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پيش گفتار
خدا برای هرچيزی که بر ﺷما اتفاق مﯽ افتد نقﺷه ای دارد.
سختﯽ و رنج جنبه ای مثبت دارد .من چنين متوجه مﯽ شوم که اين نظر چيزی نيست که شمﺎ آنرا پيوسته
بشنويد .اولين واکنش شمﺎ ممکن است اين بﺎشد که بگوييد ،واقعﺎ َ  ،پس شمﺎ نمﯽ دانيد که از چه مشکﻼتﯽ
من دارم عبور مﯽ کنم.
ديدن جنبﮥ مثبت رنج سختﯽ اين نيست که مﺎ آرزوی چيزی را بکنيم و يﺎ اينکه واقعيت را انکﺎر کنيم و يﺎ
ﺣتﯽ دلخوش کردن خودمﺎن نيست بلکه اظهﺎر ايمﺎن است.
جنبﮥ مثبت رنج و سختﯽ در دو عقيدۀ قوی ريشه دارد .اول اينکه بﺎيد بﺎور بکنيم که خدا برای زندگﯽ هر
شخﺻﯽ نقشﮥ خﺎﺻﯽ دارد و اين موضوع شﺎمل شمﺎ نيز مﯽ شود .اگرشمﺎ مﺎيل هستيد که نقشه و هدف
خدا در زندگﯽ شمﺎ انجﺎم شود مﯽ بﺎيست خدا به ﺣدی درزندگﯽ شمﺎ پيش برود که ببيند هدف و مقﺻودش
در آن به عمل رسيده است .او برعليه ارادۀ شمﺎ عمل نخواهد کرد امﺎ اگر ارادۀ شمﺎ طلب ارادۀ او مﯽ
بﺎشد پس خداوند آسمﺎن وزمين را به لرزه خواهد آورد تﺎ اراده اش را در شمﺎ و از طريق شمﺎ به انجﺎم
برسﺎند  .بﺎورکردن اين موضوع به اين معنﯽ است که خدا مﯽ تواند هر رنجﯽ را که در سر راهتﺎن قرار
مﯽ گيرد برای پيش بردن هدف هﺎيتﺎن بر روی زمين بکﺎر ببرد و يﺎ اينکه مقﺎﺻد خودش را در زندگﯽ
شمﺎ به عمل بيﺎورد ديگر اينکه خدا قﺎدر است بدون توجه به موقعيتﯽ که شمﺎ امروز بﺎ آن مواجه هستيد،
مسﺎئل را به نيکويﯽ شمﺎ تغيير بدهد .شﺎيد شمﺎ فکر کنيد که زندگﯽ شمﺎ به ﺣدی از مسير خﺎرج شده و
خرد شده است که ديگر قﺎبل تعمير نيست ،امﺎ کتﺎبمقدس مﯽ گويد" :مﯽ دانيم که به جهت آنﺎنﯽ که خدا را
دوست مﯽ دارند و به ﺣسب ارادۀ او خوانده شده اند همﮥ چيزهﺎ برای خيريت ايشﺎن بﺎ هم در کﺎر مﯽ
بﺎشند " )روميﺎن بﺎب  ٨آيﮥ .(٢٨
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خداوند راه خﺎﺻﯽ برای مرتب کردن مسﺎئل دارد بنﺎبرين چيزهﺎی نيکو از چيزهﺎی بد بوجود مﯽ آيند .
به عنوان نجﺎت دهنده اين طبيعت خﺎص او مﯽ بﺎشد از آنچه که سعﯽ دارد مﺎ را دربند کند استفﺎد مﯽ کند
تﺎ مﺎ را آزاد بسﺎزد  .نه فقط اين بلکه وقتﯽ خداوند مﯽ خواهد که موقعيتﯽ را تغيير بدهد ،خداوند از اين
طريق پيغﺎمﯽ را نيز به مردمﯽ که شﺎهد و نظﺎره گر مﺎ هستند مﯽ فرستد که او چگونه در زندگﯽ مﺎ
دارد عمل مﯽ کند .اين پيغﺎم شﺎيد عکس العمل هﺎی متفﺎوتﯽ چون الزام توبه و ستﺎيش را به دنبﺎل داشته
بﺎشد .چيزهﺎی نيکويﯽ که خداوند در زندگﯽ مﺎ مﯽ کند هرگز به مﺎ فقط منﺣﺻر نمﯽ گردند بلکه هميشه
برای افراد ديگر نيز مﯽ بﺎشند.
مسيح اين را از طريق شفﺎی يک مرد نﺎبينﺎ در اورشليم به شﺎگردان خود آموخت .شﺎگردان پس از اينکه
مسيح شخص نﺎبينﺎ را شفﺎ داد از او پرسيدند که " ای استﺎد گنﺎه ِکه کرد اين شخص يﺎ والدين او که کور
زاييده شد؟ " )يوﺣنﺎ بﺎب ٩آيﮥ .(٢
در تمﺎمﯽ زندگﯽ به شﺎگردان تعليم داده شده بود بيمﺎری نشﺎنﮥ داوری خدا مﯽ بﺎشد .آنهﺎ بدون شک بﺎور
داشتند که کسﯽ ﺣتمﺎ َ گنﺎهﯽ کرده سبب اين بيمﺎری شده بود .پس عيسﯽ در جواب گفت " :گنﺎه نه اين
شخص کرد و نه پدر و مﺎدرش بلکه تﺎ اعمﺎل خدا در وی ظﺎهر شود) "يوﺣنﺎ بﺎب ٩آيﮥ .( ٣مقﺻودی
برای رنج سختﯽ اين مرد وجود داشت .شﺎگردان مسيح نﺎبينﺎ بودن اين شخص را معلول چيزی بد مﯽ
پنداشتند ،امﺎ عيسﯽ به آنهﺎ آموخت که اين نﺎبينﺎيﯽ به دليل امر نيکويﯽ مﯽ بﺎشد.
توجه داشته بﺎشيد که مسيح نگفت که اين مرد بخﺎطر اينکه گنﺎهکﺎر است نﺎبينﺎ بدنيﺎ آمده است امﺎ بﺎ اين
ﺣﺎل خدا مﯽ خواهد از اين موضوع استفﺎده بکند .اگر اينطور بود فهميدن آن برای مﺎ آسﺎن تر مﯽ شد .
امﺎ عيسﯽ گفت که خدا مقﺻودی بسيﺎر فراتر از آنچه شﺎگردان در فکر خود داشتند در نظر داشت .خدا
برآن بود که از معجزه استفﺎده کند تﺎ امری مثبت و ابدی در زندگﯽ اين شخص و اشخﺎص ديگری که
شﺎهد اين معجزه بودند ايجﺎد بکند.
اين نور ابدی تﺎزه ای بر هر نوع مﺻيبت و بدبختﯽ که مﺎ ممکن است تجربه کنيم مﯽ تﺎبﺎند .ﺣينﯽ که
دليل موجهﯽ وجود دارد که مﺎ دربﺎرۀ انچه بﺎعث رنج و بدبختﯽ شده است) که مﺎ در بخش هﺎی بعدی اين
کتﺎب بﺎ آن برخورد خواهيم کرد (.نگران بﺎشيم ،نگرانﯽ عميق تر مﺎ بﺎيد هميشه اين بﺎشد که مﺻيبت چه
نتيجه ای را به دنبﺎل دارد .آيﺎ مﺎ به مﺻيبت اين اجﺎزه را مﯽ دهيم که مﺎ را به عقب رانده ،شکست بدهد
و مﺎ را به پﺎيين سقوط بدهد ،يﺎ اينکه مﺎ رنج و مﺻيب را به عنوان چيزی که مﺎ را نيرومندتر ،بهتر و
کﺎمل مﯽ سﺎزد مﯽ پذيريم؟ آيﺎ مﺎ مﺻيب را به عنوان امری ويرانگر مﯽ انگﺎريم ،يﺎ اينکه دانه هﺎيﯽ را
در آن مﯽ بينيم که مﯽ توانند آنچه که مفيد و سودمند مﯽ بﺎشد مﺣﺻول بدهد؟ آيﺎ مﺎ رنج و مﺻيبت را به
عنوان چيزی که به مرگ مربوط مﯽ شود مﯽ انگﺎريم ،يﺎ اينکه آنرا بﺎ رشد و در نتيجه ﺣيﺎت جﺎودانﯽ
مرتبط مﯽ دانيم؟ آيﺎ مﺎ نتﺎيج ﺣﺎﺻل از رنج و مشقت را منفﯽ يﺎ بسته به وضعيت مﺣدود مﯽ بينيم يﺎ اينکه
آنهﺎ را قسمتﯽ از معجزۀ الهﯽ نقشه ای که برای زندگﯽ مﺎ وجود دارد مﯽ دانيم؟ بستگﯽ دارد به اينکه
چگونه مﺎ مﯽ توانيم از طريق رنج و مشقت پيشرفت بکنيم .اين رنج و مشقت مﯽ تواند يک معلم بﺎشد و
از مشقت و مخﺻوﺻﺎ وقتﯽ که مﺎ بﺎ ايمﺎن و مطﺎبق کﻼم خداوند از آن عبور مﯽ کنيم ،مﯽ توانيم درس
هﺎی گرانبهﺎيﯽ را بيﺎموزيم که مﺎ را آمﺎده مﯽ کنند تﺎ مردمﯽ بﺎشيم که خدا آفريده است.
خدا نقشه و مقﺻودی برای زندگﯽ شمﺎ دارد و نيز خدا مﯽ تواند آنچه را که زندگيتﺎن بر عليه شمﺎ هستند
استفﺎده کرده برای نيکويﯽ شمﺎ استفﺎده مﯽ کند .وقتﯽ شمﺎ خودتﺎن را برای اين مطﺎلعه آمﺎده مﯽ کنيد ،در
مورد سؤاﻻت زير تفکر کنيد.
*شمﺎ رنج و مشقت را چگونه درک مﯽ کنيد؟
*آيﺎ مﯽ توانيد درک کنيد که چگونه خدا سبب شده است که چيز نيکويﯽ از از رنج و مشقتﯽ که شمﺎ
اکنون تجربه مﯽ کنيد بوجو بيﺎيد؟
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*چه چيزی قدرت بيشتری دارد که آيندۀ شمﺎ را تعيين بکند ،موقعيت هﺎيﯽ که شمﺎ خودتﺎن را در آنهﺎ مﯽ
يﺎبيد) که شﺎمل رنج و مشقت شمﺎ نيز مﯽ شود ( يﺎ ايمﺎن شمﺎ به خداوند عيسﺎی مسيح؟
درس اول
پذيرفتن نظری در مورد رنج و مصيبت
بسيﺎر در مورد چگونگﯽ غلبه بر موقعيت هﺎی غيرعﺎدی ،بهبودی يﺎفتن اززﺣمﺎت و يﺎفتن جواب برای
مشکﻼت نوشته شده اند .کتﺎب فروشﯽ هﺎ از کتﺎب هﺎی خود آموزمملو هستند ،امﺎ کتﺎبﯽ که هم اکنون شمﺎ
در دست داريد بهتر است راهنمﺎی کتﺎب مقدس نﺎميده شود.
زمﺎنﯽ که مﺻيبت به زندگﯽ مﺎ رخنه مﯽ کند ،بتدريج مﺎ توانﺎيﯽ خودمﺎن را برای کمک کردن به
خودمﺎن از دست مﯽ دهيم نقطﮥ نهﺎيﯽ مﺎ اغلب نقطﮥ آغﺎز خداوند مﯽ بﺎشد .کمکﯽ که خدا در کﻼم خود
به مﺎ ارائه مﯽ کند ابدی است ،امﺎ اين زمﺎنﯽ نيز هست .اميد من اينست که چنﺎنکه شمﺎ در اين مطﺎلعه
مشغول هستيد بﺎرهﺎ و بﺎرهﺎ به کتﺎب مقدس مراجعه بکنيد و کلمﺎت و جمﻼتﯽ از آن را برای خود
برجسته کنيد .کتﺎب مقدس پيش ترين وسيلﮥ ارتبﺎطﯽ خداوند و نيز سرچشمﮥ ﺣيﺎت ابدی مﯽ بﺎشد .
همينطور کتﺎب مقدس منبعﯽ است که مﺎ بﺎيد بطور متمﺎدی به آن بﺎزگرديم تﺎ آنچه را که در مﺎ و بر مﺎ
اتفﺎق مﯽ افتد بﺎ آنچه بﺎيد بر مﺎ و در مﺎ اتفﺎق بيفتد مقﺎيسه کنيم.
همچنﺎنکه در اين مطﺎلعه پيش مﯽ رويد ،در ﺣﺎشيﮥ کتﺎب مقدس خودتﺎن يﺎدداشت کنيد .اين از اهميت
بسيﺎری برخوردار است که شمﺎ بينش هﺎيﯽ را که خدا به شمﺎ داده است در کتﺎب مقدسﯽ که بطورمنظم
مطﺎلعه مﯽ کنيد بنويسيد تﺎ اينکه در اين کتﺎب نوشته شود بﺎ اينکه در آن جﺎهﺎيﯽ برای شمﺎ مهيﺎ شده اند تﺎ
در آنهﺎ يﺎدداشت هﺎی خودتﺎن را بنويسيد.
اصول مطالعه
در مراﺣل مختلفﯽ از شمﺎ خواسته خواهد شد که بﺎ جواب دادن به سؤال هﺎ زير مسﺎئلﯽ را تشخيص
بدهيد.
*چه ديد و بينش جديدی يﺎفته ايد؟
*آيﺎ تﺎ به ﺣﺎل تجربﮥ مشﺎبهﯽ داشته ايد؟
*در اين مورد چه اﺣسﺎسﯽ داريد؟
*به چه نﺣوی شمﺎ به انجﺎم دادن عملﯽ واداشته شده ايد؟
بينش ها
يک درک روﺣﺎنﯽ وقتﯽ بوقوع مﯽ پيوندند که چيزی را تﺎزه مﯽ بينيد .شﺎيد شمﺎ بﺎرهﺎ و بﺎرهﺎ آيﮥ
خﺎﺻﯽ را خوانده و تشريح کرده و در مورد آن تعمق کرده بﺎشيد به ﺣدی که شﺎيد فکر کنيد که ديگر
چيزی نيست که دربﺎرۀ آن يﺎد بگيريد ولﯽ بعدا خدا معنﯽ جديدی را برای شمﺎ مکشوف مﯽ کند .اين
درک روﺣﺎنﯽ مﯽ بﺎشد.
اين بينش هﺎ معموﻻَ بسيﺎر شخﺻﯽ مﯽ بﺎشند و اغلب مربوط به اموری مﯽ بﺎشند که شمﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎضر
تجربه مﯽ کنيد و يﺎ قبﻼ در زندگﯽ خود تجربه کرده ايد .هر وقت کﻼم خدا را بﺎز مﯽ کنيد که آن را
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بخوانيد ،از خداوند بخواهيد که بينش هﺎيﯽ به شمﺎ ببخشد .من مطمئنم که خداوند اين دعﺎی شمﺎ را جواب
خواهد داد.
در مطﺎلعﮥ کتﺎب مقدس اين ﺣﺎئز اهميت است که بينش هﺎيﯽ را که دريﺎفت مﯽ کنيم در کتﺎب مقدس
خودمﺎن بنويسيم تﺎ بتوانيم در نور سﺎير قسمت هﺎی کتﺎب مقدس آن هﺎ را دوبﺎره مطﺎلعه کنيم .همينطور
مﺎ آنهﺎ را آمﺎده داريم تﺎ بﺎ ديگران درميﺎن بگذاريم .همچنين بيشتر مردم بﺎوردارند که هرچقدر بيشتر
بينش هﺎی نوشته شدۀ خويش را بطور عمد و متمرکز مﯽ خوانند ،خدا بينش هﺎی بيشتری به آنهﺎ مﯽ
بخشد.
برخﯽ مواقع در مطﺎلعﮥ خود از شمﺎ خواسته خواهد شد که آنچه را که بخش هﺎی خﺎص کتﺎبمقدس به شمﺎ
مﯽ گويند يﺎدداشت کنيد .اينهﺎ جﺎهﺎيﯽ هستند که شمﺎ مﯽ بﺎيست بينشهﺎی خودتﺎن را بنويسيد.
تجربه ها
هرکدام از مﺎ از زمينﮥ منﺣﺻر بفردی به کتﺎبمقدس نزديک مﯽ شويم .بنﺎبرين هرکدام از مﺎ ديد و نظر
منﺣﺻر بفردی نيز در مورد متن خوانده شده داريم .هرگز تجربيﺎت زندگﯽ را بﯽ ارزش نپنداريد زيرا
آنهﺎ پﺎره ای از طريقﯽ مﯽ بﺎشند که خدا مﺎ را تعليم مﯽ دهد .مﺎ تجربيﺎتﯽ داريم که از طريق آنهﺎ مﯽ
توانيم بگوييم ،بخﺎطر آنچه برای من اتفﺎق افتﺎد من مﯽ دانم ﺣقيقتﯽ که در کتﺎب مقدس وجود دارد واقعﯽ
است زيرا هرچقدر بيشتر کتﺎبمقدس را ببينيم که بﺎ تجربيﺎت شخﺻﯽ مﺎ ارتبﺎط دارد ،بيشتر مﺎ را تأييد،
تشويق ،ملزم کرده به تﻼش وامﯽ دارد و مﺎ را تغيير مﯽ دهد .مﺎ در اين درک که کﻼم خدا عمومﯽ،
همينطور فردی و شخﺻﯽ است و چيزی وجود ندارد که مﺎ به عنوان انسﺎن بﺎ آن مواجه شويم و در کتﺎب
مقدس به نﺣوی به آن اشﺎره نشده بﺎشد .به اشتراک گذاشتن تجربيﺎتﯽ که در سفر ايمﺎنﯽ خودتﺎن داريد
برای رشد ايمﺎنتﺎن اسﺎسﯽ است .ﺣتﯽ اگر اين مطﺎلعه را شمﺎ به تنهﺎيﯽ انجﺎم مﯽ دهيد ،من شمﺎ را تشويق
مﯽ کنم که تجربيﺎت ايمﺎنﯽ خودتﺎن را به ديگران بگوييد .اجﺎزه بدهيد که ديگران از شمﺎ بيﺎموزند
همچنﺎنکه شمﺎ از ايشﺎن مﯽ آموزيد.
واکنش عاطفﯽ
چنﺎنکه هرکدام از مﺎ تجربيﺎت منﺣﺻربفردی در زندگﯽ خود داريم ،در نتيجه واکنش هﺎی اﺣسﺎسﯽ
منﺣﺻر بفردی نيز نسبت به کﻼم خدا داريم .واکنش اﺣسﺎسﯽ هيچکس واقعﯽ تر از ديگری نيست .شﺎيد
شمﺎ به خﺎطر آنچه مﯽ خوانيد در خوف و متﺣير بﺎشيد و يﺎ اﺣسﺎس شﺎدی عظيم و آزادی بکنيد امﺎ شﺎيد
شخص ديگری واکنش کﺎمﻼ متفﺎوتﯽ داشته بﺎشد .بﺎ اﺣسﺎسﺎتتﺎن بﺎ ﺻداقت روبرو شويد و يﺎد بگيريد که
آنهﺎ را بﺎ مردم در ميﺎن بگذاريد .نه تجربه ،نه اﺣسﺎسﺎت هيچکدام کتﺎب مقدس را واقعﯽ نمﯽ سﺎزند،
همين تجربيﺎت و اﺣسﺎسﺎت مﺎ مﯽ توانند مدرکﯽ برای ﺣقﺎيق کتﺎب مقدس مهيﺎ بسﺎزند .آنچه مﺎ در کتﺎب
مقدس مﯽ خوانيم تأثيری اﺣسﺎسﯽ بر مﺎ بﺎقﯽ مﯽ گذارند .برخﯽ اوقﺎت بخﺎطر آنچه مﯽ خوانيم به گريه
مﯽ افتيم و گﺎهﯽ نيز اﺣسﺎس شﺎدی و سرافرازی ،الزام ،اميد ،مﺣبت ،اشتيﺎق ،تعجب و يﺎ ﺣتﯽ اﺣسﺎسﺎت
ديگر بکنيم .من از شمﺎ مﯽ خواهم درک کنيد که متون کتﺎب مقدس به شمﺎ اجﺎزه مﯽ دهند که شمﺎ نسبت
به آنهﺎ واکنش اﺣسﺎسﯽ داشته بﺎشيد.
خدا شمﺎ را بﺎ اﺣسﺎسﺎت آفريد .خدا مﯽ داند که شمﺎ اﺣسﺎسﺎت خﺎﺻﯽ نسبت به او ،به ديگران و نسبت به
کﻼمش داريد .شمﺎ شﺎيد بعد از فهميدن اينکه نسبت به آنچه خدا به شمﺎ مﯽ گويد چه اﺣسﺎسﯽ داريد،
اﺣسﺎس مﯽ کنيد آسﺎن تر مﯽ توانيد آنچه را که کتﺎب مقدس از شمﺎ مﯽ خواهد انجﺎم بدهيد .وقتﯽ شمﺎ بﺎ
سﺎير ايمﺎنداران گردهم مﯽ آييد تﺎ درمورد رنج و درد مطﺎلعه کنيد و اينکه چگونه در زمﺎن تنگﯽ هﺎ مﯽ
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توانيد در زندگﯽ روﺣﺎنﯽ خودتﺎن مﯽ توانيد ترقﯽ و پيشرفت کنيد ،بر آنچه کتﺎبمقدس مﯽ گويد تمرکز
کنيد بگذاريد که کتﺎب مقدس در مورد خودش ﺻﺣبت کند .بسيﺎری اوقﺎت مطﺎلعﮥ کتﺎبمقدس مﯽ تواند
عقﺎيدی که توسط افراد مختلفﯽ در گروه يﺎدداشته شده اند به فرعيﺎت رفته از اﺻل منﺣرف گردد .وقتﯽ
به اين نقطه مﯽ رسيم درمطﺎلعﮥ کتﺎب مقدس عقﺎيد مﺎ در مقﺎيسه بﺎ کتﺎب مقدس از اهميت کمتری
برخوردار است .بجﺎی آن مفيدتر خواهد بود اگر تجربيﺎت خودمﺎن را وقتﯽ که کتﺎبمقدس در زندگيمﺎن
کتﺎب مﺎ جﺎن مﯽ گيرد بﺎ ديگران در ميﺎن بگذاريم و يﺎ اﺣسﺎسﺎت خودمﺎن را در مورد آنچه کتﺎب مقدس
مﯽ گويد بيشتر از آنچه مﺎ دربﺎرۀ متن خﺎﺻﯽ فکر مﯽ کنيم به ديگران بگوييم .هيچکدام از مﺎ بطور
کﺎمل کتﺎبمقدس را درک نمﯽ کنيم ،زيرا کتﺎبﯽ است که پُری غير قﺎبل غوررسﯽ روح خدا را منعکس
مﯽ کند .امﺎ هرکدام از مﺎ تجربﮥ اﺣسﺎسﯽ و تجربﮥ زندگﯽ مربوط به کﻼم خدا را داريم که معتبر مﯽ
بﺎشد.
تﻼش ها
چنﺎنکه در کتﺎب مقدس مﯽ خوانيم اﺣتيﺎج داريم به جﺎيﯽ برسيم که اﺣسﺎس بکنيم به تﻼش واداشته شده ايم
تﺎ در واکنش به آنچه خوانده و مطﺎلعه کرده ايم قدمﯽ برداريم .خداوند به هيچ وجه از وضعيت موجود مﺎ
خشنود نيست و هميشه از مﺎ انتظﺎر دارد تﺎ رشد کرده بيشتر بﺻورت پسرش عيسﺎی مسيح درآييم .رشد
ﺣقيقﯽ نه از دانستن کتﺎب مقدس ،بلکه ازبکﺎر بردن کﻼم خدا ﺣﺎﺻل مﯽ شود .يکبﺎر کشﺎورزی گفت :
"من بخوبﯽ از فوايد کود بﺎخبر هستم امﺎ اين هيچ فﺎيده ای برای مزرعﮥ من ندارد مگر اينکه کود را
کنندگﺎن کﻼم بﺎشيد نه فقط شنوندگﺎن که خود را فريب مﯽ دهند .
برای کشت خود بکﺎر ببرم ".لکن
ِ
)رسﺎلﮥ يعقوب بﺎب ١آيﮥ.(٢٢
مﺎ مﯽ بﺎيست به آنچه که بﺎورمﯽ کنيم خدا مﺎ را وامﯽ دارد که بيشتر به آن ايمﺎن بيﺎوريم ،به ﺣدی که
مﯽ توانيم بيشتر به آن اشﺎره کنيم .زمﺎنﯽ که مﺎ به خودمﺎن مﯽ گوييم که اين چيزی است که بﺎور مﯽ کنيم
خدا مﯽ خواهد انجﺎم بدهيم ،قدم بعدی را که بﺎيد در رشد روﺣﺎنﯽ خود برداريم مﯽ توانيم تشخيص مﯽ
دهيم.
در نهﺎيت خدا اشتيﺎق دارد که کﻼم او در مﺎ قرار گيرد و مﺎ به کﻼمش نﺎئل آييم ،پس مﺎ خواهيم توانست
کﻼمش را بﺎ ديگران در ميﺎن بگذاريم .گﺎهﯽ اوقﺎت از مﺎ انتظﺎر مﯽ رود که کﻼم را به کسﺎنﯽ بگوييم که
خداوند را نمﯽ شنﺎسند و يﺎ اينکه کﻼم را نخوانده اند و بعضﯽ اوقﺎت نيز از مﺎ خواسته مﯽ شود که کﻼم
را به کسﺎنﯽ بگوييم که ايمﺎندار هستند و دانشجويﺎن کتﺎب مقدس مﯽ بﺎشند .مهم اين نيست که مﺎ کﻼم را
بﺎ چه کسﺎنﯽ در ميﺎن بگذاريم ،بلکه مهم اينست که بخواهيم که کﻼم را به اندازه ای که مﯽ توانيم به مردم
برسﺎنيم و هميشه آمﺎده بﺎشيم تﺎ خدا مﺎ را هدايت بکند و کﺎمﻼَ انتظﺎر داشته بﺎشيم که زمﺎن و مکﺎن
منﺎسب مﺎ را شﺎهدين خودش بسﺎزد.
اگر شمﺎ کسﯽ را نداريد که بينش هﺎ ،تجربيﺎت ،اﺣسﺎسﺎت و تﻼش هﺎی خودتﺎن را بﺎ او درميﺎن بگذاريد،
من شمﺎ را تشويق مﯽ کنم سعﯽ کنيد که کسﯽ را پيدا بکنيد .شﺎيد شمﺎ بخواهيد جلسﺎت مطﺎلعﮥ کتﺎب مقدس
را در خﺎنﮥ خودتﺎن شروع بکنيد و شﺎيد از شبﺎن خودتﺎن بخواهيد که گروه مطﺎلعﮥ کتﺎب مقدس را در
کليسﺎ آغﺎز کنيد .مطﺎلب بسيﺎر ديگری وجود دارند که مﯽ توانيد به تنهﺎيﯽ بيﺎموزيد و وقتﯽ جزوی از
يک گروه کوچک مﯽ شويد مطﺎلب بسيﺎر ديگری را خواهيد آموخت تﺎ در خداوند رشد کنيد.
کتاب مقدس را مرکز همه قرا بدهيد.
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همه وقت خود کتﺎب مقدس را مرکز مطﺎلعﺎت خود بسﺎزيد .دور کﻼم خدا مﺎنند اينکه بدور ميز غذايﯽ
گرد هم آمده ايد جمع شويد تﺎ از آن غذای روﺣﺎنﯽ بيﺎبيد تﺎ هر شخص که در آن شرکت مﯽ کند در
خداوند رشد کند.
اگر شمﺎ مطﺎلعﮥ کتﺎب مقدس شخﺻﯽ داريد ،سخت بکوشيد تﺎ بر خود کﻼم خدا متمرکز بﺎشيد .تفتيش
شخﺻﯽ ويﺎ بﺎزسﺎزی شخﺻﯽ هدف اين مطﺎلعه نيستند بلکه هدف اينست که به پُری قﺎمت مسيح رشد
کردن کنيم.
دعا
در نهﺎيت من شمﺎ را تشويق مﯽ کنم که مطﺎلعﮥ کﻼم را بﺎ دعﺎ به پﺎيﺎن برسﺎنيد .از خدا بخواهيد که
چشمﺎن روﺣﺎنﯽ به شمﺎ عطﺎ کند تﺎ آنچه را او از شمﺎ مﯽ خواهد ببينيد و گوش هﺎيﯽ به شمﺎ بدهد تﺎ آنچه
را که او از شمﺎ مﯽ خواهد بشنويد .از خداوند بخواهيد که بينش هﺎی جديدی به شمﺎ ببخشد تﺎ تجربيﺎت
مربوط به آنچه شمﺎ خوانديد به يﺎدتﺎن بيﺎورد و شمﺎ را کمک کند تﺎ اﺣسﺎسﺎتتﺎن را در مورد آنچه خوانده
ايد توضيح بدهيد .از او بطلبيد تﺎ آنچه را که آرزو دارد شمﺎ بﺎشيد ،بگوييد برای شمﺎ آشکﺎر بکند.
چنﺎنکه شمﺎ مطﺎلعﮥ کتﺎب مقدس خودتﺎن را به پﺎيﺎن مﯽ بريد از خداوند بخواهيد که آنچه را که آموخته ايد
در دلهﺎی شمﺎ نقش ببندد تﺎ هرگز آنرا فراموش نکنيد .ازاو بخواهيد تﺎ همچنﺎنکه در آنچه مطﺎلعه کرده و
تمرکز مﯽ کنيد شمﺎ رامتﺣول کند تﺎ به شبﺎهت عيسﯽ مسيح درآييد .و بﺎﻻتر از همه از او بطلبيد تﺎ جرأت
آنرا به شمﺎ ببخشد تﺎ شمﺎ را وادارد که آنچه را که او مﯽ خواهد بشويد ،بگوييد و انجﺎم دهيد .دعﺎ کنيد تﺎ
شهﺎمت آن را داشته بﺎشيد تﺎ نسبت به دعوت او در زندگﯽ شمﺎ وفﺎدار بمﺎنيد.
به اين سؤاﻻت توجه کنيد.
*در مورد چگونکﯽ روبرو شدن بﺎ مﺻيبت هﺎ چه بينش هﺎی جديدی را دوست داريد بيﺎموزيد؟
*در چه قسمتهﺎيﯽ از درک موضوع مﺻيبت زجر شمﺎ بﺎ مشکل مواجه بوديد؟
*در مورد اين نظر که خدا ممکن است برای مﺻيبت هﺎی زندگﯽ شمﺎ هدفﯽ داشته بﺎشد چه اﺣسﺎسﯽ
داريد؟
*آيﺎ شمﺎ آمﺎدۀ رشد در ايمﺎن هستيد؟
درس دوم
دو سؤالﯽ که در زمان مصيبت و سختﯽ به ذهنمان خطور مﯽ کنند و فقط يک سؤال وجود دارد که ما
مﯽ بايد از خود بکنيم.
وقتﯽ مﺻيبت و سختﯽ به سراغ مﺎ مﯽ آيد دو سؤال وجود دارند که نﺎخودآگﺎه به ذهن مﺎ خطور مﯽ کنند:
*چرا اين ﺣﺎدثه اتفﺎق افتﺎد؟
*چه کسﯽ مقﺻر است؟
بطور خودآگﺎه يﺎ نﺎخودآگﺎه ،بطور لغوی يﺎ در سکوت سؤال هﺎی گفته شده در ذهن و بر لبهﺎی مﺎ جﺎری
مﯽ شوند .آيﺎ اينهﺎ سؤال هﺎی منﺎسبﯽ هستند که پرسيده شوند؟ اين موضوعﯽ است که درس کنونﯽ بر آن
متمرکزاست.
چرا بايد بپرسيم چرا؟
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يکﯽ از تبليغﺎت مشهور اين سؤال را مﯽ پرسد ،که چرا بﺎيد بپرسيم چرا؟ در دنيﺎی امروز مﺎ موارد
مختلفﯽ ،دﻻيل مو ّجه بسيﺎری وجود دارند که سبب مﯽ شوند مﺎ بپرسيم چرا؟ چرا سؤالﯽ بسيﺎر نيرومند
است که هر شخص در مورد هر چيزی مﯽ تواند بپرسد .در ُکنه کنجکﺎوی و اکتشﺎف سؤال وجود دارد .
سؤالﯽ که مﯽ تواند به بينش هﺎی شگفت انگيز ،کﺎربردهﺎ ،نظريﺎت ،اکتشﺎفﺎت و راه ﺣل هﺎی خﻼقه
منجر گردد.
وقتﯽ در مواجه شدن بﺎ مﺻيبت و رنج مﯽ پرسيم چرا ،تقريبﺎ َ هميشه سؤال مﺎ در شرايط شخﺻﯽ مﺎ
نهفته است و بيشتر بر کلمﮥ مﺎ متمرکز است تﺎ کلمﮥ چرا .چرا اين اتفﺎق برای من افتﺎد؟ نظر معتبر
اينست که بپرسيم که چرا نبﺎيد برای من اتفﺎق بيفتد؟ در ﺣقيقت مﺎ در دنيﺎی مضروب و شکست خورده
ای داريم زندگﯽ مﯽ کنيم .گنﺎه در تزايد است و دل انسﺎن مﺻمم به شرارت بدی است ،ﺣوادث نﺎگوار
قريب الوقوع هستند و هيچ کس نيز مﺻون از خطﺎ نيست .شرير واقعيت دارد و کتﺎب مقدس مﯽ گويد او
غران گردش مﯽ کند و کسﯽ را مﯽ طلبد تﺎ ببلعد ") .اول پطرس بﺎب ٥آيﮥ .(٨
"مﺎنند شير ّ
خداوند هرگز وعده نداده است که شمﺎ يﺎ هر فرزند ديگرش را از مﺻيبت هﺎ مﺣﺎفظت بکند و يﺎ اينکه
همﮥ موقعيت هﺎ را منﺣﺻراَ به نفع شمﺎ و يﺎ طبق خوشآيندتﺎن تغيير بدهد .بلکه متون کتﺎب مقدس به مﺎ
مﯽ گويند که خداوند آفتﺎب خود را بر بدان و نيکﺎن طﺎلع مﯽ سﺎزد و بﺎران برعﺎدﻻن و ظﺎلمﺎن مﯽ
بﺎراند ) .متﯽ بﺎب ٥آيﮥ .(٤٥
موقعيت هﺎی زندگﯽ فقط موقعت هﺎی زندگﯽ هستند و بس و مشکﻼت ،اﺣتيﺎجﺎت همﮥ بشر را به ستوه
در مﯽ آورند و هيچکس از آن هﺎ در امﺎن نيست .مﺎ نمﯽ توانيم گمﺎن کنيم که خداوند مﺎ را از هر
مﺻيبت و سختﯽ مﺻون نگه خواهد داشت .امﺎ مﺎ مﯽ توانيم در زمﺎن هﺎی مﺻيبت ،فﻼکت و سختﯽ،
غم ،دشواری و درد بر ﺣضورخداوند بﺎ مﺎ مﯽ توانيم ﺣسﺎب بکنيم .بيشتر مﺎ بﺎ مزمور  ٢٣آيﮥ  ٤آشنﺎ
هستيم که مﯽ گويد "چون در وادی سﺎيﮥ موت نيز راه روم از بدی نخواهم ترسيد زيرا تو بﺎ من هستﯽ
زيرا عﺻﺎ و چوبدستﯽ تو مرا تسلﯽ خواهد داد".مﺎ اين آيه را در مجلس ترﺣيم و درزمﺎن بيمﺎری و غم
مﯽ شنويم و به يﺎد مﯽ آوريم .امﺎ نويسندۀ مزمور اﺻطﻼح از وادی موت را بکﺎر نمﯽ برد بلکه از وادی
سايۀ موت را .اﺻطﻼح وادی سﺎيﮥ موت به وضعيتهﺎ و موقعيت هﺎيﯽ اشﺎره مﯽ کند که ﺻدمه ،از دست
دادن کسﯽ يﺎ چيزی ،شکست ،تخريب ،نﺎاميدی ،درد ،سختﯽ و در نهﺎيت خود مرگ را در زندگﯽ مﺎ
سبب مﯽ شوند.
متوجه بﺎشيد که مقﺻود نويسندۀ اين مزمور اين نيست که ترس و واهمه از اين وادی را درمﺎ ايجﺎد کند
بلکه او مﯽ خواهد اعﻼم کند که من از بدی نخواهم ترسيد زيرا تو بﺎ من هستﯽ .اين روش ﺻﺣيح
برخورد بﺎ مﺻيبت و سختﯽ مﯽ بﺎشد .وقتﯽ مﺎ در مرﺣله ای از زندگﯽ بﺎ مﺻيبت روبرو شويم ،ﺣکيمﺎنه
است که بگوييم ،هر چيزی را که تجربه بکنم خداوند بﺎ من است و بﺎ من از ميﺎن آن عبور خواهد کرد .
او درست در کنﺎر من است و از موقعيت من آگﺎه است و مﯽ داند که بﺎ گذشت از آن آينده ای بهتر و
روشن تر در انتظﺎر من است.
سؤال بهتری که مﯽ توانيم بپرسيم اين است که "چرا اين؟ "به عبﺎرت ديگر به جﺎی چيزهﺎی ديگر چرا
اين اتفﺎق افتﺎد؟ بجز سعﯽ در پيدا کردن اشتبﺎه و خطﺎيﯽ به عنوان دليل مشکل ،برای هر آنچه بر مﺎ اتفﺎق
مﯽ افتد توضيﺣﯽ وجود دارد .شﺎيد کسﯽ به اين دليل خﺎنه اش را در سيل از دست بدهد که خﺎنه اش را
در مﺣل نﺎ امنﯽ خريده است يﺎ اينکه شخﺻﯽ بﺎ بيمﺎری سختﯽ دست به گريبﺎن بﺎشد فقط به اين دليل که
سﺎل هﺎ پيش تﺻميمﺎت بهتری مﯽ بﺎيست در مورد سﻼمتﯽ خودش اتخﺎذ کرده بﺎشد يﺎ زوجﯽ بﺎ مشکﻼت
زنﺎشويﯽ مواجه بﺎشند و به عقب برگشته متوجه شوند که خوب مﯽ بود اگر بهتر بﺎ يکديگر گفتگو مﯽ
کردند و يﺎ بدون خودخواهﯽ بﺎ يکديگر رفتﺎر مﯽ نمودند و يﺎ ﺣتﯽ زودتر متوجه مﯽ شدند که اﺣتيﺎج به
مشﺎوره دارند .شخﺻﯽ که تﺻﺎدف مﺎشين داشت متوجه مﯽ شود مﯽ توانست زندگﯽ و رانندگﯽ خودش
را بهبود ببخشد.
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برخﯽ اوقﺎت نيز علت رنج و مﺻيبت شﺎيد چيزی بﺎشد که کﺎمﻼَ ار قدرت و نفوذ شخص خﺎرج بﺎشد بﺎ
وجود اين توضيح علت رنج و سختﯽ مفيد خواهد بود که مﺎ را به موقعيت نزديک کند .کسﯽ شﺎيد از
گردبﺎد ،سيل يﺎ طوفﺎن رنج برده بﺎشد و شﺎيد علت اين بﺎشد که اين شخص دارد در منطقه ای که طوفﺎن
و سيل و گردبﺎد بﺎرهﺎ اتفﺎق مﯽ افتد زندگﯽ مﯽ کند .شﺎيد کسﯽ در بﺎزار سهﺎم زيﺎن مﺎلﯽ داشته است ولﯽ
ﺣتﯽ اگر اين شخص در يک کمپﺎنﯽ بسيﺎر معتبری نيز سرمﺎيه گذاری کرده بﺎشد بﺎز هم دليل آن ﺻرفﺎ َ
مﯽ تواند اين بﺎشد که سرمﺎيه گذاری در بﺎزار سهﺎم هميشه بﺎ اﺣتمﺎل ضرر و ُخسران همراه مﯽ بﺎشد.
يﺎفتن علت بنيﺎدی و يﺎ توضيح منطقﯽ مﺻيبت و رنج مﯽ تواند برای مﺎ مفيد بﺎشد زيرا شﺎيد اطﻼعﺎت ذی
قيمتﯽ را همراه داشته بﺎشد که ديگر در آينده تکرار نشود .اگر ريشه روﺣﺎنﯽ در زنج وجود داشته بﺎشد،
خداوند مﯽ خواهد که مﺎ بپذيريم که گنﺎهکﺎريم و از آن توبه کنيم ) ،و آن به اين معنﯽ است که عمﻼَ از
راه هﺎی خودمﺎن برگشته مطﺎبق طريق خدا زندگﯽ کنيم ( و از تجربﮥ خود درس بگيريم .يﺎ اين ريشﮥ
شرارت يﺎ مشکل توسط قدرت شفﺎبخش ،پﺎک کننده و آزاد کنندۀ روح القدس مﯽ تواند از زندگﯽ مﺎ بيرون
کشيده شود .بله مﺎ از رنج و زﺣمت مﯽ توانيم بيﺎموزيم و بﺎ انجﺎم اين عمل مﺎنع شويم از اينکه دوبﺎره
خودمﺎن را در همﺎن موقعيت قرار داده همﺎن مﺻيبت را بﺎز مرتکب شويم .مﺎ مﯽ بﺎيست از خود بپرسيم
چرا اين مﺻيبت؟ تﺎ اينکه بتوانيم بهترين جواب ممکن را بيﺎبيم .امﺎ ﺣتﯽ اگر اينکﺎر را هم بکنيم ،بﺎيد
متوجه بﺎشيم که برای برخﯽ مشکﻼت و سختﯽ هﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎضر نمﯽ توان جوابﯽ يﺎفت ،بﺎ اين ﺣﺎل
شﺎيد وقتﯽ درک مﺎ از خدای جهﺎن فزونﯽ يﺎفت پﺎسخﯽ داشته بﺎشند .شﺎيد علت و يﺎ داروی يک بيمﺎری
شﺎيد اکنون از نظر مﺎ مخفﯽ بﺎشد .شﺎيد مﺎ هيچ وقت علت رفتﺎر کسﯽ را درک نکنيم .شﺎيد مﺎ قﺎبليت
درک همﮥ عوامل سﺎزندۀ مشکلﯽ را نداشته بﺎشيم .مﺎ واقف به همه چيز نيستيم و هرگز نيز نخواهيم بود.
