و تاج قصدتصاحب

کنارهگیریمسالمتآمیزرانداشت.
وقتیدروجودخودباتزلزلروبهروهستید،قیاسینامطلوبمیتواند
رابطهایدوستانهرادرکسریازثانیهتبدیلبهدشمنیکند.شائولدیگر
داوودرادوستیمفیدنمیدید،درحالیکهدوستیوثمرداوودمکرراًبراو
ثابتشدهبود؛اوداوودراتهدیدیمیدانست،وهمهچیزناگهانتغییرکرد:
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"فردایآنروز،هنگامیکهداوودطبقروالروزانهچنگمینواخت،روحی
خویش، خانۀ میان در او و گرفت وزیدن شائول بر خدا جانب از پلید
شوریدهاحوالگردید.ونیزهایدردستشائولبود.")اولسموئیل10:18(

اینمطلبکمیاالهیاتماراقلقلکمیدهدویادآورایننکتهاستکه
خداوندمیتواندازهرآنچهمیخواهداستفادهکندتاهدفخودراتحقق
بخشد.دراینمورد،بهاینشکلبودکهمامورشکنجهایفرستادتاشاهی

حسودرابهسرحددیوانگیبرساند.
داوود،آنروزطبقروالهمیشهسازدردستداشتوبهنواختنچنگ
مشغولبود،ولیشائولچیزیدیگردردستداشت.چونقلباوتغییر

کردهبود.

"شائولنیزهرابهسویداوودپرتابکرده،باخودگفت:داوودرابهدیوار
خواهمدوخت.اماداووددوبارخودراکنارکشید.")اولسموئیل11:18(

اینتضادراتصورکنید.شائولباعجلهباسالحیدردستواردخانه
میشود،درحالیکهداوودآرامنشستهوچنگمینوازد.تضادیشدیدتراز
اینوجوددارد؟چهکسینیزهبهدستدرخانهراهمیرود؟شائولتبدیل

بهانسانیغارنشینشدهبود.
شمشیر درباره کتابی چون دارم، خانه در شمشیر نمونه چند من
نوشتهام،اماخیلیبهندرتپیشمیآیدشمشیریدردستبگیرم؛حتادر
بدترینروزهاینوساناتهورمونی،جراتدستزدنبههیچکدامراپیدا
.چونوقتیتحتفشارهستید،وسوسهمیشویدکههرچهدر نکردهام
درستدارید،پرتکنید)ازرویتجربهمیگویم(.حاالداوودمجبوربود
درمقابلحملهکسیایستادگیکندکهدیروزکناراوسواربراسببود،در
جنگاوراحمایتوهمراهیکردهبودوهوایشراداشت.بهتریِنداوود
باعثآشکارشدنبدتریندرشائولشد،وعصبانیتناگهانیتبدیلبهروح

کاملترسشد.

"شائولازداوودمیترسید،زیراخداوندباداوودبوداماشائولراترک
کردهبود.پسداوودراازحضورخودمرخصکرده،اورابهفرماندهی
هزارسربازبرگماشت،وداوودایشانرادرجنگرهبریمیکرد.داوود
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درهمۀکارهایشکامیابمیشد،زیراخداوندبااوبود.وشائولبادیدن
کامیابیفراوانداوود،بیشترازاومیترسید.")اولسموئیل15-12:18(

موفقیتنظامیداوودبایدبهعنوانکامیابیشائولپادشاه،جشنگرفته
تحت داوود که پیروزیهایی از بهرهبرداری جای به شائول اما میشد.
فرمانرواییاوکسبکردهوحکومتراقدرتمندترمیساخت،هرپیروزیرا
موجبکاهشقدرتشمیدید.شائولدیگرداوودراپسرخودنمیدانستو
همراهیداوودباعثآسودگیخاطراونبود.اونمیخواستداوودراببیند.
وبااینحالمشکالتشتمامشدنینبود.دورازدیدبودنداوود،ویادور
مبارزاتی به را داوود پادشاه، شائول نشد. کارساز هم او بودن ذهن از
میفرستادکهامیدواربوددرآنهاکشتهشود.اماهربارچنینکاریفقط
باعثشکوفاشدنبیشترداوودمیشد.درحالیکهشائولسعیدرنابود

کردناوداشت.باهربارتالش،داووددوبارهبرمیخاست:

"اماچونشائولدیدودانستکهخداوندباداووداستودخترشمیکال
پسشائول هراسانگشت؛ داوود از پیش از بیش اوست، دلباختۀ نیز

پیوستهباداووددشمنیمیورزید.")اولسموئیل29-28:18(

درزمانیبسیارکوتاهدرکشائولازداوود،ازشکبهترسوبعدبه
آرامیتبدیلبهتنفرشد.داوود،کسیکهپسرعزیزشائول،قهرمانارتش
ومتحدخواندهمیشد،بایدمیرفت.حاالداغقانونشکنیبرپیشانیداوود
بود.دورانکوتاهودلچسباودرکاخشائولبهسرآمدهبود؛تغییراتیکه
درانگیزشآنهانقشینداشت،باعثشدداوودخطررااحساسکند،پس

براینجاتجانخودگریخت.
به داوودشد. زندگی در دورانیجدید آغاز باعث پادشاهی کاخ ترک
جایمقامومنزلت،ایندورانسرشارازطردشدگی،رفتارخشنوخطری
همیشگیبودکهدربیابانبهکمیناونشستهبود.بعضیازصاحبنظران
اینقسمتاززندگیداوودرادورهایهشتسالهمیدانند.دورانیکهدر
او ازسنگگذشتودرسهاییراآموختکه تبعیدودشتهایپوشیده
رابرایپادشاهیآمادهمیکرد؛درسیهاییکهبهاویاددادبهدنبالقلب

خداوندباشد.
گرگیگرسنهدرتعقیبداوودبودوداوودازغاریبهغاردیگرمیگریخت.



99

وقتیبهعنوانیکرقیبدیدهمیشوید

داودازشنیدنخبرقتلعامکاهنانوخانوادههایشانبهجرمکمکنادانسته
بهاوبسیارمحزونشد.درطولسالهاجفاومقابلهباشائولاینرایادگرفت
کهچهدرقصروچهدرغار،تنهامسئلهمهمایناستکهقدوسیتاورشد

کند.داوودبادومینجولیاتزندگیخودروبهروشدهبود.
اجازهدهیدتوضیحدهم.

فکرنمیکنمزیادهازحدباشدکهبگوییمداوودمشکالتیدررابطهبا
پدرشداشت.هربارکهاودربیابانباشائولصحبتمیکرد،باگریهو
زاریاورا"پدر"صدامیزد.اولسموئیل11:24دریچهایبهعذاباومی

گشاید:

"ایپدرمن،بنگر!گوشۀردایترادردستمنببین!ازاینکهگوشۀردایت
رابریدماماتورانکشتم،بدانودریابکههیچشرارتیاتمردیدرمن
نیست.منبهتوگناهنورزیدهام،هرچندتودرپِیشکارجانمنیتاآن

رابستانی.")اولسموئیل11:24(

دلیلینداردکهفکرکنیمبینداوودوپدرشکینهتوزیوجودداشته،اما
بهعنوانپسرهشتموجوانترینآنهااحتمااًلبهاوبیتوجهیزیادیشده
همه مثل بود. شده گم برادرش هفت سایه سنگینی در داوود گویی بود.
پسران،داوودهمامیدواربودتاازطرفپدرشتاییدوبهرسمیتشناخته
شود.بااینحالوقتیسموئیلبرایبرکتدادنپسرانیساآمد،پدرکسی

رابهدنبالداوودنفرستاد:

"پسَیساهفتتنازپسرانشراازبرابرسموئیلگذرانید،اماسموئیلبه
َیساگفت:خداونداینهارابرنگزیدهاست.سپسازَیساپرسید:آیااینها
همۀپسرانتوهستند؟َیساپاسخداد:کوچکترینپسرمهنوزباقیاست،
امااینکاوگلهرامیچراَند.سموئیلگفت:ازپیاشبفرستواورابیاور،

زیراتااوبهاینجانیاید،برسفرهنخواهیمنشست."

چراسموئیلبایدمیپرسیدهنوزپسریدیگرباقیماندهاست؟شایدبا
خودفکرکنیدممکناستیسابهمحضآمدنسموئیل،کسیرابهدنبال
داوودفرستادهباشد.درحالیکهچنینبهنظرنمیرسد،چونیسادرذهن
خودداوودرابرایچنینمقامیمناسبنمیدید.اگرسموئیلنبیبهخانهما



100

بیرقیب

بیاید،هرکاریازدستمبرمیآیدانجاممیدهمتامطمئنشومهمهخانواده
حضوردارند.اگرهمنباشند،بااسکایپ،فیستایمیاراههایدیگرباآنها

ارتباطبرقرارمیکنمتاکسیراازقلمنیانداختهباشم.
هفترقیببرایجلبتوجهپدردرمقابلداوودایستادهبودند.تعاملیکه
کالمخدابینداوودوبرادرانشتوصیفمیکند،تصویریگرموسرشار
بهغرورمیکرد، اورامتهم برادربزرگترش نیست. ازحمایتخانوادگی
نقشاورادرخانهپدریخوارمیشمرد،واوراگستاخوشرورمیخواند.

)اولسموئیل28:17(
شایدبههمیندلیلاستکهوقتیمزامیرداوودرامیخوانم،برایمصرفا
کلماتینوشتهشدهنیستند،بلکهصدایدلداوودرامیشنوم.دربندبندهر
سروده،عذابیتنیدهشدهکهازسالهاانزواوفرسودگیسربیرونآورده
است.داوودبیگناهیخودرامکرراًبهشائولثابتکرد،بااینحالمبارزه

بهخشونتکشیدهشد.
زمانیرسیدکهداوودمتوجهشدبیگناهیاودردادگاهانسانیهرگز
بهرسمیتشناختهنمیشود.شائولهرگزداوودرانمیبخشید.فقطخداوند
بایداینکاررامیکرد.داووددرگریزومخفیشدنازشائول،یادگرفت
کهبهسمتخداوندبگریزدودراومخفیشود.خیلیهادوستدارندمسح
شوند،امافراموشکردهاندکهمسحجهتانجامهدفیصورتمیگیردکه

دررویاروییبادشمنانتحققمییابد.
بعدهاوقتیداوودازآبشالومفرارمیکرد،بافریادگفت:

"خداوندا،چهبسیارنددشمنانم!
بسیاریبرضدمنبرمیخیزند.
بسیاریدربارۀجانمنمیگویند:

"برایاودرخدانجاتینیست."
اماتوایخداوند،سپرهستیبهدورَم،

جاللمنوسرفرازندۀمن.
ازکوهمقدسشاجابتمفرمود. او بلندمیخواندمو خداوندرابهفریاد
منآرمیده،بهخوابرفتم،وبازبیدارشدم،زیراخداوندنگاهممیدارد.

ازهزارانهزارنخواهمترسید
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کهازهرسوبرمنصفآراستهاند.")مزامیر6-1:3(

به اوبسیارشدهبودند؟سوالخوبیست.چراخداوند چطوردشمنان
راحتیجلویآنهارانمیگرفت؟شایدبهتربودهمهدشمناناوراباتوفان

شنیدربیاباندفنمیکرد؟
شود. مسح پادشاه عنوان به نبی سموئیل توسط نمیخواست داوود
داوودشجاع،کاریجزشجاعبودنبرایخداوندشنمیتوانستانجامدهد.
اودرآنچهپدرشبهاوسپردهبود،وفاداربود.پسجنگجوییوفاداربرای
نمیتوانست را او از واقعیتر دوستی تصور یوناتان بود. نیز خود شاه
داشتهباشد.تاجاییکهبهاومربوطمیشد،داوودبیگناهبود.بااینحال

درطولزندگیاشدشمنانومشکالتشافزایشیافتند.چرا؟
مادنبالدلیلهستیم،چوناگردلیلشراپیداکنیم،میتوانیماینآشوب
راحلوفصلکنیم.امادالیلبهنظربیمنطقمیرسند.اینکلمات،توسط
دیگر مبارزهای از خبر او کشمکشهای اما شدند، نبوت و زندگی داوود
میدادند:آنهابهآیندهاشارهداشتندوآنچهکهقراربودبرایعیسارخدهد
راآشکارمیکردند.پسچراازظهوررقبادرزندگیتعجبمیکنیم؟اول

پطرس12:4-13بهمایادآوریمیکند:

"ایعزیزان،ازاینآتشیکهبرایآزمودنشمادرمیانتانبرپاست،در
شگفتمباشید،کهگوییچیزیغریببرشماگذشتهاست.بلکهشاد
هنگامظهور به تا رنجهایمسیحسهیممیشوید، در اینکه از باشید

جاللاوبهغایتشادمانگردید."

فشاربیرونیباعثتبدیلدرونیمیشود.رقباسرنوشتیراکهخداوند
برایمادرنظردارد،آشکارمیسازند.ماکمتراحتمال

میدهیمکهاینکار،جاللخداونددرزندگیمان
راافزایشمیدهد.هدیهایبهعنوانرقیب،بخشی
ازیادگیری،منزهشدنوبستهآموزشیخداوند
زحمت به از میخواهد ذاتًا انسان ماست. برای
افتادناجتنابکند.اماوقتیرنجمیکشیم،نهتنها
دردردبامسیحشریکمیشویم،بلکهوقتیکه

آیا اجازه می دهیم 
حمالت قلب ما را سخت 
سازد یا اجازه می دهیم 

خداوند شفا را جاری 
کند؟
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اوسرنوشتمانرابرماآشکارمیسازد،درجاللنیزبااوسهیممیگردیم.

رقبا شما را مجبور می کنند از قلب خود حفاظت کنید
َسر آن میان از گوشتین قلبی میشکند، هم در شما سنگی قلب وقتی
برمیآورد.وقتیخودرادرگیررقابتیبیمنطقمیبینید،قلبتاناحساسمیکند
تحتتهاجمقرارگرفتهاست.شمازیربمبارانسواالتمجبورمیشویدخود
وانگیزههایتانرابازبینیکنید.ازخودمیپرسید:آیادرمنمشکلیوجود

دارد؟خدایا،کجایی؟ایناتفاقچطورافتاد؟چراادامهپیدامیکند؟
معمواًلتنهاجوابدرمقابلاینسواالتسکوتاست.ازخودمیپرسیم
آیاخداوندصدایمارامیشنود؟!منیادگرفتهامکهدرچنینوقفههایی،او
ساکتاست.مانندصحنهایکهدرحالتغییراستوشخصیتهادرحالپیدا
کردنجایدرستخودهستند.پسخوشحالباشید،چونفصلزندگیتاندر
حالعوضشدناست.بهجایاینکهدرپیاینباشیدکهکجاهستید،بهیاد

بیاوریدکهخداوندازچهمسیریشماراعبوردادهاست.
وقتیکهدرسکوتگوشمیدهیم،آمادۀگذارهستیم.آیاگفتهخداوندرا
باورمیکنیم،یابهگفتهمدعیانرقیبخوداعتنامیکنیم؟همانخداییکهاین
کارنیکورادرماشروعکرده،باوفاداریآنرابهپایانمیرساند.آیااجازه
میدهیمحمالت،قلبماراسختسازدیااجازهمیدهیمخداوندشفاراجاری

کند؟آیابرکالمدشمنانخودتمرکزمیکنیمیابرکالمخالقمان؟

"پسرم،بهآنچهمیگویمتوجهکن؛وبهسخنانمنیکگوشفراده.
آنهاراازنظردورمکنبلکهدرقلبتنگاهشانبدار؛

زیرابراییابندگانخودحیاتندوشفابرایتمامِیتنایشان.
دلخویشرابامراقبِتتمامپاسبدار،زیراسرچشمۀامورحیاتیاست”.

)امثال23-20:4(

0بهآنچهمیگویندومیکنند،توجهنکن.خودراباوضعیتآنهاقیاس
نکن.قلبخودراازهروعدهکهدرگوشهکنارروحتزمزمهشدهاست،
حفاظتکن.ازسکونبیرونبیاوتوانخودرابرایشنیدنفرکانسصدای
خداوندباالببر.خداونداگرمشتاقسخنگفتنباشمانبود،بهچنینکاری

تشویقتاننمیکرد.صدایخداوندقلبشمارادربرخواهدگرفت.
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دراینزندگی،سکونوایستاییزیادیوجوددارد.آنزندگیپرطراوت
وبیماننداالهی-کهمشتاقآنهستید-بادنبالکردنراههایمعمولیافت
الزامیست. ازحواسپرتیهاست،تمرکزداشتن پر نمیشود.درجهانیکه
اگرچنینقصدیندارید،هزارانحواسپرتیکهبرایجلبتوجهشماهمهبا

همدررقابتاند،باعثانحرافشماخواهندشد.
نهایتًاپیغاممسیحتنهاتمرکزماست.کالمخالقمااینقدرتراداردتا
آنچهراکهبرزندگیمانوشتهشدهاست،برجستهسازد.اینتقارب)هم
جهتشدن(عمدیتوسطمنشاحیات،جسموروحرامتحدمیسازدودر
موقعیتیقرارمیدهدتازندگیمادرسالمتی،هدفوقوتشناورشود.
وارد میکنیم، تمرکز خداوند کالم بر رقبا، گفته بر تمرکز جای به وقتی

زندگیایمیشویمکهخارجازدسترسآنهاست.
مانهتنهابرکالماوکهمانندبذراستتمرکزمیکنیم،بلکهبایدازباغی

کهقلبماستنیزمراقبتکنیم.
تفاوتزیادیبینمراقبتازقلبوزندانیکردنآنوجوددارد.اولیرا
میتوانبهشبزندهداریبرایمراقبتازیکیازعزیزانمان،ودیگریرابه

دلیدربندتشبیهکرد.
بسیاریازماباانتخابخود،قلبهایمانرابااینامیدکهازآنهامراقبت
میکنیم،سختمیسازیم،تاوقتیکهاحساسامنیتکردهواجازهدهیمشفا
یابند.وقتیجوانبودماغلبازاینتاکتیکهااستفادهمیکردم.اول،بهشدت
احساستسلیمیکردم.باکسانیکهبهمنآسیبمیرساندند،قطعرابطه
میکردم.دِرقلبخودرامیبستموازهمهدورمیشدم.آنقدرقلبمرابهبند
کشیدمکهآخراورازندانیخودساختم.آنقدرخودرادربرابردردمصون
نگاهداشتم،کهبعدازمدتیدریافتمکهنسبتبهشادینیزبیحسشدهام.
آن. کردن زندانی نه است آن از مراقبت معنی به قلبتان از محافظت
اگرقلبخودراحبسکردهاید،بهتراستوقتبهدعابدهیدوازخداوند
بخواهیدقلبتانراازسلولسنگیآزادسازدوآنرادرجاییقراردهدکه

دوبارهشادیودردراحسکند.
قلبتان بگذارید نگیرید. را اشکهایتان اماجلوی است، دردناک میدانم 
یامواد الکل با راآبیاریکنندوخاکآنرانرمنگاهدارند.دردخودرا
مخدرتسکینندهید،آنهاحواسشمارامنحرفمیکنندوباعثسقوطتان



104

بیرقیب

میگردند.ذهنخودرابافکرانتقامتیرهنکنید،اینهاافکاریهستندکهروح
راتیرهوتارمیکنند.بیشازحدفکرنکنید،بنشینیدوبهاندازهایکهنیاز
دارید،گریهکنید.تنهاباشیدوبگذاریددردباتمامقوابهشماضربهبزند.
وقتیآرامشبهشمابرگشت،رویخودرابهآسمانبرگردانیدوصدای
خودرابهگوشخداوندبرسانید.ازالگوییمثلداوودپیرویکنیدوهر
روزباتمرین،روحخود،دالیلوانگیزههایخودوهمچنینرقبایخودرا
بهخداوندبسپارید.مزمور8:51-12تماماینبخشرابهخوبیتوصیف

کردهاست:

به استخوانهاییکهکوبیدهای بگذار بهمنبشنوان، را شادیوسرور
وجدآید.

رویخودراازگناهانمبپوشان،وتقصیرهایمرابهتمامیمحوساز.
خدایا،دلیطاهردرمنبیافرین،وروحیاستواردرمنتازهبساز.
مراازحضورخودبهدورَمَیفکن،وروحقدوسخودراازمنمگیر.

شادینجاتخودرابهمنبازده،وبهروحیراغبحمایتمفرما."

قلبسختواسیر،کرمیشودومسلماستکهاستخوانهاقادربهپاسخ
دادننیستند.آنکهدیگرانراقضاوتمیکند،مداومزیربارگناهخودزندگی
میکند.تنهاخداوندمیتواندآنچهقلبشمارامکدرکردهاست،بزدایدوآنچه

اشتباهاستراتصحیحکندتادوبارهدرحضوراوبهپاخیزیم.
آنهاخود نمیروند. بهحضورخداوند قلبشانسختشده، که افرادی
رامنزویمیکنندیابهآنکهاستهزاگراست،پناهمیبرندتادردکسانیکه

مسیرشفارابرگزیدند،مسخرهکنند.
دوبارههشدارمیدهم،خیلیهادراینمسیرقدمگذاشتهاندوچقدردیر
دریافتهاندکهازقلبخودمراقبتنکردهاند.آنهازندانیشدهاند.دلسوزی
بیتفاوتیجایگزین و بیرحمی برمیبنددو آنهارخت ازوجود وهمدلی
کردن زندانی و است، مقدس آنچه از مراقبت بین زیادی تفاوت میشود.

قلبتانوجوددارد.
وقتیدلهایمااحساسیتهیبودنوبیثمریمیکنند،زمانآنرسیده
استکهدهانمانراازسرودیتازهپرکنیم.شائولآنقدردرعذاببودکه
سرودیبرایخودنمیخواند،پسداوودبرایاوآوازمیخواندتاعذابها
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راازاودورنگاهدارد.سرودیکهماراازبیروناحاطهمیکند،چیزیرااز
مادورنگاهمیدارد.اماوقتیسرودیازدرونبرمیخیزد،اتفاقیبینظیر
رخمیدهد.وقتیبهجایگوشدادنآوازمیخوانیم،قلبمابازمیشودو

ارتباطیمجددباخالقمانایجادمیگردد.
شائولپادشاه،سابقهحرفوعملنادرستراداشت.آشفتگیقلبو
دروناو،دراعمالشمنعکسمیشد.همانطورکهداوودآموختقلبخودرا

ساکتکند،مانیزیادمیگیریمقلبخودرابهسکوتدعوتکنیم:

"بلکهجانخویشراآراموخاموشساختهام،همچونکودکشیرخورده
خورده شیر کودک همچون اندرونم در من جان آری، خود. مادر نزد

است.")مزمور2:131(

آیامیتوانمموضوعیکمیخجالتآورراباشمادرمیانبگذارم؟به
جایخاموشکردنجانخودمثلیککودک،مایلممثلکودکرفتارکنم.
چنددههپیش،کلیسایماکلماتنوشتهشدهدرمزمور3رابرایپرستش
برای درخانه بود. کودکانه گریهای پرستش، این به من میخواند.جواب
رقصیدنمباسرودهامشهوربودم.بهنحویسوگواریخودرابهداوود
هنگامیکهمزامیررامینوشت،تشبیهمیکردم.تنهامشکلاینبودکهدلیل
گریهکردنم،تخطیهایجزئیبودند.بله،آنموقعبهنظرمبزرگمیآمدند.
سرشار را روحم که  کردهاند نفوذ من وجود به طوری داشتم اطمینان

ساختهاند.
وقتیبهعقبنگاهمیکنم،متفاوتبهنظرممیآیند.اینتخطیهاخرد
ورقتانگیزبودند:مثلیکبیاعتناییکوچک،یاکلماتیازسربیمهری،و
یاشایدبعضیوقتهادعواباشوهرم.خیلیهارامیشناسمکههرکاری
تاچنینتخطیهاییدرزندگیخودداشتهباشند.خارجازکشور میکنند
زنانیشجاعرامالقاتکردهامکههرروزهباتهدیدجانشانبهخاطرایمان
بهمسیحروبهروهستند.هرطرفرانگاهمیکنم،مادرانتنهاییرامیبینم
کودکانشان نیاز کردن برآورده خاطر به روز هر تالش و زحمت با که
کارمیکنند.منهایکسانیکهکتکخوردهاند،بهآنهاتجاوزشده،توسط

خانوادهفروختهیاقاچاقشدهاند.
مندردشماراکوچکنمیشمارم.میدانمدردیواقعیست.ولیوقتی
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برایمانمکاشفهمیشودکهخداوندچطورحتاازبدترینموقعیتهابهسود
خوداستفادهمیکند،آنموقعروزیاستکهمثلیوسفمیگوییم:

تا داشت آن از نیک قصد خدا اما داشتید، من برای بد قصد "شما
کاریکندکهمردمانبسیاریزندهبمانند،چنانکهامروزشدهاست."

)پیدایش20:50(

اگردیدخودرانسبتبهرقباعوضکنید،خداوندشماراازدردمیرهاند.
نمایشنامهنویسیبهنام"ادموندبِرک"اینرابطهرابهاینشکلتوصیف
میکند:"آنکهبامادستوپنجهنرممیکند،اعصابماراقویترومهارت

ماراباالترمیبرد.بله،دشمنورقیبما،بهیاریمانآمدهاست."
آموختهامبستندربهرویدیگران،بهمعنایبستندربهرویآیندهمان
است.هروقتدیگرانرامنزویکنیم،خطرحذفخودرابه
جانخریدهایم.قلبیگشوده،درهارامیگشایدو
دیگرانراباآغوشیبازبهداخلدعوتمیکند.
خداوندبهاینامیدعیسارافرستادکههیچکس
جانماند.کارسخترابادلخودانجامدهید؛
موقعیت میکنید فکر آنچه از مراقبت جای به

شماست،ازقلبتانبهخوبیمراقبتکنید.
داشتن اما باشند، رهبر میخواهند خیلیها
دو هر به که است دولبه تاثیر،شمشیری اندکی
طرفآسیبمیزند.همیشهکسانیهستندکهشمارادوستدارندولیشما
رانمیشناسند،وهمینطورکسانیهستندکهازشمامتنفرند،ولیشمارا
نمیشناسند.آنهافقطبینندههستند.رقبایشمابهحسابنمیآیند،امابه
تماشایتعاملشمابارقبانشستهاند.موسابافرعونبزرگشد.داوودمثل
پسرشائولبود)جلیاتفقطیکیازغولپیکرانزندگیبود(دراکثرموارد،
رقیبکسیاستکهزمانیشمارابهخوبیمیشناخته.داوودبهاینشکل

رقیبراتوصیفمیکند:

"زیرادشمِنمننیستکهبرمنطعنهمیزند،وگرنهتابمیآوردم؛و
بدخواهمننیستکهدربرابرمقدبرمیافرازد،وگرنهازاوپنهانمیشدم.
بلکهتویی!مردهمتایمن،یارخالصودوستنزدیکم،کهروزگاریبا

بدون دخالت زنان، 
مبارزات فراوانی وجود 
دارد که قادر به پیروزی 

در آنها نیستیم.
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انبوهجمعیتدرخانۀخداگام با همرفاقتیشیرینداشتیم،آنگاهکه
میزدیم.")مزامیر14-12:55(

اینروزهاممکناستآنرا"دوستدشمننما"بنامیم،کهکلمهایست
رقیب او بگویم، دارد.سادهتر برچهره دوست نقاب که دشمنی معنی به
اغلب این حال این با است، عطیه یک واقعی، دوستان تشخیص شماست.
درباره مامیتوانیم راتصحیحمیکنند. ما نهایت در که ماهستند رقبای
مشکالتیکهباآنهاداریمبحثکنیم،یامیتوانیمآنرابهحضورخداوند
ما تغییر و تذهیب رقباجهت از که کنیم راشکر میتوانیمخداوند ببریم.
استفادهمیکند،یامیتوانیمبهنالهکردنادامهبدهیم.مامیتوانیمغرغرو
شکایتکنیم،یادعاکنیموسرودبخوانیم.انتخابباماست،وهیچرقیبی

نمیتوانداینراازمابگیرد.

پرسش های مباحثه ای
1 زمانیرابهیادآوریدکهیکرقیب،تبدیلبهیکمربیدرزندگیتان.

شد.
2 رقیبچهنقطهایاززندگیتانراتحتشعاعقرارداد؟.
3 درچهقسمتهاییاززندگیشجاعهستید؟.
4 درچهقسمتهاییزیادشجاعنیستیدکهنیازبهتقویتدارد؟.
5 سهتفاوتبینطرفداروپیرورانامببرید..
6 آیاشمادرخانهبانیزهایدردستراهمیروید؟چطورممکناست.

آنرازمینبگذارید؟
7 . چطوربدونزندانیکردنقلبتانازآنمراقبتمیکنید؟







فصل 6

جنسیت بدون رقیب

که پوست رنگ نام به پدیدهای یعنی  نژادپرستی مخالف "نمیتوانم
واقع تبعیض بهآنخاطرمورد ندارندو کنترلی  برآنهیچ اشخاص
میشوند،باشمودرهمانحال،نسبتبهپدیدهایبهنامجنسیتکه

اشخاصانتخابیدرآنندارند،بیتفاوتبمانم."
اسقفاعظمدزموندتوتو

پدر با تنهایی دارم؛دعاهاییکهدر برایخوددعاهایخصوصی من
درمیانمیگذارم.ایناوقاتتنهایی،اغلبدراتاقهتلیاماشینمخالصه
میشود.منبرایدعاهاینامعمولمکهدرماشینبهحضورخداوندمیبرم،
معروفهستم.هیچچیزبهترازکمرنگشدنهمهصداهادرمقابلصدای
موسیقیپرستشیوقرارگرفتنمندرآنموقعیتنیست.چندسالپیش،
زندگیمدرچرخهسریعیقرارگرفتهبود.خیلیوقتهانمیدانستمکجاباید
اٌردن درکشور پاییز که وقتی مادهشیر" "برخاستن نام به کتابم بروم.
بودم،منتشرشدهبود.سالبهپایانمیرسیدوعیدشکرگزارینزدیکبود.

دعایشخصیمندرآنموقعبهاینشکلبود:

بیرون  تازه مادهشیر برخاستن کتاب "پدرآسمانی،مطمئنممیدانی
آمدهوبهپنجزبانهممنتشرشدهاست،اماخیلیدوستدارمبدانم
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کهآیاایندرارادهتوبوده؟میدانمبرایپرسیدناینسوالکمیدیر
شده،ولیاینراهممیدانمکهتوفراسویزمانهستی،پسدوستدارم
نام است...در بوده تو اراده کاردرراستای این آیا که تاییدیبشنوم

عیساآمین!"

بله،کمیخجالتآوراستولیبااینحالحقیقتدارد.میدانستمباید
اینبارراازقلبخودبردارموبهدستهایخداوندبسپارم.

خوب،تاییدیکهمیخواستمزمانزیادینبرد.آنشبساعتهشت،
برخالفانتظارمدرگیرپروژهمدرسهپسرکوچکمشدم.وقتیبهمنگفت
چهنوعصفحهپوستربرایکاملکردنپروژهاحتیاجدارد،پروژهمدرسه
برادربزرگترشراکهدیگربهکاراونمیآمد،بههمریختمتاازآنچهکه
میتوانیماستفادهکنیم.درکوالکزمستانیبیرونرفتمتاآنچهنیازبودرا
تهیهکنم.پیشازآنهمبهبرادربزرگترشرشوهدادمتابهاودرپروژهاش
کمککند.کمیبعدبهخانهآشفتهامبرگشتم؛تکههایمجله،ماژیک،وحروف
آردن را آنچه برادرها از یکی بودند. پخش غذاخوری میز روی مختلف
میگفت،تایپمیکردودیگریعکسهاییراکهبریدهبود،میچسباند.من
همتازهصفحهایراکههمهاینهاقراربودرویآنچسباندهشوند،زمین

گذاشتمکهتلفنزنگخورد.جانبود.
هیجانزدهبهنظرمیرسید.منهمغرقفکرشدم.

توضیحدادکسیراآنشبدیدهکهمنحتمًامیبایستبااوصحبت
کنم.شوهرمعادتداردپشتتلفنمنرامجبوربهصحبتباغریبههاکند.
مطمئننیستمچطورایناتفاقمیافتد،اماخیلیوقتهاپیشمیآیدکهچنین
کاریبکند.اینافراداحتمااًلکسانیهستندکههیچعالقهایبهصحبتبامن
ندارند،اماجانآنهاراگیرمیاندازدواحساسمیکندکهمنبایدباآنها

صحبتکنم.
اول،ازچنینآشناییهاییسربازمیزدم.ولیحاالفکرمیکنمغیرقابل
اجتنابهستند.نصیحتیبرایتاندارم:اگرهمسرشماعادتیداردکهبیش
ازدهسالازآنگذشتهاست،بایدیادبگیریدکهآنراعادتیبامزهبدانید.
پسشوهرمنعادتبامزهایداردکهغریبههاراپشتتلفنبامنهمصحبت

میکند.اماآنشباعتراضکردم.
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"جان،وقتصحبتباغریبههاراندارم،گرفتارپروژهمدرسهآردنام!"

"مشکلینیست،نیازینیستاالنبااوصحبتکنی.اوافسرارتشاست
-خودشهمگرفتاراست،اماشمارهتورابهاودادم.سعیکنحتمًاامشب
کهزنگمیزند،جواببدهی.بایدبرم،دوستدارم!"قبلازاینکهبتوانمبه

بحثادامهدهم،قطعکرد.
تلفنمزنگخورد. بعد تقریبًایکساعت گرفت. پروژهشدت کارروی

تصمیمگرفتمباخستهترینصداجوابدهم.
باصدایخشدارگفتم:"الو".

کسیکهتماسگرفتهبود،بهنظرمرددمیآمد.
"شمالیزابیورهستید؟"

"بله..."
لیزا،امروزهمسرتاندرجلسهدربارهکتاببرخاستنمادهشیرصحبت
میکرد.اوبهماگفتشیرهابهترینقاتلینهستند،ولیمادهشیرهابهترین

شکارچیاناند!"
باخودمفکرکردم،خبمعلوماستکهاینرامیگوید.تمامآنچهاست
کهمیداند...چونمناینرابهاوگفتم...هنوزکتابرانخوانده،مطمئنم!

"خوب،درستمیگوید.درستاستکه ادامهداد: تلفن آنمردپشت
شیرهایمادهبهترینشکارچیانهستند."

مطمئننبودمهدفازاینمکالمهچیست.چرااینمردبهمنزنگزده
بودتاآنچهراکهشوهرمگفتهبودتکرارکند،آنچهراکهخودممیدانستم،

چونخودمنوشتهبودم؟خوب،قراربودبفهمم.
"لیزا،میدانیکهمادرجنگافغانستانوضعیتخوبینداریمودرحال

شکستخوردنهستیم؟
بهنحویحرفاوراتاییدکردم.زندگیدرکلورادومساویبودباپرواز

باسربازانیکهدرراهبرگشتازخدمتبودند.
"میخواهییکیازدالیلیکهاینجنگرانمیبریم،بدانی؟"

"حتمًا"،برایدانستنداوطلبشدم.
"مانمیتوانیمبازنانآنهاصحبتکنیم"ودرادامهگفت:"اگرنتوانیبا
زنهاصحبتکنی،نمیتوانیفرهنگراتغییردهیواگرنتوانیفرهنگرا
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تغییردهی،نمیتوانیدرجنگپیروزشوی."
حاالتوجهمراجلبکردهبود.

خاص گروه با من بدهم. پایگاه در وظیفهام درباره توضیحی "بگذار
بودیم،صرفًا رو روبه آنها با که خطراتی خاطر به میکنم. کار عملیاتی
هم را زنان از تیمهایی حاال اما کردیم، تمرکز مردان عملیاتی تیمهای بر
میفرستیم.آنهابهزنانافغانخواهندگفتکهارزشمندوصاحبصدایی
هستند.آنهاتوضیحخواهنددادکهچرادموکراسیبرایپسرانودختران
آنهامفیدخواهدبود.آنهانیازهایاولیهپزشکیاینزنانرارفعودروضع

حملبهآنهاکمکمیکنند.اسماینتیمعملیاتویژهزنانرامیدانی؟
اورامطمئنکردمکهچیزیدراینبارهنشنیدهام.

افغانستان به است قرار و میگوییم، شیرها ماده تیم آنها "به گفت:
فرستادهشوند.میتوانمیکجلدازکتابتورابرایهرکدامازآنهابگیرم؟"

البتهکهکتابهارابرایآنهافرستادیم.
اینزنانلیاقتحمایتشدنراداشتند،چونبهزناندیگرکمکمیکردند
وامیدِچیزیبیشازقحطیوجنگرابرایفرزندانشانمیپروراندند.این
بلکه نمیکنند، پیروی نظامی دستورات از فقط میدانستند باید شیرزنان
زندگی در کردنشفا جاری به کمک بودند؛ است ازلیتر آنچه از بخشی
خواهرانشانکهاغلببهخاطرجنسیتمنزویشدهبودندیاموردتنفرقرار
گرفتهبودند.صحبتمردانارتشی،بازنانافغانممنوعبود،امازنانارتش

دستورداشتندکهباآنهاصحبتکنند.
وقتیتلفنراقطعکردم،دوبارهمتوجهشدمبدوندخالتزنان،مبارزات

فراوانیوجودداردکهقادربهپیروزیدرآنهانیستیم.
اگرارتشایاالتمتحدهمتوجهشدهکهبدوندخالتزنانیکملت،قادر
بهجنگیدناستولیقادربهپیروزینیست،پسآیاوقتآننرسیدهاست
کهکلیسادخترانشراقوتببخشدتادرکنارمردانبایستندکهدیگرفقط

مسألهجنگیدننباشد،بلکهدرآنجنگپیروزیحاصلکنند؟
مورد زنان اغلب اما است، کرده نفوذ طرف دو هر به جنسی رقابت
تبعیضقرارگرفتهاند.بیشازسهدههدردلخودباریبرایزنانزخم
خوردهدررقابتجنسیتیرااحساسکردهام.نمیتوانمکتابیبنویسموبه

اینموضوعاشارهنکنم.
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هفته هر ولی شده، حاصل مختلف جبهههای در بزرگی پیشرفتهای
داستانزنیرامیشنومکهدرازدواج،خانواده،محلکاریاخانهخدادردو
رنجیرامتحملشدهاست.دررسانههایاجتماعی،مرتبنظراتتنفرانگیز
علیهزنانرامیبینیم.اینهاحتانشانیازقاچاقجنسی،نسلکشیجنسی

یاپورنوگرافینداردکههرکداممسئلهایبسیارجدیهستند.
متاسفانه،تبعیضجنسیتیهنوزمرزهایانجیلماراتارمیسازد؛به
نظرمیرسدبرایمردانآخرینحدنجاتوآزادیکاملراقائلمیشویم؛

درحالیکهآنرابرایزنانجیرهبندیکردهایم.

