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مقدمه مترجم 

افتخار دارم تا ترجمه کتاب دیگرى از کشیش هایبلز را تقدیم جامعه مسیحى ایران سازم. کتاب حاضر 
شود ترین کلیساهاى آمریکا محسوب مىحاصل تجربیات ارزنده شبان کلیسایى است که در حال حاضر از موفق

کتاب که جایزه نشان طالیى هاى متفاوت و گسترده دارد. در این و نرخ رشدى چشمگیر و خدمات و فعالیت
The Gold Medallion را دریافت داشته است کشیش هایبلز نگرانى خود را از رشد مسیحیت

دارد. وى پس از آن که با انتقاد سطحى، شعارى و سست و لرزان در کلیساها و بویژه کلیساى غرب بیان مى
پردازد که به محک تجربه ى اصولى مىدارد به معرفصحیح و صریح خود پرده از این مسیحیت کاذب برمى

اند که هایبلز، خود، آن را روحانیت یا اند و در زندگى بسیارى از مسیحیان ثمرى را پدید آوردهآزموده شده
ایم کلمه اى که در این کتاب اصیل و حقیقى ترجمه کردهخواند. کلمهزندگى مسیحى اصیل و حقیقى مى

authentic به کار بردن این لفظ اشاره به زندگى ایماندارى است که مطابق با است. مقصود هایبلز از
کند و در گفتار و کردارش به هیچ روى تناقضى نیست. اگر چه کتاب در هاى خود زندگى مىایمان و ارزش

درجه اول براى کلیساى غرب و بویژه آمریکا به نگارش در آمده است اما اصول اساسى مورد بحث در آن قابل 
دانم. در ترجمه این کتاب از اى را مهم و بلکه واجب مىه در تمام کلیساهاست. با این حال ذکر نکتهاستفاد

ام و از سوى دیگر به عنوان خادمى سویى به عنوان مترجم بار گران حفظ امانت در ترجمه را بر شانه داشته
. در نتیجه هر جا در کتاب به مطالبى گرفتمبایست افت فرهنگى جامعه و کلیساى ایران را در نظر مىایرانى مى
ام که متأثر از مسایل فرهنگى جامعه آمریکا بوده است و بیان آن اگر مغایر با فرهنگ جامعه ایرانى بوده برخورده

هاى ام. گاه نیز که نویسنده براى بیان مقصود خود مثالمفید هم نبوده است از ترجمه آنها صرف نظر کرده
ده است به منظور جلوگیرى از اطاله کالم به ترجمه چند مثال و رساندن حب مطلب بسنده مشابه فراوان ذکر کر

ام. کرده
در پایان دعاى مترجم این است که مطالعه کتاب حاضر باعث برکت خوانندگان شود و همچون پادزهرى 

مسیح رشدى شایسته داشته ایشان را از گزند دیندارى متظاهرانه و غیر اصیل محفوظ دارد. باشد که همه ما در
باشیم و نور جالل خدا از کلیساى او دمادم بتابد. آمین 
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فصل اول 

تعریف اصالت 

کسى انتظار ندارد در کنفرانسى که به منظور رشد و تقویت مسیحیان برگزار شده است شاهد جنگ و دعوا 
اى بود که یک بار با آن روبرو شدم. باشد آن هم بین دو رهبر مسیحى. اما متاسفانه این همان اتفاق غیر منتظره

شدم در کنفرانسى شرکت با اصول رهبرى آشنا مىاى نبودم و کم کم داشتم زمانى که هنوز ایماندار چندان پخته
گر طرز رفتار مسیحیان بالغ و پخته باشم. این چیزى بود که به آن نیاز داشتم یا حداقل فکر کردم تا نظاره

کردم که به آن نیاز دارم. مى
جر و وسط جلسه در مورد تصمیمى حساس سؤالى پیش آمد که به جر و بحث انجامید. طولى نکشید که 

بحث جاى خود را به مشاجره داد و ظرف چهل و پنج دقیقه بین ایماندارانى که در این مشاجره شرکت داشتند 
جدایى تلخى پدید آمد. 

قبل از این که حاضران بتوانند براى حل و فصل موضوع پا در میانى کنند پیام رسید که وقت قسمت اول 
پرستشى به اتاق مجاور بروند. در آنجا رئیس کمیته برگزار کنندگان برنامه تمام است و حضار باید براى جلسه

کنفرانس که در جلسه قبلى یک پاى دعوا بود بلندگو را به دست گرفت و در حالى که  نیشش تا بناگوش باز 
هاى فرماید که عالمت مشخصه مسیحى واقعى محبت است، پس بیائید دستکتاب مقدس مى«شده بود گفت: 

» بگیریم و یکصدا بخوانیم: چون یکدیگر را محبت کنیم همگان خواهند فهمید که ما مسیحى هستیم.یکدیگر را
ام براى نخستین بار در این کنفرانس بود که با مسیحیت کاذب روبرو شدم. در طى سالها به این نتیجه رسیده

اص در حضور مردم بخوبى که زندگى مسیحى بسیارى از مسیحیان سخت آلوده به تظاهر است. اغلب اشخ
را به این » اصالت و اعتبار«کنند. فرهنگ لغت واژه کنند و در خفا به گونه دیگرى زندگى مىظاهر سازى مى

هر گاه چیزى به واقع همان باشد که ادعا دارد هست در این صورت آن را اصیل و «کند که شکل تعریف مى
ار هماهنگى میان حرف و عمل شخص و نیز هماهنگى میان به بیان دیگر اصالت و اعتب» خوانند.معتبر مى

ارزشهاى مورد قبول وى و اولویتهاى زندگى اوست. بنابراین ادعاى کذب و فاقد اعتبار به این معناست که 
سخنان و اعمال شخص با یکدیگر هماهنگى
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نداشته باشند. 
دان آن درخت بلوط بسیار بزرگى قرار سالها قبل در مورد شهر کوچکى داستانى خواندم که در وسط می

داشت این درخت مایه افتخار و مباهات مردم شهر بود. سن درخت بیشتر از سن بسیارى از اهالى بود و بى 
داد. یک روز توفان شدیدى آمد و درخت شکست. تردید پس از مرگ آنها همچنان به موجودیت خود ادامه مى

گاه کردند متوجه شدند که درخت از درون مریض بوده است. درخت وقتى مردم به تنه دو نیمه شده درخت ن
بلوط که از بیرون نماد قدرت و صالبت بود از درون جز ضعف و پوسیدگى چیزى نداشت و بنابرین سالها 

ستایشگران خود را فریفته بود. 
اى اندازد. من معتقدم که در دو دهه آینده بیمارىاین داستان هنوز در ذهنم مانده است و مرا به وحشت مى

که قدرت و صداقت کلیسا را تحلیل خواهد برد، مسیحیت کاذب و غیر اصیل خواهد بود. متاسفانه امروزه هم 
یافت که بین سخنان و اعمالشان هماهنگى توانهاى کلیسا مسیحیانى را مىدر پشت منبر و هم بر روى نیمکت

شود که اگر چه ثروتمند است و امکانات وسیعى وجود ندارد. این مشکل به ویژه در کلیساى غرب مشاهده مى
کند. این معضل خود را به اشکال زیر در در اختیار دارد، اما معضل مسیحیت کاذب و غیر اصیل آن را تهدید مى

سازد: هر مىحیات کلیسا و مسیحیان ظا
گیرند که به جاى تغییر درونى بر اساس ظواهر قرار دارد ایمانداران روشى براى زندگى مسیحى در پیش مى-1

شود. و منجر به تالشى بى ثمر براى داشتن زندگى روحانى مى
ند مدام بین کنرا درك نمى» شباهت یافتن به مسیح«نمائیم که چون مفهوم مردان ایماندارى را مشاهده مى-2

اشکال سنتى جاهل مآبى و الگوهاى تلطیف یافته نوین براى مردان در حال نوسان هستند. 
کنیم که دیدگاههاى فرهنگ معاصر در مورد اشتغال و استقالل و جایگاه زنان زنان ایماندارى را مشاهده مى-3

آنها را کامالً گیج کرده است. 
بیشتر بر اساس ریا و تزویر قرار دارند تا گفت و شنودى صادقانه. نمائیم کهروابطى را مشاهده مى-4
شاهد زندگى مشترك زوج هایى هستیم که به جاى دانستن قدر و ارزش یکدیگر، فقط همدیگر را تحمل -5
کنند و زندگى مشترك آنها خالى از هرگونه مهر و محبتى است. مى
رگرم کارهاى خود هستند که وظیفه خود را در قبال فرزندانشان کنیم که به قدرى سوالدینى را مشاهده مى-6

اند. از یاد برده
نمائیم که درد و اندوهى را که در دل دارند زیر نقاب لبخندهاى اى را مشاهده مىمسیحیان گمراه شده-7

سازند. تصنعى خود پنهان مى
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هدف صحیحى برخوردار نیستند خدمتى بى ثمر کنیم که چون از انگیزه ورهبران و خادمینى را مشاهده مى-8
دارند. 