بهترين چﺎره اينست که به خداوند اعتمﺎد بکنيم .اعتمﺎد به او برای يﺎفتن جواب سبب مﯽ شود که در دل و
فکر خود آرامش بيﺎبيم .بﺎﻻتر از همه شمﺎ مﯽ بﺎيست اين سؤاﻻت را که در رابطه بﺎ چراهﺎی برخﺎسته
از رنج و سختﯽ مﯽ بﺎشند دنبﺎل کنيد .از خداوند بخواهيد تﺎ توضيﺣﯽ را که در بهترين قﺎبليت خود بتوانيد
دريﺎفت کرده آنرا درک کنيد به شمﺎ عطﺎ کند .سپس از او بطلبيد که ايمﺎنﯽ به شمﺎ عطﺎ کند که به مﺣبت
او اعتمﺎد کرده بر توانﺎيﯽ علم کﺎمل او تکيه کنيد تﺎ زندگﯽ شمﺎ را از ُکنه استوار کند تﺎ شمﺎ آرامشﯽ را
که بتواند کمبود درکتﺎن را بپوشﺎند دريﺎفت کنيد.
*دانستن اينکه خداوند به هيچ وجه به شمﺎ زندگﯽ بدون درد و رنجﯽ را تعهد نکرده است و هميشه علت
ﺣوادث خﺎﺻﯽ را که بر مﺎ اتفﺎق مﯽ افتند بطور کﺎمل به مﺎ توضيح نمﯽ دهد چه اﺣسﺎسﯽ به شمﺎ دست
مکرراَ از خود بپرسيد گره هﺎيﯽ در خود
مﯽ دهد؟ اگر شمﺎ اين سؤال را که چرا اين برمن اتفﺎق افتﺎد را
ّ
ايجﺎد خواهيد کرد و اين اﺣسﺎس به شمﺎ دست خواهد داد که خدا از شمﺎ ايرادگيری مﯽ کند يﺎ اﺣسﺎس
خواهيد کرد که ﻻيق مﺣبت خدا نيستيد .شﺎيد شمﺎ در مرﺣله ای بﺎشيد که دائمﺎ به خود ترﺣم مﯽ کنيد و يﺎ
اﺣسﺎس خود کم بينﯽ به شمﺎ چنﺎن کرده است که ديگر نمﯽ خواهيد بﺎ ديگران بوده ايشﺎن را خدمت کنيد .
اجﺎزه ندهيد اين سؤال که چرا اين بر من اتفﺎق افتﺎد تفکرات شمﺎ را تسخير کند .در غيراينﺻورت هرگز
شمﺎ قﺎدر نخواهيد بود که رنجﯽ را که در سر راه شمﺎ قرار گرفته است پشت سر بگذاريد و در زندگﯽ
روﺣﺎنﯽ خود بسيﺎر کم پيشرفت خواهيد نمود.
*آيﺎ مﯽ توانيد تجربه ای را از زندگﯽ خود بخﺎطر بيﺎوريد که که از خداوند پرسيده ايد چرا اين بر من
اتفﺎق افتﺎد؟ آيﺎ به اين طريق به جواب ارضﺎء کننده ای رسيده ايد؟ اگر شمﺎ در مورد همﺎن تجربه از خود
بپرسيد که چرا اين اتفﺎق افتﺎد؟ جواب شمﺎ چه خواهد بود؟
مقصر قلمداد کردن کسﯽ ديگر
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در زمﺎن رنج مﺻيبت دومين سؤالﯽ که مﺎيل هستيم از خود بکنيم اين است که مقﺻر کيست؟مﺎ نﺎخودآگﺎه
ميل داريم کسﯽ را بيﺎبيم که او را مقﺻر مشکل خود قلمداد کنيم.
مواقعﯽ وجود دارد که ديگران ﻻاقل تﺎ ﺣدّی مقﺻر مشکلﯽ مﯽ بﺎشند که مﺎ تجربه مﯽ کنيم .امﺎ همﮥ
مﺻيبت هﺎ از اشخﺎﺻﯽ که مﯽ توانيم آنهﺎ را بنﺎم يﺎد داشته بﺎشيم ،بوجود نيﺎمده اند يﺎ ﺣتﯽ ارتبﺎطﯽ بﺎ
آنهﺎ ندارند .بعﻼوه بﺎيد گفت که بيشتر مشکﻼت چند وجهﯽ) چند جﺎنبه( مﯽ بﺎشند و معموﻻ بيشتر از يک
نفر و يﺎ يک علت را شﺎمل مﯽ بﺎشند .البته اين برای مﺎ سهل است که ديگران را مقﺻر مشکﻼت
خودمﺎن بدانيم اشﺎره به ديگران به عنوان علت رنج و مﺣنت خودمﺎن به نوعﯽ ﺻلب مسؤليت از خودمﺎن
در بوجود آوردن مشکلمﺎن مﯽ بﺎشد.
وقت مﺎ بﺎ رنج و مشقت دست به گريبﺎنيم بﺎيد متوجه بﺎشيم که که آنهﺎ اغلب نتيجﮥ عمل شخﺻﯽ خود مﺎ
مﯽ بﺎشند .اين واقعيت سختﯽ است اگر مسيﺣﯽ بﺎلغﯽ در زندگﯽ هستيم ،مﯽ بﺎيست بﺎ آن روبرو شويم.
شﺎگردان مسيح در يوﺣنﺎ بﺎب ٩آيﺎت  ٢و ٣در مورد گنﺎه مرد نﺎبينﺎ کﺎمﻼَ راه را به خطﺎ نرفته بودند .
برخﯽ اوقﺎت گنﺎه ريشﮥ رنج و مﺣنت مﯽ بﺎشد.
اين را بدقت بخوانيد :گنﺎه گﺎهﯽ اوقﺎت مشکلﯽ را بوجود مﯽ آورد ،امﺎ همﮥ مشکﻼت بطور مستقيم سﺎختﮥ
گنﺎه شخﺻﯽ نيستند.
*آيﺎ مﯽ توانيد تجربه ای را از زندگﯽ خودتﺎن يﺎ شخص ديگری که شمﺎ مﯽ شنﺎسيد بخﺎطر بيﺎوريد که
گنﺎه مشکلﯽ را بوجود آورده بﺎشد؟
*آيﺎ مﯽ توانيد تجربه ای را از زندگﯽ خودتﺎن يﺎ زندگﯽ شخص ديگری که شمﺎ مﯽ شنﺎسيد بيﺎد بيﺎوريد
که هيچ گنﺎهﯽ مشکل و سختﯽ را بوجود آورده بﺎشد؟
مﺎ برای مثﺎل نمﯽ توانيم گمﺎن برده بگوييم که هر شخﺻﯽ که از سرطﺎن رنج مﯽ َب َرد .همينطور
برعکس مﺎ نمﯽ توانيم به يک دزد بگوييم  :اينکه تو چيزی را دزديدی و دستگير شدی مقﺻر تو نبودی .
برخﯽ اعمﺎل عمدی که از جﺎنب مﺎ ﺻورت مﯽ گيرند فﻼکت و مﺻيبت را سبب مﯽ شوند .گنﺎه هميشه
بوجود آورندۀ برخﯽ مﺻﺎئب مﯽ بﺎشد.
گتﺎب يعقوب بﺎب  ١آيﺎت  ١٤و  ١٥به مﺎ مﯽ گويد :لکن هرکس در تجربه مﯽ افتد وقتﯽ که شهوت وی
او را مﯽ کشد و فريفته مﯽ سﺎزد .پس شهوت آبستن شده گنﺎه را مﯽ زايد و گنﺎه به انجﺎم رسيده موت را
توليد مﯽ کند .گنﺎه هميشه به نﺣوی به مرگ منجر مﯽ شود .برخﯽ اوقﺎت اين مرگ ،مرگ جسمﺎنﯽ است
امﺎ اغلب شکل نﺎمﺣسوسﯽ از مرگ مﯽ بﺎشد .گنﺎه سبب مرگ روابط ،اﺣترام به نفس و ﺣتﯽ تجﺎرت هﺎ
مﯽ گردد .برخﯽ گنﺎهﺎن ﺣتﯽ بﺎعث از ميﺎن رفتن آمﺎل و آرزوهﺎ و نظم و انظبﺎط مﯽ شوند .همﮥ اين
اشکﺎل مرگ تﺎ ﺣدی سبب رنج و مﺻيبت مﯽ شوند.
آيﺎ شمﺎ مﯽ توانيد گنﺎهﯽ انجﺎم بدهيد و اين عمل به رنجﯽ نينجﺎمد؟ جواب اين سؤال منفﯽ است .اين گفتﮥ
قديمﯽ ﺣقيقت دارد که مطمئن بﺎش که گنﺎهت تو را خواهد يﺎفت .گنﺎه دير يﺎ زود بﺎﻻخره رنج و مﺻيبت
آشکﺎر و قﺎبل تجربه جوانه خواهد داد.
نمونﮥ بﺎرز کتﺎب مقدس نتﺎيج بﯽ ترديد گنﺎه داستﺎن آدم و ﺣوا مﯽ بﺎشد .در آغﺎز آفرينش زندگﯽ ايشﺎن
عﺎری از هرگونه درد و رنج بود .آدم و ﺣوا هيچ گونه بيمﺎری ،مرگ و يﺎ هيچ گونه سختﯽ ای را در
بﺎغ عدن تجربه نکردند .ﺣتﯽ هيچ تنش و کشمکشﯽ بينشﺎن نبود و هيچ ضديت و ستيزه ای نيز بين ايشﺎن
و مﺣيط اطرافشﺎن نبود .آنهﺎ در فردوس در توازن و همسﺎزی بﺎ خداوند ،طبيعت و يکديگر زندگﯽ مﯽ
کردند .امﺎ فقط به يک دليل بود که همه چيز تغيير کرد .آنهﺎ گنﺎه کردند و بﺎ خوردن ميوه ای که خدا به
ﺻراﺣت خوردنش را منع کرده بود ،نﺎاطﺎعتﯽ کردند .ايشﺎن آنچه را که خدا گفته بود مﯽ دانستند و مﯽ
دانستند که داشتند بﯽ اطﺎعتﯽ مﯽ کردند .به عبﺎرت ديگر تع ّمداَ تﺻميم گرفتند بﯽ اطﺎعتﯽ کنند .پﯽ آمد
اين عمل بﺎﻻتر از غورور مﺎ مﯽ بﺎشد .از زمﺎنيکه آدم و ﺣوا گنﺎه کردند ،آنهﺎ پُر از سختﯽ و پريشﺎنﯽ
گرديدند .زائيدن فرزندان برای ﺣوا بﺎ الم و رنج همراه بود .ايشﺎن بﺎلقوه قﺎدر به داشتن کشمکش و منﺎقشه
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در روابط خود بودند و آدم نيز در مقﺎبله بﺎ مﺣيط زيست خويش به تقﻼ و کشمکش افتﺎد و بﺎﻻتر از همه
هر دو مﺎبقﯽ روزهﺎی زندگﯽ خود را در سﺎيﮥ موت يﺎفتند .در اين دنيﺎی شکسته در گنﺎه است که هر
کدام از مﺎ مولود شده ايم .کتﺎب مقدس به مﺎ تعليم مﯽ دهد که بيمﺎری ،درد ،قﺣطﯽ ،زلزله ،جنﮓ و مرگ
در قسمت ازاين دنيﺎی شکسته قرار دارند .پس بنﺎبرين آنهﺎ مربوط به گنﺎه آدم و ﺣوا مﯽ بﺎشند .پس
رابطه ايست ميﺎن گنﺎه آدم و ﺣوا و گنﺎه همگﺎنﯽ نژاد بشر بطور کل .امﺎ در مورد نمونه هﺎی خﺎص گنﺎه
چه مﯽ توان گفت؟ اين گنﺎهﺎن بطور کلﯽ به وضعيت گنﺎه آلود قلب بشر وابسته مﯽ بﺎشند .اين يک مثﺎل
را دنبﺎل کنيد .کودکﯽ به بندگﯽ فروخته شد به اين دليل که والدينش اﺣتيﺎج به پول داشتند و آنهﺎ و
فرزندان ارشد شﺎن در گرسنگﯽ زندگﯽ مﯽ کردند .علت همﮥ اينهﺎ قﺣطﯽ بود که در زمين رخ داده بود .
ديگر بﺎران نمﯽ بﺎريد و مﺣﺻول از بين رفته بود .غذای ذخيره نيز نمﺎنده بود تﺎ استفﺎده شود .همﮥ اينهﺎ
به اين دليل بود که کشﺎورزان مهﺎرت هﺎ و کﺎردانﯽ هﺎی بﺎغبﺎنﯽ را به ﺣد کﺎفﯽ نداشتند .زيرا آنهﺎيﯽ که
کﺎردانﯽ و مهﺎرت کشﺎورزی داشتند آن را به ديگران آموزش ندادند و رهبران نيز کشﺎورزان را ترغيب
نکردند که آنهﺎ را به عنوان اﺻلﯽ مهم بيﺎموزند .دليل ديگر اين بود که آنهﺎ مشغول منﺎفع و خواسته هﺎی
ديگر خود بودند .همينطور انگيزۀ اين مردم طمع و خواهش چشم و جسم و غرور زندگﺎنﯽ بود که همﮥ
آنهﺎ بخﺎطر خود مﺣوری مردم بود که مقﺻودشﺎن همﺎن نفع شخﺻﯽ بود .به همين دليل مردم گنﺎه کﺎر
بودند .رسﺎلﮥ اول يوﺣنﺎ بﺎب  ٢آيﮥ  ١٦چند بﺎر در اين سلسلﮥ دﻻيلﯽ که گفته شد ﺻورت زشت گنﺎه ديده
مﯽ شد .يقينﺎ َ وقتﯽ که والدين فرزندشﺎن را فروختند مرتکب گنﺎه شدند ،امﺎ گنﺎهﺎن اشخﺎص بسيﺎر ديگری
نيز در آن سهيم بود .گنﺎه فقط بر شخﺻﯽ که مرتکب آن مﯽ شود تأثير مﯽ گذارد .اين درست مﺎنند سنگﯽ
است که در ﺣوضﯽ انداخته مﯽ شود که موجهﺎيﯽ ايجﺎد مﯽ کند .اين يکﯽ از دﻻيل اسﺎسﯽ است که مﺎ مﯽ
توانيم در اشتبﺎه بﺎشيم و به کسﯽ که مﺻيبتﯽ را تجربه مﯽ کند نگﺎه کنيم و نتيجه گيری يک جﺎنبه ای
داشته بﺎشيم .تنهﺎ خود تو بود که اين بﻼ را سر خودت آوردی و روی ديگر س ّ
که اين است که گﺎهﯽ
اوقﺎت مﺎ خودمﺎن علت عمدۀ رنج و بدبختﯽ در زندگيمﺎن هستيم .مﺎ اشتبﺎه مﯽ کنيم مﺎ قﺻداَ گنﺎه مﯽ کنيم
تﺎ به راه خودمﺎن برويم و آنچه را که مﯽ خواهيم بدست بيﺎوريم .مﺎ گنﺎه و خطﺎ مﯽ کنيم .شﺎيد مﺎ ارادی
و شﺎيد ﺣتﯽ معﺻومﺎنه عملﯽ انجﺎم بدهيم امﺎ گﺎهﯽ خود مﺎ هسته و مغز درونﯽ مشکلمﺎن هستيم .مﺎ اشتبﺎه
کرده در غروری که داريم مﯽ گوييم من هيچ رابطه ای بﺎ اين مشکل ندارم .امﺎ در واقع به اﺣتمﺎل قوی
مﺎ به خﺎطر دﻻئلﯽ که هنوز از آنهﺎ واقف نيستيم به نوعﯽ در اين مشکل سهيم مﯽ بﺎشيم.
تﺎ وقتﯽ که شمﺎ هنوزهديﮥ مجﺎنﯽ بخشش گنﺎهﺎن را در زندگﯽ خود از خدا دريﺎفت نکرده ايد در کيفيت
گنﺎه آلود دنيﺎ سهيم مﯽ بﺎشيد و ممکن است سلسله هﺎی ﺣوادثﯽ را در زندگﯽ خودتﺎن ايجﺎد کرده بﺎشيد که
مدت هﺎ بعد از اينکه مسيح را به عنوان نجﺎت دهندۀ خودتﺎن پذيرفتيد ،عواقب منفﯽ آنهﺎ را ببينيد .بجز
خداوند ،تﺻميمﺎتﯽ را که اتخﺎذ مﯽ کنيد و اعمﺎلﯽ را که انجﺎم مﯽ دهيد بدرستﯽ مﯽ توان آنهﺎ را در ُزمرۀ
مسﺎئلﯽ دانست که متمﺎيل به رنج و مﺻيبت مﯽ بﺎشند .ﺣتﯽ بعد از اينکه شمﺎ مسيح را به عنوان خداوند
زندگﯽ خود مﯽ پذيريد در فرايند تغيير از شخﺻﯽ که طبق تمﺎيﻼت گنﺎه آلود انسﺎنﯽ عمل مﯽ کرد به
شخﺻﯽ که مﯽ خواهد تﺻميمﺎت خدا پسندانه بگيرد قرار گرفته ايد .شمﺎ هرگز فراتر از استعداد وسوسه
شدن و يﺎ گنﺎه کردن نخواهيد بود .غﻼطيﺎن بﺎب  ٦آيﺎت  ٧و  ٨خود را فريب مدهيد خدا را استهزا نمﯽ
توان کرد زيرا آنچه آدمﯽ بکﺎرد همﺎن را درو خواهد کرد .زيرا هرکه برای جسم خود کﺎرد از جسم فسﺎد
را درو کند و و هرکه برای روح کﺎرد از روح ﺣيﺎت جﺎودانﯽ را خواهد درويد.
در مجموع مﯽ توان گفت که شمﺎ از طريق رفتﺎر گنﺎه آلود خود بطور مستقيم و يﺎ غيرمستقيم کمک مﯽ
کنيد که رنج هﺎ و مﺻيبت هﺎيﯽ بﺎ نتﺎيج بﻼواسطه و يﺎ دوربُرد بوجود آيند .شمﺎ بﺎيد بﺎ اين واقعيت
مستقيمﺎ َ برخورد کنيد.
اگر شمﺎ نقش خودتﺎن را در مشکلﯽ خواه بطور نسبﯽ ،بطور مهم و يﺎ به تنهﺎيﯽ مسؤل بوده ايد ،شمﺎ در
واقع ﺣقيقت را انکﺎر کرده ايد .يوﺣنﺎ بﺎب  ٨آيﺎت  ٣١و  ٣٢اين سخنﺎن مسيح را نقل مﯽ کند که  :اگر
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شمﺎ در کﻼم من بمﺎنيد فﯽ الﺣقيقه شﺎگرد من خواهيد شدو ﺣق را خواهيد شنﺎخت و ﺣق شمﺎ را آزاد
خواهد کرد .اين فقط ﺣقيقت است که مﯽ تواند شمﺎ را آزاد بکند و به شمﺎ شفﺎی کﺎمل ،اعﺎدۀ طوﻻنﯽ مدت
و راه ﺣل مطمئنﯽ را به شمﺎ بدهد .نه فقط اين بلکه اگر شمﺎ بخواهيد از دوبﺎره بوجود آمدن مشکلﯽ در
آينده جلوگيری کنيد ،ﺣقيقت ضروری مﯽ بﺎشد.
سهم خودتﺎن در رنج و مﺻيبت انکﺎر را نکنيد بلکه بﺎ آن روبرو شويد و از خداوند بطلبيد که گنﺎه و
اشتبﺎه شمﺎ را ببخشد .اين تنهﺎ راهﯽ است که مﯽ توانيد از طريق اين مشکل شروع به پيشرفت بکنيد و
در کمﺎل بيشتری در خداوند رشد کنيد.
*رنج و مشقت زندگﯽ خودتﺎن بيﺎد بيﺎوريد .آيﺎ سعﯽ کرديد که کس ديگری را مسؤل قلمداد کنيد؟ آيﺎ به
مرﺣله ای رسيده بوديد که نقش و مسؤليت خودتﺎن در آن وضعيت بپذيريد؟ چرا سرزنش کردن کسﯽ
ديگر سهل تر به نظر مﯽ رسد و چرا اين عمل اشتبﺎه است؟
*آيﺎ زمﺎنﯽ را بخﺎطر داريد که شمﺎ ﺣقيقتﺎ در دل خود مﯽ دانستيد که علت رنج و مشقت شمﺎ بوده ايد؟
*آيﺎ شمﺎ زمﺎنﯽ را در زندگﯽ خود و يﺎ شخﺻﯽ ديگر بيﺎد داريد که تﺻميم و عملﯽ را پيش از پذيرفتن
مضری منجر
مسيح به عنوان نجﺎت دهنده و خداوندتﺎن گرفته بوديد ﺣتﯽ پس از مسيﺣﯽ شدن به نتﺎيج
ّ
گرديد؟
در مورد مقصر دانستن ﺷيطان چه مﯽ توان گفت؟
سﺎلهﺎ پيش اﺻطﻼح" شيطﺎن مرا واداشت که اين کﺎر رابکنم ".بسيﺎر مﺻطلح بود .البته اين عقيدۀ تﺎزه
ﺣوا اين عذر بهﺎنه را در بﺎغ عدن خواست بکﺎر ببرد .مقﺻر دانستن شيطﺎن برای هر
ای نبود .ﺣتﯽ ّ
رنجﯽ که متﺣمل مﯽ شويم روش خوبﯽ برای توجيه خودمﺎن مﯽ بﺎشد .بسيﺎری مردم شيطﺎن را در واقع
بُز طليعﮥ خودشﺎن مﯽ سﺎزند .آنهﺎ نمﯽ خواهند مسؤل هر چيز بدی که در سر راهشﺎن قرار گرفته است
بﺎشند و بﺎز در انکﺎر ﺣقيقت بسر مﯽ برند .مطمئنﺎ َ شرير مستﺣق اينهمه اعتبﺎر نيست که مﺎ به او مﯽ
بخشيم .آيﺎ به گفتن اينهﺎ من دارم قدرت شيطﺎن را زير سؤال مﯽ برم؟ اينطور نيست ،به نظر من هم در
دنيﺎی امروز شيطﺎن واقعﯽ ،زنده و فعﺎل است .او ﺻد در ﺻد شرير است و مﯽ خواهد فرزندان خدا را
ب ُکشد ،بدُزدد و نﺎبود بسﺎزد .يوﺣنﺎ بﺎب  ١٠آيﮥ . "١٠دزد نمﯽ آيد مگر اينکه بدُزدد ،ب ُ
کشد و هﻼک
ﺻر بدانيم تﺎ به
کند".امﺎ به نظر من مﺎ اشتبﺎه مﯽ کنيم اگر شيطﺎن را برای همﮥ مشکﻼت و اﺣتيﺎجﺎتمﺎن مق ّ
ﺣدی که گنﺎهﺎن خودمﺎن را انکﺎر بکنيم و يﺎ اينکه بﺎور نکنيم که چيزی و يﺎ کس ديگری بجز شيطﺎن
عﺎمل رنج مﺎ مﯽ بﺎشند.
درست است که شيطﺎن پدر دروغگويﺎن و آمر هر وسوسه ای است ،امﺎ او پدر هر رنج و مﺻيبت
نيست .مﺎ انسﺎن هﺎ ﺣتﯽ بدون کمک مستقيم شيطﺎن خيلﯽ خوب مﯽ توانيم رنج و مﺻيبت را بر خود
بيﺎوريم .مواقعﯽ وجود دارد که مردم چنﺎن خود را در معرض شرير قرار مﯽ دهند که مورد جور و
تعدی شرير قرار مﯽ گيرند و يﺎ ﺣتﯽ مورد تسلط شيطﺎن واقع مﯽ شوند .اين مواقع بسيﺎر نﺎدر مﯽ بﺎشند
امﺎ بهرﺣﺎل همچنﺎنکه اعمﺎل ارادی و گنﺎه آلود مﺎ در طﯽ زمﺎن گسترش مﯽ يﺎبد ،تأثير شرير بيشتر مﯽ
شود .در بيشتر موارد در رفتﺎرهﺎی گنﺎه آلود مﺎ اين شيطﺎن نيست که مﺎ را مجبور به انجﺎم آن نمﯽ کند .
شيطﺎن مﺎ را وسوسه مﯽ کند امﺎ اين مﺎ هستيم که گنﺎه را انجﺎم مﯽ دهيم .مواقع ديگری نيز وجود دارند
که شيطﺎن منشأ مستقيم مﺻيبت و سختﯽ مﯽ بﺎشد .او در کتﺎب مقدس بطور وضوح"دشمن و ﺣريف مﺎ "
خوانده شده است يعنﯽ نﺎمﯽ که مستقيمﺎ َ بﺎ کلمﮥ رنج و مﺻيبت مرتبط مﯽ بﺎشد .نمونﮥ بﺎرز آن در کتﺎب
مقدس داستﺎن ايوب مﯽ بﺎشد .دوستﺎن و خويشﺎن ايوب بﺎرهﺎ و بﺎرهﺎ پيش او رفتند و سعﯽ کردند تﺎ
مشکﻼت وی را به گنﺎه و يﺎ کم ايمﺎنﯽ او مرتبط سﺎزند .امﺎ کتﺎب مقدس در بﺎب  ١آيﮥ  ١مﯽ گويد :او
مرد راست و کﺎمل و خداترس بود و از بدی اجتنﺎب مﯽ نمود .از نظر خداوند ايوب نمونه ای از انسﺎن
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عﺎدل بود) ايوب بﺎب ١آيﮥ  .( ٨امﺎ شيطﺎن به خدا دليل آورده گفت که ايوب به اين علت که خدا به طرق
بسيﺎر عﺎلﯽ او را برکت داده است به همين دليل عﺎدل مﯽ بﺎشد .پس خداوند به شيطﺎن گفت" :اينک همﮥ
اموالش در دست تو است ليکن دستت را بر خود اودراز مکن " )ايوب بﺎب  ١آيﮥ . ( ١٢پس شيطﺎن به
نﺎبود کردن آنچه ايوب داشت آغﺎز نمود امﺎ ايوب به خدمت کردن خدا و راه رفتن در راه هﺎی او ادامه
داد .سپس شيطﺎن در خواست ديگری کرد "  :پوست به عوض پوست و هرچه انسﺎن دارد برای جﺎن
خود خواهد داد ليکن اﻵن دست خود را دراز کرده استخوان و گوشت او را لمس نمﺎ و تو را پيش روی
تو ترک خواهد نمود  .و خداوند به شيطﺎن گفت اينک او در دست تو است ليکن جﺎن او را ﺣفظ کن ".
)ايوب بﺎب  ٢آيﺎت  ٤تﺎ  .(٦پس شيطﺎن ايوب را بﺎ دُمل هﺎی دردنﺎک زد .توجه داشته بﺎشيد ،اگرچه خدا
اين اجﺎزه را به شيطﺎان داد که ايوب را بزند امﺎ بﺎ اين ﺣﺎل خود عمل زدن و انگيزۀ رنج و مﺣنت ايوب
از شيطﺎن بود .شيطﺎن دشمن نهﺎيﯽ جﺎن هﺎی مﺎست و عذاب روﺣﺎنﯽ از او مﯽ آيد به نﺣوهﺎی مختلف
اينگونه رنج دردنﺎک ترين و شخﺻﯽ ترين درد مﯽ بﺎشد و آنهﺎيﯽ که اين رنج را تجربه مﯽ کنند معموﻻَ
مملو از ترس بوده از ترديدهﺎ رنج مﯽ برند و هرگز در آرامش نيستند .
ّ
راه ﺣل و چﺎرۀ اينگونه مﺻيبت و مﺣنت که شيطﺎن مستقيمﺎ َ در آن دست دارد اينست که به خدا رو کنيم
و همﮥ زندگيمﺎن را به او اعتمﺎد کنيم .اين مﺎ را به سؤال دوم مﺎن بﺎز مﯽ گرداند که مﺎ هميشه در رنج
هﺎی خود مﯽ پرسيم و آن اينست که چه کسﯽ مسؤل اين رنج مﺎست؟ جواب اينست که گﺎهﯽ اوقﺎت خود
ﺻراست ،گﺎهﯽ وقت هﺎ شيطﺎن مسبّب است و نيز برخﯽ اوقﺎت
ﺻريم ،گﺎهﯽ شخص ديگری مق ّ
مﺎ مق ّ
مخلوطﯽ از همﮥ آنهﺎ مﯽ بﺎشد  .چنﺎنکه در درس آينده مطﺎلعه خواهيم کرد ،آمر رنج ﺣتﯽ مﯽ تواند خود
خدا بﺎشد .وقتﯽ مﺎ از خود مﯽ پرسيم که" چه کسﯽ مسؤل است؟ "بﺎ تشخيص منشأ و منبع رنج ،منﺎفعﯽ
عﺎيد مﺎ مﯽ شود .مطمئنﺎ َ مﺎ سود خواهيم برد از اينکه بدانيم از کسﺎنﯽ بﺎيد دوری کنيم ،چه چيزی را بﺎيد
در زندگﯽ و روابط خود تغيير بدهيم و چگونه بطور مؤثری بﺎ شرير مقﺎومت بکنيم و در آخر مﯽ بﺎيست
به اين نتيجه برسيم که مهم نيست چه کسﯽ مسؤل بودن مﺎ در ﺣﺎلت درد و رنج مﯽ بﺎشد ،فقط يک
شخص است که مﯽ تواند مﺎ را کمک کند تﺎ از آن بيرون بيﺎييم و آن عيسﺎی مسيح خداوند است .او کمک
مطمئن مﺎ در زمﺎن هﺎی سختﯽ مﯽ بﺎشد چنﺎنکه مزمور  ٤٦آيﮥ  ١اعﻼم مﯽ کند" :خدا ملجأ و قوت
مﺎست و مددکﺎری که درتنگﯽ هﺎ فوراَ يﺎفت مﯽ شود" .همينطور مﺎ بﺎيد متوجه بﺎشيم که فقط بﺎ جواب به
سؤال جه کسﯽ مسؤل است مﯽ تواند مﺎ را از اين سؤال که چرا اين برای من اتفﺎق افتﺎد تﺎ ﺣدی بﺎز
بدارد .شﺎيد مﺎ هرگز کﺎمﻼَ ندانيم که از نظر خداوند مسؤل مشکلﯽ که در آن مﯽ بﺎشيم چه کسﯽ مﯽ بﺎشد .
امﺎ مﯽ دانيم که منشأ راه ﺣل ،جواب ،شفﺎ ،رهﺎيﯽ و نجﺎت مﺎ نﺎمش عيسﯽ است .اين مﺎ را به اين سؤال
هدايت مﯽ کند که در زمﺎن هﺎی سختﯽ بﺎيد از خود بپرسيم که  :چه عکس العملﯽ بايد به اين سختﯽ
نﺷان بدهم؟ اين سؤاﻻت که چرااين اتفﺎق افتﺎد؟ و اينکه چه کسﯽ مسؤل است؟ سبب مﯽ شوند که مﺎ از
زمينﮥ رنج و مشقت به درون زندگﯽ خود و اتفﺎقﺎت گذشته نگﺎه کنيم و اين سؤال که من چه عکس العملﯽ
نسبت به اين رنج بﺎيد داشته بﺎشم؟ توجه مﺎ را به پيش جلب مﯽ کند و پُربﺎرترين يﺎری و عکس العمل
مثبت مﯽ بﺎشد که مﺎ مﯽ توانيم در زمﺎن سختﯽ انجﺎم بدهيم.
شﺎگردان مسيح بدون ترديد در تپﮥ جلجتﺎ ايستﺎده متﺣيّر بودند از اين که چرا چيز نﺎگواری چون مﺻلوب
شدن استﺎدشﺎن اتفﺎق افتﺎد .اگر چون انسﺎن سخن بگوييم ،مﺻلوب شدن مسيح برای ايشﺎن هيچ معنﯽ و
مفهومﯽ نداشت  .رويﺎهﺎی ايشﺎن درهم ريخته بود و رهبر مﺣبوب خودشﺎن را ديدند که در مقﺎبل
چشمﺎنشﺎن زجر کشيده جﺎن بداد.
شﺎگردان به اﺣتمﺎل قوی بﺎيد از خود پرسيده بﺎشند که چه کسﯽ مسؤل اين عمل بود روميﺎن يﺎ رهبران
يهودی؟ جمعيتﯽ پُر جنجﺎل که به آسﺎنﯽ جمع شده بﺎ شويدگﯽ اشک ريخته بودند؟ گنﺎه؟ شيطﺎن؟خدا؟جواب
اينست که همﮥ آنهﺎ مسؤل بودند .عکس العمل مسيح نسبت به خدای پدر اين بود که به خدا اجﺎزه دهد تﺎ
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از اين زجر هولنﺎک برای به انجﺎم رسﺎندن نقشﮥ نجﺎت و برای دست يﺎفتن به يک نيکﯽ جﺎودانﯽ و
ﺣيرت آورد دست يﺎبد و اين عکس العملﯽ است که شمﺎ بﺎيد امروزه داشته بﺎشيد .وقتﯽ رنج و مشقت به
شمﺎ ﺣمله ور مﯽ شود شمﺎ مﯽ بﺎيست بﺎ دليری بﺎ وضعيت و آينده روبرو شويد و از خود بپرسيد :اﻵن
چکﺎر بﺎيد کرد؟ شمﺎ بﺎيد از تمﺎيل بلعيده شدن و دنبﺎل کردن جواب اين سؤال که چه کسﯽ مسؤل اين
سختﯽ بوده است ،دوری کنيد و روی خودتﺎن را بسوی جواب دادن سؤالﯽ مثبت و آينده نگر برگردانيد
يعنﯽ به اينکه چه کسﯽ مﯽ تواند مرا از اين مشکل بيرون بيﺎورد و همﮥ چيزهﺎ را در زندگﯽ من به
نيکويﯽ تبديل کند؟
تنهﺎ راهﯽ که در زمﺎن هﺎی تنگﯽ در زندگﯽ روﺣﺎنﯽ خودتﺎن پيشرفت بکنيد اينست که به مسيح و به آيندۀ
خود دراو نگﺎه کنيد .او جواب کﺎملﯽ است که برای سؤاﻻت خود درمورد چرا اين اتفﺎق افتﺎد؟ و اينکه
ﺻر بود داريد.
چه کسﯽ مق ّ
*به عنوان نتيجﮥ اين درس چه بينش هﺎی جديدی در مورد طبيعت رنج و سختﯽ داريد؟
درس سوم
آيا هرگز خدا مسبّب رنج و مصيبت بوده است؟

ايﺎ خدا هرگز سبب رنج و مﺻيبت در زندگﯽ مﺎ مﯽ شود؟ جواب سهل و آسﺎن که البته از نظر الهيﺎتﯽ
ﺻﺣيح نيست اينست که نه او اينکﺎر را نمﯽ کند .شمﺎ اشخﺎﺻﯽ زيﺎدی را مﯽ بينيد که موعظه کنند ويﺎ
تعليم بدهند که خدا هيچ بدی ای را اجﺎزه نمﯽ دهد که در زندگﯽ مﺎ اتفﺎق بيفتد ،امﺎ اين گفته بوسيلﮥ کتﺎب
مقدس تﺻديق کرده نمﯽ شود .البته کتﺎب مقدس تعليم مﯽ دهد که خدا اجﺎزه مﯽ دهد که زجر و سختﯽ بر
مﺎ اتفﺎق بيفتند ،امﺎ به مقدار معلوم و مشخﺻﯽ و بنﺎ به علتﯽ که در ارتبﺎط بﺎ ُرشد ،کمﺎل و نيکويﯽ ابدی
برای مﺎ مﯽ بﺎشد .آيﺎ اين سبب مﯽ شود که خدا ديگر خدای مﺣبت و نيکو نبﺎشد؟ البته که اينطور نيست .
آيﺎ پدر يﺎ مﺎدری که فرزندش را تأديب و تربيت مﯽ کند پدر يﺎ مﺎدر بﺎمﺣبت و خوبﯽ نيستند؟ برعکس،
تأديب و تربيت مداوم و مثبت يک کودک نشﺎنﮥ پدر و مﺎدر خوب بودن است .به همﺎن ﺻورت اعمﺎل
تأديب کنندۀ خدا قسمتﯽ از جنبﮥ نيکويﯽ بﯽ نقص او مﯽ بﺎشد .خدای پُرمﺣبت و نيکو کﺎر ديگری نمﯽ
تواند انجﺎم بدهد بجز تأديب و تنبيه فرزندانش زيرا که به نفع ايشﺎن است .زندگﯽ پولس رسول را در نظر
بگيريد .هيچ ش ّکﯽ وجود ندارد که خدا شديداَ او را دوست مﯽ داشت .خدا او را مستقيمﺎ َ و بطور مشهودی
دعوت کرد تﺎ رسول ا ُ ّمتهﺎ شود .پولس خدا را بطور شخﺻﯽ مﯽ شنﺎخت و به وضوح او را دنبﺎل مﯽ
کرد امﺎ اين دليل نمﯽ شد که او از همﮥ رنج هﺎ و مﺻﺎئب به دور بﺎشد .برخﯽ از مشکﻼتﯽ که پولس بﺎ
آنهﺎ روبرو شد نتيجﮥ عمل خود او بود .او شخﺻﯽ پُر دل و جرأت بود که از سﺎزش کردن امتنﺎع کرد و
در همين راه برخﯽ چيزهﺎ را نيز آشفته کرد .مردم مسبّب بيشتر مشکﻼت و رنج هﺎی او بودند .يعنﯽ
کسﺎنﯽ که خدمت او را نپذيرفتند و بﺎ کتک زدن ،شﻼق زدن ،زندانﯽ کردن ،سنگسﺎر کردن و ﺣتﯽ قﺻد
قتل او داشتن او را جفﺎ رسﺎنيدند .چنﺎنکه خود پولس مﯽ گويد گﺎهﯽ غﺎرت شده بود .برادران دروغين و
هموطنﺎنش سعﯽ کرده بودند به او ﺻدمه بزنند .پولس رنج هﺎيﯽ چون طوفﺎن هﺎ ،خستگﯽ و آشفتگﯽ،
برهنگﯽ ،سرمﺎ ،بﯽ خوابﯽ ،گرسنگﯽ و تشنگﯽ را زمﺎنﯽ که در سفر بود مواجه شده بود .برخﯽ از اين
رنج هﺎ را بﺎ ترديد مﯽ توان نتيجﮥ عمل شيطﺎن دانست که در هر وقت سعﯽ مﯽ کرد پولس را از ميﺎن
ببرد .او فهرست رنج هﺎيﯽ را که در دورۀ خدمتش بﺎ آنهﺎ روبرو شده بود در دوم قرنتيﺎن بﺎب  ١١آيﺎت
 ٢٣تﺎ  ٢٨مﯽ نويسد .بﺎ داشتن ﺣتﯽ برخﯽ از اين رنج هﺎ مردم اﺣتمﺎﻻَ خدمتشﺎن را ترک مﯽ کرده مﯽ
گفتند بگذار کس ديگری رسول بﺎشد ،امﺎ پولس اينطور نبود .مﺣبت و توجه او به خداوند و به کليسﺎهﺎيﯽ
که خودش بنيﺎن گذار آنهﺎ بود که او را به جلو مﯽ برد .امﺎ شﺎيد شمﺎ بگوييد که در فهرست مشکﻼت
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پولس نﺎمﯽ از زجرهﺎيﯽ که خدا سبب شده است ذکری به ميﺎن نيﺎمده است .دوم قرنتيﺎن بﺎب  ١٢آيﺎت ٧
تﺎ  ١٠را بخوانيد .پولس چنين مﯽ نويسد" :و تﺎ آنکه از زيﺎدتﯽ مکﺎشفﺎت زيﺎده سرافرازی ننمﺎيم خﺎری
در جسم من داده شد ،فرشتﮥ شيطﺎن تﺎ مرا لطمه زند ،مبﺎدازيﺎده سرافرازی نمﺎيم و دربﺎرۀ آن از خداوند
قوت من در ضعف کﺎمل
سه دفعه استدعﺎ نمودم تﺎ از من برود .مرا گفت فيض من تو راکﺎفﯽ است زيرا ّ
قوت مسيح در من سﺎکن
مﯽ گردد .پس به شﺎدی بسيﺎر از ضعف هﺎی خود بيشتر فخر خواهم نمود تﺎ ّ
شود .بنﺎبرين از ضعف هﺎ و رسوايﯽ هﺎ و اﺣتيﺎجﺎت و زﺣمﺎت و تنگيهﺎ بخﺎط مسيح شﺎدمﺎنم زيرا که
چون نﺎتوانم آنگﺎه توانﺎ هستم".
خيلﯽ هﺎ در مورد مﺎهيت خﺎری در جسم پولس فکر کرده اند امﺎ نمﯽ دانند که آن چه بوده است خدا هم
در کﻼمش دربﺎرۀ آن چيزی نمﯽ گويد .من فکر مﯽ کنم دليل خوبﯽ برای آن بﺎيد وجود داشته بﺎشد .اگر
مﺎ از مﺎهيت" خﺎری در جسم پولس "اطﻼع داشته بﺎشيم هرکسﯽ که آن بيمﺎری و يﺎ ﺣمله را داشته بﺎشد
ممکن است به خود بگويد که او نيز همﺎن درد و ﺣمله را دارد که خود مﯽ تواند سبب کبر و غرور بﺎشد
و يﺎ اينکه سبب توضيﺣﺎت نﺎدرستﯽ توسط ديگران بﺎشد .البته مﺎ مطﺎلبﯽ را در مورد خﺎری در جسم
پولس مﯽ دانيم که در زير فهرست شده اند.
*به او داده شده بود و پولس نتيجه مﯽ گيرد که فرستﺎدۀ شيطﺎن اين هديه را آورده بود امﺎ دهندۀ اين
مﺻيبت خود خدا بود.
*برای مقﺻودی داده شده بود .پولس به خدا التمﺎس کرد که آن را پس بگيرد ولﯽ خداوند در اﺻل بﺎ
گفتن اين که"  :من بﺎ اين رنج هدفﯽ در زندگﯽ تو دارم".امتنﺎع کرد.
*آن کﺎمﻼَ برای نيکويﯽ پولس بود .ﺣتﯽ وقتﯽ پولس شروع به توضيح دربﺎرۀ اين هديﮥ خدا نمود گفت که
آن برای هدف خﺎﺻﯽ بود.
"ﻻبد است که فخر کنم هرچند شﺎيستﮥ من نيست ليکن به رؤيﺎهﺎ و مکﺎشفﺎت خداوند مﯽ آيم .شخﺻﯽ را
مﯽ شنﺎسم چهﺎرده سﺎل قبل آيﺎ در جسم نمﯽ دانم ،آيﺎ بيرون از جسم نمﯽ دانم  ،خدا مﯽ داند چنين شخﺻﯽ
که تﺎ آسمﺎن سوم ربوده شد و چنين شخﺻﯽ را مﯽ شنﺎسم خواه در جسم و خواه جدا از جسم نمﯽ دانم،
خدا مﯽ داند که به فردوس ربوده شد و سخنﺎن نﺎگفتنﯽ شنيد که انسﺎن را جﺎئز نيست که به آنهﺎ تکلم کند ".