تهدید رهبران مذهبی
میخواهمموضوعتبعیضجنسیتیرابانگاهبهگذشته،زمانیکهکلیسا
ازبرخاستن نوظهور،زندهودرحالرشدبود،بررسیکنم؛درستبعد
مسیحازمردگانکهروحخداوندبرپسرانودخترانبهوفورنازلمیشد.
وقتیقیاممسیحعلنیشد،انجیلدرکالموعملبشارتدادهمیشد.رهبران
)کاهنانمعبد(هراساندرتالشبرایآرامکردناینطوفان،پطرسویوحنا

رابهخاطرشفایمردیکهچهلسالفلجبود،دستگیرکردند.

"آنگاه}آنها{ایشانرابازفراخواندندوحکمکردندکههرگزبهنامعیسا
چیزینگویندوتعلیمیندهند.")اعمال18:4(

کلمهآنهادراینآیاتبهرهبرانمذهبیآنزماناشارهدارد،وپطرس
ویوحناکسانیهستندکهبرآنهاحکموهشداردادهشد.اینمعجزهدر
نامعیساانجامشدهبود،شفایمرد،دریراگشودهبودتاآنانعیسای
برخاستهازمردگانرابشارتدهند.رهبرانیهودیخودرادردوراهی
حساسییافتند،چوننمیتوانستندبههیچوجهشفایمردفلجراانکارکنند.

پسباخودچنیناستداللمیکردند:

اورشلیم ساکنان همۀ زیرا کنیم؟ چه دو این با گفتند: یکدیگر “با
و است شده انجام ایشان دست به آشکار معجزهای که میدانند
شیوع قوم میان در این از بیش تا .ولی شویم آن منکر نمیتوانیم
نیابد،بایدبهاینمرداناخطارکنیمکهدیگربااحدیبدیننامسخن
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نگویند.")اعمالرسوالن17-16:4(

همگیمیدانیمکهتهدیدشاگردانمسیحکارسازنبود.درکمترینحالت،
تاثیرمنفیمیگذاشتوچنینتاکتیکیادعایآنهاراقوتمیبخشید.

"آنگاهایشانرابازفراخواندندوحکمکردندکههرگزبهنامعیساچیزی
نگویندوتعلیمیندهند.اّماپطرسویوحناپاسخدادند:شماخودداوری
کنید،کدامدرنظرخدادرستاست،اطاعتازشمایااطاعتازخدا؟زیرا

مانمیتوانیمآنچهدیدهوشنیدهایم،بازنگوییم.")اعمال20-18:4(

تاجاییکهبهپطرسویوحنامربوطمیشد،رهبرانمذهبیمیتوانستند
بهبحثکردنمیانخود-تاوقتیکهمیخواهند-ادامهدهند،اماآندو
متقاعد برای دریافتندکهتالش آندو بکشند. کار از نداشتنددست قصد
نداشتند،جز انتخابی آنها بیهودهاست. اینرهبران،عملیعبثو ساختن
ادامهدادنبهتعلیموبشارتآنچهکهمیدانستندحقیقتاست.اینمردان

میدانستندچهزمانهاییسکوت،نشانازاطاعتاست.
اماکسی ماطنیناندازمیشود، نیزدرگوش اینروزها تهدیدات، این
کهتهدیدمیشودمتفاوتبهنظرمیرسد.دیگردستوراتمستقیمرهبران
مذهبیبهچندتنماهیگیربیسوادازجلیلنیست.ایندستوراتتبدیلبه
فشارفرهنگیجهانشمولیشدهاست.بهنظرمتفاوتمیآید،اماهدفیکی
است.دنیایسکوالرمابهشمااجازهمیدهدتاجاییکهمیخواهیدروحانی
باشیدوازروحانیتصحبتکنید،ولیتاوقتیکهنامیازمسیحنیاورده

باشید.
را آنها صدای و میشوند خود اعضای مانع کلیساها وقتی البته و 
خاموشمیکنند،نبایدتعجبکنیمکهاماکنعمومیغیرمذهبینیزتعلیمو

موعظهدرنامعیساراممنوعکنند.اینموضوعیکاماًلمتفاوتاست.
ازدوهزارسالتحتحکومتکلیساهزارانرهبرمذهبی، برایبیش
دخترانکلیساراازتعلیموموعظهدرمکانهایمقدسمنعومحدودکردند.

بهاینآیاتدراعمال18:4دقتکنید:

"آنگاهایشانرابازفراخواندندوحکمکردندکههرگزبهنامعیساچیزی
نگویندوتعلیمیندهند.")اعمال18:4(
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وقتیبهاینآیاتفکرمیکردم،زمزمهروحالقدسراشنیدمکهمیگفت:
برایخدمتخواندهوعطایا بهوسیلهروحالقدس را ازدخترانم بسیاری

بخشیدهاماماکلیساجلویآنهاراگرفتوخواندگیآنهارامنکرشد.
"زنان کهمیگویند: باشید راشنیده مذهبی رهبران استحرف ممکن
میتوانندبهزنانتعلیمدهند،نهبهمردان!"یا"زنانمیتوانندشهادتدهند
اماموعظهایدرکارنخواهدبود"ویا"زنانمیتوانندرهبریکنندتاوقتی
اما منطقیترمیآیند، نظر به نهان تهدیدات این باشد". کلیسا از کهخارج
نتیجههماناست:انجیلمحدودشدهاست.زنانیکهدرایمانجسورهستند،
اعتماددارند، سریعًالقبخشنبهآنهادادهمیشود.زنانیکهبهخداوند
جاهطلبتلقیمیشوند.امابااینحالسوالیکهباآنروبهروهستیم،همان
سوالیاستکهپطرسویوحنامطرحکردند.ازکدامبایداطاعتکنیم:از
آنچهخداونددرستمیداندیاانسان؟وخداوندبهپسرانودخترانخود
دستورچهکاریرادادهاست؟جوابخودرادرسخنانعیسا-درست

پیشازصعودبهآسمانپیدامیکنیم:

"آنگاهبدیشانفرمود:بهسرتاسرجهانبرویدوخبرخوشرابههمۀ
خالیقموعظهکنید.هرکهایمانآَورَدوتعمیدگیرد،نجاتخواهدیافت.
اّماهرکهایماننیاورد،محکومخواهدشدواینآیاتهمراهایمانداران
تازه زبانهای به و کرد بیرونخواهند را دیوها من نام به بود: خواهد
سخنخواهندگفتومارهارابادستهایشانخواهندگرفت،وهرگاه
زهریُکشندهبنوشند،گزندیبهآنهانخواهدرسید،ودستهابربیماران
خواهندنهادوآنهاشفاخواهندیافت.عیسایخداوندپسازآنکهاین
سخنانرابدیشانفرمود،بهآسمانباالبردهشدوبهدستراستخدا

بنشست.")مرقس19-15:16(

ایندستوربههمهآنانیکهایماندارند،دادهشدهاست.مجوزماموریت
بزرگصادرشده،حتانیازبهساختمانوسازمانندارد،واینفرمانهر
دوجنسیتراشاملمیشود.درعیسایمسیحهمهبرایاعالمخبرخوش
انجیلخواندهشدهوآزادهستند.وقتیکهحقیقتوآزادیرادرخداوند

شناختیم،هرگزنبایداجازهدهیمتهدیداتانسانیماراساکتکنند.
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مطیع پادشاه خود باش!
و بخشیده قوت ما به پادشاه ماست. متعال و قدوس شاه خداوند،
ماموریتیدادهاست.خداوندازشماخواستهتاازطرفاوباقومشصحبت
کنید.اگراینراحقیقتفرضکنیم،چطورمیتوانیداجازهدهیدرهبرانیکه
تحتحاکمیتخداوندزندگیمیکنند،شماراازاینمسیرمنحرفسازند؟

هرکدامازمابایدنشانیزندهودرحالرشدازمتا10:4باشیم:

"خداوند،خدایخودرابپرستوتنهااوراعبادتکن.")متا10:4(

باشد،پسمشکل او از نااطاعتی معنای به ازحاکم اطاعت اگرمبحث
اصلیشماباپادشاهاست.مادرداستاناسترمثالیرامیبینیمکهچطور
بایدمنشاچنیننااطاعتیرابیابیم.شاهپارس،استررافرانخواندهبودو
استر اما پادشاهمنعمیکرد. بهحضور ازورود را استر مقرارتدربار،
متوجهبودکهاطاعتازاصولپادشاهبهمعناینااطاعتیازخداونداست.
استرازخداوندبیشترازنارضایتیمردممیترسید،پسرفت.بااستراتژی
دید،جرات درخطر را انسان همه آن جان وقتی اما نزدیکشد، بهشاه
متفاوت ما امروز دنیای آیا بپرسم خودم از باید نداشت. ماندن ساکت
است.بسیاریازدخترانخداونددرموقعیتومکانهایاستراتژیکمخفی
شدهاند.برخیهماکنونهمراهخواهراندیگردردعاوروزهایستادهاندو

مینگرندومنتظرزمانمناسببرایمیانجیگریهستند.
بایدمتذکرشومکهقصدمنازاینگفتههاتشویقشمابهشورشعلیه
همسرانیارهبرانکلیسایتاننیست.امیدوارمتااینجاهوشیاریشماراباال
بردهباشمتابدانیدکهدشمنیدرکمیناستکهفقطبهسکوتشماراضی

نمیشود،بلکهبهدنبالزندگیشماوفرزندانشماست.
منع انجیل بشارت از را اگرهمسرتانشما است. زمانحقیقت اکنون

میکند،آیابایدازاواطاعتکنید؟
درجایگاهشبانارشد،ازطریقمنبریاصحبتعمومیرانمیگویم.این
پرسشراازشمادارمکهآیادرشاهدبودنبرایعیسایمسیحآزادو
توانمندهستید؟آیاآمادهایدکهپاسخیدهید،دعاکنید،یازنانجوانتررا

تعلیمدهید؟
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منوجاناخیراًدراینموردصحبتمیکردیم.اوازمنپرسیدکهچرا
بسیاریاززنانبهدنبالبهانهمیگردندتاازاینکهسفیرانمسیحباشند،
شانهخالیکنند.درپاسخبهاوگفتمکهاکثرآنهاازواکنشهامیترسند.
اتفاقًاهمانهفتهایبودکهدرهواپیماکنارمردینشستمواوبهمنگفت
کهپشتسرمحرفهایناخوشایندیگفتهشدهاست.درجواببهاوگفتم:

"جلویرویمنهمگفتهاند!"
نیست.وقتجنگعلیه نارنجیبودن نازک یا دادن وقتضعفنشان
خودمان بین جنگیدن مرد! چه و باشند زن چه است؛ خداوند ُمدعیان
این،فکرمیکنم باگفتن انجامدهیم! بیهودهترینکاریاستکهمیتوانیم
خیلیاززناننیازاستدربرابرچنینبحثیازخودشجاعتنشاندهند.
شاید و کردن، یعنیسکوت اطاعت که شده داده یاد آنها به است ممکن
ندانندکهخداوندنامآنهاراتغییردادهاست.خداوندشمارابهانجامچه
تعلیم به نیاز که هست شما میان در جوان مادری آیا وامیدارد؟ کاری
از مقدس اطاعت چطور؟ دعا یا کالم مطالعه جلسه برای میزبانی دارد؟
شوهرانمان،احترامگذاشتنبهآنهاستدرحالیکهازخداوندنیزاطاعت

میکنیم.
نداده یاد آنها به هیچکس چون میترسند، خود قدرت از دیگر زنان
کهچطورآننیروهارامدیریتکنند.همهمازنانیرادیدهایمکهرفتاری
ناخوشایندازخودنشاندادهاند)میدانماموررابدادارهکردهام(امابه
اینخاطرنبودهکهمیخواستمسختگیرباشم،بلکهبهاینخاطربودهکه
نمیدانستمچطورصدایخودرابایدبهگوشدیگرانبرسانم.شایدنمودار
یادگیری،آهستهوگاهاباسراشیبیهمراهاست،آنهمبهاینخاطراستکه

تاهمیناواخر،زنانایندنیاکمودورازهمافتادهبودند.
جواب،محوکردنصدایبانواننیست؛بلکهتعلیمدادنآناناست.اگر
اجازهرشدراندهم،خودنیزرشدنخواهمکرد،واگررشدنکنم،فرصتی

برایدیگرانفراهمنمیآورم.
آیااجازهمیدهیمبهمابرچسب"زنانخشمگین"بچسبانند،یاحکمت
خدارامیطلبیمتادخترانیباشیمکهکالمپدرازدهانشانخارجمیشود؟
آیاکسانیکهقسمتیازجوابرادردستدارند،بایدساکتشوند؟خداوند
اینرانمیخواهد!مابایدمرتبًادخترانخودرادرقدوسیتواطاعتتعلیم
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دهیم.وبرایکسانیکهمیپرسنداینگفتهچطوربااولپطرس3همخوانی
داردکهمیگویدزنانتسلیمونرمخوباشند،چه؟بایدبگویمکهکاماًلموافق
هستم!ومثالیاززندگیعیساوموسادارمکهطریقنرمخوبودنرانشان

میدهد:

"حال،موسامردیبسیارحلیمبود،بیشازتمامیمردمانرویزمین."
)اعداد3:12(

و

"یوغمرابردوشگیریدوازمنتعلیمیابید،زیراحلیموافتادهدلهستم،
ودرجانهایخویشآسایشخواهیدیافت.")متا29:11(

عیساوموسانمونهایازبردباریوحلیمبودنهستندکهمامیتوانیم
ازآنهاپیرویکنیم.

بعضیازرویاروییهایماباجنسیت،احمقانهاست.منازجاناجازه
نمیخواهمکهمیتوانمدوستانمرادعوتکنمواوازمناجازهنمیخواهد
کهآیامیتواندبهگلفبرود.ازجاناجازهنمیخواهمکهمیتوانمبهکسی
درفروشگاهبشارتدهمیامیتوانمبرایگروهجوانانکلیسایخانگیمان
موعظهکنم.مادربارهآنچهکههردویماوخانوادهمانراتحتتاثیرقرار
میدهد،مشورتمیکنیم.امادربارهاینکهروزمانراچطوردرخداوندپیش
ببریم،حرفینمیزنیم.اگردربارههرچیزکوچکبخواهیمباهممشورت
کنیم،زندگیبسیارخستهکنندهمیشود-منبهاواعتماددارمواوبهمن

اعتماددارد!منزناوهستم،نهفرزندش.
مادردورانیزندگیمیکنیمکهخیلیهااسیرترسهستند.آنهابهامید

جاللدردلهایخودنیازدارند.
بزرگ ماموریت برابر در نااطاعتی خاطر به که هستیم ما تنها نهایتًا،
عیساسرزنشمیشویم.بله،دیگرانمیتوانندباعثلغزشوگناهکردنما
شوند)متا6:18،مرقس24:9؛لوقا2:17(،امااطاعتدربرابرپادشاه
انتخابماست.درستمثلبرادرانمانپطرسویوحنا،ماخواهراننیزباید
درپریجاللمسیحگامبرداریم،واینبدانمعناستکهمانمیتوانیمدر

برابرآنچهشنیدهایمودیدهایم،سکوتکنیم.
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حمالت کالمی
دردورانیکهدرآنقرارداریم،زنانممکناستمثلپطرسویوحنا
زندانینشوندیاکتکنخورند،اماآمادهباشیدکهشماراطردکنندودر
برابرتانبایستند.اینبدانمعناستکهریسِکبرداشتاشتباهآنانازخود

رابهجانخریدهایدواغلبازحمالتکالمیوانزوادررنجبودهاید.
اطمینان بهمن او داریم. متفاوتی دیدگاههای اینمورد در وجان من
بخشیدهکهاکثرکلیساهاییکهاوبدانجامیرود،پذیرایزناندرمنبرهستند.
اوازسهتنازخادمانزنکهدرداخلوخارجازکشورشناختهشدهو
محبوبهستند،نامبرد.آنهارهبریوموعظهمیکنندوتعلیممیدهند.با
جانموافقتکردمکهازنظرتئوریممکناستحرفاودرستباشد،ولی
عماًلاینطورنیست.وقتیازاوخواستمکلیساهاییراکهزنانغیرازسالی
یکباردرروزمادردرآنموعظهمیکنند،نامببرد،اونتوانستبیشازده

کلیسارابهیادآورد.
به بهمنگفتکه اطمینان با پیداکرد،جان ادامه ما همچنانکهبحث
عنوانیکزننمیتوانمدردیدگاهاالهیداناندرموردنقشزناندررهبری
وظرفیتتعلیمشان،تغییریایجادکنم.اوپیشنهاددادکهازکالماماستفاده
کنمتابتوانمبهزنانتعلیمدهموبهآنانبگویمکهمیتوانندموعظهکنندو

هربحثیبارهبراندراینموردبههیچجانخواهدرسید.
به لرز و ترس با نیستند. من تمرکز نقطه رهبران بودم؛ موافق او با
توضیح مینویسم. نشدهاند قانع هنوز که دخترانی و مادران خواهران،
هنوز که حالی در کنند، موعظه که دهم تعلیم آنها به نمیتوانم که دادم
مطمئننیستندتعلیمدادندرکلیسایاموعظهتوسطآنانکاردرستیاست
عزیز دختران از هیچکدام است. کرده راسوراخ آنان قلب نه.شریعت یا
خداوندنمیخواهندازارادهپدرسرپیچیکنندیاآنرازیرپابگذارند.آنها
آنچهرارهبراناجازهندهند،یادنخواهندگرفت.اگرکسیکهنماداقتدارو
نمایندۀخداونداست،درتمامطولزندگیبهشمابگوید"فرومایهودرجه
دو"هستید،شماباورخواهیدکرد.ایندروغبهخصوصوقتیکهگذشته

نامشخصیدارید،بهراحتیپذیرفتهمیشود.
اینرامیدانمچونخوداینطوربودهام.
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وقتیازخودمطمئننیستید،مرتببهخودوحقمشارکتخودشک
میکنید.میخواهمچشموگوشتانرابازکنموخاِرشریعتگراییرااز
آغازمیشود روندشفا آن، از بعد بکشم. بیرون مهربانتان و لطیف قلب
را بشنوید.شایدروحالقدسشما آِنشماست، از که را آنچه ومیتوانید
دولت، تجارت، پزشکی، قانون، قلمرو در انجیل سفیر تا است فراخوانده
باید آن، تمامی و انجاممیدهیم که آنچه باشید.هر یامادریخانهدار و
برایخداوندباشد.چنینکاری،اعمالدنیویرااالهیومقدسمیگرداند.
امااشتباهاستاگربهکسیکهاحساسمیکندخواندگیخودرادرزمینه
تعلیم،موعظهیارهبریدرزمینههایکلیسایییافتهاست،بگوییمروحالقدس

بااوصحبتنمیکند.
جنسیتکمترینتاثیررابرظرفیترهبریشخصدارد.اینواقعیتکه
مارگارتتاچریکزنبود،اورامطلقًاالیقتبدیلشدنبهیکیازبزرگترین
رهبرانتاریخبریتانیانکرد.درواقع،مشکل،جنسیتنیست؛چالشمادر
چنین است. دیگران قضاوت و ورزیدن تعصب به تمایل و غرور هیبت
فروتنی، میکند. کور باشد، خوبی رهبر میتواند که را کسی گرایشاتی،
ازویژگیهایرهبری تجربه،وفاداری،تحصیالتوپارساییفقطبخشی
الیقاست،اماجنسیتبهتنهاییرهبرنمیسازدوخارجازمسیح،همهما

بیکفایتخواهیمبود.دردومقرنتیان4:3-6میخوانیم:

"ماچنیناطمینانیبهواسطۀمسیحدرحضورخداداریم.نهآنکهخود
کفایتداشتهباشیمتاچیزیرابهحسابخودبگذاریم،بلکهکفایتما
ازخداست.اوماراکفایتبخشیدهکهخدمتگزارانعهدجدیدباشیم-
عهدیکهبرکارروحاستواراست،نهبرآنچهنوشتهایبیشنیست.

زیرا’نوشته‘میُکشد،لیکنروْححیاتمیبخشد”.)دومقرنتیان6:3(

وبااینحالیکیازرهبراِنسرشناسوبزرگکلیسایی،اولتیموتائوس
نوبت پولسمیگویدوقتی "اساسًا : تفسیرمیکند اینشکل به را باب2
مردان از ناکارآمدهستند،چونسادهتر زنان میرسد، کلیسا در رهبری

فریبمیخورند."
تادقایقیدیگربهآیاتتیموتائوسنیزمیرسیم.ابتدابایدبدانمکهاین
احساس کرد؟ ایجاد شما در حسی چه سرشناس رهبر این از قول نقل
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شرمندگی،گناهکاربودنیابیحرمتشدن؟یاتسکینیافتنوتبرئهشدن؟
مطمئنًاچنینگفتهاینمیتواندحسقوتیابهحسابآمدنرادرخیلی
ازماایجادکند.تقریبًانمیخواستمایننقلقولراذکرکنم،ولیاینبیانگر
طرزفکریاستکهزنانراسانسورمیکند.اینرهبردرادامهمیگوید:"در
حالیکهبسیاریاززنانخشمگینباگفتهپولسدرطولسالهایگذشته
مخالفتکردهاند،بهنظرمیرسدچنینزنانینمیتوانندبهدستوراتخداوند
اطمینانداشتهوازتعالیماوپیرویکنند.آنهامثلمادرخودحواهستندکه

نّیتخیرداشت،ولیناآگاهبود."
باشوهرمبدون بایددرصورتعدمتوافق،خشمگینباشیم؟من آیا
خشمگینشدنمخالفتمیکنم.منوپرسنلمبدوناینکهخشمگینشویم،با

هممخالفتمیکنیم.بههمینشکلنیزبادوستاننزدیکمتعاملدارم.
تصورعمومبرایناستکهاگرباتفسیر"اولتیموتائوس2"مخالفت
کنیم،بهاینخاطرزنانیخشمگینوناآگاههستیم.آنهاهیچتخفیفیقائل
نشدهاندکهشایدمازنانیمقدسباشیمکهتوانفکرکردنوتحلیلمسائل
راداریمودرحالیکهازخداونداطاعتمیکنیم،سعیداریمجایگاهدرست
جنسیترادراینمعادلهپیداکنیم.اینبرداشتازاینآیاتحتااینامکانرا
درنظرنمیگیردکهشایدپولسبهآنچهاشارهداشتکهدرفرهنگاوقابل

استنادودرفرهنگکنونیماغیرقابلاستنادباشد.
اینتوضیح،منبعیاشتباهبرایشناختهویتبهماارائهمیدهد.حوا
مادرمانیست.وقتیتولدتازهمییابیم،دیگرفرزندانوالدینهبوطکرده

خود،آدموحوانیستیم.مافرزندانخداوندمیشویم.
را کردن شرمنده و کردن ساکت به میل نویسنده، این کلمات در من
که را آنچه میشنوم. را زن از تنفر و جنسی تبعیض میکنم. احساس
با تعلیمودستورمیداد، است.وقتیعیسا نمیشنوم،صدایروحالقدس
محبتوپذیرشهمهبود.اوکلیسایخودرابهعروستشبیهکرد.درحالی

کهواژگانایننویسنده،حِسدشمنیماربازنراالقامیکند.
اولتیموتائوس،توسطپولسنوشتهشدهکهخطاببهتیموتائوسیاست
هیچ اینکه به توجه با بود. پیشرو یونانی فرهنگ در کلیسا تاسیس در که
شباهتیدرپرستشوفرهنگمابایکدیگروجودندارد،آیاآنچهمنطبقبا
شرایطآنهابودهبامانیزمنطبقاست؟شایدشماهنوزاطمینانندارید.شاید
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بهاینخاطراستکهمیخواهیدبهخداونداحترامبگذاریدودربارۀرهبری
سوالنکنیدواینتبعیضرابهعنوانقسمتیاززندگیخودپذیرفتهاید.

بیاییدکمیبیشتربهکاوشادامهدهیم.آیااجازهمیدهیدکسیبادختر
شماباچنینکلماتیصحبتکند؟آیاکنارمیایستیدودرسکوتورضایت
نگاهمیکنیدکسیاوراناکارآمد،زودباور،سادهلوحوناآگاهخطابکند؟
آیااینروشیحیاتبخشوسرشارازروحاستکهکسیرابهاینشکل
اصالح،یازنومردیراتوصیفکنیم؟آیاتابهحالتصورکردهاید-حتا
برایلحظهای-کهخداوندبهقسمتیاززندگیشمانگاهکندوشمارابااین

صفتهاینازلصدابزند؟
متوجههستمکهممکناستچنینکالمیرابرخوداعالمکردهباشید.
اگرمدتیاستکهایماندارید،ممکناستمعلمیارهبریبارهاایننظریاترا
دربارهزندگیزنانکلیسامطرحکردهباشد.اخیراًزنیکهبرایسالهاخدمت
کرده،باسازمانماتماسگرفتوبهخاطرتمامجفاهاییکهبرسراوآمده،

اینسوالراپرسیدکهآیاکاریکهمیکندطبقکتابمقدسهستیانه.
میتوانماینقولرابهشماخواهران،دخترانودوستانمبدهم:داماد
وخداوندما،عیسا،هرگزچنینکالمتحقیرکنندهایرابرزندگیشمااعالم
نکردهاست.اوهرگزبهمننگفتهاستکهباموعظهکردنماورابیآبرو
میسازم.اینبدانمعنانیستکهمنکاملهستمودیگرنیازیبهپیشرفت
ندارم-منبعدازهرجلسهخودرامیسنجم.باورکنید،توبیخوتصحیح
روحرادرهرقسمتاززندگیماحساسمیکنم.اماوقتینوبتبهانجامآن
کاریمیرسدکهاومرابدانفراخواندهاستودرکمیکنمکهاوچگونه
بهمنمینگرد،زمزمۀتشویقیمداوموجودمرافرامیگیرد.گوشدهیدکه
اوبهمنوشماچهمیگوید:اوهمهشمارادوستداشتنی،کارآمدوتوانا
میخواند.اوبهشماقلبیجدیدبخشیدهکهحیاتینودرآنجاریستوشما
راحکیموصالحمیسازد.اوشماراباروحالقدسپرکردهوکالمخداوندرا
بهشماسپردهاستوبهجایدختریفریبخورده،چشماندلتانراباقوت
تشخیصروشنکردهاست.)مزامیر11:45؛حزقیال26:36؛دومقرنتیان

6:3؛افسسیان18:1(
عروسخداوند،ازمردوزنتشکیلشدهاست.اوهمگیماراباآب
کالمشزدودوهردوجنسراباخونخودبازخرید.بااینحالوقتیآن
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تفسیرخاصازاولتیموتائوسباب2رابرایبانوانیکهدرخانهمابرای
و میتوانستمسرافکندگی،شوک باز خواندم، میشوند کالمجمع مطالعه
ترسراازچهرهآنهابخوانم.کسانیبودندکهفکرمیکردندآنچهاینخادم
سرشناسگفته،بایدعنصریازحقیقتراداراباشد؛شایدآنهادرگذشته
ناکارآمدوسادهلوحبودهاند.مابقیتسلیمشدندکهاینآیاتهرگزبهشکلی

دیگرتفسیرنمیشود.
وقتیدرمورددخترانتانازشماپرسیدم،آیاچیزیدروجودشماتکان
خورد؟امیدوارماحساسیقویومادرانهدروجودشمابرخاستهباشد.و
شماچطور؟آیابهمحدودههاییکهخودبرپاکردهاید،راضیهستیدیاآن
آزادیایرامیخواهیدکهعیسابرایتانخریدهاست؟اگربهدخترانخود
اجازهمحدودشدننمیدهید،نبایداینمحدودیترابرخودنیزروادارید.

درافسسیان10:2بهماگفتهشد:

"زیراساختۀدستخداییم،ودرمسیْحعیساآفریدهشدهایمتاکارهای
گام آنها در تا کرد مهیا پیش از خدا که کارهایی دهیم، انجام نیک

برداریم.")افسسیان10:2(

امیدوارموبرایشمادعامیکنمکههرگزخودراناکارآمدوسادهلوحتلقی
نکنید.اگرناآگاههستیم،میتوانیمباتحصیالتوبهدستآوردناطالعات
تغییرکنیم.منتصمیمگرفتماینرابرایخودمچالشیفرضکنمومنابع
مختلفازافرادیکهازمنباهوشترند،رادورخودجمعکنم.اول،بهدستور

پولسدرقبالهمدقتکنیم.دراولقرنتیان34:14-35میخوانیم:

"زنانبایددرکلیساخاموشبمانند.آنانمجازبهسخنگفتننیستند،
بلکهبایدچنانکهشریعتمیگوید،مطیعباشند.اگردربارۀمطلبیسؤالی
دارند،ازشوهرخوددرخانهبپرسند؛زیرابرایزنشایستهنیستدر

کلیساسخنبگوید.")اولقرنتیان35-34:14(

وبعددراولتیموتائوس11:2-15میگوید:

"زنبایددرآرامیوتسلیمکامل،تعلیمگیرد.زنرااجازهنمیدهمکه
تعلیمدهدیابرمردمسلّطشود؛بلکهبایدآرامباشد.زیرانخستآدم
سرشتهشدوبعدحوا.وآدمفریبنخورد،بلکهزنبودکهفریبخوردو
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نافرمانشد.اّمازنانبازادِنفرزندان،رستگارخواهندشد،اگردرایمانو
محبتوتقّدس،نجیبانهثابتبمانند."

تمامجماعتیونانیجمعمیشدندتادربارهمسیحیتتعلیمبگیرند.دیگر
قراربرایننیستکهزنانهمانجایگاهیراکهدرمیانبتپرستانداشتند،
برخودبگیرند:جایگاهپیشگویانیکهمعبدپرستشدایانابهآنهادادهبود.
وقتیدستوراتپولسبهتیموتائوسدربارهنظمکلیساییرامیخوانیم،او
ازشریعتنمیگوید.ازعیسانقلقولنمیکند.اوبهتیموتائوسپیشنهادهای
میدهدکهدرفرهنگیونانیچطورایماندارانرابهشیوهایدرستدورهم
جمعکند.درآنزمان،درفرهنگیونانیزنانمقامواالییدرامورروحانی

داشتند.
درترجمهدیگریکهازاصلآرامیگرفتهشده،
سخنانپولسدراولتیموتائوس11:2-12بدین

شکلاست:

"بگذاریدزنانتولدتازهیافته،درحالیکهمطیع
رهبرانخودهستند،مشتاقیادگیریباشند،آنها
زنان اینکه از من نگویند. نوبتسخن از خارج
یا باشند، کلیسا معلم مقام در یافته تولد تازه
اقتداروتسلطداشتهباشند،حمایت برمردان
نمایند. آرامیزندگی و صلح در بلکه نمیکنم.
خداابتداآدمراآفرید،سپسحوارا.آدم،حوارا
فریبنداد،بلکهحواآدمرا.اوبودکهفرمانخدارانقضکرد.زنبایددر
آنمقاماحیاشدهزندگیکندوبازادنوپرورشفرزندانیکهبرایخدا

تقدیسمیشوندوبزرگکردنآنهادرایمانومحبت،رستگارشود."

چه مدرن دوران در آیات از قسمت این از که پاسخ کردن پیدا برای
که رفتم کلیسایی رهبر و االهیدان سراغ به میشود، برداشتی و تفسیر
محلی پررونق و زنده کلیسای در آنها و میکرد همکاری بانوان با عمال
کالج استاد ، بیلزیکیان ژیلبرت دکتر میکردند. رهبری و موعظه خود
رهبری مورد در ماهه هجده تحقیقی در کلیسا پدران از یکی و ویتون

مذکر و مونث خلق 
شده اند تا در ابراز خود 
شکلی متفاوت داشته 

باشند، ولی هرگز هدف 
آنها جدا از هم نبوده 

است.
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جنسیت" نقش از "فراتر نام به کتابی در او یافتههای شد. پیشگام زنان
جمعآوریشدهاست.اوابتدایکتابچنینمیگوید:

"بهطورخالصه،نتیجهگیریکردیمکهقبلازهبوطانسان،مردوزن
بهشکلیهمسطحبایکدیگرارتباطداشتند،مثلشاهونائبالسلطنه،
هردوبهشباهتخداخلقوخواندهشدهبودندتادرمراقبتازدنیابا
یکدیگرهمکاریکنند.همهزنانومردانبهنحویکهخداوندبهآنهاعطا
دادهوبهمیزانایمان،مسئولتحققخدمتخودجهتجاللدادنخدا
باورداریم اینرابطهدوطرفهآسیبدید. هستند.متاسفانهدرهبوط،
نقشهخداوندبراینجاتهرچیزیاستکهازطریقگناهشکستهشده
بود-ازجملهرابطهبینزنانومردان-کهبایدبهشکوهیکهدرروزهای
این با متعهد و باهوش مسیحیان از بسیاری درآید. بود، خلقت اولیه
نتیجهگیریمخالفهستند.روزیخواهدرسیدکههمهمادرمییابیمکه
ازحکمتخداوندمنحرفشدهایم،دراینموردوموارددیگر.تاآنموقع،
موضعخودرامحکمودرفروتنیحفظمیکنم.مایلمچنینریسکیرا
ازآنها تاآنچهراکهباوردارمکالمخدا بپذیرموزنانراتشویقکنم
از وسیعی طیف کامل دسترس در را خود و - دهند انجام خواسته،

عطایایروحانیقراردهند."

زندگی و شده خوانده کردن رهبری یا تعلیم موعظه، به زنی اگر
پرهیزکارانهایمطابقکالمخدادارد،پساوراتعلیمدهیدوشرایطتحصیل
اورافراهمآوریدتابتواندموعظهکند،تعلیمدهدودرجنبههایمختلف،
ماموریتاالهیرارهبریکند.مننیزدرکناردکتربیلزیکیان،براینموضع

محکموباکمالفروتنیپافشاریمیکنم.

نگاه معلمان یهودی به حوا
چندوقتپیشافتخارصحبتکردنبایکرّبیمسیحیبهنام"برایانبِلسی"
راداشتم.نگرانیخودرادراینبارهکهتعدادزیادیازدخترانخداونداصاًل
کههویت بدیهیترمیشود هرروز گذاشتم. میان در کههستند، نمیدانند
دخترانخداوندتحتحملهمنهدمکنندهروحایندنیاست،وخیلیازکلیساها

نمیدانندچطورعطاییراکهخداوندبهزنانبخشیده،پرورشدهند.



126

بیرقیب

کنجکاوبودمکهبدانماینصاحبنظرعبرانیدرمورددخترانخداوند
چهطورفکرمیکند.ازاوخواستمباحواشروعکندوباساراادامهدهدو
نهایتًابهکلیسا،عروسمسیحبرسد.خاخامبهنکاتزیادیاشارهکردومن
تعدادکمیازآنهاراباشمادرمیانمیگذارم،چونایننکاتبهشماکمک

میکنندتاهویتخودراتاییدکنید.
خداوندآدمرابیشترازحوادوستنداشت.ازاولحوابخشیازآدم
بود.اگرچهآدم،اسماوراحوانامیدودرهمانحالبهاواحتیاجداشت،
ولیآفرینشکسیمانندحواایدهخداوندبود.خداوندبهحوادیدگاهزنانه
منحصربهفردوشیوهابرازآنرابخشید.زنهمیشهبخشیازمردبوده
وبههمیندلیلاستکهمردهمراهبازنعملکردبهتریداردتااینکهتنها
باشد)پیدایش18:2(.معرفیحوا،آدمرااز"خوبنبودن"به"خیلیخوب

بودن"ارتقاداد.
باز او پهلوی و میرود عمیقی خواب به آدم که میگوید ما به کالم
میشودوحواازپهلویاوشکلمیگیرد)پیدایش21:2(.مذکرومونثبه
شکلیمنحصربهفردجداشدهبودند،امامجزاازهمنبودند.هردوبهخودی
خودکاملهستند،مذکرومونثخلقشدهاندتادرابرازخودشکلیمتفاوت
داشتهباشند،ولیهرگزهدفآنهاجداازهمنبودهاست.مهماستتوجه
نداشته انفصالیوجود ازهبوط،هیچ پیش آنها نقش باشیدکهدر داشته

است.بنابراین،هردودرهدف،دلودرجسمیکومتحدهستند.
درروزیتراژیکحوافریبخوردوآدمطغیانکرد.انتخابحواباعث
نشدکهسرنوشتتمامزنانبهداشتنرغبتیبالقوهنسبتبهفریب،مقدر
شود.همانطورکهدرمقابل،خیانتآدم،تماممردانرامستعدطغیانعلیه
میخواهند نظر به که میشنوم حرفهایی وقتها خیلی نمیکند. خداوند
شرارتگناهآدمراکمترازگناهحواجلوهدهند.شنیدهامکهبهآن"گناه
غفلت"میگویند.اماآنرّبیمخالفبود.اوتاکیدکردکهکالمبهاینشکل

تعلیممیدهد:

گناهکار بسیاری انسان، یک نافرمانی واسطۀ به که همانگونه "زیرا
شدند،بهواسطۀاطاعتیکانساننیزبسیاریپارساخواهندگردید."