دهند. بینیم که فقط براى فرار از ناراحتى وجدان بشارت مىمسیحیانى را مى-9
نمائیم که به جاى این که با میل و رغبت کار کنند مدام از کار خود گله و کارمندانى را مشاهده مى- 10

کنند. شکایت مى
گیرند با کنیم که چون ایمانداران موضوع ناظر بودن خود را جدى نمىاهده مىبا کمال تاسف مش- 11

شوند. مشکالت مالى بسیارى روبرو مى
کنیم که ظاهراً براى تندرستى و تناسب اندام اهمیت بسیارى قایل هستند اما در ایماندارانى را مشاهده مى- 12

کنند و نه تغذیه صحیحى دارند. عمل نه ورزش مى

یک شهادت شخصى 
ام زندگى مسیحى کاذب و غیر اصیل چه کنم که به تجربه دریافتهمعضالت فوق را به این دلیل مطرح مى

نتایج نامطلوبى در پى دارد. زمانى من دچار همین مشکل بودم و رابطه حقیقى با خدا نداشتم. در نتیجه اگر چه 
کردم. از اولویت و اهمیت زندگى دس را احساس نمىالقکردم، پرى روحدر خدمت خود سخت تالش مى

زدم ولى در عمل ارتباط خوبى با همسرم نداشتم. فرزندانم را دوست داشتم ولى آنقدر زناشویى خود حرف مى
دانستم که بدنم کردم محبت خود را به آنها نشان دهم. مىگذراندم که وقت نمىوقت خود را در دفتر کارم مى

خواستم فردى واقعاً است اما با بى فکرى و بى مباالتى در حال نابود ساختن آن بودم. مىالقدس معبد روح
زدم و از عمل خبرى نبود. در نتیجه در توانستم. من هم مانند بسیارى دیگر فقط حرف مىروحانى باشم اما نمى

زیر ظاهر فریبنده تأثیر گذارم چیزى جز زندگى مسیحى کاذب و تصنعى قرار نداشت. 

عنصر کلیدى 
کند. پس علت مسیحیت عبارتست از زندگى مافوق طبیعى با خدایى زنده، پویا، و شخصى که تکلم مى

چیست که بسیارى از مسیحیان زندگى مسیحى ضعیفى دارند و بین سخنان و اعمال آنها هماهنگى وجود ندارد؟ 
یت اصیل و حقیقى یعنى ارتباطى زنده و هر روزه با نقطه آغاز مسیحیت اصیل و حقیقى عبارتست از روحان

عیسى مسیح. اما داشتن ارتباطى زنده با عیسى مسیح مستلزم صرف وقت است. منظورم از صرف وقت استفاده 
توانیم در حضور خدا از ساعات ته مانده روز نیست، بلکه استفاده از اوقاتى است که انرژى خوبى داریم و مى

مل و تعمق بپردازیم. سکوت کنیم و به تا



4

در جامعه امروز اگر شخص بخواهد که از قافله عقب نماند باید از سرعت خود کم نکند. ما مثل رانندگان 
دور در دقیقه کمتر شود. مدام باید بر سرعت 10000ایم که باید نگذاریم دور موتور از هاى مسابقه شدهاتومبیل

خود بیفزائیم. 
گردیم. قسمتى از کار خود را رویم. دیرتر باز مىطالست. در نتیجه زودتر به اداره مىدر محل کارمان وقت 

زنیم و غذاى خود را هم دهیم. در حین رانندگى از وقت استفاده کرده به چند نفر تلفن مىهم در منزل انجام مى
ت است. از میزان آدرنالین ها باز نایستادن از حرکخوریم. رمز پیشرفت و کسب قدرت و رفع کاستىبا عجله مى

در خونمان نباید کاسته شود. 
تواند یک دقیقه آرام بگیرد. در منزل هم وضع به همین شکل است مادر یا به عبارتى سوپر مادر هم نمى

دهد و رسد گریه آنها مادر را امان نمىها مرتب در حال خرابکارى و شیطنت هستند و شب هم که مىبچه
دور در دقیقه کمتر شود. 1000مادر نباید بگذارد دور موتورش از خالصه این که 

سرعت باالى زندگى همه اعم از کارفرما و کارمند، پیر و جوان، مرد و زن و پدران و مادران و دانشجویان، 
خادمان و رهبران را تحت تأثیر قرار داده است. 

کاهیم تا با م خدا را شنید؟ چه وقت از سرعت خود مىتوان صداى آرابا وجود این زندگى پرشتاب کجا مى
کنیم تا با خدا گفتگو کنیم و طلبیم؟ پس کى وقت مىاو مالقات کنیم؟ چه وقت حکمت و هدایت او را مى

کنیم؟ یا اصالً هرگز چنین وقتى بگذاریم تا زندگى ما به وسیله او عوض شود؟ آیا به ندرت چنین وقتى پیدا مى
ندارد که تعداد انگشت شمارى از ایمانداران حقیقتاً روحانى هستند.نداریم؟ تعجبى
توان یافت که فضاى سردى بر زندگى مشترك آنها حاکم است. شوهر براى هاى بسیارى را مىامروزه زوج

ارهاى کند و هم ککند. زن نیز هم در خارج از منزل کار مىباال بردن اعتماد به نفس خود بیشتر و بیشتر کار مى
بینند و فقط گهگاه یکدیگر را در دهد. به این ترتیب زن و شوهر به ندرت یکدیگر را مىخانه را انجام مى

نشینند. روابط آنها سرد است و کلمات مهرآمیز و عاشقانه کنند. به ندرت سر یک میز مىراهرو منزل مالقات مى
شود. بین آنها رد و بدل نمى

کنیم که حاضر نیستند روابط خود را به این شکل ادامه دهند. آنها هایى را مشاهده مىبا این حال گهگاه زوج
هاى خارج از منزل براى این که شعله عشق و محبت را دوباره در زندگى زناشویى خود برافروزند از فعالیت

کنند و یزیون را خاموش مىروند تا قدم بزنند. تلوکاهند تا بیشتر با یکدیگر باشند. عصر با هم بیرون مىخود مى
خندند و کنند، مىشنوند. به این ترتیب صحبت مىگویند و گل مىنشینند و گل مىبعد از شام نزد هم مى

گذارند. آنها به خاطر وقت و نیرویى که صرف زندگى مشترك خود رویاهاى خود را با یکدیگر در میان مى



5

یابند و زندگى زناشویى براى هر دوى آنها روز به روز ر مىسازند، روز به روز صمیمیت بیشترى با یکدیگمى
شود. تر مىشیرین

سازد بجنگیم.براى داشتن چنین زندگى مشترکى باید علیه هر آنچه ما و همسرمان را از یکدیگر جدا مى
اى که ما را از مشارکت براى داشتن رابطه اصیل و حقیقى با عیساى مسیح نیز باید بر علیه تمام امور دنیوى

هاى جامعه پا ها را لغو کنیم و بر برخى ارزشدارند اعالم جنگ نمائیم. باید برخى برنامههر روزه با او باز مى
بتوانیم با مسیح مشارکت داشته باشیم. بگذاریم و هر قدر الزم است از سرعت خود بکاهیم تا 

اند ایمان آنها سبب اند وفادار ماندهاند و به تصمیمى که گرفتهشناسم که چنین کارى کردهمن افرادى را مى
اى حقیقى و شده است که متمایز باشند. زندگى آنها نشان دهنده قدرت و احساس امنیتى است که از رابطه

گویند که به عنوان فرزندان پدر آسمانى خود همواره مورد محبت شود. این افراد مىمشخص با خدا حاصل مى
تر، تر، شجاعتشان عظیمتر، روحشان لطیفتر، نظرهایشان بدیعو محافظت او هستند شخصیت آنها عمیق

ین است. آنها تر از سایرتر و اعتقاداتشان محکمتر، رحم و شفقتشان حقیقىتر، رویاهایشان وسیعرهبریشان قوى
در مشکالت نیز شاد هستند و حکمت ایشان بسیار بیشتر از سنشان است. 