)دوم قرنتيﺎن بﺎب  ١٢آيﺎت  ١تﺎ  .( ٤مﺎ مﯽ دانيم که پولس خﺎر در جسم را چيزی از خدا مﯽ داند زيرا
بﺎ آن چون ﺣملﮥ شيطﺎن ،يﺎ جفﺎ و يﺎ گنﺎه کﺎر بودن خودش برخورد نکرد زيرا در وقت مقﺎبله بﺎ شرير و
ﺣملﮥ شيطﺎنﯽ ،او کﺎمﻼَ دشمن را نهيب مﯽ داد و اشخﺎﺻﯽ را که تﺣت تأثير شيطﺎن بودند آزاد مﯽ کرد .
پولس برعليه جفﺎ برخﺎست و وقتﯽ بﺎ او مقﺎبله مﯽ کرد و يﺎ بﺎ آن بﺣث مﯽ نمود از آن ترسﯽ نداشت .
در سرتﺎسر نﺎمه هﺎی پولس در عهد جديد او خيلﯽ سريع طبيعت گنﺎه آلود گذشتﮥ خودش را اعتراف مﯽ
کرد .امﺎ در آن لﺣظه مکﺎلمه اش بﺎ خدا را گفت .پولس اعتراف کرد که خداوند از دادن اين خﺎر در جسم
او هدفﯽ داشت و او مطيع اين هدف بود .مطيع بودن به تنبيه و يﺎ رنج برخﺎسته از خدا کﺎر آسﺎنﯽ نيست .
اولين عکس العمل نسبت به رنج و مﺻيبت اينست که کوشش کنيم تﺎ از آن بگريزيم و يﺎ از دست آن
راﺣت شويم .بلوغ روﺣﺎنﯽ زيﺎدی ﻻزم است که بپذيريم " خدا از طريق رنج پيغﺎمﯽ برای من دارد .شﺎيد
او سعﯽ مﯽ کند به نﺣوی بﺎ من برخورد بکند تﺎ ممکن بﺎشد که من در ايمﺎن خودم رشد کنم و بيشتر شبيه
مسيح گردم ".اينهﺎ چهﺎر ﺣقيقت بزرک هستند که من مﯽ خواهم در اين درس در نظر بگيريد.
*شمﺎ هرگز نمﯽ توانيد از آخر نقشه ای که خدا برای زندگﯽ شمﺎ دارد آغﺎزبکنيد امﺎ خدا همﮥ تﺻوير را
و همﮥ جزئيﺎت تشکيل دهندۀ آنرا مﯽ بيند.
*همﮥ رنج هﺎی زندگﯽ شمﺎ مﯽ بﺎيست ابتدا توسط ارادۀ وعده داده شدۀ خدا غربﺎل شوند.
*خدا شمﺎ را مﺎفوق توانﺎيﯽ تﺣملتﺎن امتﺣﺎن نخواهد کرد.
*يﺎری کﺎمل خدا در زمﺎن رنج فقط برای مسيﺣيﺎن موجود است.
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نقﺷۀ خدا برای زندگﯽ ﺷما
خدا برای کل زندگﯽ شمﺎ نقشه و هدفﯽ دارد .او به طور مداوم در ﺣﺎل آمﺎده کردن شمﺎست تﺎ شخﺻﯽ
روزمره خدا برای هرآنچه قسمتﯽ از زندگﯽ
شويد که خدا مﯽ خواهد تﺎ به ابد بﺎ او زندگﯽ کند .در زندگﯽ
ّ
شمﺎ مﯽ گردد و يﺎ بر آن تأثير مﯽ گذارد نقشه و هدفﯽ دارد .مﺣبت خدا نسبت به شمﺎ عظيم تر
ازهرچيزی است که شمﺎ مﯽ توانيد بخواهيد و يﺎ تﺻور کنيد .او راه هﺎی بﯽ شمﺎری در دست دارد تﺎ
شمﺎ را به مرﺣله ای بلوغ روﺣﺎنﯽ در مسيح عيسﯽ برسﺎند .او مﯽ داند که چه چيز يﺎ چه کسﯽ را در هر
لﺣظﮥ داده شده وارد زندگﯽ شمﺎ بکند تﺎ هدف هﺎی مشخص خويش را در زندگﯽ شمﺎ به کمﺎل برسﺎند.
برخﯽ اوقﺎت تنهﺎ راه برای تسليم به نقشﮥ خدا گذشتن از اضطراب ،فشﺎر ،تجربيﺎت ،مﺣنت هﺎ و
دلشکستگﯽ هﺎ مﯽ بﺎشد .اگر قضيّه از اين قرار بﺎشد ،خداوند از زنج هﺎ و مﺻﺎئب استفﺎده خواهد کرد تﺎ
مﺎ را به مکﺎنﯽ در ﺣيﺎت روﺣﺎنﯽ هدايت خواهد کرد تﺎ مﺎ در آنجﺎ بسوی او بﺎزگرديم و بيشتر به او
اعتمﺎد کنيم و در جﺎهﺎيﯽ که اﺣتيﺎح به شفﺎ داريم ،شفﺎ بيﺎبيم و همينطور در قمست هﺎيﯽ که اﺣتيﺎج به
رشد داريم ،رشد کنيم.
ضرب المثلﯽ قديمﯽ وجود دارد که مﯽ گويد :خدا در لذت مﺎ نجوا مﯽ کند ،خدا در وجدان مﺎ سخن مﯽ
گويد ،خدا در درد و مﺣنت مﺎ فريﺎد مﯽ زند ،و او ﺣقيقتﺎ َ توجه مﺎ را در دردی که دشوار است و َورای
نيروی مﺎست به خود جلب ميکند من واقعيت اين ضرب المثل در در زندگﯽ خودم و نيز بسيﺎری کسﺎن
ديگر که آن هﺎ را مﯽ شنﺎسم به چشم ديده ام .شمﺎ نقشﮥ کﺎمل خدا را که برای زندگيتﺎن دارد نمﯽ دانيد .
برخﯽ اوقﺎت شمﺎ فقظ نگﺎهﯽ گذرا از آنچه که خدا هنوز برای شمﺎ دارد که بشويد و يﺎ انجﺎم بدهيد مﯽ
بينيد شمﺎ مﺣدود و فﺎنﯽ هستيد و خدا نﺎمﺣدود غيرفﺎنﯽ .او تنهﺎ مﯽ تواند همﮥ قلمرو زندگﯽ شمﺎ را و
اينکه چگونه در آن برای مدتهﺎ مﯽ گنجيد ببيند.
خدا نﺎمتنﺎهﯽ ،قﺎدر مطلق ،واقف به همه چيز ،ﺣﺎضر در همه جﺎ و پُر مﺣبت مﯽ بﺎشد که مﯽ توانيم
اعتمﺎد کنيم به اينکه او مﯽ داند چگونه هر تجربه ،موقعيت و رابطﮥ مﺎ را در زندگﯽ مﺎ ،دردرون نقشﮥ
خدا مﯽ گنجد .شﺎيد مﺎ هيچ مقﺻود وهدفﯽ برای برخﯽ از زﺣمﺎتﯽ که در زندگﯽ مﺎ پيش مﯽ آيند ببينيم .
امﺎ خدا در همه چيز هدف و مقﺻودی مﯽ بيند و ﺣتﯽ بيشتر از آن در رنج و مﺻيبت هدفﯽ ابدی و
جﺎودانﯽ مﯽ بيند .وقتﯽ مشکﻼت اتفﺎف مﯽ افتند عکس العمل نخستين شمﺎ مﯽ بﺎيد اين بﺎشد که به خدا
اعتمﺎد کنيد تﺎ از طريق مﺻيبت راهﯽ مهيﺎ کند و نيز به او اعتمﺎد کنيد که نتيجﮥ اين رنج ،نيکويﯽ کﺎمل
بﺎشد .همينطور به او اطمينﺎن داشته بﺎشيد که مقﺻودی ابدی برای مﺻيبت و رنج وجود دارد.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا برای من چه مﯽ گويد؟
زيرا خداوند مﯽ گويد که افکﺎر من افکﺎر شمﺎ نيست و طريق هﺎی شمﺎ طريق هﺎی من نيست .زيرا
چنﺎنکه آسمﺎن از زمين بلندتر است ،همچنﺎن طريق هﺎی من نيز از طريق هﺎی شمﺎ و افکﺎر من نيز از
افکﺎر شمﺎ بلندتر مﯽ بﺎشد ) .اشعيﺎ بﺎب ٥٥آيﺎت  ٨و  . ( ٩به تمﺎمﯽ دل خود بر خداوند توکل نمﺎ و بر
عقل خود تکيه مکن .در همﮥ راه هﺎی خود او را بشنﺎس و او طريق هﺎيت را راست خواهد گردانيد
)امثﺎل بﺎب  ٣آيﺎت  ٥و.( ٦
خداوند اجازه مﯽ دهد.

در درس قبلﯽ من مختﺻراَ به ايوب اشﺎره کردم که خداوند چگونه به شيطﺎن اين اجﺎزه را داد که دو بﺎر
ايوب را امتﺣﺎن کند .بﺎر اول در مورد مﺎيملک و فرزندان او و بﺎر دوم در مورد سﻼمتﯽ و بهبودی
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ايوب بود .در داستﺎن زندگﯽ يوسف پسر يعقوب نيز داستﺎن ديگری برای مﺎ نهفته است که در دانستن
دادن اجﺎزه به مﺻيبت تﺎ در زندگﯽ مﺎ داخل شود تﺎ نيکويﯽ کﺎملﯽ به انجﺎم برسد .يوسف به شدت توسط
پدرش مﺣبت شده بود و اين ﺣقيقتﯽ بود که سبب ﺣسﺎدت برادرانش گرديده بود .وقتﯽ يوسف دو رؤيﺎی
خودش را بﺎ برادرانش در ميﺎن نهﺎد ،که در آنهﺎ يوسف تجليل شده بود و برادرانش او را خدمت مﯽ
کردند ،برای آنهﺎ تﺣمل اين موضوع امکﺎن پذير نبود .ﺣتﯽ يعقوب بخﺎطر گفتن اين رؤيﺎ يوسف را توبيخ
نمود و برادرانش بر آن شدند که به او درسﯽ بيﺎموزند ) .پيدايش بﺎب  ٣٧آيﺎت  ١تﺎ  .( ١٠يوسف که در
پيدا کردن برادرانش راه خود را ُگم کرد امﺎ در بيﺎبﺎن بﺎ مردی روبرو شد که يوسف را به داتﺎن نزد
ايشﺎن هدايت نمود .وقتﯽ به جﺎيﯽ رسيد که برادرانش گلﮥ خود را در آنجﺎ مواظبت مﯽ کردند ،ابتدا ايشﺎن
توطئه چيدند تﺎ او را به قتل برسﺎنند امﺎ سپس لبﺎسش را کنده او را در چﺎه بﯽ آبﯽ انداختند .امﺎ وقتﯽ
کﺎروان تﺎجران مديﺎنﯽ از آنجﺎ داشت گذر مﯽ کرد ،برادرانش يوسف را به ايشﺎن فروختند و تﺎجران نيز
به نوبﮥ خود او را به فوطيفﺎر که افسر فرعون بود فروختند )پيدايش بﺎب  ٣٧آيﺎت  ١١تﺎ  ٢٨و آيﮥ (٣٦
يوسف در منزل فوطيفﺎر در مقﺎمش ارتقﺎء يﺎفت ،امﺎ اين پيشرفت هﺎ و اتهﺎم دروغين زن فوطيفﺎرسبب
شدند که به زندان اندخته شود .يوسف در ميﺎن زندانيﺎن به مقﺎم رهبری رسيد امﺎ رئيس سﺎقيﺎن که يوسف
او را کمک کرده بود به مدت دوسﺎل فراموش کرد که يوسف را در ﺣضور فرعون يﺎدآور شود) پيدايش
بﺎب هﺎی  ٣٩و .( ٤٠
در مقﺎيسه بﺎ سلسلﮥ مﺻيبت هﺎی ذکر شده فقط عدۀ معدودی از مﺎ از افراد خﺎنواده ،ﺻﺎﺣب کﺎر و
دوست خود جفﺎ ديده ايم  .يوسف سﺎلهﺎی سﺎل متﺣمل سختﯽ گرديد .امﺎ روزی نﺻيب و سرنوشتش به
انجﺎم رسيد و سختﯽ و مﺻيبتش معکوس گرديد  .يوسف رؤيﺎيﯽ را برای فرعون تعبير کرد و به عنوان
مسؤل بر مﺣﺻول ِکشت ملت که مقﺎمﯽ برجسته بود گمﺎشته شد  .به او ُمهر فرعون داده شد تﺎ به نﺎم
فرعون تجﺎرت را رهبری کند و ارابه و زنجيری طﻼيﯽ داده شد که به تمﺎمﯽ ملت نشﺎن مﯽ داد که در
فرمﺎن پس از فرعون مقﺎم دوم را داشت و به عبﺎرت ديگر نخست وزير سرزمين بود .آن چه روز
بزرگﯽ در زندگﯽ يوسف مﯽ توانست بﺎشد .مطمئنﺎ َ او اﺣسﺎس مﯽ کرد که خواب مﯽ ديد.
بعدهﺎ در زمﺎن قﺣطﯽ يوسف توانست خﺎنوادۀ خودش را کمک کند .وقتﯽ که او زندگﯽ برادرانش را
نجﺎت داد ،ايشﺎن نيز در مقﺎبل او زانو زدند )پيدايش بﺎب هﺎی  ٤١تﺎ  ٤٧و  .( ٥٠پس از مرگ يعقوب ،
برادران يوسف بخﺎطر اينکه او را به مديﺎنيﺎن فروخته بودند ترسيدند که کشته شوند .امﺎ يوسف به ايشﺎن
گفت  :مترسيد زيرا که آيﺎ من در جﺎی خدا هستم ،شمﺎ برای من بد انديشيديد ليکن خدا در آن قﺻد نيکﯽ
کرد تﺎ کﺎری کند که قوم کثيری را اﺣيﺎ نمﺎيد چنﺎنکه امروز شده است ) پيدايش بﺎب ٥٠آيﺎت  ١٩و .( ٢٠
يوسف بﺎ نگﺎه کردن به وقﺎيع زندگﯽ خودش چنين نتيجه گيری کرد که خدا در همه وقت مسؤل است .
هيچ چيزی که برخﻼف ارادۀ وعده داده شدۀ خدا بﺎشد بر او اتفﺎق نيفتﺎده بود وتمﺎمﯽ اتفﺎقﺎت زندگﯽ او
قسمتﯽ از نقشﮥ الهﯽ بوده اند .برخﯽ از مﺣقّقﺎن کتﺎب مقدس معتقدند مردی که يوسف را بسوی برادرانش
در داتﺎن هدايت کرد فرشتﮥ خداوند بود .اگر چنين بﺎشد اين مرد يوسف را به سوی برادرانش که او را به
بندگﯽ فروختند داشت هدايت مﯽ کرد .آيﺎ خدا اشتيﺎق داشت که يوسف را موضوع چنين رنجﯽ بسﺎزد؟
کتﺎب مقدس ﺻريﺣﺎ ّ اين را نمﯽ گويد امﺎ مﯽ توانيم نتيجه بگيريم که خدا اجﺎزه داد که اين مﺻيبت در
زندگﯽ او اتفﺎق بيفتد .کتﺎبمقدس به مﺎ مﯽ گويد که يوسف بطور مدام به خداوند اعتمﺎد کرد.
رنج ومﺻيبت هيچ ارتبﺎطﯽ به داوری نداشت و تنبيه شمرده نمﯽ شد.مطمئنﺎ َ خداوند در مواقع متعددی مﯽ
توانست اين مﺻيبت هﺎ را به اتمﺎم برسﺎند .خداوند مﯽ توانست يعقوب را از فرستﺎدن يوسف به نزد
برادرانش بﺎزبدارد .خدا مﯽ توانست مردی را که يوسف را راهنمﺎيﯽ کرد از اين کﺎر بﺎزبدارد .خدا مﯽ
توانست نقشﮥ سفر مديﺎنيﺎن را تغيير بدهد و يﺎ اينکه به يوسف اجﺎزه مﯽ داد تﺎ از دست ايشﺎن فرار بکند
و يﺎ شﺎهدينﯽ آمﺎده کند تﺎ اتهﺎم دروغين زن فوطيفﺎر را خنثﯽ کنند .خدا مﯽ توانست سبب شود که سﺎقﯽ
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فوطيفﺎر زودتر او را بيﺎد بيﺎورد .اينهﺎ فقط تعداد کمﯽ از خدا مﯽ توانست رنج و مﺻيب را از آمدن به
زندگﯽ يوسف بﺎز بدارد و يﺎ مداخله کرده آنرا به اتمﺎم برسﺎند ولﯽ به جﺎی آن اجﺎزه داد تﺎ يوسف سختﯽ
را تﺣمل کند.
و بﺎﻻخره کتﺎبمقدس به مﺎ مﯽ گويد که در هر تجربه ای خدا بﺎ يوسف بود و در موقعيت هﺎی نﺎسﺎزگﺎر
او را برکت داد .وقتﯽ مﺎ بﺎ مشکﻼت مواجه مﯽ شويم اين خبر خوشﯽ برای مﺎست .وقتﯽ مﺎ بطور کلﯽ
به زندگﯽ يوسف نگﺎه مﯽ کنيم مﯽ بينيم که او از قدرت به قدرت عظيم تری پيش رفت .هر موقعيت
نﺎسﺎزگﺎری او را به نﺣوی برای نقش رهبری که بﺎﻻخره مﯽ رفت برعهد بگيرد داشت آمﺎده مﯽ کرد .
يوسف زانو نزد که شکست بخورد بلکه آنهﺎيﯽ که به دنبﺎل شکست دادن يوسف بودند در مقﺎبلش زانو
زدند .مﺎ مﯽ توانيم به چنين پﯽ آمدی اعتمﺎد کنيم.
قوت و فيض خداوند قرار
وقتﯽ شمﺎ به خداوند تعلّق داريد هر رنجﯽ را که شمﺎ تجربه مﯽ کنيد تﺣت ّ
دارد  .خداوند هرگز از عهده داری زندگﯽ شمﺎ بﺎزنمﯽ ايستد  .او هرگزاقتدارش را نسبت به شمﺎ و
موقعيتهﺎيﯽ که بر زندگﯽ شمﺎ تأثير مﯽ گذارند از دست نمﯽ دهد  .خدا هميشه همه چيز را در اقتدار خود
دارد  .بنﺎبرين شمﺎ مﯽ بﺎيست اين نتيجه گيری را بکنيد که خداوند روا مﯽ دارد و به سختﯽ اجﺎزه مﯽ
دهد که بعضﯽ اوقﺎت وارد زندگﯽ شمﺎ گردد  .او از سختﯽ هﺎ استفﺎده مﯽ کند تﺎ مقﺎﺻدش را در شمﺎ و
از طريق شمﺎ به عمل آورد  .سرنوشت يوسف فقط به خود او و يﺎ ﺣتﯽ به خودش و خﺎنواده اش مﺣدود
نمﯽ شد  .آن همﮥ طوايف اسرائيل و يک ملت را شﺎمل مﯽ شد.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟
و خدا مرا پيش روی شمﺎ فرستﺎد تﺎ برای شمﺎ بقيّتﯽ در زمين نگﺎه دار و شمﺎ را به نجﺎتﯽ عظيم اﺣيﺎ کند
و اکنون شمﺎ مرا اينجﺎ نفرستﺎديد بلکه خدا و او مرا پدر بر فرعون و آقﺎ بر تمﺎمﯽ اهل خﺎنﮥ او و ﺣﺎکم بر
همﮥ زمين مﺻر سﺎخت )پيدايش  ٤٥آيﺎت  ٧و  .(٨و مﺎ را در آزمﺎيش ميﺎور بلکه از شرير رهﺎيﯽ ده .
)متﯽ بﺎب  ٦آيﮥ  .( ١٣ای خداوند مرا در غضب خود توبيخ منمﺎ و در خشم خويش تأديبم مفرمﺎ زيرا که
تيرهﺎی تو در من فرو رفته و دست تو بر من فرود آمده است )مزمور  ٣٨آيﺎت  ١و .( ٢
خدا رنج و سختﯽ را محدود مﯽ کند.
اگرچه خدا ممکن است به شيطﺎن اجﺎزه بدهد تﺎ به مﺎ جفﺎ برسﺎند و به مﺎ ضرر برسﺎند .همچنين خدا تعداد
مﺻيبت هﺎيﯽ را که خدا به شيطﺎن اجﺎزه مﯽ دهد تﺎ در زندگﯽ مﺎ وارد آورد ،مﺣدود مﯽ کند  .در
وضعيت ايوب خدا شيطﺎن را بﺎ گفتن اين که "اينک همﮥ اموالش در دست توست ليکن دستت را بر او
دراز مکن " )ايوب بﺎب ١آيﮥ .( ١٢برای بﺎر اول مﺣدود سﺎخت و برای بﺎر دوم بﺎ گفتن اين که " جﺎن
او را ﺣفظ کن " )ايوب بﺎب ٢آيﮥ  ( ٦شيطﺎن را مﺣدود سﺎخت  .درواقع شيطﺎن در هر دوبﺎر مﯽ بﺎيست
مطﺎبق گفتﮥ خدا عمل مﯽ نمود و او همينطور مﯽ بﺎيست مطﺎبق امر خدا تعداد مﺻيبت هﺎی من و شمﺎ که
به عنوان فرزندان خدا داريم تجربه مﯽ کنيم مﺣدود بسﺎزد .اين خبر خوشﯽ برای مﺎ مﯽ بﺎشد .مﺣدوديتﯽ
برای مﺻيبت و رنج وجود دارد و روزی پﺎيﺎن خواهد يﺎفت.
روزی خﺎنمﯽ به من گفت که يکﯽ از جمﻼت مورد عﻼقﮥ او در کتﺎب مقدس اين است که و آن آمد که
بگذرد .او گفت فقط در نظر بگير که او نيﺎمده است که بمﺎند بلکه بگذرد .اين عکس العمل خوبﯽ است که
مﯽ توان در مورد رنج و مﺻيبت داشت  .زﺣمﺎت امروز فقط برای امروز هستند .فﺻلﯽ از مشکﻼت
فقط فﺻلﯽ از مشکﻼت هستند.
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تﻼطمﺎت گذرا هستند .موقعيت هﺎ تغيير خواهند کرد و وضعيت هﺎ دگرگون خواهند شد  .خدا در رنج هﺎ
و از طريق آنهﺎ عمل مﯽ کند تﺎ آن را مطﺎبق جدول زمﺎنﯽ خود به اتمﺎم برسﺎند دانيﺎل آن را در در گفته
هﺎی نبوت خود چنين ذکر کرد " :وﺣش چهﺎرم سلطنت چهﺎرمين بر زمين خواهد بود و مخﺎلف همﮥ
سلطنت هﺎ خواهد بود و و تمﺎمﯽ جهﺎن را خواهد خورد و آن را پﺎيمﺎل نموده پﺎره پﺎره خواهد کرد و ده
شﺎخ از اين مملکت ده پﺎدشﺎه مﯽ بﺎشند که خواهند برخﺎست و ديگری بعد از ايشﺎن خواهد برخﺎست و او
مخﺎلف اولين خواهد بود و سه پﺎدشﺎه را به زير خواهد افکند و سخنﺎن به ض ّد ﺣضرت اعلﯽ خواهد گفت
و مقدّسﺎن ﺣضرت اعلﯽ را ذليل خواهد سﺎخت و قﺻد تبديل نمودن زمﺎن هﺎ و شرايع خواهد نمود و
ايشﺎن تﺎ زمﺎنﯽ و دو زمﺎن و نﺻف زمﺎن به دست او تسليم خواهند شد) دانيﺎل بﺎب  ٧آيﺎت  ٢٣تﺎ ( ٢٥
کلمﮥ ذليل سﺎختن از لﺣﺎظ لغوی به معنﯽ خسته کردن مﯽ بﺎشد .دشمن جﺎن هﺎی مﺎ کوشش مﯽ کند تﺎ مﺎ
را بتراشد و خسته کند و بِ ِچﻼند .امﺎ خدا مﯽ گويد که کﺎمﻼَ اينطور نيست  .چيزی نيست که شيطﺎن به مﺎ
و يﺎ در مﺎ بدو مﺣدوديت انجﺎم بدهد ،اگر مﺎ به اعتمﺎد به خدا ادامه داده بﺎشيطﺎن مقﺎومت بکنيم.
عﻼوه بر اين خدا اجﺎزه نمﯽ دهد که مﺎ مﺎفوق طﺎقت خود جفﺎ ببينيم " هيچ تجربه ای جز آنکه منﺎسب
بشر بﺎشد شمﺎ را فرو نگرفت .امﺎ خدا امين است که نمﯽ گذارد شمﺎ فوق طﺎقت خود آزموده شويد بلکه بﺎ
مفری نيز مﯽ سﺎزد تﺎ يﺎرای تﺣ ّمل آن را داشته بﺎشيد " )اول قرنتيﺎن بﺎب ١آيﮥ . ( ١٣و اين خبر
تجربه ّ
مفری آمﺎده خواهد سﺎخت تﺎ از آزمﺎيش هﺎ و عذاب هﺎی سخت فرار کنيم.
خوشﯽ است  .خدا ّ
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟

آنکه تﺎ به آخر ﺻبر کند نجﺎت يﺎبد)متﯽ بﺎب ١٠آيﮥ .( ٢٢
ﺣيوان چهﺎرم ...سخنﺎن به ض ّد ﺣضرت اعلﯽ خواهد گفت  .و قﺻد تبديل نمودن زمﺎن هﺎ و شرايع خواهد
نمود  .و مقدسﺎن تﺎزمﺎنﯽ دو زمﺎن و نﺻف زمﺎن به دست او تسليم خواهند شد )دانيﺎل بﺎب  ٧آيﺎت٢٣تﺎ
 .(٢٥بر ﺣﺻﺎرهﺎيش برآييد و آنهﺎ را خراب کنيد امﺎ بﺎلک ّل هﻼک مکنيد و شﺎخه هﺎيش راقطع نمﺎييد
زيرا که از آن خداوند نيستند) ارميﺎ بﺎب ٥آيﺎت ١٠و.(١١
کمک و ياری خدا برای ايماندار مﯽ باﺷد.
خداوند مﺻيبت و رنج را در زندگﯽ ايمﺎندار برای مقﺎﺻد متعددی برای نيکويﯽ کﺎمل بکﺎر مﯽ برد .خدا
رنج و مشقت را در زندگﯽ يک ايمﺎندارمﺣدود مﯽ سﺎزد و راهﯽ را برای فرار آمﺎده مﯽ کند امﺎ هيچکدام
از آنهﺎ در مورد شخص بﯽ ايمﺎن ﺻدق نمﯽ کند.
بﯽ ايمﺎن در مقﺎم دشمن يعنﯽ چون يک بيگﺎنه در مقﺎبل خدا مﯽ ايستد .بﯽ ايمﺎن نيز مﺣبوب هست امﺎ
بخﺎطر دشمنﯽ بﺎ فرزندان خدا و يﺎ دخﺎلت نﺎدرست بﺎ نقشﮥ خدا موضوع رفتﺎر نﺎگوار قرار مﯽ گيرد .
بﺎرهﺎ در کتﺎب مقدس مﯽ خوانيم که خدا به هيچ وجه به دشمنﺎنش رﺣمت نمﯽ کند .او دشمنﺎنش را بطور
کﺎمل و قﺎطعﺎنه شکست مﯽ دهد و بﺎرهﺎی بسيﺎر به اسرائيليﺎن امرمﯽ کند که بطور کﺎمل دشمنﺎنشﺎن را
نﺎبود بسﺎزند .دشمن خدا بودن ،مقﺎم منزلﮥ بسيﺎر پُرمخﺎطره ای است .شخص نجﺎت نيﺎفته نه فقط از لﺣﺎظ
روﺣﺎنﯽ شکست خورده و گمراه است بلکه از نظرجسمﺎنﯽ ،اﺣسﺎسﯽ ،فکری در خطر مﯽ بﺎشد .شرير
کﺎمﻼَ بﯽ ايمﺎن دسترسﯽ دارد که فقط توسط دعﺎی مردم وفﺎدار به خدا برای اين شخص است که مﺣدود
مﯽ شود .عکس العمل خدا نسبت به شخص نجﺎت نيﺎفته ،عکس العمل به گنﺎه ارادی و اعمﺎل گنﺎه آلود
شخص مﯽ بﺎشد .خدا بر تختش ننشسته تﺎ جهﺎن را بررسﯽ کند و بر مردمﯽ که خواهﯽ نخواهﯽ رفتﺎر
بُلهوسﺎنه ای دارند تيرهوايﯽ پرتﺎب کند بلکه شروع مﯽ کند به نشﺎن دادن اينکه او قدرت را در اختيﺎر
دارد .خدا ت َ َﺣ ّکم نمﯽ کند بلکه برعليه گنﺎه اقدام مﯽ کند .خدا ّ
ﺣق و عﺎدل است پس مﯽ بﺎيد برضد گنﺎه
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عمل کند  .اين است پيغﺎم ارميﺎ در کتﺎب مراثﯽ وقتﯽ که نتيجه گيری مﯽ کند که خدا از دل) بﺎ ميل و
رغبت (نمﯽ آزارد)مراثﯽ بﺎب ٣آيﮥ  .(٣٣خدا رنج و مﺻيبت را برای مردمش نمﯽ خواهد بلکه
او نسبت به اعمﺎل مﺎ واکنش نشﺎن مﯽ دهد .وقتﯽ مﺎ گنﺎه مﯽ کنيم بﺎ اينکه مﺎ را بﯽ اندازه دوست دارد،
نسبت به گنﺎهمﺎن عکس العمل نشﺎن مﯽ دهد.
خدا در کﻼمش چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟
و ترس خدا بر جميع ممﺎلک کشورهﺎ مستولﯽ شد چونکه شنيدند که خدا بﺎ دشمنﺎن اسرائيل جنﮓ کرده
است ) دوم تواريخ بﺎب ٢٠آيﮥ  (٢٩و من برای داوری نزد شمﺎ خواهم آمد و به ض ّد جﺎدوگران و
زنﺎکﺎران و آنﺎنيکه قسم دروغ مﯽ خورند و به کسﺎنﯽ که به ُمزدور در مزدش و بيوه زنﺎن و يتيمﺎن ظلم
مﯽ نمﺎيند و غريب را از ّ
ﺣق خودش دور مﯽ سﺎزند و از من نمﯽ ترسند بزودی شهﺎدت خواهم داد .قول
يهوه ﺻبﺎيوت اينست ) مﻼکﯽ بﺎب ٣آيﮥ  ( ٥خداوند مرد عﺎدل را امتﺣﺎن مﯽ کند و امﺎ از شرير و ظلم
دوست جﺎن او نفرت دارد)مزمور ١١بﺎب .( ٥
زيرا خداوند تﺎ به ابد او را ترک نخواهد نمود زيرا اگر چه کسﯽ را مﺣزون سﺎزد ليکن برﺣسب کثرت
رأفت خود رﺣمت خواهد فرمود .چونکه بنﯽ آدم را از دل نمﯽ رنجﺎند و مﺣزون نمﯽ سﺎزد ) مراثﯽ بﺎب
 ٣آيﺎت  ٢١تﺎ ( ٣٣
عکس العمل ﺷما وقتﯽ که خدا رنجﯽ را بر ﺷما مﯽ فرستد.
وقتﯽ رنج و مﺣنت وسيله ايست که خدا انتخﺎب کرده است تﺎ شخﺻيت خودش را در شمﺎ بنﺎ کند ،عکس
العمل سريع شمﺎ سه گونه مﯽ تواند بﺎشد .مﯽ توانيد بگوييد:
نجﺎتم بده .اين همﺎن نﺎلﮥ قوم خداست که در کتﺎب مقدس بﺎرهﺎ تکرار شده است  .برای نجﺎت سريع از
رنج و زﺣمت دعﺎ کنيد  .خداوندا ترا شکر مﯽ کنم  .شمﺎ مﯽ بﺎيست از خدا قدردانﯽ کنيد که بﺎ شمﺎ عمل
مﯽ کند تﺎ به شمﺎ نشﺎن بدهد که شمﺎ چيزی در زندگﯽ خود داريد که ﻻزم است تغيير بکند و يﺎ اينکه ﻻزم
است شمﺎ کﺎری انجﺎم بدهيد تﺎ شبيه پسرش عيسﺎی مسيح گرديد  .خداوند به تو اعتمﺎد مﯽ کنم  .وقتﯽ شمﺎ
به آنچه خداوند مﯽ خواهد در زندگﯽ شمﺎ به انجﺎم برسﺎند تسليم مﯽ شويد و در اين ايمﺎن که خدا نقشه ای
دارد و او همﮥ قدرت را در اختيﺎر دارد بﺎقﯽ بمﺎنيد و بﺎور کنيد که دست او که بر زندگﯽ شمﺎست مﺣبتﯽ
بﻼشرط است و قﺎدر متعﺎل است که بر رنج و پيغﺎم آن قرار دارد.
*چه بينش جديدی در مورد طبيعت رنج و درد و عکس العمل نسبت به آن داريد؟
*آيﺎ زمﺎنﯽ را در کتﺎب مقدس بيﺎد داريد که وقتﯽ به آن موقعيت برمﯽ گرديد متوجه مﯽ شويد که چگونه
خداوند ممکن است اجﺎزه داده بﺎشد تﺎ نيکويﯽ عظيمﯽ را در زندگﯽ شمﺎ ويﺎ در زندگﯽ کسﯽ که شمﺎ او
را مﯽ شنﺎسيد ايجﺎد کند.
درس چهارم
سه دليل که به خاطر آنها خدا اجازه مﯽ دهد تا رنج و محنت اتفاق بيفتد.
اگر مﺎ مﯽ خواهيم تﺻديق کنيم که رنج مﯽ تواند مسﺎئل مثبتﯽ در زندگﯽ مﺎ ايجﺎد کند و خدا اشتيﺎق دارد
که رنج برای هدف و مقﺻود نيکو و مفيدی مﺎ را بيشتر به شکل عيسﺎی مسيح بسﺎزد .تﺎ وقتﯽ مﺻيبتﯽ
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به مﺎ ضربه بزند اين سؤال را از خود بکنيم که خداوند چه دليلﯽ برای آوردن اين مشکل در زندگﯽ من
دارد؟
رنج ،اضطراب ،مﺣنت و دلشکستگﯽ چون دروسﯽ در مدرسﮥ تجربيﺎت عمل مﯽ کنند .آنهﺎ بينش و درک
جديدی به مﺎ مﯽ بخشند .آنهﺎ مﯽ توانند نظر مﺎ را نسبت به دنيﺎ و خدا دگرگون کنند و مﺎ را در تفيير
رفتﺎرمﺎن هدايت مﯽ کنند .البته خداوند معلم غﺎيﯽ مﺎست و برای هر درس مربوط به رنج و مﺣنت به
اوست که بﺎيد نگﺎه بکنيم .خدا به سه دليل است که اجﺎزه مﯽ دهد مﺻيبت و رنج ﺣﺎدث شود:
*تﺎ توجه مﺎ را جلب کند.
*مﺎ را به تفتيش عقيده و رفتﺎر خودمﺎن را تغيير بدهيم.
*مﺎ را به مرﺣله ای برسﺎند که عقيده و رفتﺎرمﺎن را تغييير بدهيم.
استفاده مﯽ کند تا توجه ما را جلب کند.
همﺎنطور که هر معلم ديگری کﻼس و يﺎ کﺎنون شﺎدی مﯽ تواند به شمﺎ بگويد اولين هدف هر معلمﯽ
اينست که توجه شﺎگرد را جلب کند .شمﺎ نمﯽ توانيد به دانش آموزی که به شمﺎ گوش نمﯽ دهد و به معلم
توجه نمﯽ کند تدريس کنيد .خدا برخﯽ اوقﺎت از مشکﻼت در زندگﯽ مﺎ استفﺎده مﯽ کند تﺎ سبب شود که مﺎ
به نﺣو جديدی به او توجه کنيم.
اين چيزی بود که به پولس طرسوسﯽ اتفﺎق افتﺎد که در راه به دمشق داشت سفر مﯽ کرد  .پولس در نظر
روزمره نبود .
داشت که جفﺎی عظيمﯽ بر مسيﺣيﺎن آن شهر وارد آورد .اين سفر برای پولس يک اداری
ّ
کتﺎب مقدس مﯽ گويد که" سولس هنوز و تهديد بر شﺎگردان خداوند همﯽ دميد" )اعمﺎل بﺎب ٩آيﮥ . ( ١
پولس آنقدر خود را به مسؤليتش تخﺻيص داده بود که گويﯽ بﺎ نيّت خونين خودش به تﺣليل رفته بود .
وقتﯽ پولس در راه بود خدا توجهش را به خود جلب کرد و در اثنﺎی راه چون نزديک به دمشق رسيد
نﺎگﺎه نوری از آسمﺎن در گرد او درخشيد و به زمين افتﺎده آوازی شنيد و به زمين افتﺎده آوازی شنيد که
گفت  :ای شﺎؤل ای شﺎؤل برای چه برمن جفﺎ مﯽ کنﯽ گفت خداوندا تو کيستﯽ؟ گفت من آن عيسﯽ هستم
که تو به او جفﺎ مﯽ کنﯽ ليکن برخﺎسته به شهر برو که آنجﺎ به تو گفته مﯽ شود چه بﺎيد کرد...پس سولس
از زمين برخﺎسته چون چشمﺎن خود را گشود هيچکس را نديد و دستش را گرفته او را به دمشق بردند )
اعمﺎل بﺎب ٩آيﺎت  ٣تﺎ  ٦و آيﮥ .( ٨
مطمئنﺎ َ پولس در آنروز دعوت بيدار کننده ای از خداوند داشت .امﺎ در يک لﺣظﮥ پيش بينﯽ نشده خدا
بدون ترديد بﺎ مﺻيبت نﺎبينﺎيﯽ پولس و خواری وخفّت او در برابر همسفرانش زمﺎنﯽ که در گرد و خﺎک
جﺎده مﯽ غلطيد ،توجه کﺎمل پولس را بدست آورد .خدا دقيقﺎ َ پولس را به جﺎيﯽ برد که مﯽ خواست .پولس
کﺎمﻼَ آمﺎده بود که سؤال خدا که مﯽ گفت چرا بر من جفﺎ مﯽ کنﯽ ،را بشنود .تﺎ آن مرﺣله شﺎيد پولس
فکر مﯽ کرد که فقط مسيﺣيﺎن را دارد جفﺎ مﯽ کند ولﯽ نه خود خدا را  .مدتﯽ رنج و مﺻيبت شديد
طوری به تغيير کﺎمل سولس انجﺎميد که بﯽ درنﮓ در کنﺎيس به عيسﯽ موهظه مﯽ نمود که او پسر
خداست) اعمﺎل بﺎب ٩آيﮥ .(٢٠
وقتﯽ مﺎ داستﺎنﯽ مﺎنند اين را مﯽ خوانيم و يﺎ مﯽ شنويم مﯽ توانيم اهميت رنج را تشخيص بدهيم .اين بﺎ
ارزش بود که سولس بﺎ نﺎبينﺎيﯽ موقت سولس و خفت و خواری روبرو شود تﺎ توجه او بدست آيد زيرا
توسط سولس که مﺎ او را پولس رسول مﯽ شنﺎسيم ،در دنيﺎی ُرم انجيل موعظه گشت و کليسﺎهﺎ بنﺎ گرديد.
يکﯽ از بهترين عکس العمل هﺎی مﺎ زمﺎنﯽ که رنج و مﺻيبت نﺎگهﺎن به مﺎ ﺣمله مﯽ کند و بﺎ پيغﺎم مورد
نظر خدا همراه است اينست که بسوی مزمور بيست و پنج برگرديم و آن را دعﺎی خودمﺎن قرار دهيم که
مﯽ گويد:
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ای خداوند به سوی تو جﺎن خود را برمﯽ افرازم .ای خداوند بر تو توکل مﯽ دارم .پس مگذار که خجل
بشوم و دشمنﺎنم بر من فخر نمﺎيند .بلﯽ هر که انتظﺎر تو مﯽ کشد خجل نخواهد شد .آنﺎنﯽ که بﯽ سبب
خيﺎنت مﯽ کنند خجل خواهند گرديد.
ای خداوند طريق هﺎی خود را به من بيﺎموز و راه هﺎی خويش را به من تعليم ده .مرا به راستﯽ خود
سﺎلک گردان و مرا تعليم ده زيرا تو خدای نجﺎت من هستﯽ .تمﺎمﯽ روز منتظر تو بوده ام .ای خداوند
اﺣسﺎنﺎت رﺣمت هﺎی خود را بيﺎد آور چونکه آنهﺎ از ازل بوده است .خطﺎيﺎی جوانﯽ و عﺻيﺎنم را بيﺎد
ميﺎور .ای خداوند به رﺣمت خود و به خﺎطر نيکويﯽ خويش مرا يﺎد کن)مزمور ٢٥آيﺎت  ١تﺎ  ( ٧در
نشﺎن دادن عکس العمل به خدا وقتﯽ که مﯽ خواهد توجهتﺎن را به خود جلب کند تأخير ننمﺎييد .
سريع و فروتنﺎنه اينکﺎر را انجﺎم بدهيد .آنچه را که او مﯽ بﺎيد به شمﺎ بگويد بشنويد.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ﺷما چه مﯽ گويد؟
و خداوند چشمﺎن بلعﺎم را بﺎز کرد تﺎ فرشتﮥ خداوند را ديد که بﺎ شمشير برهنه در دستش به سر راه
ايستﺎده است پس خم شده به روی در افتﺎد و فرتشتﮥ خداوند وی را گفت اﻵغ خود را اين سه مرتبه چرا
تمرد است و اﻵغ
زدی  .اينک من به مقﺎومت تو بيرون آمدم زيرا که اين سفر تو در نظر من از روی ّ
مرا ديده اين سه مرتبه از من کنﺎره جست و اگر از من کنﺎره نمﯽ جست يقينﺎ َ اﻵن ترا مﯽ کشتم و او را
زنده نگﺎه مﯽ داشتم  .بلعﺎم به فرشتﮥ خدا گفت گنﺎه کردم زيرا ندانستم که تو به مقﺎبل من در راه ايستﺎده
ای پس اﻵن اگر در نظر تو نﺎپسند است برمﯽ گردم )عداد بﺎب ٢٢آيﺎت  ٣١تﺎ .( ٣٣
و عيلﯽ به سموئيل گفت برو بخواب و اگر ترا بخواند بگو ای خداوند بفرمﺎ زيرا که بندۀ تو مﯽ شنود پس
سموئيل رفته در جﺎی خود خوابيد  .و خداوند آمده بﺎيستﺎد و مثل دفعه هﺎی پيش خواند ای سموئيل ،ای
سموئيل و سموئيل گفت بفرمﺎ زيرا بندۀ تو مﯽ شنود )اول سموئيل بﺎب ٣آيﺎت ٩و .( ١٠
دو رنج و زحمت ما را به تفتيش هدايت مﯽ کند.