)رومیان19:5(
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گناهآدمغفلتنبود.دربهترینحالتمیتوانآنرابهعنوان"نافرمانی
آگاهانه"توصیفکرد،ولیبرخیازصاحبنظرانآنراشورشیخائنانه

میدانند.
تالشی هویت سرقت برای حوا و آدم اگر آیا بپرسم خود از باید

نمیکردند،احتمااًلبعدازمدتیمیخواستندخداباشند.
بهدستوراتپدرومادرتوجهنمیکنند، درخانهماوقتیبچههاعمداً
بلکهبهگفتهدوستانیاحتایکدیگرگوشمیدهند،ماوالدیناینکارآنهارا
غفلتنمیدانیم.ماانتخابآنهارانافرمانیمیدانیم.ازنظرنظامیاگرعمداً
ازدستوریسرپیچیکنید،بهآننافرمانیمیگویند،نهغفلت.وکالمخداوند

دربارهعصیانآدمچنینمیگوید:

امر را تو که ازدرختی و راشنیدی آدمگفت:چونسخنزنت به "و
کردمازآننخوریخوردی،بهسببتوزمینملعونشد؛درهمۀروزهای

زندگیاتبارنجازآنخواهیخورد.")پیدایش17:3(

بنابهدالیلی،نگرشیکهنقشآدمراکمرنگجلوهمیدهد،قویشده
است)دلیلینمیبینمکهوقتیهمهمادرعیسایمسیحنجاتیافتهایم،نیاز
به تشویق را مردان نگرش، این پیروان کنیم(. دفاع آدم انتخاب از باشد
برخاستنوتبدیلشدنبهرهبرانخوبمیکند؛عملیکهمن"آمینوبله"ی
خودراازتهدلبهآناضافهمیکنم.موافقمکهمانیازشدیدبهرهبرانی
داریمکهالگوییبرایمردانباشند.آنهابراینباورندکهمردانباساکت
کردنزنان،کلیسارابهتررهبریمیکنندواستداللخودرابرپایهسقوط

انسانبناکردهاند.
مندرچنیناستداللوتحلیلیمعایبزیادیمیبینم.احتمالکمیوجود
داردکهآدمپیشقدممیشدوباگفتنحقیقتازآسیببیشترجلوگیری
میکرد.بهتربودازآیندهنگریوتوجهخودنسبتبهفرامینخدادرمقابل
مارفریبکاربهرهمیبرد.آدمبایدازصدایخوداستفادهمیکردتاماررا
ساکتکند؛چونکهجنگماباجسموخوننیست.همینطور،مردانبایداز
صدایخوداستفادهکنندتاشریرراساکتکنندنهزنانیراکهخداوندشبیه

خودخلقکردهوآنانرانیکوخواندهاست.
بهترینراهجهتصیانتدربرابراشتباهاتآینده،آموزشبیپردهاست
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نهمنعکردن.اینواقعیتکهحوااشتباهیبزرگدرگذشتهمرتکبشد،نباید
صدایدخترانرادرآیندهخاموشکندومطمئنًاگناهآدمنبایدپسراناو
رامحدودکند!برایبیشازبیستقرن،زنومرددوشبهدوشدرکلیسا
تعلیمیافتهاند.وقتآنرسیدهکهتشخیصدهیمدرعیسایمسیحکههستیم
وکنارهمپیشبرویم؛درستهمانگونهکهخلقشدهبودیمتادرباغعدن
عملکنیم.مردانبهعنوانمردوزنانبهعنوانزنبایدبهجلوحرکتکنند.
اکنونالگوییمانندعیسادراختیارداریمکهبهمامسیردرستجهت

رویاروییباشیطانرانشانمیدهد:

است:خداوند، نوشتهشده زیرا ایشیطان! اوگفت:دورشو به عیسا
خدایخودرابپرستوتنهااوراعبادتکن.")متا10:4(

بایدکالم رویم، فرو استداللهایخود منجالب در که این بهجای ما
خدارامنعکسنماییم.بیاییدخداوندراباتماموجودخدمتکنیمتاتبدیل
نهاییماعیسای الگوی بهبرهانیزندهوپویادرزندگیایمانیمانشویم.
مسیحاست.مابایدآنطورکهاوبراینزمینگامبرمیداشت،گامبرداریم.
بایداورابیشازهرکسدیگر،ازجملهپولس،پیرویکنیم.پولسخطاب
بهتیموتائوس،اورانصیحتمیکندکهپیرواوباشد؛همانطورکهاوپیرو
مسیحاست:"پس،ازمنسرمشقبگیرید،چنانکهمنازمسیحسرمشق

میگیرم.")اولقرنتیان1:11(

دروغ های شیطان؛ شفای خداوند
وقتیمابهمشورتهایتفرقهانگیزشیطانگوشمیدهیمویکجنسیت
باپایینآوردنجنسمخالفباالمیبریم،شیطانمردانوزنانرااز را
داشتههاخودتهیمیکند.زمانمثلبادمیگذرد.وقتآنرسیدهاستتااز
فرمانعیساپیرویکنیموآنچهراکهگمشدهبود،بازیابیم)لوقا10:19(.
اززمانیکهکلیسامیبایستبرایجهانیدرهمشکستهوجداافتادهجهت
زندگینژادهاونسلهایمختلفبایکدیگرومتحدکردنهردوجنسبرای
تحققیکهدف،الگوییزندهوپویاباشد،زمانزیادیگذشتهاست.مابا
بهکاربردننادرستچنینمفاهیمی،دوجنسرا)مردوزن(متالشیشده
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وزخمیرهامیکنیم.درحالیکهوقتیهویتخداوندراآشکارمینماییم،
شفاآغازمیشود.

گاهیاوقاتسواالتآنقدرحساسهستندکهزنانهویتجنسیتیخود
رازیرسوالمیبرندواحساسمیکنندکهمیبایستمردبهدنیامیآمدند.
یاپذیرشآندروژنی)دوجنسیتی(، باتغییرجنسیت خیلیهاتالشمیکنند

خودراشفادهند.کالمخداوندرااززباناشعیاینبیبشنوید:

"شماهمهچیزراوارونهمیسازید.آیاکوزهگرهمچونگِلانگاشتهشود؟
یاکوزه اومرانساختهاست؟ آیامصنوعدربارۀصانعخودبگویدکه:

دربارۀکوزهگربگویدکه:اورافهمینیست؟")اشعیا16:29(

امااینسوالهمچنانبهقّوتخودباقیست،آیابهخداونداعتمادداریم؟
آیاباورداریماونیکووحکیماست؟وهنگامشکلگیریمادررحممادر
بهعنواندختر،خطاییازاوسرنزدهاست؟آیاخداوندمیتوانددرناامیدی
ماهدفیداشتهباشدتاباگرفتناموربهدستخودمانعیدرسرراهخود

ایجادکنیم؟
باورکنیدمیدانمزخمیشدنچیست.همچنینمتوجهمیشومکهبرای
خداوند ولی میکنم. فکر من که است چیزی آن از عمیقتر درد، خیلیها
میتواندازراهیغیرممکنواردشودوبرآنچهانسانهرگزقادربهشفای
آننیست،دستبگذاردوآنراشفادهد.درستبهخاطردارمکهزمانی
ازاینواقعیتکهیکزنهستم،احساستنفرمیکردم.نمیدانمبهخاطر
رابطهُپرَنَوسانبامادرمیاهجومیازطرفدشمنبودکهقصدداشتدر
اتفاقاتزندگی، ایجادکند.چهبهخاطر نقشهخداوندبرایزندگیماختالل
چهبهخاطرارتباطمبازنان،یابرخوردهایکلیسایی،واقعیتاینبودکه
ازآسیبپذیریکهزنبودنبههمراهخودداشت،متنفربودم.وقتیکهسن
وسالمپایینتربود،همیشهمثلپسرهالباسمیپوشیدمودوستانمبیشتر
پسربودندتادختر.باپسرهاراحتتربودم.وقتیکهبهسنبلوغرسیدم،
حسکردمبهبهزوربهدنیایبیگانهولطیفرنگصورتیوزیباییوارد
شدهام.دختران،زبانرمزآلودونجواییداشتندکهمنازدرکآنقاصر
بودم،وباوقاروزیباییایقدمبرمیداشتندکهدختریدیالقمثلمنازآن
عاریبود.درطولدبیرستانشلوارجینمیپوشیدم،عمومًابهاینخاطر
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کهکمبودفرمزنانگیامرامخفیکنموخودآگاهیدردناکمرابپوشانم.
وقتیمنوجاننامزدکردیم،سعیکردمخیلیبادقتبهاوتوضیح
دهمکهمنزنیهستمبامغزمردانه.)جانفوراًگفتکهاینیکخصیصه
اختیارینبودهاست!(ازطرفیدیگر،باوردارمکهاینروشخداوندبرای
آمادهکردنمنبرایزندگیباچهارپسربود!خداوندمراواردمسیرشفا
کرد.اوارزشهایزنانهرادروجودمنزمزمهکرد.درحضوراو،تمام
از جامهای به تبدیل بود، دوخته من زنانگی تصویر بر مذهب که شرمی
جاللشد.اوبهعمقروحمننفوذکردوبهمنجایترسوذهنیتقربانی،
شجاعتوقوتبخشید؛ذهنیتیکهمادرمباعثالقایغیرعمدیآندرقالب
فکریامبود.یادگرفتمبدنمراصرفًابهخاطرظاهرشدوستنداشتهباشم،
بلکهبهخاطرآنچهکهقادربهانجامدادناست،بدانعشقبورزم.تمامی
تا آنگذشتم از که بود وهمچونسفری افتاد اتفاق زمان درطول اینها

امروزقادرباشمبادرمیانگذاشتنآن،موجبشفایدیگرانشوم.
امااگرمندراینروزگارواینسنوسال،خودمرادرکشاکشبا
تحسین حتا و تشویق جنسیت تغییر که دورانی چه؟! میدیدم، زنانگیام
میشود.فرهنگمانبهمنمیگفتکهاموررادردستخودبگیرمودرواقع
تبدیلبهمردشوم!ولیبااینکار،روندشفاییکهخداونددرنظرداشترا
منحرفمیساختموتمامدرسهاییراکهدرطولمسیریادگرفتهام،از
دستمیدادم.وقتیازمقایسهخودبایکدیگردستبرمیداریم،درموقعیتی

قرارمیگیریمکهخودراباتماماشکاالتبپذیریم.
پسبرایشروعاینشفانیازاستچهاقداماتیانجامدهید؟

1 1.دعا.ازروحالقدسبخواهیدقلبییکپارچهبهشماببخشدوافکار.
و تبعیضجنسیتی راآشکارسازد. یاقسمتهایسرکش اشتباه
تنفرمیتواندبهدرونمابخزدودیدمارانسبتبهخودودیگران
مکدرسازد.دعاکنیدکهخادموعاملیبرایوصلباشید،نهفصل.

2 2.ارادهخودراتسلیمخداوندکنید.شایدعقبنشینیکنیدیامخفی.
شدنپشتقوانینانسانیرا،بهاطاعتازکالموآنچهبرشمادر
دعاآشکارشده،ترجیحدادهاید.شایداجازهدادهایدترسانسان)یا
ترسزنبودن(شمارادرانجامارادهخداسستکند.ازخداوند
در زمانی مقطع این در بزرگ ماموریت این چطور که بخواهید
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زندگیشمانمودپیدامیکندوباایندرککهاینزمان،بادوران
دیگرتفاوتیبهسزادارد،پیشبروید.

3 3.دشمنخودرابشناسید.جنگماباجسموخوننیست.وقتیذهن.
مادوگانهمیشود،درستمثلجاسوساندوجانبهرفتارمیکنیم.
یعقوببهمامیگویدوقتیدربرابرخداوندتسلیممیشویم،بایددر

برابرشیطانمقاومتکنیمواوبایدفرارکند.
4 4.زندگیوسخنانخودرابسنجید.چهمیگوییدیاچهکاریانجام.

میدهیدکهممکناستموجبتغذیهنمودنتعصبجنسیتیشود؟
اگرروحالقدسبخشهاییاززندگیشماراآشکارکندکهتحتخطر
قرارگرفتهاست،پسایناحتمالنیزوجودداردکهاینتعصباتو

انزجارهابهجاهایدیگرنفوذکردهباشد.
5 5.مقاوتکنید.کسانیکهدرمقابلهیچچیزمقاومتنمیکنند،خطر.

مخالف که میخرند.کسانی بهجان را چیز هر برابر در شکست
فعالیتزنانومرداندرکناریکدیگرهستند،غیرعمدخودرادر

مقابلدستورمستقیمخداوندقراردادهاند.
6 6.برایاتحادخوددربدنمسیحبجنگید.زنانومردانرقیبهم.

صمیمی متحدانی و مراقبین و خواهران و برادران آنها نیستند؛
و برادرانه باحس و متقابل احترام مشارکت، در باید ما هستند.
خواهرانههمراهیکدیگرقدمبرداریم.مابایدعطاییکدیگرراتشویق
کنیم.اگرخداوندمیخواستزنانساکتبمانند،هرگزصداییبه
و صدا به ما جهان و آدم، میدانست خداوند نمیبخشید. آنان

تاثیریزنانهاحتیاجخواهدداشت.

مکمل و وابسته به یکدیگر
میخواهمنوههایم)دخترانپسرانم(توانفکر،مطالعهوسوالپرسیدن
زندگی ایمانشان با طریق این از و بگیرند یاد حقیقتًا تا باشند داشته را
کنند.میگوییمزنانمیتوانندتولدتازهبیابند،ولیهمچناننظریاتواصول
انکارمیکنند. را آنها تعصبآمیزیوجوددارندکهآزادیکاملوحقیقی
درستترایناستکهبگوییماکثرزنانقادرنددرمحدودههایتعیینشده
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توسطکلیسافعالیتکنندتادرماموریتبزرگمسیحسهمیداشتهباشند.
برای همچنان کنون، تا عدن باغ زمان از حکمت، بی مردان و زنان
انتخابهایبدشانیکدیگرراسرزنشمیکنند.سرزنشوخجالتزدهکردن
نکردهاست.سرزنشوخجالتزدهکردن، پیشرویکسیکمکی به هرگز
تصویرپسرانودخترانخداوندرابیفروغوگلآلودمیکند.اینرفتار،
آنچهراکهخدادرعیسایمسیحپاکومنزهساختهاست،آلودهوناپسند

میسازد.
جنسیت،خلقشدهتازیباییاالهیرامنعکسکند.متاسفانه،مایکدیگر
راازآنجایگاهواقتداراالهیمانمحرومکردهایم،بهاینامیدکهتأییدو
یکدیگردریافت از آناست، بهبخشیدن قادر فقطخداوند که را تصدیقی
کنیم.خداوندماراخلقکردهتاتفاوتهاییکدیگررابستاییم،نهاینکهآنها

راپستبشماریمیابهآنهابیحرمتیکنیم.
وحاالبرهنگیما،درعیسایمسیحباحقانیتاوپوشیدهشدهاست.
درعیسا،زنومردبهیادمیآورندکهمتحدانهمهستند.آیاتگفتهشده
آنچهکه از مادیدیدقیقتر قرنتیان10:11-12به اول توسطپولسدر
میتوانیموبایدباشیم،عطامیکند.بیاییدآیهبهآیهاینقسمتازکالمرا

تشریحکنیم.تفسیرآیه10راازترجمهMassageمیخوانیم:

"چنیننکنید،بهتفاوتمیانزنومرداعتنانکنید.نهزنونهمردبه
تنهایینمیتواندپیشرود،یامدعیالویتنسبتبهدیگریشود."

درعیسایمسیحزنانومردانوابستهبهیکدیگرهستندتاوابستهبه
خود.منشابیپایانماخداونداست،امااینآیات،بهرقابتیدیرینهبهنام

"جدالجنسیتها"اشارهدارد.
دو استقالل که بودهاست.جایی یکدیگر تکمیل ما تفاوتهای از هدف
طرفهوظرفیتوجودداشتهباشد،برتریجوییوسلسلهمراتبازمیان
برداشتهمیشوند.کلماتشاعرانهدرترجمهMassageادامهمییابدتااین

رقابتراازبینببرد:

"مردنخستخلقشد،تاانعکاسدرخششخداوندباشد-اینحقیقت
است.اماسرزنمطمئنًادرزیباییازسِرسراو،یعنیشوهرشپیشی

میگیرد.")اولقرنتیان11:11(
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و "همسر به مشخص طور به زن" و "مرد از پولس قسمت این در
شوهر"تعبیرمیکند.ارزشیراکهاینآیاتبههردوجنسیتمیبخشد،
دوستدارم.شوهرمباعثزیباییمناست،درهمینحالخداوند،من،و
فرزندانمانرادوستدارد.بههمینسانمننیزباعثزیباییاوهستم.در
حالیکهخداوند،خانوادهوشوهرمرادوستدارم.بعدپولسبهموضوعی

عمومیتردرموردجنسیتاشارهمیکند.اودربارهازدواجمیگوید:

"اولینزنازمردبیرونآمد،درستاست-اماازآنموقعتابهحالتمام
مرداناززنانبیرونآمدند.")آیه12(

تشکیل زن رحم در مرد حاال و بود شده ساخته مرد از زن منشأ
میشود.زن،نخستزادۀَمرد،یعنیآدمبودوبعدهمه،نخستزادۀآدِم

دوم،عیسایمسیحهستند.پولسدرادامهمیگوید:

"وبهاینخاطرکههمهچیزنهایتًاازخداونداست،بیاییدازاینعادت
کهچهکسیاولاست،دستبکشیم.")آیه12(

رقابتیکهمیگوید"چهکسیبهترواولاست"بایدبامکاشفهشخصیت
خداباتوقفیناگهانیروبهروشود.بایدجهانبینیخودرابدینشکلتغییر
دهیمکهخداوندتنهاقدوساست.اواولوآخراست،شروعوپایان،آلفاو

امگایهمهماست.هیچکسمثلخداوندمامحبتنمیکند.
اینبدانمعنینیستکهپسرانرابیشترازدختراندوستداردویاهر
یکازجنسیتهارایکساندوستندارد.اوزنومردرابهشکلیمنحصربه
از میپنداریم، دیگری از باالتر یا برتر را یکی ما وقتی دارد. فرددوست
شباهتخداونددورمیشویم،چونخداوندجنسیترابهعنوانوسیلهای

جهتآشکارشدنخودبرگزید.

مردان و زنان در کلیسای اولیه
مابدوندرکدرستیازتاریخ،معمواًلسرنوشتخودراتقلیلمیدهیم،
اماایماندارمروحالقدسحجابیراکهشیطانبهدنبالکشیدنآنبردرک
مااست،پارهمیکند.وقتیکالمرادوبارهمیخوانیم،چارهایجزپذیرش
اینواقعیتنداریمکهکلیسانهادیبودکهجوامعبهسختیمیتوانستندبا
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آنمقابلهکنند.وقتیفرهنگشانسعیمیکردحرکتکلیسارامحدودکند،
پادشاهی آنهاتحتفرمان قلمروکلیساییشد. بیشتر باعثگسترش فقط
زده زانو متعال آن مقابل در چیز هر از قبل نشدند،چون ترسان زمینی
بودند.آنهادرنشانهها،شگفتیهاومعجزاتخداوندگامبرمیداشتند.آنها
نادیدنی قلمروی آنهادر ایندرکزندگیمیکردندکهحاکمتمامعیار با

یافتمیشود.
آنانباروحالقدسُمهرشدهوبرایکارهایبرجستهایجداشدهبودند.
اینتصوررادرذهننداشتهباشیدکهزناندریکطرفمعبدومرداندر
طرفدیگربودند؛خیلیوقتهادرخانهها،بازار،درمحلمالقاتمخفیدر
غارهاوحتادرکشتیودرزندانهمدیگررامیدیدند.اینایماندارانازهر
قوم،زبانونژادیبودندوبااینحال،درروحالقدسبایکدیگردراتحادقرار
داشتند.هردوجنسیتکناریکدیگرایستادندتاعروسمسیح،یعنیکلیسارا
تشکیلدهند.وقتییکیهستیم،نمیتوانیمازکسیجزخداوندپشتیبانیکنیم.
آنهاخانهبهخانهانجیلرابشارتمیدادند.دراعمال42:2-44قسمتیرا

میبینیمکهبهمانشانمیدهددراصلاینبدنچطوررشدکرد:

"آنانخودراوقفتعلیمیافتنازرسوالنورفاقتوپارهکردننانو
دعاکردند.اّمابهتوحیرتبرهمهمستولیشدهبود،وعجایبوآیات
بسیاربهدسترسوالنبهظهورمیرسید.مؤمنانهمهباهمبهسر

میبردندودرهمهچیزشریکبودند.")اعمال44-42:2(

عبارت"درهمهچیزشریکبودند"نبایدمحدودبهنیازهایآنانشود؛
بلکهشاملپرستش،احترامومشارکت،غذاخوردن،دعاکردنواموالشان
بودهاست.شریکبودنبهمعنایمتقابل،متداول،هرروزهوهمگانیاست.
زمینه در میتوانستند که بودند نزدیک یکدیگر به آنقدر مرد و زن
را جماعتی مشارکت، بدون تعلیم باشند. یکدیگر وقف تعلیم، و مشارکت
بهوجودنمیآوردکهبهنیازهاییکدیگررسیدگیکنند.تعلیمبدونبحث
داشت. خواهد پی در را حقیقت تحریف یا نخبهگرا ذهنیت تنها گفتگو، و
آنچهمیآموزیم،ازطریقنحوهزندگیکردنآنحقیقتبهآزمایشگذاشته
میشود،نهازطریقآنچهمیدانیمحقیقتاست.بسیاریازماگرفتارتضاد
دانستههایذهنیمیشویم؛دانشیکهاثریازآندرزندگیماننیست.به
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همینخاطرباکمکدوستانوخانوادهاستکهمیتوانیمدرمسیرقداست
وزندگیبراساسحقیقت،باقیبمانیم.

داستان پس نبود، اینطور اگر داشتند. صدایی زنان اولیه کلیسای در
حنانیاوسفیرهبهگونهایدیگرپیشمیرفت.دراعمال1:5-11،داستان
بهپطرسدروغمیگویدودر رامیخوانیمکهدرغیابهمسرش مردی
مرگشوهر از او بازمیگردد. همسرش بعد میدهد.سهساعت جان جا
بیخبراست،ولیمیداندچهپاسخیبایدبهپطرسبدهد.وقتیپطرسازاو
سوالکرد،اودروغیراتکرارمیکندکهازقبلباشوهرشهماهنگکرده
ازدستمیدهد.مقصودمن نیزهمانجاجانخودرا او ومثلشوهرش
ایناستکهتحتایناندازهتعلیمیکهاینروزهادرمورداطاعتدریافت
یا میکرد عملی را گفتن،خواستهشوهرش دروغ با باید میکنیم،سفیره
احتراممیگذاشت.ولیوقتیسفیرهانتخابکردبهجایحقیقتدروغبگوید،
بهایشرابازندگیخودپرداختنمود.اوازصدایخودسوءاستفادهکرد.

اگرحقیقترابهپطرسمیگفت،احتمااًلزندهمیماند.
وقتیچنینمکاشفهبینظیریازرحمتوفیضوجوددارد،جاییبرای
جاماندنکسیوجودندارد.زنانومردانهردومشارکتیموثرداشتند.
خیلیازآنهااینرابطهپویارابراینخستینباربودکهتجربهمیکردند.
آنچهکهسقوطازباغازآنهاربودهبود،خداوندبامسحآنهااجازهدادتا
بخشیازاحیایآنباشند.زنانومردانباهم"درشهرهاودورتریننقاط
زمین"بافیضوقوتزحمتکشیدند.اعمال46:2-47ریتمکلیسایاولیه

رابهاینشکلتوصیفمیکند:

"ایشانهرروز،یکدلدرمعبدگردمیآمدندودرخانههایخودنیزنان
راپارهمیکردندوباخوشیوصفایدلباهمخوراکمیخوردندو
خداراحمدمیگفتند.تمامیخلْقایشانراعزیزمیداشتند؛وخداوندهر

روزهنجاتیافتگانرابهجمعشانمیافزود”.)اعمال47-46:2(

اینآیات،ریتمهرروزهایراکهباعثفیضکلیسایاولیهشد،توصیف
میکنند.ایماندارانیهودیدرمعبدبایکدیگرجمعمیشدند،درخانههابه
مشارکتمیپرداختندوسرمیزغذاباقلبیشاکروبخشندهمینشستند.
باخوشنامی ازپرستشخداوندشانبودومیانمردم لبریز زندگیآنها
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زندگیمیکردند.
حذف، را زنان خداوند، کلیسای عیسا، عروس کنیم تصور باید چرا
تضعیف،تحقیریابیاهمیتجلوهمیدهد؟چراایندروغراقبولکردیمکه

ماقهرماننیستیم؟
ایدهایکهزنومردراکناریکدیگرتوصیفمیکند، خیلیوقتاست
باخودخواهیوتعصب ازهمکه مستورماندهاست.عواقبزندگیدور

تقویتشدهاست،بههردوجنسیتآسیبزدهاست.
نقشهآسمانی،جنسیت، نیست.در یاحرفآخر داستان پایان این اما
موضوعزخمیکردنیامیدانجنگرقبانیست.مابهخاطرتفاوتهاکنار
یکدیگرهستیم،ودراتحادیقویترازهمیشهظاهرمیشویم.برایآشکار
شدنعظمتزندگیدراتحادپسرانودخترانخداوندبرزمین،هنوززمان
باقیست.وازطریقاتحاد،شباهتمابهخداوندآشکارمیگرددودرنهایت،

جاللخداوندبادرخششیخیرهکنندهبرهمگانمیتابد.

پرسش های مباحثه ای
1 هستند،. آن در جنگیدن به مجبور تنهایی به مردان که مبارزاتی

کدامند؟
2 و. خداوند خواندگی میان تنشی حال به تا آیا زن، یک عنوان به

محدودیتهایناشیازعقایدرایجمرداناحساسکردهاید؟
3 ماموریتبزرگدرزندگیشمابهچهشکلنمودپیداکردهاست؟.
4 میخورند". زودفریب که کسانی یا سادهلوح، "ناکارآمد، توصیف

شخصًاچهحسیدرشماایجادمیکند؟
5 افزایش. انجیل به عملکردن برای را خود توانایی سطح چگونه

میدهید؟
6 شمادرکدامزمینهها،دربازیسرزنشگرفتارشدهاید؟.



فصل 7

رقابت ترس و محبت 

"محبت،زیباییروحاست."
قدیسآگوستین

از یکی در ازدواج درباره پاسخ و پرسش جلسه به جان و من اخیراً
کلیساهایموردعالقهماندعوتشدهبودیم.اینجلسهیکشنبهشببرای
کسانیبرگزارشدکهبهیکدیگراحساسنزدیکیمیکردندومثلخانواده
بودند.وقتیکهتقریبًابهآخرجلسهرسیدهبودیم،سوالیمهممطرحشد:
"بعدازبیشازسیسالازدواج،آیارفتاریاعملیوجودداشتهکهاگربه
عقببرگردید،طوردیگریعملیارفتارمیکردید؟"پاسخبهاینسوالبر
عهدهمنبود.بهخاطرکمبودوقتمیخواستمجوابیکوتاهومختصر،ولی
اجازه او "به اعترافکردم: و نفسیعمیقیکشیدم بدهم. دقیق و درست
ترس بدون بیشتر را او و باشد، داشته کردن اشتباه بیشتر میدادمحق

دوستمیداشتم!"
تاثیرپاسخمدرچهرهتمامجمعیتموجمیزد.ازجاییکهنشستهبودم،
زنانومردانیرادیدمکهسراسیمهاشکراازچهرهخودپاککردند؛آهِ
حسرتوسرتکاندادنازرویتأسفرازیاددیدم.ترس،بزرگترینرقیب
محبتاست.شدتآنبرابربامحبتاست،ولیظرفیتیمرگباردرخوددارد.
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خیلیازچیزهاییکهدرازدواجازآنهامیترسیدم،درطولاینسالها
حتاهرگزاشارهایبهآنهانشد.نگرانیهاییکهشبتاصبحباعثعذابم
بود،فقطچروکهایصورتمرابیشترکرد.ایننگرانیهاحتاتکهکوچکی
زندگیام قاب که نبود خاطر این به برنگرفتند. در را من زندگی پازل از
بیاشکالترازدیگراناست،بلکهوفاداریبینظیرخداوندباعثاینبرکت

شد.
برگردم، گذشته به اگر اما بیزارم. کردن اشتباه از همه، مانند هم من
نخواهم زمینی زندگی این در بیشتریمیکردم.هرگز احتمااًلریسکهای
دزدیده ما از شده، بخشیده ما به که را آنچه از چقدر ترس، که فهمید
است.اماازاینمطئنمکهترسبدترینمشاورازدواجاست.آنچهرامحبت
میخواهدبهحرکتوادارد،ترس،فلجواسیرمیکند.چهمتوجهباشیمچه

نه،محبتوریسکرابطهاینزدیکبایکدیگردارند.
مندرخانهایبزرگشدمکهبیشتردرآنترسحاکمبودتامحبت.
ترسدرازدواجپدرومادرمصدایییکنواختوهمیشگیداشت.ترسدر
رابطهدوستیآنهاتنیدهشدهبود؛حتادرمسائلمالیخانوادهنیزسایهافکن
بود.هرگزپول،محبتوافرادقابلاعتمادبهاندازهکافیدرزندگیخانوادگی
ماوجودنداشتند.ضاللتترسدراتاقهایخانهزیبایماطنیناندازبود
وصدایشبابرخوردبهدیوارهایخالیازعکسانعکاسمییافت.پدرمن
ساختمانسازبود،اماترسباعثشدکهماهیچوقتدرخانهایکهحس
خانهبودنراداشتهباشد،زندگینکنیم.شبهایبیشماری،منوبرادرم
درتختدرازمیکشیدیموازسروصدایدعوایپدرومادرتانیمههای
شبخوابماننمیبرد.بانورچراغقوهدردفترچهخاطراتممینوشتمودر
تاریکیسوگندیادمیکردم.فکرمیکردماینکلماتپرشورازمنحفاظت
میکنند.بهخودقولدادمکههرگزآسیبپذیرنباشم.پدرومادرمدرنهایت
ازهمجداشدند،آنهمبرایدوباروهرکدامباکدورتودشمنیبهراه

خودرفتند.
وقتیبهعیسایمسیحایمانآوردم،قلبمخانهایپیداکرد،امانمیدانستم
با باید ازدواجمان، اول سال ده در کنم. رفتار خانه این در باید چطور
سیستمهایامنیتیاشتباهیکهدرکودکیبرایخودساختهبودم،روبهرو
میشدم.اجتنابازآسیبپذیربودن،بهاینمعنیبودکهنمیدانستمچطور
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ببخشمیابخشیدهشوم.ریسمانهایایندام،بهدورمنحلقهزدندوتقریبًا
همشبیه من و نبود پدرم اصاًلشبیه گرفتند.شوهرم را ما ازدواج َنَفِس
بهمادرمنبودم،بااینحالزمانهاییمیشدکهوقتیاختالفنظریپیش
میآمد،کلماتیبهکارمیبردمکهزخمزنندهودردناکبود؛حرفهاییکهاز
دعواهایپدرومادرمیادگرفتهبودم؛زمانهاییکهآنهافکرمیکردندما

بچههادرخوابعمیقهستیم.
منمیراثترسوالدینمراباخودبهآیندهامآوردهبودموبایدپیشاز
آنکهخانهامراتسخیرمیکرد،دستازاینکارمیکشیدم.اشکاالتجان،
عیوبمراباشدتبیشتریکهدورازتصورمبود،تحتشعاعقرارمیداد.
کودکی در که آنچه به است، درست میدانستم که کاری انجام جای به

آموختهبودمعملمیکردم.
نسبت را خود بخشش و رحم ولی بودم، شده بخشیده بارها اگرچه
بهجان،باخساستجیرهبندیمیکردم.ازدواجماداشتازعهدتبدیلبه

قراردادمیشد،وعشقماندراینروندذوبمیگردید.
خودم چون میکردم امتناع جان، ترِس بدون داشتِن دوست از من

میترسیدم.
درتالشبرایمراقبتازخود،شروعبهبازپسگرفتنمالکیتقلبمکردم.
درسالهایاولازدواج،فهمیدمکهجانپورنوگرافیوخودارضاییراوارد
رابطهمانکردهاست.)منوجاندراینموردخیلیبازهستیم(.بدوندر
نظرگرفتناینکهجاننسبتبهگذشتهمنچقدربخشندهبوده،ازاودور
با تابخشیدهشوم، ببخشم بارهکه این در نوعی،موعظهعیسا به شدم.
برمالشدنگناهجانازخاطرممحوشدهبود.مندرترسزندگیمیکردم،
واورادرحالیکهتقالمیکردتاباکمترینیابدونکوچکترینحمایتیاز
سویمنآزادشود،خجالتزدهمیکردم.بهاینموضوعبهعنوانچالشی
مشترکنگاهنمیکردم؛اینفقطچالِشجانبود.بخشیازدلیلیکهبهاو
کمکنکردم،اینبودکهبارگذشتهامرابردوشخوداحساسمیکردمو

درنتیجه،باورداشتملیاقتاینراندارمکهزندگیبهتریراتجربهکنم.
مابیوقفهدعوامیکردیم.منازنظراحساسیازاودورشدموجنگیدن
اوبااسارتشراازدورتماشامیکردم.وقتیدربعضیموارداوراقضاوت
میکردم،باعثمیشداحساسامنیتکنم.اگراوتغییرنمیکرد،پسمنهم
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مجبوربهبخشیدناونبودم.اینباعثشدبخشهایدیگریاززندگیماننیز
متشنجشود.شکیندارمکهاینهاباعثشداولینسالهایزندگیمشترکمان

سختترازآنچهکهباید،باشد.
شبیخشمگینودرهمشکستهباگریهبهخداوندگفتم:"میبخشمش،

اگرعوضشود!"
تاجاییکهمیدانستمتماماعتمادیکهبینمنوجانوجودداشت،از
بینرفتهبود.نمیخواستمدوبارهناامیدشوم.خداوندگفتۀمرابهاینشکل

پاسخداد:"لیزا،بهمناعتمادداری؟"
"بله"

"خوباست،ازتومیخواهمجانراببخشیتابتواندعوضشود."
حتابهمناینکلماترابخشیدتابگویم:"باوردارممیخواهیعوض

شویوتورامیبخشم!"
اینرفتاردرتضادکاملباشعارهمیشگیمنبودکهمیگفت:"وقتی

باورمیکنمپشیمانیکهعوضشوی!"
اینطرزفکرآنقدرازمندوربودکهمیدانستماینخداونداستکهمرا
اینچنینهدایتمیکند.وقتیاینلطفومرحمتبیقیدوشرطرانسبتبه
جانجایزدانستم،شفایهردویماآغازشد.اوازتاریکیشرمواردنور
حیاتشدتاازاسارتخودآزادشود.اینتغییِرنگرشما،نقطهعطفیدر

رابطهمانبود.دیگرمیتوانستمبهخداوندتغییرناپذیراعتمادکنم.

محبت بدون ترس
بلکه نشده، پایهگذاری شخص عملکرد اساس بر ترس، بدون محبت
گناهانخود به وقتی است. بینظیرخداوند وفاداری مبنای بر محبت این
اعترافودرحضورپدربهنامعیساطلببخششمیکنم،هرگزخجالتزده

نمیشوم.اوباورداردکهآیندهمنبهترخواهدبود.
بهخاطرخطاهای ناامیدمیکنند،غیرعادینیستکه افرادمارا وقتی
آنان،ابرازمحبتخودرابرهمگانجیرهبندیکنیمتاهرنقشیکهممکن
استدرزندگیآیندهماداشتهباشند،کمرنگشود.باترسازاینکهبخواهیم
بهطورکاملدرگیرشویم،قدمقدمعقبمیرویم.سی.اس.لوئیسدرکتاب
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"چهارعشق"خودغلطبودنچنیندیدگاهیراعالمانهشرحمیدهد:

"دوستداشتنومحبتکردنبهطورکلیبهمعنایآسیبپذیربودن
اگر است. همراه قلبتان باشکستهشدن احتمااًل داشتن، است.دوست
میخواهیدگزندیبهقلبتاننرسد،بایدآنرابرایخودنگاهدارید،حتا
بهحیوانیهمعشقنورزید.قلبتانراباتجمالتناچیزوسرگرمیهای
پوچبپوشانید؛ازهرگونهدرگیریخودداریکنید.قلبتانرادرصندوقیا
تابوتخودخواهیخودحبسکنید.چنینکنیدتاهرگزشکستهنشود؛
نفوذونجاتنیافتنیگردد.دوستداشتن بلکهشکستناپذیر،غیرقابل

یعنیآسیبپذیربودن!"