تر هستند. رابطه عمیق آنها با خدا تمام زندگى ایشان را تحت تأثیر قرار داده است. تر و خالقاین افراد فعال
ته باشند. چنین روحانیت اصیل و حقیقى سبب شده است تا در همه کارهاى خود نیز صداقت داش

کنم و ام حاکم نیست که قدرت الهى را احساس مىشوم که روحانیت کاذبى بر زندگىمن زمانى متوجه مى
هاى کنم که فراتر از بینشرسند که برخاسته از ذهن خودم نیستند و نیز با حکمتى عمل مىهایى به ذهنم مىایده

دگى روحانى حقیقى و اصیلى دارم که در حین موعظه شوم که زنام است. به عالوه زمانى متوجه مىبشرى
العاده هاى انسانى من است و در حین دعا از ایمانى فوقدهد که فراتر از توانایىالقدس کارى انجام مىروح

دهم که به طور اى عکس العمل نشان مىکنم با چنان فروتنىشوم و وقتى با کسى برخورد پیدا مىبرخوردار مى
رسم وجود ندارد. وقتى وجدانم بیدار است، وقتى پس از یک روز پر مشغله زمانى که به منزل مىطبیعى در من

گیرم متوجه کنم و مورد تمسخر سایرین قرار مىکنم و وقتى یکه و تنها از خدا پیروى مىبه همسرم خدمت مى
ام حاکم است. شوم که روحانیتى اصیل و حقیقى بر زندگىمى

هاى زندگى خود صداقت داشته باشد. شود تا شخص در تمامى عرصهو حقیقى سبب مىروحانیت اصیل
هاى بعدى به تفصیل در مورد انسجام، عمق و شکوفایى زندگى اى بیش نبود. در فصلآنچه گفته شد مقدمه

مسیحى اصیل و حقیقى سخن خواهیم گفت. 
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فصل دوم 

بعدى جدید در روحانیت 

اتومبیل خود را روشن کردم و از پارکینگ خارج شدم. در حین 5/45یک روز صبح مطابق معمول ساعت 
هایى که در مورد اخالق بود به گزارشى در مورد بازار رانندگى کانال رادیو را عوض کردم و به جاى برنامه

خانه کردم. مقابل قهوهف انتقاد مىهاى اطرابورس توکیو گوش کردم. در حین این کار در دلم از طرح ساختمان
دار پرچانه مغازه خالص توقف کردم و یک فنجان قهوه نوشیدم و به هر طریقى بود خودم را از دست صندوق

کردم تا در ذهنم دالیلى قانع کننده براى اجراى یکى از کردم. وقتى وارد محوطه کلیسا شدم تالش مى
ها به میزان م و به دفترم که در طبقه سوم است رسیدم. در حین باال رفتن از پلهها باال رفتهایم بیابم. از پلهپروژه

کردم. وقتى وارد دفترم شدم بر روى میز انبوهى نامه دیدم و در دلم بازدهى کار پرسنل شب کار کلیسا فکر مى
داد. شد و به جاى من به آنها پاسخ مىآرزو کردم که اى کاش کسى پیدا مى

اى که در محوطه کلیسا واقع است و در سرماى صبح خود چرخى خوردم و از پنجره به دریاچهدر صندلى
خیزد نگاه کردم. در این لحظات آرام متوجه این نکته شدم که در چهل و پنج دقیقه گذشته به از آن بخار برمى

دیدى الهى ننگریسته بودم. وقتى همه چیز صرفاً از دیدگاه انسانى نگاه کرده بودم و حتى یک بار هم به قضایا از 
آمیز مردم کردم به این نتیجه رسیدم که به جاى اهمیت دادن به وضع اخالقى فاجعهکارهاى خود را مرور مى

ها و طرح آنها فکر کرده بودم، اما بر مردمى کشورم توجه خود را معطوف به مسایل اقتصادى کرده بودم. به خانه
کردند نیندیشیده بودم. وقتى در حال نوشیدن قهوه بودم تمام فکرم سرگرم که در زیر سقف آنها زندگى مى

اى به خانمى که برایم قهوه آورده بود فکر نکرده بودم. به عالوه کارهایى بود که در پیش داشتم اما براى لحظه
م. به بازده کار آنقدر که براى اثبات منطقى بودن طرحهایم کوشیده بودم براى درك اراده الهى تالش نکرده بود

پرسنل فکر کرده بودم اما براى زندگى روحانى و خانوادگى آنها اهمیتى قایل نشده بودم و باالخره این که 
هاى رسیده را به جاى این که راهى براى تشویق، راهنمایى و خدمت به دیگران بدانم نوعى جواب دادن به نامه

انجام وظیفه تلقى کرده بودم. 
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کردم که افکار و احساساتم در مسیر و من نیاز داشتم که قلب و ذهنم تازه شود. احساس مىبامداد بود 
شدند تا با اراده کامل الهى بایست مجدداً به مسیر اصلى بازگشت داده مىاشتباهى قرار گرفته بودند و مى

هاى بسیارى ز و نشیببینید در طول روز رابطه شخص با عیساى مسیح دچار فراسازگار شوند. همانطور که مى
اى سرد و بى روح تبدیل شود. در اى زنده و دگرگون کننده به رابطهشود، چنانکه ممکن است از رابطهمى

عرض روز ممکن است روحانیت اصیل و حقیقى ما به روحانیتى کاذب و تصنعى مبدل گردد. اعتراف به این 
شود کرد که حقیقت همین است.حقیقت تلخ است اما چه مى

خواستم خدمت در کلیسا را چند سال پیش، از این افت و خیزهاى روحانى به قدرى خسته شده بودم که مى
کردم که بهتر است مسیحیت حداقل از شر من یکى با این روحانیت ترك کنم. براى خودم چنین استدالل مى

ام سایه انداخته است خالص شود. کاذبى که بر زندگى
یت شروع به دعا کردم و در عین حال مطابق سه انضباط روحانى عمل نمودم که تأثیر براى کسب هدا

اند.  عمل به این انضباطها به من کمک کرده است تا هر ام داشتهبسیارى در ایجاد انسجام در زندگى مسیحى
واقعى با خدا داشته باشم.» ارتباطى«روز 

مقصود از دیسیپلین - P{یگانه راه دستیابى به روحانیتمن مدعى نیستم که این سه دیسیپلین روحانى
هاى منظم و مستمر روحانى نظیر دعا. دعا فعالیتى است که هر عبارتست از فعالیتDisciplineروحانى 

براى این متن Disciplineهاى فارسى ایماندار باید به طور منظم و مستمر انجام دهد. از آنجا که معادل
دند و از طرفى چون این واژه به همین شکل نیز در فارسى کاربرد دارد در این کتاب در برابر چندان مناسب نبو

}Pایم. مترجم  واژه فوق از معادل دیسیپلین روحانى استفاده کرده
توانم در مورد قدرت دگرگون کننده آنها در زندگى خودم، بسیارى از دوستانم، اصیل و حقیقى هستند اما مى

همکارانم و اعضاى کلیسایم شهادت دهم. 