برخﯽ اوقﺎت خدا درست مﯽ داند که اجﺎزه بدهد رنج کوچکﯽ وارد زندگﯽ مﺎ بشود تﺎ مﺎ را برای تفتيش
خودمﺎن بيﺎنگيزد .بﺎدهﺎی رنج و سختﯽ بر موضوعﺎتﯽ که در سطح قرار دارند مﯽ وزد و مﺎ را وامﯽ
دارد تﺎ اموری را که در عمق قرار دارند تﺣمل کنيم.
درس پنجم
چهار اصﻼحﯽ که رنج ما را وامﯽ دارد آنها را انجام دهيم.
آيﺎ تﺎ ﺣﺎﻻ به مسﺎفرتﯽ رفته ايد که در بين راه مجبور شده بﺎشيد که مسيرتﺎن را تغيير بدهيد؟ خلبﺎن
معموﻻَ در طﯽ رفت و آمدهﺎ در تمرينﺎت نظﺎمﯽ نقشﮥ مسير را تغيير مﯽ دهد تﺎ از مواجه شدن بﺎ طوفﺎن
هﺎی اﺣتمﺎلﯽ را اجتنﺎب کند .وقتﯽ مﺎ بﺎ مﺎشين به جﺎيﯽ مﯽ رويم گروه کﺎرکنﺎن راه سﺎزی بعضﯽ اوقﺎت
مﺎ را وا مﯽ دارند تﺎ مسير خودمﺎن را تغيير دهيم .همﺎن اﺻول در مورد مسير زندگﯽ مﺎ نيز ﺻدق مﯽ
کند .مواقعﯽ وجود دارند که مﺎ بﺎيد تغيير مسير بدهيم تﺎ در امن و سﻼمتﯽ به مقﺻد روﺣﺎنﯽ آيندۀ خود و
در نهﺎيت به آسمﺎن برسيم .رنج مﯽ توان بﺎزگست ،طوفﺎن و يﺎ مﺎنعﯽ بﺎشد که مﺎ را وادار به تغيير مسير
بکند خداوند هميشه از فرزندان مﺣبوب خويش انتظﺎر دارد که ﺣداق ّل در چهﺎر مورد مسير خودشﺎن را
مﺻرانه مﯽ خواهد تﺎ بر غرور خود غلبه کرده در مقﺎبل ارادۀ خداوند
تغيير بدهند .اول اينکه از مﺎ
ّ
ّ
فروتن شويم .دوم اينکه به جﺎيﯽ برسيم که از گنﺎه تنفر يﺎفته خود را از شرير پﺎک کنيم .در مرﺣلﮥ سوم
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مﯽ بﺎيست دوستﯽ هﺎيﯽ را که مﺎ را از نقشه ای که خدا برای زندگﯽ مﺎ دارد بﺎزمﯽ دارند ،غربﺎل کنيم و
چهﺎرم اينکه الويّت هﺎی خود را تنظيم بکنيم تﺎ به موضوعﺎت الهﯽ بيشترين ارزش هﺎ را قﺎئل بﺎشيم تﺎ به
نوبﮥ خود عﺎدات رفتﺎری تﺎزه ای را که بر ارزش هﺎی درست استوار هستند بيﺎبيم .برخﯽ اوقﺎت غرور،
گنﺎه ،روابط ﺻدمه زننده و ارزش هﺎی غلط چنﺎن عميق در مﺎ تنيده شده اند که مﺎ به سختﯽ مﯽ توانيم
آنهﺎ در خودمﺎن تشخيص بدهيم که اين خود ،کوری خطرنﺎکﯽ است .علت اوليﮥ اينکه مﺎ مﯽ بﺎيست کتﺎب
مقدس را بطور روزانه بخوانيم اينست که پيوسته بﺎ رهنمودهﺎ و اشتيﺎق هﺎی خدا برای زندگﯽ مﺎ دارد
روبرو شويم .هروقت که شمﺎ کتﺎب مقدستﺎن را مﯽ خوانيد شمﺎ بﺎيد دعﺎ کنيد که" خداوند به من نشﺎن بده
تﺎ بدانم که اين چگونه بر زندگﯽ من تأثير مﯽ گذارد ".و يﺎ دعﺎ کنيم و بگوييم که " خداوندا برای من
آشکﺎر کن که چگونه زندگﯽ خودم را مطﺎبق اﺣکﺎم و ارادۀ تو تغيير بدهم ".چنﺎنکه وارد اين درس و
مبﺣث مﯽ شويم که در مورد استفﺎدۀ خدا از رنج و مشقّت تﺎ از آن به عنوان تغيير ميﺎن دوره ای در
زندگﯽ مﺎ از آن هﺎ استفﺎده مﯽ کند مﯽ بﺎشد ،همينطور مﺎ اﺣتيﺎج داريم که دوبﺎره تشخيص بدهيم که
خداوند مﺎ را تﺻﺣيح مﯽ کند زيرا او مﺎ را دوست دارد .امثﺎل بﺎب سه آيﮥ دوازد آيﮥ مهمﯽ است که مﯽ
توان آن را بخﺎطر سپرد که مﯽ گويد":زيرا که خدا هر که را دوست مﯽ دارد تأديب مﯽ نمﺎيد مثل پدر
پسر خويش را که مسرور مﯽ بﺎشد".
والدين خوب رفتﺎر فرزند خويش را اﺻﻼح مﯽ کنند .يعنﯽ آموختن مداوم آنچه نيکو ،قﺎبل قبول و سودمند
است در عين ﺣﺎل آنچه نﺎدرست ،غيرقﺎبل قبول و زيﺎن آور است .اگر کسﯽ اين کﺎر را برای فرزند خود
انجﺎم ندهد ،اين کودک رفتﺎر وﺣشيﺎنه خواهد داشت ،اين رفتﺎر خود فرزند را نﺎراﺣت و در رابطه بﺎ
مردم اطراف او نﺎخواسته و نسبت به کسﺎنﯽ که اﺣتمﺎﻻَ او را بيشتر برکت داده کمک خواهند کرد ،بيگﺎنه
خواهد بود .به همين طريق خدا مﯽ خواهد که مﺎ اشخﺎﺻﯽ بﺎلﻎ و تربيت يﺎفته در ايمﺎن بﺎشيم تﺎ آرامش
درونﯽ ،همﺎهنگﯽ ،شﺎدی ،روابط مﺎ بﺎ سﺎير ايمﺎنداران را تجربه کنيم و برکﺎتﯽ را که خدا مﯽ خواهد از
طريق سﺎير مردم به مﺎ عطﺎ بکند دريﺎفت بکنيم.
*آيﺎ شمﺎ تجربه ای را از زندگﯽ خود بيﺎد داريد که والدين شمﺎ رفتﺎرتﺎن را بخﺎطر خوبﯽ شمﺎ اﺻﻼح
کرده بﺎشند؟
دليل ديگری که خداوند مﺎ را اﺻﻼح کند اينست که مﺎ وفﺎدار بﺎشيم .عيسﯽ اين موضوع را از طريق
تشبيه تﺎک و شﺎخه هﺎ تعليم مﯽ دهد" .من تﺎک هستم و پدر من بﺎغبﺎن است .هر شﺎخه ای که در من ميوه
نيﺎورد آن را دور مﯽ سﺎزد و هرچه ميوه آرد آن را پﺎک مﯽ کند تﺎ بيشتر ميوه آورد .الﺣﺎل شمﺎ به سبب
کﻼمﯽ که به شمﺎ گفته ام پﺎک هستيد .در من بمﺎنيد و من در شمﺎ .همچنﺎنکه شﺎخه از خود نمﯽ تواند ميوه
آورد اگر در تﺎک نمﺎند همچنين شمﺎ نيز اگر در من نمﺎنيد .من تﺎک هستم و شمﺎ شﺎخه هﺎ .آنکه در من
مﯽ مﺎند و من در او ،ميوۀ بسيﺎر مﯽ آورد زيرا که جدا از من هيچ نمﯽ توانيد کرد .اگر کسﯽ در من
نمﺎند مثل شﺎخه بيرون انداخته مﯽ شودو مﯽ خشکد و آنهﺎ را جمع کرده در آتش مﯽ اندازند و سوخته مﯽ
شود  .اگر در من بمﺎنيد و کﻼم من در شمﺎ بمﺎند آنجه خواهيد بطلبيد که برای شمﺎ خواهد شد .جﻼل پدر
من آشکﺎرا مﯽ شود به اينکه ميوۀ بسيﺎر بيﺎوريد و شﺎگرد من بشويد ".يوﺣنﺎ بﺎب پﺎنزده آيﺎت يک تﺎ هشت
خدا که پدر آسمﺎنﯽ مﺎست بﺎغبﺎن است .او مﺎ را ه ََرس مﯽ کند و اين عمل ادامه مﯽ دهد.
پس همه چيز در زندگﯽ مﺎ يﺎ مﯽ بﺎيد ميوه بيﺎورند و يﺎ اينکه برای مقﺎﺻد ابدی او مﯽ بﺎيد سودمند بﺎشند .
هر چه او بخواهد از زندگﯽ مﺎ قطع کند ،ﺣتﯽ اگر درد و رنج و يﺎ آزمﺎيش و امتﺣﺎن را دربر بگيرد،
همه بسود مﺎ مﯽ بﺎشد .در نتيجه او در نظر خدا چون درخت خشک مﯽ بﺎشد و درخت خشک جﺎ مﯽ
گيرد .همينطور در مورد زندگﯽ ،وقت و نيروی مﺎ ،ﺣتﯽ مﯽ تواند شﺎمل اعمﺎلﯽ که ميوه مﯽ دهند بﺎشد .
بعﻼوه خداوند مﯽ گويد که مﺎ بﺎ مﺎندن در او و در کﻼمش و همينطور بﺎ آوردن ميوه شﺎگردان او هستيم.
همچنﺎنکه ه ََرس کردن تﺎک اهميت بسيﺎر دارد تﺎ ميوه بيﺎورند ،به همﺎن نﺣو اﺻﻼح کردن خدا برای مﺎ
ﺣﺎئز اهميت مﯽ بﺎشد تﺎ مقﺎﺻدی را که خدا به مﺎ مﯽ دهد به انجﺎم مﯽ رسند و اﺣسﺎس ارضﺎی عميق
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درونﯽ را در خود مﯽ يﺎبيم .بجﺎی لرزيدن از فکر دربﺎرۀ ه ََرس شدن توسط خداوند بﺎيد شﺎدی کنيم .مﺎ
بﺎيد از وزن اضﺎفﯽ) يعنﯽ شﺎخه هﺎی خشک که وزن اضﺎفﯽ در تﺎک هستند (.کذب و دروغ که مﺎ را از
آوردن ميوه بﺎز مﯽ دارند آزاد شويم.
اصﻼح رفتار مغرورانه
خداوند از شخص مغرور متنفر مﯽ بﺎشد .يعقوب بﺎب چهﺎر آيﮥ شش بطور واضﺣﯽ اظهﺎر مﯽ دارد که "
ليکن او فيض زيﺎده مﯽ بخشد .بنﺎبرين مﯽ گويد خدا متکبران را مخﺎلفت مﯽ کند امﺎ فروتنﺎن را فيض مﯽ
بخشد ".در واقع مﺎ همين پيغﺎم را سه بﺎر در کتﺎبمقدس مﯽ بينيم) کتﺎب امثﺎل بﺎب  ٣آيﮥ  ،٣٤و اول
پطرس بﺎب  ٥آيﮥ .( ٥
در جﺎهﺎی ديگر کتﺎب مقدس غرور در ميﺎن چهﺎر ﺻفت نﺎپسند ديگر فهرست شده است که خدا از آن هﺎ
متنفر است و اين چهﺎر ﺻفت ،غرور ،تکبّر ،راه بد وزبﺎن دروغگو مﯽ بﺎشند ) امثﺎل بﺎب  ٨آيﮥ  ( ١٣و
در متن ديگری از کتﺎب مقدس بﺎز غرور در ميﺎن هفت ﺻفت که عملﯽ شنيع نسبت به خدا هستند ذکر
شده اند .چشمﺎن متکبر و زبﺎن دروغگو ،دست هﺎيﯽ که خون بيگنﺎه را مﯽ ريزد ،دلﯽ که تدابير فﺎسد را
اختراع مﯽ کند ،پﺎهﺎيﯽ که در زيﺎن کﺎری تيزرو مﯽ بﺎشند ،شﺎهد دروغگو که به کذب متکلم شود و
کسﯽ که در ميﺎن برادران نزاع هﺎ بپﺎشد )کتﺎب امثﺎل بﺎب  ٦آيﺎت ١٧تﺎ . ( ١٩غرور در همﺎن مقولﮥ قتل
مﯽ گنجد چرا خدا اينهمه از غرور متنفر است؟ زيرا اين همﺎن گنﺎهﯽ است که خدا را از بکﺎر بردن مﺎ
برای اهداف خودش بﺎز مﯽ دارد .وقتﯽ که مﺎ کﺎرهﺎيﯽ را به روش خودمﺎن انجﺎم مﯽ دهيم مﺎ ديگر در
موقعيتﯽ نيستيم که کﺎرهﺎ را به روش خدا انجﺎم بدهيم .مﺎ بﺎيد هميشه بخﺎطر داشته بﺎشيم که در پﺎدشﺎهﯽ
خدا ،غرور مﺎ را بﯽ مﺻرف مﯽ سﺎزد و نيز هيچ وقت نبﺎيد از يﺎد ببريم که خدا برای مﺎ نيست بلکه مﺎ
برای او هستيم.
خداوند جﻼلش را بﺎ هيچکس شريک نخواهد شد .وقتﯽ مﺎ سعﯽ مﯽ کنيم که جﻼل را به خود بگيريم و به
خدا بگوييم" نگﺎه کن چه چيزی را به کمﺎل رسﺎنيده ام ،ببينم من که هستم .در نتيجه مﺎ انکﺎر مﯽ کنيم که
اين خداوند است که مﺎ را هم اختيﺎر داده هم قدرت داده است تﺎ مﺎ آن را به انجﺎم برسﺎنيم .هرچيز نيکﯽ
که در مﺎست به خﺎطر طرح و نقشه و نجﺎت او مﯽ بﺎشند .هرچيز قﺎبل توجه که مﺎ به آن تبديل مﯽ شويم
به اين دليل است که خداوند چنين اراده کرده است .هيچ نيکويﯽ در مﺎ نيست بجز نيکويﯽ خدا که آن را به
مﺎ افﺎضه کرده است.
آيه ای که بسيﺎری از مردم بﺎ آن آشنﺎ هستند کتﺎب امثﺎل بﺎب  ١٦آيﮥ  ١٨مﯽ بﺎشد که مﯽ گويد":تکبر
پيش ر ِو هﻼکت است و دل مغرور پيش ر ِو خرابﯽ" )کتﺎب امثﺎل بﺎب ١٦آيﮥ  .( ١٨غرور مسبّب هر
تخريب و انهدامﯽ نيست امﺎ غرور هميشه به انهدام و خرابﯽ مﯽ انجﺎمد.
مﺎ اغلب چيزهﺎيﯽ را که به داشتنشﺎن ،انجﺎم دادنشﺎن ،بدست آوردنشﺎن و نﺎئل شدن به آنهﺎ مغرور هستيم
از دست مﯽ دهيم .غرور داشتن به اين معنﯽ است که مﺎ دربﺎرۀ خودمﺎن در رابطه بﺎ خدا بلند نظر بﺎشيم
)خود را بهتر از آنچه که هستيم مﯽ بينيم (.و اينطور نشﺎن دهيم که در واقع متعلق به خدا هستيم .روح
متکبر داشتن هم به اين معنﯽ است که در رابطﮥ خود بﺎ ديگران مﺎ کﺎمﻼَ به ديگران تعلق داريم .هر دو
رفتﺎر ذکر شده پﯽ آمدی منفﯽ در بر دارد که آن رنج مﯽ بﺎشد.
وقتﯽ رنج و مﺻيبت مﯽ آيد شﺎيد فقط نتيجﮥ رفتﺎر غرور آميز خودتﺎن بﺎشد .اگر اينطور است خدا اجﺎزه
مﯽ دهد که رنج به غرور و تکبّر شمﺎ را به خودتﺎن يﺎدآور شود و تشويقتﺎن کند تﺎ در برابر او فروتن
شويد و خودتﺎن را تسليم ارادۀ او بکنيد.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ﺷما چه مﯽ گويد؟
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) کتﺎب امثﺎل بﺎب١٥آيﮥ

خدا خﺎنﮥ متکبران را منهدم مﯽ سﺎزد امﺎ ﺣدود بيوه زن را استوار مﯽ نمﺎيد
.( ٢٥
تکبر شخص او را پست مﯽ کند امﺎ مرد ﺣليم دل به جﻼل خواهد رسيد )کتﺎب امثﺎل بﺎب  ٢٩آيﮥ .( ٢٣
زيرا برای يهوه ﺻبﺎيوت روزی است که بر هر چيز بلند و عﺎلﯽ خواهد آمد و بر هر چيز مرتفع و آنهﺎ
پست خواهد شد...و کبريﺎی انسﺎن خم شود و تکبّر مردان پست خواهد شد و در آن روز خداوند به تنهﺎيﯽ
متعﺎل خواهد بود و بتهﺎ بﺎلکل تلف خواهند شد) اشعيﺎ بﺎب  ٢آيﺎت ١٧،١٢و .( ١٨
اصﻼح اينکه ﺷرير را در خود پناه مﯽ دهيم.
بسيﺎری مردم اميدوارند به اينکه خدا مثل عمل نمره دادن مدرسه که درست شبيه شکل زنﮓ است ،عمل
مﯽ کند يعنﯽ اينکه عدۀ کمﯽ از دانش آموزان يﺎ خيلﯽ خوب و يﺎ خيلﯽ بد هستند امﺎ بيشتر شﺎگردان در
ﺣد وسط مﯽ بﺎشند .کتﺎب مقدس به مﺎ مﯽ گويد که خدا اهل پرداختن به امور متوسط نيست بلکه او
خداوند امور مطلق و قطعﯽ است .مﺎ براسﺎس تﺻميمﺎن که عکس العمل مﺎست نسبت به مسيح و خون
ريخته شده اش بر ﺻليب ،يﺎ شرير هستيم يﺎ عﺎدل ..اگر مﺎ بپذيريم که آنچه مسيح بر ﺻليب انجﺎم داد
بخﺎطر مﺎ و برای بخشيدن گنﺎهﺎن مﺎ بود و در نتيجه مﺎ او را به عنوان نجﺎت دهندۀ خودمﺎن بپذيريم از
رده بنديﯽ گنﺎهکﺎران به رده بندی نجﺎت يﺎفته گﺎن منتقل مﯽ شويم.
نجﺎت يﺎفتن مﺎ به دليل اعمﺎل مﺎ نيست بلکه بخﺎطر دريﺎفت ارادی عيسﺎی مسيح در زندگﯽ مﺎ مﯽ بﺎشد .تﺎ
زمﺎنيکه مﺎ در جﺎنهﺎی خود را بر مسيح بسته ايم در خﺎرج از ملکوت خدا قرار داريم .امﺎ او هنوز مﺎ را
دوست دارد و مﺎ را دعوت مﯽ کند و روح قدوس او نيز سعﯽ دارد که مﺎ را بسوی خدای پدر بکشد .امﺎ
مﺎ در مقﺎمﯽ نيستيم که بتوانيم تمﺎمﯽ منﺎفع فرزند خدا بودن را دريﺎفت کنيم .در نتيجه مﺎ وارثﺎن او نيستيم
بلکه دشمنﺎنش هستيم .اشخﺎﺻﯽ که اميدوارند خدا بﺎ گنﺎه کم بتواند مدارا کند کسﺎنﯽ هستند که خودشﺎن نيز
بﺎ گنﺎه کم در خودشﺎن مدارا مﯽ کنند تﺎ ﺣدّی که دربﺎرۀ گنﺎه خودشﺎن هيچ اقدامﯽ نمﯽ کنند بﺎوجود اينکه
آن را گنﺎه تشخيص مﯽ دهند.
ﺣﺎﻻ شﺎيد شمﺎ بگوييد که" :زيرا همه گنﺎه کرده اند و از جﻼل خدا قﺎﺻر مﯽ بﺎشند " )روميﺎن بﺎب  ٣آيﮥ
.( ٢٣
امﺎ دانستن اينکه مﺎ گنﺎه کﺎر هستيم مﯽ بﺎيست مﺎ را وادارد تﺎ عملﯽ در مورد آن انجﺎم بدهيم .وقتﯽ مﺎ مﯽ
بينيم که گنﺎه کﺎر هستيم بﺎيد بسوی خدای پدر بيﺎييم و بگوييم که خداوندا من به بخشش تو اﺣتيﺎج دارم .
خواهش مﯽ کنم مرا بشوی و در نظر خودت پﺎک بسﺎز .وقتﯽ مﺎ نسبت به همسﺎيه هﺎی خودمﺎن خطﺎ
کرده ايم و يﺎ ﺣتﯽ نسبت به خدا گنﺎه کرده ايم مﺎ نبﺎيد آن را نديده بينگﺎريم مﺎنند اينکه بگوييم" اين فقط
طبيعت انسﺎنﯽ من است ".بجﺎی آن ﻻزم است که بسوی خدا بيﺎييم وبگوييم که" من گنﺎه کرده ام به من
رﺣم کن .طبيعت انسﺎنﯽ مرا تغيير بده تﺎ ديگر ميل نداشته بﺎشم آنرا دوبﺎره انجﺎم بدهم ".شنﺎخت شرارت،
نهيب و رفع گنﺎه و يﺎ ﺣتﯽ ايستﺎدن برعليه شرير را به همراه دارد )کتﺎب تثنيه بﺎب  ١٩آيﺎت ١٩و( ٢٠
مﯽ گويد "  :پس بطوری که اوخواست بﺎ برادر خود عمل نمﺎيد بﺎ او همﺎنطور رفتﺎر نمﺎيند تﺎ بدی را از
ميﺎن خود دور نمﺎيﯽ  .و چون بقيﮥ مردمﺎن بشنوند خواهند ترسيد و بعد از آن مثل اين کﺎر زشت در ميﺎن
شمﺎ نخواهند کرد " .مسيح به زنﯽ که مرتکب گنﺎه رسوا کننده ای شده بود گفت برو و ديگر گنﺎه نکن .
نقل اين رويداد را مﯽ توانيد در انجيل يوﺣنﺎ بﺎب  ٨آيﺎت ٣تﺎ  ١١مطﺎلعه کنيد.
روبرو شدن بﺎ اين واقعيت که مﺎ مخلوقﺎت گنﺎه کﺎر هستيم مﺎنند اين نيست که مﺎ بﺎ گنﺎه در زندگﯽ خود
مدارا کنيم .کتﺎب مقدس به مﺎ تعليم مﯽ دهد که خدا ميل دارد که مﺎ از گنﺎه و نتﺎيج ﺣﺎﺻله از آن بيزار
بﺎشيم و در هر موقعيتﯽ از شرير روبرگردانيم.
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مﺎ نبﺎيد شرير را تقليد کنيم.
مﺎ نبﺎيد شرير را در آغوش بگيريم.
مﺎ نبﺎيد بﺎ شرير دم خور بﺎشيم.
مﺎ نبﺎيد در مورد شرير کنجکﺎو بﺎشيم.
بجﺎی اينهﺎ مﺎ بﺎيد پشتمﺎن را به گنﺎه برگردانيم و بﺎ تمﺎمﯽ سرعت از آن فرار کنيم .چرا خدا از شمﺎ مﯽ
خواهد که از شرير فرار کنيد؟ زيرا او مﯽ خواهد شمﺎ را از نتﺎيج آن مﺣﺎفظت کند .خداوند مﯽ تواند به
آينده نگﺎه کند و ببيند که وقتﯽ شمﺎ گنﺎه را چون دانه ای بکﺎريد از آن چه چيزی را درو خواهيد کرد .آن
دانه مﺣﺻو ِل نتﺎيج گنﺎه يعنﯽ اضطراب ،آزمﺎيش هﺎ ،دل شکستن هﺎ و رنج و مﺻيبت را توليد خواهد
کرد .شمﺎ از عمل گنﺎه آلود خودتﺎن نتيجه ای منفﯽ را دريﺎفت خواهيد کرد .دانﮥ گنﺎه ازديﺎيد خواهد يﺎفت
درست همﺎنگونه که دانﮥ نيکو ازديﺎد مﯽ يﺎبد .بعﻼوه گنﺎه هميشه نتﺎيج منفﯽ دربر دارد و هميشه ثمرات
خود را ببﺎر مﯽ آورد .آيه هﺎی بيدار کننده ای در متون کتﺎب مقدس در اينمورد وجود دارند که به آنهﺎ
مﯽ پردازيم.
ای دختر ادوم او عقوبت گنﺎه تو را به تو خواهد رسﺎنيد و گنﺎهﺎن تو را کشف خواهد نمود )کتﺎب مراثﯽ
بﺎب  ٤آيﮥ.( ٢٢
ای خدا مﺎ را دور انداخته پراکنده سﺎخته ای .خشمنﺎک بودی بسوی مﺎ رجوع فرمﺎ .مزمور شﺻت آيﮥ ١
يهوه آنچه را که قﺻد نموده است بجﺎ آورده و کﻼمﯽ را که از ايﺎم قديم فرموده بود به انجﺎم رسﺎنيده ،
آنرا هﻼک کرده و شفقت ننموده است و دشمنت را بر تو مسرور گردانيده شﺎخ خﺻمﺎنت را برافراشته
است )کتﺎب مراثﯽ بﺎب  ٢آيﮥ .( ١٧
تنهﺎ پﺎدزهر گنﺎه بخشش خداوند مﯽ بﺎشد .شمﺎ خودتﺎن نمﯽ توانيد کﺎری در مورد آن انجﺎم بدهيد و يﺎ آن
را جبران کرده تﺎوان آن را بدهيد .فقط خون ريخته شدۀ مسيح است که بخشش گنﺎهﺎن مﯽ بﺎشد .
خبرخوش اينست که اگر مﺎ گنﺎهﺎن خود اعتراف کنيم او امين و عﺎدل است تﺎ گنﺎهﺎن مﺎ را بيﺎمرزدو مﺎ
را از هر نﺎراستﯽ پﺎک سﺎزد)اول يوﺣنﺎ بﺎب  ١آيﮥ .( ٩
دليل ديگری که خدا از گنﺎه متنفر است و مﯽ خواهد که مﺎ نيز از گنﺎه متنفر بﺎشيم اينست که گنﺎه برکت
مﺎ را در آينده از مﺎ خواهد ربود .وقتﯽ علف هرز قسمتﯽ از زمين را اشغﺎل مﯽ کند يک گيﺎه ميوه دار را
از داشتن آن قطعه زمين بﺎزمﯽ دارد به همين نﺣو گنﺎه در زندگﯽ مﺎ عمل مﯽ کند .تﺎ وقتﯽ که مﺎ پنﺎهگﺎه
امنﯽ به گنﺎه مﯽ دهيم ،کشتﯽ هﺎی پُر از برکت خدا را از لنگر انداختن بﺎزمﯽ داريم.
زمﺎنﯽ که رنج به زندگﯽ شمﺎ داخل مﯽ شود اين اﺣتمﺎل را بدهيد که شﺎيد شمﺎ همﮥ شرارت را از زندگﯽ
خود پﺎک نکرده ايد .از خداوند بخواهيد تﺎ اين جرأت و توانﺎيﯽ را به شمﺎ بدهد تﺎ راه هﺎی خودتﺎن را
تغيير بدهيد و خودتﺎن را از شرارت دور کنيد وزندگﯽ ﺻﺎلﺣﯽ را دنبﺎل بکنيد .اين کﺎر امکﺎن پذير است .
اگر از روح القدس کمک بطلبيد او شمﺎ را قﺎدر به اين کﺎر خواهد سﺎخت.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا برای ﺷما چه مﯽ گويد؟
کيست که سهوهﺎی خود را بداند مرا از خطﺎيﺎی مخفﯽ ام طﺎهر سﺎز  .بنده ات را نيز از اعمﺎل متکبرانه
مبرا خواهم بود .سخنﺎن دلم منظور نظرتو
بﺎز دار تﺎ بر من مسلّط نشود آنگﺎه بﯽ عيب و از گنﺎه عظيم ّ
بﺎشد ای خداوند که ﺻخرۀ من و نجﺎت دهندۀ من هستﯽ )مزمور ١٩آيﺎت  ١٢تﺎ .( ١٤
هرکه گنﺎه خود را بپوشﺎند برخوردار نخواهد شد امﺎ هر که آنرا اعتراف کند و ترک کند رﺣمت خواهد
يﺎفت)کتﺎب امثﺎل ٢٨آيﮥ.( ١٣
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و هرکه گنﺎه را به عمل آورد برخﻼف شريعت عمل مﯽ کند زيرا گنﺎه مخﺎلف شريعت است و مﯽ دانيد
که او ظﺎهر شد تﺎ گنﺎهﺎن را بردارد و در وی هيچ گنﺎه نيست .هرکه در وی ثﺎبت است گنﺎه نمﯽ کند
وهرکه او را نديده است و نمﯽ شنﺎسد )اول يوﺣنﺎ بﺎب  ٣آيﺎت  ٤تﺎ .( ٦
اصﻼح وابستگﯽ ها
رنج و مﺻيبت اغلب مﺎ را بﺎ اين واقعيت روبرو مﯽ سﺎزد که مﺎ نيﺎز داريم بﺎ مردم متفﺎوتﯽ وابسته مﯽ
سﺎزد .شﺎيد مﺎ به دوستﺎن جديدی نيﺎز داشته بﺎشيم .شﺎيد مﺎ نيﺎز داريم که به اشخﺎص مخﺻوﺻﯽ شديداَ
مﯽ بﺎيست وابستگﯽ بيﺎبيم .شﺎيد ﻻزم است که مﺎ به مسيﺣيﺎن ايمﺎندار خيلﯽ نزديک شويم .مﺎ انسﺎنهﺎآفريده
شده ايم تﺎ بﺎ انسﺎنهﺎی ديگر و بﺎ خدا دوستﯽ و رفﺎقت داشته بﺎشيم .هيچکدام از مﺎ سﺎخته نشده ايم که تنهﺎ
بﺎشيم .مﺎ به مردم ديگر اﺣتيﺎج داريم و آنهﺎ نيز به مﺎ اﺣتيﺎج دارند .امﺎ برخﯽ اوقﺎت مﺎ در وابستگﯽ هﺎی
خود به مردم خردمند نيستيم .مﺎ دوستﺎن ،ﺻﺎﺣبکﺎران ،شريکﺎن زندگﯽ و کﺎرکنﺎن نﺎبﺎبﯽ را انتخﺎب مﯽ
کنيم و همﺎنطور که انتظﺎر مﯽ رود انتخﺎب بد رنج را برای مﺎ بدنبﺎل دارد .کتﺎبمقدس مثﺎل بسيﺎر خوبﯽ
از دوستﯽ را در زندگﯽ داود و يونﺎتﺎن به مﺎ ارائه مﯽ دهد .مﺣبت يونﺎتﺎن نسبت به دوست خود داود او
را وادار کرد که اين رفتﺎرهﺎ را از خود نشﺎن بدهد:
*يونﺎتﺎن دوستش داود را از يک خطر اﺣتمﺎلﯽ بﺎخبر کرد )اول سموئيل بﺎب  ١٩آيﺎت ١تﺎ .( ٣
*يونﺎتﺎن دربﺎرۀ داود سخنﺎن نيکو گفت ﺣتﯽ به کسﯽ که داود را دشمن مﯽ انگﺎشت و از يونﺎتﺎن بخﺎطر
اينکه داود را دوست خود مﯽ دانست خشنود نبود)اول سموئيل بﺎب  ١٩آيﮥ .( ٤
او مﯽ خواست آنچه را که داود نيﺎز داشت انجﺎم بدهد) اول سموئيل بﺎب  ٢٠آيﮥ .( ٤
*او بخﺎطر دفﺎع از داود جﺎنش را به خطر انداخت )اول سموئيل بﺎب ٢٠آيﺎت  ٣٢و.( ٣٣
*او به داود کمک کرد که از مرگ بگريزد )اول سموئيل بﺎب  ٢٠آيﺎت  ٣٥تﺎ .( ٤١
يکﯽ از بزرگترين اظهﺎراتﯽ که دربﺎرۀ دوستﯽ و رفﺎقت در کتﺎب مقدس گفته شده است زمﺎنﯽ بود که
يونﺎتﺎن به داود گفت: ...به سﻼمتﯽ برو چونکه مﺎ هر دو به نﺎم خداوند قسم خورده گفتيم که خداوند در
ميﺎن من و تو در ميﺎن ذريّﮥ من و ذريّﮥ تو تﺎ به ابد بﺎشد )اول سموئيل بﺎب  ٢٠آيﮥ  . ( ٤٢اينست معنﯽ
دوستﯽ .پولس دوستﯽ مسيﺣﯽ را در بﺎبﯽ از کتﺎب مقدس توﺻيف کرده است که مﺎ آن بﺎب را بﺎب مﺣبت
مﯽ نﺎميم .او به اين نﺣو مﺣبت را تبيين مﯽ کند .مﺣبت :ﺻبور است )قرنتيﺎن بﺎب سيزده آيﮥ چهﺎر(
مﺣبت مهربﺎن است )آيﮥ( ٤مﺣبت فروتن است )آيﮥ  . (٤مﺣبت مؤدب است)آيﮥ  .( ٥مﺣبت نفع خود را
طﺎلب نيست)آيﮥ  (٥مﺣبت خشم نمﯽ گيرد .مﺣبت سوء ّ
ظن ندارد ) آيﮥ ( ٥مﺣبت از نﺎراستﯽ خوشوقت
نمﯽ گردد) آيﮥ ( ٦مﺣبت بﺎ راستﯽ شﺎدی مﯽ نمﺎيد)آيﮥ  . (٦مﺣبت همه را بﺎور مﯽ نمﺎيد) آيﮥ  . (٧مﺣبت
در همه ﺣﺎل اميدوار است)آيﮥ  ( ٧مﺣبت همه چيز را تﺣمل مﯽ کند) آيﮥ  . (٧پولس مﯽ گويد چنين
مﺣبتﯽ هرگز سﺎقط نمﯽ گردد و چنين دوستﯽ ای رنج و مﺣنت را بوجود نمﯽ آورد .اينهﺎ در زندگﯽ مﺎ
برکﺎت و پﺎداش خدا بر روی زمين هستند.
دوستﯽ هﺎی بد مﺻيبت و فﺎجعه را ايجﺎد مﯽ کند .اينگونه رابطه نيز در کتﺎبمقدس توضيح داده شده است .
بيﺎييد در تثنيه بﺎب  ١٣آيﮥ  ٥تع ّملﯽ بکنيم .و آن نبﯽ يﺎ بينندۀ خواب کشته شود زيرا که سخنﺎن فتنه انگيز
بر يهوه خدای شمﺎ که شمﺎ را از زمين مﺻر بيرون آوردو تو را از خﺎنﮥ بندگﯽ فديه داد گفته است تﺎ تو
را از طريقﯽ که يهوه خدای تبه تو امر فرمود تﺎ بﺎ آن سلوک نمﺎيﯽ ،منﺣرف سﺎزد .پس به اين طور بدی
را از ميﺎن خوو دور خواهﯽ کرد.
اينگونه معﺎشرت هﺎ سعﯽ مﯽ کنند تﺎ مﺎ را از خداوند و اوامر او دور سﺎزند .اين اشخﺎص دوستﺎن،
همسﺎيه هﺎ ،خويشﺎوندان و يﺎ همکﺎرانﯽ هستند که به مﺎ مﯽ گويند"  :ولﯽ خدا واقعﺎ َ اين را به مﺎ نمﯽ
گويد ".خدا انسﺎن را بخﺎطر انجﺎم دادن اين تنبيه نمﯽ کند".و برخﯽ ﺣتﯽ پيشتر رفته مﯽ گويند"  :خدا از
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شمﺎ نمﯽ خواهد که از کردن اين موضوع امتنﺎع کنيد ".همﮥ اين دروغ هﺎ به کهنگﯽ دروغﯽ هستند که
مﺎر در بﺎغ عدن گفت  .مﺎ مﯽ بﺎيد اينگونه دوستﺎن را از زندگﯽ خود دور کنيم و آنهﺎ را بﺎ دوستﺎنﯽ
جﺎيگزين کنيم که ﺣقيقتﺎ َ مﺎ را دوست دارند و مﯽ خواهند مﺎ مرا کمک کنند تﺎ درطريق هﺎی مسيح راه
برويم.
وقتﯽ رنج و مﺻيبت فرابرسد ،شمﺎ ممکن است ﻻزم بﺎشد به معﺎشرت هﺎی خودتﺎن نگﺎه بکنيد و ببينيد که
دليل چه بوده است.
در زمﺎن سختﯽ درس ديگری که در مورد دوستﺎن وجود دارد اينست که دوستﺎن واقعﯽ در نمﺎمﯽ راه
سختﯽ بﺎ شمﺎ مﯽ مﺎنند تﺎ اينکه خدا شمﺎ را در زندگيتﺎن به مکﺎن بهتر و کﺎملتری برسﺎند .اين دوست
کسﯽ است که کتﺎب مقدس مﯽ گويد :دوستﯽ است که از برادر چسبنده تر است )کتﺎب امثﺎل بﺎب  ١٨آيﮥ
 .( ٢٤بﺎز امثﺎل بﺎب  ١٧آيﮥ  ١٧اعﻼم مﯽ کند که " دوست خﺎلص در مهﮥ اوقﺎت مﺣبت مﯽ نمﺎيد و
برادر به جهت تنگﯽ موود شده است ".وقتﯽ در تنگﯽ هستيد دوست واقعﯽ در کنﺎرتﺎن است.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا برای ﺷما چه مﯽ گويد؟

بﺎ مرد تندخو معﺎشرت مکن و بﺎ شخص کج ُخلق همراه مبﺎش )کتﺎب امثﺎل بﺎب  ٢٢آيﮥ .( ٢٤
کسﯽ که دوستﺎن بسيﺎر دارد خويشتن را هﻼک مﯽ کند امﺎ دوستﯽ هست که از برادر چسبنده تراست
)کتﺎب امثﺎل بﺎب  ١٨آيﮥ  .( ٢٤براردانم را از نزد من دور کرده است و آشنﺎيﺎنم از من بﺎلک ّل بيگﺎنه
شده اند .خويشﺎنم مرا ترک نموده و آشنﺎيﺎنم مرا فراموش کرده اند نزﻻن خﺎنه ام و کنيزانم مرا غريب مﯽ
شمﺎرند
و در نظر ايشﺎن بيگﺎنه شده ام .غﻼم خود را ﺻدا مﯽ کنم و مرا جواب نمﯽ دهد اگر چه او را به دهﺎن
خود التمﺎس مﯽ کنم .نفس من نزد زنم مکروه شده است و نضرع من نزد اوﻻد رﺣم مﺎدرم .بچه هﺎی
کوچک نيز مرا ﺣقير مﯽ شمﺎرند و چون برمﯽ خيزم بض ّد من ﺣرف مﯽ زنند .همﮥ اهل مشورتم از من
نفرت مﯽ نمﺎيند و کسﺎنﯽ را که دوست مﯽ داشتم از من برگشته اند .استخوانم به گوشت و پوستم چسبيده
است و بﺎ پوست دندانهﺎی خود خﻼﺻﯽ يﺎفته ام .برمن تر ّﺣم کنيد برمن تر ّﺣم کنيد شمﺎ ای دوستﺎنم .زيرا
دست خدا مرا لمس نموده است .چرا مثل خدا برمن جفﺎ مﯽ کنيد و از گوشت من سير نمﯽ شويد )ايوب
بﺎب  ١٩آيﺎت  ١٣تﺎ .( ٢٢
کسﯽ مﺣبت بزرگتر از اين ندارد که جﺎن خود را به جهت دوستﺎن خود بدهد .شمﺎ دوست من هستيد اگر
آنچه به شمﺎ ﺣکم مﯽ کنم بجﺎ آريد .ديگر شمﺎ را بنده نمﯽ خوانم زيرا که بنده آنچه که آقﺎيش مﯽ کند نمﯽ
داند لکن شمﺎ را دوست خوانده ام زيرا که هرچه را که از پدر شنيده ام به شمﺎ بيﺎن کردم )يوﺣنﺎ بﺎب ١٥
آيﺎت  ١٣تﺎ .( ١٥
ولﯽ ای برادران شمﺎ را به نﺎم خداوند خود عيسﺎی مسيح ﺣکم مﯽ کنيم که از هر برادری که بﯽ نظم
رفتﺎر مﯽ کند و نه برﺣسب آن قﺎنونﯽ که از مﺎ يﺎفته ايد اجتنﺎب نمﺎييد) دوم تسﺎلونيکيﺎن بﺎب  ٣آيﮥ .( ٦
اولويت هايﯽ که آنها را در جا نادرست گذاﺷته ايم.
ّ

رنج و مﺻيبت هميشه اولويّت هﺎيﯽ را که در جﺎی اشتبﺎه گذاشته ايم اﺻﻼح مﯽ کند .در زمﺎن مﺻيبت و
سختﯽ مﺎ يﺎدآور مﯽ شويم که چه چيزی ﺣقيقتﺎ َ برای مﺎ مهم مﯽ بﺎشد ،يعنﯽ رابطﮥ مﺎ خﺎنواده و دوستﺎن،
سﻼمتﯽ مﺎ ،آرامش فکری مﺎ ،قوت مﺎ در تجربﮥ هر آنچه خدا آفريده است و مهم تر از همه نجﺎت
ورابطﮥ ابدی مﺎ بﺎ خدا .عزيﺎ وقتﯽ شﺎنزده سﺎله بود تﺣت سرپرستﯽ رکريﺎ در يهودا پﺎدشﺎه شد ّ .