اینهمازاین:دوستداشتنمساوِیآسیبپذیربودناست!شایدکنار
همقرارگرفتناینکلماترادوستنداشتهباشیم،ولیدریافتهامهیچراهی
برایاجتنابازآننداریم.)باورکنیدکهتمامتالشمراکردهام(اماتصور
نکنیدکهآسیبپذیربودن،بهاینمعناستکهدرشرایطشکستقرارخواهید
گرفت،بلکهباچنیندیدگاهیبیشترخودرادرموقعیتیقرارمیدهیدکه

حمایتوپشتیبانیمیشوید،چونمحبتهرگزشکستنمیخورد.
بیاییدکمیبیشتردرموردریسکهایاینآسیبپذیریتعمقکنیم.یکی
ازتعاریفآسیبپذیری"تحتشعاعقرارگرفتن"است.آسیبپذیریمساوی
برهنهبودناست.برهنهشدنخطرناکاست،چونبعدازآندیگرهیچچیز
از برهنهوتهی امناستکهدرآن مخفیومصوننیست.عشقمکانی

ترسهستید.
به میکند. طی بهسرعت را برهنگی تا میانسکس فاصله ما فرهنگ
عبارتدیگرسکسرانتیجهبرهنگیمیداند.میخواهمبرهنگیونترسیدن
رادرموقعیتیهمچونقلبیبرهنهوبیدفاعقراردهم.ماوقتیکهبیدفاعدر
مقابلخداوندمیایستیم،درقویترینحالتخودهستیم.شایدبهنظرخالف
انتظارباشد،امامطمئنًابرهنهبودندربرابرخداوند،بهترازایناستکه
بخواهیمباتالشیعبث،انسانیتخودراباکهنهپارچهایازشرمیالباسی

ازعادلشمردگیخودبپوشانیم.
عیساوقتیخودراازذاتاالهیتهیساختتامثلماگردد،بهجایما
آسیبپذیرشدتادرنتیجه،ماشبیهاوشویم.عیسابهخاطرآشکارکردن
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محبتخداوندبهما،دردرابهجانخرید.بههمینخاطراستکهمیتوانیم
بدونترسمحبتکنیم،بهشدتایمانداشتهباشیموبهشکلیبهتآور،

امیدوارباشیم.
اگرقصدداریدبدونترسمحبتکنید،پسکمیپیشبرویدوایمانی
قویداشتهباشید.لنگرامیدخودرادرآبهاییعمیقبیاندازید؛آبهاییکه

دلهرهآوراست.
ایمان،امیدومحبت:اینسهوفاداروباقیهستند.اینسهدرهماهنگی
وبهموازاتهمادامهمییابندودرهمتنیدهشدهاندتابهماقوتایستادگی
ببخشند.بزرگترینآنهامحبتاست.بدونمحبت،هیچعمِلایمانِیواقعیای

وجودندارد،وبدونمحبتامیدینیزنیست.
محبت است. ازلی خداوند است. محبت خداوند
هرگزشکستنمیخورد،وهرآنچهبهمحبتسپرده
شود،هرگزسرگرداننخواهدشد،وهرآنچه
ازمحبتزادهشود،هرگزنمیمیرد.امانقاطی
نمیکند؛ رشد آن در محبت که دارد وجود
ترس- یعنی - خود رقیب حضور در محبت
قادربهشکوفاشدننیست.ترس،پایانیداردو
نامقدس روحی ترس است. مرگبار پایاِن آن
استکهبهرنجوعذابختممیشود.اگرمدتیطوالنیوبهشکلیصمیمانه

باترسهمنشینشوید،باشکستروبهروخواهیدشد.
سالهاپیشوقتینخستینکتابمرامینوشتم،مکاشفهایدریافتنمودم
کهنشانمیدادنقطۀمقابلترس،ایمانیاحتاشجاعتنیست،بلکهمحبت
یادمیداشتمکه به را ازداستانهایدورانکودکی ایندرس باید است.
محبتباعثشدشیرترسودرداستان"جادوگرشهراوز"تبدیلبهشیری
شجاعشود.ایننظریهوقتیگسترشیافتکهمفاهیممتضادِترسرادر

مقابلمفاهیممحبتدراولقرنتیان13قراردادم:
ترسبردبارومهرباننیست؛ترسحسدمیبرد؛ترسفخرمیفروشد
وکبروغروردارد.رفتارناشایستهداردونفعخودرامیجوید؛بهآسانی
خشمگینمیشودوکینهبهدلمیگیرد؛ترسازبدیمسرورمیشودو
ازحقیقتشادنمیشود.ترسباهیچچیزمدارانمیکند.ایمانندارد،ناامید

نقطۀ مقابل ترس، ایمان 
یا حتا شجاعت نیست، 

بلکه محبت است. 
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است،ودرهیچشرایطیپایدارینمیکند.
ثمراتوانگیزههایترس،مخالفطریقهایمحبتاست.هرکارخوبی
کهانجامدادهام،هردرسیکهاززندگیآموختهام،زمانیبودهاستکه

فراسویحجابترسحرکتکردهام.
کسانیهستندکههیجانوخطرکردنرادوستدارند،ولیفقطآنانی

کهبدونترسمحبتمیکنند،افرادشجاعیهستند.
خداوندمحبتاستومحبتنمیترسد.خداوندنمیترسدومامتعلقبه
اوهستیم.مامیتوانیمبدونترسمحبتکنیم،زیراطوریآفریدهشدهایمکه
وقتیمحبِتبدونترسخداوندنسبتبهخودرادریافتمیکنیم،میتوانیم
بدونترسمحبتنماییم.کسانیکهبدونترسمحبتمیکنند،بدونترس

همزندگیمیکنند.
شایدچنینرشدوتسلسلی،واضحومبرهنباشد،ولیبااینحالخیلیها
طوریرفتارمیکنندکهانگارخداوندرابیدفاعیافتهاند.ماباآنچهشنیدهو
دیدهایم،عصبانییاوحشتزدهشدهایموتصورمیکنیمپاسخخداوندبه

بیرحمی،بدجنسیومصیبتبازتابرفتارماست.امااینطورنیست.

محبِت کامل
بدونانگیزهایبرایمحبت،دلیرانفقطشجاعتدروغینخودرابهرخ
دیگرانمیکشند.انگیزۀآنهابیشترتحتتاثیرقراردادندیگراناست،بهجای
اینکهنشاندهندۀمحبتواقعیشانباشد.شجاعبهنظررسیدنکافینیست،
چونشجاعانهترینکاریکهکسیمیتواندانجامدهدایناستکهخودرا
بهخاطردیگراندرمعرضخطرقراردهد.اینبدانمعناستکهزمانهایی

وجودداردکهبهجایتاختندرمیدانجنگ،جانخودراتسلیممیکنیم.

"محبتیبزرگترازاینوجودنداردکهکسیجانخودرادرراهدوستانش
فداکند.")یوحنا13:15(

درترجمهMessageمیگوید:

"اینواالترینشیوۀمحبتاست.جانخودرابهخاطردوستانتانتسلیم
کنید."
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چنینعملیبهخاطرتظاهرنیست،بلکهبهخاطردوستاناست.اولقرنتیان
3:13شجاعتوفداکاریبدونمحبترابهاینشکلمقایسهمیکند:

آتش شعلههای به خویش تن و دهم صدقه را خود دارایی همۀ "اگر
بسپارم،اّمامحبتنداشتهباشم،هیچسودنمیبرم.")اولقرنتیان3:13(

انکارتمامداشتههایدنیوییاشهادتبدونمحبت،فقطقربانیمذهبی
گذراندناست.

عیساعمیقًاتوسطپدرآسمانیمحبتشدهبود،پسبرگزیدتابههمان
ایمان ژرفایمحبتپدر،مارانیزمحبتکند.محبتبهاوقوتدادتادر

بردبارباشد،ومارویایامیداوهستیم.
عیسابدونتوجهبهگذشتهام،مرامحبتکرد.اونمیترسیدکهدرآینده
ممکناستخطاییازمنسربزند.اومیدانستخطاخواهمکرد.اگرچههمه
مااشتباهمیکنیم،ولیاینبدانمعنانیستکهماخودخطاهستیم.اگرفکر

میکنیدکهشمایکاشتباههستید،پسبایدبگویمدراشتباهید!
درستاستکهگناهمیکنم،امااینبدانمعنینیستکهخودگناههستم.
مهمنیستکهدراینموردچهحسیدارم،عیسامنراپارساشمردهاست.
بیشترینپاسخبدونترسوسرشارازمحبتیکهمیتوانمدربرابرامید
اونسبتبهخودمداشتهباشم،ایناستکهباایمانیکهبهمنبخشیدهو

داشتنیکزندگیمطیعانهبهاواحترامبگذارم.

مادروی تا گناهساخت، ما راه در نشناخت، را گناه که را »اوکسی
پارسایِیخداشویم.«)دومقرنتیان21:5(

عیساوعدهدادپاسخیباشدکهازتمامیمشکالتمابزرگتراست.میتوانید
تماموقتوانرژیخودراصرفگناهانخودکنیدوچیزینمیگذردکهفقط
گناهانرامیبینید.ازبارگناهانخودبهزانودرخواهیدآمدوآنقدراینبار
سنگینمیشودکهدیگربهگناهآلودبودندیگرانخیرهمیشوید.هرگزتعجب
نمیکنموقتیکهمیفهممرهبریکهنسبتبهخودسختگیراست،نسبتبه
دیگراننیزهمینرفتارراداشتهباشد.وقتیبهخودمنگاهمیکنمفقطاشکاالت
رامیبینم؛اماوقتیبهعیسانگاهمیکنم،نقصهایمدرتشعشعوجوداومحو

میشوند.تصویریراکهاوبهمنمیدهد،بیشترازهمهمیپسندم.
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هرگزشرمسار ایشان روی میدرخشند؛ اوست، بر نگاهشان که »آنان
نمیشود.«)مزامیر5:34(

را او محبت ما، هایوجود تاریکی و گناهان که نمیدهد اجازه عیسا
تا است زمان بهترین میکنیم، آسیبپذیری احساس که وقتی بپوشانند.
چشمخودرابرامیدبدوزیمتابرشرم.محبتکاملاو،باترسهایمادر
تضاداست.چرابایداجازهدهمترسهایناقصمدرمقابلمحبتبینقص
خداوندقرارگیرند؟اگرچهدلیلاینمعادلهرانمیفهمم،ولیمیدانمبهکسی
کهدراینمعادلهنقشدارد،بایداعتمادکنم.چونمحبتخداوندبیمانند
است.اومحبتخودرابرمنقرارداده،پسمننیزبرمیگزینمتاامیدم
براوباشد.اجازهدهیدتغییراتکوچکیدرمزمور91بدهمتابتوانیمپیام

خداوندبرایدخترانشرابهترببینیم.

را شما میدارید، دوست مرا زنان[ ]شما چون میفرماید: »خداوند
ازشمامحافظتخواهم مرامیشناسید، نام رهانید؛وچون خواهم

کرد.")مزمور14:91(

خطر به را ما میتواند چطور محبت دیگر کنیم، فکر چنین واقعًا اگر
بیاندازد،وقتیچنینشکستناپذیراست؟محبتقدرتشفابخشیدنبهتمام

زخمهایزندگیرادارد.
راههایزیادیوجودداردکهبتوانیمبدونترسمحبتکنیم.

دوستداشتنجسورانههمسرتانفقطیکیازآنهاست.کودکانووالدین
بایدبدونترسمحبتشوندوبهآنهاعشقورزیدهشود.دوستیهایمابه
جایحسادت،تملکوترسبایدبامحبتآبیاریشوند.شمامیتوانیدکاری
راکهانجاممیدهید،یاجاییکهدرآنمشغولبهکارهستید،بدونترس
دوستداشتهباشید.ممکناستعضویتدریکسازمانیایککلیسارا
دوستداشتهباشید.ممکناستخواندنیاخندیدنرادوستداشتهباشید.
صرفنظرازجاییکهمحبترادرآنمییابید،دیریازودباچالشهاو

ناامیدیهاییروبهروخواهیدشد.
داشتن دوست میآورد: فراهم را بعد مرحله مقدمات رویارویی، این

دشمنانتان.چراعیسابایدبهچنینموضوعیاشارهمیکرد؟
ایجادمیکندوشبان،بر تفاوتیچشمگیر چونچنینمحبتیاستکه
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ایناساسگوسفندانراازبزهاجدامیسازد.وقتیبهآنانیکهبدیمارا
میخواهند،محبتمیکنیم،ازدیگرانمتمایزمیشویم.وقتیکسیکهخار
درچشمتانفروکردهوبهشماصدمهزدهراانتخابمیکنید،تغییریرخ
میدهد.حتااگرشرایطشماتغییرنکند،شمادیگراسیرنیستید؛بلکهآزادید.
بهیاددارمکهداستانبردهایرادردورانجنگداخلیآمریکاخواندم
کهبهجایفرارکردن،انتخابکردفرماندهزخمیخودرادرمیدانجنگ
رهانکندواورابهدرمانگاهببرد.انتخابسادهاینبود،امااینتصمیمنشان
دادکهاوپیشازاینکهانسانهایدیگراوراآزادکنند،آزادیواقعیرابه
دستآوردهبود.اینعمل،اوراپیشازپیروزیارتشاتحادبرشورشیان،

آزادکرد.
کرده اعالم را آزادی شما زندگی روزهای تمام بر کسی است ممکن
باشد،ولیبااینحال،شمابخواهیداسیرباقیبمانید،یامیتوانیددرآزادی
شما مالک که میاندیشند خود حماقت در مردم که حالی در بروید، راه
هستند.مندریافتهامکهبردگیسازماندهیشده،هیچوقتدرزندگیشما
رخنمیدهد،تاوقتیکسانیوجوددارندکهفکرمیکنندطلبیبهآنهادارید
ونوعیاحساسبدهکاریدرشماایجادمیکنند.کسانیهستندکهبهنظر
آزادمیآیند،ولیدراسارتزندگیمیکنند.نمیتوانیدآنچهمردمدرباره
شمامیگویندیابرداشتآنهارانسبتبهخود،کنترلکنیدولیمیتوانید

پاسخخودرانسبتبهآنهاانتخابکنید.
محبت،انتخابمیکند.ترس،عکسالعملنشانمیدهد.

محبت،آزادیاست.ترس،اسارتاست.
محبِتکامل،ترسرادورمیکند.

به هر حال، محبت کنید
مادر به معمواًل کیث اِم کنت از رو، پیش قول نقل
از اوهمواره دادهمیشود،چون نسبت ترزا
ازآنرا یادمیکرد.مطمئنمقسمتهایی آن

شنیدهاید،ولیکاملآنبدینشکلاست:
فرامینمتضاد

هیچ چیزی جذاب تر از 
زنی بی باک نیست.
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مردمبیمنطق،بیفکروخودمحورند.
بههرحالمحبتشانکن.

اگرنیکیکنی،آنهاتورابهانگیزههایخودخواهانهدرونیمتهممیکنند.
بههرحالنیکیکن.

جمع تو دور حقیقی دشمنان و دروغین دوستان هستی، موفق اگر
میشوند.

بههرحالموفقشو.
نیکیامروزتو،فردافراموشمیشود.

بههرحالنیکیکن.
صداقتوراستی،توراآسیبپذیرمیکند.

بههرحالصادقوروراستباش.
بزرگترینمردانوزنانبابزرگترینایدههامیتوانندتوسطکوچکترین

زنانومردانباکوچکترینایدههاُخردشوند.
بههرحالبزرگفکرکن.

مردم،زیردستمیخواهند،اماهمیشهازباالدستیهاپیرویمیکنند.
بههرحالبرایزیردستهایتبجنگ.

وقتیسالهابرایساختنچیزیتالشمیکنی،ممکناستدریکشب
نابودشود.

بههرحالبساز.
ممکناستمردمواقعًامحتاجکمکباشند،اماوقتیبهآنهاکمکمیکنی

بهتوهجوممیآورند.
بههرحالکمککن.

بهترینهایخودرابهایندنیاببخشودرآخراوبالگدبهصورتت
میزند.

بههرحالبهترینهایخودرابهایندنیاببخش.
مردمتوراناامیدمیکنند،ولیبههرحالآنهارامحبتکن.

را دیگران با رابطهام و خود زندگی داستان کیث، های گفته در من
میبینم.آیاتابهحالکسیراناامیدکردهاید؟منناامیدکردهام.آنهاممکن
»ناامیدم بگویند: لب زیر و بگردانند روی من از سر دادن تکان با است
کردی!«.دشمنانوحتادوستانبهشماآسیبمیزنندوخیانتمیکنند،
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ولیشمامیدانیدچهبایدکنید:بههرحالآنهارامحبتکنید.اگرقصددارید
زندگیایبسازیدکهدورازدنیایرقابتباشد،پسبایدفراسویمنطقو

ظرفیتانسانیزندگیکنید.
میدانمکهشایدابتدامنطقیبهنظرنرسد،ولیوقتیبهدیگراناجازه
قوت آنها به بگیرند، درس خود اشتباهات از احترام کمال در میدهید

میبخشیدتادرآینده،عملکردیبهترداشتهباشند.
متاسفانهدراینقسمتالزماستچیزیرااعالمکنم.اشتباهاتیکهازآنها
حرفمیزنم،شاملکارهایزیرنمیشود:سوءاستفاده،خیانتیاکارهای
غیرقانونی.منظورمناشتباهات،سوءتفاهماتوسوءقضاوتهاست.اینها
اعمالینیستندکهمربوطبهنیاتشرورانه،انحرافاتاخالقی،بیرحمییا
بدخواهیشوند.منبهشکستهاییاشارهدارمکههمهماوقتیدرمسیر

درستحرکتمیکنیم،باآنروبهرومیشویم.
پارساوگناهکار،هردوخطاوسقوطمیکنندومیلغزند.تنهاتفاوتاین
استکهمحبت،شخصپارسارابهبرخاستنوامیدارد.شریرسعیمیکند
برخواهد پارسا اما بکشد، پایین را دیگران تا بماند باقی محلسقوط در
خاستوبهحرکتادامهمیدهد)امثال16:24(.محبت،هموارهبرخاستن

دوبارهرابرمیگزیند.

»بلکهبابیانمحبتآمیزحقیقت،ازهرحیثتابهحّداوکهسراست،
یعنیمسیح،رشدخواهیمکرد.اومنشاءرشدتمامیبدناست،بدنی
کهبهوسیلۀهمۀمفاصِلنگاهدارندۀخود،بههمپیوندواتصالمییابد
ودراثرعملمتناسِبهرعضورشدمیکندوخودرادرمحبتبنا

مینماید.")افسسیان16-15:4(

تمام در رشد باعث محبت میسازد. را بدن حقیقت، محبتآمیز بیان
عقبگرد و پوسیدگی باعث تنفرآمیز کلمات میشود. زندگی قسمتهای

هستند.بااینحال،محبتازتنفروترسقویتراست.

روبه رو شدن با ناامیدی
به محبت، میکند. رشد ناامیدی نمیشوند، برآورده انتظارات، وقتی
بهترینهاباورداردکهتفاوِتبهسزاییباخواستنبهترینهادارد.انتظارات
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خیلیسریعمیتوانندتبدیلبهطلبشوند،درستبههمانشکلکهمحبت
میتواندبهامیدتبدیلشود.

ریشه درخداوند من آخر و اول امید اما دارم، اعتماد بههمسرم من
دواندهاست.منوهمسرمهمدیگررادوستداریم،امابهاینمعنانیست
کهازیکدیگرناامیدنشدهایم.چنیناتفاقیبرایماافتادهاست.ولیبهجای
مرزهای تا کردیم انتخاب ناامیدی، شهر ساکنین عنوان به کردن زندگی
تأسفبارسرزمیِنیأسراترکگوییم.ازاشتباهاتگذشتهآموختیموبه
مسیرادامهدادیم.متوجهشدیمکهچنیندیدگاهینسبتبهچرخشبیهوده
درحبابناامیدی،برتراستودرهمانحال،اشکاالتیکدیگررااززوایای

مختلفمتذکرشدیم.
باورکنیدزمانیبودکهفکرمیکردیم)شایدفقطمناینطورفکرمیکردم!(
کهتسلیمشدندربرابرناامیدیبهترینراهکاراست.فکرمیکردماگرتمام
شرم با را آن وجوه تمام و کنم، بررسی را داده روی خطای جنبههای
روبهروسازم،آنخطاهرگزتکرارنمیشود)منبهاینروندِبیرحم،در

برابراشتباهاتجانوخودمادامهدادم(.
ازشیوۀنگاهخودنتیجهخوبینگرفتم،چوناستداللمنپرازاشکال
بود.درعوضایناتفاقافتاد:آنقدراینمشکالترابهدورخودتنیدمکه
دیگرتنهاایراداترامیدیدم،اشکاالتیکهبهسختیدریکدیگریافتهبودیم.
را بدترینها انتظار بهترینها، به داشتن باور جای به دیگر مدتی از پس
میکردیم، یکدیگرجستجو در که را آنچه ما دوی هر داشتیم. یکدیگر از

مییافتیم.
منهمهفرزندانمرادوستدارم،امااینبدانمعنانیستکهرابطهما
-و داده رخ ندرت به اتفاقی چنین اگرچه است. نکرده تجربه را ناامیدی
اکثراًمنآنهاراناامیدکردهام-اماهنوزبخشیازرابطهماست.همینطور

دوستانیدارمکهآنهاراناامیدکردهام.
ناامیدیبهاینمعنانیستکهمحبتمردهاست؛فقطبهاینمعناستکه
وقِتمالقاتباروحالقدسوگرفتنمشاورهازاوست.محبت،نیازبهتعهد
دارد،وتعهدواقعیباعثایجادسوالمیشودوآسیبپذیریبههمراهدارد.
در را نقشی شوهرم و فرزندان باشم داشته انتظار نمیتوانم نهایتًا ولی
زندگیمنداشتهباشندکهفقطعیساازعهدهایفایآنبرمیآید.اگرچنین
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اشتباهیازمنسربزندوآنهارابهعنوانناجیخوددرنظربگیرم،تنها
کاریکهازآنهابرمیآید،ناامیدکردنمناست؛چونآنهارادرموقعیتی

قراردادهامکهازعهدهآنانخارجاست.
درنهایت،اینخطابهخاطرنقصهایآنهانیست،بلکهبهخاطرانتظارات

نابهجایمناست.
وقتیشماانتظاربهترینهاراداریدوآنهاکمترازآنراانجاممیدهند،
به را است نازلتر آنچه و دارید بهترینها به باور وقتی ناامیدمیشوید.

دستمیآورید،متوجهمیشویدکهداستانآنهاهنوزتمامنشدهاست.
اینسیستمدفاعیاستکهشماراتحتفشارقرارمیدهدتاکسانیرا
کهخداوندخواندهاستتاباآنهاچیزیرابسازیدقضاوتوحذفکنید.
بله،کسانیهستندکهشماازآنهادورمیشوید،چونتوافقنظریباآنها
ندارید.وبعدکسانیهستندکهممکناستشمارارهاکنند.امااغلب،افراد
وقتیازهمدورمیشوندکهنمیخواهنددوبارهآسیبپذیربودنرابعداز

آسیبدیدنتجربهکنند.
خداوندهمیشهبهچیزهایبهتریباورداردکهمنخودبهاندازهاوبه
اومنرابهخاطرگذشتهردنمیکند،چونآیندهمندر آنهاباورندارم.
دستاناوست.اومنراازبزدلیوترس،بیرونمیآوردتابهترینهادرمن

پدیدارشود.پولسدرکلیسایقرنتس،بااینانتظاراتروبهروبود:

"زیرابیمآندارمکهنزدتانبیایموشماراآنگونهکهانتظاردارم،نبینم،
وشمانیزمراچنانکهانتظاردارید،نبینید.بیمآندارمکهدرمیانشما
ببینم." بینظمی و غیبت،غرور افترا، جدال،حسد،خشم،خودخواهی،

)دومقرنتیان20:12(

بیاییدازاینکهدرانتظارناامیدشدنباشیم،دستبرداریم.چونآنچه
راکهاعالمودعوتکنیم،اتفاقمیافتد.بیشترخواستنومنعتایید،تاوقتی
کهآنرابهدستآوریم،مارامنزویوعصبانیمیکند،همانطورکهانکار
رویاماراناامیدمیکند.بیاییدبهدیگرانآنطورباورداشتهباشیمکهانتظار
داریمآنهابهماباورداشتهباشندکهبهترینمادرآیندهتحققمییابد.بیایید
چنانباورداشتهباشیمکهخطاهایآنهافقطقدمهاییاشتباههستند.در

حالیکهاشتباهاتما،حقتعیینمقصدبرایمانندارند.
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میتوانیدبهعیساپاسخدهیدیامیتوانیدازگذشتهخودپشیمانباشید.
فقطشمااینقدرترادارید.

وقتیماهنوزمکاشفهرحمتخداوندرادریافتنکردهایم،رابطهمانرا
بادیگرانبیرحمانهقطعمیکنیم.

 طریق ترس
قوت، میگیرد؛ شما از را چیز همه لحظهای در است. پرهزینه ترس،
رویاها،اموال،ایمانوامیدتانرابهتاراجمیبرد.ترسمیخواهدهرآنچه
راکهمحبت،مفتبهشمابخشیده،ازشمابگیردوآلودهسازد.ترسهمیشه

دردیدرسنیست؛ولیحمالتشبیوقفهوزمانبندیاشبینقصاست.
منحرف با بلکه نیست، قائل احترام شما استراحت اوقات برای ترس

ساختنرویاهایتان،بهدنیایخوابشمانیزحملهمیکند.
ترسنیروییاستدرتضادباقّوتومحبتروحالقدس،وعقلسلیم.
را تاشما کهروحالقدسمیآید کند؛همانطور فلج را تاشما ترسمیآید

برهاند.
ترس،تنهافرصتهایبیشماررشدراازشمانمیگیرد،بلکهمیخواهد
نگاهتانازآیندهرابدزدد.محبتوترسهردوبرایزندگیشمانقشهای

دارند؛اولینقشهاینیکو؛ودومینقشهایزیانآور!

طریق محبت
محبتبرخالفترس،بسیاربخشندهاست.بهدنبالترمیمروابط،رویاها
وامیدشماست.همهمابهچنینمحبتیدسترسیداریم؛محبتیکهخداوند
وعدهآنرابهمادادهاست.امااگرتصورکنیموعدههایمحبتتازهیافت
شده،بهپارچهقدیمیوجودمامیچسبند،دراشتباههستیم.خداوندمیخواهد

آنچهراکهتازهاست،باآنچهکهتازهشدهاست،درهمآمیزد.

"شرابنورادرَمشکهایکهنهنمیریزند،زیراَمشکهاپارهمیشوندو
شرابمیریزدوَمشکهاازبینمیروند.شرابنورادرَمشکهاینو

میریزندتاهردومحفوظبماند.")متا17:9(
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اسارت به را آن میخواهد ترس که دارد وجود شما در تازه چیزی
درآورد.اجازهندهید.محبتبدونترس،بهلفافهایجدیدنیازدارد.وقتی
شرابنویمحبترامزهکردید،همهچیزرامتفاوتخواهیددید.چیزیرا
کهقباًلزحمتمیدانستید،حاالبهعنوانفرصتیبرایخدمتمیبینید.به
جایاینکهزندگیبااحتکاررادرپیشبگیرید،بهدنبالراههاییهستیدکه

بخشندهترباشید.محبتبهدنبالمحوکردنترساست.

زنی بی باک
سالهاپیشدوستیبرایمکارتتبریکتولدفرستاد.آنراآنقدردوست
داشتمکهبهآینهچسباندم.رویکارت،دختریرادرلباسچهلتکهنشان
میدادوزیرآننوشتهشدهبود:"لباساهمیتندارد،مهمنگرشاست!"
را آن کهچطور است آن مهم نیستچهمیپوشیم، مهم دیگر، عبارت به
میپوشیم.جامهمحبت،وقتیزیباترینبهنظرمیرسدکهجسورانهآنرا

برتنکردهباشیم.محبت،چیزیاستکهرویآنکارمیکنید.
بایدحقیقتیقاطعرابهشمابگویم:هیچچیزیجذابتراززنیبیباک

نیست.
نهزنیبیدقت،بلکهزنیبیباک!دختراِنبیباکخدا،وعدههایاورابا
ایمانبروجودخودحملمیکنند.اینخصلتانسانیماستکهتنهابهخود
نگاهمیکند،درحالیکهمامسئولیمتاخودرادرنورکالمخداوندبسنجیم.
اماوقتیبهخودبادیدحقارتمینگریم،هیچلطفیبهخودنکردهایم.ترس،
ماراباناتوانیمیسنجد؛امامحبت-بدونترس-ماراواردجریانیمیکند

کهقوتخداونددرآنجاریست.
ترسدفعمیکند،محبتجذبمیکند.

جذاببودنبهچهمعناست؟
نیست.ماشینیکهنهتوجهزیادیجلبمیکند. کنیدمسالهظاهر باور
بیاییدبرایبهدستآوردندرکیبهتر،بهریشهکلمهجذبکردنکهبه
معنای به کنیم.همچنین دقت است، پیوستن" یا نزدیکشد "باعث معنای
معنای به همچنین است. آهنربا" مثل یکدیگر سمت به کشیدن یا "جذب

"برانگیختنعالقهیااحساس"است.
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ازخود یابرکتمثلآهنرباحرکتمیکند.پس زندگیچهبرایلعنت
بپرسید:

ازچهمیترسید؟
محبتشمارابرایچهبهچالشمیکشد؟

ازبخششچهکسیخودداریمیکنید،مگرآنکهعوضشود؟
درچهقسمتهایی،محبتخودراباترستقسیمبندیکردهواندازهگیری

نمودهاید؟
آیادورخود،رشتهایازاعالنهایآغشتهبهترستنیدهاید؟

وقتآناستکهتغییریایجادکنید.شروعآن،بهسادگیایناستکه
وعدههایبیمانندآسمانرابرزندگیتاناعالمنمایید.بگذاریدصدایآنها
از کنم، راشروع کار این اینکه برای یابد.پس پژواک زندگیتان تمام در

سخنانپولسبهتیموتائوسدعاییبرایتانطراحینمودم:

"سالمبردخترعزیزم،دعامیکنمفیضورحمتوسالمتیازجانب
خدایپدروخداوندمامسیْحعیسادرزندگیتوجاریشود.ازاینرو،
تورایادآورمیشومکهآنشعلههایعطایخداراکهبهواسطۀدست
به توجایگرفته،شعلهورسازی،زیراروحیکهخدا گذاشتِنمن،در
مابخشیده،نهروحترس،بلکهروحقّوتومحبتوانضباطوسنجش

درستاست!

اتکابه با پس،ازشهادتبرخداوندماعارنداشتهباش.بلکهتونیز
غلبه برشریر و باش انجیلسهیم برای االهیدررنجکشیدن نیروی
کن.خدامارانجاتدادهوبهزندگیمقّدسفراخواندهاست.ایننهبه
سبباعمالما،بلکهبهخاطرقصدوفیضخودِاوست،فیضیکهدر
مسیْحعیساازایامازلبهماعطاشدهبود.")دومتیموتائوس9-6،2:1

برداشتآزاد(

بگذاریداینکالمدرشماجایگیرد.اینکالمرادرزندگیخودبیان
کنید؛همانطورکهخداوندچنینارادهایبرایزندگیشمادارد.آیابامنهم

دعاوهمراهمیشوید؟
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پدر آسمانی،

منآزادیراازطریقفیضورحمتوسالمتیازجانبتودرزندگی
خوددریافتمیکنم.منآتِشآنعطایروحانیراکهبهمندادهشده،شعله
ورمیسازم.خداوندا،میدانمکهبهمنروحترسندادهای،پسهمنشینیبا
اوراردمیکنم.پدرآسمانی،توراشکرمیکنمکهآنچهراکهایندزداز

منبهسرقتبرد،توبهمنبازگردانیدی.
توبهمنروحالقدسخودرابخشیدیوقّوت،قدرت،محبتووجودمرا
باعقلسلیمکهپرازسنجشهایدرستاست،پرساختی.امروزعشقرا
برمیگزینم.منازانجیلتوعارندارم،ازترسبهخودنمیپیچم،بلکهبدون

ترسمحبتمیکنم.

پرسش های مباحثه ای
1 ترس. بدون آنها اساس بر میتوانید که دارند وجود راههایی چه

محبتکنید؟
2 آیامشکلیدرازدواجشماوجودداردکهشمااسمآنرا"مشکل.

همسرم"بهجای"مشکلما"گذاشتهاید؟
3 به. نکردن، محبت که دارد وجود شما زندگی از قسمتهایی آیا

معنایعدمآسیبپذیریبرایتانطلقیشدهباشد؟برایتغییرآنها
چهگامهاییمیتوانیدبردارید؟

4 یکی. بودن اشتباه با را کردن اشتباه زندگی، از نقاطی چه در
دانستهاید؟

5 آیاجاییهستکهسقوطکردهایدوازدوبارهبرخاستنهراسانید؟.
بادوستیاعزیزیدراینموردصادقانهصحبتکنید.

6 بهتفاوتهایمیان"زنیبیباک"و"زنیبیدقت"اشارهکنید..



 فصل 8

چاه  های عمیق و چشمه  های آرزو 

"آزمایشهاوسختیهابهمایادمیدهندچههستیم؛آنهاخاکراحفاری
میکنندونشانمیدهندواقعًاازچهساختهشدهایم."

چارلزاسپورجن

فرضمیکنیمکهقصدداریددخترعمیقخداوندباشید.اگردروجود
بایدمنتظرکندوکاووحفاریاساسیهم خودژرفاوعمقیرامیطلبید،

باشید.
هستند. مکاشفه واقعًا آزمایشات موافقم: اسپورجن چارلز گفته با من
است قرار بودهاند. اینطور گذراندهام، سر از من که آزمایشاتی حداقل،
آنهامعلمماباشند،امانهایتًا،بستگیبهماداردکهانتخابمیکنیمچگونه
ضعیفی بسیار نمره که میآمده پیش وقتها خیلی باشیم. دانشآموزی
اینطور وقتی شدهام. قبول امتحان در بوده،اما پایین ام نمره ، گرفتهام
میشود،معمواًلدوبارهامتحانمیدهم.واقعیتایناستکهاگرچهعملکرد
باشم. داشته خوبی راندمان میخواهم اما نیست، بینقص زندگی در من
انتخاببامناستکهامتحاناتوآزمایشاتبهعنوانپیامآوراندرزندگیام

عملکنندیافقطباعثبههمریختگیامشوند.
تقریبًاکنترلبسیارکمیابهتربگوییمکههیچکنترلیبراتفاقاتیکهبرای
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اماوقتی نداریم، مازدهمیشود یاحرفهاییکهدرباره مارخمیدهند،
نوبتبهاعمالمانمیرسد،اثریازاینناتوانیدرمادیدهنمیشود.قدرت
انتخابیداریمکهدرارتباطباجوابهایمانبهماقدرتکنترلمیدهد.حاال
کهازاسپورجننقلقولیآوردم،بیاییدکمیبیشتردربارهآنچهاودرمورد

نحوهعکسالعملمانسبتبهآزمایشهایزندگیمیگوید،تعمقکنیم.
"آموختهامموجهاییکهمرابهصخرهکوبیدند،ببوسم."

چنینعکسالعملوپاسخیدرروبهروشدنبالحظاتغافلگیرکننده
زندگیمان،غیرمعمولودورازانتظاراست.اخیراًبهتماشاینوهاممشغول
ازشگفتی او میکرد. بازی دریا امواج در رویشنهایساحل که بودم
برخوردموجباسروصورتشبهوجدمیآمد.مهمنبودچندبارموجاو
رازمینبزندودرآبغوطهورکند...برایاوفقطیکبازیبود.باخنده،
آماده بیرونمیآمدو ازآب پاکمیکرد، را پامیایستاد،چشمانش سِر

رویاروییباموجبعدیمیشد.
مقصوداسپورجناز"صخره"ساحلیصخرهاینیست،بلکهبهعیسایی
کهصخرهحیاتماست،اشارهدارد.هرروزفرصتیاستکهمعینکنیم
رفتار تدافعی اگر دهیم. نشان عکسالعمل زندگی امواج برابر در چگونه
امااگرخودرا کنیم،پسهرمشکلیکهپدیدمیآید،مشکلباقیمیماند.
عمقوجود روحالقدس تا میدهند اجازه آزمایشات آنگاه بسازیم، فروتن
باالترمیرود.چالشهای ما قدوسیت بنابراینظرفیت و کند بیشتر را ما
زندگی،بدونتضعیفکسیکههستیمآشکارمیکنندازچهساختهشدهایم.
هویتمادرعیسایمسیحبنیاننهادهشدهاست.برَحسِبکردهاوبهما
نگاهمیشود،نهبراساسآنچهکهماانجامدادهایم.آزمایشها،مارادر
موقعیتیقرارمیدهندتابیشترشبیهمسیحوراسخترشویم.عیساتمثیلی
ازصخرهایستکهازمنواالتراست.اوهستهمرکزیماست،صخرهایکه
هرشببرآنآرامیمییابیموهرَسحربرآنقامتراستمیکنیم.تنها

عیساپایداروابدیومرکزهرچیزیاست.
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آماده کردن خاک
با کلورادو در من کنیم. حرکت خشکی سمت به دریا از بیایید
چشماندازهایگاهیسبز،خشک،یابایرزندگیمیکنم.پسوقتیبهزندگی
زمین میکند. خطور ذهنم به راحتی به زمین یا خاک میکنم، فکر خود
کلورادوسختاست،چوندرشرایطسختقرارگرفته،ولیبااینحالکه
زمینحیاطخانهمنسختاست،میخواهمزمینقلبمننرمشود.وقتی
تخلفیاتخطیایکوچکیابزرگ،بیشازحدپریشانممیسازد،نمیتوانم
در است. آشفتهشده نیز من زمینوجود که کنم امرچشمپوشی این از
میانقسمتهایزیروروشدهزمینوجودم،کرمهاییرامیبینمکهقصد
دارنددوبارهراهخودرابهمخفیگاهبازکنند.روشکارآنهادرزیرزمین
رامیبینم.متوجهمیشوموقتیکهحواسمنبوده،آنهابهریشهازدواجمن
نفوذکردهورشدشکوفههایدوستیمراخشکانیدهاند.وقتیچنینمیشود
)وبیشترازآنچهمایلمچنیناتفاقیرخمیدهد(،گفتگویمنباپدرآسمانی

تقریبًاباچنینجمالتیآغازمیشود:

"نه!خیلیبدشد!چطورایناتفاقافتاد؟پدرآسمانی،میبینی؟!شنیدی
منچهگفتمیاحتابهچهفکرکردم؟

پدرجوابمیدهد:"لیزا،برایتوایناتفاقمکاشفهبود،نهبرایمن.این
کرمهامدتیاستکهدرزمینتومیخزند.سوالیکهبهذهنمیرسد،
ایناستکهآیامیخواهیآنهارانگهداریوبرداشتمحصولآینده

خودرابهخطربیاندازی؟!"