چه باید کنم؟
هاى مختلف هر از گاهى با ها مسافرت و موعظه در کلیساهاى متعدد و سخنرانى در کنفرانسدر طى سال

اند خود را از فرو غلتیدن در دامان روحانیت کاذب ام که هر روزه با موفقیت توانستهنى مالقات کردهروحانیو
گویند که رمز موفقیتشان این است که در پایان هر روز قلم و کاغذى برمى دارند و به حفظ کنند. این افراد مى

پردازند. اند مىبررسى و ارزیابى کارهایى که انجام داده
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ر نکنید که وقتى به رمز موفقیت این اشخاص پى بردم بالفاصله قلم و کاغذ برداشتم و شروع به نوشتن فک
شرح کارهاى روزانه خود کردم. در ذهن خود مقدسین گذشته را تصور کردم که قلم خود را به جوهر آغشته 

ه من با این برنامه کارى پرداختند. پیش خودم فکر کردم ککردند و در زیر کورسوى شمعى به نوشتن مىمى
توانم مانند آنها باشم. کالً من از نوشتن فرارى هستم چون از خودم ایده و نظر اى که دارم هیچوقت نمىفشرده

نوشتم؟ بدیعى براى نوشتن ندارم. چه چیزى باید مى
همان اشتباهات قبلى هر چند توانسته بودم دلیلى براى فرار از نوشتن پیدا کنم اما بارها و بارها مرتکب 

گرفتم رفتم. اغلب تصمیماتى مىشدم. اغلب با پشیمانى و شرم از کارهایى که کرده بودم به بستر خواب  مىمى
کردم نیاز شدید خود را ام نگاه مىهاى مورد قبولم در تضاد بودند. هر از گاهى که صادقانه به زندگىکه با ارزش

کردم. مىبه سنجیدن اعمال و افکارم مشاهده 
هاى ورزشى کشورم بودم و گهگاه قبل از جلسه دروس کتاب در آن زمان من خادم روحانى یکى از تیم

گذاشتند کردم. آنها فیلم بازى روز قبل را مىشد در نشست افراد تیم شرکت مىها برگزار مىمقدس که دوشنبه
و سپس بر طرف سازند. کوشیدند تا نقاط ضعف تیم را مشخص و با مرورى بر بازى مى

آوردند و سپس به باالخره فهمیدم که هدف روحانیون موفقى که اعمال روزانه خود را بر روى کاغذ مى
توانستم بدون پرداختند مانند این ورزشکاران، ارزیابى نقاط قوت و ضعفشان بود! چگونه مىبررسى آنها مى

توانستم بدون ارزیابى شخصیت، تصمیمها، بم؟ چگونه مىارزیابى نقاط قوت و ضعف خود به مسیح شباهت یا
اى جز نوشتن نداشتم. ام از نظر روحانى رشد کنم؟ بله، شاید چارهخدمت و زندگى زناشویى

دیروز 
دفترى «هنوز هم از نوشتن فرارى بودم اما نویسنده معروفى پیشنهادى بسیار ارزنده به من کرد. وى گفت: 

شروع کن. » دیروز«را متعهد ساز که هر روز یک صفحه بنویسى. هر روز کار نوشتن را با کلمه بردار و خود
اى، اى، افکار و احساساتى که داشتهاى، تصمیماتى که گرفتهاى از مالقاتى که با دیگران داشتهمثالً خالصه

اى بنویس و به تحلیل و هاى، دروسى که از کتاب مقدس فرا گرفتهایى که تجربه کردهها و شکستموفقیت
بررسى آنها بپردازد. از خود بپرس که آیا تصمیماتى که دیروز گرفتى صحیح بود؟ آیا از وقت خود به طرز 

توانستى بهتر انجام دهى؟ صحیح استفاده کردى؟ آیا کارى را که انجام دادى مى
10تا 5تباهاتم خوددارى کنم. به عالوه توانست به من کمک کند تا از تکرار اشارزیابى کارهاى روزانه مى
هاى خود بکاهم. به این چیز احتیاج داشتم. من کرد تا کمى از سرعت فعالیتدقیقه نوشتن به من کمک مى
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شوند و آدرنالین شوم، بالفاصله تلفنها شروع مىسحرخیز هستم و به محض این که صبح وارد دفتر کارم مى
توانست به من کمک کند که کمى آرام بگیرم و حقیقتاً با گذارد. نوشتن مىخونم به سرعت رو به افزایش مى

خدا مشارکت یابم. 
دیروز گفتم که از نوشتن «سرانجام تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم. قلم و کاغذى برداشتم و نوشتم: 

اگر راه آرام گرفتن و بیزارم. هنوز هم هستم. اما اگر راه گریختن از چنگال روحانیت کاذب همین است
» مشارکت داشتن با مسیح همین است پس خواهم نوشت.

ام اما روز به روز شرح کارى را که خدا ام. هرگز مطالب عمیقى ننوشتهتقریباً هر روز این کار را انجام داده
. همچنین به امدر زندگى شخصى، روابط، زندگى مشترك و زندگى فرزندان و خدمتم انجام داده است نوشته

ام تا با ام. در همین حال کمى آرام گرفتهها و تصمیماتم پرداختهها و بیمارزیابى احساسات و عواطفم و ترس
خدا مالقات کنم. 

اکنون نوبت چیست؟ 
وقتى آرام گرفتم تا با خدا مشارکت داشته باشم تنها با یک مشکل روبرو شدم و آن این بود که متوجه شدم 

ها پیش رف زیادى براى گفتن به خدا ندارم. من در دعا که دومین راه به سوى روحانیت حقیقى است از سالح
به شدت ضعف داشتم. 

خواستم دعا کنم. من معموالً نیات خوبى دارم. مشکل من در اینجا بود که هر گاه مشکل این نبود که نمى
رفت. مثالً شروع به کشید که فکرم به جاى دیگر مىنیه طول نمىکردم تا دعا کنم پنج ثازدم و سعى مىزانو مى

هایى براى مشکالت فرضى پیدا کردم که سالها بود آنها را ندیده بودم. راه حلفکر کردن در مورد کسانى مى
کردم که براى گذراندن تعطیالت کجااندیشیدم یا به این فکر مىکردم. به شروع خدماتى جدید در کلیسا مىمى

برویم. از این وضع مایوس شده بودم. قدرت تمرکز من به طور عادى بسیار زیاد است. همیشه به این افتخار 
اى نیست که تا آخر آن را ادامه ندهم ولى همیشه در دعا ضعف داشتم. شنیده بودم که برخى ام که پروژهکرده

ار دقیقه دعا کنم واقعاً ناراحت بودم. توانستم حتى چهکنند و من از این که نمىروزى چهار ساعت دعا مى
گفت که خدا ذهن بسیار فعالى روزى یکى از دوستانم گفت که عادت دارد دعاهاى خود را بنویسد. وى مى

نویسد. پیش خودم فکر آن و متمرکز ساختن آن بر خدا دعاهاى خود را مى» مهار«به او بخشیده است و او براى 
اگر پیشنهاد این دوست من نبود ضعف من در دعا » کارى است که باید انجام دهم.این دقیقاً همان «کردم: 

همچنان ادامه یافت. 
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توانستم توازن را در موضوعات دعا نگاه دارم. یعنى دعاهایم مشکل دیگرى که در دعا داشتم این بود که نمى
خداوندا فالن چیز را به من «کردم: ا مىفقط شده بود خواستن و مطالبه کردن چیزهاى مختلف از خدا. مثالً دع

خواستم به این روش ادامه دهم نمى». ببخش... به من کمک کن...مرا تسلى بده...به من قوت عطا کن...
کند خواستم جانب اعتدال را رعایت کنم. در نتیجه از الگویى براى دعا بهره گرفتم که به شخص کمک مىمى

اشد. تا روش مناسبى براى دعا داشته ب

ستایش خداوند 
» س«هر روز صبح پس از فراغت یافتن از نوشتن کارهاى دیروز و بررسى آنها در صفحه دیگرى که حرف 

کنم و گاه نویسم. گاه مزمورى را تفسیر مىام در چند سطر مطالبى را در ستایش خدا مىرا در باالى آن نوشته
ام را به صورت سروده نویسم و نوشتهکلمه در ستایش خدا مىکنم شعرى را بنویسم. گهگاه چندسعى مى

نویسم و گاه یکى از آنها را سازم. گاه تمام آنها را مىخوانم. اغلب فکر خود را بر صفات خدا متمرکز مىمى
پردازم. گزینم و درباره آن به تامل مىبرمى

گذشت، هیچگاه برنامه منظمى براى عبادت شخصى ها از ایمان آوردنم مىباید اعتراف کنم که اگر چه سال
نداشتم اما از زمانى که یاد گرفتم دعاهایم را بنویسم وضع فرق کرد. ما با عبادت و پرستش خدا بیگانه هستیم. 