عزيﺎ
خداوند را پيروی کرد و کتﺎبمقدس مﯽ گويد که " و در روزهﺎی زکريﺎ که در رؤيﺎهﺎی خدا بﺻير بود،
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خدا را مﯽ طلبيدو مﺎدامﯽ که خداوند را مﯽ طلبيد خدا او را کﺎميﺎب مﯽ سﺎخت " )دوم تواريخ  ٢٦آيﮥ ٥
( .عزيّﺎ اعمﺎل بزرگﯽ را در زمﺎن سلطنتش انجﺎم داد .او فلسطينيﺎن ،عرب هﺎ ،معونيﺎن و ع ّمونيﺎن
راشکست داد و قلعه هﺎی مستﺣکمﯽ را در اورشليم و در کوير يعنﯽ جﺎيﯽ که چﺎه هﺎی بسيﺎر ﺣفر کرد،
بنﺎ نمود .او ارتشﯽ قوی برای دفﺎع از يهودا ايجﺎد کرد و شهرتش همه جﺎ منتشر گرديد .اين موضوع را
مﯽ توانيد در دوم تواريخ بﺎب ٢٦آيﺎت ٦تﺎ  ١٥مطﺎلعه کنيد.
امﺎ پس از آن عزيّﺎ ديگر خدا را پيروی نکرد و کتﺎب مقدس به مﺎ مﯽ گويد که" :ليکن چون زورآور شد
دل اوبرای هﻼکتش متکبر گرديد و به يهوه خدای خود خيﺎنت ورزيد .به هيکل خداوند درآمد تﺎ بخور بر
مذبح بسوزاند " )دوم تواريخ بﺎب  ٢٦آيﮥ .( ١٦
او سعﯽ کرد به جﺎی کﺎهنﺎن در هيکل عمل کند و در نتيجه در پيشﺎنيش بَ َرص)جذام ( پديد آمد و تﺎ زمﺎن
برص بﺎقﯽ مﺎند .او در خﺎنه ای منزوی سﺎکن شد و از قوم خدا و خﺎنﮥ خدا جدا گشت.
مرگش ا َ َ
مﺻيبت به مﺎ آشکﺎر مﯽ کند که مﺎ در خطر اين هستيم که چيزهﺎی ديگر را قبل از خداوند قرار دهيم .
هرچيز و هر کسﯽ را که مﺎ قبل از خدا قرار بدهيم بُت مﺣسوب مﯽ شود و خدا هيچ جﺎيﯽ را به بُت هﺎ
نمﯽ دهد  .خدا آنهﺎ را بطور مکرر در طﯽ متون کتﺎب مقدس ميشکند و آنهﺎ را کراهت مﯽ نﺎمد .وقتﯽ
اولوت هﺎ را در مکﺎن خودشﺎن قرار بدهد .از خدا
رنج به زندگﯽ شمﺎ مﯽ آيد شﺎيد خدا مﯽ خواهد که ّ
بطلبيد که در اين درک رشد کنيد تﺎ بدانيد چگونه زندگيتﺎن را به نﺣوی دوبﺎره رديف کنيد که برای شمﺎ
آرامش ،کﺎميﺎبﯽ و برکﺎت را به ارمغﺎن بيﺎورد .از او بخواهيد تﺎ به شمﺎ اين قوت قلب را بدهد که بعضﯽ
تعهدات خودتﺎن را کنﺎر بگذاريد و يﺎ تعهدات جديدی را آغﺎز کنيد و رفتﺎرهﺎيﯽ را دنبﺎل کنيد که شمﺎ را
به درستکﺎری خدا پسندانه ،همينطور روابط سﺎلم را دنبﺎل کنيد.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟
س َﺣر تو را خواهم طلبيد .جﺎن من تشنﮥ تو است و جسدم مشتﺎق تو در
ای خدا تو خدای من هستﯽ در َ
قوت و جﻼل تو را مشﺎهده کنم )مزمور  ٦٣آيﺎت
زمين تشنﮥ بﯽ آب  .چنﺎنکه در قدس بر تو نظر کردم تﺎ ّ
 ١و.( ٢
ليکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبيد که اين همه برای شمﺎ مزيد خواهد شد ) متﯽ بﺎب  ٦آيﮥ ٣٣
( ...آنچه از قيﺻر است به قيﺻر رد کنيد و آنچه از خداست به خدا )مرقس بﺎب ١٢آيﮥ .( ١٧
راه رفتن با خدا در عمﻖ
وقتﯽ مﺻيبت واقع مﯽ شود و خداوند مﺎ را به تفتيش خودمﺎن هدايت مﯽ کند و سبب مﯽ شود مﺎ چيزهﺎيﯽ
را در زندگﯽ خود اﺻﻼح کنيم ،بدين وسيله خدا مﺎ را به رابطه ای عميق تر بﺎ خود مﯽ کشﺎند .نظر
عميق کردن به زندگﯽ خودمﺎن يعنﯽ برتر از زندگﯽ سطﺣﯽ روزانه ای که داريم ،مﯽ تواند مﺎ را به راه
رفتن عميقتری بﺎ خدا برسﺎند .ريشه هﺎی کهنه مجبورند از خﺎک بيرون آورده شده بيرون انداخته شوند .
بﺎيد بﯽ ايمﺎنﯽ را به مبﺎرزه طلبيد و آن را بﺎ ايمﺎن جﺎيگزين کرد .غرور در مقﺎبل فروتنﯽ خورد مﯽ
شود.
سربﺎزهﺎ در تعليمﺎت اسﺎسﯽ و اﺻلﯽ مﯽ آموزند که وقتﯽ در ﺻف رژه مﯽ روند هر کدام از آن هﺎ مﯽ
بﺎيد در ﺻف آرايﯽ در آنچه که ﺻف برقرار کرده است درست به ايستد .اگر کسﯽ از سربﺎزان قدری از
خط بيرون برود ،وقتﯽ که قدری دورتر برود بطور قﺎبل مﻼﺣظه ای از رديف خﺎرج شده است و اگر
مجبور بﺎشد به اين طريق به اشتبﺎه خدود يک کيلومتر و يﺎ بيشتر به رژه رفتن خود ادامه بدهد ،از قﺎدر
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به شنيدن ﺻدای سربﺎزان ديگر نخواهد بود .مﺎ نيز در زندگﯽ روﺣﺎنﯽ خود در معرض همﺎن خطﺎ قرار
داريم .اگر مﺎ فقط ذره ای از ﺣقيقت دورتر راه برويم ،يعنﯽ در غرور ،وابستگﯽ هﺎی ﺻدمه زننده ،بﺎ
اولويّت هﺎی اشتبﺎه و يﺎ در همﺎهنگﯽ بﺎ گنﺎه و شرير ،مﺎ خود را به زودی به مسﺎفت بسيﺎر زيﺎدی به دور
از راستﯽ و عدالتﯽ که خداوند مﯽ خواهد در آن روزانه راه برويم ،خواهيم يﺎفت.
سراغ شمﺎ مﯽ آيد .به درون خود نگﺎهﯽ بکنيد و ببينيد که ممکن است شمﺎ اﺣتيﺎج داشته
وقتﯽ رنج به ُ
بﺎشيد تﺎ درون زندگﯽ خود را اﺻﻼح بکنيد تﺎ ﺣقيقتﺎ در مسير آنچه خدا برای شمﺎ در نظر دارد قرار
داشته بﺎشيد.
*آيﺎ شمﺎ مﯽ توانيد لﺣظه ای از زندگﯽ خودتﺎن را بيﺎد داريد که در آن درد و رنج بﺎ غرور ،بﺎزی بﺎ گنﺎه
 ،وابستگﯽ و يﺎ دوستﯽ اشتبﺎه و يﺎ اولويّت هﺎی خدانشنﺎسﺎنه مرتبط بود .در آن موقعيت هﺎ چه اتفﺎقﯽ
افتﺎد؟
*وقتﯽ شمﺎ مﯽ دانيد که خدا در زندگيتﺎن ،شمﺎ را در ميﺎن راه به يک اﺻﻼح هدايتتﺎن کرده است چه
اﺣسﺎسﯽ به شمﺎ دست مﯽ دهد؟ بعد از اينکه اين اﺻﻼح را انجﺎم داديد چه اﺣسﺎسﯽ به شمﺎ دست داد؟
*از طريق رنج چه بينشﯽ بدست آورديد و توسط آن در زندگﯽ روﺣﺎنﯽ خود چگونه پيشرفت کرديد؟
*در چه قسمتهﺎيﯽ از زندگﯽ خود امروز واداشته شديد که اﺻﻼﺣﺎتﯽ انجﺎم بدهيد؟
درس ﺷﺷم
آنچه که در درد و زحمت برای ما باز مﯽ کند.
همﺎنطور که در فﺻل گذشته بﺣث کرديم وقتﯽ که رنج و مشقت به سراغ مﺎ مﯽ آيد .خردمندانه است اگر
به تفتيش خودمﺎن بپردازيم و چنﺎنکه به اين کﺎر مشغوليم خداوند ممکن است مﺎ را به جهت هﺎی مختلفﯽ
هدايت کند .تفتيش خود فقط به غرور و گنﺎه مﺣدود نمﯽ شود .شﺎيد شﺎمل توانﺎيﯽ هﺎی مﺎ بﺎشد که بﺎيد آنهﺎ
را دنبﺎل کنيم و يﺎ در آنهﺎ رشد کنيم  .برخﯽ نواﺣﯽ از زندگﯽ مﺎ که در زمﺎن درد و رنج ارزش تفتيش
کردن را دارند اينهﺎ مﯽ بﺎشند:
*ديدی که از خدا داريم.
*جﺎيﯽ که اموال مﺎدی مﺎ در زندگﯽ مﺎ دارند.
*توانﺎيﯽ هﺎ و ضعف هﺎی مﺎ
*امکﺎن نبخشيدن ديگران
*ايمﺎن مﺎ به خدا
مﺎ هر کدام از ايشﺎن را در اين بخش پﯽ گيری خواهيم کرد و چنﺎنکه اينکﺎر را داريم انجﺎم مﯽ دهيم آنچه
را خدا ممکن است بگويد پذيرا بﺎشيم .قسمت هﺎيﯽ وجود دارند که در آنهﺎ غرور شخﺻﯽ مﺎ موجب مﯽ
شود که بگوييم " :من در اين قسمت خوبم ".ولﯽ ﺣقيقت اينست که مﺎ هميشه مﯽ توانيم در درکمﺎن رشد
کرده در اين موار کﺎمل بﺎشيم.
رنج و مﺷقت مﯽ تواند ديد ما را نسبت به خدا آﺷکار بکند.
وقتﯽ درد و رنج پيش مﯽ آيد ،اولين نظرب که در مورد خدا داريد چيست؟ آيﺎ شمﺎ او را چون کﺎرفرمﺎی
ظﺎلم مﯽ انگﺎريد که شمﺎ را بﯽ رﺣمﺎنه داوری مﯽ کند ،يﺎ اينکه او را چون پدر نيکخواهﯽ مﯽ بينيد که به
شمﺎ اجﺎزه مﯽ دهد تﺎ به نﺣوی تﺻفيه شويد که به رشد و کمﺎل شمﺎ بينجﺎمد.
*وقتﯽ که خدا شمﺎ را تﺻفيه مﯽ کنيد چه اﺣسﺎسﯽ به شمﺎ دست مﯽ دهد؟
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در اينمورد اولين اﺣسﺎس بسيﺎری از مردم اينست که خدا بﺎ ايشﺎن بﯽ انﺻﺎفﺎنه و يﺎ بﺎ نﺎمﻼيمت رفتﺎر مﯽ
کند .اگر شمﺎ نيز به همين نﺣو عکس العمل نشﺎن مﯽ دهيد ،عکس العمل خود را تکذيب نکنيد بجﺎی آن
علت اين اﺣسﺎس را جستجو کنيد .شﺎيد ببينيد که دليل آن اينست که بطور اشتبﺎهﯽ در مورد خدا تعليم
يﺎفته ايد.
به عنوان يک شبﺎن کليسﺎ در مدت چهل سﺎل عمﻼَ بﺎ ﺻدهﺎ نفر روبرو شده ام که عقيده ای منفﯽ دربﺎرۀ
خداوند دارند .اين عقيده اغلب مستقيم يﺎ غيرمستقيم توسط والدينشﺎن به آنهﺎ تعليم داد شده است و اغلب به
اﺣسﺎس کودک درمورد فرزندانش بستگﯽ دارد .کتﺎب مقدس پدر آسمﺎنﯽ مﺎ را بﺎ اين کلمﺎت به تﺻوير
مﯽ کشد:
*بﺎ مﺣبت ،اول يوﺣنﺎ بﺎب  ٤آيﮥ  ٨و يوﺣنﺎ بﺎب  ٣آيﮥ ١٦
*ﺻميمﯽ ،يوﺣنﺎ بﺎب  ١٥آيﮥ . ١٥
*ﺻبور ،مزمور  ١٠٣آيﮥ . ٨
*مﻼيم و مهربﺎن ،مزمور  ١٠٣آيﮥ . ٨
*بخشنده ،لوقﺎ بﺎب٦آيﮥ . ٣٨
*استوار و وفﺎدار ) ،مراثﯽ بﺎب ٣آيﮥ .( ٢٣
اگر شمﺎ پدر آسمﺎنﯽ خود خدا را به اينگونه درک نکرده ايد ،من شمﺎ را تشويق مﯽ کنم که آيﺎت داده شده
برای ﺻفت هﺎی بﺎﻻ را بخوانيد و بگذاريد که خود کتﺎب مقدس مستقيمﺎ َ بﺎ شمﺎ ﺻﺣبت کند .انجيل هﺎی
متﯽ ،مرقس ،لوقﺎ و يوﺣنﺎ را دوبﺎره بخوانيد .دربﺎرۀ مسيح که چنين از خودش مﯽ گويد بخوانيد" :کسﯽ
که مرا ديد پدر را ديده است ") .انجيل يوﺣنﺎ بﺎب  ١٤آيﮥ . ( ٩دقيقﺎ َ بخوانيد که مسيح دربﺎرۀ خدای پدر
چه مﯽ گويد .بگذاريد که روح القدس درک شمﺎ را دربﺎرۀ طبيعت خدا شفﺎ بدهد.
از طرف ديگر عدۀ معدودی خدا را چنين پُر از مﺣبت مﯽ پندارند که بندرت نسبت به فرزندانش منفﯽ
تعبير مﯽ شود .آنهﺎ بﺎور دارند که خدا از همﮥ گنﺎهﺎنشﺎن چشم پوشﯽ مﯽ کند چنﺎنکه گويﯽ در برابر
چشمﺎنش هيچ مﺣسوب مﯽ شوند  .پولس رسول در اينمورد به غﻼطيﺎن مﯽ نويسد که " خود را فريب
مدهيد ،خدا را استهزاء نمﯽ توان کرد ،زيرا که آنچه آدمﯽ بکﺎرد همﺎن را درو خواهد کرد " )غﻼطيﺎن
مخرب و کﺎمﻼَ کشنده
بﺎب  ٦آيﮥ . ( ٧خدا به گنﺎه چشمک نمﯽ زند ،مﺎ هم به همينطور بﺎيد بﺎشيم .گنﺎه
ّ
است.
ديد متعﺎدل دربﺎرۀ خدا در کتﺎب مقدس اينست که پدر آسمﺎنﯽ مﺎ عﺎدل و کﺎمل و در عين ﺣﺎل بﺎ مﺣبت،
بخشنده و قﺎبل دسترسﯽ مﯽ بﺎشد .او اشتيﺎق دارد که رابطﮥ گرم و ﺻميمﯽ بﺎ فرزندان خود داشته بﺎشد و
مﺎ مرا برکت بدهد.
امﺎ اين وقتﯽ امکﺎن پذير است که مﺎ طبق اوامر و اﺣکﺎم او زندگﯽ بکنيم .عکس العمل شمﺎ نسبت به رنج
عقيدۀ شمﺎ نسبت به خدا را نشﺎن مﯽ دهد .وقتﯽ رنج پيش مﯽ آيد به اﺣسﺎسﺎت و افکﺎر خودتﺎن توجه
داشته بﺎشيد .شﺎيد ﻻزم بﺎشد که شمﺎ در درک خداوند ،در رابطه ای که او مﯽ خواهد بﺎ شمﺎ داشته بﺎشد،
رشد بکنيد.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟
خداوند از جﺎی دور به من ظﺎهر شد و گفت بﺎ مﺣبت ازلﯽ تو را دوست داشتم از اين جهت تو را به
زﺣمت جذب نمودم .ای بﺎکرۀ اسرائيل تو را بﺎر ديگر بنﺎ خواهم کرد و تو بنﺎ خواهﯽ شد و بﺎر ديگر بﺎ
دف هﺎی خود ،خويشتن را خواهﯽ آراست و در رقﺻهﺎی مطربﺎن بيرون خواهﯽ آمد)ارميﺎ بﺎب  ٣١آيﺎت
ّ
 ٣و .( ٤
زيرا خدا عﺎدل است و عدالت را دوست مﯽ دارد و راستﺎن روی او را خواهند ديد) مزمور  ١١آيﮥ .( ٧
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آواز خدا سروهﺎی آزاد را مﯽ شکند ،خداوند سروهﺎی آزاد لبنﺎن را مﯽ شکند .آنهﺎ را مثل گوسﺎله مﯽ
جهﺎند ،لبنﺎن و سريون را مثل گوسﺎلﮥ وﺣشﯽ .آواز خداوند زبﺎنه هﺎی آتش را مﯽ شکﺎفد .آواز خداوند
ﺻﺣرا را متزلزل مﯽ سﺎزد .آواز خداوند غزال هﺎ را به درد زه مﯽ اندازد و جنگل را بﯽ برگ مﯽ
گرداند و در هيکل او جميعﺎ َ جﻼل را ذکر مﯽ کنند .خداوند بر طوفﺎن جلوس نموده ،خداوند نشسته است
قوت خواهد بخشيد .خداوند قوم خود را به سﻼمتﯽ مبﺎرک خواهد
پﺎدشﺎه تﺎ ابداﻻبﺎد .خداوند قوم خود را ّ
نمود )مزمور ٢٩آيﮥ  ٥تﺎ .( ١١
زيرا خداوند انﺻﺎف را دوست مﯽ دارد و مقدسﺎن خود را ترک نخواهد فرمود .ايشﺎن مﺣفوظ خواهند بود
تﺎ ابداﻻبﺎد و امﺎ نسل شرير منقطع خواهد شد .ﺻﺎلﺣﺎن وارثﺎن زمين خواهند بود و در آن تﺎ به ابد
سکونت خواهند نمود) مزمور  ٣٧آيﺎت  ٢٨و.( ٢٩
درس هفتم
رنج و مصيبت رابطۀ ما را با امور مادی آﺷکار مﯽ کند.
زمﺎنﯽ که رنج و زﺣمت مﯽ آيد مﺎدی بودن يﺎنبودن مﺎ را آشکﺎر مﯽ کند  .بسيﺎری اوقﺎت مﺎ در اخبﺎر مﯽ
شنويم که خﺎنه هﺎی مردم در آتش سوزی ،گردبﺎد ،طوفﺎن و سيل از بين رفته است .اولين عکس العمل
آنهﺎ اينست که " مﺎ همه چيزمﺎن را از دست داده ايم امﺎ خدا را شکر که هنوز زنده هستيم ".در آخر آنچه
برای مﺎ مهم است سﻼمتﯽ و ايمنﯽ مﺣبوبﺎن مﺎست .مردم بيشتر از مﺎديّﺎت اهميت دارند .هنوز در دنيﺎی
مﺎ بسيﺎری ميل دارند مردم و چيزهﺎی بﺎارزش را مورد استفﺎده قرار بدهند تﺎ چيزهﺎ و مردم بﺎارزش را .
مﺎ به عنوان يک فرهنﮓ بﺎ دارايﯽ هﺎی مﺎدی تمﺎيل بسيﺎر داريم و در کميت بيشتر از آنچه نيﺎز داريم مﯽ
طلبيم .فقط ﻻزم است که مﺎ به بدهکﺎريهﺎی ملﯽ نظری بکنيم و همينطور مقدار بدهﯽ شخﺻﯽ شهروندان
ملت مﺎ تﺎ نتيجه گيری بکنيم که ﺣرص و طمع بسيﺎر شيوع دارد .شﺎيد مﺎ به رنج و مﺻيبت اﺣتيﺎج داشته
بﺎشيم تﺎ مﺎ را به ارزش قﺎئل شدن به آنچه ﺣقيقتﺎ َ پُرارزش است بﺎزگرداند .موضوع هﺎی نﺎمشهودی چون
مﺣبت ،اميد ،دوستﯽ ،سﻼمتﯽ ،آرامش قلب ،افکﺎر خﻼقه ،فراوانﯽ نيرو ،دوستﯽ ،گردهم آيﯽ بسيﺎر
ارزشمند تر است آنچه مﺎ مﺻرف مﯽ کنيم و يﺎ آنهﺎ را بر قفسه هﺎی خود ذخيره
کرده آنهﺎ را تﺣسين مﯽ کنيم.
کتاب مقدس به ما چه مﯽ گويد؟ کتابمقدس به ما چه مﯽ گويد؟
انديشه هﺎی دنيوی و غرور دولت و هوس چيزهﺎی ديگر داخل شده کﻼم را خفه مﯽ کند و بﯽ ثمر مﯽ
گردد)مرقس بﺎب  ٤آيﮥ .( ١٩
پس شمﺎ طﺎلب مبﺎشيد که چه بخوريد يﺎ چه بيﺎشﺎميد و مضطرب مشويد زيرا که امت هﺎی جهﺎن همﮥ اين
چيزهﺎ را مﯽ طلبند .ليکن پدر شمﺎ مﯽ داند که به اين چيزهﺎ اﺣتيﺎج داريد .بلکه ملکوت خدا را طلب کنيد
که جميع اين چيزهﺎ برای شمﺎ افزوده خواهد شد) لوقﺎ بﺎب  ١٢آيﺎت  ٢٩تﺎ .( ٣١
رنج و مﺷقت توانايﯽ ها و ضعف های ما را آﺷکار مﯽ کند.
زمﺎنيکه رنج فرامﯽ رسد مﺎ مﯽ فهميم که مﺎ از چه سﺎخته شده ايم .مﺎ مطمئنم که شمﺎ شنيده ايد که در پﯽ
آمد بﺣران و يﺎ پس از سختﯽ طوﻻنﯽ مدت مردم مﯽ گويند" پيش از اينکه اين اتفﺎق بيفتد من هرگز فکر
نکرده بودم که من مﯽ توانم بﺎ چنين چيزی مدارا کنم.
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جدعون در مورد توانﺎيﯽ خود همين فکر را داشت .وقتﯽ فرشتﮥ خدا آمد و به او گفت":ای مرد زورآور
يهوه بﺎتوست".و عکس العمل غيرارادی او اين گفته بود که":آه ای خداوند من اگر يهوه بﺎمﺎست پس چرا
اينهمه برمﺎ واقع شده است و کجﺎست جميع اعمﺎل عجيب او...پس اﻵن خدا مﺎ را ترک کرده است ".
)داوران بﺎب  ٦آيﺎت  ١٢و .( ١٣
قوت خود برو و اسرائيل را از
خداوند طوری او را پﺎسخ داد که گويﯽ ﺣرف او را نشنيده است .به اين ّ
دست مديﺎن رهﺎيﯽ ده آيﺎ من تو را نفرستﺎدم )داوران بﺎب  ٦آيﮥ .( ١٤
و بﺎز جدعون بﺎ نظر پﺎيينﯽ که به خود مﯽ نگريست گفت "آه ای خداوند چگونه اسرائيل را رهﺎيﯽ دهم،
سﯽ ذليل تر از همه است و من در خﺎنﮥ پدرم کوچکترين هستم .آيﮥ  . ١٥دوبﺎره
اينک خﺎندان من در من ّ
خداوند جدعون را تشويق کرده گفت ":يقينﺎ َ من بﺎ تو خواهم بود و مديﺎن را مثل يک نفر شکست خواهﯽ
داد " )داوران بﺎب ٦آيﮥ .( ١٦
دوست من اگر خدا تو را نيرومند مﯽ خواند خودت را ضعيف و زبون نَنﺎم .وقتﯽ خدا به شمﺎ مﯽ گويد که
بخشيده شده ايد ديگر در گنﺎهﺎن گذشتﮥ خودت سﺎکن نشو .و هرگﺎه خداوند مﯽ گويد تو شفﺎ يﺎفته ای دردو
بيمﺎری هﺎی گذشته ات را جستجو نکن وقتﯽ خدا مﯽ گويد تو عﺎدل هستﯽ خودت را به گونه ای ديگر
نبين.
از طرف ديگر گمراه شويد و خودتﺎن را چنﺎن در زندگﯽ نيرومند ببينيد که گويﯽ ديگر به خدا اﺣتيﺎجﯽ
نداريد .هرگز سعﯽ نکنيد که بﺎ رنج و مشقت به تنهﺎيﯽ برخورد کنيد زيرا به کمک خدا اﺣتيﺎج داريد .
رنج همين درس را بﺎرهﺎ و بﺎرهﺎ به مﺎ مﯽ آموزد .همﺎنطوريکه دانيﺎل زمﺎنﯽ که در چﺎه شيران بود
نتوانست به کمک خود نجﺎت پيدا کند و يﺎ پطرس زمﺎنﯽ که در زندان بود به قوت خودش نتوانست آزاد
شود ،همينطور پولس و همراهﺎنش زمﺎنﯽ که در کشتﯽ شکسته بودند و بدون کمک خدا نتوانستند رهﺎيﯽ
بيﺎبند ،مﺎ نيز بدون کمک خدا نمﯽ توانيم خودمﺎن را از رنج و مشقّت آزاد کنيم .البته درسﯽ که مﯽ
آموزيم اينست که مﺎ هيچ وقت نمﯽ توانيم به خودمﺎن کمک کنيم .اگر مﺎ مﯽ خواهيم در روح ،فکر و بدن
زندگﯽ موفّقﯽ داشته بﺎشيم بﺎيد بدانيم که در هر سﺎعت يک روز و هرروز يکسﺎل به خداوند اﺣتيﺎج
قوت مﺎ نه در خودمﺎن بلکه در خداوند قرار دارد .
داريم .مﺎ مﯽ بﺎيست به اين نتيجه رسيده بﺎشيم که ّ
چنﺎنکه اول قرنتيﺎن بﺎب  ١آيﮥ  ٢٥مﯽ گويد "زيرا جهﺎلت خدا از انسﺎن ﺣکيم تر است و نﺎتوانﯽ خدا از
انسﺎن توانﺎتر" .به عبﺎرت ديگر در ﺣکمت و قدرت هيچ شبﺎهتﯽ بين خدا و انسﺎن وجود ندارد .او
ﻻيتنﺎهﯽ است امﺎ مﺎ متنﺎهﯽ هستيم .وقتﯽ به خداوند تکيه مﯽ کنيم به قدرت و ﺣکمت بﯽ ﺣ ّد او دسترسﯽ
داريم ،پس بنﺎبرين به شکست منجر نخواهيم شد .در رنجهﺎ وقتﯽ مﺎ کوشش مﯽ کنيم که به نيروی
خودمﺎن اعتمﺎد کنيم بطور رقّت انگيزی شکست خواهيم خورد و يﺎ اينکه ﺣتﯽ رنج هﺎی بيشتری ببﺎر
خواهند آمد.
کتاب مقدس چه مﯽ گويد؟ کتابمقدس به ما چه مﯽ گويد؟
قوت او را بطلبيد ،روی او را هميشه طﺎلب بﺎشيد) اول تواريخ بﺎب  ١٦آيﮥ  .( ١١ليکن
خداوند و ّ
روﺣﺎنﯽ مقدّم نبود بلکه نفسﺎنﯽ و بعد از آن روﺣﺎنﯽ .انسﺎن اول از زمين است خﺎکﯽ .انسﺎن دوم خداوند
است از آسمﺎن .چنﺎنکه خﺎکﯽ است خﺎکيﺎن نيز چنﺎن مﯽ بﺎشند و چنﺎنکه ﺻورت خﺎکﯽ راگرفتيم،
ﺻورت آسمﺎنﯽ را نيز خواهيم گرفت) اول قرنتيﺎن بﺎب  ١٥آيﺎت  ٤٦تﺎ .( ٤٧
و همﮥ متوکﻼنت شﺎدی خواهند کرد و تﺎ به ابد ترنّم خواهند نمود زيرا که ملجأ ايشﺎن تو هستﯽ و آنﺎنيکه
اسم تو را دوست مﯽ دارند در تو وجد خواهند نمود) مزمور  ٥آيﮥ .( ١١
آنگﺎه موسﯽ و بنﯽ اسرائيل اين سرود را برای خداوند سرائيده گفتند که يهوه را سورد مﯽ خوانم زيرا که
قوت و تسبيح من است و او نجﺎت
بﺎ جﻼل مظفر شده است .اسب و سوارش را به دريﺎ انداخت خداوند ّ
32

من گرديده است .اين خدای من است پس او را تمجيد مﯽ کنم خدای پدر من است پس او را متعﺎل مﯽ
خوانم )خروج بﺎب  ١٥آيﺎت  ١و.( ٢
رنج و مﺷقت ﺷايد بﯽ ميلﯽ ما را نسبت به بخﺷيدن آﺷکار کند.
همﺎنطور که در درس سﺎبق گفته شد خداوند در عدالت و نيکويﯽ خودش نمﯽ تواند سهمﯽ در گنﺎه داشته
بﺎشد و نمﯽ تواند ﺣضور گنﺎه را نديده بگيرد .خداوند بطور مداوم و بﺎ تمﺎمﯽ توانﺎيﯽ خود برعليه گنﺎه
ﺣرکت مﯽ کند .فقط بﺎ رﺣمت خدا که در بﺻيرت او تجلّﯽ مﯽ يﺎبد که هرکدام از مﺎ ﺣفظ شده ايم .کسﺎنﯽ
که به مسيح عيسﯽ ايمﺎن دارند و خودشﺎن را در موقعيتﯽ قرار مﯽ دهند که بخشش خداوند را دريﺎفت
کنند از خشم خدا ﺣفظ شده اند هرچند از تنبيه و تأديب خداوند بهره مند شده اند .آن هﺎيﯽ که بخشيده شدن
را از خدا دريﺎفت کرده اند انتظﺎر مﯽ روند که ديگران را ببخشند و آنﺎنﯽ که ديگران را مﯽ بخشند
خداوند نيز ايشﺎن را مﯽ بخشد .مسيح گفت:
شخﺻﯽ دولتمند را مبﺎشری داشت وشکﺎيﺎتﯽ به او رسيد که آن مبﺎشر داراييش را ﺣيف و ميل ميکند .
پس به دنبﺎل او فرستﺎد و گفت  " :اين چه ﺣرفهﺎيﯽ است که در بﺎره تو مﯽ شنوم  .ﺣسﺎبهﺎيت را واريز
کن چون ديگر نمﯽ توانﯽ در اينجﺎ مبﺎشر بﺎشﯽ "  .آن مبﺎشر پيش خود گفت  " :ﺣﺎﻻ که اربﺎب من مﯽ
خواهد کﺎر مبﺎشری را از من بگيرد چه بﺎيد بکنم ؟ من که نه قوه بيل زدن دارم و نه روی گدايﯽ کردن.
آری مﯽ دانم چه کنم تﺎ مطمئن شوم که وقتﯽ مرا از اين کﺎر بر کنﺎر کرد اشخﺎﺻﯽ بﺎشند که در خﺎنه
هﺎی خود را بر روی من بﺎز کنند"  .پس هريکﯽ از بدهکﺎران آقﺎی خود را طلبيده به يکﯽ گفت آقﺎيم از
تو چند طلب دارد گفت ﺻد رطل روغن ،گفت سيﺎهﮥ خود را بگيرو نشسته پنجﺎه رطل به زودی بنويس
بﺎز به ديگری گفت از تو چند رطل طلب دارد گفت ﺻد کيل گندم ،وی را گفت سيﺎهﮥ خود را بگير و
هشتﺎد بنويس .پس آقﺎيش نﺎظر خﺎئن را آفرين گفت زيرا عﺎقﻼنه کﺎر کرد ،زيرا ابنﺎی اين جهﺎن در طبقﮥ
خويش از ابنﺎی نور عﺎقل تر هستند) لوقﺎ بﺎب  ١٦آيﺎت  ١تﺎ .(٨
مسيح اين مبﺎشر را خﺎئن خواند که از اربﺎبش مﯽ دزديد و او را فريب مﯽ داد .امﺎ عيسﯽ بخﺎطر زيرکﯽ
مبﺎشر از او تعريف کرد .خﺎدم چه کﺎری کرد که زيرکﯽ او مﺣسوب شد؟ او به خﺎطر منفعت خودش
بدهﯽ هﺎی ديگران را بخشيد.
خداوند مﺎ را دعوت مﯽ کند که چون اين مبﺎشرعمل کنيم .نه يک نظﺎرت ضعيف بلکه اراده کردن به
بخشيدن ديگران  .زمﺎنﯽ که مﺎ کسﺎنﯽ را که به مﺎ بﯽ اﺣترامﯽ مﯽ کنند مﯽ بخشيم ،مﺎ در موقعيت خوش
آيندی قرار گرفته ايم که بخشش را از خدای پدر دريﺎفت کنيم.
شکست خوردن در بخشيدن ،پنﺎه دادن خشم و غيظ است که مﯽ تواند به تلخﯽ مبدّل شود که به نوبﮥ خود
مضر را بﺎ ديگران بوجود مﯽ آورد .همينطور شکست خوردن در بخشيدن ديگران اشتيﺎق به
روابط
ّ
انتقﺎم را بوجود مﯽ آورد .يعنﯽ مطمئن بودن از اينکه کسﯽ که به مﺎ بﯽ اﺣترامﯽ کرده است مطﺎبق
معيﺎرهﺎی مﺎ از آنچه درست و يﺎ غلط است تنبيه شود يعنﯽ تنبيهﯽ که مطﺎبق معيﺎرهﺎی مﺎ تنبيه عﺎدﻻنه
مﯽ بﺎشد .نوشته هﺎی کتﺎب مقدس به مﺎ تعليم مﯽ دهند که مﺎ نبﺎيد انتقﺎم را خود بگيريم بلکه آنرا به
خداوند واگذار کنيم )روميﺎن بﺎب ١٢آيﮥ  .( ١٩هر وقت که مﺎ سعﯽ مﯽ کنيم چون يک قﺎضﯽ ،هيئت
ژوری و يﺎ قﺎنون برای شخﺻﯽ ديگر رفتﺎر مﯽ کنيم ،در اين خطر هستيم که خودمﺎن را داوری کنيم .
وقتﯽ شمﺎ مﺻيبت و مشقّت را تجربه مﯽ کنيد از خداوند بخواهيد که آشکﺎر کند آيﺎ شمﺎ دروضعيت
نبخشيدن کسﯽ قرار داريم .اگر شمﺎ در اين موقعيت هستيد ،اين شخص را ببخشيد و رابطﮥ خود را ترميم
کنيد و از خدا نيز بخواهيد که شمﺎ را ببخشد و شمﺎ را از هرپﯽ آمد نﺎشﯽ از اين نﺎبخشيدن آزاد کند.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟
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داوری نکنيد تﺎ بر شمﺎ داوری نشود و ﺣکم نکنيد تﺎ بر شمﺎ ﺣکم نشود و عفو کنيد تﺎ آمرزيده شويد.
)لوقﺎ بﺎب  ٦آيﮥ .( ٣٧
و قوم من که به اسم من نﺎميده شده اند اگر متواضع شوند و دعﺎ کرده طﺎلب ﺣضور من بﺎشند و از راه
هﺎی بد خويش بﺎزگشت نمﺎيند ،آنگﺎه من از آسمﺎن اجﺎبت خواهم فرمود و گنﺎهﺎن ايشﺎن را خواهم آمرزيد
و زمين ايشﺎن را شفﺎ خواهم داد)دوم تواريخ بﺎب  ٧آيﮥ .( ١٤
پس برعکس شمﺎ بﺎيد او را عفو نموده تسلﯽ دهيد که مبﺎدا افزونﯽ غم چنين شخص را فرو بَ َرد .بنﺎبرين
به شمﺎ التمﺎس مﯽ دارم که بﺎ او مﺣبت خويش را استوار نمﺎييد .زيرا که برای همين نيز نوشتم تﺎ دليل
شمﺎ را بدانم که در همه چيز مطيع مﯽ بﺎشيد امﺎ هر که را چيزی عفو نمﺎييد من نيز مﯽ کنم زيرا که آنچه
من عفو کرده ام هرگﺎه چيزی را عفو کرده بﺎشم به خﺎطر شمﺎ به ﺣضور مسيح کرده ام تﺎ شيطﺎن بر مﺎ
برتری نيﺎبد زيرا که از مکﺎيد او بﯽ خبر نيستيم )دوم قرنتيﺎن بﺎب ٢آيﺎت  ٧تﺎ .( ١١
و متﺣمل يکديگر شده همديگر را عفو کنيد هرگﺎه بر ديگری ادعﺎيﯽ داشته بﺎشيد چنﺎنکه مسيح شمﺎ را
آمرزيد شمﺎ نيز چنين کنيد )کولسيﺎن بﺎب  ٣آيﮥ .( ١٣
رنج ميزان و اندازۀ ايمان ما را آﺷکار مﯽ کند.
وقتﯽ سختﯽ هﺎ و آزمﺎيشﺎت در زندگﯽ مﺎ مﯽ آيند مﺎ ﺣکيمﺎنه موقعيت ايمﺎنمﺎن را به خدا تجزيه و تﺣليل
مﯽ کنيم .آيﺎ اولين عکس العمل مﺎ اينست که بگوييم "خداوندا من اعتمﺎد مﯽ کنم به اينکه تو مرا از اين
سختﯽ خواهﯽ گذرانيد و اين را برای نيکويﯽ ابدی مﺎ بکﺎر خواهﯽ برد ".و يﺎ اينکه تعجب کرده خواهيد
گفت " :من بدبخت شده ام و کسﯽ نمﯽ تواند کﺎری بکند".
آيﺎ ممکن است که طوفﺎن بر روی دريﺎی جليل بخﺎطر همين درس در زندگﯽ شﺎگردان مسيح اتفﺎق افتﺎد؟
مسيح به شﺎگردان گفت ":بيﺎييد به کنﺎرۀ ديگر عبور کنيم" )مرقس بﺎب  ٤آيﮥ  . ( ٣٥شﺎکردان اين گفته را
مﯽ بﺎيست به عنوان اين نشﺎنه گرفته بﺎشند که عيسﯽ انتظﺎر داشت که امن و سﺎلم به کرانﮥ ديگر دريﺎ
برسند .ولﯽ بعد طوفﺎن عظيمﯽ برخﺎست و امواج شروع به ضربه زدن بر قﺎيق کردند .آب به قﺎيق نفوذ
کرد و در خطر غرق شدن بود .امﺎ مسيح بر روی بﺎلش درعقب کشتﯽ ،بﯽ توجه به طوفﺎن خوابيده بود .
و در اين ايمﺎن بود که خدا او را خوانده بود که بطرف ديگر دريﺎچه برسد و او را مطمئن سﺎخته بود که
به سﻼمت به آنجﺎ برسد .شﺎگردان از ترس عيسﯽ را بيدار کردند و گفتند:
ای استﺎد بﺎکﯽ نداری از اينکه داريم هﻼک مﯽ شويم .چند بﺎر مﺎ همين ﺣرف را در رنج و سختﯽ
خودمﺎن به خداوند گفته ايم .خداوند آيﺎ توجه داری به اينکه اين مشکل دارد برای من اتفﺎق مﯽ افتد؟ آيﺎ به
اندازۀ کﺎفﯽ مرا دوست نداری که بخواهﯽ کﺎری درمورد اين سختﯽ و مشکل که دارم تجربه مﯽ کنم
انجﺎم بدهﯽ؟ مسيح برخﺎسته بﺎد را نهيب داد و به دريﺎ گفت سﺎکن شو و خﺎموش بﺎش  .پس بﺎد آرام شد و
آرامش عظيمﯽ پديد آمد .و به شﺎگردانش برگشته گفت "  :از بهر چه چنين ترسﺎنيد و چون است که چنين
ترسﺎنيد و چو است که ايمﺎن نداريد؟" )مرقس بﺎب  ٤آيﮥ .( ٤٠
طبق رسﺎله به روميﺎن خداوند به هرکدام از مﺎ بهرۀ ايمﺎن خﺎﺻﯽ داده است و از مﺎ انتظﺎر دارد که ايمﺎن
خودمﺎن را بکﺎر ببريم تﺎ بر ترس خود غلبه بيﺎبيم .چرا اين موضوع از اهميت برخوردار است .زيرا
ترس هميشه جزئﯽ از رنج و مﺻيبت است .مرﺣله ای از ترس قسمتﯽ از چيزی است که موقعيتﯽ را به
رنج و مﺻيبت تبديل مﯽ کند به جﺎی اينکه آن را فقط به يک تجربه ای ديگر تبديل کند .ترس قسمتﯽ از
بُعد منفﯽ يک مﺻيبت مﯽ بﺎشد.
َ
مﺎ از چه چيزی مﯽ ترسيم؟ معموﻻ ضرری است که نمﯽ توان آن را برگرداند .مﺎ شﺎيد بترسيم که زندگﯽ
خودمﺎن را ،يﺎ دست وپﺎ و يﺎ عقل و فکر خودمﺎن را از دست بدهيم .يﺎ در بيشتر مواقع خيلﯽ ظريف ﺣتﯽ
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نﺎمﺣسوس هستند  .چيزهﺎيﯽ چون از دست دادن خوشنﺎمﯽ ،از دست دادن شأن و مقﺎم ,وضعيت و يﺎ
رابطه ای بﺎ ارزش مﯽ بﺎشد .ترس بﺎعث مﯽ شود که بدترين چيزی را که مﯽ تواند اتفﺎق بيفتد طرح
ريزی بکنيم .گويﯽ که مﺎ هيچ وقت از آن مشکل بهبودی نخواهيم يﺎفت ،همﮥ اميدمﺎن از ميﺎن رفته است،
و ديگر شﺎدی را تجربه نخواهيم کرد.
امﺎ ايمﺎن چيزی ديگری به مﺎ مﯽ گويد .ايمﺎن مﯽ گويد که خدا همه چيز را در اختيﺎر دارد و وقتﯽ او در
رأس قرار دارد همه چيز برای خيريت مﺎ بﺎ هم در کﺎر مﯽ بﺎشند) روميﺎن بﺎب  ٨آيﮥ . ( ٢٨ايمﺎن به مﺎ
مﯽ گويد که مﺎ ترميم خواهيم يﺎفت و کيفيت آخر مﺎ از آنچه تﺎ کنون تجربه کرده ايم خواهد بود .ايمﺎن مﯽ
گويد هرچه را که شيطﺎن از مﺎ دزديده است او به مﺎ اعﺎده خواهد کرد و تقريبﺎ َ در همﮥ موارد ايمﺎن بﺎيد
بيشتر از آنچه او دزديده است برخواهد گرداند.