وقتیدقیقتربررسیمیکنم،بهناچاردانههایجوانهنزدهرانیزمیبینم.
دانههاییکهبهزماننیازدارند.وعدههایعمیقخداوندهستندکههنوزدر
زندگیمنوخانوادهامتحققنیافتهاند.ازخودمیپرسمآیاهیچوقتسراز

خاکبیرونمیآورند؟!پدرصبورانهتوضیحمیدهد:

"اینآفتیکهدرخودمیپرورانی،سریعتکثیرمیشود.انتخابباتوست؛
میتوانیبذربهانهرابررویآنهابپاشیوآنهاراازفعالیتواداری.اما
آنهاماندگارند.اگرمیخواهیازاینآفتهاخالصییابی،بایدآنهارادر

کالموعملنفیکنیواجازهدهیتاآنهارابرچینم!"



158

بیرقیب

بادیدنچهرهواقعیآنها،آفِتپسِتحسادت،رشکوترسرانفیو
اعترافمیکنم.

پدردرپاسخمیگوید:"آفرین-حاالکهصحبتشبهمیانآمد،آنعلفهای
هرزراآنجامیبینی؟بیاآنهاراازخاکهمبیرونبکشیم.وقتیزمینتونرماست،

چنینکاریراحتترخواهدبود-وبیابذرکالممنرابهجایآنهابکاریم."
میکنند. پیدا واقعی بویی و رنگ من کشمکشهای حاال ... کنید صبر
برداشتنکرمهاییکهتابهحالندیدهبودم،یکچیزاست،ولیازبینبردن
هراثرازسرسبزی-هرچندکوچکوناچیز-درحالیکهمنتظرجوانهزدن
وعدههایخداوندهستم،چیزدیگریاست.مکثمیکنمتادرحماقتخود
بهنگهداشتنتعدادیازعلفهایهرزبرایمدتیفکرکنم.تاوقتیکهنوبت
بهرشدیجدیدبرسدچه؟بدونآنهازمینوجودمنخالیوخشکبهنظر

میرسدومیگویم:

"اماخداوندا،زمینمنبایروخشکبهنظرمیآید!"

"لیزا،آیامیخواهیپرثمربهنظربرسییاحقیقتاپرثمرباشی؟"

نظر به هستیم که آنچه از مهمتر چطور است. نسل این سواِل این و
در رشد است ممکن داشتن ثمربخش ظاهری به شدن راضی برسیم؟
فصلهایآیندهرابهخطربیاندازد.آنچهدرخفاکاشتهمیشود،روزیعلنًا

برمالمیگردد.آهیمیکشمومیگویم:

"خوب،آنهارابردار!"

وپدرمیگوید:"حتماً".

ومنبرخاکبرهنهوجودمایستادهاموبااینحالخجلنیستم،چون
میدانموعدههایاوبیشکدرعمقوجودمرشدخواهندکرد.آزمایشات
ومشکالت،زمینوجودمراَهرسمیکنندوآنچهراکهمانعرشددرآینده
دست به برای ما آمادگی و پاالیش باعث تقابل، این برمیدارند. میشود،
آوردنپتانسیلهایجدیددرآیندهمیشود.کلماتدیگریرامیتوانیمبهجای
آزمایشاستفادهکنیم.دراستفادهازکلماتیمثلتستزدن،زحمتکشیدن،
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امتحانشدن،رنجبردن،تجربهکردن،آزمودهیاامتحانشدن،آزادباشید.
این میشوند. آشکار زحمات تجربهاین حین در ما قوت و ضعف
امتحاناتسخت-چهجمعیوچهفردی-بهمنظورنرمکردنزمینخشک
وجودماناستتاآنرابرایکاشتهشدندانههاوفصلیتازهآمادهکنند.
در خدا کالم حیات آب وجودمان، زمین روی بر مضاعف زحمت بدون
زندگیماجذبنمیشود.دلهایمامثلزمینخشکیهستندکهنمیتوانند
آبراجذبکنند.اگراینزمینآمادهنباشد،بارانفقطرویزمینجاری

میشودوعلیرغموفورنعمتباخشکسالیروبهرومیشویم.
آزمایشاتهمچنیندرتعلیمیکهنشانمیدهند"خداوندکیست"،بهما

یاریمیرسانند.
زمانیدرموردهدفآزمایشات،استداللیمتفاوتداشتم.آنزماناگر
زندگی کالمخدا طبق اگر میگفتم بهشما میشدیم، یکدیگرهمصحبت با
کنید،هیچاتفاقبدیبرایتاننخواهدافتاد.جوانوخامبودمواینایدهها،به
نحویبهمنتحمیلشدهبودند.چنیننظراتیدربرابرآزمایشهایزماناز
خودمقاومتینشانندادند.فکرکردمکهاینتعلیماتعمیقهستند،درحالی

کهفقطمراآمادهزندگیبیعمقمیکردند.
هرآنچهبرایحیاتوقدوسیتنیازداریم،درکالمخدایافتمیشود،
ولیدراصل،اینآزمایشاتدرزندگیماهستندکهمارابهزانودرمیآورند
تاحقیقتکالمخدابتواند"در"زندگیماواز"طریق"زندگیماکارکند.در
اینحالتکالمخدافقطبهعنوانپیشنهادیبرایعملبهزندگیبهترنیست،

بلکههرکلمهآنخودحیاتاست.

حفاری زندگی ام 
اینخاطرکه به دورانکوتاهوگیجکنندهایدرزندگیامبود،اساسًا
ترجیحمیدادمتظاهرکنمومسائلرابپوشانم.جوانبودموتازهنجاترا
دریافتکردهبودم.اوایلازدواجمانبودوزیروروشدنزمینوجودم
هنوزشروعنشدهبود.فقطچندشیاربرزمینوجودمافتادهبود.وقتیهمه
چیزتغییرکردرادرستبهیاددارم.دردعاوپرستشیعمیقبودم.خیلی
ابلهانهتصورمیکردمکهچوندرردیفاولکلیسانشستهاموتازهعروس



160

بیرقیب

شبانکلیساهستم،فقطنکاتکوچکیدرزندگیامدارایاشکالهستند.با
اعتمادکامل،خداوندرادعوتکردمتازندگیمراحفاریکند.بیستوچهار

ساعتنگذشتهبودکهازتصمیمودعوتمپشیمانشدم.

"پدرآسمانیعزیز،منگفتم:"حفاری"؟میشودحرفمراپسبگیرم؟فقط
احساساتیشدمودرانتخابکلماتماشتباهکردم؟قصدداشتمبگویم

منظرهوکاراییزندگیمراتغییربده."

خداونداجازهعقبنشینینداد.حفاریکلمهایبودکهباهدایتروحالقدس
انتخابکردهبودم.مثلخیلیازمسیحیان،بااشتیاقیعمیقودعاییکمعمق
زندگیمیکردم.پیشازاینلحظهخطرناکدرپرستش،وقتیدعامیکردم
در میکردم، زمزمه که کلماتی میداد. دست من به خالیتری احساسی
زندگیمنقشتسریعکنندهاینداشتند،چونازرویوظیفهدعامیکردمنه
ازرویتعلقخاطر.آنطوردعامیکردمکهازدهاندیگرانشنیدهبودم.
بله،بهمنگفتهشدهبودکهدعافقطصحبتباخداست،امانمیتوانستماز
تصوربودننزدتختفیضواحاطهشدنبافرشتگانیکهکلماتُخردمرا

مسخرهمیدانستند،دستبکِشم.
بهخاطرهمینطرزفکر،نمیدانستمچطورکلماتیراشکلدهمکهطوفاِن
با خروشانوخشندرماندگیدرونمرارامکندوهمینطورنمیدانستم
شوقدرماندهدرونمبرایبیشترخواستنچهکنم.ازآنموقعفهمیدهامکه
خداوندازآزمایشاتاستفادهمیکندتادعایمراعمقببخشد.قبلازاینکه
بهخداونددرزندگیاماجازهحفاری)فروریختن(دهم،نمیدانستمچطور
بگذارمخداونددرزندگیمعمقهاییمتفاوتایجادکند.هرمشکلیاآزمایش
را آزمایشات،خود دل به بردن بهجایهجوم میکردم! مسدود فوراً را
آزمایشات اگر میکردم. قدیمی الگوهای و اسارتها عادات، به محدود
پافشاریمیکردند،فراریمیشدم.اگرفراربیاثربود،بهامیددورشدن

آنهامخفیمیشدم.
سختیهایزندگیمراترسانوخشمگینکرد.درنتیجهبهدیگرانو
چنین هم تو اگر عزیزم، دوست میگرفتم. خودمسخت به آنها، از بیش
کاریمیکنی،بادقتبهمنگوشبده،اینزندگیخیلیسختترازآناست
کهبخواهیبهخودسختبگیری.درطولچنددههفهمیدهامکهاسپورجن
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میتوانم شده، تعدیل زمان توسط که برتر دیدگاهی با میگفت. درست
بهکههستیموپاسخماننسبتبه بهمامیگویدمتعلق دریابمکالمخدا
قدرت آزمایشات، ازچهساختهشدهایم. آزمایشاتزندگی،نشانمیدهد
تبدیلمابهآنکهمشتاقبودنشهستیمرادارند.امادرطولمسیر،دروغی
راپذیرفتهایمکهبهمامیگویدبدوندرگیریدرمیدانجنگ،میتوانیمتبدیل

بهقهرمانانبامدالافتخارشویم.

چشمه های عمیق
بهعنوان را او بافردیجدیدمالقاتمیکنم دارموقتی خیلیدوست
چشمهایعمیقبهمنمعرفیکنند.چشمهعمیقبودن،یعنیآنچهاینفرد
نشانمیدهد. درظاهر که است آن از بیشتر بسیار دارد، باطنخود در
چشمههایعمیقاسرارآمیزندوداستانهایزیادیبرایگفتندارندومن
شیفتهشنیدنداستانهستم.کسانیهستندکهچیزهاییبرسرشانرفتهکه
اگربرایدیگریرخمیداد،آبچشمهاوراگلآلودیاآلودهمیکرد،اماآب
چشمهآنهاپاکباقیماندهاست.چشمههایعمیق،تبدیلبهفوارههایزیبا
میشوندکهباعثطرواتزندگیدیگراناست.چشمهعمیقبهاینمعناست
صحبت عمیق چشمهای با وقتی دارند. بیشتری بازتاب ظرفیت آنها که

میکنید،احتمااًلدربارهخودبیشتریادمیگیریدتادربارهاو.
که هستند زنانی هستند. عمیق چشمههایی که میشناسم را زنانی
میخواهمبهتربشناسم.وقتیباآنهاهستم،بسیارشرمندهمیشومچون
سواالتزیادیمیپرسم.وقتیکهدرمجاورتچشمهایعمیقنشستهام،
ترجیحمیدهمبیشترگوشدهمتاحرفبزنم.همیشهبیشازآنچهکهگفته
میشود،برایدرکوشنیدنوجوددارد.میخواهمچشمهایعمیقباشم،
ولیبااینحالزمانهاوقسمتهاییاززندگیموجوددارندکهبیشتربه

برکهشبیهاند.
بعضیاوقاتشناختنچشمهایعمیق،مستلزمکاریازرویدلازطرف
مناست.آنهازیادبهکتابهاییکهنوشتهامیاسخنرانیهایمدرکنفرانسها
عالقهنشاننمیدهند.خیلیازآنهاخودچنینکارهاییراانجامدادهاند.آنها
بهدنبالچیزیبیشترهستند.نمیخواهندبشنوندکهچطورسرریزمیشوم؛



162

بیرقیب

میخواهندبدانندچطورُپرمیشوم.دربارهشوهر،فرزندانووضعیتدلم
میپرسند.آنهامیدانندکجایزندگیمبایددستبگذارندوآنرابهآرامی
بیایم،تماممرزهای اینکهبهخودم از بالطافتکاووشکنند.قبل لمسو
میگویم آنها به را هرچههست و میگذارم پا زیر را امنیتیشخصیام

)کاریکهشوهرمدوستندارد.(
با بلکه منبهخاطرفشاردرد،تمامآنچهدرونماسترارونمیکنم،

دیدننشانیازمهربانیهمهچیزرامیگویم.
وقتیباچنینچشمههایعمیقیمالقاتدارم،چندچیزراکشفمیکنم.
تبدیلشدنبهچشمهایعمیقنیازبهدرگیریسالمبازندگیدارد.نمیتوان
عمقراخرید-بایدآنرادنبالکرد.وقتیعمقایجادمیشودکهبتوانیم
شجاعانهصادقباشیم.بههمینخاطر،عمقمثلماهیچهاستکهباتمرین

واستفادهبیشتررشدمیکند.

چشمه های آرزو
شرکت یک گرفت. تماس جان و من با فیلمسازی شرکت یک اخیراً
سرگرمیبزرگدرحینتهیهبرنامهتلویزیونیایبودکهازنظرروحانی
مسائلعمیقتریکهجهانامروزباآنهاروبهروسترابررسیمیکرد.
اولینبارینیستکهبرایچنینبرنامهایبهماپیشنهادیدادهمیشود.بعد
ازچندپیشنهادازطرفشرکتهایدیگرکهدنبالساختبرنامهایواقعی
به باشم. نمایش این از بخشی نمیخواهم میدانستم بودند، ما زندگی از
پرسنلمگفتمکهواقعًافکرنمیکنمچنینکاریمناسبباشد.امااینشرکت
تهیهکنندگان، است. متفاوت برنامه این بار این که کرد متقاعد را پرسنلم
عاملیمیخواستندکهبرایبینندگانیادآورروزهاییباشدکهمردمبرای
بهدستآوردنجوابسواالتخودبهکلیسایمحلیمراجعهمیکردند.با

اکراهقبولکردیمکهاینایدهرابررسیکنیم.
منوجاندردوشهرمتفاوتبودیم،ولیقبولکردیمکهتماسکنفرانسی
داشتهباشیم.آنهاسواالتیپرسیدندکهمامستقیموصادقانهجوابدادیم.
منشخصًاانتظارتماسدیگریرانداشتم،اماباماتماسگرفتهشد.آنها
وارد را مصاحبه روند میخواهند و دارند دوست را ما انرژی که گفتند
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تازهکنند.چنینکاریمستلزمیکساعتتماساسکایپیضبط مرحلهای
امیدواربودنددرطول شدهبود.لیستیازسواالتبرایمافرستادندکه

مصاحبهبتوانیمبهآنهااشارهکنیم.اولینسوالبهاینشکلبود:

ازنظرجنسی بزرگترو بادوستپسرشکه دخترشانزدهسالهمن
تجربهبیشتریازاودارد،واردرابطهجنسیشدهاست.اینپسراولین
یک عنوان به دارد. رابطهای چنین او با من دختر که است شخصی
مادرآیابایدازدخترمآزمایشبگیرمیابهسادگیازروشجلوگیریاز

بارداریاستفادهکنم؟بایدچهکارکنم؟

پیشخودهیچشکینداشتم.ایندخترزیرسنقانونیودرخانهوالدین
خودزندگیمیکرد.بهجوابخوداعتمادداشتم.

توضیحدادمکهکتابمقدسمیگویدازبیعفتیگریزانباشید،ومتذکر
نشستی که دادم پیشنهاد شود. خودداری آن تسهیل از باید که میشود
اینپسرجواندیگر خانوادگیداشتهباشندوتوضیحدهندکهچرااوو

نمیتوانندباهمباشند.
را برنامهحرفم بازترکنم،مسئول را اینموضوع بتوانم اینکه از قبل
قطعکرد.توضیحداد:1.آنهاقصددارندبهرابطهجنسیخودادامهدهند،
و2.آنهانمیخواستندازکتابمقدسنقلقولکنیم.آنهامشاورروحانی
میخواستند.اینخانمدرادامهتوضیحدادکهموسسهآنهااینسواالترا
طرحکرده،ولیاینسوالازطرفخوداوبودهوایندختر16ساله،خواهر
اوستوکسیکهراهکارمیخواسته،مادراوبودهاست.دراینموقعیت،

متوجهشدیمدیگرنیازیبهادامهاینمصاحبهنیست.
اینموسسهمیدانستکهمامعلمکالمخداهستیم،اماآنهانمیخواستند
بگوییمکهکالمخدادراینموردچهمیگوید.میخواستندروحانیوعمیق
صحبتکنیم،اماازکالمخداحرفینزنیم.آیاچنینچیزیوجوددارد؟آیا
باعث اتفاق این دارد؟ باخداوند،حکمتیوجود ومشورت ازکالم خارج
شدکهباخودمفکرکنماگرازمعلمروحانیعصرجدید)Guru(نقلقول
میکردم،احتمااًلقابلقبولواقعمیشد.آنچهازمامیخواستند،جوابهایی
بیعمقبودکهعمیقبهنظربرسد.آنهابهدنبالچشمهآرزوهامیگشتند.

میخواستندازدرگیریاجتنابکنند.نمیخواستندباگفتناشتباهبودن
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کاری،بهکسیتوهینکنیم.میخواستندخطارابرکتدهندوبهآنهابگویند
کهشرارتآنهانیکوست.طرزفکرآنهااینطوربود:"همیناستکههست"،
در بود، کردن نحوی،سازش به کند. حل را مشکل که بگو را آنچه پس
حالیکهبهنظربهحقیقتنزدیکترمیرسد.همچنیننمیخواستندباورهای
مسیحیآشکارابیانشوند؛ماراتشویقکردندکهآنهارامخفینگاهداریم.
برایآنهابهاینمعنیبودکهخداوندعظیماست،امابیاییدعیساوکالمخدا

راواردماجرانکنیم.
بهعبارتدیگر،اگرچنینحرفیمیزدم،مطئنمکهبرایآنهاخوشایندتر
میبود:"بله،مادریمهربانباشودخترترابرایبیماریهایمقاربتیبه
آزمایشگاهببر.ولیحاالکهبرایآزمایشبهبیمارستانرفتهای،اوراتحت
روشیبلندمدتبرایجلوگیریازبارداریقراربدهتاحاملهنشود.ودفعه
بعدکهدوستپسرشآمد،تووشوهرتمیتوانیدبهاوبگوییدچقدربرای
دخترتانارزشقائلید.بهاوبگوییدکهبهاینواقعیتکهاوبزرگتروازنظر
جنسیتجربهبیشتریدارد،احتراممیگذارید.ازاوبپرسیدکهلطفکندو
اینبستهکاندومرابهعنوانهدیهازطرفخانوادهقبولکند.بدینترتیب،
هرکاریراکهمیتوانستیدانجامدادهایدتامطمئنشویداوبیماریایبه

دخترتانانتقالنمیدهد!".
میبینیدایننصیحتچقدرمضحکاست؟!امامیفهمم.اینتهیهکنندگان
نمیخواستندحقیقتیازکالمخدارابشنوند؛آنهاچشمهآرزومیخواستند.
بهنحویبهمنوجانمیگفتند:"پولیبهشمامیدهیمودرعوضآرزوی
مردمرابرآوردهکنید.گناهانشانرابرکتدهیدواجازهدهیدحسبهتری

نسبتبهخودداشتهباشند!"
منازایننگرانمکهبسیاریازمسیحیانبهاینرضایتدادهاندکهبه
میدهند ترجیح میکند، عمیقتر را آنان کهچشمههای آنچه شنیدن جای
امازندگیایکمعمق اشتیاقیعمیق، با باشند.زنانبسیاری چشمهآرزو
تنها میکنند، دنبال که دنیوی نصیحتهای آن میدانند آنها دارند. وجود
پژواکیپوچازصدایخودشاناست،اماتصورمیکنندهمهچیزهمیناست
...پساغلببهچشمهتهیآرزوهاراضیمیشوند.وقتیبهزندگیهایخود

میاندیشند...
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آرزومیکنندچنیننمیگفتند.

آرزومیکنندآنکاررانمیکردند.

آرزومیکنندبااوازدواجنمیکردند.

آرزومیکنندبااوازدواجمیکردند.

آرزومیکنندبهدانشگاهمیرفتند.

آرزومیکننددوستانبیشتریداشتند.

آرزومیکنندکهشبیهاوبودند.

آرزومیکنندآنرانمیخریدند.

آرزومیکنندبیشتردعامیکردند.

آرزومیکنندبیشترکالممیخواندند.

آرزومیکنندنظمبیشتریداشتند.

آرزومیکنندصبورترمیبودند.

اگرفقطآرزوهامارابهچنینچیزهاییمیرساند،پسهمگیمابایدبا
استعداد،زیبا،قویوشجاعبودیم.والتدیزنیبهماگفته:"رویا،آرزویی
استکهوقتیدرخوابیعمیقهستید،تماموجودتانآنرامیپروراند".
واقعیت به تبدیل وقتی آرزو و رویا اما است، حقیقت این که دارم باور
میشوندکهدربیداریدرموردآنهااقدامیانجامدهیم.آرزوهایاامیال
ما،رویارامیپرورانندومابهرویاعملمیکنیم.کافینیستکهبگویید:
کاشهمهچیزخوببود...بایدخوبعملکنید.آنزماناستکهعمیقتر

میشویم.

خطر فریب 

"خودرافریبمدهید.اگرکسیازشماخودرابامعیارهایاینعصر
حکیممیپندارد،برایاینکهحکیمباشد،بایدجاهلگردد.زیراحکمت
به را دنیادرنظرخداجهالتاست.چنانکهنوشتهشده:حکیمان این
از خداوند است: شده نوشته باز و میسازد. گرفتار خودشان َترفند
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محض بطالت آنها که میداند و است آگاه حکیمان اندیشهورزیهای
است.")اولقرنتیان20-18:3(

میدانمدراولاینآیاتنوشتهشدهکهخودرافریبمدهید،اماهمه
میدانیمزنانمیتوانندخودرابهراحتیفریبدهند.اماچرازنانیامردان
بایدسرخودرازیربرففروکنندوخودرابرچنینباوریمتقاعدسازند؟
جوابایناستکههیچکسنمیخواهدبهعمدفریببخورد.همانطورکه

همسرمهمیشهمیگوید،مشکِلفریبایناستکهفریبکاراست.
فریبباعثمیشودچیزها،افراد،شرایطومشاورههامتفاوتترازآنچه
بهشکل را ازخدا اطاعت میتواند فریب برسند. نظر به واقعًاهستند، که
شکل به را شما روح دشمن میتواند فریب دهد. نشان شریعت اسارت
دوستیدرآورد.فریبتاآنجاممکناستپیشرودکهشر
قدرت دهد. جلوه شر را نیکویی و نیکویی را
فریببهنحویاستکهآنقدرآبراگلآلود
میکندکهدیگرنتوانیدانعکاسباورهایخودرا
اطمینان میتوانید بهسختی پس ببینید. آن در
است ممکن که میدانست خداوند کنید. حاصل
درچنینموقعیتیقراربگیریم،پساستانداردی
دراختیارمانقراردادکهباگذشتزمانوتغییر
فرهنگهاوحساسیتهایانسانیدگرگوننشود.استانداردماکالمخداست،

ومقدسینکسانیهستندکهمیتوانندالگوقراربگیرند.
انتخابباماست؛آیاحکمتایندورانرامیخواهیمیاحکمتیکهمحدود
بههیچدورهوزمانینیست؟هروقتمخلوقات،خودراباهوشترازخالق
را آب کهشرایط، وقتی فرورفتهاند. فریبخود منجالب در کردند، فرض
گلآلودمیکند،تنهاکالمخداستکهقدرتواضحساختندیدمارادارد.

بدونمشاورهگرفتنازکالم،بهاشتباه،حماقتراحکمتمیدانیم.
و میگیریم قرار منحرف باورهای معرض در میشود، چنین وقتی
داشته یاد به است. روشنی و همانصداقت حیله، و مکر میکنیم تصور
باشیدکهحکمتماریاشیطان،درلفافهایازلطافتوحیلهگریپیچیدهشده
است.مارباظرافت،پیروانخودراباراهنماییبهآنچهکهکاماًلنتیجهای

آیا حکمت این دوران را 
می خواهیم یا حکمتی که 
محدود به هیچ دوره و 

زمانی نیست؟
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متفاوتدارد،فریبمیدهد.ماردربرابرآدموحواکاماًلتغییرچهرهداد.
تظاهرکردکهدوستیراستیناستکهبهسرنوشتآنهااهمیتمیدهد.او
درحرفهایخودبهایناشارهکردکهاگرفرقنیکوبدرابفهمند،بیشتر
شبیهخداوندخواهندشد.اووعدهدادکهبدونتسلیمشدندربرابرحکمت
فریب نمیخواستند حوا و آدم یابند. ارتقا مرحله این به میتوانند االهی،
بخورند؛آنهاآنچهرامیخواستندکهماروعدهدادهبود.آنهابهجایاینکه
دروغیراکهماربهآنهاگفتهبود،انکارکنند،تصمیمگرفتندباورکنندکه
خداونددروغگفتهاست.ماروعدهدادکهآنهابیشتربهخداشبیهمیشوند،

درحالیکهفقطبیخداترشدند.کالمبهماهشدارمیدهد:

"بههیچروی!حتااگرهمۀانسانهادروغگوباشند،خداراستگواست."
)رومیان4:3(

راهرهاییازفریب،توبهاست؛وقتیحکمتخودراحماقتبدانیموخود
رادربرابرخداوندکهحکیمتریناستفروتنسازیم،ازفریبرهاییمییابیم.

توبهوقتیدروجودماظاهرمیشودکهازدروغبهحقیقتپناهمیبریم.
در میشود. طنینانداز ما امروز جهان در شیطان زیرکانه وعدههای
فرامین از فراگیرتر و لطیفتر مهربانانهتر، مار پیشنهاد دور، گذشتههای
خداوندبهنظرمیرسید.نهایتًاکدامیکبهتربهنظرمیرسد:بخوروبمیر،یا
بخوروحکیمشو؟مارازغروروحماقتانسانیما،علیهخودماناستفاده
میکند.چهکسینمیخواهدباورکندکهماحکیمترازآنچههستیمکهواقعًا
هیچ ازعیسا کهخارج است این کرد.حقیقت تملقگویی مار هستیم؟پس
حکمتحقیقیایوجودندارد.تمامیآنچهکهمامیتوانیمازبینشمحدود

خودنتیجهگیریکنیم،نهایتًاموقتیوهمراهبادیدیزمینیاست.

"اماروح،آشکارامیگویدکهدرزمانهایآخر،برخیازایمانرویگردان
)اول کرد”. خواهند پیروی دیوها تعالیم و گمراهکننده ارواح از شده،

تیموتائوس1:4(

ارواحگمراهکنندههمیشهدرگوششمازمزمهمیکنندکهماورایکالم
خدا،روشنبینیانتظارآمدنتانرامیکشد.اینارواح،کلماتماررامنعکس
فریب، فکرکه این با باش.خیلیها نده؛خدایخود بهخداگوش میکنند:



168

بیرقیب

محدودبهجادوگریوپرستششیطانمیشود،ازاینمفاهیمغافلند.اگرچه
خیلیوقتهاارواحگمراهکنندهودیوهاشمارابهسمتیمنحرفمیسازند
کهکاماًلنتیجهایدیگربههمراهدارد.اگرمسیحیهستید،نمیتوانندروح
شماراتصاحبکنند،پسکاریمیکنندکهقدرتخودراازدستبدهیدو
چشمهوجودتانراآلودهمیسازند.بنابراینبیشترچیزهاییکهدرایندنیا
نامقدسهستند،امروزهدردورانمامعمولشدهاند.درحالیکههشداری

جدیبهمادادهشده:

"توراباافسانههایکفرآمیزوحکایتهایپیرزنانکارینباشد،بلکه
خودرادردینداریتربیتکن.زیراگرچهتربیتبدنرااندکفایدهایاست،
امادینداریبرایهمهچیزفایدهدارد،وهمزندگیحالراوعدهمیدهد،

همحیاتآیندهرا”.)اولتیموتائوس8-7:4(

اشتباهتصورنکنیدکهچوناینافسانههامسخرهواحمقانهشدهاند،پس
بچگانهیابیضررهستند.اصاًلاینطورنیست.اینهاافسانهیاداستانهایی
اینها تاحقیقتیرابهمایاددهند؛ بافتهشدهباشند نیستندکهدرتخیالت
تعالیمدیوهاهستندکهبرایکشتن،دزدیدنونابودکردنماصادرشدهاند.

هیچحکمتیخارجازقلمرواالهیوجودندارد.
عیساهرگزبهآنچهخواهانشنیدنشهستیم،بسندهنمیکند؛اوعمیقتر

میشودوآنچهراکهنیازداریم،بهمامیگوید.

آب کشیدن از چشمه وجودمان
است؛ ماآنچشمه دارد.روح واقعیوجود ماچشمهای از درهریک
جاییکهقدرتماازآننشأتمیگیرد.ارمیااسمآنراآبانبارمیگذارد:

ترک حیاتم، آب چشمۀ که مرا شدهاند: گناه دو مرتکب من قوم "زیرا
که َترَکخورده آبانبارهای َکندهاند، آبانبارها برایخویشتن و گفتهاند

آبرانگاهنتوانندداشت.")ارمیا13:2(

تغییرژرفادهد؛سطحآب تاعمیق ازکمعمق مامیتواند چشمهروح
میتواندبراساسظرفیتهایماباالوپایینرود.مهمنیستکهچشمهچقدر
عمیقاست...اگرآبانبارترکخوردهباشد،آبیدرآنباقینمیماند.در
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طولزمان،چشمهمیتواندعمیقشود،درحالیکهقوتمییابدومستحکم
میشود.روحمانیزمانندچشمه،نقشظرفیامخزنرادارد.درروحخود

عمیقتریناشتیاقها،ترسهاوخواستههارامحفوظنگاهمیداریم.
وقتها بعضی میرسد. نظر به راکد روحم آبچشمه وقتها بعضی
میتوانمجاریبودنآنرااحساسکنم،امااینآبهمیشهدرآنچشمه
هست؛چهچشمهخالیباشدیانیمهپر،یاسرریزازآب.درگذشته،دشمنان
چشمههایآبراباخاکپرمیکردندچونمیدانستندکهآب،مایۀحیات

است.بخشهایسختزندگیهمچنینکاریبامامیکنند.
وقتیاحساسمیکنیمچشمهوجودمانپرشدهاست،میتوانیمسرپوش
آنرابرداریمواجازهدهیمغمیااشتیاِقروحماصدایخودراپیداکند.
وقتیاحساستاریکی،گلآلودگییاحتابدخلقیمیکنیم،همهنیازمادر
سرودیخالصهمیشودکهچشمهوجودمانراپاکسازدوروحمانرا
طراوتبخشد.خندیدنووقتگذراندنبادوستانمقدس،آبانباررادوباره
پرمیکند.خواندنکالم،نوشتندفترچهیادداشت،ودعاکردنمثلنوشیدن

آبزیادازفوارهایسرددرروزیگرماستکهمشکالتراحلمیکند.

زنان با گذشته ای خاص
همهماگذشتهایداریم.برخیسرگذشتها،وقیحانهتروانگشتنماتر
است.بعضیازماگذشتهخوبیداریمومابقی،گذشتهایوحشتناک.مسئله
ایننیستکهگذشتهباشمابیرحمبودهاستیامهربان؛خطرجدیتراین
استکهسعیکنیمدرآنچهکهگذشتهاست،زندگیکنیم.ماخلقنشدهایمتا
باتالشدرسایهجاللیاشرمگذشتهزندگیکنیم.ماآفریدهشدهایمتادر
روشناییزمانحالبهزندگیخودادامهدهیم؛درهمانحالکهبهآیندهای

روشنترچشمدوختهایم.اینطریقعادالناست!
گذشته با و برگردد عقب به دارد تمایل انسان، ذات که دریافتهام من
ارتباطبرقرارکند.درحالیکهخداوندبهجلومینگردوآیندهمارااعالم
به برایحرکت اما میکند.خوباستکهداستانهایدیگرانرابشنویم،

جلو،مهمترایناستکهرویاهایآنهارابشناسیم.
درحینسفرهایکاریوسخنرانیهایم،اینامتیازراداشتهامکهپیغام
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امیدرابرهزارانزناعالمکنم.کاشمیتوانستیدچهرهآنهاراببینیدوقتی
کهجسورانهگفتهام:

"بیشترینهدفحمالتدرزندگیشما،بهسویآنکسیاستکهدر
آیندهبهآنتبدیلمیشوید،نهبهسمتآنکهدرگذشتهبودهاید!

آنانناگهانبااینگفته،متوجهمیشوندکهداستانشانبهآخرنرسیده
دشمن که است نهفته استراتژیک مواضعی زندگیشان در میفهمند است.
ماهرانهوعامدانهآنراموردهدفقرارمیدهد.درآنلحظه،آنانآنچه
راکهمیخواهمشمااکنونمتوجهآنباشید،دریافتهاند؛وایناصاًلربطی
بهگذشتهشماندارد،بلکههموارهمربوطبهآیندهاست.بله،انتخابهایما
توامباعواقبهستند.مناینرادریافتهام.مهمنیستشماچهکارکردهاید،
خداوندپیشازشمادرجلویقدمهایتانپیشرفتهودرجاییکههیچامیدی

نیست،راهیمهیانمودهاست.
شمابهگذشتهمینگریدوتصورمیکنیداعمالتانتنهادریراکهبرایتان
بهرویتانبستهاست.شایدحدسمیزنیدمیخواهمچه بود، باقیمانده
بگویم،بله،ایندروغاست!شایدآندربستهشده،ولیاگربهاطرافنگاه
انتظارشماست.ممکناست کنید،میبینیدکهدریدیگروراهیدیگردر
متفاوتبهنظربرسد،حتاممکناستسختتربهنظرآید،امااگرباخداوند
همکارباشید،همیشهجاییکهنیازاستشماراراهنماییمیکند.همیشه
ابزاریراکهنیازدارید،دراختیارتانقرارمیدهدتابتوانیدچشمهایعمیق

ومستحکمبسازیدوبتوانیدازآنچشمه،آببرداشتکنید.
مشکلایناستکهخیلیازماکنارچشمهآرزویترکخردهوکمعمقی
نشستهایموگریهمیکنیمومیگوییم:"کاشاینکاررانمیکردم،همهچیز

خرابشد!"
زنی نیستید. قدرتمند آنقدر من، زیبای دوست شما، است! غیرممکن
دارایگذشتهخاصبودن،بهاینمعنانیستکهنمیتوانیدآیندهایداشته
باشید.زنیباگذشتهخاصبودن،بهدیگرانحقوقدرتکنترلآیندهشما
رانمیدهد.خداوندآیندهشمارادردستدارد.آگوستینقدیسدراینباره
کهچطورچشمههایخودراژرفترکنیم،راهکارخوبیبهماارائهمیدهد:
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"آرزویبرخاستنداری؟هرباالرفتنیبافرودیهمراهاست.آیابرجیرا
درسرمیپرورانیکهابرهارامیشکافد؟پسبنیادیازفروتنیرابنا

کن!"

عیسامشتاقاستتامارادرسختیهایمانمالقاتکند؛آنهمنهیکبار
بلکهبرایدفعاتبسیار.اغلبنیازمالقاترادراولینلحظاتنجاتدرک
میکنیموبعدفکرمیکنیماوماراتنهامیگذاردتارویپایخودبایستیم.
ایندروغمحضاست.ماابتدااورابهعنوانخداوندنجاتمالقاتمیکنیم،
وبعدبارهاوبارهادرفروتنیبااوبهعنوانکسیکهروحمارااحیامیکند

وترکهایآبانبارقلبمارامرمتمیکند،مالقاتهاییداریم.

غرق شدن در آب کم عمق
وقتیآموزشمیدیدمتانجاتغریقشوم،فهمیدماکثرکسانیکهدر
طولسالغرقمیشوند،درمحدودهامنساحلهستند.سهگروهیکهبا
خطرباالیغرقشدنروبهروهستند،شاملکودکان)پنجسالهوکمتر(
سالخوردگان و سال(، وپنج بیست تا بیست بین )مردان بیدقت جوانان
فوتی درشش شدگان غرق از نیمی که این جالب سالاند. باالیشصت
محدودهامنبودند.آنهاهراسانمیشدندوفراموشمیکردندکهچطور
بایدازمحیطپیرامونخوداستفادهکنند.ایندلیلیاستکهدرصدباالیی
ازقربانیاندرآبباعمقسهفوت)تقریبًایکمتر(یاکمترغرقشدهاند.
اگرهوشیارعملمیکردند،میتوانستندپایخودرازمینبزنندوبایستند
بهجلو بهزمینبزنندوخودرا پا با یامیتوانستند اینکهکمکبرسد، تا
بکشند،یامیتوانستندبهسادگیراهبروند.همیشهعمقنیستکهمیُکشد؛
ازهراسانشدندرکمعمقیهاستکهاتفاقاتغیرمنتظرهرخمیدهند.افراد

بیپروا،بهآباحترامنمیگذارندوتصورمیکنندشکستناپذیرند.
پسبیاییمنسلیاززناننباشیمکهدرکمعمقیهاغرقمیشوند.بگذاریم

روحالقدسدرماژرفاهایبیشترایجادکند.

چشمه زنده
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واژۀ خداوند از امیدواریم همه مییابد، پایان ما زمینی زندگی وقتی
اینواژه،بیانگرعملکردمانسبتبهآنچیزیاستکه »آفرین«بشنویم.
بدانخواندهشدهایم.چیزیبهاسمعملبینقصوکاملدربرنامهبشری
یامحبتوجودندارد.همینانسانهایناقصهستندکهبهخوبیکارخود
راانجاممیدهند.واژۀ»آفرین«هدیهایبههمهماست.واژهایکهبهمعنای
شکست که میکند توصیف را کسانی واژه این است. صحیح« و »سالم
میخورندوسقوطمیکنند،اماهرباردوبارهبلندمیشوند.مابایدهمواره

یکباربیشترازتعداددفعاتسقوطمانبرخیزیم.
اتخاذ بایدآنرا اگرمیخواهیمعمیقترشویم، اینوضعیتیاستکه
کنیمتاماراحفظکند.ببینیدچطورترجمهPassionامثال16:24رابه

قلممیکشد:
"زیراحتااگرمحبوبگانخداوند]مردپارسا[بامشقتروبهروشوند

وهفتبارنیزبیفتند،دوبارهودوبارهبرخواهندخاست.")امثال16:24(
طبق هرکالس زندگیهستند.شهریه دانشگاه وسختیها، آزمایشات
نگاه برخاستن، تعیینمیشود.شاید برخاستن دیگر بار برای تالششما
و باشد سخت خرابکاریمان به اعتراف و آینه، در خود چهره به کردن

برایمانگرانتمامشود،امابرایشریرانسقوطیمرگباراست.