ه طور عادى و طبیعى تمایلى به پرستش و ایم گناه سبب شده است که باگر چه براى همین منظور خلق شده
عبادت خدا نداشته باشیم. بنابراین باید این کار را تمرین کنیم و به این منظور برنامه منظمى داشته باشیم. البته 
این کار نیز مانند هر کار دیگرى در ابتدا با دشوارى همراه است اما خدا به صداقت ما توجه دارد نه به 

مهارتمان.
یل متعددى وجود دارد که چرا باید دعا را با پرستش خدا آغاز کنیم. اوالً پرستش خدا به ما یادآورى دال

شود که دعاى ما تبدیل به فهرستى بلند کند که مخاطب ما خداى مقدس و عادل است و همین امر باعث مىمى
ها نشود. باال از درخواست

که خدا قدرت مداخله در هر شرایطى را دارد و مراقب ماست و هر کندثانیاً پرستش خدا به ما یادآورى مى
توانیم به او دسترسى داشته باشیم. کجا هم که باشیم چه در اتومبیل، چه دفتر کارمان و چه هواپیما مى

سازد. پس از پنج یا ده دقیقه پرستش روحم ها پاك مىثالثاً ستایش خدا قلب و روح انسان را از آالیش
خواستم حتماً به دهم و موضوعى که لحظاتى قبل مىهایم را تغییر مىشود. گاه برنامهیف و قلبم پاك مىتلط



6

دهد. احساس استیصال و درماندگى از وجودم رخت بر حضور خدا ببرم ناگهان فوریت خود را از دست مى
» برم. من در آرامش هستم.ىام و از حضور تو لذت مخداوندا آرام گرفته«گویم: بندد و از ته قلب مىمى

نکته آخر این که دعا را باید با ستایش آغاز کرد، چون خدا حقیقتاً شایسته حمد و ستایش است. 
هاى مختلف را بیازمائید. کنید خدا را حمد و ستایش کنید. خالقیت به خرج دهید. روشهنگامى که دعا مى

براى شروع از مزامیر و سرودهاى روحانى استفاده کنید. اگر اوایل ناشیانه عمل کردید مایوس نشوید چون خدا 
شود. هاى ما نیز بسیار خشنود مىاز ناچیزترین تالش

تراف اع
گفتم: زدم و سپس مىدر گذشته من در این نکته نیز بسیار ضعف داشتم. مثالً حرف زشتى به کسى مى

در حالى که هنوز اشتباه قبلى را در حضور خدا اعتراف نکرده » خداوندا بعداً به این خطا اعتراف خواهم کرد.«
گفتم: کردم و سپس مىخ و برگ تعریف مىشدم. براى مثال داستانى را با شابودم مرتکب خطاى دیگرى مى

به این » ام اعتراف خواهم کرد و طالب بخشش خواهم نمود.هایى که بافتهخداوندا بعداً در حضور تو به دروغ«
رسید. اگر هم هیچگاه فرا نمى» بعداً«شد و این تر مىترتیب در طول روز مرتب فهرست گناهانم طوالنى

کردم و خوشحال هم بودم که با صداقت و فروتنى به گناهانم ى به گناهانم مىرسید اعترافى خشک و خالمى
تواند تغییرى در قلبمان ایجاد کند. ام. اما چنین اعترافى که با تاسف و اندوه همراه نیست، نمىاعتراف کرده

شود که با تاسف و پشیمانى همراه باشد. اعتراف زمانى کارساز واقع مى
ایم بنویسیم. فرض کنید دیروز حرف زشتى حقیقى این است که گناهانى را که مرتکب شدهیک راه اعتراف 

ایم. به آسانى ممکن ایم و به آنها دروغ گفتهایم عمل نکردهایم یا به قولى که به فرزندانمان دادهبه همسرمان زده
نکه واقعاً هستند ببینیم.شود آنها را چنااست مشغول توجیه خطاهایمان شویم، ولى نوشتن آنها سبب مى

ام بر این مساله تاکید کردم که همه ما گناهکار هستیم و به نجات یک روز یکشنبه به مناسبتى من در موعظه
دهنده نیاز داریم. پس از ختم جلسه شخصى که شغلش بازار یابى بود به نزدم آمد و گفت که خودش را 

خوب «ا تا به حال کامالً به همسرش وفادار بوده است؟ جواب داد: داند. از او سؤال کردم که آیگناهکار نمى
خوب باالخره «سپس سؤال کردم که آیا در امور مالى امین است؟ جواب داد: ». کنم و...دانید من زیاد سفر مىمى

».گیرد...هر کسى کمى منافع خود را در نظر مى
گیرد و پرسیدم که آیا تا به حال در شغلش به کار مىهایى ساختم که درسرانجام سؤال خود را متوجه روش

» این کار در شغل ما بسیار شایع است...«مورد اقالمى که قصد فروششان را دارد اغراق نکرده است؟ جواب داد: 
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این شخص که از صداقت من » بسیار خوب تا اینجا طبق گفته خودتان زناکار، متقلب و دروغگو هستید.«گفتم: 
هایى که اگر چه حرف» کنى که چنین چیزهایى را به من نسبت دهى؟چطور جرأت مى«بود گفت: یکه خورده 

کنم، به او زدم تند و گزنده بودند، اما معتقدم که به او لطف کردم. همچنین معتقدم که به خودم هم لطف مى
من دروغگو، حریص و حسود «نویسم که کنم و مثالً مىام کتباً به گناهانم اعتراف مىوقتى در دفتر یادداشت

» هستم
افتد. اوالً از آزادى ناشى از بخشیده شدن کنیم دو اتفاق مىبه هنگامى که صادقانه به گناهان خود اعتراف مى

شویم. سالها من کوشیده بودم تا در میدان مسابقه ایمان با پاهایى بدوم که توسط زنجیر گناهان برخوردار مى
ه بودند. تا زمانى که دست از ریاکارى برنداشتم و با صداقت به حضور خدا نرفتم متوجه اعتراف نشده بسته شد

کردند. نشدم که این گناهان چقدر راه مرا سد مى
شود تا گناهان خود را ترك شویم و همین امر سبب مىثانیاً بر اثر بخشیده شدن پر از روح  شکرگزارى مى

رسیم که چرا شخصى را که این همه مرا دوست دارد ناراحت کنم؟ چرا از کسى پکنیم. به این ترتیب از خود مى
پایان خود مرا مورد عفو قرار داده است اطاعت نکنم؟ که با لطف بى
کنند. جاى تاسف است زیرا وقتى رسد که امروزه ایمانداران حقیقتاً به گناهان خود اعتراف نمىبه نظر مى

دهد. هر ایماندارى اگر انگیزى روى مىکنند اتفاقات حیرتناهان خود اعتراف مىفرزندان خدا صادقانه به گ
فقط پنج روز به طور پیوسته به خودش یادآورى کند که دروغگو، حریص، متقلب و...است، گناهانى را که 

اعتراف کرده است ترك خواهد کرد. 
کرد. وى » اعتراف به گناهانش«خود شروع به یکى از اعضاى کلیسایم اخیراً به روش من در دفتر یادداشت 

ام دادند ولى اکنون متوجه شدهقبل از این که به این شکل به گناهانم اعتراف کنم آنها چندان مرا آزار نمى«گفت: 
توانم براى ترك کردن آنها کوشش کنم. وقتى گناهى را در که باید گناهانم را جدى بگیرم و تا جایى که مى

»توانم دست روى دست بگذارم و کارى نکنم.کنم نمىهده مىزندگى خود مشا
القدس کمک همه ما باید این حقیقت را درك کنیم که گناه مساله بسیار مهمى است و براى ترك آن از روح

بخواهیم. در این صورت در ترك گناهانمان به موفقیت خواهیم رسید و مقصود کتاب مقدس را از این که 
) درك خواهیم کرد. 17:5قرنتیان(دوم» زهاى کهنه در گذشت؛ هان، همه چیز تازه شده استچی«فرماید مى

شکرگزارى 
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ها من تعبیر اشتباهى از این آیه داشتم سال» در هر وضعى شکرگزار باشید.«فرماید: مى18:5اول تسالونیکیان 
شکرگزارى کردن است. اما چنین نیست. کردم که متشکر و سپاسگزار بودن از خدا همان چون فکر مى

آیا داستان ده جذامى مذکور در باب هفدهم انجیل لوقا را به یاد دارید؟ آنها عاجزانه از مسیح درخواست 
کردند که آنها را شفا بخشد، ولى وقتى مسیح این افراد را شفا داد فقط یکى از آنها بازگشت تا از او تشکر کند. 