رنج و مشقّت ممکن است که ايمﺎن شمﺎ را زير سؤال ببرد ،امﺎ بيشتر از همه آن ايمﺎنتﺎن را به مرﺣلﮥ
عمل درمﯽ آورد .رنج به شمﺎ نشﺎن مﯽ دهد که ايمﺎن شمﺎ در کدام قسمت هﺎ ضعيف است و اﺣتيﺎج به
رشد دارد  .رنج و مشقت به شمﺎ نشﺎن مﯽ دهد که در چه قسمتهﺎيﯽ شمﺎ اﺣتيﺎج داريد در ايمﺎن عمل کنيد
نه در ترس  .وقتﯽ زمﺎن هﺎی سخت فرا مﯽ رسد ،به خودتﺎن بگوييد " :اﻵن زمﺎنﯽ است که ايمﺎنم را در
راه جديدی بﺎيد بکﺎر ببرم ".هرچقدر شمﺎ ايمﺎنتﺎن بيشتر بکﺎر ببريد بيشتر رشد خواهد کرد.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟
خود را امتﺣﺎن کنيد که در ايمﺎن هستيد يﺎ نه خود را بﺎز يﺎفت کنيد آيﺎ خود را نمﯽ شنﺎسيد که عيسﺎی
مسيح در شمﺎ است اگر مردود نيستيم )دوم قرنتيﺎن بﺎب  ١٣آيﮥ .( ٥
چونکه مﯽ دانيد که امتﺣﺎن ايمﺎن شمﺎ ﺻبر را پيدا مﯽ کند لکن ﺻبر عمل تﺎ ّم خود بﺎشد تﺎ کﺎمل و تمﺎم
شويد و مﺣتﺎج هيچ چيز نبﺎشيد و اگر از شمﺎ کسﯽ مﺣتﺎج به ﺣکمت بﺎشد سؤال بکند از خدايﯽ که هر
کس را به سخﺎوت عطﺎ مﯽ کند و مﻼمت نمﯽ نمﺎيد و به او داده خواهد شد .ليکن به ايمﺎن سؤال کند و
هرگز شک نکند زيرا هر که شک کند مﺎنند موج دريﺎست که از بﺎد رانده و متﻼطم مﯽ شود زيرا چنين
شخص گمﺎن نبرد که از خداوند چيزی خواهد يﺎفت .مرد دودل در تمﺎم رفتﺎر خود نﺎپﺎيدار است.
)رسﺎلﮥ يعقوب بﺎب  ١آيﺎت ٣تﺎ  .( ٨و در آن وجد مﯽ نمﺎييد هرچند در ﺣﺎل اندگﯽ از راه ضرورت در
تجربه هﺎی گونﺎگون مﺣزون شده ايد تﺎ آزمﺎيش ايمﺎن شمﺎ که از طﻼی فﺎنﯽ بﺎ آزموده شدن دز آتش
گرانبهﺎتر است برای تسبﯽ و جﻼل و اکرام يﺎفت شود در ﺣين ظهور عيسﺎی مسيح )اول پطرس بﺎب ١
آيﺎت  ٦و .( ٧
مکاﺷفات مهم برای رﺷد روحانﯽ ما.
هر کدام از قسمت هﺎی مختلفﯽ که در اين درس مورد بﺣث قرار گرفت ،يعنﯽ نظر مﺎ در مورد خداوند،
ارزيﺎبﯽ مجدّد رفتﺎر مﺎ نسبت به امور مﺎدی و قدرت و ضعف هﺎی مﺎ ،آگﺎهﯽ از عدم تمﺎيل به بخشيدن و
نيز نگﺎهﯽ به ايمﺎن مﺎ ،برای رشد ايمﺎن مﺎ از اهميت برخوردارند .فقط وقتﯽ که مﺎ خودمﺎن را مورد
تفتيش قرار مﯽ دهيم و نظرمﺎن در مورد خدا را مورد ارزيﺎبﯽ دوبﺎره قرار مﯽ دهيم مﺎ مﯽ توانيم در
مﺣبت وسيع خداوند و عدالتش شروع به رشد بکنيم و از طريق اين درک است که مﺎ مﯽ توانيم رابطه
ای را که خدا مﯽ خواهد بﺎ مﺎ داشته بﺎشد بطور کﺎمل بدست آوريم .فقط وقتﯽ که مﺎ بﺎ مﺎدّی بودن
خودمﺎن روبرو مﯽ شويم خواهيم توانست از آن هﺎ روبرگردانده به اولويّت هﺎی ابدی رو کنيم .از طريق
مطﺎلعﮥ قدرت هﺎ و ضعف هﺎی خودمﺎن است که مﯽ توانيم به وضوح ببينيم که خدا مﺎ را چگونه کسﯽ
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آفريده است که در او بﺎشيم .همينطور بﺎ عمق بيشتری خواهيم دانست که چگونه خدا مﯽ خواهد توسط مﺎ
عمل کند.
وقتﯽ مﺎ مﯽ دانيم که تمﺎيلﯽ به بخشيدن نداريم ،از نتﺎيج نبخشيدن مﯽ توانيم خودمﺎن را آزاد کنيم بﺎ روبرو
شدن بﺎ سطح ايمﺎنمﺎن است که مﯽ توانيم بر ترس هﺎی خود غلبه کنيم و ايمﺎنمﺎن را گسترش بدهيم  .رنج
و مﺻيبت در زندگﯽ مﺎ مﺎنند آينه ای است و قسمت هﺎيﯽ را که از ديد و نظر خدا مﺎ بﺎيد بهتر بکنيم
آشکﺎر مﯽ سﺎزد .برای مﺎ چه سود عظيمﯽ است که بدست آوريم .هرگز رنج و مﺻيبت را به َه َدر ندهيد .
تﺎ مﯽ توانيد از يکديگر بيﺎموزيد .ﺣقيقتﺎ َ وقتﯽ شمﺎ مﯽ خواهيد جنبه هﺎی مختلف زندگﯽ خودتﺎن را که در
زمﺎن هﺎی سخت آشکﺎر شده اند بطور نزديﮓ تفتيش کنيد ،خواهيد توانست رشد کنيد.
*چه بينش جديدی در مورد نقشﯽ که رنج و مﺻيبت ممکن است در مورد نشﺎن دادن اشتيﺎق خدا در کﺎمل
کردن شمﺎ ايفﺎ کرده بﺎشد ،بدست آورده ايد؟
*آيﺎ مﯽ توانيد تجربه ای را در زندگﯽ خود بيﺎد بيﺎوريد که در آن رنج و مﺻيبت سبب شده است که شمﺎ
نظرتﺎن را در مورد خدا ،مﺎدی بودن ،مقﺎط قوت و ضعفتﺎن ،موردی از نﺎبخشيدن و يﺎ ايمﺎن و بﯽ ايمﺎنﯽ
تﺎن را دوبﺎره مورد تفتيش قرار بدهيد؟
*فکر مﯽ کنيد چه قسمت هﺎيﯽ از زندگﯽ تﺎن را خداوند از شمﺎ مﯽ خواهد که همين اﻵن بﺎ
آن مواجه شويد؟
درس هايﯽ که پولس رسول از رنج و مصيبت آموخت.
مﺎ به رنج و مشقت پولس پيش اشﺎره کرديم ،امﺎ در اين بخش من مﯽ خواهم بيشتر در مورد آنچه پولس بﺎ
آن روبرو شد بيشتر کندو کﺎو کنم و اينکه چه چيزی او از خﺎری درجسمش آموخت .اگر چه به مﺎ گفته
نشده است که او بطور خﺎﺻﯽ تجربه کرده است ،کلمه ای که به معنﯽ خﺎر در اين متن بکﺎر برده شده
برنده و نوک تيز دارد نه خوار و دشنﮥ در بﺎغ.
است اشﺎره به يک ميخ َ
بعﻼوه پولس در دوم قرنتيﺎن بﺎب  ١٢آيﮥ  ٧به خﺎر به عنوان فرشتﮥ شيطﺎن به او لطمه زند اشﺎره کرده
است .کلمﮥ ضربه زدن در يونﺎنﯽ که به زدن ترجمه شده است ،و در مرقس بﺎب  ١٤آيﮥ  ٦٥برا ی بيﺎن
آزمﺎيشﺎت مسيح بکﺎر برده شده است جﺎيﯽ که مﯽ خوانيم  :و بعضﯽ شروع کردند به آب دهﺎن بروی
انداختن و روی او را پوشﺎنيده او را مﯽ زدند و مﯽ گفتند نبوت کن و مﻼزمﺎن او را مﯽ زدند .خﺎر در
جسم پولس درد سختﯽ را شﺎمل مﯽ شد ،که انواع مختلف زدن و کوبيدن را شﺎمل مﯽ شود.
رنج و مﺻيبت بﺻورت هﺎی مختلف و به شدّت هﺎی گونﺎگونﯽ پيش مﯽ آيد ،امﺎ هميشه مﺎ از يک چيز
بﺎيد مطمئن بﺎشيم ،شخﺻﯽ که آن را تجربه مﯽ کند ،درد وﺣتﯽ گﺎهﯽ اوقﺎت درد شديدی را اﺣسﺎس مﯽ
کند  .شﺎيد اين امری بيرونﯽ و قﺎبل ديدن نبﺎشد امﺎ هميشه درونﯽ ،عﺎطفﯽ ،فکری و روﺣﺎنﯽ است .
توضيح پولس از تجربه اش اﺻولﯽ را روشن مﯽ کند که مﺎ مﯽ توانيم آنهﺎ را به زندگﯽ خودمﺎن ربط
بدهيم.
*دعﺎ برای آزاد شدن از درد
*بدانيم که در درد و رنج تنهﺎ نيستيم.
*اعتمﺎد به خدا ﺣتﯽ اگر او آن را از بين نبرد.
*تکيه بر قدرت خدا گويﯽ کﺎفﯽ است که مﺎ را از آن عبور بدهد.
دعا برای رهايﯽ يافتن
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پولس از خدا خواست که او را از آن رنج آزاد کند  .پولس دانست که خدا به خﺎطر دليل خوبﯽ که داشت
و آن اين بود که پولس بيش از ﺣد تجليل کرده نشود ،اين اجﺎزه را به او داده بود که خﺎر در جسم را
تجربه کند .بﺎ اين ﺣﺎل پولس هنوز از خدا التمﺎس مﯽ کرد که اين درد آزاد بکند .متون کتﺎب مقدس هرگز
مﺎ را بخﺎطر دعﺎ برای آزادی از درد و رنج سرزنش نمﯽ کند .خود عيسﺎی مسيح در بﺎغ جتسيمﺎنﯽ برای
آزاد شدن و يﺎ به نﺣوی خﺎرج شدن از آن مرگ نﺎهنجﺎر دعﺎ کرد )متﯽ بﺎب  ٢٦آيﮥ  .( ٣٩مﺎ به ﺣدی
ﺣکيم هستيم که از خدای پدر بطلبيم که از عذاب رنج مﺎ را آزاد کند .اينچنين دعﺎيﯽ فقط يک اميد و آرزو
نيست بلکه اظهﺎر ايمﺎن است که مﯽ دانيم خدا مﯽ تواند مﺎ را آزاد کند و در ﺣقيقت نيز مﺎ را از عذابمﺎن
آزاد خواهد کرد .اگرچه آزادی مﺎ شﺎيد فوری انجﺎم نگيرد ولﯽ مﺎ مﯽ توانيم بﺎ اطمينﺎن اعتمﺎد کنيم به
اينکه خدا دعﺎی مﺎ را به روش خود و در زمﺎن وی جواب خواهد داد.
*شمﺎ در مورد خواستن از خدا برای رهﺎييتﺎن از سردرد ،اَلَم و رنج و مﺣنت چه اﺣسﺎسﯽ داريد؟ آيﺎ
ايمﺎن داريد که خدا دعﺎی شمﺎ را جواب خواهد داد؟
هرگز در رنج و محنت تنها نباﺷيد.
پولس مﯽ دانست که در رنج و مﺣنت خود تنهﺎ نيست .او بسوی خداوند رفت و از او شنيد که" فيض من
قوت من در ضعف کﺎمل مﯽ گردد" )دوم قرنتيﺎن بﺎب  ١٢آيﮥ . (٩پولس مطمئن
تو را کﺎفﯽ است زيرا ّ
بود از اينکه در هر آنچه داشت تجربه مﯽ کرد خدا بﺎ او بود.
چه آسﺎيش خﺎطری است که بدانيد خدا بﺎ شمﺎست و او ترکتﺎن نخواهد کرد .وعدۀ خدا در طﯽ اعﺻﺎر به
مردم خويش اين بوده است که  :هيچکس را در تمﺎمﯽ ايﺎم عمرت يﺎرای مقﺎومت بﺎ تو نخواهد بود"
)يوشع بﺎب  ١آيﮥ  .( ٥و )عبرانيﺎن بﺎب  ١٣آيﮥ آيﮥ  .(٥مسيح به شﺎگردانش وعده داد که  :و اينکه من تﺎ
انقضﺎی عﺎلم همراه شمﺎ مﯽ بﺎشم" )متﯽ بﺎب  ٢٨آيﮥ  .( ٢٠مهم نيست که شمﺎ هم اکنون از چه چيزی
داريد عبور مﯽ کنيد ،زيرا خدا بﺎ شمﺎ مﯽ بﺎشد .او شمﺎ را در مشکﻼتتﺎن ترک نخواهد کرد ﺣتﯽ اگر
فکر کنيد که خداوند خﺎموش است .اغلب وقتﯽ که مﺎ از درد و رنج داريم عبور مﯽ کنيم و خدا بﺎ مﺎ مﺎنند
پولس ﺻﺣبت نمﯽ کند مﯽ ترسيم  .شﺎيد به خود مﯽ گوييم خدا کجﺎست؟ مﺎ بﺎيد آگﺎه بﺎشيم که اگرچه او بﺎ
مﺎ ﺻﺣبت نمﯽ کند بﺎ اينﺣﺎل او بﺎ مﺎست .سکوت به معنﯽ عمل نکردن نيست .خدا به نﺣوی پشت ﺻﺣنه
عمل مﯽ کند که مﺎ نمﯽ فهميم و يﺎ بﺎ ﺣواس خود آنرا درک نمﯽ کنيم.
وقتﯽ خدا سﺎکت است مﺎ فقط يک اننتخﺎب معقول داريم و آن اينست که به او اعتمﺎد کرده بر او ﺻبر
کنيم و بﺎور کنيم که او از جﺎنب مﺎ در عمل است .خدا شﺎيد سﺎکت و آرام بﺎشد امﺎ مﺎ را تنهﺎ نگذاشته
است.
*شمﺎ در مورد اينکه خدا در رنج هﺎ بﺎ مﺎست چه فکر مﯽ کنيد؟
چه موقعﯽ خدا رنج و مﺷقت را از ميان نمﯽ برد؟
پولس بﺎيد بﺎ اين ﺣقيقت روبرو مﯽ شد که خدا اين خﺎر در جسم را از بين نمﯽ برد  .پولس هيچ وقت اين
ادعﺎ را نکرد که خدا او را شفﺎ خواهد داد ،يﺎ آزاد خواهد کرد و يﺎ ﺣتﯽ کمکش خواهد کرد که کﺎمﻼَ از
آن بگريزد .خدا کﺎمﻼَ برای او روشن کرد که او شنيد که پولس سه بﺎر برای آزاد شدن از خﺎر در
جسمش دعﺎ کرده بود ،امﺎ به او را رهﺎيﯽ و يﺎ ﺣتﯽ تسکين نخواهد داد بلکه به او آرامش عطﺎ خواهد
کرد .درک اين موضوع برای پولس بسيﺎر سخت مﯽ توانست بﺎشد .او مردی بود بﺎ ايمﺎنﯽ بسيﺎر عظيم .
مردی که بﺎعث نجﺎت و شفﺎی بسيﺎری گرديد .مردی که مﺣبوب خدا و دنيﺎی يونﺎن آن زمﺎن بود ،بﺎ اين
ﺣﺎل خدا نمﯽ خواست او را از رنج دردنﺎکﯽ آزاد کند .
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مسيﺣيﺎن بسيﺎر خوبﯽ هستند که وقتﯽ دکتری به آنهﺎ مﯽ گويد که بيمﺎری زندگﯽ ايشﺎن را به آخر خواهد
رسﺎنيد ،يﺎ اينکه رابطه ای آنگونه که ايشﺎن انتظﺎر داشتند به ﺻلح نخواهد انجﺎميد موقعيت مشﺎبه اين را
تجربه مﯽ کنند .بﺎ گسترش کمتر ،بﺎ اينکه برای اشخﺎﺻﯽ که بﺎ اين شخﺎص درد کمتری وجود ندارد ،خدا
به دعﺎی ايشﺎن جواب منفﯽ داده است و به اين نﺣو يأس و نﺎاميدی آغﺎز مﯽ گردد.
ﻻزم است که مﺎ سخن خدا را که پولس بيﺎد بيﺎوريم که گفت  :فيض من تو را کﺎفﯽ است .شﺎيد خدا مشکل
مﺎ را از ميﺎن نبرد امﺎ او کﺎمﻼَ آنرا جبران خواهد کرد  .در هر طريقﯽ که مﺎ ضعيف هستيم خدا برای مﺎ
نيرومند است  .او درزهﺎ و شکﺎفهﺎی درد ،کمبود توانﺎيﯽ ،دلشکستگﯽ و نﺎاميدی مﺎ را بﺎ ﺣضورش پُر
خواهد کرد .آنچه که مﺎ نيستيم او برای مﺎ خواهد بود و آنچه مﺎ نتوانيم انجﺎم بدهيم او برای مﺎ خواهد
کرد  .مﺎ بﺎيد اين را بدانيم که خداوند مﯽ گويد خدا نگفت که فيضش برای مﺎ در گذشته کﺎفﯽ بود ،يﺎ در
آينده کﺎفﯽ خواهد بود ،بلکه گفت هم اکنون فيض او برای مﺎ کﺎفﯽ است  .اعتمﺎد به خدا تجربه ای است
که لﺣظه به لﺣظه و روز به روز انجﺎم مﯽ شود .وقتﯽ به خدا اعتمﺎد مﯽ کنيم او فيض خود را بر مﺎ فرو
مﯽ ريزد .آنچه را که برای پولس انجﺎم داد برای شمﺎ و من نيز خواهد کرد.
قوت مﺎست و مددکﺎری که فورا َ يﺎفت مﯽ شود ")مزمور ٤٦
نويسندۀ مزامير مﯽ گويد" :خداوند ملجأ و ّ
آيﮥ . ( ١مددکﺎری که فوراَ يﺎفت مﯽ شود به اين معنﯽ نيست که خدا فوراَ عمل خواهد کرد که علت
مشکل مﺎ را از بين ببرد ،بلکه به اين معنﯽ است که خداوند فوراَ به کمک مﺎ مﯽ شتﺎبد .خدا بطور
نزديکﯽ به مﺎ بسته است پس به طوری نﺎگسسته به مشکل مﺎ مرتبط مﯽ بﺎشد .پس او ﺣﺎضر است.
در همﺎن مزمور نويسنده پيشتر رفته مﯽ گويد چون خداوند پنﺎهگﺎه ،قوت و کمک فوری مﺎست بنﺎبرين:
نخواهيم ترسيد اگرچه جهﺎن مبدّل گردد و کوه هﺎ در قعر دريﺎ به لرزش آيد .اگر آبهﺎيش آشوب کنند و به
جوش آيند و کوه هﺎ از سرکشﯽ آن متزلزل گردند آيﺎت  ٢و  ٣بيشتر مردم که زلزله و يﺎ طوفﺎن
سهمگينﯽ را تجربه مﯽ کنند لﺣظﺎت ترسنﺎکﯽ را سپری مﯽ کنند .نويسندۀ مزمور اعﻼم مﯽ کند که وقتﯽ
مﺎ بﺎ يقين کﺎمل در دل خودمﯽ دانيم که خدا در مشکلﯽ که داريم بﺎ مﺎست ،مهم نيست که طوفﺎن به چه
تندی مﯽ خروشد و يﺎ چفدر زندگﯽ مﺎ در تزلزل است ،بﺎ وجود اين آرامش فکری و قلبﯽ خواهيم داشت .
زيرا اطمينﺎن مﺎ در اين است که خدای لشکرهﺎ بﺎ مﺎست) مزمور  ٤٦آيﮥ  .( ٧يهوه ﺻبﺎيوت بﺎ مﺎست و
خدای يعقوب قلعﮥ بلند مﺎ.
*آيﺎ در زندگﯽ خود زمﺎنﯽ بوده است که متوجه شده ايد که خداوند شمﺎ را از تلخﯽ مشکلﯽ آزاد نخواهد
کرد بلکه بﺎ شمﺎ از آن عبور خواهد کرد؟ در آن وقت چه اﺣسﺎسﯽ به شمﺎ دست داده است و نتيجه چه
بوده است؟
طبيعت خدا در ما آﺷکار مﯽ ﺷود.
بﺎﻻخره پولس پﯽ برد به اينکه در طﯽ تجربه ای که بﺎ خﺎر در جسمش داشت ،در عمق رنج و مﺻيبتش
قوت خدا به اوجش مﯽ رسد .او مﯽ نويسد" :بنﺎبرين از ضعف هﺎ و رسوايﯽ هﺎ و اﺣتيﺎجﺎت و زﺣمﺎت و
تنگﯽ هﺎ به خﺎطر مسيح شﺎدمﺎنم ،زيرا که چون نﺎتوانم آنگﺎه توانﺎ هستم) دوم قرنتيﺎن بﺎب  ١٢آيﮥ .( ١٠
چه گفتﮥ پُرقوتﯽ  .پولس مﯽ گويد که از طريق تجربه اش چنين آموخته است که اجﺎزه داده است که فيض
خداوند در ضعفش کﺎفﯽ بﺎشد ،در نتيجه او قوی تر گشته است  .برای يک لﺣظه شخﺻﯽ را تﺻور کنيد
که موتور مﺎشين کهنه ای را تعمير مﯽ کند ،بﺎﻻخره از دستش خسته شده آنرا به مکﺎنيک خبره ای مﯽ
فروشد .مکﺎنيک خبره موتور مﺎشين را بيرون مﯽ کشد و آنرا بﺎ موتور بﺎز سﺎزی شده ای جﺎيگزين مﯽ
کند که سرعت و نيروی زيﺎد به آن مﺎشين کهنه مﯽ دهد .کسﺎنﯽ که مﺎشين کهنه را در خيﺎبﺎن مﯽ بينند که
بسيﺎر کهنه و از رده خﺎرج است مﯽ گويند چه کسﯽ مﯽ توانست بﺎور کنند که مﺎشين زوار در رفته ای
مثل اين بتواند چنين قوت و سرعتﯽ داشته بﺎشد .اين کﺎلبد مﺎشين نبود که تغيير کرده بود بلکه منشأ قوت
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که زير کﺎپوت مﺎشين قرار داشت عوض شده بود .اين چيزی بود که پولس دربﺎرۀ زندگﯽ خودش داشت
مﯽ گفت .هرچقدر که ضعيف تر مﯽ شد بﺎ ﺣضور و نيروی خداوند داشت قوی تر مﯽ شد.
مﺎ بسيﺎر مطمئنم که از ضعف هﺎ ،سرزنش هﺎ ،اﺣتيﺎجﺎت ،جفﺎهﺎ و يﺎ اضطراب و نگرانﯽ هيچ لذتﯽ نمﯽ
توان برد مگر اينکه همﺎن عملﯽ بر مﺎ کرده شود که بر مﺎشين کرده شد .امﺎ اگر مﺎ بﺎور کنيم که هرگﺎه
درد مﺎ عميق تر و رنج مﺎ عظيم تر گردد ،فيض خدا در مﺎ بيشتر تجلّﯽ مﯽ يﺎبد ،در نتيجه مﺎ مﯽ توانيم
در اين واقعيت شﺎدی نمﺎييم .من اين اطمينﺎن راسخ را دارم که هر کسﯽ که بﺎ اين ديد از رنج و مﺻيبتﯽ
عبور مﯽ کند ،به شمﺎ خواهند گفت که برکﺎت روﺣﺎنﯽ که در زمﺎن رنج از خدا دريﺎفت کرده اند ،درد
ﺣﺎﺻل از آن را پوشﺎنيده است  .درد ﺣﺎﺻل از رنج و مﺻيبت خواه در مسﺎئل مﺎدی و يﺎ در از دست
دادن روابط انسﺎنﯽ ريشه داشته بﺎشد و طبيعتﺎ جسمﺎنﯽ يﺎ عﺎطفﯽ بﺎشند ،مﺣدود هستند .شﺎيد اين همه
جﺎنبه به نظر برسد ولﯽ در ﺣقيقت هم در وسعت و هم در زمﺎن مﺣدود مﯽ بﺎشد امﺎ برکﺎت روﺣﺎنﯽ که
خدا مﯽ بخشد نﺎ مﺣدود مﯽ بﺎشند .آنهﺎ برتر از درک مﺎ مﯽ بﺎشند و از زمﺎن پيش تر رفته به ابديت مﯽ
پيوندند .
اگر خدا تﺻميم ندارد رنج و مﺻيبت را از شمﺎ دور کند ،او شمﺎ را قﺎدر خواهد سﺎخت تﺎ بﺎ آن در
پيروزی و غلبه و بﺎ آرامش درونﯽ که مﺎفوق عقل است بﺎ آن بسر ببريم .هرچقدر که رنج عظيم تر و
درد شديدتر بﺎشند و موقعيت هﺎ دشوارتر گردند ،جﻼل خداوند از طريق آن شديدتر مﯽ درخشد.
*آيﺎ مﯽ توانيد به تجربه ای در زندگﯽ خودتﺎن بﺎزگرديد و بگوييد من بخﺎطر وجود اين رنج سپﺎسگزارم
زيرا ﺣقيقتﺎ َ قوت خدا را در آن به نﺣو تﺎزه و عميق تری يﺎفتم؟
پولس بﺎ شهﺎمت بسيﺎر به اعضﺎی کليسﺎی قرنتس مﯽ گويد که او به ضعف هﺎی خود افتخﺎر مﯽ کند زيرا
از طريق آنهﺎ بود که قوت مسيح بر من قرار گرفت ) دوم قرنتيﺎن بﺎب  ١٢آيﮥ  .( ٩پولس از داشتن
خﺎری در بدنش شرمنده نبود و خجﺎلت زده نبود از اينکه خداوند او را انتخﺎب نکرده بود تﺎ از آن آزاد
بکند .ضعفش را از قرنتيﺎن نيز مخفﯽ نکرد .در عين ﺣﺎل از ضعفش به خود نبﺎليد تﺎ ترﺣم ايشﺎن را
جلب کند و يﺎ وادارشﺎن نکرد که فکر کنند او به نﺣو شخص مخﺻوﺻﯽ مﯽ بﺎشد  .پولس بطور متمﺎدی
به مسيح اشﺎره کرد که ضعفش را قﺎبل تﺣمل سﺎخته بود و مهمتر از آن ضعفش را قسمتﯽ از شهﺎدت
پولس سﺎخته بود.
مﺎ آنقدر ﺣکيم هستيم که پولس را به عنوان الگو دنبﺎل کنيم .ضعف هﺎی مﺎ چيزی نيستند که بخواهيم از
آنهﺎ شرمنده بﺎشيم و يﺎ اينکه بگوييم که من در اينمورد زبون هستم پس خداوند بﺎيد از من نگهداری بکند .
امﺎ شهﺎدت مﺎ اينست که" ببين خداوند چه مﯽ تواند بکند " يﺎ اينکه من در تنگنﺎ قرار گرفته ام ،آيﺎ مﯽ
توانﯽ بﺎز بگويﯽ که خدا عظيم و نيکوست.
در سﺎل هﺎی اخير من شخﺻﺎ َ سﺎل هﺎی بسيﺎر اوقﺎت بسيﺎر دردنﺎک زندگﯽ خودم را گذرانده ام .در عين
ﺣﺎل خدا خدمت مرا به نﺣوی ﺣتﯽ بيشتر از درک من برکت داده است .در دنيﺎی طبيعﯽ شخﺻﯽ شﺎيد
بگويد که اين امکﺎن پذير نيست .يک رهبر در همﮥ قسمت هﺎی زندگﯽ خود بﺎيد قوی و نيرومند بﺎشد تﺎ
سﺎزمﺎنش رشد کرده پيشرفت بکند .من شهﺎدت متفﺎوتﯽ دارم .در عظيم ترين ضعفهﺎی من خداوند خود را
نيرومندتر نشﺎن داده است .او آنچه را که مﯽ خواهد به انجﺎم مﯽ رسﺎند نه به خﺎطر قدرت من ،بلکه
بخﺎطر اينکه به نيروی او اجﺎزه داده ام تﺎ ضعف مرا پُر سﺎزد تﺎ خدا بخﺎطر آنچه انجﺎم داده است جﻼل
بيﺎبد.
وقتﯽ شمﺎ رنج و درد شخﺻﯽ خود را که داريد تجربه مﯽ کنيد و شمﺎ را تهديد مﯽ کند که از درون شمﺎ
را پﺎيين بکشد ،آنچه را که خدا برای پولس و برای من انجﺎم داده است من بﺎور دارم که مﯽ تواند برای
شمﺎ نيز انجﺎم بدهد .او شمﺎ را بﺎ قدرت خودش و در قدرت خودش خواهد برخيزانيد.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟
39

زيرا که خدا در رﺣمﺎنيّت خود دولتمند است از ﺣيثيّت مﺣبت عظيم خود که بﺎ مﺎ نمود مﺎ را نيز که در
خطﺎيﺎ مرده بوديم بﺎ مسيح زنده گردانيد زيرا که مﺣض فيض نجﺎت يﺎفته ايد و بﺎ او برخيزانيد و بﺎ او در
جﺎيهﺎی آسمﺎنﯽ نشﺎنيد تﺎ در عﺎلمهﺎی آينده دولت بﯽ نهﺎيت فيض خود را به لطفﯽ که برمﺎ در مسيح
عيسﯽ دارد ظﺎهر سﺎزد ) افسسيﺎن بﺎب  ٢آيﺎت  ٤تﺎ  .( ٧نه آنکه دربﺎرۀ اﺣتيﺎج سخن مﯽ گويم زيرا که
آموخته ام که در ﺣﺎلتﯽ که بﺎشم قنﺎعت بکنم و ذلّت را مﯽ دانم و دولتمندی را نيز مﯽ دانم در هر
ﺻورت و در همه چيز سيری و گرسنگﯽ ،دولتمندی و افﻼس را يﺎد گرفته ام  .قوت هرچيز را دارم در
مسيح که مرا تقويت مﯽ بخشد) فيلپيﺎن بﺎب  ٤آيﺎت  .( ١١تﺎ ليکن شکر خدا راست که مﺎ را به وسيلﮥ
خداوند مﺎ عيسﺎی مسيح ظفر مﯽ دهد .بنﺎبرين ای برادران ﺣبيب
من پﺎيدار و بﯽ تشويش شده پيوسته در عمل خداوند بيفزاييد چون مﯽ دانيد که زﺣمت شمﺎ در خداوند
بﺎطل نيست) اول قرنتيﺎن بﺎب  ١٥آيﺎت  ٥٧و .( ٥٨
از اين سبب زانو مﯽ زنم نزد آن پدر که از او هرخﺎنواده ای در آسمﺎن و بر زمين ُم َس ّمﯽ مﯽ شود که به
قوت زورآور شويد تﺎ
ﺣسب دولت جﻼل خود به شمﺎ عطﺎ کند که در انسﺎنيّت بﺎطنﯽ خود از روح او به ّ
مسيح به وسﺎطت ايمﺎن در دلهﺎی شمﺎ سﺎکن شود و در مﺣبت ريشه کرده و بنيﺎد نهﺎده استطﺎعت يﺎبيد که
بﺎ تمﺎمﯽ مقدّسين ادراک کنيد که عرض و طول و عمق و بلندی) مﺣبت او (چيست و عﺎرف شويد به
مﺣبت مسيح که فوق معرفت است تﺎ پُر شويد تﺎ تمﺎمﯽ پُری خدا .الﺣﺎل او را که قﺎدر است که بکند بﯽ
قوتﯽ که در مﺎ عمل مﯽ کند)افسسيﺎن بﺎب ٣
نهﺎيت زيﺎدتر از هر آنچه بخواهيم و يﺎ فکر کنيم به ﺣسب ّ
آيﺎت  ١٤تﺎ .( ١٨
در آنچه در بﺎﻻست تفکر کنيد نه در آنچه بر زمين است )کولسيﺎن بﺎب  ٣آيﮥ  .( ٢پيوسته شﺎدمﺎن بﺎشيد .
هميشه دعﺎ کنيد .در هر امری شﺎکر بﺎشيد که اين است ارادۀ خدا در ّ
ﺣق شمﺎ در مسيح عيسﯽ )اول
تسﺎلونيکيﺎن بﺎب  ٥آيﺎت ١٦تﺎ .( ١٨
اين سخن امين است زيرا اگر بﺎ وی ُمرديم بﺎ وی نيز زيست خواهيم کرد .و اگر تﺣ ّمل کنيم بﺎ او سلطنت
همخواهيم کرد و هرگﺎه او را انکﺎر کنيم او نيز مﺎ را انکﺎر خواهد کرد .اگر بﯽ ايمﺎن شويم او امين مﯽ
مﺎند زيرا خود را انکﺎر نمﯽ تواند نمود )دوم تيموتﺎئوس بﺎب  ٢آيﺎت  ١١تﺎ .( ١٣
قوت داد تﺎ موعظه به وسيلﮥ من به کمﺎل برسد و تمﺎمﯽ ا ّمتهﺎ بشنوند و از
ليکن خدا بﺎ من ايستﺎده به من ّ
دهﺎن شيران َرستَم  .و خداوند مرا از هر کﺎر بد خواهد رهﺎنيد و به ملکوت جﺎودانﯽ خود نجﺎت خواهد
داد .او را تﺎ ابداﻻبﺎد جﻼل بﺎد آمين )دوم تيموتﺎئوس بﺎب  ٤آيﺎت  ١٧و .( ١٨
*چه بينش هﺎی جديدی دربﺎرۀ اينکه چگونه مﯽ توان از طريق رنج زﺣمت پيشرفت نمود ،بدست آورديد؟
درس هﺷتم
پيﺷرفت از طريﻖ رنج و مصيبت
موضوع تمﺎمﯽ مطﺎلعه بر رنج و مشقت اينست که چگونه ممکن است که مﺎ بتوانيم از طريق سختﯽ و
مشقت پيشرفت کنيم .امکﺎن دارد که اين سؤاﻻت مطرح شوند که از چه چيزی پيشتر مﯽ رويم؟ وقتﯽ از
زمﺎن هﺎی عذاب و نگرانﯽ ،دل شکستگﯽ و امتﺣﺎنﺎت عبور مﯽ کنيم آرزو داريم سفرمﺎن به چه چيزی
ختم يﺎبد ؟ در اين درس مﺎ بطور خﺎص بﺎ سه هدف و مقﺻود سرو کﺎر خواهيم داشت که هميشه در
زمﺎن هﺎی سختﯽ و مشقت بﺎ آنهﺎ روبرو مﯽ شويم.
 -١خداوندا به عنوان نتيجﮥ گذشتن از اين مشکل ،ايمﺎن مرا تﺻفيه و خﺎلص کن ،گسترش بده و آن را
ثﺎبت کن.
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 -٢خداوندا به عنوان نتيجﮥ اين درد و رنج نسبت به ديگران ،مخﺻوﺻﺎ َ آنهﺎيﯽ که تو را نمﯽ شنﺎسند
همدردی بيشتری به من عطﺎ کن.
 -٣خداوندا از اين رنج و مشقت که در زندگﯽ من است استفﺎده کن و مرا آمﺎده کن تﺎ ديکران را آرامش
بدهم و تشويقشﺎن کنم و کﻼمت را به ديگران برسﺎنم.
مﺎ مﯽ توانيم بﺎ اطمينﺎن اين دعﺎهﺎ را بکنيم و بدانيم که آنهﺎ دعﺎهﺎيﯽ هستند که خدا مﺎيل است در زندگﯽ
مﺎ به آنهﺎ پﺎسخ دهد.
پيش رفتن به سوی ايمانﯽ عظيم تر و خالص تر
آيﺎ هرگز فلز گرانبهﺎيﯽ را در ﺣﺎل تﺻفيه شدن ديده ايد؟ فلزی چون طﻼ يﺎ نقره بﺎ ﺣرارتﯽ بسيﺎر زيﺎد
گداخته مﯽ شود تﺎ ذوب گردد و هرگونه نﺎخﺎلﺻﯽ که در آن است در بﺎﻻی ديگﯽ که فلز در آن ريخته
شده است شنﺎور مﯽ گردد .نﺎخﺎلﺻﯽ از آن پﺎک مﯽ گردد و فلز را خﺎلص و تقريبﺎ َ شفﺎف بﺎقﯽ مﯽ
گذارد .فقط وقتﯽ فلز خﺎلص است در قﺎلب ريخته مﯽ شود تﺎ سرد شده بﺻورت ِشمش درآمده کميﺎب و
گرانبهﺎ گردد.
خداوند در زندگﯽ مﺎ به نﺣو مشﺎبهﯽ از درد و مشقت استفﺎده مﯽ کند تﺎ ايمﺎن مﺎ را خﺎلص کند .خداوند
ميل دارد که مﺎ هم ايمﺎن کﺎمل داشته بﺎشيم و هم ايمﺎن ثﺎبت و پﺎيدار.
ايمﺎن به دو نﺣو کيفيت و کميت ديده مﯽ شود .در جﺎهﺎی مختلف در کتﺎب مقدس ايمﺎن بﺎ کيفيت هﺎ و
ﺻفﺎتﯽ چون کوچک ،عظيم و کﺎمل توﺻيف شده است .ايمﺎن کوچک مﯽ گويد خدا قﺎدر است کﺎری را
انجﺎم بدهد ولﯽ شﺎيد آن رانکند .ايمﺎن عظيم مﯽ گويد خدا کﺎری را مﯽ تواند انجﺎم بدهد و آنرا انجﺎم
خواهد داد .امﺎ وقتﯽ مﺎ ايمﺎن کﺎمل داريم مﯽ گوييم که خدا گفته است که آنرا مﯽ کند پس انجﺎم شده است .
وقتﯽ مﺎ ايمﺎن کﺎمل داريم ،مﺎ بدون شک مطمئنيم که خدا در هر لﺣظه و در هر موقعيت زندگﯽ مﺎ
خداست  .مﺎ بﺎ اعتمﺎد به خدا که همﮥ جزئيﺎت کﻼمش را در زندگﯽ شخﺻﯽ مﺎ به انجﺎم خواهد رسﺎنيد،
طبق کﻼم او زندگﯽ مﯽ کنيم.
فيض سه نوع کيفيت دارد يعنﯽ ايمﺎنﯽ که به ارث برده شده است ،ايمﺎن نوشته شده در کتﺎبهﺎ و ايمﺎن
ثﺎبت  .ايمﺎن به ارث برده شده ايمﺎنﯽ است که مﺎ از والدين و يﺎ از کشيشﯽ دريﺎفت مﯽ کنيم ،پس مﺎ
بﺎورداريم که ايمﺎن عمل مﯽ کند زيرا مﺎ ديده ايم که در زندگﯽ ديگران عمل کرده است.
مﺎ به عيسﺎی مسيح ايمﺎن داريم زيرا ديگران به او ايمﺎن آورده اند .مﺎ مﯽ پذيريم که کﻼم خدا واقعﯽ و
نيرومند است زيرا ديده ايم که در زندگﯽ اشخﺎﺻﯽ که به آنهﺎ اعتمﺎد داريم عمل شده است  .پولس به
تيموتﺎئوس يﺎدآور مﯽ شود که ايمﺎن بﯽ ريﺎی او اول در جدّه اش لوئيس و مﺎدرش افنيکﯽ سﺎکن مﯽ بود .
)دوم تيموتﺎئوس بﺎب  ١آيﮥ  .( ٥پس تيموتﺎئوس در ايمﺎن بزرگ شده بود .ايمﺎن بر اسﺎس کتﺎب ايمﺎن در
کتﺎب مقدس مﯽ بﺎشد و ايمﺎنﯽ است که فکری است .مﺎ مﯽ خوانيم که کتﺎبمقدس چه مﯽ گويد و آن را
اعﻼن مﯽ کنيم ،من بﺎور دارم که آن راست است  .يعنﯽ آنچه که کتﺎبمقدس مﯽ گويد برای بشريّت ﺣقيقت
مﯽ بﺎشد  .مﺎ به داستﺎن هﺎيﯽ که در کتﺎب مقدس مﯽ خوانيم ايمﺎن داريم .مﺎ بﺎور داريم که پولس و
ديگران در نﺎمه هﺎی خود که جزوی از کتﺎب عهد جديد مﯽ بﺎشند ﺣقيقت را به مﺎ مﯽ گويند  .مﺎ به خدا
ايمﺎن داريم زيرا سرودی قديمﯽ مﯽ گويد" زيرا کتﺎبمقدس بمﺎ چنين مﯽ گويد ".مهم است که ايمﺎن به ارث
برده شده و ايمﺎن بر اسﺎس کتﺎب را داشته بﺎشيم .مﺎ از رشد يﺎفتن در خﺎنواده ای که مﺣبت خدا در آن
تغذيه شده و کتﺎبمقدس تعليم داده شده است سود فراوان مﯽ بريم .مﺎ بﺎ خواندن کﻼم خدا و شنيدن مراسمﯽ
که بر اسﺎس کتﺎب مقدس هستند در ايمﺎن رشد مﯽ کنيم .امﺎ ايمﺎن نوع سوم يعنﯽ ايمﺎن ثﺎبت است که مهم
مﯽ بﺎشد .ايمﺎن ثﺎبت ايمﺎنﯽ است که مﺎ آن را داريم زيرا اﺻول اسﺎسﯽ کتﺎب مقدس را در زمﺎن رنج و
مﺣنت چشيده ايم .اين همﺎن ايمﺎنﯽ است که در اول پطرس بﺎب يک آيﺎت ٦و  ٧تشريح شده است"  .و در
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آن وجد مﯽ نمﺎييد هرچند در ﺣﺎل اندکﯽ از راه ضرورت در تجربه هﺎی گونﺎگون مﺣزون شده ايد تﺎ
آزمﺎيش ايمﺎن شمﺎ که از طﻼی فﺎنﯽ بﺎ آزموده شدن در آنش گرانبهﺎتر است برا ی تسبيح و جﻼل و اکرام
يﺎفت شود در ﺣين ظهور عيسﺎی مسيح.
زمﺎنﯽ که مﺎ ايمﺎنمﺎن را در زمﺎن سختﯽ و مﺣنت بکﺎر مﯽ بريم ،مﯽ توانيم به خدا اعتمﺎد کنيم تﺎ ايمﺎن
عظيم تری به مﺎ عطﺎ کند .به عبﺎرت ديگر ايمﺎن مﺎ به سوی ايمﺎن کﺎمل رشد کند .همچنين مﺎ مﯽ توانيم
مطمئن بﺎشيم که ايمﺎن ثﺎبت را بدست مﯽ آوريم.