اماشریر،
تنهابایکمصیبت،سقوطمیکند

ودرسقوطخودخوابیدهودیگرهرگزبرنخواهدخاست.

به دو هر که را بااستعداد و درخشان رهبر دو زندگی دارم یاد به
کدام هر ولی میکردم، دنبال را کردند سقوط و لغزیدند مشابه شیوهای

پاسخیمتفاوتبهروندبازیابیخودنشاندادند.
یکیازشبانان،بهبرنامهایکههیئترهبریبرایاوطراحیکرد،پایبند
اوداشت. برایشبان،همسرشوخانواده زیادی برنامهزحمت این شد.
آنهاهمهچیزرارهاکردندوازشهریکهدوستانزیادیدرآنداشتندو
مدتهادرآنساکنبودند،نقلمکانکردهوکلیساییکهخودموسسآن
بودندرارهانمودند.بهکلیسایخانوادگیپیوستندکهبهآنهادرپیداکردن
مسیرشفاکمکمیکرد.بااینباورکهاینبهترینروشبرایهمهآنهاجهت
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شفایافتناست.
مطمئنمدفعاتیبودهکهاحساسکردهاندازآنهاکارزیادیخواستهشده
یاناعادالنهباآنهابرخوردشدهاست.میدانمکسانیکهفکرمیکردندبا
آنهادوستهستند،آنهارامسخرهکردهوآنهادرنتیجهاینتمسخرزخمی
شدهاند.وقتیپایمردموسطباشد،همیشهاحتمالخطاوجوددارد.اماآنها
دلخودرابیآالیشحفظکردندوتصمیمگرفتندهرروزبهجاینگاهکردن

بهعقب،بهجلوچشمبدوزند.
بعضی بود، یافتن شفا و استراحت،خدمت دوران در رهبر این وقتی
ادامه خود زندگی به آنها و گذشت زمان میخورد. شام جان با وقتها
دادند.اینزوجسالمهستند،ازدواجییکپارچهدارندوفرزندانشانشکوفا
شدهاند.باسازمانیکهفعالیتشدرراستایتاسیسکلیسادرآمریکاست،
میان در برای راهی که میشود باعث رابطه این دارند. نزدیک رابطهای
دیگر به تا باشند داشته اختیار در دیگران با زندگیشان داستان گذاشتن
رهبرانجهتشفایافتنکمککنندوازلغزشهاجلوگیرینمایند؛درست
همانگونهکهخودشفایافتندوازآسیبهایبیشترجلوگیریکردند.قباًل
همآنهارادوستداشتم،ولیاحترامیکهبرایآنهاقائلم،صدچندانشده
است.خیلیخوشحالوشاکرمکهدرسقوطخودباقینماندند.آنهابارهاو

بارهابرخاستند.هرچندسختبود،امادرمسیرخودباقیماندند.
رهبریدیگروهمسرشنگاهیکاماًلمتفاوتبهموضوعداشتند.بهیاد
دارمجانبااینرهبرکلیساگفتگوییاس.ام.اسیداشت.دراینگفتگو،جان
اوراتشویقکردکهمهمنیستچهاتفاقیافتاده،اوبایددرمسیرخودباقی
بماند.اوموافقتکرد،اماوقتیبامشکالتروبهروشدند،ازمسیرخود
منحرفگشتندوتصمیمگرفتندازاینروندکنارهگیریکنند.آنهااحساس
کردندآنچههیئترهبریازآنهاخواسته،غیرمنطقیاستوباآنهاناعادالنه
رفتارشدهکهممکناستتاحدیهمحقداشتهباشند...فقطخدامیداند.

که باتالقی به را آنها دوباره تقصیرشان، و گناه که اینجاست فاجعه
تازهازآنبیرونآمدهبودند،کشاند.هرچندآنهادرارتباطباآنچهازسر
گذراندهبودند،دیگرمتخصصشدهبودند،امامتاسفانهنتوانستندازآنچه

درطولسفرخودآموختهبودند،مارانیزبهرهمندکنند.
نگه همانجا و میزند زمین به را ما وسقوط، افتادن که دومی روش
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زندگیخود رادرس لغزش که این بهجای ما که است هنگامی میدارد،
بدانیم،آنرامحکومیتفرضمیکنیم.اینواقعیتکهشکستخوردهایم،ما
راتبدیلبهبازندهنمیکند.اگرزندههستیم،قطعًاباشرایطنامطلوبروبهرو
میشویم.فکرنکنیددیگرانازاینجدالمعافهستند.برخیتنهاقادرندردا
واشکهایناشیازسختیهارازیباترازدیگرانباخودحملکنند.آنقدر
تجربهدارمکهمیدانمازسختیومشقتدرزندگیگریزینیست.افراد
نادانسته. وبرخی ناامیدتانمیکنند؛برخیعمداً بهشماآسیبمیزنندو
زندگیزخمیمیکندیادربهترینشرایط،باعثعدمآسایششمامیشود.
بههرحال،مصیبتدرزمانهایمتفاوتودرسطوحمختلفبرایهمه
اتفاقمیافتد.حقیقتزیبااینجاستکهاتفاقاتزیادیبودندکهفکرمیکردم
آنقدردردناکاندکههرگزپایانینخواهندداشت،ولیحاالبیشتِرآنهارابه
سختیبهیادمیآورم.چرا؟چونبلندشدموبهحرکتادامهدادم.همانطور
کهراهخودراادامهدادم،باسختیهایجدیدیکهسرراهمقرارگرفتند،
روبهروشدم.خیلیاتفاقاتدرزندگیمافتادومصیبتهاییکهفکرمیکردم
درسیسالگیتوانبیرونآمدنازآنهاراندارم،ولیهمگیباعثارتقای

سطحمندرزندگیپنجاهسالگیامشد.
هرلغزشی،فرصتیبرایآموختناست.درهرلغزشی،موانعوخطرات
رابازمیشناسیم.مطمئنمیشویمکهکمربندهایمانرامحکمبستهایم.کالم
که بار هر سازد. روشن را ما روی پیش مسیر که میخوانیم آنطور را
برمیخیزیم،ظرفیتهایماافزایشمییابند.چشمهماعمیقترمیشود،و

ظرفیتبیشتریبرایآبحیاتروحالقدسدرچشمهخودایجادمیکنیم.

پایانی وفادارانه
منبع به چشمه کنیم. بررسی "چشمه" کلمه دوم معنای بیایید اکنون
آبیمانندآبشاریافوارهاشارهدارد.وقتیحیاتوقوتخودراازچشمهو
منبعآبحیاتدریافتمیکنیم،منشاییطراوتبخشبرایدیگرانمیشویم.
ندارد.پسوقتی تمامی آنها چشمههایعمیقآبحیاتمیدانندکهمنابع
مردمبهمانگاهمیکنند،چندسکهمسیدرآبحوضیکمعمقنمیبینند،

بلکهعمقنادیدنیوفاداریخداوندراتماشامیکنند.

در نهایت آنچه مهم 
است، سرعت پیشروی 
نیست، بلکه شیوۀ تمام 

کردن مسابقه است
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زندگیخود رادرس لغزش که این بهجای ما که است هنگامی میدارد،
بدانیم،آنرامحکومیتفرضمیکنیم.اینواقعیتکهشکستخوردهایم،ما
راتبدیلبهبازندهنمیکند.اگرزندههستیم،قطعًاباشرایطنامطلوبروبهرو
میشویم.فکرنکنیددیگرانازاینجدالمعافهستند.برخیتنهاقادرندردا
واشکهایناشیازسختیهارازیباترازدیگرانباخودحملکنند.آنقدر
تجربهدارمکهمیدانمازسختیومشقتدرزندگیگریزینیست.افراد
نادانسته. وبرخی ناامیدتانمیکنند؛برخیعمداً بهشماآسیبمیزنندو
زندگیزخمیمیکندیادربهترینشرایط،باعثعدمآسایششمامیشود.
بههرحال،مصیبتدرزمانهایمتفاوتودرسطوحمختلفبرایهمه
اتفاقمیافتد.حقیقتزیبااینجاستکهاتفاقاتزیادیبودندکهفکرمیکردم
آنقدردردناکاندکههرگزپایانینخواهندداشت،ولیحاالبیشتِرآنهارابه
سختیبهیادمیآورم.چرا؟چونبلندشدموبهحرکتادامهدادم.همانطور
کهراهخودراادامهدادم،باسختیهایجدیدیکهسرراهمقرارگرفتند،
روبهروشدم.خیلیاتفاقاتدرزندگیمافتادومصیبتهاییکهفکرمیکردم
درسیسالگیتوانبیرونآمدنازآنهاراندارم،ولیهمگیباعثارتقای

سطحمندرزندگیپنجاهسالگیامشد.
هرلغزشی،فرصتیبرایآموختناست.درهرلغزشی،موانعوخطرات
رابازمیشناسیم.مطمئنمیشویمکهکمربندهایمانرامحکمبستهایم.کالم
که بار هر سازد. روشن را ما روی پیش مسیر که میخوانیم آنطور را
برمیخیزیم،ظرفیتهایماافزایشمییابند.چشمهماعمیقترمیشود،و

ظرفیتبیشتریبرایآبحیاتروحالقدسدرچشمهخودایجادمیکنیم.

پایانی وفادارانه
منبع به چشمه کنیم. بررسی "چشمه" کلمه دوم معنای بیایید اکنون
آبیمانندآبشاریافوارهاشارهدارد.وقتیحیاتوقوتخودراازچشمهو
منبعآبحیاتدریافتمیکنیم،منشاییطراوتبخشبرایدیگرانمیشویم.
ندارد.پسوقتی تمامی آنها چشمههایعمیقآبحیاتمیدانندکهمنابع
مردمبهمانگاهمیکنند،چندسکهمسیدرآبحوضیکمعمقنمیبینند،

بلکهعمقنادیدنیوفاداریخداوندراتماشامیکنند.

در نهایت آنچه مهم 
است، سرعت پیشروی 
نیست، بلکه شیوۀ تمام 

کردن مسابقه است

کلمۀDoneبهعنوانقسمتدومواژۀWellDone)آفرین(،بهمعنی
تکمیلیاانجامدادناست.کالمخدامملوازداستانهاوحکایتهاییباپایاِن

خوشایندیاناخوشاینداست.نوحراداریم
کشید. طول سالها او کشتی ساخت پروژه که

داستان بزرگش، اشتباه علیرغم که سامسونی
مییابد. پایان الهی قوت نمایش با زندگیاش
پطرسیکهانکارمسیح،وپولسیکهجفایاو
برعیسا،راهرابرایقوتیافتندرخدمتشان
بازکرد.درمقابل،داستانمردیرامیبینیمکه
خانهرابدونبرآوردهزینهمیسازد؛کسیکه
خوبشروعمیکند،ولیدرادامهمضحکهشد،

چونکارراتمامنمیکند)لوقا27:14-29(.بعدغالمیرامیبینیمکهیک
قنطاربهاوسپردهشدوتصمیمگرفتآنرادفنکندتااربابشازسفر
بازگردد.سکهدرخاکرشدنمیکند،پسوقتیدوبارهزمینراکندکهسکه
رابیرونآورد،دستنخوردهآنجاباقیماندهبود.درآخرلقب"شرور"
بهاودادهشدوبهجاییکهدندانساییدنوتاریکیاست،انداختهشد.)متا

)30-14:25
تماماینداستانهابهمامیگویندکهدرنهایتآنچهمهماست،سرعت
پیشروینیست،بلکهشیوۀتمامکردنمسابقهاست.اطاعتمداوم،وفادارانه
با برانگیختهشده و متناقض ناگهانی، واکنشهای بر همواره استوار، و
احساساتغلبهمیکند.اگردرراهلغزیدیموحتاسقوطکردیم،بایدبرخیزیم
ودرمسیردرستبهحرکتادامهدهیم.خداوند،مارابهسرمنزلمقصود
میرساند.سفرخوبدراینزندگی،مستلزمحرکتدرمسیردرستاست.

خداوندمارابهخانهمیآورد.
برایآنکهمسیرزندگیرابهنیکوییطیکنیم،نیازبهحفرچشمههای
عمیقومستحکمداریمتادرتعهدووفاداریآنچهراکهشروعکردهایم،
میخواهیم ما اما بسازند، آرزو چشمه میتوانند همه برسانیم. پایان به
چشمههایعمیقحفرکنیم،آبانبارهایحیاتکهباکالمخداوندمستحکم
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که چشمههاست این در یافتهاند. طراوت روح، جوشان چشمۀ با و شده
میتوانپاداشعظیمخدا-حیاتووعدههایبیماننداورا-دریافتنمود.

پرسش های مباحثه ای
1 حال. در خداوند توسط زندگیتان از بخش کدام حاضر حال در

حفاریاست؟
2 چگونهزنیراکهچشمهایعمیقاست،توصیفمیکنید؟.
3 آیابدونکالمخدا،زندگیروحانیممکناست؟.
4 چشمهروحشماازچهچیزُپرمیشود؟باچهچیزخالیمیگردد؟.
5 چطورمیتوانیدبیشترمراقبتچشمهوجودتانباشید؟.



فصل 9

دختری بی  مانند

"ستمگرمیمیردوحکومتشبهپایانمیرسد،ولیشهدامیمیرندو
حکومتشانآغازمیشود."

سورنکیرکِگارد

زنیکهمیخواهمدربارهآنباشماصحبتکنم،درمقابلقدرتمندترین
وفاسدترینحاکمانجهانایستادگیکرد.آنقدرجسورانهانجیلرابشارت

دادکهتاکنونقیاسیپیدانکردهاست.
بههرشکلقابلتصوریکتکخورد،وسوسهوشکنجهشدوبااین

حالنسبتبهخداوندِخودودوستانشوفادارباقیماند.
تنها ولی بود تک کنند. کنترل نمیتوانستند را تاثیرش اما زندانیشد،

نبود.
اولیه کلیسای تاریخنگاران و است نادر شخصی مسیح رسوالن بین
میگوینددرقیاسبادیگران،خدمتاوپرازنشانهومعجزاتبودهاست.

شایدازخودبپرسیدکهچرانمیشناسمش.
میفهمم.خودمهماخیراًبااوآشناشدم.اویکیازچندینمادرکلیسا
است.درطولزندگیام اسمهایشاندرخاکسترزماندفنشده که بوده
نکاتجستهگریختهایازکارهایشگفتانگیزاوراشنیدهام.میخواستمبا
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اوآشناشوم.راضینبودمکهدرحدیکشایعهباقیبماند،پسمنابعتاریخ
کلیساراجستجوکردمتااثریازاوپیداکنم.درتحقیقاتخودباصاحب
نظرانکتابمقدستماسگرفتم،دراینترنتجستجوکردهوچندکتابتهیه
نمودم.وقتیاسمشرایافتم،توانستمتکههایپازلراکنارهمقراردهمو
بااوآشناشوم.وقتیاورابیشترشناختم،فکرکردمدرستایناستکه

اورابهشمامعرفیکنم.
اسماو"فوتینا"یادربرخیمنابع،"فوتینی"است.دراصل،نامییونانی
به آوردن ایمان با کهوی بود اسمی این است. "روشنبین" معنای به و
عیسا کرد. انتخاب خود برای یافتن تعمید و مسیح
دنیایاوراسرشارازمکاشفهنورکرد؛همانطورکه
برایهمهماچنینکردهوچنینمقصودینیز
دارد.اوبهعنوانایمانداروفاداربهمسیح،در
باالخانهجمعشدند. در که بود کسانی شمار
وقتیروحالقدسبرآنهانازلشد،اوهمآنجا
بود؛زبانههایآتشبراوفرودآمدند،وپراز
به دیگرشروع زبانهای به و روحالقدسشد
صحبتکرد.درپنتیکاستماموریتیبهفوتینادادهشدکهتادورتریننقاط

کرۀزمینانجیلرابشارتدهد.
اینخواهرشجاعماتمامرفاهومحدودیتهاییکهزندگیبرایاوقائل
کرد. سفر آفریقایی دوردست سرزمینهای به و گذاشت کنار را میشد،
اوتنهانرفت-بلکهاکثرخانوادهراباخودبرد-مالقاتاوبامسیحچنان
بهمسیح پنجخواهرش ایجادکردکههردوپسرو تبدیلیدرزندگیاش
ایمانآوردند.فوتیناهمراهپسرشیوسفوخواهرانشبهدورتریننقاط
جهانسفرکردند؛درستهمانطورکهعیسادراعمال8:1دستوردادهبود.
درآفریقاباوفاداریزحمتکشیدندوانجیلعیسایمسیحرادرشهر
کارتاژ)واقعدرتونس(بشارتدادندکهثمریشگفتبهبارآورد.وقتیخبر
بهآنهارسیدکهپادشاهدیوانه،نرون،مسیحیانراجفامیرساندودستگیر
میکند،فوتیناحکمتخداوندراطلبید.عیسادرخواببراوظاهرشدوبهاو
دستوردادتابهُرمبرودوبانرونمقابلهکند.پسبهجایفرارازتیررس
نرون،تصمیمگرفتواردقلمرواوشود؛درستجاییکهبیشترینخطر

همه چاه های زمینی، 
نشانی از تشنگی سیری 

ناپذیر انسان است
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بههمراهپسروخواهرانش تهدیدمیکرد.پسفوتینا اووخانوادهاشرا
باکشتیبهسمترمحرکتکردندوگروهیازمسیحیانکارتاژیآنهارا

همراهیمیکردند.
بهآنهاهشداردادهشدهبودکهدرصورتداشتنزندگیآزادانهایمانی
یاهرنوعپرستشی،عواقبیهولناکگریبانگیرآنهاخواهدشد.مکالمهای
بینپسراو،ویکتور،کهافسررمیبودویکیازمقاماتبهنامسباستینبه

اینشکلپیشرفت:

عنوان به هستید. مسیح پیروان برادرت و مادر تو، میدانم "ویکتور،
دوستتپیشنهادمیکنمتسلیمارادهامپراتورشوی.اگروجودمسیحیان
دیگرراگزارشکنی،قولمیدهمکهاموالآنهاراصاحبشوی.منبه
مالءعام در که میخواهم آنها از و مینویسم نامهای برادرت و مادر
دربارۀمسیحموعظهنکنند.بگذارایمانشانرادرخفابرایخودداشته

باشند."

ویکتورپاسخداد:"منهممیخواهممثلمادروبرادرممبشرمسیحیت
تو، منتظر مشقتی چه میدانیم همه "ویکتور! گفت: سباستین باشم!".

برادرومادرتاست!".

چندنفرازمااگرمیدانستیمرنجومشقتدرانتظارماناست،ایمانمان
برادر مادر، به بعدها -ویکتور- فوتینا پسِر میکردیم؟ اعالم آشکارا را
که داریم را تاریخی اسناد همان از گزیدهای اینجا پیوست. خالههایش و

دریچهایازاولینرویاروییعلنیفوتینابانرونرابهماارائهمیدهد.

ورودفوتینی)فوتینا(بهپایتختوفعالیتهایاو،باعثایجادکنجکاوی
شد.آنهامیپرسیدند:"اینزنکیست؟"،"اوباجماعتیازپیروانمسیح
آمدهودربارۀعیساباجسارتموعظهمیکند".بهسربازاندستورداده
شدهبودکهاورانزدامپراتوربیاورند.امافوتینیهمیشهیکقدمجلوتر
همراهپسرش به فوتینی کنند، رادستگیر او بتوانند اینکه از قبل بود.
یوسفودوستانمسیحیاشنزدنرونرفتند.وقتیامپراتورآنهارادید،
پرسیدچراآمدهاند.فوتینیپاسخداد:"آمدهایمتاتوراتعلیمدهیمکه
بهعیسایمسیحایمانآوری".امپراتورمجنونرومیاورانمیترساند.
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فوتینیمیخواستنِرون،مسیحیشود!

داد دستور او نبود. پذیرش به حاضر نِرون که نیست آور تعجب
آنانیکهادعامیکننددردستانمسیحهستند،بایددستانشانبامیلههای
فلزیکوبیدهشود.نگهبانانفوتیناوهمهکسانیراکههمراهاوبودند،به
آنها بردند.برایسهساعتدستان اجرایحکم برای اینگستاخی خاطر
و نکردند احساس دردی هیچ امامسیحیان کوبیدهشد. فلزی میلههای با
سرودهامیخواندند،درحالیکهشکنجهگراننفسزنانبهکارخودادامه

میدادند.هیچیکازپیروانمسیحخراشیبردستنداشتند.
کرد زندانی را آنها ندارد، فایدهای آنها زدن کتک که دید نرون وقتی
شوند. رویگردان خود ایمان از خواهرانش و فوتینی تا کشید نقشهای و
اینبارمیخواستآنهارابامهربانیراِمخودکند.دستوردادششتخت
کار، این انجام از قبل دهند. قرار بزرگ مراسمهای سالن در پادشاهی
انجام خواهران برای رومی پذیرایی شیوههای تمام که کرد برنامهریزی
شود.ازهیچهزینهایدریغنشدتامجموعهایفراهمآورندکهروحزنانهرا
تحتتاثیرقراردادهوبلرزاند.عالوهبرطالونقره،جواهراتولباسهای
آنان آِن از آسایش و ثروت این دادهشد. قرار هرزن برابر در گرانبها
رومی خدایان برای و میکردند انکار را مسیح به ایمان اگر فقط میبود،
دومنینا خود دختر به آنها، کردن متقاعد برای او میگذراندند. قربانی

دستوردادتابهعنوانماموراوعملکند.
وقتیدومنیناوارداتاقشد،بافوتینااحوالپرسیگرمیکردودرطول
تعارفاتخودازعیساهماسمیبرد.فوتینااوراباایمانداریکهمیشناخت،
تبدیلکنندۀعیساو ازمحبت او ازدرآغوشگرفتن اشتباهگرفتوبعد
معجزاتشبااوسخنگفت،بااینخیالکهاویکیازخواهراناست.دومنینا
تسلیمشدهبود.اوبهجایتکذیبحرفهایفوتینا،بهمسیحایمانآورد.امااو
تنهانبود؛ندیمههایشنیزوقتیکهبهموعظهجسورانهانجیلخواهرانگوش
ایمانآوردند.بعدفوتینابهدومنیناوندیمگانگفتتمامغنمیتها دادند،
راازاتاقبیرونببرندوآزادانهمیانفقراییکهدرخیابانهایرمهستند،

تقسیمکنند.دومنیناتعمیدگرفتواسمجدیدیدریافتنمود.
وپسرانشسوزانده فوتینا،خواهران داد بود.دستور نرونخشمگین
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شوند.کورهایعظیمبرپاکرد،ولیوقتیآنهابهدرونکورهپرتابشدند،
آتشبرآنهاتاثیرینداشت.بعد،نروندستوردادکهباخوراندنسمآنها
باشد. نفر اولین خواست داوطلبانه فوتینا آمد، جالد وقتی کنند. اعدام را
ولیسمبراووهیچکدامازمسیحیانتاثیرنداشت.بعدجالدیکهنرون
برایمسمومکردنآنهافرستادهبود،بهمسیحایمانآورد.آنهابهخاطر
ایمانشانزندانیباقیماندندودرسهسالبعدیکتکخوردهودرمعرض

هرشکنجهبیمارگونهایکهامپراتورابداعمیکرد،قرارگرفتند.
اماهرچهنرونبیشترجفامیرساند،آنهابیشترشهرتمییافتند.کالم
ایمانوقدرتآنهادرسراسرپایتختامپراتوریپیچید،ودرطولحبس،
زندانتبدیلبهخانهپرستششد.شهروندانُرمیمرتببهسلولهایآنها
سرمیزدندتابرایآنهادعاشودوازانجیلبشنوند.برایسهسالپیغام
مسیحازدیوارهایبستهزندان،بهقلبرمنفوذکردوبسیاریایمانآوردند.
نرونبهدنبالیکیازمستخدمینخودفرستادکهقباًلاورازندانیکرده
همه بریدن دستورسر نرون کرد. گزارش را بود چه هر مرد آن و بود
مسیحیانزندانیراداد.تنهااستثنافوتینابودکهاعدامنشد.نرونامیدوار
بیرون زندان از را او پس بشکند. درهم را او انزوا و غم وسیله به بود
آوردوبهچاهیعمیق،تاریکوخشکانداخت.برخیازگزارشاتتاریخی
میگویندکهاوقبلازآنبهشدتشالقخورد.برایهفتههایمتمادیدر
جاییکهمثلقبریعمیقوروبازبود،اورارهاکردند.فوتیناشدیداًتنها
بود.بیتردیدآنروزها،لحظاتتاریکیبرایفوتینابود.اومیگریست؛اما
نهبهخاطرازدستدادنعزیزانش،اومیدانستکهآنهاازهرنوعاسارت
زمینیآزادواکنوندرآسمانبهآغوشکشیدهشدهاند.اوبهاینخاطر
غمناکبودکهامتیازشهادتدرکنارپسرانوخواهرانازاوگرفتهشدهو
تاجشهادتازاوربودهشدهبود.طبقمطالعاتمنبهنظرمیرسدکهاو

دورانبسیارسختیراپشتسرگذاشت.
تمامیگزارشاتتاریخیازسپریشدنایندورهدرچاهحکایتکردهاند
.دریکیازگزارشاتتاریخی،اودراعماقاینچاهُمردنهازرویغمو
افسردگی،بلکهباانتخابخود.مثلاستفانمنجیخودرادررویادیدوروح
خودرابهاوتسلیمکرد.سوابقدیگراینطورمیگویندکهاورابعدازمدتی
طوالنیازچاهبیرونآوردندوبعدازرویاییکهعیسابراوظاهرشد،از
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زندگیزمینیدرزندانرهایییافت.بههرحالزندگیاینزن،چشمهای
عمیقازآبحیاتاستکهجانهایبیشماریراطراوتبخشیدوتغذیه

نمود.

شهیدان عصر امروز
حاصل نبود؛ خود برای ستایشگران یا طرفداران دنبال به فوتینا
من که داشت را آنچه زن این بودند. شهدا و شاهدان او زندگی
پیش روزگار در است ممکن ما همه که دارد را آنچه او میخواستم.
نگاهی مسیحیان به دنیا که وقتی راسخ! عزمی کنیم: پیدا نیاز آن به رو
در متعهد شاگردان اما مییابند. افزایش کلیسا اعضای دارد، مثبت
داوُسن ِهنری کاتولیک مشهور تاریخدان مییابند. پرورش جفا دوران

توضیحمیدهد:

کلیسادرسایهباتوموسرنیزهجالدانرشدکرد،هرمسیحیدرخطر
مرگوشکنجهفیزیکیبود.فکرشهادت،کلچشماندازمسیحیتاولیه
رارنگینساخت.امافقطترسنبود،بلکهآرمانوامیدرادرخودنهفته
شهید، میشدند، فرض کامل مسیحیان کلیسا شهدای چون داشت.
مسیحِیکاملوقهرمانجامعهجدیدبودوتضادآنباجامعهقدیمیو
حتامسیحیانیکهدرآزمایشافتادندولغزیدندبهچشممیآمد.جامعه

بهشهدابهعنوانناجیومحافظنگاهمیکرد.

مادردورانیزندگیمیکنیمکهسرشارازشرارت،فسادوخشونت
است.هربارکهفکرمیکنمازاینبدترنمیشود،خالفآنثابتمیشود.
امروزهنیزمسیحیانشهیدمیشوندوبهجایبرخوردخشمگینانه،دنیای
مابابیتفاوتیشانهباالمیاندازدوبهراهخودادامهمیدهد.قلبمازاین
موضوعمیشکندولیتعجبنمیکنم.اخیراًدرخاکآمریکا،دانشآموزان
شکلی به مسلح مردی رسیدند. شهادت به ایمانشان خاطر به مسیحی
برنامهریزیشده،دانشآموزانیراکهبهمسیحبشارتمیدادند،ازناحیۀ
سرموردهدفگلولهقراردادودیگرانراازناحیۀپا.رسانههابهجای
اینکهآنراجرمیازرویتنفربنامند،اینخبرراتبدیلبهمشکلیمربوط

بهکنترلاسلحهکردند.
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اگرکالمخدابهدرستیتفسیرشود،دیگربهدنبالتسلیورهاییاز
طرفرهبراندنیانخواهیمبود.اینبهاینمعنانیستکهدربرابرتاریکی

سکوتکنیم.مابایدمکاشفهایزندهازاولیوحنا4:4باشیم:

"شما،ایفرزندان،ازخداهستیدوبرآنهاغلبهیافتهاید،زیراآنکهدر
شماستبزرگتراستازآنکهدردنیاست”.)یوحنا4:4(

به آن ویدئوی و میشود بریده دیگر کشورهای در مسیحیان سِر
عنوانهشداریجهانیبرایکسانیفرستادهمیشودکهجراتدارندخود
را"صلیبیون"بخوانند.اینتمایزیکهاینمتجاوزانبرایمسیحیانقائل
شدهاند،مرامجبورمیکندبهیادآورمکهآنهامیدانندماکههستیم،در

حالیکهخودفراموشکردهایم.
کمیپیشمسلمانانشورشیدرکنیابهجماعتمسیحیکالجکنیایورش
بردندوتمامیکسانیراکهبرایدعایصبحگاهیجمعشدهبودند،قتل
عامکردند.بعدشورشیانباتهدیداسلحهدانشجویانراازخوابگاهبیرون
آوردهوازایمانشانپرسیدندوبازآنانیکهشجاعتاعترافبهمسیحرا
داشتند،کشتند.تقریبًاصدوپنجاهنفرکشتهوتعدادیبیشترازآنمجروح
شدند.سازمانیکهاینحملهرارهبریکردهبود،روزهایبعددرصفحات
اجتماعیشروعبهرجزخوانیمیکندکهاینتنهاشروعیبودوصلیبیون

مطمئنباشندکهاتفاقاتیدیگرانتظارآنهارامیکشد.
وقتآنرسیدهاستکهخودراآمادهکنیمتابرایمسیحزجربکشیم.
بهتراستقلبخودراآمادهکنیموآمادهجوابدادنباشیمتااینکهغافلگیر
شویمواوراانکارکنیم.مانیزبایددیدیراکهشاگردانمسیحدرکتاب

اعمال41:5-42ازآنبرخورداربودند،داشتهباشیم:

شایسته زیرا رفتند، بیرون شورا اهل حضور از شادیکنان "رسوالن
شمردهشدهبودندکهبهخاطرآنناماهانتببینند.وهیچروزی،چهدر
معبدوچهدرخانهها،ازتعلیموبشارتدربارۀاینکهعیساهمانمسیح

است،دستنکشیدند.")اعمال42-41:5(

آیاکسیرامالقاتکردهایدکهبهخاطرایمانشبهمسیحکتکخورده
و دیده اهانت عیسا نام بهخاطر بهخاطر که دیدهاید را آیاکسی باشد؟
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شادیکند؟منچنینافرادیرادیدهام.اینقدیسان،خلوصیدرخشان-در
وبرزندگیخود-دارند،نهبهاینخاطرکهکتکخوردهبودندبلکهبهاین
خاطرکهعیساراازطریقشراکتدررنجهایشمالقاتکردهاند.فیضی
آنهاراپوشاندهبودکههنوزباآنغریبهبودم.کسانیراکهمندیدم،در
زمینههاییکارمیکنندکهمسیحیبودن،زندگیشانرابهخطرمیاندازد.
آنها از خیلی میکردند. زندگی رفتن بین از خطر با روز هر تقریبًا آنها
برادرانوخواهرانعزیزمنهستندکهکتابهایمراترجمهمیکنند.حقیقت
تحت آنها مینویسم، آسوده خیال با و امنیت در من که آنچه است این
خطریجدیترجمهمیکنند.خیلیوقتهاحتااحساسشایستگیبرایکار
کردنباآنهاراندارم.زندگیآنها،منرابهیادگفتهپولسدراولقرنتیان

میاندازد:

"ویاچراماهرساعتجانخودرابهخطرمیاندازیم؟بهفخریکهدر
خداوندمانمسیْحعیسادرموردشمادارمَقَسمکهمنهرروزبهکام

مرگمیروم.")اولقرنتیان31-30:15(

ضعف غرب 
آیامیتوانمصادقباشم؟منبرایکلیسایغربنگرانم.متاسفانهاین
بیشتراست. ، بیارزشکردهاند را او نام که احتمالدیدنکسانی روزها

بعضیوقتهابیتفاوتیوخودخواهیخودمحالمرابههممیزند.
اعضایخود به آنها که باشبانانیشاممیخوردیم منوجان اخیراً
درموردبیعفتیجنسیهشداردادهبودند.اعضاییکهمسیحرابهعنوان
بهانههای با هشدارها، این به پاسخ در اما بودند، پذیرفته خود خداوند
از بودند.مثالزوجیکهخارج تفاوتبرخوردکرده بی نگاهی ضعیفو
رابطۀزناشوییباهمزندگیمیکردند،توضیحدادهبودند:"مابرنامهداریم
کهباهمازدواجکنیم،چرانبایداالنباهمزندگیکنیمورابطۀجنسیداشته

باشیم؟!"
یکیدیگرازخادمین،مشکلخودرابامادرمیانگذاشتکهیکیاز
رهبرانبرجستهمسیحیمیخواستازهمسرشجداشود،بهدالیلیکهبه
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هیچوجهاساسکتابمقدسینداشتند.آنرهبرتوضیحدادهبودکهشاید
طالقاوراازجمعهایمختلفبرایموعظهدورکند،امابعدازیکسال
دوبارهبهمحیطسخنرانیواردخواهدشدودوبارهدرکناردیگرانقرار
خواهدگرفت.متاسفانهممکناستحرفاودرستباشد.ترسازانسان،
هیچیکازماراازگناهکردنبرحذرنمیدارد.فقطترسخداونداستکه

باعثرهاییماازشّرمیشود.
بعدازیکلحظهخاصوتکاندهندهدریکجلسۀکلیساییکهروحالقدس
صدهازنراملزمکردکهصلیبخودرابردوشگرفتهوبهدنبالعیسابه
راهافتند،رهبرجلسهبلندشدوبههمهزنانگفتکهنیازینیستاحساس
فشارکنند،چونخداوندنیازنداردکهآنهاکاریانجامدهند؛فقطمیخواهد

کهآنهاحضورداشتهباشند.واقعًا؟
منخیلیخوشحالمکهعیسافقطبهاینکهپسرخداست،بسندهنکرد
وخودراازذاتوبرتریاالهیتهیساختتاوظیفهیکخادمراانجام
دهد.منبهکلیسانگاهمیکنمومیبینیمکهعمیقًادردنیافرورفتهوباآن

آمیختهشده،واینمرامیترساند.

آن زن با گذشته خاص
امازندگیفوتینابهاینشکلشروعنشد.زمانیبودکهآنقدردرزندگی
گناهآلودخودفرورفتهبودکهاورافقطبیگانهایبیشرممیدیدند.اوزنی
بودکهدرگذشتهزیریوغشریعتزندگیمیکرد؛شریعتیکهجاییبرای

امیدبهآیندهدراوباقینمیگذاشت.
کالمخدادریچهایبهزندگیاینزنبهماارائهمیدهد.وقتیاولینبار
بااوآشنامیشویم،اوبینام،مطلقهوزنیآوارهاست.اوباوجوهیاز
زندگیدرگیربودکههیچکستصورنمیکردروزیبتواندمسیحرابشارت
دهدویااوراخدمتکند.اینرادرنظرداشتهباشیدکهنخستاوانجیل
رابهعنوانسوالوپیشنهادبهدیگرانبشارتمیداد.شایدمثلدوستمان،
یک درحد کهجمالتشما گذاشته تاثیر برشما آنچنان دیگران قضاوت

اشارهوسوالباقیماندهاست.
آنهاراببخشید.
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و خداوند مکاشفه هنوز میزنند، گره گذشتهتان با را کهشما کسانی
قدرتتولدتازهراتجربهنکردهاند.