» ه نفر دیگر کجا هستند؟پس ن«عیسى پرسید: 
بودند. من مطمئن هستم که آن نه نفر دیگر نیز در قلب خود سپاسگزار مسیح بودند و باید هم چنین مى

فرض کنید دچار بیمارى مزمن و العالجى باشیم که اعضاى بدنمان را فاسد سازد و ما را تبدیل به افرادى 
را در یک چشم بر هم زدن از بیمارى جانکاهمان شفا بخشد. مطرود کند؛ سپس ناگهان شخصى پیدا شود و ما 

آیا تمام وجودمان ماالمال از تشکر و قدردانى از کسى که ما را شفا بخشیده است نخواهد شد؟ البته که خواهد 
شد. اما نُه جذامى دیگر براى ابراز این تشکر قلبى وقت صرف نکردند و این مساله براى مسیح مهم بود. 

ابستان پسرم را برده بودم تا در جاى مخصوصى هلیکوپتر سوارى کند. به قدرى هیجان زده شده بود یک ت
شناخت. وقتى در اتومبیل در حال بازگشت به منزل بودیم، من فکر کردم پسرم خوابیده است که سر از پا نمى

که مرا بردى هلیکوپتر سوارى بابا از این«هایش را به دور گردنم انداخت و گفت: اما ناگهان برخاست و دست
این ابراز تشکر و سپاسگزارى سبب شد که دور بزنم و بگذارم تا پسرم یک بار دیگر هم » واقعاً ممنونم.

هلیکوپتر سوارى کند. 
هنگامى که به تفاوت بین داشتن احساس تشکر و سپاسگزارى و ابراز آن یا به عبارتى شکرگزارى پى بردم 

خواهم مثل آن جذامى باشم که به نزد عیسى بازگشت و از صمیم یشتر شکرگزار باشم. مىتصمیم گرفتم که ب
خواهم مثل پسرم باشم که احساسى را که در قلبش  داشت ابراز کرد. قلب از او تشکر کرد. مى

را به خاطر توانیم از طریق شکرگزارى قلب او را شاد کنیم. در دفتر یادداشتم خداما فرزندان خدا هستیم. مى
ام این که به دعاهایم پاسخ گفته است و برکت مخصوص خود را بر زندگى روحانى، روابط و زندگى زناشویى

کنم. تقریباً موضوعات مختلفى که با آنها سر و کار دارم در همین سه زمینه خالصه جارى ساخته است شکر مى
شود. مى

یابم. نویسم باز هم تمایل به شکرگزارى مىک مىوقتى برکاتى را که خدا عطا کرده است یک به ی
شود طرز برخورد ما تغییر کند. یکى دیگر از نتایج خوبى که شکرگزارى به همراه دارد این است که سبب مى

کردم که بیش از آنچه دارم به دست آورم اما از من در گذشته شخص بسیار حریصى بودم و همیشه تالش مى
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ام جاى ام هر روز برکاتى را که خدا عطا فرموده است به یاد آورم حرص و طمع در زندگىهزمانى که یاد گرفت
خود را به قناعت داده است. 

ها مطرح ساختن درخواست
براى هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزارى، درخواستهاى خود را «

). پس از ستایش خدا، اعتراف به گناهانمان و تشکر از خدا به خاطر برکاتش، از 6:4(فیلیپیان» دبه خدا ابراز کنی
هاى خود را به حضور خدا ببریم. توانیم درخواستنظر فکرى در شرایط مساعدى قرارمى گیریم و مى

توجه نکند. با این براى خدا هیچ کارى محال نیست و براى او هیچ موضوعى آنقدر کوچک نیست که به آن 
افتم که آیا درخواستى که از خدا دارم صحیح است. در نتیجه صادقانه به خداوند حال گهگاه به این فکر مى

ام، دوست دارم خواهشم اى که تقاضاهاى خود را به حضور تو بیاوریم من هم آوردهخداوندا تو گفته«گویم. مى
هایم اشتباه کنم. اگر خواستهام اصرار نمىن دارى من برخواستهرا برآورده سازى اما اگر نقشه دیگرى براى م

» است یا زمان مطرح ساختن آنها مناسب نیست حاضرم آنها را کنار بگذارم و مطابق صالحدید تو عمل کنم.
گویم: دانم که چگونه باید براى موقعیت خاصى شروع به دعا کنم. در نتیجه به خداوند مىگاه حتى نمى

خدا این نوع دعا را محترم » دانم که چه بگویم. خداوندا بگو که در این مورد چگونه باید دعا کنم.ندا نمىخداو
بهره از حکمت است، درخواست بکند از خدایى که اگر از شما کسى بى«فرماید: مى5:1شمارد. یعقوبمى

» کند و به وى عطا خواهد شد.سخاوتمندانه و بدون مالمت به همه عطا مى
ام. ام و مسایل شخصىکنم که عبارتند از خدمتم، افراد، خانوادهمن براى چهار موضوع دعا مى

برم. وقتى براى افراد دعا کنم به حضور خدا مىکنم کلیسایى را که شبانى مىوقتى براى خدمتم دعا مى
برم و در عین حال براى دوستانم اعم از مسیحى و غیر کنم همکارانم و رهبران کلیسا را به حضور خدا مىمى

کنم. مسیحى دعا مى
کنم تا شوهر و پدر برم. دعا مىو فرزندانم را به حضور خدا مىکنم همسر ام دعا مىوقتى براى خانواده

ها و سایر اى براى همسرم و فرزندانم باشم. همچنین در مورد امور مالى خانواده، مسایل تحصیلى بچهروحانى
کنم. ها و تصمیمات خانواده دعا مىبرنامه

ترى که به من کمک کند تا شخص روحانىخواهمکنم از خدا مىام دعا مىوقتى در مورد مسایل شخصى
شوم. 
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توانید براى خود موضوعاتى براى دعا تعیین کنید. فهرست موضوعاتى را که براى آنها دعا شما هم مى
اید نزد خود نگاه دارید و چند هفته بعد مجدداً نگاهى به آنها بیندازید. از کارى که خدا برایتان انجام داده کرده

ه خواهید شد. است شگفت زد

گوش دادن 
مقدس نوشتن دعاهایم سبب شده است که بتوانم آرام بگیرم و صداى آرام و مالیم خدا را بشنوم. کتاب

). لحظات آرامى که پس از دعا پشت سر 10:46(مزمور» باز ایستید و بدانید که من خدا هستم«فرماید: مى
شود. وقتى اصیل و حقیقى در این لحظات آرام است که تغذیه مىگذاریم اهمیت بسیارى دارند. روحانیتمى

شود. تصمیماتى مانیم، قدرت الهى در زندگیمان جارى مىکنیم و خاموش مىدر حضور خدا سکوت اختیار مى
شوند. سازند، در همین لحظات اتخاذ مىکه زندگى شخص را به کلى دگرگون مى

خداوندا تو در تمام طول تاریخ با «گویم: رسد، به خداوند مىا فرا مىوقتى زمان گوش سپردن به صداى خد
فرمایى که خداى تغییرناپذیر هستى. پس امروز با من نیز سخن بگو. آماده شنیدن اى و مىفرزندانت سخن گفته

لبم شنوم اما در قهایم نمىکنم و اگر چه صدایى را با گوشسپس از خداوند چهار چیز سؤال مى»   هستم.
نویسم. کنم که به قدرى واقعى هستند که آنها را مىهایى را احساس مىهدایت

کنم که خداوند چیز گاه احساس مى» اى که با تو دارم چیست؟خداوندا قدم بعدى در رابطه«پرسم: ابتدا مى
فرماید که خداوند مىکنم کهدهد و این حالت را به این شکل تفسیر مىخاصى را در این مورد به من نشان نمى

توانم در حضورش آرام بگیرم.ام با او در وضع مطلوبى است و جاى هیچ نوع نگرانى نیست و مىرابطه
اغلب خدا مرا » فقط به من اعتماد کن. به تو کمک خواهم کرد.«فرماید: کنم که خداوند مىگاه احساس مى

از انجام دادن آنها بیم دارم. در این مواقع خداوند به من یاد کند تا کارهایى را به انجام رسانم که هدایت مى
فرماید که او امین و قابل اعتماد است و در ضعف من قدرت خویش را آشکار خواهد ساخت. آورى مى

هاى او آشنا شوم. وقتى بیش از اندازه فرماید که من نیاز دارم تا بیشتر با خصایل و ویژگىگاه خداوند مى
کردم احساس کردم که خداوند از من خشنود ساختن خداوند بودم و سخت براى این کار تالش مىنگران 

خواهد تا درحضورش آرام بگیرم و از بودن با او لذت ببرم. مى
قدم دومى که در پروراندن شخصیتم باید بردارم چیست؟ همیشه وقتى این سؤال «پرسم: دوم، از خداوند مى