ايليﺎ ايمﺎن ثﺎبت به خدا داشت  .وقتﯽ که خدا او را بسوی نهر کريت فرستﺎد ايليﺎ اطﺎعت کرد  .و در آنجﺎ
در کنﺎر نهر بﺎ آوردن کﻼغ هﺎ او را بﺎ نﺎن و گوشت غذا داد  .شکﯽ نيست که ايليﺎ بر پرندگﺎنﯽ که در
ﺻبح و عﺻر مﯽ آمدند به عنوان سهميّﮥ روزانﮥ او از جﺎنب خدا ﺣسﺎب مﯽ کرد .اﺣتيﺎجﺎت ايليﺎ بﺎ غذا و
آب کﺎفﯽ برای خوردن و نوشيدن برطرف گرديد .پس رودخﺎنه خشک گرديد " .بر او نﺎزل شد و کﻼم
خدا بر وی نﺎزل شده گت برخﺎسته به ﺻرفه که نزد ﺻيدون است برو و در آنجﺎ سﺎکن بشو اينکه به بيوه
زنﯽ در آنجﺎ امر فرموده ام که تو را بپرورد  .پس برخﺎسته به ﺻرفه رفت و چون نزد دروازۀ شهر
رسيد اينک بيوه زنﯽ در آنجﺎ هيزم برمﯽ چيد .پس او را ﺻدا زده گفت تمنﺎ اينکه جرعه ای آب در
ظرفﯽ برای من بيﺎوری تﺎ بنوشم  .و چون به جهت آوردن آن مﯽ رفت وی را ﺻدا زده گفت لقمه ای
نﺎن برای من در دست خود بيﺎور .او گفت به ﺣيﺎت يهوه خدايت قسم که قرص نﺎنﯽ ندارم بلکه فقط يک
مشت آرد در تﺎپو و قدری روغن در کوزه و اينک دو چوبﯽ برمﯽ چينم تﺎ رفته آن را برای خود و پسرم
بپزم که بخوريم و بميريم  .ايليﺎ وی را گفت مترس برو و به طوری که گفتﯽ بکن ليکن اول گرده ای
کوچک از آن برای من بپز و نزد من بيﺎور و بعد از آن برای خود و پسرت بپز .زيرا که يهوه خدای
اسرائيل چنين مﯽ گويد که تﺎ روزی که خداوند بﺎران بر زمين نبﺎراند تﺎپوی آرد تمﺎم نخواهد شد و کوزۀ
روغن کم نخواهد گرديد .پس رفته موافق کﻼم ايليﺎ عمل نمود و زن و او و خﺎندان زن روزهﺎی بسيﺎر
خوردند و تﺎپوی آرد تمﺎم نشد و کوزۀآ روغن کم نگرديد موافق کﻼم خداوند که به واسطﮥ ايليﺎ گفته بود .
)اول پﺎدشﺎهﺎن بﺎب  .( ١٧ايليﺎ که در عمل ايمﺎن خودش تهيه و تدارک خدا را ديده بود ،قﺎدر بود که به
بيوه زن اعﻼم کند که علﯽ رغم هر آنچه موقعيت کنونﯽ اش داشت به او مﯽ گفت ،خدا برای او داشت
تدارک مﯽ ديد .اين است ايمﺎنکه بدانيم خدا کﻼمش را به انجﺎم خواهد رسﺎنيد زيرا اوعلﯽ رغم سختﯽ
موقعيت فرزندانش از آنهﺎ مراقبت مﯽ کند  .چگونه رنج و مشقت ايمﺎن مﺎ را تﺻفيه مﯽ کنند؟ اول اينکه
ايمﺎن مﺎ بﺎ ارزش است نه به خﺎطر اينکه مﺎ ﺻﺎﺣب آن هستيم بلکه بخﺎطر اينکه عيسﺎی مسيح موضوع
و هدف آن مﯽ بﺎشد  .هدف ايمﺎن مﺎ آن را تعريف و تبيين مﯽ کند  .مسيح پﺎک و خﺎلص است و کيفيتﯽ
رانيز که به ايمﺎن مﺎ مﯽ بخشد خلوص و پﺎکﯽ است.
دوم اينکه رنج و مﺣنت بجز مسيح هرچيز ديگری را از مﺎ مﯽ گيرد .در زمﺎن سختﯽ مﺎ متوجه مﯽ شويم
که هيچ چيزی بجز عيسﺎی مسيح خوشنود کننده نيست و هيچ چيز ديگری در زندگﯽ مﺎ بجز ﺣضور
عيسﺎی مسيح امن و مطمئن نيست  .پول و ثروتﯽ که مﺎ به پآن اعتمﺎد داريم در ورشکستگﯽ از دست مﯽ
رود  .دوستﺎنﯽ که ايمﺎنمﺎن را بر آنهﺎ قرار مﯽ دهيم روزی شﺎيد مﺎ را ترک کنند و يﺎ بميرند  .در خﺎنه
ای که مﺎ اﺣسﺎس امنيت مﯽ کنيم شﺎيد روزی سوخته شود  .در روابطﯽ که مﺎ هويّت خود را بر آن قرار
داده ايم شﺎيد به يک نوع بيگﺎنگﯽ پﺎيﺎن پذيرد  .وقتﯽ همه چيز از طريق رنج و بدبختﯽ از مﺎ گرفته شوند
مﺎ به روشنﯽ مﯽ بينيم که عيسﺎی مسيح بﺎقﯽ مﯽ مﺎند .تنهﺎ اوست که مطلقﺎ َ استوار و پﺎبرجﺎست.
ايمﺎن ثﺎبت ايمﺎنﯽ است که تﺣمل مﯽ کند زيرا مبنﯽ است بر اين شنﺎخت و تجربﮥ شخﺻﯽ مﺎ که خدا
تﺣمل مﯽ کند  .خدا مﯽ خواهد که مﺎ ايمﺎنﯽ نﺎب ،کﺎمل و ثﺎبت داشته بﺎشيم ،پس وقتﯽ دعﺎ کنيم که
خداوندابه عنوان نتيجﮥ گذر من از رنج و مﺣنت ايمﺎن مرا خﺎلص ،بزرگ وبه ايمﺎن ثﺎبت تبديل کن.
جواب مثبت خواهد داد.
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کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟
آنگﺎه در روزی که تو را بخوانم دشنﺎنم رو برخواهند گردانيد اين را مﯽ دانم زيرا خدا بﺎمن است .در خدا
کﻼم او را خواهم ستود .در خداوند کﻼم او را خواهم ستود .بر خدا توکل دارم پس نخواهم ترسيد .آدميﺎن
به من چه مﯽ توانند کرد) مزمور  ٥٦آيﺎت  ٩تﺎ .( ١١
بنﺎبرين چونکه مﺎ نيز چنين ابر شﺎهدان را گرداگرد خود داريم هر بﺎر گران و گنﺎهﯽ را که مﺎ را سخت
مقرر شده است بدويم .و به سوی پيشوا و
مﯽ پيچد دور بکنيم و بﺎ ﺻبر در آن ميدان که پيش روی مﺎ ّ
کﺎمل کنندۀ ايمﺎن يعنﯽ عيسﯽ نگران بﺎشيم که بجهتآن خوشﯽ که پيش او موضوع بود بﯽ ﺣرمتﯽ را
نﺎچيز شمرده متﺣمل ﺻليب گرديد و به دست راست تخت خدا نشسته است )عبرانيﺎن بﺎب  ١٢آيﺎت  ١و
غران گردش مﯽ کند و کسﯽ را مﯽ طلبد
 .( ٢هشيﺎر و بيدار بﺎشيد زيرا که دشمن شمﺎ ابليس مﺎنند شير ّ
تﺎ ببلعد .پس به ايمﺎن استوار شده بﺎ او مقﺎومت کنيد چون آگﺎه هستيد که همين زﺣمﺎت بربرادران شمﺎ که
در دنيﺎ هستند مﯽ آيد .و خدای همﮥ فيض هﺎ که مﺎ را به جﻼل ابدی خود در عيسﺎی مسيح خوانده است
شمﺎ را بعد از کشيدن زﺣمتﯽ قليل کﺎمل و استوار و توانﺎ خواهد سﺎخت )اول پطرس بﺎب  ٥آيﺎت  ٨تﺎ١٠
(.
*بر تجربه ای از سختﯽ و دلشکستگﯽ که در زندگﯽ خودتﺎن داشته ايد تعق کنيد و بگوييد که چه تأثيری
بر ايمﺎن شمﺎ داشته است؟
پيﺷرفت به سوی غم خواری و ﺷفقتﯽ عظيم تر
رنج و مشقت به مﺎ روح مهربﺎنﯽ مخﺻوﺻﯽ نسبت به ديگران مﯽ بخشد و اگر اجﺎزه بدهيم که خدا اين
کﺎر را بکند سبب خواهد شد که نسبت به ديگران همدردی و غمخواری داشته بﺎشيم  .هرگﺎه درد و رنج
خﺎﺻﯽ بر مﺎ اﺻﺎبت کند مﺎ تعجب خواهيم کرد اگر بدانيد که چند نفر بﺎ همين تجربه روبرو شده اند،
دردی که در گذشته نسبت به آن نﺎبينﺎ بوده ايم .مردم زيﺎدی هستند که اين را بﺎ من در ميﺎن گذاشته اند که
وقتﯽ در ازدواج خودشﺎن اﺣسﺎس شﺎدی و ايمنﯽ کرده اند به هيچ وجه بﺎ کسﺎنﯽ که طﻼق گرفته اند
اﺣسﺎس همدردی و يکدلﯽ نداشته اند امﺎ وقتﯽ ازدواج خودشﺎن از هم پﺎشيد ،دريﺎفتند که بﺎ کسﺎنيکه از
مراﺣل طﻼق عبور مﯽ کنند و يﺎ اﺣسﺎس مﯽ کنند که بﺎ آن مواجه خواهند شد اﺣسﺎس همدردی داشته اند.
اين موضوع همينطور در مورد بيمﺎری ﺻﺎدق است .کسﯽ مﯽ تواند بﺎ اشخﺎﺻﯽ که بيمﺎری سختﯽ که
زندگيشﺎن را به خطر انداخته است به اﺣتمﺎل قوی کسﯽ است که آن بيمﺎری را دارد و يﺎ اينکه اخيرا َ بر
بيمﺎری مشﺎبه آن غلبه کرده است .مﺎدر کودکﯽ که به بيمﺎری ايدز مبتﻼست نسبت به مﺎدر ديگری که
فرزندش به ايدز مبتﻼست همدردی بيشتری خواهد داشت تﺎ مﺎدر يک فرزند سﺎلم.
شﺎيد مﺎ نسبت به مردمﯽ که درمراﺣل و موقعيت هﺎی خﺎﺻﯽ گرفتﺎرند اﺣسﺎس همدلﯽ بکنيم امﺎ واقعيت
امر اينست که بندرت مﯽ توانيم اﺣسﺎس همدلﯽ وهمدردی زيﺎدی نسبت به کسﯽ داده بﺎشيم مگر اينکه
مشکلﯽ مشﺎبه و يﺎ مربوط به آن را تجربه کرده بﺎشيم .مطمئنﺎ َ مﺎ به عنوان يک ايمﺎندار در عيسﺎی
مسيح ،اين اﺣسﺎس همدردی را نسبت به کسﺎنﯽ داريم که مسيح را به يک نﺣو شخﺻﯽ نمﯽ شنﺎسند  .مﺎ
از عذاب و اضطراب و دلشکستگﯽ که توسط گنﺎه بوجود آمده اند آزاد شده ايم  .چقدر بيشتر مﺎ قﺎدر
خواهيم بود که اين اﺣسﺎس را نسبت به کسﺎنﯽ داشته بﺎشيم که در گنﺎه بسر مﯽ برند و اشتيﺎق داريم در
دعﺎهﺎی خود برای ايشﺎن شفﺎعت کنيم ،در مﺣبت بﺎ ايشﺎن تمﺎس برقرار کنيم و انجيل مسيح را بﺎ آنهﺎ در
ميﺎن بگذاريم  .رنج و مشقت يﺎ مﺎ را سخت مﯽ کنند و يﺎ اينکه مﺎ را نرم مﯽ سﺎزند .اگر اجﺎزه بدهيم که
مﺎ را سخت کنند ،بﺎ رنج ديگری مواجه خواهيم شد ،امﺎ اگر مﺎ را نرم بسﺎزد مﺎ را بطرف همدردی نسبت
به ديگران پيش خواهد برد .خداوند مﯽ خواست که ارميﺎ اين را به نﺣو واضح و روشنﯽ بيﺎموزد،
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بنﺎبرين به او گفت :برخيز و به خﺎنﮥ کوزه گر فرود آی که در آنجﺎ کﻼم خود را به تو خواهم شنوانيد .
پس به خﺎنﮥ کوزه گر فرود شدم و اينک او بر چرخهﺎ کﺎر مﯽ کردو ظرفﯽ که از ِگل مﯽ سﺎخت در دست
کوزه گر ضﺎيع شد ،پس دوبﺎره ظرفﯽ ديگر از آن سﺎخت بطوری که به نظر کوزه گر پسند آمد که
بسﺎزد  .آنگﺎه کﻼم خداوند بر من نﺎزل شده گفت ،خداوند مﯽ گويد ای خﺎندان اسرائيل آيﺎ من مثل اين
کوزه گر بﺎ شمﺎ عمل نتوانم نمود زيرا چنﺎنکه ِگل در دست کوزه گر است همچنﺎن شمﺎ ای خﺎندا اسرائيل
در دست من مﯽ بﺎشيد )ارميﺎ بﺎب  ١٨آيﺎت  ١تﺎ  .( ٦همين موضوع در مورد زندگﯽ مﺎ ﺻﺎدق است .
خدا مﯽ خواهد خﺻوﺻيت هﺎيﯽ را در مﺎ ببيند که به اين اشﺎره مﯽ کنند که او بﺎ مﺎ بﺎرهﺎ و بﺎرهﺎ عمل
خواهد کرد درست مﺎنند ِگل در دست کوزه گر تﺎ اينکه در مﺎ خﺻوﺻيﺎتﯽ را که انتظﺎر دارد ،در مﺎ
ببيند .همدردی ،ﺻبر ،دعﺎ ،دست و دلبﺎزی،مهربﺎنﯽ و اعمﺎلﯽ را که در مﺣبت ريشه دارند مﯽ افزايد .
اين مﺣبت بود که مسيح را واداشت تﺎ مردم را شفﺎ بدهد و به آنهﺎ کﻼم برکﺎت زندگﯽ بخش را به ايشﺎن
عطﺎ کرد  .همدردی مﺎ را وامﯽ دارد تﺎ مردم از شرير آزاد کنيم و ايشﺎن را بسوی مسيح که منشأ همﮥ
نيکويﯽ هﺎست بﺎزگردانيم  .بگذاريد که رنجﯽ که تجربه مﯽ کنيد کﺎرهﺎی نيکوی همدردی را به عمل
بيﺎورد  .مطمئن بﺎشيد که خداوند به اين دعﺎ که بگوييد "خداوندا به من همدردی بيشتری نسبت به مردم
مخﺻوﺻﺎ َ کسﺎنﯽ که تو را نمﯽ شنﺎسند عطﺎ کن".جواب خواهد داد.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟
آنگﺎه پطرس نزد او آمده گفت خداونداچند مرتبه برادرم به من خطﺎ ورزد مﯽ بﺎيد او را آمرزيد ،آيﺎ تﺎ
هفت مرتبه؟ عيسﯽ بدو گفت تو را نمﯽ گويم تﺎ هفت مرتبه بلکه تﺎ هفتﺎد هفت مرتبه  .از آن جهت ملکوت
آسمﺎن پﺎدشﺎهﯽ را مﺎند که بﺎ غﻼمﺎن خود ارادۀ مﺣﺎسبه داشت و چون به شروع به ﺣسﺎب نمود شخﺻﯽ
را نزد او آوردند که ده هزار ققنطﺎر به او بدهکﺎر بود و چون چيزی نداشت که ادا نمﺎيد آقﺎيش امر کرد
که او را بﺎ زن و فرزندانش و تمﺎم مﺎيملک او فروخته طلب را وﺻول کنند  .پس آن غﻼم رو به زمين
نهﺎده او را پرستش نمود و گفت ای آقﺎ مرا مهلت ده تﺎ همه را به تو ادا کنم .آنگﺎه آقﺎی آن غﻼم بر وی
تر ّﺣم نموده او را رهﺎ کردو قرض او را بخشيد  .ليکن چون آن غﻼم بيرون رفت يکﯽ از همقطﺎران خود
را يﺎفت که از او ﺻد دينﺎر طلب داشت  .او را بگرفت و گلويش را فشرده گفت طلب مرا ادا کن  .پس
آن همطﺎر بر پﺎهﺎی او افتﺎده التمﺎس نموده گفت  :مرا مهلت ده تﺎ همه را به تو ر ّد کنم  .امﺎ او قبول نکرد
بلکه رفته او را در زندان انداخت تﺎ قرض را ادا کند  .چون همقطﺎران وی اين وقﺎيع را ديدند بسيﺎر
غمگين شده رفتند و آنچه شده بود به آقﺎی خود بﺎزگفتند  .آنگﺎه موﻻيش او را طلبيده گفت ای غﻼم شرير
آيﺎ تمﺎم آن رض را مﺣض خواهش تو به تو نبخشيدم پس آيﺎ تو رانيز ﻻزم نبود که بر همقطﺎر خود رﺣم
کنﯽ چنﺎنکه من بر تو رﺣم کردم؟ پس موﻻی او در غضب شده او را به جﻼدان سپرد تﺎ تمﺎمﯽ قرض را
بدهد .به همينطور پدر آسمﺎنﯽ من نيز بﺎ شمﺎ عمل خواهد نمود اگر هر يکﯽ از شمﺎ برادر خود را از دل
نبخشد) متﯽ بﺎب  ١٨آيﺎت  ٢١تﺎ  .( ٣٥خﻼﺻه همﮥ شمﺎ يک رأی و همدرد و برادر دوست و مشفق و
فروتن بﺎشيد .و بدی به عوض بدی و دشنﺎم به عوض دشنﺎم مدهيد بلکه برعکس برکت بطلبيد زيرا که
مﯽ دانيد برای اين خوانده شده ايد تﺎ وارث برکت شويد )اول پطرس بﺎب  ٣آيﺎت  ٨و.( ٩
*بر تجربيﺎت زندگﯽ خود تع ّمق کنيد چگونه همدردی را برای مردم و يﺎ گروه مردم بدست آورديد؟
*وقتﯽ شمﺎ همدردی را از ديگران و مخﺻوﺻﺎ َ در زمﺎن رنج و درد دريﺎفت مﯽ کنيد ،چه اﺣسﺎسﯽ به
شمﺎ دست مﯽ دهد؟ چه اﺣسﺎسﯽ داريد وقتﯽ شمﺎ همدردی را ادامه مﯽ دهيد؟
جلو رفتن بسوی بُعد جديدی از خدمت روحانﯽ
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رنج و زﺣمت مﺎ را به در طرق منﺣﺻر بفردی برای خدمت آمﺎده مﯽ کنند  .خدا مﯽ خواهد که هر کدام
از مﺎ در خدمت تسلّﯽ دادن به ديگران مشغول بﺎشيم .امﺎ کسﯽ که هرگزاﺣتيﺎج به تسلّﯽ نداشته است تسلّﯽ
دهندۀ خوبﯽ نمﯽ تواند بﺎشد  .رنج و مﺻيبت طوری مﯽ توانند مﺎ را برای خدمت آمﺎده مﯽ کنند گويﯽ
هيچ چيز ديگر قﺎدر به انجﺎم آن نيست .من به راﺣتﯽ مﯽ توانم اقرار کنم که در زندگﯽ من زمﺎنﯽ بود که
من به کسﺎنﯽ که از لﺣﺎظ عﺎطفﯽ در سختﯽ بودند ،بسيﺎر کم تسلّﯽ دادم  .من بيشتر بر اين بﺎور بودم که
اگر مردم فقط گنﺎهﺎن خودشﺎن را اعتراف کنند مﯽ توانند آرامش فکری بيﺎبند و تﺎ به آخر در شﺎدی
زندگﯽ کنند ،ا ّمﺎ اخيراَ همﮥ اين افکﺎر در من تغيير کرد  .بﺎ گذشتن از سختﯽ هﺎی عﺎطفﯽ ،اکنون من مرد
و زنﯽ را که در دفتر کﺎر من نشسته گريه مﯽ کنند درک کنم  .من ديگر به آسﺎنﯽ مﯽ توانم بﺎ کسﺎنﯽ که
بشدّت به دنبﺎل تغييری در زندگﯽ خود هستند امﺎ نمﯽ دانند از کجﺎ آغﺎز کنند ،مﯽ توانم متﺣد شوم  .من
ديگر مﯽ توانم بﺎ کسﺎنﯽ که در ترس هستند و هنوز قﺎدر نيستند به دقت به چگونگﯽ ﺻدمﺎتﯽ که خورده
اند اشﺎره کنند  .من اکنون بهتر مﯽ دانم که چگونه آنهﺎ را تسلّﯽ و ﺣتﯽ مشورت بدهم  .تفﺎوتﯽ هست ميﺎن
توانﺎيﯽ تعليم دادن کﻼم خدا به مردم و توانﺎيﯽ خدمت مردم  .برای تعليم که مردم را خدمت کنيم و تسلّﯽ
بدهيم کﻼم خدا مﺎ نيﺎز داريم که کﻼم خدا را بدانيم و بدانيم که کﻼم درقسمتهﺎی مختلف زندگﯽ چگونه
بکﺎربرده مﯽ شود  .امﺎ اگر خدمت مﺎ اينست که توسط شخﺻﯽ که در اﺣتيﺎج است پذيرفته شويم ،به
چيزی بيشتر از علم کﻼم نيﺎز داريم.
ﺣقيقتﺎ َ مﺎ برای خدمت مردم نيﺎز به ايمﺎن ثﺎبت ،همدردی و قﺎبليت همدلﯽ بﺎ اﺣتيﺎجﺎت مردم يﺎﺣتﯽ
موقعيت دقيق آنهﺎ داريم  .همﺎنطورکه قبﻼَ نيزدر اين درس مطرح کرديم ،ايمﺎن ثﺎبت و همدردی به ﺣ ّد
زيﺎدی از رنج و مشقت نشأت يﺎفته اند  .رنج مﺎ را آمﺎده مﯽ کند تﺎ مردم را خدمت ،تسلّﯽ و تشويق کنيم .
همينطور ايمﺎنشﺎن را بنﺎ کنيم تﺎ به خدا اعتمﺎد کنند ،به کﻼم خدا ايمﺎن بيﺎورند و بهترين هﺎ را از خداوند
انتظﺎر داشته بﺎشند  .تسلﯽ دادن مردم به معنﯽ دادن نيرو و اميد به ايشﺎن است  .البته منظورم از نيرو،
نيروی خداوند مﯽ بﺎشد.
هر وقت من داستﺎن زندگﯽ قديس معروفﯽ را مﯽ خوانم به خﺎطر فيض خدا را که در زمﺎن هﺎی سختﯽ و
مشقت بر اين شخص افﺎضه شده است تشويق مﯽ شوم  .پس به اين فکر مﯽ افتم که اگر خدا آن فرد را
در اين آزمﺎيشﺎت ﺣفظ کرده است ،او مرا نيز ﺣفظ خواهد کرد  .شهﺎدت آن شخص به من نيرو مﯽ بخشد
و مرا برمﯽ انگيزد که به جﺎی دست برداشتن و ترک کردن به جلو بروم  .اميد داد به اين معنﯽ است که
مردم توجه خودشﺎن را از موقعيت هﺎی کنونﯽ بردارند و بر موضوعﺎت ابدی متمرکز شوند  .مﺎ بيشتر
مشکﻼتمﺎن را بطور کﺎمل درک نخواهيم کرد مگر اينکه خود عيسﯽ را ببينيم  .امﺎ مﺎ اين اميد را داريم
که او را خواهيم ديد و او قسمتهﺎی نﺎمفهوم زندگﯽ مﺎ را قﺎبل درک خواهد سﺎخت .پولس رسول اين اميد
را در رسﺎلﮥ دوم قرنتيﺎن بﺎب  ٤آيﺎت  ١٦تﺎ  ١٨چنين بيﺎن مﯽ کند:
از اين جهت خسته خﺎطر نمﯽ شويم بلکه هر چند انسﺎنيت ظﺎهری مﺎ فﺎنﯽ مﯽ شود ليکن بﺎطن روز
ُک مﺎ که برای لﺣظه ای است بﺎر جﺎودانﯽ جﻼل را برای
بروز تﺎزه مﯽ گردد  .زيرا که اين زﺣمت َسب ِ
مﺎ زيﺎده و زيﺎده پيدا مﯽ کند  .در ذهن داشته بﺎشيد که رسوﻻن مسيح پس از سختﯽ مﺻلوب شدن خداوند
مﺣبوبشﺎن ،که زمﺎن بسيﺎر دشوار جفﺎ بود به ﺣدی که پشت درهﺎی بسته از ترس گردهم آمده بودند ،بود
که خداوند به ايشﺎن گفت" :پس رفته همﮥ امت هﺎ را شﺎگرد سﺎزيد و ايشﺎن را به اسم اَب ،اِبن و روح
القدس تعميد دهيد و ايشﺎن را تعليم دهيد که همﮥ اموری را که به شمﺎ ﺣکم کرده ام ﺣفظ کنند و اينک من
هر روزه تﺎ انقضﺎی عﺎلم همراه شمﺎ مﯽ بﺎشم" )متﯽ بﺎب  ٢٨آيﺎت  ١٩و .( ٢٠
زمﺎنيکه مﺎ از سختيهﺎ بﺎ ايمﺎنﯽ قوی تر و همدردی بيشتری عبور مﯽ کنيم ،بزودی اشخﺎﺻﯽ را خواهيم
يﺎفت که بتوانيم به آنهﺎ هم نيرو و هم اميد ببخشيم  .در انجﺎم اين عمل مﺎ مقﺻد وسعت يﺎفته ای برای
زندگﯽ خود مﯽ يﺎبيم و از اينکه توسط خدا مورد استفﺎده قرار مﯽ گيريم تﺎ نقشه اش را بر زمين پيﺎده
کنيم ،اﺣسﺎس عميق کﺎميﺎبﯽ و ارضﺎء درونﯽ به مﺎ دست مﯽ دهد .خداوند هميشه به اين دعﺎی مﺎ که" ای
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خداوند اين رنج را که در زندگﯽ من است بکﺎر ببر تﺎ مرا برای خدمت تسلّﯽ و تشويق و نيز رسﺎندن
کﻼمت به ديگران بکﺎر ببر"جواب مثبت مﯽ دهد.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟
لهذا ای برادران شمﺎ را به رﺣمت هﺎی خدا استدعﺎ مﯽ کنم که بدنهﺎی خود را قربﺎنﯽ زندۀ مقدس پسنديدۀ
خدا بگذرانيد که عبﺎدت معقول شمﺎست  .مﺣبت بﯽ ريﺎ بﺎشد  .از بدی نفرت کنيد و به نيکويﯽ بپيونديد .
بﺎ مﺣبت برادرانه يکديگر را دوست داريد و هر يک ديگری را بيشتر از خود اکرام بنمﺎيد  .در اجتهﺎد
کﺎهلﯽ نورزيد و در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمﺎييد  .در اميد مسرور و در مﺻيبت ﺻﺎبرو در
دعﺎ مواظب بﺎشيد .مشﺎرکت در اﺣتيﺎجﺎت مقدسين کنيد و در مهمﺎنداری سﺎعﯽ بﺎشيد  .برکت بطلبيد بر
آنﺎنﯽ که بر شمﺎ جفﺎ کنند و برکت بطلبيد و لعن مکنيد  .خوشﯽ کنيد بﺎ خوشﺣﺎﻻن و مﺎتم کنيد بﺎ مﺎتميﺎن .
برای يکديگر همﺎن فکر داشته بﺎشيد و در چيزهﺎی بلند فکر مکنيد بلکه بﺎ ذليﻼن مدارا نمﺎييد و خود را
دانﺎ مشمﺎريد  .هيچ کس را به عوض بدی ،بدی مرسﺎنيد پيش جميع مردم تدارک کﺎرهﺎی نيکو ببينيد .اگر
قوۀ خود بﺎ جميع خلق به ﺻلح بکوشيد )روميﺎن بﺎب  ١٢آيﺎت  ١و ٩تﺎ .( ١٨
ممکن است به قدر ّ
آنگﺎه عﺎدﻻن به پﺎسخ گويند ای خداوند ِکﯽ گرسنه ات ديديم تﺎ طعمﺎت دهيم و يﺎ تشنه ات يﺎفتيم تﺎ سيرآبت
نمﺎييم  .يﺎ ِکﯽ تو را غريبت يﺎفتيم تﺎ تو را جﺎ دهيم يﺎ عريﺎن تﺎ بپوشﺎنيم ،و ِکﯽ تو را مريض يﺎ مﺣبوس
يﺎفتيم تﺎ عيﺎدتت کنيم؟ پﺎدشﺎه در جواب ايشﺎن گويد هر آينه به شمﺎ مﯽ گويم آنچه به يکﯽ از اين برادران
کوچکترين من کرديد به من کرده ايد ) متﯽ بﺎب  ٢٥آيﺎت  ٣٧تﺎ .( ٤٠
*چگونه تجربيﺎت گذشتﮥ شمﺎ ،به شمﺎ اين ﺻﻼﺣيت را داده است که ديگران را خدمت کنيد؟
در مسيح به بلوغ رسيدن
شخص مسيﺣﯽ که از لﺣﺎظ روﺣﺎنﯽ بﺎلﻎ مﯽ گردد کسﯽ است که در ايمﺎن بسوی کمﺎل ،ثبﺎت و خلوص
ايمﺎن پيش مﯽ رود و قﺎدر است به اينکه کﻼم خدا را به ديگران در ميﺎن بگذارد به نﺣوی که در
اﺣتيﺎجﺎت و پيشآمدهﺎی زندگﯽ ايشﺎن کﺎربرد داشته بﺎشد  .کسﯽ که در همدردی بﺎ ديگران پيش مﯽ رود .
کسﯽ که به مرﺣلﮥ تﺎزه ای در خدمت رسيده است واقعﺎ َ قﺎدر است و مﯽ خواهد اشخﺎﺻﯽ را که در
سختﯽ ،بيمﺎری و يﺎ به نوعﯽ در اﺣتيﺎجند کمک کند  .اگر شمﺎ از موقعيت هﺎ سود جسته بخواهيد يﺎد
بگيريد و رشد کنيد ،سختﯽ و مﺻيبت شمﺎ را واخواهد داشت که در مسيح رشد کنيد.
*چه بينش هﺎی درونﯽ تﺎزه ای در مورد چگونگﯽ پيشرفت از طريق رنج و مشقت بدست آورده ايد؟
درس نُهم

ﺷجاعت در زمان های سختﯽ
زمﺎن رنج و مﺻيبت بسيﺎر شبيه اردوگﺎه تعليمﯽ نظﺎمﯽ مﯽ مﺎند يعنﯽ بسيﺎر سخت و منظم ،دردآورد و
تﻼش برانگيز مﯽ بﺎشد  .رنج و مشقت سبب مﯽ شود که مﺎ عﺎدات و ِروال جديدی را اتّخﺎذ کنيم تﺎ پديده
هﺎی جسمﺎنﯽ ،فکری ،عﺎطفﯽ ،و روﺣﺎنﯽ را ايجﺎد کنيم تﺎ شﺎيد سﺎبقﺎ بوجود نيﺎمده بودند و يﺎ کمتر پديد
آمده بودند  .رنج و سختﯽ مﺎر را تﺣت اقتدار اشخﺎﺻﯽ قرار مﯽ دهد که به طربقﯽ زندگﯽ مﺎ را تﺣت
تأثير قرار مﯽ دهند که بيگﺎنه به نظر مﯽ آيند  .در همﮥ اين امور مﺎ اﺣتيﺎج به شجﺎعت داريم تﺎ وقتﯽ
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اﺣسﺎسﺎت ،واقعيت هﺎ ،مﺣدوديت هﺎ و شرايط ،موانع ،تﻼش هﺎ و پند و اندرزهﺎ و کمک هﺎی پيشنهﺎد شده
تعﺎدل ربﺎ برقرار کنيم.
مﺎ نه فقط در روبرو شدن و تﺣمل رنج و مﺻيبت به شهﺎمت اﺣتيﺎج داريم بلکه برای بوجود آوردن
تغييراتﯽ نيز که مشقت و رنج مﺎ را واداشته اند که در زندگﯽ خود ايجﺎد کنيم  .در هر دو ﺻورت مﺎ مﯽ
توانيم به روح القدس اعتمﺎد کنيم تﺎ در زمﺎن مشقت مﺎ را امداد کنند تﺎ به ﺣدّی تغيير و رشد کنيم تﺎ طبق
معيﺎرهﺎ و نمونه هﺎی داده شده توسط عيسﺎی مسيح بتوانيم زندگﯽ کنيم يوشع از رنج و مشقت آگﺎه بود و
يقينﺎ َ در مدت چهل سﺎل آوارگﯽ در بيﺎبﺎن اين ﺻﻼﺣيت را يﺎفت که سختﯽ ،آزمﺎيشﺎت ،سختﯽ هﺎی
جسمﺎنﯽ ،روابط ،روﺣﺎنﯽ و بدون شک روﺣﯽ و قکری را بشنﺎسد .همينطور يوشع مﯽ دانست که خداوند
بﺎ او و بﺎ قومش بود  .به عنوان معﺎون موسﯽ ،موسﯽ در ايمﺎن و استعداد رهبری کردن نيز رشد کرده
بود .برای قوم زمﺎن فرارسيده بود که از رود اردن عبور کنند و زمين موعود را تﺻرف کنند و يوشع
انتخﺎب شده بود تﺎ به عنوان رهبر جﺎيگزين موسﯽ شود .خداوند سه بﺎر دربﺎرۀ شهﺎمت و دليری بﺎ يوشع
سخن گفت.
قوی و دلير بﺎش زيرا که تو اين قوم را متﺻرف زمينﯽ که برای پد ران ايشﺎن قسم خوردم که به ايشﺎن
بدهم خواهﯽ سﺎخت.
فقط قوی و بسيﺎر دلير بﺎش تﺎ برﺣسب تمﺎمﯽ شريعتﯽ که بندۀ من موسﯽ تو را امر کرده است متوجه شده
عمل نمﺎيﯽ زنهﺎر از آن به طرف راست يﺎ چپ تجﺎوز منمﺎ تﺎ هر جﺎيﯽ که روی کﺎميﺎب شوی ) يوشع
بﺎب  ١آيﮥ .( ٧
آيﺎ تو را امر نکردم قوی و دلير بﺎش  .مترس و هراسﺎن مبﺎش زيرا در هر جﺎ که بروی يهوه خدای تو بﺎ
توتست ) يوشع بﺎب ١آيﮥ.( ٩
توجه داشته بﺎشيد که شهﺎمت يوشع را ﻻزم داشت اينهﺎ بودند:
تﺻميم گيری هﺎ که بر مردم تﺣت رهبری او تأثير مﯽ گذاشت.
رعﺎيﺎت دستورات و قوانين بﺎ وجود تغييراتﯽ که داشت بوقوع مﯽ پيوست  .پيوسته بﺎيد به يﺎد مﯽ داشت
که خداوند بﺎ او بود ﺣتﯽ بﺎ وجود موقعيت هﺎيﯽ که شﺎيد برخﻼف آن را دﻻلت مﯽ کرد  .وقتﯽ که مﺎ بﺎ
درد و رنج روبرو مﯽ شويم در همﺎن سه قسمت از زندگﯽ خود به شهﺎمت و دليری نيﺎز داريم.
برای دست يابﯽ به مردم ما احتياج به ﺷهامت داريم.
مﺎ نيﺎزمند ﺣکمت خدا هستيم تﺎ بدانيم که بﺎ مردم چگونه سروکﺎر داشته بﺎشيم  .زمﺎنهﺎی درد و رنج و
دلشکستگﯽ مﺎ ،مردمﯽ رانيز که دوست داريم شﺎمل مﯽ شود  .مﺎ به شهﺎمت اﺣتيﺎج داريم که از درد خود
فراتر رفته فرزندانمﺎن ،والدينمﺎن ،زوجﮥ خودمﺎن ،سﺎير مﺣبوبﺎن خود و همکﺎرانمﺎن را يعنﯽ کسﺎنﯽ که
شﺎيد بﺎ دردی که مﺎ مواجهيم آنهﺎ نيز روبرهستند يﺎری کنيم .استﺣکﺎم درونﯽ شگرفﯽ ﻻزم است تﺎ ازخود
يعنﯽ ﺻدمﺎت و ترسهﺎی درونﯽ مﺎن بگذريم و به ديگران توجه بکنيم درست وقتﯽ که خود مﺎ بيمﺎرهستيم
و يﺎ ضرر و زيﺎنﯽ ديده ايم ،و يﺎ اينکه در پريشﺎنﯽ و آشفتگﯽ بسر مﯽ بريم  .اين دقيقﺎ َ چيزی است که
خدا مﯽ خواهد مﺎ انجﺎم بدهيم به همين دليل اﺣتيﺎج به شهﺎمت و دليری داريم.
در واقع بﺎ بيرون آمدن از خودمﺎن و کمک به کسﺎنﯽ که در اﺣتيﺎجند ،مﺎ اغلب نيرو و قوتﯽ را که برای
عبور از رنج ﻻزم داريم ،ﺣﺎﺻل مﯽ کنيم  .بﺎرهﺎ من کسﺎنﯽ را مشﺎهده کرده ام که خودشﺎن از سختﯽ هﺎ
مﯽ گذشتند امﺎ روی آوردند به کسﺎنيکه درست به اندازۀ خودشﺎن ،شﺎيد به نﺣوی ديگر سختﯽ مﯽ ديدند،
خواستند کمک کنند ،و اين برای ايشﺎن سودمند بود البته نه بخﺎطر اينکه از ديگران چيزی دريﺎفت کرده
بودند بلکه به اين دليل که به آنهﺎ چيزی داده بودند .اين اﺻل خداوند شﺎيد بﺎ استدﻻل انسﺎنﯽ مغﺎيرت
ت خدا ﺣقيقت مطلق است.
داشته بﺎشد امﺎ در ملکو ِ
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بدهيد تﺎ به شمﺎ داده شود  .زيرا پيمﺎنﮥ نيکوی افشرده و جنبﺎنيده و لبريز شده را در دامن شمﺎ خواهند
گذارد  .زيرا به همﺎن پيمﺎنه ای که بپيمﺎييد برای شمﺎ پيموده خواهد شد )لوقﺎ بﺎب  ٦آيﮥ .( ٣٨
مﺎ گمﺎن مﯽ کنيم که وقتﯽ مﺎ چيزی را مﯽ دهيم کمتر از آنچه قبﻼَ داشتيم خواهيم داشت ،امﺎ به نظر
خداوند وقتﯽ مﺎ مﯽ دهيم مﺎ را نسبت به دريﺎفت بﺎز مﯽ گذارد و منجر به برکﺎت مﺎدی و روﺣﺎنﯽ مﯽ
شود.
درست وقتﯽ که فکر مﯽ کنيد چيزی نداريد که بدهيد ،وقت آن است که بدهيد  .زمﺎن آن است که شهﺎمت
داشته آنرا انجﺎم بدهيد ،امﺎ خداوند وعده مﯽ دهد که اين شجﺎعت و شهﺎمت را به شمﺎ ببخشد  .از خداوند
بخواهيد که به شمﺎ کمک کند و شمﺎ را هدايت کرده شخص ويﺎ اشخﺎﺻﯽ را که بﺎيد به ايشﺎن بدهيد به
شمﺎ نشﺎن دهد  .از او بطلبيد که بهترين هديﮥ ممکن ،بهترين زمﺎن ممکن و برای بهترين نتﺎيج ممکن را
برای شمﺎ آشکﺎر کند.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟
نزد يکديگر به گنﺎهﺎن خود اعتراف کنيد و برای يکديگر دعﺎ کنيد تﺎ شفﺎ يﺎبيد  .زيرا دعﺎی مرد عﺎدل در
قوت بسيﺎر دارد ) رسﺎلﮥ يعقوب بﺎب  ٥آيﮥ .( ١٦
عمل ّ
ليکن شمﺎ چنين مبﺎشيد بلکه بزرگتر از شمﺎ مثل کوچکتر بﺎشد و پيشوا چون خﺎدم ) لوقﺎ  ٢٢آيﮥ .( ٢٦
مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نيکويﯽ مغلوب سﺎز) روميﺎن بﺎب  ١٢آيﮥ .( ٢١
نگهداﺷتن قوانين خدا ﺷهامت مﯽ خواهد.
روزمره و مکﺎن مﺎ در زمﺎن هﺎی سختﯽ تغيير
رنج و سختﯽ مﯽ تواند مﺎ را به زمين بزند  .اغلب زندگﯽ
ّ
مﯽ کنند  .سيل ممکن است مﺎ را وادار کند از خﺎنﮥ خود نقل مکﺎن کنيم و بيمﺎری شﺎيد موجب تغييردر
اعمﺎل مﺎ در سر کﺎربﺎشد و کﻼَ زندگﯽ مﯽ تواند پُر همهمه گردد.
مﺎ اﺣتيﺎج به شهﺎمت داريم تﺎ نسبت به کﻼم خدا ﺻﺎدق و طبق اوامری که خدا به مﺎ داده است زندگﯽ
کنيم  .وقتﯽ که مﺎ بﺎ دلسردی و نﺎاميدی به عنوان عواقبت بعدی رنج و زﺣمت روبرو مﯽ شويم اين
موضوع از اهميت خﺎﺻﯽ برخوردار مﯽ شود  .ﺻدمﺎت و دردهﺎی مﺎ شﺎيد مﺎ را به اين سؤاﻻت هدايت
بکنند که از خود بپرسيم  :اين درد چه فﺎيده ای دارد؟ چرا بﺎيد به اين اهميت بدهم؟ اگر قرار اين چيزهﺎ
برای مسيﺣيﺎن اتفﺎق بيفتند پس چه دليلﯽ وجود پس چرا بﺎيد زندگﯽ خدا پسندانه داشت؟
هميشه بيﺎد داشته بﺎشيد که خداوند موفقيت و زندگﯽ سهل را در اين دنيﺎ به مﺎ وعده نداده است بلکه
ﺣضور و اجر ابدی خودش را به مﺎ وعده مﯽ دهد.