سواالت گذشتهام میکنید. سوال خودتان از که باشید شما این شاید
نقاط کثیفترین و تاریکترین این حال این با کرده. مطرح برایم بسیاری
در عمیقترینچشمهها به تبدیل و یافتند نجات بعدها که بودند زندگیام
مسائل وارد نباید تازهکارها که است درست حالیکه در شدند. وجودم
مربوطبهرهبریشوند،ولیهرمسیحیبایدتشویقشودتاشاهدقدرت
نجاتبخشمسیحباشد.امادرعینحالفیضبینظیرعیسایمسیحهرگز
نبایدبهعنوانبهانهایبرایارتکابگناهانبیشترباشد)رومیان2-1:6(.
درعوض،فیضاوبایدمارابرایداشتنیکزندگیتبدیلشدهپیشبراند؛

برایافزایشپارساییوبهدستآوردننامهایجدید!
پیشازآنکهفوتینانام" روشنبین"پیداکند،براساسنژادششناخته
میشد.ماوقتیبااوآشنامیشویمکهباعیسامکالمهایدارد.اودوست
ما،یاهمانزنسامریاست.چقدرفوقالعاده!زنیکهپنجشوهرداشته،
اتفاقرادوست روزیدرکنارپنجخواهرشبرایعیساجفامیبیند!این
دارم؛چوندرکتابمقدسعددپنجنشانهایازفیضاست.واوفیضبه

عوضفیضراتجربهکرد!
او اومیدیدم. اینزنبودهام.سالهاظرفیتیعظیمدر همیشهشیفته
چشمهایعمیقبودکهزندگیکمعمقیراپیشهکردهبود.مشکالتیکهاو
تجربهنمودوواقعیتانتخابهایشدراوچالهایخشک،تاریکوعمیقحفر
کرد.دشمِنروحاو،قصدداشتهمیشهایننقطهزندگیاوازهمپاشیده

باقیبماندوباعثانزواودفنشدنرویاهایششود.
اینزنرامیخوانم، انجیلیوحناباب4،مالقاتعیساو وقتیکهدر
همیشهخودرادرآنصحنهتصورمیکنم.تصورمیکنمکهشاگردانفکر
کردندتنهارهاکردنعیسایخستهکنارچاهآببیخطراست.زمانآن
نبودکهچوپانانمحلیگلههارابرایآبدادنبهچاهبیاورندوزنانروستا
زودترجهتکشیدنآبازچاهبرایاستفادهدرخانهآمدهبودند.ترجمه

Passionصحنهاولآشناییآندورابهاینشکلتوصیفمیکند:

"چاهیعقوبدرآنجابودوعیساخستهازسفردرکنارچاهنشست.
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حدودساعِتششمازروزبود.دراینهنگام،زنیازمردمانسامِرِهبرای
آبکشیدنآمد.عیسابهاوگفت:جرعهایآببهمنبده،زیراشاگردانش

برایتهیۀخوراکبهشهررفتهبودند.")یوحنا8-6:4(

عیساازپیادهرویطوالنیورویاروییبافریسیانخستهبود.میتوانم
تابان خورشید است. نشسته یعقوب قدیمی چاه کنار که کنم تصور
خاورمیانهای،گرمایخودرابهزمینمیکوبید.عیسامیتوانستوزشی
درحالی او کند. احساس برپوستخود را برمیخاست ازچاه که خنک
کهوقایعروزرامرورمیکرد،بهاعماقچاهنگریستوبهسرگذشتآن
یک آنها و بود رسیده پایان به ناگهان یهودیه در آنها بشارت اندیشید.
پیادهرویطوالنیدربیابانداشتند.وقتیفهمیدرهبرانمذهبیاینموضوع
رابهمسابقهایبینپیرواناووپیروانیحیایتعمیددهندهتبدیلکردهاند،

دیگرکسیراتعمیدنداد.)یوحناباب1(.
عنوان به یحیی و عیسا کنند؟ درک را واقعیت نمیتوانستند آنان چرا
همکاربایکدیگرکارمیکردند.بله،انبوهیازمردممیآمدند.گرسنگیآنها
آماده را ووعدهها،مردم نبوتها بود.حاال ازسالهاخشکی،کشنده بعد

کردهبود.جانهاازطریقتوبهوآبجارِیتعمید،نجاتمییافت.
تالش مذهبی رهبران که بود امیدوارکننده و مقدس آنقدر امر، این
میکردندآنراتابهحدیکسیرکتنزلدهند.بههمیندلیلاوآبهایرود

اردنرابهسمتایندشتخشکترکگفت.
و تابان، خورشید برابر در را خود چشمان بود مجبور لحظه هر او
بازگشت منتظر قدیمی چاه این کنار در او ببندد. خاک و گرد همچنین
شاگردانخودشد.آهیعمیقکشید.ناگهانانتظاریدردلاوبهجوشآمد
وزمزمهروحالقدسراشنید:"مندراینزمینبایرسامرههدفیدارم!"عیسا
یککلمهمیشنود:"محصول!"،چشمانخودرابازمیکندومیبینددختر

تنهایسامریبرایکشیدنآبازچاه،بهسمتاومیآید.
اوظرفیبزرگهمراهدارد.مشابهظرفیکهزنانصبحبرایبرداشتن
آبباخودمیآورند.ظرفودلاوهردوخالیهستند.ایندخترآنقدر
تحقیرشدهبودکهازهمراهیدیگرزناننیزاجتنابمیکرد.پژوهشگران
کتابمقدسباوردارندکهاوبهاینخاطردراوجگرمابرایبرداشتنآب
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میآمدچونآنساعتازروزکمترکسیدراطرافچاهبود.
عیسابهاونگاهمیکند.متوجهمیشودکهوقتیآنزنسامریاورا
پوشیدنش لباس طرز از زن، برمیگرداند. او از را خود میبیند،چشمان
میفهمدکهعیسایهودیاست.یهودیانباسامریهاهمصحبتنمیشوند؛
یهودیانازسامریهابیزارهستند.اینزنقباًلدردسرکشیدهوحاالدیگر

دنبالدردسرنیست.
پایین را ظرفش میشود. نزدیک چاه به دیگر ازسمت آگاهی، با زن
او میزند. صدا را او عیسا میشود. چاه از آب کشیدن آماده و میبرد
ترسیدهوسرشراتانیمهبلندمیکند.چیزیدرزیروبمصدایعیسااورا
گرفتارکرده.آبخواستنعیسابیشترشبیهتقاضاستتادعوت.نامطمئن

پاسخمیدهد:

"چگونهتوکهیهودیهستی،ازمنکهزنیسامِریامآبمیخواهی؟زیرا
یهودیانباسامِریانمراودهنمیکنند.")یوحنا9:4(

تصورکنیدتعصبیبهاینشدتکهحتادریکلیوانآبخوردنباآنها،
نجسمحسوبشوید.اماعیساراازهمپیالهشدنبااوهراسینبود...عیسا
حاضربودجامخشمخداوندرابهخاطراوسرکشد.عیسامیخواستخود
رابهاوبشناساند.شایددرپییکمکالمۀتسلیبخشبود.شایدازاشتباه
معرفیشدنتوسطرهبرانمذهبیمتکبرخستهشدهبود.شایدمثلخیلی

ازمادرددلباغریبهایرامایهتسلیمیدانست.

میدانستی و درمییافتی را خدا موهبت اگر گفت: پاسخ در "عیسا
کیستکهازتوآبمیخواهد،توخودازاومیخواستی،وبهتوآبی

زندهعطامیکرد.")یوحنا10:4(

از اینمردکیستکه ازخودمیپرسد زنسامریمتحیرشدهاست.
عیسا طرف به و میزند قدم چاه دور او میگوید؟ بخشندهسخن خدای
را ادعایی چنین قدرت او به که دارد اختیار در چیز چه ببیند تا میرود
او که درمییابد ولی باشد؟ پایش پایین او استظرف ممکن آیا میدهد.
چیزیدردستنداردکهدالبرچنینادعاییباشد.آیاکالماینمردمثل
کالمهمهمردانیکهاومیشناخت،پوچوبیمعنابود؟ازرویکنجکاوی
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دربارهظرفیتبخشیدنآبزندهازاومیپرسد.

"زنبهاوگفت:سرورم،سطلنداریوچاهعمیقاست،پسآبزندهاز
کجامیآوری؟")یوحنا11:4(

نقطهای از میبایست آبیچنینحیاتبخش که بود این بر او استدالل
عمیقازچاهبیرونبیاید.آیاممکنبودکهاینیهودیبهچاهیعقوبتوهین
کند؟اینچاه،میراثیغنیوازچاههایدیگرعمیقتراست.پسکمیپیشتر

میرود.

"آیاتوازپدرمایعقوببزرگتریکهاینچاهرابهماداد،وخودوپسران
وگلههایشازآنمیآشامیدند؟”)یوحنا12:4(

اینجاچاهیعقوباست.اسمیعقوببه جالباستکهنقطهمجادلهدر
معنای"کسیکهچیزیراجابهجامیکند،فریبمیدهد،ویاپاشنهگیر"
است.وقتیخداوند،دشمنیمیاننسلزنونسلماررانبوتکرد،گفتکه
ماربهپاشنهپایاومیکوبد.بعداًخداونداسمیعقوبرابهاسرائیلتغییر
دادکهبهمعنای"شاهزادهخداوند"است.چقدرتأملبرانگیزاست،اینزن
بارهافریبخوردهبودکهمردانمیتوانندتشنگیاورابرطرفکنند،وحاال
باشاهزادهصلحاسرائیلکنارچاهیعقوببهصحبتنشستهبود.اگرچهاو
اشتباهکردهبود،اماعیسادقیقًامیدانستچهچیزیدرحالرخدادناست.
اینمکالمهنهایتًادرموردتشنگیسیریناپذیراوست،نهشرایطچاه.
عیساکاریراانجاممیدهدکهبهتریناست...سوالاورانادیدهمیگیردو

مستقیمابهعمیقتریناشتیاقاواشارهمیکند.

"عیساگفت:هرکهازاینآبمینوشد،بازتشنهمیشود.اّماهرکهاز
آنآبکهمنبهاودهمبنوشد،هرگزتشنهنخواهدشد،بلکهآبیکهمن
میدهمدراوچشمهایمیشودکهتابهحیاتجاویدانجوشاناست."

)یوحنا14-13:4(

عیساباگفتنکلمه"هرآنکه"،تماممردمجهانرازیرچترخودمیآورد.
مردمیکهآبفراهمآمدهتوسطایندنیاتوانرفعتشنگیآنهاراندارد.او
یهودوسامریوهرآنکهدرگذشتهوحالازکناراینچاهردشدهرابا
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همپیوندمیدهد.همهچاههایزمینی،نشانیازتشنگیسیریناپذیرانسان
دارند.ترجمهPassionازیوحنا13:4میگوید:

"عیساگفت:هرکهازاینآبمینوشد،بازتشنهوتشنهترمیشود."
)یوحنا13:4(

چاههایقدیمیشماراتشنهوتشنهترمیکند.نهایتًافقطخداونداستکه
میتواندتشنگیماراسیرابکند.اینچاههایباستانیمحکومبهشکست
بودند،چونمنشاآنهاباشرایطزمینیگرهخوردهاست.هرلحظهممکن
یاباخاکآنراپرکندیاحتا بیایدآبچاهرامسمومکند استدشمنی

خشکسالیطوالنیمیتواندآنرابخشکاند.
شریعتهمدرستمثلچاه،میتواندباقوانینانسانیمسمومشودیادر
زمینساختهشدهازآیینهاوقوانینانسانیدفنشود.سامریهافقطاز
پنجکتابتوراتپیرویمیکردندودرکوهمشغولپرستشبودند.آنهادر
سایهایازشریعتزندگیمیکردندوبااینحالخودیهودیانتاییدکردند
بهدنبال انسان کهحتاشریعتدرکاملترینحالت،قدرِتبخشیدِنآنچه
آناستراندارد.اینچاههایقدیمیشریعتوقوانینپاتریارخهابهمنظور
تاکیدبررفعنیازهایناامیدانۀمابهواسطۀآبحیاتروحالقدسبهماداده
شدهاند.شریعت،نیازبهمکانومحلیبرایپرستشدارد.شریعت،خداوند
راخارجازدسترسماقرارمیدهد.پرستشخداتنهابهشکلمناسکخشک
درمیآید،درصورتیکهبایدمنشاحیاتباشد.تحتشریعت،مافقطدید
در باید روحالقدس که درصورتی داریم، را موسمیروحالقدس بازدید و
درونمامنزلبیابد.شریعتمیگویدفقطخداوندراازدورمیتوانیدببینید،
اماحقلمسکردناوراندارید.شریعت،شرایطیمثلکوهسینابهوجود
میآوردکهمیتوانیمخداراببینیم،امانمیتوانیمدرآغوشاوآرامیبیابیم.
وقتیمعبدمابهجایدرونمان،دراطرافماست،خطربیگانهبودنبرایما
همچنانباقیاست.مالقاتعیساوزنسامری،پارامترهایشریعترازیر
پاگذاشت.اینزن،شریعترازیرپاگذاشتهبودوبامردیکهشوهراو
نبودزندگیمیکرد.حتادرکلیساهایآزادعصرمانیز،اوبهعنوانکسی
شناختهمیشدکه"درگناه"زندگیمیکند.بااینحال،عیسااورافراسوی

ظاهرشرمآورشدیدومستقیمباقلباوسخنگفت.
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حیات آب میطلبد. ببخشد، میتواند که آنچه از بیش همواره شریعت
جاریست. نور مانند چون شود، وزن یا شود ریخته ظرف در نمیتواند
یعقوب چاه از آب جرعه یک از بیش اگر است. مرده آب آن برخالف
به ببرید، بهخانه آنچهمیتوانید دارید. بزرگتر بهظرفی نیاز میخواهید،
گنجایشظرفیکهحملمیکنیدمحدودمیشود.آبمردهسبکنیست،بلکه
سنگیناست.اگرآبموردمصرفشمایککیلووهشتصدگرمباشد،برابر
میشودباچهارکیلواضافهوزنبهازایهرنفر.اگرآببرایغذاپختن،
تمیزکردن،حمامومصرفخانوادهچهارنفریازچاهبرمیدارید،مطمئنًا
وزنظرفشماازبیستکیلوبیشترمیشود.ایناندازهگیریشاملوزن

ظرفشماومسافتیکهبایدبرویدنیست.
شمامیبایستاینفاصلهراهرروزپشتسرهمطیکنید.عیسااز
یکتشنگیوسیریناپذیرسخنمیگفت.بهعنواندختریکهدرخاورمیانه
بزرگشده،تمامزندگیاینزنباتشنگیهمراهبود.چاهیوجودنداشت
کهبهاندازۀکافیعمیقباشدیاآبیکهبهاندازۀکافیخنکباشد،تانیازاو
رابرایعشق،تاییدوهمراهیسیرابسازد.روحاوکاماًلخشکشدهبود.
اوبارهاوبارهاباآنچهکهانتظارداشتتاعطشاورافرونشاندوروحش
راطراوتبخشد،فریبخوردهبود.اگرچهاشتیاقاودرستبود،امااونیز

مانندبسیاریازما،درجایاشتباهیبهدنبالحقیقتمیگشت.

اشتباهنیستکهبخواهیددوستداشتهشوید.

اشتباهنیستکهبخواهیدزندگیتانرابافردیکهبااوازهرنظرنزدیک
هستید،بسازید.

اشتباهنیستکهخواهانیکزندگیبلندمرتبههستید.

اشتباهنیستکهزندگیهدفمندیمیخواهید.

اشتباهنیستکهدوستانیبخواهید.

اشتباهنیستکهزندگیقابلستایشیبخواهید.

او وقتی نمیگیرد. سخره به یا نادیده را زن آن های خواسته عیسا
وعدهمیدهدکهتشنگیاوراسیرابمیسازد،درواقعتشنگیاوراتأیید
میکند.اوحیاتیبیپایانبهاوپیشنهادمیدهد؛حیاتیکهمرگبرآناستیال
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نمییابد.اوعمیقتروفراترازدرماندگیروحخودمیرودومیگوید:

“سرورم،ازاینآببهمنبده،تادیگرتشنهنشوموبرایآبکشیدن
بهاینجانیایم.")یوحنا15:4(

مندرلحندردناکاو،صداییازامیدرامیشنوم.اشتیاقاورامانند
با بار هر بازگردم،چون اینجا به نگذار لطفًا عیسا، میدانم. اشتیاقخود
آمدنمشکستهایمیکبهیکازجلویچشمانممیگذرند.مثلاو،منهمدر
جوانیازنگهداشتنشریعتغافلماندم.آنزنمیدانستکهقادربهکسب
آننیست،الیقآنهمنیست؛بلکهفقطمیتوانستبهعنوانهدیهایبهاو
ازدستدادننداشت. اودیگرچیزیبرای بخشیدهشود.مثلیکمعتاد،

تشنگیاورابهبردگیخودگرفتهبود.
پیشازآنکهعیسابتواندبهاوازاینآبحیاتبدهد،بایدمیدیدکهآیا
اوحاضربهخالیکردنظرفخودهست.آیاحاضراستواقعًاهمهرارها
کند؟عیساچاهراکدومعیوبیکهبرایمدتهااوازآنآبگرفتهبودرامورد

خطابقرارداد؛چاهیبهناممردان!

"عیساگفت:برو،شوهرترابخوانوبازگرد.")یوحنا16:4(

رئیس رابطه ایجاد دنبال به دستوری چنین با عیسا که نکنید تصور
ومرئوسیبودتابتواندبااوصحبتکند،عیساحتابهگناهاناواشاره
نمیکرد.بلکهبیشتربهاینخاطرشوهرشراخواستتابهدرداواشاره
کند.خواهرشجاعماحقیقتراگفت،اگرچهبهخوبیمیدانستحقیقتباعث

سلبصالحیتاوازدریافتآبحیاتمیشود.

"زنپاسخداد:شوهرندارم.")یوحنا17:4(

اینپذیرشاحتمااًلبراوسنگینیکردهبود.اوپنجازدواجناموفقداشت.
درپذیرشاینحقیقت،هیچرّدپاییازسرزنش،یاعذروبهانهایبرایزن

وجودندارد؛بلکهتنهاحقیقتیزشتودردناکاست:شوهرندارم...

"زنپاسخداد:شوهرندارم.عیساگفت:راستمیگوییکهشوهرنداری،
زیراپنجشوهرداشتهایوآنکههماکنونداری،شوهرتنیست.آنچه

گفتیراستاست!")یوحنا18-17:4(
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شجاعانه و کرده بازگو را حقیقت که کسانی برای است قادر عیسا
و گفت، عیسا به را خود حال زمان واقعیت او کند. کار میکنند، اعتراف
داد. اوتوضیح برای تکمیلصورتمسئله برای را عیساجزئیاتگذشته
پنجمرد،تنهابهاینخاطراورابهعنوانهمسراختیارکردهبودندتااو
راکناربگذارند.بعضیوقتهاازخودممیپرسمچراتااینحدبهعنوان
زنیگناهکاربراوتمرکزشدهاست.مننوهزنیهستمکهچهاربارباسه
شوهرازدواجکردهاست.اوقربانینبود؛بلکهانتخابوگناهخودشبود.اما
دربارهاینزنبهاینشکلنبود.دقیقًانمیدانیمچهکسیخطاکاربودهاست.
اوتحتشریعتیزندگیمیکردکهدرآنجامعه،اگرمردیبهسادگیبهاین
نتیجهمیرسیدکهازدواجشبازنیاشتباهبوده،میتوانستخیلیراحت
بادادننوشتهایبهآنزنناامیدیخودراابرازکندواوراکناربگذارد.
اوبتواندازرویمیلخود،شوهرعوض تحتشریعتغیرممکنبودکه
کند.ازدواجدوباره،بهسندطالقیکهذکرکردمنیازداشت.میتوانیدتصور
کنید...پنجازدواجوپنجشکست؟حاالاینزن،درهمشکستهاست،حاضر
بههمبسترشدنبامردیستکهنامونشانیازاوبرخودندارد.زندگیاو
رامیلیبلعیدهبودکهازسیرشدنممانعتمیکرد.روحاودرهمشکسته،

امابااینحالهنوزامیدواراست.

"زنگفت:سرورم،میبینمکهنبیهستی.")یوحنا19:4(

تاهمیناواخرسنگینیچنینپذیرشواعترافیرادرکنمیکردم.اوهر
آنچهراپذیرفتهبود،زیرپاگذاشت،چونسامریهاباورداشتندکهفقط
موسانبیاست.براساسمتا41:10،اینپذیرشاورادرموقعیتیقرارداد
تاپاداشپیامبررادریافتکند:"هرکهپیامبریراازآنروکهپیامبراست
بپذیرد،پاداشپیامبررادریافتخواهدکرد،وهرکهپارساییراازآنرو

کهپارساستبپذیرد،پاداشپارساراخواهدگرفت.")متا41:10(
هدیه این دارم باور بردهشدهچیست؟ نام آن از که پیامبر" "پاداش
میتواندبهعناوینمختلفنمودپیداکند،اماهیچکدامبرابرباارزشمکاشفه
ودرکحقیقتحیاتنیستند.همچنینبهپیامبرانبهعنوانپیشگویاننیز
اشارهشدهاست.هرجاکهعیساقدمگذاشت،چشمدرکمردمراگشود.
انتخابخودعیسارابهعنواننبیپذیرفت،بهآینده با وقتیزنسامری
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خودنگاهکردوازعیساپرسیدکجابایدپرستشکنم.فقطمیتوانماینطور
تصورکنمکهاواززندگیکهنهوطریقهایگذشتهاشخستهبود.اینفکر
حتابهذهنشخطورنمیکردکهاکنونزمانیجدیدبرایاوفرارسیدهکه
میتواندتعریفیتازهازپرستشداشتهباشد؛پرستشیکهنهمبتنیبریک
مکانبلکهپرستشخدایحقیقیاستکهبهدنبالپرستندگانراستیناست.

فراخواهد زمانی کن، باور ]عزیزم[، زن ای گفت: "عیسا
رسیدکهپدررانهدراینکوهپرستشخواهیدکرد،نه

دراورشلیم.")یوحنا21:4(

اوعیسارابهعنواننبی-آنچهکهاوحقیقتا
هست-ارجمینهدوعیسانیزدرجوابش،خود
عزیز. زِن میدهد، قرار خطاب را او واقعِی
واژۀعزیزبهمعنی»محبوب،گرامی،باارزش،
گرانبهاوچیزیکهنمیتوانبرآنقیمتیگذاشت«است.آخرینباریکه
کسیاوراباواژهایپرمحبتصداکرد،کیبودهاست؟عیساقلبشکسته

وروحزخمِیاینزنراباکلماتسرنوشتسازازنومیسازد.
ازدخترانخودرادعوتمیکندو اکنونمیشنومکهعیساهرکدام
میگوید:»باورکندخترگرانبها،ارزشمندوعزیزمن،زمانتوفراخواهد
...«اکنونزمانآناستکهباورداشتهباشید.لحظهایمکثکنید. رسید

دریابیدکهاودرروحشماچهزمزمهایمیکند؟
خداوندمادرکوه،شهریاحتاکلیسانزدکترینحالترابهشماندارد.
هیچ خوشبختانه، کند. محروم او ازحضور را شما نمیتواند فردی هیچ
عیسا جداسازد. است درونتانساکن آنکه از را نمیتواندشما اشتباهی
منتظرپرستشهایشمادرچشمهقلبشماست.کالمخدابهمایادآوری

میکندکهخداوندنزدیکترازنفسماست:

“اینکالْم،نزدیِکتو،دردهانتو،ودردلتوست.«)رومیان8:10(

عیسااینمفاهیمانقالبیرابازنیکهدرپستتریننقطهزندگیخود
بود،درمیانگذاشت.چهکسیازخداییبدونمحدودیتمکانیشنیدهبود؟
خداییکهمشتاقمالقاتبااودرهرمکانوزماناست؟تصورکنیداین

شما برای مقایسه خلق 
نشده اید ... بلکه برای 
پسر خداوند آفریده 

شده اید.
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خبرچقدربرایاینزنمسرتبخشبودهاست.اوطردشدهازقومخودو
درمیانیهویانبیگانهبهشمارمیآمد،ولیخداونددرمعبدمقدسقلباین
زن،برایخودجاییفراهمکرد.همانطورکهاودرموردهویتخودصادق
وشفافبود،پسرخداوندهمبااوبههمانشفافیوبازیصحبتکرد.
انتخابهایاینزن،اورابهحواشیزندگیکشاندهبود،اماعیسااورابه

داخلدعوتکرد.عیسادرادامهتوضیحمیدهد:

میشناسیم را آنچه ما اما میپرستید، نمیشناسید را آنچه "شما
زمانی اما میآید. فراهم یهود قوم واسطۀ به نجات زیرا میپرستیم،
میرسد،وهماکنونفرارسیدهاست،کهپرستندگاِنراستین،پدررادر
روحوراستیپرستشخواهندکرد،زیراپدرجویایچنینپرستندگانی
است.خداروحاستوپرستندگانشبایداورادرروحوراستیبپرستند."

)یوحنا24-22:4(

اگرآنچه اورافرومیریزد. بیانحقیقت،تمامعقایدمرسوم با عیسا
ایناستادمیگویددرستباشد،پساو]زن[پرستندهایاستکهخداوند
بهدنبالاوست:پرستندگانیکهدرروحوراستیمشتاقپرستشهستند.

امروز نادیدهمیگیریم.شاید را آیات از اینقسمت در نهفته ایهام ما
برایماپذیرشهرآنچهعیسابهعنوانحقیقتمیگوید،آسانترباشد.اما
آنزمانچنینحقایقی،انقالبیوبنیادینبودند.بهاحتمالزیاد،آنزناز
"خدایپدر"همچیزینشنیدهبود.ترجمهPassionآیات22:4-23یوحنا

رابهاینشکلبیانمیکند:

قلب بلکه نمیشود، بهمکان پدرمربوط بعدپرستش به اینزمان "از
پرستندگان داشتن مشتاق و است، روح خداوند چون میطلبد. حقیقی
واقعیاستکهبهاوعشقمیورزندودرقلمروروحودرحقیقتاورا

میپرستند."

اومیتوانستباخداییارتباطبرقرارکندکهمشتاقاست.اینجادیگر
مطمئنمکهاومیاِنامیدیپرجاللکهعیساآنراارائهدادهبودومذهبی
ستمگرکهخودشمیشناخت،درچالشوتضادبود.دیگرمطمئننبودکه
بایدبهکدامیکباورداشتهباشد؛قلباوباامید،سردرگمیوشگفتیدر
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نوسانبود.امااوآنچهراکهمیداند،بیانمیکند:

"زنگفت:میدانمکهمسیح)کهمعنیآنمسحشدهاست(خواهدآمد؛
چوناوآید،همهچیزرابرایمابیانخواهدکرد.")یوحنا25:4(

او کودکانه ایمان مقابل در نمیتوانست عیسا احتمااًل باخودمیگویم
استقامتکند.اونمیتوانستاخبارخوشحقیقتراازاومحرومکند.عیسا
راتصورمیکنمکهآنزنبهاوخیرهشدهوعیسازمزمهکنانمیگوید:

"منکهباتوسخنمیگویم،همانم.")یوحنا26:4(

عیساهمانکاریراکردکهزنازاوبهعنوان"ماشیح"انتظارداشت...
عیساهمهچیزرابهاوگفت.بعضیوقتهاخدایماحتابدونآنکههمه

چیزرابگوید،نشانیهمهچیزرابهمامیدهد.
سواالتمان اکثر به اغلب مسحشده، آن ما، مسیح من! قلب باش آرام
همه او میدهد. پاسخ خودمان درباره حقیقت گفتن با پرستش، درباره
سنتهایاحمقانهراافشامیکندواستداللانسانیراباشمشیرحقیقیت
خودقطعمیکند.چهکسیمیتواندهرآنچهرادردستدارد،زمیننگذارد
وبرایشنیدناینپیغامبهسویاوندود؟!اینعیسایماست.اوشرمندگان
و میگیرید آغوش در اعتماد با را آنها او نمیسازد. دوبارهشرمگین را
وقتها بعضی )وحتا فریسیان که میکند بیان آنان برای را مفاهیمی

شاگردان(ازشنیدنآنهاسربازمیزدند.
آنلحظهبهپایانمیرسد.شاگردانبازمیگردندوازدیدنگفتگویعیسا
برافروختهمیشوند.وقتیخداوندشمارا بود، نفرین بازنیکهفقطالیق
پذیرفت،دیگرطردشدنتوسطانسانهابرایشماچهمعناییدارد؟!جالب
استکهدقتکنیمهیچکدامازشاگردان،سامریهارابرایدیدنعیسابه
بیرونازشهردعوتنکردند.مشکلینبود،چونعیساقبلازآن،قاصدخود

رافرستاد.آنزنکسیبودکهعیسابرایمدتهادرنظرداشت.

"آنگاهزن،کوزۀخویشبرجایگذاشتوبهشهررفتوبهمردمگفت:
بیاییدمردیراببینیدکههرآنچهتاکنونکردهبودم،بهمنبازگفت.آیا
ممکننیستاومسیحباشد؟پسآنهاازشهربیرونآمده،نزدعیسا

روانشدند.")یوحنا30-28:4(
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وقتیدقیقبررسیمیکنیممیبینیمکهاینزنکلماترابادقتوهدف
یهودیست، معلم یک او نمیگوید یا نمیخواند نبی را او میکند. انتخاب
از او کنند. رد را او باعثمیشودمردم القاب این از کدام میدانستهر
این مجذوب سازد. هموار آنها بر را راه تا میکند استفاده خود شهادت
قسمتهستمکهدوستعزیزمامردمرادعوتمیکندتابیایندوببینندنه
اینکهبیایندوبشنوند.دیدنمیتواندبهمعنایایمانباشدووقتیچشمانما

گشودهمیشود،دلمانمیخواهدهمیناتفاقبرایدیگرانهمبیفتد.
و ارزشمند خاص، حقایقی کردن آشکار برای را زنی عیسا که این
مایه و معمولی نجس، را او دیگران که زنی است. واقعیت برگزید، مقدس
ننگمیدانستند.باگفتناسرارخداوندبهکسیکهدیگراناوراپستترین
میدانستند،راهبرایهمهمابازشد.بههمیندلیلمنبارهابهداستانزندگی
اواشارهمیکنموفقطمحدودبهیکیازکتابهایمنیست.هرباراینگفتگو
رااززاویهایمتفاوتبررسیمیکنموهیچوقتهمتکراریوعادینمیشود.
سالهااینگفتگویصمیمیرابازنیکهمایهشرمبودوبیگانه،دوست
داشتم.گفتگوییکهاوراتبدیلبهَمحرماسرارکرد.زمانیبودکهحتاشیفته
بینامیاینزنبودم؛بهاینطریقمیتوانستماسمخودرابهجایاسماو
بگذارم،پیشازآنکهاورابهاسمفوتینا-یاروشنبین-بشناسم.اوهمان
روزبشارترادرسامرهآغازکرد.اماهمانطورکهمیدانید،تاثیراوورای

مرزهایآنسرزمینپیشرفت.
داستاناوبایدباعثتشویقهمهماباشدکهچشمههایعمیقیهستیماما
زندگیهایکمعمقوکمآبیداریم.چهچیزیمیتواندمکالمهزنیخیرهسر
رابایکنبیدربارهپرستشتوضیحدهد؟چشمهاونهتنهاعمیقنبود،بلکه

خشکوبیآبهمبود.
اوپنجشوهرودوپسرداشتاماهنوزتشنهبود.اینزنباظرفیتی

فوقالعاده،آنقدرخودراتهیکردتادردبهاستخوانشرسید.
ناگهانهمهچیزمتفاوتشد.اوعطیهرامیشناخت.عیسااورادعوت
کاماًل را او پرجالل مسیح این طلبید. را حیات آب جسارت با او و کرد،
میشناختوبهشکلیبیماننداورادوستداشت.پسایندختربینظیر،
بادعوتعیساازچشمهحیاتآنقدرنوشیدکهتبدیلبهفوتینایمبشر،و

رسولمسیحشد؛کسیکهبیهیچترسیبهدلخطرقدمگذاشت.
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شماکهزنیباگذشتهایمتفاوتهستید،آیااورادنبالخواهیدکرد؟

پرسش های مباحثه ای
1 آیامشتاققدرتبیشترخداونددرزندگیتانهستید؟.
2 داستانفوتینابرشماچطورتاثیرگذاشت؟.
3 آیابرایتانجالبنبودکهفوتینا،همانزنسامریکنارچاهیعقوب.

بود؟چهوعدهایدرآنبرایشمانهفتهاست؟
4 آیانقاطیدرزندگیشماوجودداردکهچشمهایعمیقبازندگی.

کمعمقهستید؟



فصل 10

زندگی بی  رقیب

هرگزآنقدرپیرنشدهایدکههدفورویاییجدیدداشتهباشید.

سی.اس.لوئیس

میخواهمداستانکهندیگروسرگذشتیمملوازدلیریوسرسپردگی
تکال نام به جوان باکرهای روزگاری روزی بگذارم. میان در شما با را
زندگیمیکرد.اوبرحسباتفاق،هنگامیکهپولسدرخانههمسایهموعظه
میکرد،بشارتانجیلراازاوشنید.مشتاقانهکنارپنجرهاتاقنشستواز
شنیدندعوتپولساززنانومردانجوانبرایپرستشمسیحدرعفتو
پرهیزگاریدرجایخودمیخکوبشدهبود.تکالنامزدداشت،ولیوقتی
کالمراازپولسشنید،تصمیمگرفتازدواجبرنامهریزیشدهرابههمبزند
ومابقیعمرشرابرایجاللخداوندزندگیکند.پولسازتاثیرخودبرتکال
بیاطالعبود،ولیتصمیمتکالموردپسندمادرونامزدشواقعنشد.آندو
ازنفوذخوداستفادهکردندوجماعتیخشمگینراعلیهپولسشوراندند.
قونیه فرماندار نزد را او و پولسشد دستگیرشدن باعث مردم ناآرامی

آوردندوفرمانداراورافوراًزندانیکرد.
بهزندانبانرشوه تکهجواهریکهداشت، با بارغمیسنگین، با تکال
دادتااورابرایمالقاتپولسوشنیدنپیامانجیلمستقیمًاازخوداوبه
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داخلزندانراهدهد.وقتیخانوادهازغیابدخترخودمطلعشدندواورا
درسلولپولسیافتند،هردویآنهارانزدفرماندارآوردند.پولسشالق
خوردوبعداوراازشهربیرونکردند.مادرتکالاورادیگربهعنوانفرزند

نپذیرفتونفرینکرد،واینزنجوانمحکومبهمرگشد.
اورابهستونیچوبیبستهوسوزانندتادرسعبرتیبرایدیگردختران

باشدکهدیگرچنینگستاخیوشورشیرادرسرنپرورانند.
وقتیتکالبهسویمرگخویشقدمبرمیداشت،پولسودیگرایمانداران
درخارجازشهردردخمهایجمعشدندوباخلوصدلدعاکردند.تکال
طوفانی بعد ندید. آسیبی او گرفت، زبانه آتش وقتی ولی بودند بسته را
ازمرگ اوخاموشکردوتکال افتادوآتشرازیرپای بهراه خروشان
رهایییافت.مقاماتمیترسیدندکهایننشانیازخدایانیونانیباشد،پس
اوراآزادکردندوازشهربیرونراندند.تکالیجوان،طردشدهازجامعه،
همراه داشتند قصد که کسانی کرد. مالقات راندهشده مسیحیاِن دیگر با

پولسبهانطاکیهبروند.
چیزیازورودآنهابهشهرنمیگذشتکهمردیبانفوذوقدرتمندبهنام
اسکندر،شیفتهزیباییتکالشدوسعیکرداوراازپولسبخرد.وقتیپولس
پیشنهاداورانپذیرفت،اسکندربهزورمتوسلشد.تکالدربرابرخشونتاو
مقاومتکردودراینکشمکش،تاجبرگزیتونراازسراوبرداشتوآن
راجلویجماعتلگدکرد،چونبهاوفرماندادهبودکهبه)کنیز(خداوند

دستدرازینکند.
حین در آورد. انطاکیه فرماندار نزد را او و شد خشمگین اسکندر
مشاجره،تکالاعترافکردکهبرایفرارازدستاسکندر،لباساوراپاره
کردهاستوباردیگراورامحکومبهمرگکردند.اعداماوبرایروزهای

آتیبرنامهریزیشد،واینبارقراربودخوراکحیواناتدرندهشود.
زنانانطاکیهخشمگینبودند.احساسمیکردندقضاوتیکهبراوشده
به کرد تقاضا و شده پیشقدم سرشناس، رومی زن یک است. ناعادالنه
در کند. راحفظ بکارتخود بتواند تا بماند او خانه در تکال زندان، جای
آنبعدازظهر،ایندوزنکهاختالفسنیزیادیهمداشتند،باهمدوستی

نزدیکیپیداکردند.
بهزنجیرکشیده بعدوقتیکهتکالجلویمادهشیریخشمگین صبح
شدهبودوبهمیدانبردهمیشد،بهشدتگریست.وقتیلباسبرتنتکال
گرسنه خرسان و شیران از پر استادیوم به را او وقتی و شد پارهپاره
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کشاندند،مردمشادیکنانفریادمیکشیدند.اولینحیوانیکهبهسمتاو
آمد،مادهشیریبود.مادهشیربهسمتاودوید،ولیبهجایحملهچرخید

وحالتدفاعیبهخودگرفتوکنارپایتکالنشست.
سپسخرسیبهتکالحملهکرد،ولیقبلازاینکهبتواندبهاوبرسد،
شیراوراکشت.بعدشیرنرحملهورشدوبازشیرمادهبرایمحافظت
پایانرسید. به بامرگهردوشیر باآنشیرنرجنگید.مبارزه، ازتکال
جسدهایآندوشیررویهموکنارپایتکالافتادند.صاحبانآنبازی،
بهطعمهتحریک راجهتحمله آنها ماندهراشالقزدندو باقی حیوانات
کردند.کلاستادیومساکتشدهبود،چونترسخداونددهانهمهرابسته

بود.تکالصدایخودرابلندکردوجسورانهشروعبهدعانمود.
فرماندارسرپاایستادوبازیرامتوقفکرد.خواستبدانداینزنکیست
ومنشاقدرتاوچیست.تکالجوابداد:"منکنیزخداوندم...منبهپسری
ایماندارمکهخداوندازاوبهکمالخشنوداست.چراکهفقطاوراهنجاتو

مایهحیاتجاوداناست...هرکهبهاوایماننیاورد،زندهنخواهدماند."
آزادشکنند.آن بیاورندوفوراً لباس او برای تا داد فرمانداردستور
روز،دستکمصدهانفر-اگرنگوییمهزاراننفر-بهمسیحایمانآورند.
تاریخچهکلیساینخستینمیگویدزنانانطاکیهیکصداخداوندراپرستش

میکردند؛آنگونهکهشهرازصدایآنهابهلرزهدرمیآمد.
تکالسالیانسالزندگیکردوانجیلراتاپایانعمرشبشارتدادو

موعظهنمودتاوقتیکهدرنودسالگیفوتکرد.