دارم. ظاهراً شخصیتم هنوز به تراشیده شدنهاى بسیار نیاز دارد! ز خداوند پاسخى دریافت مىسازم ارا مطرح مى
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خواهد به پیشه کنم و گاه مى» فروتنى«خواهد داشته باشم. گاه مى» صداقت«خواهد که خداوند گاه از من مى
توجه بیشترى داشته باشم. » پاکى و تقدس«

تى موضوع رشد شخصیت فرد در میان است کوچکترین مسایل هم مهم خدا به من تعلیم داده است که وق
دهم و کلیسا هم پول هزینه پست را ام را انجام مىشوند. در دفتر کارم معموالً مکاتبات کارىمحسوب مى

دادم و کلیسا هزینههاى ادارى قرار مىهاى شخصى خودم را هم البه الى نامهپردازد. با این حال گهگاه نامهمى
خواهد تا در مورد جدا کردن مکاتبات شود. یک روز احساس کردم که خداوند مىپست آنها را نیز متقبل مى

هاى ادارى جدا ام را از میان نامههاى شخصىادارى از شخصى دقت نظر بیشترى داشته باشم. عصر آن روز نامه
لطفاً هزینه پست «پاسخ دادم: ». یست؟این عالمت چ«ام پرسید: کردم و روى آنها عالمت گذارى کردم. منشى

البته هزینه پست چند نامه ناچیز » ها را به طور جداگانه پرداخت کنید. این مساله براى من مهم است.این نامه
است ولى همین مساله ناچیز هم براى خدا بسیار مهم است. 

طم با همسر و فرزندانم باید بردارم قدم بعدى که براى بهتر شدن رواب«سؤال سوم من از خداوند این است: 
همسرت را بیشتر تشویق کن و با «فرماید: هاى دقیقى دارد. مثالً مىخدا براى این سؤال من نیز پاسخ» چیست؟

اى اى، با فرزندانت برنامهاى و از منزل دور بودهها سفر کردهمدت«گوید: گاه خداوند مى» او وقت بگذران.
اى من بسیار مهم است که همسر و پدرى روحانى باشم. این کار دشوار است و به بر» تفریحى داشته باش.

هدایت الهى نیاز دارم. 
دانم که چگونه ممکن است نمى» ام باید بردارم چیست؟قدم بعدى که در خدمت«پرسم: سرانجام مى

هایى که براى تهیه ز ایدهشخصى بدون گوش دادن به خدا بتواند به خدمت روحانى خود ادامه دهد. بسیارى ا
رسند نتیجه همین گوش دادن به خداست. اگر به صداى خدا گوش موعظه و آغاز خدمات جدید به ذهنم مى

ندهم خالقیت و بینش اندکى خواهم داشت. 
ممکن است شما سواالت دیگرى مطرح سازید و مثالً از خداوند در زمینه امور تحصیلى یا انتخاب همسر 

و هدایت بطلبید. راهنمایى
مقدس پاسخ شما خواهد بود اى از کتاببا گذشت زمان بهتر خواهید توانست صداى خدا را بشنوید. گاه آیه

و گاه فکرى به ذهنتان خطور خواهد کرد و جواب سؤال خود را خواهید یافت. به این ترتیب در تمام طول روز 
با برکت حاصل از شنیدن صداى خدا زندگى خواهید کرد. 
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ام خواهد تا على رغم میل باطنىخواهد که آسان نیست. اغلب خدا از من مىگهگاه خدا از ما کارى مىالبته 
از کسى عذر خواهى کنم یا شخصى را دعوت کنم یا چیزى را از دست بدهم و یا خدمت جدیدى را آغاز کنم. 

».آخر چرا؟«آید که در این مواقع این سؤال برایم پیش مى
ام به ایمان و نه به دیدار زندگى کنم. لزومى ندارد که هدایت الهى حتماً با عقل و منطق من اما یاد گرفته

اند. دار  بودهام، از نظر انسانى بسیار مضحک و خندههایى که دریافت کردهسازگار باشد. گاه عالیترین هدایت
خواهد کسى را خدمت کنید، خدمت ر مىاى بنویسید، بنویسید. اگخواهد به کسى نامهبنابراین اگر خدا مى

کنید. به خدا اعتماد کنید و نتایج را به او بسپارید. 

هاى روحانى عمل کردن به دیسیپلین
کردم و بازیکن دفاعى تیم بودم. در آن زمان شیفته یکى از ستارگان سالها پیش در یک تیم فوتبال بازى مى

فاعى کشور بود. یک روز در حین بازى وقتى بازیکن حریف قصد عبور از خط فوتبال بودم که بهترین بازیکن د
ام و شگرد دفاعى او را در ذهنم تجسم کردم و کوشیدم به اى بازیکن مورد عالقهدفاعى تیم ما را داشت لحظه

ده روش او کار دفاعى را انجام دهم اما بازیکن حریف به راحتى مرا پشت سر گذاشت و با زدن یک ضربه سا
خواهم مانند بازیکن مورد به توپ براى تیم خود امتیاز کسب کرد. درسى که آن روز آموختم این بود که اگر مى

ام فوتبال بازى کنم نباید به تقلید محض از حرکات او در میدان مسابقه اکتفا نمایم، بلکه باید به تمریناتى عالقه
توجه کنم و خودم نیز همین تمرینات را انجام دهم. باید دهدهم که او پیش از حاضر شدن در میدان انجام مى

ها را به خاطر بسپارم و فیلم مسابقات را بررسى کنم. در یک کالم اگر مانند او وزنه بزنم و بدوم. باید بازى
ن خواهم در میدان مسابقه مانند او باشم باید پیش از ورود به میدان، برنامه تمرینات او را اجرا کنم. داشتمى

برنامه دقیق و منظم یا به عبارتى دیسیپلین در زندگى مسیحى هم به همین اندازه مهم است. در کلیساى معاصر 
هاى روحانى به وجود آمده است که بسیار سازنده است. کتاب داالس در این اواخر عالقه وافرى به دیسیپلین

بهترین کتاب «به حق » هان زندگى انسانروح دیسیپلین: درك روش خدا براى تغییر داد«ویالرد تحت عنوان 
نویسم و در ام را مىنام گرفته است. پنج سال است که به طور مرتب و منظم دعاها و کارهاى روزانه» دهه اخیر

توانند به حفظ هاى دیگرى نیز که مىمانم تا صداى او را بشنوم. هنوز دوست دارم با دیسیپلینحضور خدا مى
ام کمک کنند آشنا شوم. انسجام زندگى روحانى

دارد که براى شباهت یافتن به مسیح باید از روشى که او براى زندگى داشت پیروى کنیم. ویالرد اظهار مى
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دانست چگونه زندگى کند. اگر به مسیح ایمان داریم پس باید به این موضوع هم ایمان داشته باشیم که او مى
هاى مسیح سازیم و ترتیبى دهیم تا کل زندگیمان بر محور نظیر فعالیتهایى اگر خود را سرگرم فعالیت

توانیم شد مسیح پیوسته با پدر آسمانى خویش مشارکت داشته باشد، مىهایى متمرکز گردد که سبب مىفعالیت
به وسیله ایمان و به کمک فیض الهى به مسیح شباهت یابیم. 

کرد. البته منظور این نیست که ید همانگونه زندگى کنیم که او مىخواهیم به مسیح شباهت یابیم بااگر مى
باید توجه خود را بر مواقع خاصى از زندگى وى متمرکز نمائیم که در آن شخصیت و شفقت او بر عموم آشکار 

ر ام تقلید کنم، از مسیح طوطى واگردید. به عالوه نباید همانطور که من سعى داشتم از بازیکن مورد عالقهمى
تقلید نمائیم. 