مﺎ بﺎرهﺎ کلمﮥ نگهداشتن و يﺎ به عمل آوردن را در شريعت موسﯽ مﯽ يﺎبيم  .به بنﯽ اسرئيل امر شده بود
که جشن هﺎ ،شريعت و اﺣکﺎم ،روز سبّت مقدس ،آئين هﺎ ،داوری هﺎی خدا و وعده هﺎی خدا را
نگهدارند ،همچنين خود را از شرير نيزدور نگهدارند  .کلمﮥ نگهداشتن به معنﯽ مﺣکم بدست گرفتن و در
ﺻر
عين ﺣﺎل به معنﯽ گرامﯽ داشتن مﯽ بﺎشد  .وقتﯽ رنج و مﺣنت فرامﯽ رسد به جﺎی اينکه او را مق ّ
قلمداد کرده از او رو برگردانيم ،مﯽ بﺎيست بسوی او بدويم و به کمک و امداد او متّکﯽ بﺎشيم  .مﺎ مﯽ
بﺎيد ذهنمﺎن را بر آنچه برتر از همه است قرار داده مﺣکم به او تکيه کنيم و رابطﮥ خودمﺎن بﺎ او را
عزيز بداريم.
موسﯽ وقتﯽ داشت بنﯽ اسرائيل را به داخل رابطﮥ عهد بﺎ خدا هدايت کرد به ايشﺎن گفت:
پس کلمﺎت اين عهد را نگﺎه داشته بجﺎآوريد تﺎ در هرچه کنيد کﺎميﺎب شويد ) کتﺎب تثنيه بﺎب  ٢٩آيﮥ .( ٩
وقتﯽ بﺎ رنج هﺎ و سختﯽ هﺎ روبرو مﯽ شويم ،نگهداشتن قوانين خدا در واقع مﺎ را به موفقيت و کﺎميﺎبﯽ
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يعنﯽ کيفيت بهتر وجود رهنمون مﯽ سﺎزد  .اين توﺻيه و نﺻيﺣت داود به پسرش سليمﺎن بود  .به عنوان
آخرين برکت خود به سليمﺎن ،داود به سليمﺎن گفت  :آنگﺎه اگر متوجه شده فرائض و اﺣکﺎمﯽ را که
خداوند به موسﯽ دربﺎرۀ اسرائيل امر فرموده است به عمل آوری کﺎميﺎب خواهﯽ شد  .پس قوی و دلير
بﺎش و ترسﺎن و هراسﺎن مشو) اول تواريخ بﺎب  ٢٢آيﮥ .( ١٣
وقتﯽ رنج به سراغ شمﺎ مﯽ آيد شﺎيد اطرافيﺎن از شمﺎ به خﺎطر چسبيدن به ايمﺎن خودتﺎن و يﺎ به اين
اعتقﺎد خود که خدا پدر آسمﺎنﯽ خيرانديش و نيکويﯽ است ،از شمﺎ انتقﺎد مﯽ کنند  .آنهﺎ شﺎيد شمﺎ را
تمسخر و تﺣقير کنند  .نترسيد اگر اين اتفﺎق بر شمﺎ بيفتد  .به اطﺎعت از کﻼم خدا ادامه بدهيد و در
رابطﮥ خود بﺎ خدا امين بﺎشيد  .از خدا بخواهيد که به شمﺎ اين شهﺎمت را ببخشد که نظرات تلخ ديگران را
بتوانيد تﺣمل کنيد و قﺎدر بﺎشيد که درمورد قدرت خدا و ﺣضور او ﺣتﯽ در زمﺎن مشکﻼت نيز شهﺎدت
بدهيد.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟
پس هرکه مرا پيش مردم اقرار کند من نيز در ﺣضور گدر خود که در آسمﺎن است او را اقرار خواهم
کرد  .امﺎ هر که مرا پيش مردم انکﺎر نمﺎيد من هم در ﺣضور پدر خود که در آسمﺎن است او را انکﺎر
خواهم کرد )متﯽ بﺎب  ١٠آيﺎت  ٣٢و.( ٣٣
پس ايشﺎن را خواسته قدغن کردند که هرگز نﺎم عيسﯽ را بر زبﺎن نيﺎورند و تعليم ندهند ،امﺎ پطرس و
يوﺣنﺎ در جواب ايشﺎن گفتند گر نزد خدا ﺻواب است که اطﺎعت شمﺎ را بر اطﺎعت خدا ترجيح دهيم ﺣکم
کنيد  .زيرا که مﺎ را امکﺎن آن نيست که آنچه ديده و شنيده ايم نگوييم...و چون رهﺎيﯽ يﺎفتند نزد رفقﺎی
خود رفتند و ايشﺎن را از آنچه رؤسﺎی َک َهنه و مشﺎيخ بديشﺎن گفته بودند ّ
مطلع سﺎختند  .چون اينرا شنيدند
آواز خود را به يکدل بلند کرده گفتند خداوندا تو آن خدا هستﯽ که آسمﺎن و زمين و دريﺎ و آنچه در
آنهﺎست آفريدی .و اﻵن ای خداوند به تهديدات ايشﺎن نظر کن و غﻼمﺎن خود را عطﺎ فرمﺎ تﺎ به دليری
تمﺎم به کﻼم تو سخن گويند )کتﺎب اعمﺎل بﺎب  ٤آيﺎت  ١٨تﺎ ٢٠و  ٢٤، ٢٣و.( ٢٩
اگر بﺎور نمﯽ کردم که اﺣسﺎن خداوند را در زمين زندگﺎن ببينم .برای خداوند منتظر بﺎش و قوی دل شو
ودلت را تقويت خواهد داد بلﯽ منتظر خداوند بﺎش )مزمور  ٢٧آيﺎت ١٣و .( ١٤
*به چه نﺣوهﺎيﯽ شمﺎ اﺣسﺎس مﯽ کنيد که برانگيخته شده ايد تﺎ در زندگﯽ کردن مطﺎبق اوامر و اﺣکﺎم
خدا ،شهﺎمت بيشتری داشته بﺎشيد؟
ﺷهامت در اميد و ايمان داﺷتن
در زمﺎنهﺎی تنگﯽ شﺎيد مسﺎئل بطوری غم افزا و تﺎريک به نظر برسند که مﺎ در لبﮥ از دست دادن اميد
قرار داريم  .اطرافيﺎن مﺎ شﺎيد از سقوط و زوال پيش گويﯽ کنند و مﺎ را تشويق کنند که بﺎ آنچه اجتنﺎب
نﺎپذير است روبرو شويم  .زن ايوب چنين شخﺻﯽ بود  .وقتﯽ که ايوب از نوک پﺎ تﺎ به سر پدُ◌ُ ر از
دُمل هﺎ بود ،زنش به او گفت  :آيﺎ تﺎ به ﺣﺎل کﺎمليّت خود را نگﺎه مﯽ داری؟ خدا را ترک کن و بمير
)ايوب بﺎب ٢آيﮥ .( ٩
ايوب ﺣکيمﺎنه پﺎسخ داد  :مثل يکﯽ از زنﺎن ابله سخن مﯽ گويﯽ  .آيﺎ نيکويﯽ را از خدا بيﺎبيم و بدی را
نيﺎبيم؟ و کتﺎب مقدس ادامه مﯽ دهد  :در اين همه ايوب به لبهﺎی خود گنﺎه نکرد )ايوب بﺎب  ٢آيﮥ .( ١٠
وقتﯽ شمﺎ بﺎ موقعيت هﺎ ،عقﺎيد و نظرهﺎی منفﯽ ديگران روبرو شده ايد ،شمﺎ به شهﺎمت اﺣتيﺎج داريد تﺎ
شخﺻﯽ مثبت بﺎقﯽ بمﺎنيد و به اين ايمﺎن که خدا بﺎ شمﺎست ادامه بدهيد  .در زمﺎن سختﯽ و امتﺣﺎن ،ايمﺎن
و اميد يک واکنش غير ارادی نيستند  .اين واکنش هﺎ اﺣتيﺎج به تمرين دادن اراده دارند که بﺎ شهﺎمت و
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شجﺎعت تقويت شده است  .برخﯽ اوقﺎت شمﺎ بﺎيد بﺎ ﺻدای بلند به خود بگوييد" من مﯽ دانم که خداوند از
اين مشکل هدفﯽ دارد و مرا از آن عبور خواهد داد  .من مﯽ دانم که خدا پدر خوب و پُر مﺣبت من است
و کﺎری نيکو و ابدی را دارد در زندگﯽ من انجﺎم مﯽ دهد  .اگر هيچ کس ديگری سخنﺎن اميدوارکننده به
شمﺎ نگويد پس شمﺎ خودتﺎن بﺎيد اين کﺎر را بکنيد .شﺎيد قسمتﯽ از نيﺎز به داشتن شهﺎمت به دليل دشمنﺎنﯽ
بﺎشد که برعليه زندگﯽ شمﺎ در ﺣرکتند ،به عبﺎرت ديگر کسﺎنﯽ که سبب بوجود آمدند رنج و مﺣنت در
زندگﯽ شمﺎ مﯽ شوند  .موسﯽ دانست که همين مسأله مشکل يوشع و بنﯽ اسرائيل مﯽ بﺎشد ،پس به بنﯽ
اسرائيل گفت " :دلير و قوی بﺎشيد ،از ايشﺎن ترسﺎن و هراسﺎن مبﺎشيد زيرا يهوه خدايت خود بﺎ تو مﯽ
رود و تو را وانخواهد گذاشت و ترک نخواهد نمود " ) کتﺎب تثنيه بﺎب ٣١آيﮥ  .( ٦اين شهﺎمت مﯽ
خواهد که در ايمﺎن به خدا جلو رفت و به قدرت خدا بر دشمنﺎنتﺎن ايمﺎن داشت ،خﺻوﺻﺎ َ زمﺎنيکه
مخﺎلفين شمﺎ را بهمين زمين مﯽ کوبند و يﺎ تهديد به اين کﺎر مﯽ کنند  .بدون شک ُجليﺎت وقتﯽ که در درۀ
سکﯽ به نزد او مﯽ دويد ،ادعﺎهﺎی داود را در مورد
ايﻼه بود و داود را مﯽ ديد که چون مردی َمت َر َ
نيکويﯽ و عظمت خدا خنده آور دانست  .امﺎ در انتهﺎی آن روز پيروزی را بدست و شﺎدی در دل داشت .
)اول سموئيل بﺎب .( ١٧
از خداوند بطلبيد تﺎ در زمﺎنيکه از رنج و زﺣمت عبور مﯽ کنيد به شمﺎ شهﺎمتﯽ را بدهد تﺎ بتوانيد به
ايمﺎن داشتن به او و به ﺣضورش بﺎ شمﺎ ادامه دهيد  .و نيز بﺎز از او بخواهيد تﺎ ايمﺎن و اميدتﺎن را تﺎزه
سﺎزد.
کﻼم خدا چه مﯽ گويد؟ کﻼم خدا به ما چه مﯽ گويد؟

ای جميع مقدسﺎن خداوند او را دوست داريد  .خداوند اُمنﺎ را مﺣفوظ مﯽ داردو متکبران را مجﺎزات کثير
مﯽ دهد  .قوی بﺎشيد و دل شمﺎ تقويت خواهد داد ای همگﺎنﯽ که برای خداوند انتظﺎر مﯽ کشيد )مزمور
 ٣١آيﺎت  ٢٣و.( ٢٤
پس به دليری عمل نمﺎييد و خداوند بﺎ نيکﺎن بﺎشد )دوم تواريخ بﺎب ١٩آيﮥ  .( ١١و از اين جهت از ايمﺎن
ذريت شرعﯽ بلکه به
شد تﺎ مﺣض فيض بﺎشد تﺎ وعده برای همگﯽ ذُ ّريت استوار شود نه
ّ
مختص به ّ
ذريّت ايمﺎنﯽ ابراهيم نيز که پدر جميع مﺎست  .چنﺎنکه مکتوب است که تو را پدر ا ُ ّمت هﺎی بسيﺎر سﺎخته
ام ،در ﺣضور آن خدايﯽ که به او ايمﺎن آورد که ُمردگﺎن را زنده مﯽ کند و نﺎموجودات را به وجود مﯽ
سب آنچه گفته شد که ذريّت
خواند که او در نﺎاميدی به اميد ايمﺎن آورد که پدر ا ُ ّمت هﺎی بسيﺎر شود بر َﺣ َ
قوت نشده نظر نکرد به بدن خود که در آن وقت ُمرده بود ،چونکه
تو چنين خواهند بود  .و در ايمﺎن کَم ّ
ی اﻻيمﺎن
قريب به ﺻد سﺎله بودو به رﺣم ُمردۀ سﺎرا و در وعدۀ خدا از بﯽ ايمﺎنﯽ شک ننمود ،بلکه قو ّ
گشته خدا را تمجيد نمود و يقين دانست که به وفﺎی وعدۀ خود نيز قﺎدر است )روميﺎن بﺎب  ٤آيﺎت  ١٦تﺎ
.( ٢١
*در چه زمينه هﺎيﯽ شمﺎ اﺣسﺎس مﯽ کنيد که وادار شده ايد که برای اعتمﺎد به او از شهﺎمت عظيم تری
را بطلبيد؟
ﺷهامت برای ﺷبيه ﺷدن به عيسای مسيح
اگر مﺎ مﯽ خواهيم به کسﯽ فکر کنيم که بﺎ وجود جفﺎی سخت مﯽ خواست ديگران را کمک کند ،کسﯽ که
بﺎ وجود وسوسه هﺎی عظيم توانست شريعت و اﺣکﺎم خدا را ﺣفظ کند ،کسﯽ که ﺣتﯽ در سﺎعﺎت عذاب و
تﺎريکﯽ هرگز از ايمﺎن به خدای پدر دست برنداشت ،بﺎيد دربﺎرۀ عيسﺎی مسيح فکر کنيم  .او به خدای
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پدر اعتمﺎد کرد تﺎ به او شهﺎمت ﻻزم را ببخشد و آن شهﺎمت را بکﺎر برد تﺎ ارادۀ خدای پدر را در زندگﯽ
خود به انجﺎم برسﺎند  .پس او نمونﮥ ﺣقيقﯽ برای مﺎست.
خدا خود را در مﺎ جﻼل مﯽ دهد امﺎ نه فقط برای اينکه شﺎيد مﺎ نجﺎت پيدا کنيم بلکه بخﺎطر اينکه بتوانيم
ﺣيﺎت او را بر روی زمين بتﺎبﺎنيم  .او ميل دارد که مﺎ بﺻورت و شکل او درآييم تﺎ وقتﯽ ديگران مﺎ را
ببينند که بدون در نظر گرفتن مشکﻼت خودمﺎن و بﺎ وجود سختﯽ هﺎيﯽ که داريم مردم را خدمت مﯽ کنيم
و به او اعتمﺎد کرده ﺣقيقت کﻼم او را اعﻼم مﯽ کنيم ،خواهند خواست که بيشتر در مورد مﺣبت خدا و
قوت او که در مﺎ عمل مﯽ کند بدانند .وقتﯽ که مﺎ به ﺣدّکﺎفﯽ شجﺎع هستيم که بتوانيم آنچه را که خداوند
ّ
به مﺎ امر کرده و قدرت داده است که انجﺎم بدهيم ،پس مﺎ ﺣقيقتﺎ َ شﺎهدين او هستيم زيرا ﺣضور او را در
دنيﺎ منعکس مﯽ سﺎزيم.
زندگﯽ مﺎ مقﺻود و هدفﯽ را دربَر دارد که بسيﺎر فراتر از آسﺎيش و راﺣتﯽ و لذت مﯽ بﺎشد  .زندگﯽ مﺎ
بَرآن است که توسط خدا مورد استفﺎده قرار گيرد تﺎ مقﺎﺻد و هدف هﺎی او را بر روی زمين به انجﺎم
برسﺎند  .پس امروز بﺎ وجود هرآنچه که بﺎ آن روبرو هستيد ،دلير بﺎشيد  .هروقت از خدا بخواهيد او اين
دليری را به شمﺎ خواهد بخشيد  .خدا ﺻﺎدق مﺎندن شمﺎ را نسبت به خودش و کﻼمش و نيز دادن
اﺣتيﺎجﺎت خودتﺎن را به ديگران ،اﺣترام مﯽ کند  .برکت فوق العﺎده ای برايﺎشخﺎص شجﺎع وجود دارد.
*چه بينش هﺎی جديدی را در مورد" پيشرفت روﺣﺎنﯽ در زمﺎن هﺎی سختﯽ "بدست آورده ايد؟
درس دهم
عکس العمل ما نسبت به رنج و مصيبت
در هرکدام از دروس اين کتﺎب مﺎ روش هﺎی جواب گويﯽ به رنج و مشقت را مورد مطﺎلعه قرار داده
ايم .اکنون من م خواهم مظﺎلب کليدی را بطور جﺎمع و مﺎنع بﺻورت پﯽ در پﯽ بر موضوعﺎت ديگر
اضﺎفه کنم  .بﺎ وجود هرقدرتﯽ که مﺎ برای عمل کردن داريم ،بﺎيد انتخﺎب کنيم که چه عکس العملﯽ
دربرابر رنج نشﺎن بدهيم  .مﺎ اين را در قدرت اردۀ خود داريم تﺎ مشخص کنيم که چگونه بﺎ رنج مواجه
شده در آن رفتﺎر کنيم  .شمﺎ بﺎيد متوجه بﺎشيد که اسﺎسﯽ ترين پﯽ آمد رنج شکل يﺎفتن شخﺻيت شمﺎ مﯽ
بﺎشد .نتيجﮥ هر رنج و مشقت جﺎودانﯽ و هميشگﯽ است و برای خدای پدر ﺣﺎئز اهميت مﯽ بﺎشد.
دارايﯽ هﺎ شﺎيد بﺎزگردانده شوند ،روابط شﺎيد ترميم گردند ،جسم شﺎيد شفﺎ يﺎبد امﺎ اين بﺎزدهﯽ هﺎ زودگذر
و وابسته به اين زمﺎنﯽ مﯽ بﺎشند ،امﺎ آنچه در درون شمﺎ اتفﺎق مﯽ افتند برای ابد مﺣسوب مﯽ گردند.
واکنش نسبت به رنج مﯽ بﺎيست قﺻدی انجﺎم گيرد  .اگر مﺎ بﺎر جريﺎن در سيران بﺎشيم رشد نخواهيم
کرد .هرگﺎه مﺎ ﺻوری و ظﺎهری و فقط اﺣسﺎسﯽ به رنج هﺎ پﺎسخ بدهيم ممکن است ضعيف شده ﺣتﯽ از
ﺻر قلمداد کردن ،خود را توجيه کردن ،به
بين برويم  .انگونه واکنش هﺎ شﺎيد چنين بﺎشند  :ديگران را مق ّ
ّ
ﺣﺎل خود غﺻه خوردن ،اﺣسﺎس تلخﯽ داشتن ،پذيرفتن روﺣيﮥ انتقﺎم گيری ،اﺣسﺎس تنفر و بﯽ ميلﯽ،
شک فکری درمورد خدا و زندگﯽ  .و در آخر اگر اين ﺻفﺎت و خﺻوﺻيﺎت تغيير نيﺎبند ،ممکن است مﺎ
جﺎن خود را از دست بدهيم ،يعنﯽ بخﺎطر رفتﺎرهﺎيﯽ که مﺎ را به برگشتن از خدا و اعتمﺎد نکردن به او
نجر شويم  .اگر مﺎ از سود جستن از رنج هﺎ امتنﺎع کنيم ،در واقع مﺎ انتﺣﺎب کرده ايم که
در زندگﯽ خود ُم ّ
توسط زجر سختﯽ از بين برويم  .اگر مﺎ خودمﺎن را به سير قهقرايﯽ که رنج مﯽ تواند آنرا بيﺎفريند
بسپﺎريم خواهيم دريﺎفت که:
*رنج افزايش مﯽ يﺎبد و بيشتر منفﯽ و دردنﺎک مﯽ گردد.
*رنج طوﻻنﯽ شده است.
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*رنج ،خﺻوﺻﺎ َ نسبت به شهﺎدت مسيﺣﯽ مﺎ ويران کننده گشته است.
قسمتﯽ از پيشرفت شمﺎ ممکن است شﺎمل ايجﺎد رابطه و يﺎ ﺻلح بﺎ شخص ديگری بﺎشد  .در اينﺻورت
سريعﺎ َ اقدام به عمل کنيد  .وقتﯽ شمﺎ بخشش کسﯽ را طلبيديد و ايجﺎد رابطه کرده ﺻلح کرده ايد ديگر
درگذشته زندگﯽ نکنيد و گنﺎه گذشتﮥ خود را به مکﺎلمﺎت آيندۀ خود و يﺎ وقت بﺎ اين شخص برخورد مﯽ
کنيد منتقل نسﺎزيد  .در مقﺎبل کسﯽ که شمﺎ نسبت به او خﻼف کرده ايد و يﺎ کسﯽ که بﺎ او در گنﺎه شريک
بوديد زندگﯽ تﺎزه ای داشته بﺎشيد  .در رابطه بﺎ اين شخص راه تﺎزه ای را برگزينيد تﺎ هر دوی شمﺎ
بتوانيد در راستﯽ و عدالت زندگﯽ کنيد  .اگر شخص مقﺎبل درخواست بخشش شمﺎ را نپذيرفت و يﺎ زندگﯽ
کردن مطﺎبق نقشﮥ خدا را نپذيرفت ،توجه داشته بﺎشيد که در مقﺎبل خداوند شمﺎ آنچه را که او از شمﺎ
انتظﺎر دارد بجﺎ آورده ايد  .پس به پيش برويد و نگذاريد که نﺎاطﺎعتﯽ شخﺻﯽ ديگر شمﺎ را متوقف
بسﺎزد.
در اين پيشرفت شمﺎ مﯽ بﺎيست ارادۀ خدا را برای زندگﯽ خودتﺎن بپذيريد  .اين موضوع در قلب و مرکز
توبه قرار دارد و دقيقﺎ َ به اين معنﯽ است که چون عمل ارادی خودت دور بزن  .شمﺎ بﺎيد تﺻميم تﺎزه ای
اتخﺎذ کنيد و بطوری که قسمتﯽ از گنﺎه گذشتﮥ شمﺎ بﺎشد زندگﯽ نکنيد بلکه در مسيری قدم بزنيد که خدا را
راضﯽ بسﺎزد و تﺻميﺎتﯽ را که گرفته ايد دنبﺎل کنيد  .چنﺎنکه به کمک فيض خدا داريد پيش مﯽ رويد و
نيروی روح القدس در شمﺎ عمل مﯽ کند ،نسبت به رنج و َمشقتتﺎن واکنش مثبت نشﺎن بدهيد و نﺎله و
شکﺎيت نسبت به رنج را نپذيريد .به جﺎی آن سعﯽ کنيد به اين نﺣو نسبت به مشکﻼتتﺎن عکس العمل مثبت
نشﺎن بدهيد:
*بﺎ نگﺎهﯽ سخت و طوﻻنﯽ به زندگﯽ خود بيندازيد و راه هﺎی مثبتﯽ را مخﺻوﺻﺎ َ در مواقعﯽ که در
افکﺎر خود ضعيف و منفﯽ بوديد پيدا کنيد.
*رنج خود به عنوان درسﯽ از جﺎنب خدا بپذيريد که برآنند به شمﺎ بيﺎموزند که چه چيزی را در آينده
انجﺎم ندهيد.
*خدا را شکر کنيد که شمﺎ را آنقدر دوست داشته است که نگذارد به گنﺎه کردن ادامه بدهيد و در نهﺎيت به
شرايط وخيم تری که ﺣتﯽ شﺎمل تنبيه مﺎدام العمر نيز مﯽ شود منجر شويد  .وقتﯽ شمﺎ به رنجﯽ که به
گنﺎه وابسته است به اينﺻورت مواجه مﯽ شويد ،اﺣتمﺎﻻَ خود را تميز تر ،نيرومندتر و بهتر از هر وقت
ديگر اﺣسﺎس مﯽ کنيد  .شمﺎ ديگر در روح خود آزادی عظيم و در قدم هﺎی خود از شﺎدی برخورداريد .
در واقع در سير روﺣﺎنﯽ خودتﺎن پيش رفته ايد  .اگر بعد از اعتراف به خدا ،اﺻﻼح روابط و پيش رفتن
در زندگﯽ ،شمﺎ هنوزچنين اﺣسﺎسﯽ را نداريد ،ارزيﺎبﯽ مجدّد کرده ببينيد کداميک از اين پنج قدم هنوز
برنداشته ايد.
*آيﺎ هرگز اين تجربه را داشته ايد که مﯽ دانستيد گنﺎه ريشﮥ رنج شمﺎ بوده است؟ شمﺎ چه عکس العملﯽ
در اينمورد داشتيد و نتيجه چه بود؟
*چه اﺣسﺎسﯽ داشتيد وقتﯽ متوجه شديد که گنﺎه کرده ايد؟ بعد از توبه از گنﺎه نزد خداوند و پذيرفتن
بخشش چه اﺣسﺎسﯽ داريد؟
*وقتﯽ مردم برای بخشيده شدن نزد شمﺎ مﯽ آيند و طلب بخشش مﯽ کنند چه اﺣسﺎسﯽ به شمﺎ دست مﯽ
دهد؟
*بعد از اينکه شمﺎ از مردم خواسته ايد تﺎ شمﺎ را ببخشنده و به شمﺎ داده شده است چه اﺣسﺎسﯽ داشته ايد؟
*وقتﯽ شمﺎ از کسﯽ بخشش خواسته ايد و بخشيده نشده ايد چه کرده ايد و نتيجه چه بوده است؟
*چه بينش هﺎی جديدی در مورد اينکه چگونه مﯽ توان از رنج وابسته به گنﺎه فراتر رفت بدست آورده
ايد؟
عکس العمل نسبت به رنجﯽ که به اجازۀ خدا پديد آمده است.
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عکس العمل مﺎ نسبت به رنج خواه مسبب خدا بوده است يﺎ شيطﺎن ،يکﯽ مﯽ بﺎشد ،امﺎ علت چيست؟ علت
اينست که مﺎ ايمﺎن داران به مسيح هستيم و هيچ رنجﯽ از جﺎنب شيطﺎن در زندگﯽ مﺎ ُرخ نخواهد داد
مگر اينکه بﺎ اجﺎزۀ خدا بﺎشد  .اگر شمﺎ ايمﺎندار به مسيح نيستيد ،پس شمﺎ بﺎيد بﺎ رنج به عنوان نتيجﮥ
گنﺎهتﺎن برخورد کنيد و يﺎ اينکه بﺎ پدر آسمﺎنﯽ خودتﺎن رابطه برقرار کنيد تﺎ در بﺣرانهﺎی خود از کمک
او برخوردار شويد  .شﺎيد خدا به خﺎطر اين دليل مشخص اجﺎزه داده است تﺎ رنج در زندگﯽ شمﺎ بيﺎيد تﺎ
شمﺎ بسوی او بﺎزگرديد و اعتمﺎدتﺎن را در مسيح به عنوان نجﺎت دهندۀ خودتﺎن قرار دهيد  .در اينﺻورت
شمﺎ بﺎيد به بخش قبلﯽ مراجعه نمﺎييد .علت داشتن اين مشکل شﺎيد اين بﺎشد که شمﺎ گنﺎهکﺎريد و در دنيﺎی
گنﺎه آلود بسر مﯽ بريد  .در مواقعﯽ چون بﻼهﺎی نﺎگهﺎنﯽ اين مﯽ تواند تنهﺎ توضيح ﻻزم بﺎشد.
امﺎ اگر شمﺎ ايمﺎندار به مسيح هستيد ،در واکنش به رنج شمﺎ مﯽ بﺎيست اين قدم هﺎ را برداريد:
رابطﮥ خودتﺎن را بﺎ خداوند تﺣکيم کنيد  .شﺎيد شمﺎ به قدم هﺎی فهرست شدۀ پيشين نظری بکنيد تﺎ فکر دل
خود را تقويت دهيد که در برابر خدای پدر ايستﺎده ايد و عيسﺎی مسيح خداوند زندگﯽ شمﺎ مﯽ بﺎشد.
برای از ميﺎن رفتن رنج و مﺻيبت خود دعﺎ کنيد و از ديگران بخواهيد تﺎ به شمﺎ بپيوندند تﺎ از خدا
بخواهيد که شمﺎ را از شرير و ﺣمﻼت پﯽ در پﯽ او برهﺎند  .توجه داشته بﺎشيد که خواست شمﺎ برای دعﺎ
شﺎيد درسﯽ بﺎشد که مﯽ خواهد از رنج و مشقت بيﺎموزيد يعنﯽ شمﺎ به اندازۀ کﺎفﯽ به او اعتمﺎد کنيد و
ايمﺎن خود را به ﺣدی به عمل آوريد که از او بخواهيد تﺎ موقعيت هﺎی سختﯽ را که بﺎ آنهﺎ مواجه هستيد
از ميﺎن بردارد  .دعﺎ کنيد و بگوييد که خداوندا مرا برهﺎن و به خﺎطر کﺎرهﺎيﯽ که انجﺎم خواهﯽ داد ﺣتﯽ
وقتﯽ من منتظرم که ببينم آنهﺎ را به روشنﯽ بيﺎوری ،دلﯽ شکرگزار به من ببخش.
برای زمﺎن بندی خدا در مورد از ميﺎن برداشتن رنج و مشقت دعﺎ کنيد ) تﺎ زودتر کرده شود (.هر رنجﯽ
فوری از بين نمﯽ رود امﺎ هر رنجﯽ بﺎﻻخره پﺎيﺎن مﯽ پذيرد  .ﺻبور بﺎشيد و اجﺎزه بدهيد که خدا تمﺎمﯽ
کﺎر خودش را در زندگﯽ شمﺎ و زندگﯽ ديگر کسﺎنﯽ که در اين رنج در گيرند انجﺎم بدهد  .در داوری
عجله نکنيد و در سعﯽ در ﺣل مشکﻼت سوای رهنمودهﺎی خداوند نشتﺎبيد.
بر وعدۀ فيض نگهدارندۀ خدا تأکيد مجدّد بکنيد  .به خداوند بگوييد" :من اعتمﺎد دارم بر اينکه تو بﺎ من
هستﯽ و اينکه تو به خﺎطر جﻼل اسم خودت و سود ابدی من ،مرا از اين مﺻيبت و امتﺣﺎن عبور خواهﯽ
داد  .من به قدرت و ﺣضور تو تکيه مﯽ کنم تﺎ مرا از اين زمﺎن سخت عبور بدهﯽ " .شﺎيد اين برای شمﺎ
مفيد بﺎشد که آيﺎتﯽ از کتﺎب مقدس را نگﺎه کرده بﺎﺻدای بلند بخوانيد  .آيﺎتﯽ را که خدا در آنهﺎ وعده داده
است که شفﺎ بدهد ،آزاد کند ،ترميم کند و مردم وفﺎدارش را اجر دهد  .شﺎيد اين نيز برای شمﺎ مفيد بﺎشد
که بطور متنﺎوب اشخﺎﺻﯽ را مﻼقﺎت کنيد که شمﺎ را وقتﯽ که از موقعيت هﺎی سخت عبور مﯽ کنيد
برای عﺎقبت نيکويﯽ که خداوند اشتيﺎق دارد که به شمﺎ بدهد تشويق کنند.
بﺎ هر گونه وسوسه ای نسبت به گنﺎه مقﺎومت کنيد چون چنين وسوسه هﺎيﯽ ﺣمﻼت شيطﺎنﯽ هستند بر
روی زندگﯽ شمﺎ  .کﻼم خدا مﯽ گويد" :بﺎ ابليس مقﺎومت کنيد تﺎ از شمﺎ بگريزد".
به دنبﺎل راه هﺎيﯽ بﺎشيد که در آنهﺎ شمﺎ از طريق اين تجربه رشد کنيد  .مشﺎوری خداترس يعنﯽ کسﯽ که
خداوند عيسﺎی مسيح را دوست دارد ،کسﯽ که ايمﺎنﯽ ثﺎبت بر مبنﺎی کتﺎب مقدس دارد و در دادن
مشورت به کسﺎنﯽ در موقعيت شمﺎ تجربه دارد مﯽ تواند برای شمﺎ مفيد بﺎشد  .به نقﺎط ضعف زندگﯽ
خودتﺎ روبرو شويد و ببينيد چه چيزهﺎيﯽ بﺎيد انجﺎم بدهيد تﺎ در اين نقﺎط نيرومندتر شويد.
بﺎ روشﯽ خداپسندانه بﺎ رنج هﺎی خود برخورد کنيد.مسيح تعليم داد که" :دشمنﺎن خود را مﺣبت نمﺎييد و
برای لعن کنندگﺎن خود برکت بطلبيد و به آنﺎنﯽ که از شمﺎ نفرت کنند اﺣسﺎن کنيد و به هر که به شمﺎ
فﺣش دهد و جفﺎ رسﺎند دعﺎی خير کنيد تﺎ پدر خود را که در آسمﺎن است پسران شويد " )متﯽ بﺎب  ٥آيﺎت
 ٤٤و .( ٤٥
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دوست داشتن به معنﯽ دادن است  .شمﺎ نمﯽ توانيد ديگران را دوست داشته بﺎشيد مگر اينکه به آنهﺎ
بدهيد  .به دشمنﺎن خودتﺎن که شﺎيد سعﯽ مﯽ کنند چيزی از شمﺎ بگيرند چيزی مثبت بدهيد  .در مورد
کسﺎنﯽ که سخنﺎن نﺎخوشﺎيند دربﺎرۀ شمﺎ مﯽ گويند بخوبﯽ ﺻﺣبت کنيد.
برای کسﺎنﯽ که برآنند که شمﺎ را از بين ببرند دعﺎ کنيد  .توجه داشته بﺎشيد کسﺎنﯽ که برعليه شمﺎ هستند
به اين دليل که شمﺎ فرزند خدا هستيد از خدا نيستند بلکه آنهﺎ به عنوان پيﺎم آوران شيطﺎن عمل مﯽ کنند .
وقتﯽ که شمﺎ بﺎ دشمنﺎن خودتﺎن بﺎ مﺣبت ،سخنﺎن برکت آميز و دعﺎ برخورد مﯽ کنيد ،در واقع آنهﺎ را
خنثﯽ مﯽ کنيد و شرير ديگر نمﯽ تواند توسط ايشﺎن عمل کند.
متن هﺎيﯽ از کتﺎب مقدس را که در آنهﺎ مردم بﺎ رنج هﺎ روبرو شدند بخوانيد و توسط طريقﯽ که خداوند
ايشﺎن را پيروزمند سﺎخت قوی دل شويد.
بر روش هﺎيﯽ تعمق کنيد که در آنهﺎ توسط رنج خودتﺎن مﯽ توانيد ديگران را خدمت کنيد  .ديگران را
تسلّﯽ بدهيد ،ديگران را کمک کنيد ،خودتﺎن را بطرف بيرون بگردانيد) بجﺎی خودتﺎن به ديگران فکر
کنيد(.
از خداوند بخواهيد تﺎ شهﺎمتﯽ به شمﺎ ببخشد تﺎ در ايمﺎن مﺣکم به ايستيد در زمﺎن اﺣتيﺎج به ديگران
ببخشيد و در رابطﮥ خود بﺎ خدا درست بﺎقﯽ بمﺎنيد.
اين ده قدم برای اين هستند که در زندگﯽ روﺣﺎنﯽ خودتﺎن پيش برويد  .وقتﯽ از طريق آنهﺎ به عقب نگﺎه
کنيد ،شمﺎ به راﺣتﯽ مﯽ توانيد ببينيد که شمﺎ الزامﺎ َ نيﺎزی به رنج نداريد که در اين روش هﺎ رشد کنيد .
به نظر مﯽ رسد که رنج به عنوان دورۀ سقوط مﯽ بﺎشد که شمﺎ را وادارد تﺎ در خداوند ُرشد کنيد .
خداوند در عمل است تﺎ شمﺎ را بنﺎ کند ،شمﺎ را بيﺎفريند و شمﺎ را چون يکﯽ از مقدسﺎن خود بر روی
زمين بسﺎزد.
پس اين عمل را به ثمر بيﺎوريد  .و شﺎدی کنيد از اين که او دارد شمﺎ را به شکل عيسﺎی مسيح شکل مﯽ
دهد  .بطور کلﯽ واکنش شمﺎ به رنج بدون توجه به منشأ ريشﮥ آن بﺎيد اين بﺎشد که بگوييد" :پدر طريق تو
در زندگﯽ من بﺎشد " .رنج و مشقت شمﺎ را بر زانوهﺎيتﺎن مﯽ نشﺎند تﺎ عيسﯽ را به عنوان خداوند اقرار
کنيد و خودتﺎن را در برابر خدای پدر فروتن سﺎزيد تﺎ او بتواند عمل نيکوی خود را در شمﺎ به عمل
آورد.
*آيﺎ مﯽ توانيد بجربه ای از زندگﯽ خودتﺎن را بيﺎد بيﺎوريد که در آن اجﺎزه داده ايد تﺎ خداوند در شمﺎ و از
طريق شمﺎ عمل کند و در نتيجه پس از زمﺎن آزمﺎيش شمﺎ در مسير روﺣﺎنﯽ خود پيش رفته نيرومندتر
گشته ايد؟
*بعد از تسليم به عمل خداوند در زندگﯽ خودتﺎن چه اﺣسﺎسﯽ به شمﺎ دست داده است؟ به چه نﺣوی اين
عمل برای شمﺎ مشکل و چگونه برای شمﺎ شﺎدی آور بود؟
*در مورد اينکه زمﺎنيکه در اضطراب و دل شکستگﯽ و يﺎ زمﺎنيکه مشکﻼت افزايش مﯽ يﺎبند مﯽ توانيد
در رابطﮥ خودتﺎن بﺎ خداوند پيش برويد؟
*به چه طريق هﺎيﯽ خداوند امروز شمﺎ را واداشته است تﺎ از لﺣﺎظ روﺣﺎنﯽ رشد کنيد؟
خاتمه
سخن آخر من با ﺷما
آيﺎ شمﺎ به مجسمه سﺎزی که در ﺣﺎل کﺎر کردن است نگﺎه کرده ايد؟ مجسمه سﺎز هيچ وقت سنﮓ مرمری
را نمﯽ تراشد و يﺎ بطور تﺻﺎدفﯽ خﺎک ُرسﯽ را در قﺎلب نمﯽ ريزد چنﺎنکه گويﯽ اميدوار است بطور
اتفﺎقﯽ شکلﯽ از آن بوجود آيد  .بلکه برعکس مجسمه سﺎز از همﺎن آغﺎز شکلﯽ را در ذهن دارد که مﯽ
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خواهد آنرا بيﺎفريند .در سرتﺎسر تﺎريخ مجسمه سﺎزان به عنوان کسﺎنﯽ يﺎد شده اند که سعﯽ دارند شکلﯽ
را که در سنﮓ ﺣبس شده است آزاد کنند و يﺎ فقط بﺎ برداشتن مﺎزاد سنﮓ مرمر تﺻويری را که در
درون آن گرفتﺎر است آزاد سﺎزند  .اين چقدر بيشتر در مورد مجسمه سﺎز الهﯽ يعنﯽ پدر آسمﺎنﯽ مﺎ
ﺻﺎدق است  .او از رنج و مشقت استفﺎده مﯽ کند تﺎ چيزهﺎيﯽ را که مﺎ را دربند دشمن جﺎنهﺎی مﺎ کرده
اند ،تراش کند  .او از رنج هﺎ استفﺎده مﯽ کند تﺎ جﺎهﺎی سخت زندگﯽ مﺎ را نرم سﺎزد  .او از رنج استفﺎده
مﯽ کند تﺎ چيزهﺎی بﯽ اهميت را که اغلب مﺎ را زندانﯽ کرده اند بشکند  .و در همه ﺣﺎل مقﺻود او
اينست که در مقﺎبل چشمﺎن ديگران که نظﺎره گر زندگﯽ مﺎ هستند ،تﺻوير عيسﺎی مسيح را که در مﺎ
قرار دارد ظﺎهر سﺎزد تﺎ مﺎ شﺎهکﺎر قدرت آفريننده و نجﺎت دهندۀ او بﺎشيم.
ﺣتﯽ وقتﯽ که بﺎ مﺎ دشمن جﺎنهﺎی خودمﺎن مقﺎومت مﯽ کنيم و خود را از ضربه هﺎی دردنﺎک تراشﯽ که
برعليه زندگﯽ مﺎ مﯽ آيند مستور مﯽ سﺎزيم ،مﯽ توانيم خودمﺎن را به عمل نيکويﯽ که پدر آسمﺎنﯽ در مﺎ
به عمل مﯽ آورد بسپﺎريم  .هر دردی را که امروز اﺣسﺎس مﯽ کنيم به اين شﺎدی عظيم مبدّل خواهد شد
که خواهيم دانست که خدا مﺎ را آفريده است ،و نيز اين شﺎدی که مﯽ دانيم او مﺎ را آمﺎده مﯽ کند تﺎ در
ملکوت خود به نﺣو عظيم تری بکﺎر ببرد.
مﺎ هرگز نبﺎيد بينش اين ﺣقيقت را از دست بدهيم که خدای پدر عمل مجسمه سﺎزی خود را در مﺣبت به
عمل مﯽ آورد  .و بخﺎطر مﺣبت اوست که مﺎ را تﺻفيه و تزکيه مﯽ کند و نيز مﺎ را تنبيه و تعليم مﯽ کند
زيرا کمﺎل را در مﺎ مﯽ جويد  .اين بخﺎطر مﺣبت اوست که اجﺎزه داد تﺎ مسيح بر روی ﺻليب مﺻلوب
شود  .اين عمل مﺣبت به اندازه ای که دردنﺎک و دشوار بود نه تنهﺎ جﻼل مسيح را ظﺎهر سﺎخت بلکه
امکان نجﺎت همﮥ انسﺎنيت را فراهم سﺎخت  .عمل مﺣبت خدا در مﺻلوب شدن هر روزۀ مﺎ در مسيح
برای هدف مشﺎبهﯽ مﯽ بﺎشد يعنﯽ ظهور جﻼل به عنوان انعکﺎس عمل خداوند و آوردن ديگران به سوی
شنﺎخت نجﺎت خداوند  .همﺎنطوريکه مسيح دعﺎ کرد مﺎ نيز بﺎيد دعﺎ کنيم که" نه خواهش من ای خداوند
بلکه ارادۀ تو کرده شود".
ارادۀ او اينست که شمﺎ بﺻورت کﺎمل مسيح تبديل شويد و در تﺎزه شدن فکر خود کﺎمﻼَ بفهميد ،بطور
کﺎمل از روح پُر شويد و کﺎمﻼ تﺎ به ابد زنده بﺎشيد  .چه مقﺻود نيکويﯽ است اگر وقتﯽ که رنج و سختﯽ
پيش مﯽ آيد انتخﺎب کنيد که در رشد روﺣﺎنﯽ خود پيش برويد.
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