زندگی با جسارتی بی پروا
چهچیزیباعثقوتیافتنتکالشد؟اوبرهنه،اماعاریازشرمبود،
چوندرمکاشفهعیساخودراکشفکرد.اگرچهنوایمان،اماسفیریالیق
رویارویی در کرد، بلند دعا برای را خود صدای وقتی بود. عیسا برای
داد.دخترشجاعخداوندکهحتا ازخودنشان بامرگ،شجاعتیبیمانند
برهنه که حالی در منعشود، کردن موعظه از کامل لباس با است ممکن
بود،باموعظهای،هزارانجانرابهسویمسیحهدایتکرد؛آنهمهنگامی
را داستانهایی چنین وقتی بودند. کرده احاطه را او حیواناتوحشی که
میخوانم،احساسمیکنمحوالبخندیمیزند)مطمئنمساراهمهمینطور(،
چونمبارزهایراکهحوادرامنیتباغوحینپرورشیافتنتوسطخود
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خداونددرآنبازندهشد،دخترانتازهتولدیافتهخداوند،درمیدانهایجنگ
تحتیورشستیزهگران،هزارانباربهپیروزیانجامیدهاست.

آنجماعتجمعشدهبودندتااعدامیراببینند،ولیدرعوضبرخاستن
دخترخداوندرانظارهگربودند.امیدوارمزندگیهمهماادامهدهندهچنین
ما حیات مایه و نجات میکنیم اعالم روزانه که همانطور باشد؛ میراثی
فقطدرعیسایمسیحنهفتهاست،ظرفیتخودرابااوافزایشمیدهیمو

بازگشتاوراتسریعمیکنیم.
امروزمادربارهکالمخدابیشازهرزماندیگریآگاهیواطالعات
داریم.ولیبااینحال،ایندانشمارابهکجارساندهاست؟ماباکثرت
اطالعاتوکمبودتبدیلروبهروهستیم.متاسفانهازخیلیجهاتهوشو

استعداد،جایگزینکالمخداورهنمودروحالقدسشدهاست.
منبیشترمیخواهم.آنچهکهدرروحماحساسمیکنم،چیزیاستکه

بهبیرونسرریزمیشودوحاصلیبیرقیباست.
اینجهاِندرهمشکستهنیازداردباخداوندمالقاتکند.شایدوقتآن
رسیدهاستکهدعایکلیساینخستینرادرهمهجابهانعکاسدرآوریم.

"اکنون،ایخداوند،بهتهدیدهایایشاننظرکنوخادمانخودراعنایت
به را خود دست نیز و کنند، بیان کامل شهامت با را کالمت تا فرما
شفادرازکنوبهنامخادممقّدستعیسا،آیاتومعجزاتبهظهور

آور!")اعمال30-29:4(

ایندعاباعثایجادچهحرکتیشد؟

"پسازدعایایشان،مکانیکهدرآنجمعبودند،بهلرزهدرآمدوهمهاز
روحالقدسپرشده،کالمخداراباشهامتبیانمیکردند.")اعمال31:4(

وقتآنرسیدهاستکهکالمخدا،بیتردیدوباجسارتیبیپروااعالم
شود.چالشهاییکهتکالباآنروبهروبود،ازبسیاریجهاتمتفاوتتر
ازچالشهایمانیست.وقتیاوتصمیمگرفتراهیدورازانتظارراپیش
خانواده روشد. روبه دیگران باخشم کند، وقف را خود زندگی و گیرد
سعیکردندجلویاورابگیرند،دولتسعیکردایماناورامحکومکند،
مردانسعیکردندبهزوراوراتصاحبنمایندوآنچهراکهآنهاطغیان
میپنداشتند،بهزنجیربکشند.بااینحال،درتماماینمدتدرواقعاوآزاد
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بود.چهزندهمیماندیامیمرد،تاثیریبرشناختیکهازخودیافتهبود،
نداشت...اوکنیزآنقادرمتعالبود.

زندگی بی رقیب
دردورانیزندگیمیکنیمکههرچهمارااحاطهکرده،طوفانیخروشان
است.اگرمیدانیدکههستیدوبهکهتعلقدارید...ایستادگیخواهیدکرد.ما
زندگیبیرقیبراانتخابکردهایم...زندگیایکهفقطروحالقدسمیتواند

آنرارهبریکند.

نباشیم کنیم.خودپسند نیزرفتار بهروح بهروحزیستمیکنیم، "اگر
برداریم." همدست به نسبت وحسادت یکدیگر آوردن بهخشم از و

)غالطیان26-25:5(

پسماازآنجاییکهشروعکردیم،بهپایانمیرسانیم.
نتیجهچنینبیانیمنحصربهفردازخودِاصلیشما،بهزندگیتنگاتنگ
باروحالقدسختممیشود.شمابرایمقایسهخلقنشدهاید...شمابرایپسر
خداوندآفریدهشدهاید.پدرآسمانیجزئیاتزندگیشمارادرکتابخود
پیشازاولینَدِمشمانوشتهبود.اوزندگیشماراباکلمهحیاتنوشته
رسیده آن وقت نیست. شما زندگی کردِن زندگی به قادر هیچکس است.
استکهصفحاتزندگیشمازندهشوند.زندگیکردندرصفحاتداستان
باقی برایزندگیتان،تحققنیافته ارادهروحالقدس دیگران،موجبمیشود
دنبالزندگی به اگر داریم. مامسیروسرنوشتیخاص از بماند.هریک
بیرقیبهستید،طریقهایروحالقدسبسیارمهمخواهندبود.زندگیایکه
توسطروحخدارهبریمیشود،فقطیکمفهومیاامیدیرمانتیکنیست
-بلکهبیانیازیکانضباطروحانیوپرستشیشخصیاست.یکزندگی
وقفشدهبیهیچانحرافیاست.باهراطاعتیکهدرزندگیخصوصیو
اجتماعیخودانجاممیدهید،خداوندجزئیاتهدفخودرابرایزندگیشما

روشنترمیسازدوصدایاوهربارواضحتربهگوشمیرسد.
ناگوار امانتیخدادادیاست.پس بالقوهتان، تواناییهای تمام زندگیو
خواهدبوداگرتماماستعدادهاوارزشهایشمازیربارانتظاراتبیگانگان
دفنشود.شمابراینزمیننیستیدتابینندهباشید،بلکهقادریدکارهایبسیار

بهتریدرزندگیخودانجامدهید.وقتآنرسیدهاستکهاینرابدانید.
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آیندهشما،حاالست.
مااینلحظهرادرزمانداریم.بههیچکدامازماوعدهدیدنفرداداده
نشده،امامیدانیدکهاینلحظهمتعلقبهشماستوقدرتانتخابمیتواند

لحظاتشمارانجاتدهد.
بذرداستانیشگفتانگیز،دروجودشماکاشتهشدهاست.کتابزندگی
شمامیتواندبستهباقیماندیامیتوانیدبهورقزدنادامهدهید.بهپیغام

پولسبهغالطیانگوشدهید:

"هرکسبایداعمالخودرابیازماید.درآنصورتفخراوبهخودش
خواهدبود،بیآنکهخودرابادیگرانمقایسهکند.زیراهرکسبارخود

راخواهدُبرد”.)غالطیان5-4:6(

اگرنگاهشمابهآنکهنیستیدیاآنکهدیگرانهستنددوختهشدهاست،
بسیارسختخواهدبودکهبدانیدخودتانکههستید.اگرمیخواهیدبهراه
رفتنادامهدهیدودراینسفرکهاسمآنزندگیاستازپانیفتید،باید

بدانیدچهکسیهستید.

چون نه رفتاری میکنید، رفتار چگونه که باشید مراقب بسیار "پس،
نادانانبلکهچوندانایان.فرصتهاراغنیمتشمارید،زیراروزهایبدی

است.")افسسیان16-15:5(

رد شما کنار از شما روزهای ندارید، خود زمانهای برای هدفی اگر
میشوندوفقطردیازآنهاباقیمیماند.درحالیکهخواستههاوانحرافات،
شماراُهلمیدهندومیکشند.وقتیاینکتابراکنارگذاشتید،قلموکاغذ
بردارید.راههایحکیمانهوغیرحکیمانهاستفادهازوقتتانرافهرستکنید.

میخواهمرویادیدنرابهاوقاتبیداریخوددعوتکنید.
بادقتاهدافخودرابهرویاهاگرهبزنید!پسحال،دخترانبیرقیب
خداوند،چهرویاییمیبینید؟ممکناستدرجوابمخالفبگویید:زندگی
خستهکنندهیابیهودهاست.منازشماحالتانرانپرسیدم.اشتیاقشمابه
چیست؟اگرآنراگمکردهاید،بهحضورخداوندبرویدتاآنرابازیابید.قلب
وذهنخودرابگشایید.برایقدمزدنبیرونبروید،بهموسیقیپرستشی

گوشدهید،وباچشمهروحخودارتباطیمجددبرقرارنمایید.
برایداشتنهدفورویاییجدید،شماهرگزخیلیپیر،خیلیفقیر،خیلی
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ثروتمند،خیلیتحصیلکردهیاخیلیبیسوادنیستید.همچنینبایدبدانیدکه
هیچوقتخیلیهمجواننیستید.

زمانهاییپیشمیآیدکهبهمنظرهایاززنانمسیحیامروزمینگرمو
ازکثرتکسانیکهاینرقصاززندگیوخدمترااجرامیکنند،شگفتزده
میشوم.زنانجوانبسیارزیبا،شجاع،ومقدسیهستندکهدرخطمقدم
مبارزهایستادهاندواینقلبمراسرشارازامیدمیکند.بادیدنآنهاازخود
میپرسم:شایدوقتآنرسیدهکهمنازپیشرویدستبکشموکمیعقب
بنشینم.اخیراًوقتیبهاینموضوعفکرمیکردم،روحالقدسمنراتصحیح
کرد:"باالآمدنآنهابهاینمعنانیستکهتومجبوربهعقبنشینیهستی.باید
بهپیشرویادامهدهی.هرگزنخواستمتوراکناربزنند؛بگذارتوراباالببرند!"
مسیِرروبه"باال"یمنباگذشتهمتفاوتاست،اماهرگزنشنیدهامکه
خداوندبگویدبهپاییننگاهکنمیاسربهپایینبیاندازم،بلکهمیگویدسربلند

کنم.وقتیدختراندراتحادگردهممیآیند،منجاللخداوندرامیبینم.
پسعزیزم،مناشتیاقخودراباتودرمیانگذاشتم.دعامیکنمهمواره
تالشکنمتاعیسایمسیحدرتوشکلبگیرد.مشتاقمتورامجهزببینمو
درموقعیتیقراربگیریتاآنچهرابیابیکهبهتوسپردهشدهاست.مشتاق
بهتودرارزشمندترینتالشت،یعنیشناختخداوند،کمککنم. تا هستم
وقتیاینکتابرامینوشتم،متوجهشدمموضوعیبسیارجدیرابررسی
کردهام،چوندردورانیزندگیمیکنیمکهپرازرقباییاستکهدرتالش
برایجلبتوجهماهستند.پولسدردورانیمتفاوتزندگیمیکرد،بااین

حالکلیساباچالشهاییمشابهروبهروبود.

"منغیرتیخدایینسبتبهشمادارم،زیراشمارابهیکشوهر،یعنی
کنم. تقدیمتان او به پاکدامن باکرهای تاهمچون نامزدساختم، مسیح،
اّمابیمدارمهمانگونهکهحوافریبحیلۀمارراخورد،فکرشمانیزاز
سرسپردگیصادقانهوخالصیکهبهمسیحدارید،منحرفشود.زیرا
اگرکسینزدتانبیایدوشمارابهعیسایدیگریجزآنکهمابهشما
باآنروحکهدریافت اگرروحیمتفاوت یا موعظهکردیم،موعظهکند،
به کند، بهشماعرضه کهشنیدید انجیل آن از غیر انجیلی یا کردید

آسانیتحملشمیکنید”.)دومقرنتیان4-2:11(

یادرترجمهMassageمیگوید:
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"آنچهمرادرموردشمابسیارآزردهمیکند-غیرتواشتیاقالهیاست
کهدرمنمیجوشد!منقولازدواجشمارابهمسیحدادهام،شمارا
مانندپاکترینباکرههابهاوتقدیمکردم.وحاالهراسانمکهمانندحوایی
کهفریبلطافتونقشونگارمارراخورد،شمانیزازپاکیمحبتخود
نسبتبهمسیحدورشدهباشید.درستمثلآناستکهکسیعیسایی
دیگررابهشماموعظهکرده-روحوپیغامیمتفاوتدرشماجاگرفته

باشد-وشماآنرابهآسانیتحملکنید."

بهعنوانیکمادر-شایدهممادربزرگ-بهحرفمگوشدهید:شمابرای
سازشدربرابرقیاسخلقنشدهاید.خالق،اصالتخودرادردی.ان.ایشما
تنیدهاست.شماتنهامیتوانیدمحبتوجاللمنحصربهفرداوراارائهدهید.
وایندرحالیستکهثمروپاداشنحوهانجامآن،تابهابدباشماخواهدبود.

تاج های ابدی
منکتابراباهویتخودمانوهویتخداوندشروعکردموقصددارم
آنراباآنچهکهبهمابخشیدهشدهتمامکنم.عالوهبروعدههایفوقالعاده
عالیوارزشمندیکهمارادرطبیعتالهیخداوندشریکمیسازد،مازینِت

اقتدارخداوندنیزهستیم.
منجواهراترادوستدارم،امانههرجواهریرا.جواهراتیرادوست
دارمکهداستانوسابقهایبههمراهخوددارند.حلقهازدواجمنداستان
ازدواجمارابازگومیکند.حلقههاییدارمکهدرتولدهرپسرمبهمنداده
شدهاند.گردنبندیدارمکهبهشکلشمشیرودستبندیکهبهشکلکمان
استوجواهراتیدیگرکهنشاندهندهآنهستندکهجنگیدنبهمثابۀدختر
خداوند،بهچهمعناست.جواهراتیدارمکههدیهازدوستانمهستندیابه
اند.معناوزماِنپشتهرهدیه اززندگیمنگرهخورده دورهایخاص
یافقطیک تعیینمیکندکهآنجواهرزینتیست

شیءاست.
"هانا بلندیها"نوشته بر "پاهایهیند داستان
هورنارد"رادوستدارم.اینداستانراوقتی
آن از و خواندم بود، سالگیام بیست اواسط

برای بردن  این تاج نیاز 
به عمق داریم.
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موقعتابهحالهمیشهبامناست.اینداستانرابرایپسرانموقتیکوچک
بودند،میخواندم،وهربارالزمباشد،آنرابرایخودتکرارمیکنم.دراین
داستانتمثیلی،زنیجوانوترسانازخانهخودبهمکانهایمرتفعمسافرت
با مسیر، طول در میراند. بیرون را ترس کامل، محبت که جایی میکند؛
پستیبلندیهاوآزمایشاتبسیاریروبهرومیشود.درچنینموقعیتهایی،
قهرمانهراسانداستان،قربانگاهیمیسازدوسنگییادگاریراازآنجا
برمیداردوآنرادرکیسهایکهباخوددارد،حملمیکند.درنقطهایاز
داستان،آنقدرناامیداستووعدههاآنقدردوربهنظرمیرسندکهوسوسه
یادآور فقط که سنگهایی بیاندازد؛ دور را بیارزش سنگهای میشود
ناامیدیاوبودند.امانظرشعوضمیشودوخوشبختانهسنگهارانگه
میدارد،چونبعداًسنگهاتبدیلبهتکهجواهراتیمیشوندکهتاجاوازآنها

ساختهشدهاست.
پژوهشگرانکتابمقدسباوردارندپنجنوعتاجدرکالمخداذکرشده
است؛تاجپارسایی،کهخداوندوقتیگناهانوشرمراباپارساییعیسای
مسیحمعاوضهمیکنیم،آنرابرسرمامیگذارد.تاجشادیوافتخار،این
برایکسانیاستکهخداوندرابدونتوجهبهشرایطمیپرستندوجالل
میدهند.تاجدیگر،تاججاللاستبرایآنانیکهمشتاقظهورپرجاللمجدد
اوهستند.درچندصفحهباقیمانده،میخواهمدوتاجدیگررابررسینمایم.

تاج غیرفانی 
تاجغیرفانی،تاجیاستکهدراولقرنتیان24:9-27ازآننامبرده

شدهاست:

تنهایکیجایزه اّما نمیدانیدکهدرمیدانمسابقه،همهمیدوند، "آیا
رامیبرد؟پسشماچنانبدویدکهببرید.هرکهدرمسابقاتشرکت
میجوید،درهرچیز،تنبهانضباطیسختمیدهد.آنانچنینمیکنند
تاتاجیفانیبهدستآورند؛ولیماچنینمیکنیمتاتاجیغیرفانیبه
دستآوریم.پسمناینگونهمیدوم،نهچونکسیکهبیهدفاست؛
ومشتمیزنم،نهچونکسیکههوارابزند؛بلکهتنخودراسختی
به موعظه از پس مبادا میدارم، نگاهش خویش بندگِی در و میدهم
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دیگران،خوْدمردودگردم”.)اولقرنتیان27-24:9(

کردن تمرین طرز و میآید، دست به مسابقه در شرکت با تاج این
کردنخوشایند تمرین میسازد. رامشخص مسابقه در دویدن نحوه ما،
هیچکسنیست،اماهیچکداممردودنمیشوندیادرمسابقهبازندهنمیشوند.

روحالقدس،بهُطرقمختلفمربیماست.

"روحقّدوسخداراکهبدانبرایروزرهاییُمهرشدهاید،غمگینمسازید."
)افسسیان30:4(

همهچیزمجازاستاماهمهچیزمقدسنیستوختمبهمسابقهایخوب
نمیشود.خداوندمیداندبرایعملکردیخوبچهچیزهایینیازاست.او
برویم. آهسته است نیاز وقت چه یا گرفت سرعت باید وقت چه میداند
میداندباچهکسیبایدتمرینکنیموالزماستازچهکسیبرحذرباشیم.
ماکسانیهستیمکهازپیرویدستوراتاوسودمیبریم.مابرایآنچهفانی

استنمیدویم،بلکهبهدنبالپاداشابدیهستیم.

"برزمینگنجمیندوزید،جاییکهبیدوزنگ،زیانمیرساندودزدانَنْقب
میزنندوسرقتمیکنند.بلکهگنجخودرادرآسمانبیندوزید،آنجاکه
بیدوزنگزیاننمیرساندودزدانَنْقبنمیزنندوسرقتنمیکنند.زیرا

هرجاگنجتوست،دلتونیزآنجاخواهدبود.")متا21-19:6(

وقتیقلبشمادرآسمانباشد،راهخودرابهآنجاپیدامیکنید.همانطور
کهدریافتهایم،اینگنجدردلشماحملمیشودونگهبانآنمحبتاست.
اجتماعی، ارتباطات افکار، کتابها، نظرات، کلمات، به دنیاییآغشته مادر
زیبایی،خالقیتوحکمتزندگیمیکنیم.خیلیازاینهاشگفتانگیزهستند.
اماجاذبهایخطرناکدرایندنیاوجودداردکهسعیبرپایینکشیدنشما

داردتانتوانیددرمسابقهخودبدوید.بهماهشداردادهشده:

دوست را دنیا کسی اگر مدارید. دوست است، آن در را آنچه و "دنیا
بدارد،محبِتپدردراونیست.زیراهرچهدردنیاست،یعنیهوایَنْفس،
هوسهایچشموغروِرمالومقام،نهازپدربلکهازدنیاست.دنیاو
هوسهایآنگذراست،اّماآنکهارادۀخدارابهجامیآورد،تاابدباقی

میماند.")یوحنا17-15:2(
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وابستگیهای به ما اسارت و محدودیت باعث که عواملیهستند اینها
دنیویاند.

میلبهدنیابهسهگروهتقسیمشده:
1 خواهشجسمیابهراههایخودرفتن.
2 خواهشچشمیاخواستنهرآنچهکهمیبینید..
3 غرورزندگانییامهمبهنظررسیدن..

این از یکی با حداقل موارد، این سه هر با نگوییم اگر ما از کدام هر
رقبادردورانمختلفزندگیدستوپنجهنرممیکنیم.راههایبیشماری
بازی نقشی ما اینعواملمیتواننددرزندگی از داردکههرکدام وجود
چهرهای مختلف زمان در میتوانند محرک امیال این از کدام هر و کنند
متفاوتبهخودبگیرند.وقتیتازهازدواجکردهبودیموفرزندینداشتیم،
خیلیخودخواهبودم.فکرمیکنمعادالنهباشدکهبگویممیخواستمراههای
بهدست میخواستم میدیدم، که را آنچه هر و بگیرم پیش در را خودم
حمایت مرا بد رفتارهای بتوانیم تا نداشتیم کافی پول خوشبختانه آورم.
کنیم،امااینبدانمعنانبودکهمندستازآنهابشویمودرپیشاننباشم.
بعددرطولپنجسالسهپسربهدنیاآوردموتنهاچیزیکهمیخواستم،
خوابیکوتاهبود!اکنونباباالرفتنسنّام،میلمهمبهنظررسیدندرمن
تبدیلشدهاستبهاهمیتیکهبرایخانواده،دوستانوچنددختریکهدر

مسیرزندگیمقرارگرفتهاند،پیداکردهامواینمراخشنودمیکند.
خرد ابدیت بار زیر که شده زده رقم آنطور دنیوی امیال سرنوشِت
شوند.همهچیزازجملهموسیقیورسانههایاجتماعیوتبلیغاتوهرگونه
انسانی، تاریخ امیالراتغذیهمیکنند.مادرهیچجای این سرگرمیدیگر،
چنیندسترسینزدیکیبهکسانیکهآنهارانمیشناسیم،نداشتهایم.وقتی
مردمبرایارتباطباکسانیکهآنهارامیبینند)مثلدوستانوخانواده(مشکل

دارند،تعجبآورنیستکهارتباطباخدایینادیدنیچالشبرانگیزباشد.

)اول میماند." باقی ابد تا میآورد، جا به را ارادۀخدا که آن "اّما
)1 :2 یوحنا

مابرایجداشدنازایندنیا،ارادهخودراتسلیمکردهوارادهخداوندرا
میپذیریم.ماتنهادرخداونداستکهدرماناینارتباطاتخطرناکرامییابیم.
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“خداونْدخدایخودراباتمامیدلوباتمامیجانوباتمامیقّوتو
باتمامیفکرخودمحبتنما؛وهمسایهاتراهمچونخویشتنمحبت

کن.")لوقا27:10(

وقتیمحبتخداونددرزندگیمافزونیمییابد،جذابیتایندنیاکمتر
میشود.همانطورکهبرخداوندتمرکزمیکنمواجازهمیدهماومرامحبت
کند،درمییابمکهبرخودآسانترمیگیرم.وقتیبرخودآسانترمیگیرم،
بهدیگرانمحبتبیشتریدارم.وقتیتمرکزمبرخداستومحبت نسبت
میکنم،پساحتمالدنبالکردنچیزهایتهیدرمنکمترمیشود،چون

روابطمن،شکافهاراُپرمیکند.

"ایزناکاران،آیانمیدانیددوستیبادنیادشمنیباخداست؟هرکهدر
پیدوستیبادنیاست،خودرادشمنخدامیسازد.")یعقوب4:4(

بعضیوقتهاازخودممیپرسمکهآیااینآیهراجدیمیگیریمیاتصور
میکنیمبهاینخاطرکهفیضبهمارایگانبخشیدهشده،دیگراثریبرما
مقابل در را خود آگاهانه، و دانسته کسی کنیم تصور است ندارد.سخت
خالقشقرارمیدهد.پولسبازناکارانیروبهروبودکهمیخواستندهمتحت
شریعتوهمتحتفیضزندگیکنندویعقوببهکسانیاشارهمیکندکه

عهدیابدیدارند،ولیمثلزنلوطباامیالدنیویدرکشمکشهستند.
دقتکنیدکهاینسردرگمیفقطباآرزویامیِلدوستیبادنیابهوجود
میآید.یعقوبدقیقًااینجابهچهچیزاشارهدارد؟داشتِندوستانیدردنیایا
حتادوستانیکهدنیویومادیهستند،مشابهدوستشدنبادنیانیست.
الزماستکهدوستانیازدنیاداشتهباشیم،ولینبایدبادنیادوستشویم.
داشتندوستانیازدنیانشانمیدهدکهچگونهباساکنیندنیاارتباطبرقرار
میکنیم؛امادوستشدنبادنیا،دوستیباسیستمدنیویاست.شمابرآنچه
کهتحتکنترلآنهستید،هرگزاقتداریندارید.ماخواندهنشدهایمتانسبتبه
ایندنیاهمذاتپنداریکنیم،بلکههدفماشفقتودلسوزیبرایایندنیاست.

بهاینمعناکه:
برهنه آنها با که این جای به میپوشانیم، لباس را جهان برهنگان ما

شویم.
مابهگرسنگانجهانغذامیدهیم،بهجایاینکهبرایچیزهایدنیوی
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گرسنهباشیم.
مامامورانشفاهستیمکهخواندهشدهایمکناربسترجهانیکهدردمند

استبنشینیم،نهاینکهباآنهمبسترشویم.
برقرارمیکنیم؛ ارتباط بهعنوانسفیرانملکوت افراد، بادیگر ما حتا
جاییکهدستوراتشاهمااجرامیشود.بهاینمعناکهروزیفرامیرسد

کهاینروابطتغییرمیکند.
خواندگی و بگذاریم کنار را ترس با رقابت باید تاج، این بردن برای

خداوندراکهمحبتبهاو،دیگرانوخودماناست،پذیراشویم.

تاج حیات 
وبعدنوبتبهتاجآخرمیرسد؛تاجحیات!

شهدا تاج میتوان آن به کنید، نگاه تاج این به که جهت هر از
نامبرده آنها از عبرانیان کتاب در که قهرمانان از خیلی گفت. نیز
ایمان" "تاالر در مسیح دیگر پیروان و پطرس استیفان، مانند شده،
اینتاجرابهدستخواهندآوردوکسانیکهدراینسویابدیت،ماهرگز
نامآنانرانخواهیمدانست؛افرادیکههرچهداشتندرابخشیدند.اینتاج

باقیمتیبیرقیبخریداریشدهاست.

"ازرنجیکهخواهیکشید،مترس.باخبرباشکهابلیسبرخیازشما
رابهزندانخواهدافکندتاآزمودهشویدودهروزآزارخواهیددید.لیکن
تابهمرگوفاداربمانکهمنتاجحیاترابهتوخواهمبخشید.آنکه
گوشداردبشنودکهروحبهکلیساهاچهمیگوید.هرکهغالبآید،از

مرگدوّمگزندنخواهددید.")مکاشفه11-10:2(

منترجمهMassageازآیه10رادوستدارم:"منتاجیبهاندازه
تمامدنیادارم،کهمنتظرآمدنتوست!"

مادردورانیزندگیمیکنیمکههرروزقلبهایبیشتریازترسبه
خودمیلرزندوشکستمیخورند.خشونت،بیماری،قحطیوجنگ،ترس
ازمرگرامیپرورانند.تهمت،افتراوجفاترسرادرانسانمیپرورانند.
واضحاستکهشیطانمیخواهدمارادرسکونفروبردیامارامجبورکند
تاعکسالعملنشاندهیم.مثلنرون،شیطانمیخواهدبابیرحمیوترس
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ازیکسووبااغواتوسطثروتوشهوتازسویدیگر،مارازمینبزند.
دشمن،بیشازهرچیزمیخواهدکهکنارچشمهآرزوهاباسکههاییکهدر

دستداریم،بمانیم.برایبردنتاجنیازبهعمقداریم.
اخیراًبهسهداستانوحشتناکدرطولیکروزبرخوردم.دوداستان
و او خواندم. بود، فرستاده برایم روحانیام دختر که لینکی طریق از را
خانوادهاشباسازمانیدراسرائیلهمکاریمیکردندکهباقاچاقجنسی
را جوان دختر و زن پنجاه و صد داستان اول لینک در میکرد. مبارزه
ISIS اینزنانودخترانتوسطداعش بودند. خواندمکهخودکشیکرده
اسیرشدهوبهعنوانبردهجنسیازآنهاسوءاستفادهمیشد.برایبیشتر
کردنعمقفاجعهونمکبهزخمهمهپاشیدن،اجسادایندخترانتوسط
با بهسگهاخوراندهشد. بودند، اسیرکرده را آنها که داعش سربازان
ناباوریچندباراینداستانراخواندم.آیاشریربهاینوضوحمیتواند
عملکند؟حتااکنونکهاینکلماترامینویسم،میتوانمسگهاراببینمکه
بدنایندخترانراتکهتکهمیکنند.ازتصویریکهدرذهنمتصورشدهام،

بهخودمیپیچیمودرهمینحینمکاشفه17:12رابهخاطرمیآورم:

"آنگاهاژدهابهزنخشمبردوعزمآنکردتابادیگرفرزنداناوبجنگد؛
نگاه آنانکهاحکامخدارااطاعتمیکنندوشهادتعیسارا با یعنی

میدارند.")مکاشفه17:12(

چنینرویاروییبرایانسانهابیشازحدبیرحمانهاست...این،خشم
اژدهاست.

اینخشمبهسوی"زن"و"فرزنداناوکهفرامینخداوندرااطاعتکرده
وشهادتبرعیسارانگاهداشتهاند"است.درطولدههگذشته،تصاویر
ازتصور ابعادیدور یافتهودر تاریکیرادیدهامکهدرشرارتفزونی

گسترشیافتهاند.
لینکبعدیایکهبازکردم،مربوطبهبردگانجنسیایبودکهبهمردان
به تجاوز به اشارهای همچنین میشدند. داده پاداش قرآن حفظ ازای در
کافرین،بهعنواننوعیازپرستشدرآنداستانذکرشدهبود.متاسفانه
میدانمکهوقتیاینکتابچاپشود،موجیازقساوتهااینداستانهارا

درخوددفنمیکنند.
لینکسومازطریقایمیلیکیازپرسنلبهدستمرسید.همکاریداریم
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کهتوزیعمنابعمسیحیرادرکشورهاییکهبهخاطرجفایافقر،امکانو
اجازهدسترسیبهمنابعمسیحیراندارند،مدیریتمیکند.یکیازدوستان
شجاعمادرخاورمیانهدرموشکبارانیکهمسیحیانرادرسوریههدف
قراردادهبودکشتهشد.همکارمادرطولتوضیحاتشرایطمرگاینمرد،
نوشت:"بعضیخواندهشدهاندبهایزیادیبدهندودیگرانخواندهشدهاند

هرآنچهداشتهاندرابدهند!"
شگفتزدهشدهبودم.وقتیداشتمبرایشرکتدرجلسهبهسمتدفتر
رانندگیمیکردم،سعیکردمدرذهننامهایبرایهمسراوبنویسم.حس

کردمهرچیزیکهبگویم،توهینبهزندگیوشرایطاوست.
"متاسفم"،واژۀبیهودهایبهنظرمیرسید،تشکرکردناشتباهبود.من
ازخانهایامنبرایاومینوشتمکههرگزمرگشهیدیرابهچشمندیده
بود.بااشارهایموسیقیپرستشدراختیارماستوآنقدرکتابوانجیل
دارمکهنمیتوانمهمهرابخوانم.یخچالپرازغذاست،کمدپرازلباسو
چنین وجود از و میخندند آنها میگذرانم، وقت نوههایم با وقتی امشب

دردیدرزندگیخواهروبرادرانمانبیاطالعهستند.
و همه از مجزا من زندگی کردم احساس ناگهان میکشیدم. خجالت
پوستهایخالیاست،هرچهراکهمیشناختمبهشکنندگیحبابهاییبود
کهنوههایمباآنهابازیمیکردند.میخواستمبهکسیزنگبزنم.زنیکه
بزرگتروحکیمترباشد...کسیکهمیتوانستدرککندکهدرونمندر
چهوضعیتیاست؛اگرچهنمیتوانستبهطوفانسواالتدرونمپاسخدهد.
چراهایزیادیدروجودمسرگردانبودند.چرامنآنقدرداشتم،ولی
زنانیدیگرآنسویآبهاآنقدردرهمشکستهاندکهمجبوربهگرفتنجان
خودهستند؟عدالتکجاست؟میخواستمتناقضدردیراکهحسمیکردم
پردازشکنم.بعدمتوجهشدمکهمقایسهمیکنم.حقداشتمچنینتضادی
تبدیل فقط مار نمییافتم. جوابی بود. بیفایده مقایسه ولی کنم حس را
سر وحشتناکی بالهای زن و مرد اژدها، تاثیر تحت بود. شده اژدها به
یکدیگرمیآوردند.متوجهبودمکهحقانتخابدارم.میتوانستمبهپرسیدن
سواالت،خشمگینانهادامهدهمیامیتوانستماجازهدهمعالمتسوالهای
وتصمیم کردم پاک را اشکهایم تعجبشوند. بهعالمت تبدیل زندگیام

گرفتمزندگیآنهانقطهعطفیدرزندگیامشود.
چنینداستانهاییازجفا،جدیدنیستند-درهردورهچنینداستانهایی
داریم.درپنجاهوپنجسالگیبایدآنقدربالغشدهباشمکهباسواالتیکه
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نمیتوانمپاسخیبهآنهابدهم،درگیرنشوم.سواالتیکهاینسویابدیت
برایآنهاجوابینمییابم.سنبهتنهایینمیتواندازبیمعنایی،معنابسازد.
درمسیرپرسرعتیهستیمواتفاقاتروزانهباعثمیشودابدیتبیشاز
آنچهکههست،جذابشودکهخودمزیدبرعلتاستتاوقتیکهمیتوانیم
زحمتبیشتربکشیم.فقطدرابدیتداستانهامنطقیبهنظرمیرسند،ولی
اینجاوحاالمیتوانیمدعاکنیموبدانیمصدایماشنیدهشدهاست؛وقتی

کهدلهایماآزادازمقایسه،حسادتورقابتاست.

"زیرایکبدنهستویکروح،چنانکهفراخواندهشدهایدبهیکامیدِ
دعوتخویش؛یکخداوند،یکایمان،یکتعمید؛ویکخداوپدرهمهکه
فوقهمه،ازطریقهمه،ودرهمهاست.اّمابههریکازمابهفراخور

اندازۀبخششمسیح،فیضبخشیدهشدهاست”.)افسسیان7-4:4(

زندگی کنید
بهفراوانیبهمابخشیدهشدهاست.دیدِمنحصربهفردماهدیهاست.آنچه
تجربهمیکنیمومیبینیم،هدیهاست.ماحقانتخابداریم.میتوانیماجازهدهیم
ماراغارتکندوهیچکارینکنیم،میتوانیممانندیکعرفبهآننگاهکنیمو
اجازهدهیمماراتحتفشارقراردهد،یامیتوانیمباشگفتیهایدائمیزندگی

کنیموبهقوتلحظهلحظۀزندگیخودفکرکردهوبهجلوپیشبرانیم.
مندرطولدههگذشته،از"مادهشیرها"و"دخترانشمشیربهدست
وصلیببردوش"2نوشتهام.زنانیکههمچوندخترانخداوندمیجنگندو
برآنچهآنهارابهگریستنوامیدارد،برایتقویتروحشانبوسهمیزنند.و
حاالبهاینامیدمینویسمکهتمامآنچهدرونشماست،تحققیابد.چراکهشما

عزیزانم:

به زندگی بی رقیب خوانده شده اید.
پدریبیرقیبشمارادوستدارد.

درزمانیبیرقیبزندههستید.
ازقومیبیرقیبخواندهشدهاید.

نامکتابهاییکهنویسندهبهرشتهتحریردرآوردهاست. 2
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خداییبیرقیبراخدمتمیکنید.
باقربانیبیرقیبخریداریشدهاید.

اسمیبیرقیببهشماسپردهشدهاست.
روحیبیرقیبشماراقوتبخشیده.

بهشعروزبانیبیرقیبتبدیلشدهاید.
عضویازبدنیبیرقیبهستید.

باسالحیبیرقیبتجهیزشدهاید.
درجنگیبیرقیبدرگیرشدهاید.
بهدعاییبیرقیبدعوتشدهاید.

روبهرویشمافرصتهاییبیرقیبقرارگرفته،چون
درموقعیتیقرارگرفتهایمکهمحصولیبیرقیبداشتهباشیمو

سرنوشتمابرایابدیتیبیرقیبرقمخوردهاست!
پارسایی، و قدرت، زیبایی، در که بگیریم پیش در را زندگیای بیایید
بیرقیبوبیهمتاستوبداندستیابیم...بعضیهابسیاربهادادهاندو

دیگران،هرآنچهراکهداشتهاند.
درحضورخداوند،تابناکازامید،وفاداردرخدمتوبامحبتدرهر
آنچهانجاممیدهیدبایستید.دوستوخواهرمن!سرنوشتیبیرقیبدر
و روید پیش جسارت و محبت از شده زاده شجاعتی با توست. انتظار

بیدرنگآنرازندگینمایید.

سواالت مباحثه ای
1 داستانتکالچگونهباقلبشماصحبتکرد؟.
2 تفاوتبینداشتنرابطۀدوستانهبادنیاودوستبودنبادنیارا.

شرحدهید.
3 درچهنقاطیاززندگیتاننیازداریدکهعالمتگذاریتانتغییرکند.

)برایمثالعالمتسوالبهعالمتتعجبتبدیلشود.(
4 گامبعدیایکهبهسویزندگیبیرقیببرمیدارید،چیست؟.



لیزابیور،سخنرانمعروفبینالمللیونویسندهکتابهایپرفروش،و
یکیازمجریانبرنامهتلویزیونی"مسنجر"میباشدکهدربیشازدویست
ماده برخاستن چون: هایی کتاب نویسنده او میشود. پخش دنیا کشور
شیر،دخترانشمشیربهدست،ومبارزهبهسبکزنانهاست.لیزایکیاز
مهمانانهمیشگیبرنامهLifeTodayاستوبهعنوانسخنراندرکنفران
هیلسانگ کلیسای و مایر کنفرانسهایجویس ایمان"، "زنان هاییچون
شرکتداشتهاست.اووهمسرش-جان-چهارفرزندپسردارندودرایالت

کلورادوزندگیمیکنند.

جهتشناختبیشتربهLisaBevere.comمراجعهنمایید.
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