گیرى شامل عمل به همان مقصود این است که باید کالً از روش زندگى او سرمشق بگیریم. این سرمشق
گیرد، استحکام شد تا هر وقت تحت فشار قرار مىهاى روحانى است که او با عمل به آنها آماده مىدیسیپلین

انجام دادن همان کارهایى است «ت یافتن به مسیح شخصیت روحانى خویش را آشکار سازد. در یک کالم شباه
»داد.که او انجام مى

خلوت کردن با خدا و خاموش ماندن در «هاى روحانى مورد نظر عبارتند از این کارها چیستند؟ دیسیپلین
»ران.حضور او، دعا، زندگى ساده و فداکارانه، مطالعه و تاملى عمیق درباره کالم و راه خدا و خدمت به دیگ

همه مسیحیان واقعى دوست دارند همانند عیسى زندگى کنند، یعنى مانند او به افرادى که قابل دوست 
ها مقاومت کنند، به داشتن نیستند محبت کنند. بدون چشمداشتى به دیگران خدمت نمایند، در برابر وسوسه

توانیم به این اما فقط در صورتى مىاعتقادات خود وفادار بمانند و از خود قدرت و اقتدار روحانى نشان دهند.
اى عمل کنیم که مسیح در زندگى خود به آنها عمل هاى روحانىشکل زندگى کنیم که به همان دیسیپلین

هایى عمل دید که براى حفظ روحانیت اصیل و حقیقى خود مطابق چنین دیسیپلینکرد. اگر عیسى الزم مىمى
نها هستیم.کند، چقدر بیشتر ما نیازمند عمل به آ

هاى گروه اول مبتنى بر کند. دیسیپلینهاى روحانى را به دو گروه تقسیم مىویالرد در کتاب خود دیسیپلین
باشند. هاى گروه دوم مستلزم پرداختن به نوعى فعالیت مىخویشتن دارى و پرهیز هستند و دیسیپلین

تیار کردن، روزه، قناعت، پاك شدن، راز و نیاز و هاى گروه اول عبارتند از عزلت گزینى و سکوت اخدیسیپلین
هاى گروه دوم عبارتند از مطالعات روحانى، عبادت و پرستش، شرکت در مراسم از خود گذشتگى. دیسیپلین

کلیسایى، خدمت، دعا، مشارکت، اعتراف و تسلیم. 
زلت گزینى و روزه است .درباره دیسیپلین دعا توضیحاتى داده شد. اکنون نوبت بررسى دو دیسیپلین ع



14

عزلت گزینى
}P - Solitude .یعنى مدتى را در تنهایى و سکوت گذراندنP{

هاست که من اولین ساعت حضور در دفتر اى نیست. سالبراى من دیسیپلین عزلت گزینى چیز کامالً تازه
سازم. هایم و گوش سپردن به خدا مىام، نوشتن دعاکارم را صرف نوشتن و بررسى کارهایى که انجام داده

پردازم. سپس باز در سکوت و خلوت قبل از این که با سایر کارکنان کلیسا مالقات کنم به تهیه پیغام مى
گذرانم. روم و وقت خود را در سکوت و تنهایى مىهمچنین هر از گاهى به جایى مى
ام که هر در سکوت و تنهایى بگذرانم. به این نتیجه رسیدهام تا وقت بیشترى را با این حال اواخر ترتیبى داده

گردد. عزلت گزینى سبب تر و مفیدتر مىگذرانم، خدمتم ثمر بخشقدر وقت بیشترى را در خلوت و تنهایى مى
شود تا از نظر عاطفى و روحانى تجدید قوا کنم و بیشتر بتوانم به دیگران خدمت کنم. مى

ام که هستم و پیوسته دوست دارم با دیگران باشم. با این حال به این نتیجه رسیدهکالً من شخصى معاشرتى
اگر بیش از حد وقت خود را با دیگران بگذرانم طراوت روحانى خود را از دست خواهم داد و خدمتم چندان 

نخواهم داشت. اى براى عرضه به آنهاثمر بخش نخواهد بود. در این صورت اگر چه با دیگران باشم چیز ارزنده
هاى گوناگون فشرده شده هاى متعدد با افراد و فعالیتام بر اثر مالقاتام که برنامهاواخر هر گاه احساس کرده

ام و به این ترتیب اجازه ام و ناهار را در تنهایى صرف کردهاست براى این که مدتى تنها باشم به رستوران رفته
عطا فرماید. ام تا خداوند قوتى تازه به من داده

هاى مختلف داشته باشم. مثالً اگر شب شدم که پشت سر هم برنامهبه اقتضاى شغلم اغلب وسوسه مى
گشتم تا پیش از جلسه بتوانم خودم را اى در کلیسا داشتیم بالفاصله پس از صرف شام به دفترم باز مىجلسه

سازم و مثالً » کارى نکردن«ام که اگر یک ساعت صرف بیشتر براى یک کار دیگر آماده کنم اما اکنون یاد گرفته
در حیاط منزل بنشینم و غروب  خورشید را تماشا کنم آمادگى بیشترى براى جلسه شب خواهم داشت. گهگاه 

نشینم و توجه خود را بر خدا متمرکز اى مىبراى این که مدتى از جریان پرشتاب زندگى فاصله بگیرم در گوشه
خواهم تا مرا از کنم که خدا بر تمام امور حاکمیت دارد. از خداوند مىیادآورى مىسازم و به خودمى

نشینم و به بازى کردن فرزندانم نگاه پردازم گاه فقط مىالقدس پر سازد. درباره محبت الهى به تامل مىروح
و روش خاصى براى عزلت زنم. قواعدروم و قدمى مىنشینم. گاه بیرون مىکنم. گاه آرام در کنار همسرم مىمى

گزینى وجود ندارد. فقط باید سکوت اختیار کنیم و بگذاریم تا خدا کار خود را در ما انجام دهد. 

روزه 
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ام. اما چون تا اینجا خواستم درباره روزه چیزى بنویسم مردد بودم، چون در این زمینه بسیار مبتدىوقتى مى
ام در این بخش هم تصمیم دارم از ام انجام داده است مرحله به مرحله نوشتهشرح کارى را که خدا در زندگى

ام گذاشته است سخن گویم. تأثیر عمیقى که روزه بر زندگى
شود تا مواد زیان آور از بدن خارج شوند روزه گرفتن شامل مزایاى بسیارى است. از نظر جسمانى سبب مى

خویشتن دارى و انکار نفس را فرا گیرد. براى من مهمترین مزیت گردد تا شخص و از نظر روانى سبب مى
مقدس، هاى روحانى نظیر دعا، مطالعه کتابشود تا با سرزندگى بیشترى به فعالیتروزه این است که سبب مى

توانم فکر کنم و وقتى خداوند با گیرم بهتر مىتامل درباره حقایق کالم خدا و پرستش بپردازم. وقتى روزه مى
شود خدا کنم که سبب مىتوانم صداى او را بشنوم. احساس نوعى آزادى درونى مىگوید بهتر مىقلبم سخن مى

بهتر بتواند مرا به کار برد. 
اند دیوى را از وجود شخصى دیوزده اخراج کنند. عیسى به یک بار شاگردان عیسى به او گفتند که نتوانسته

شوم که عیسى چرا کم متوجه مى). کم21:17(متى» رودروزه و دعا بیرون نمىاما این جنس جز به«آنها فرمود: 
تر از قدرت روحانى اى روحانى روزه بگیرد، به بعدى عمیقاین سخن را به آنها گفت. وقتى شخصى با انگیزه

فرماید. سابقه در من و از طریق من عمل مىام که خدا به طرزى بىدسترسى خواهد یافت. اواخر احساس کرده
معتقدم که منشاء هیجان جدیدى که در خدمتم به وجود آمده است و نیز ثمر بخش شدن آن، چیزى جز عمل 
به دیسیپلین ساده روزه گرفتن نیست. روزه گرفتن فواید بسیارى دارد و راه را به سوى آزادى و کسب قدرت 

گشاید. روحانى مى

بعدى کامالً جدید در روحانیت 
شتن کارهاى روزانه و دعاهایم و اختصاص دادن وقتى براى گوش سپردن به خدا سبب شد تا گام بزرگى نو

در راه رسیدن به روحانیت اصیل و حقیقى بردارم. عزلت گزینى و روزه نیز ابعاد جدیدى از این سفر روحانى را 
به رویم گشودند. 

هایى است، ولى در یت حقیقى مستلزم برداشتن چه گامتوانم دقیقاً بگویم که براى شما رسیدن به روحاننمى
این مورد مطمئن هستم که راه میان برى وجود ندارد. آرزو براى روحانى بودن کافى نیست. رشدى که در 

آورد مستلزم داشتن برنامه و دیسیپلین است. زندگى روحانى ما قدرت و انسجام پدید مى
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فصل سوم 

درك ابهت مردانه 

اى خواندم که از دهه هشتاد به بعد در آمریکا درك جدیدى از الگوى رفتار مردانه به چندى پیش در مقاله
اى که امروز دیگر مانند گذشته نیست که مرد فقط نان آور و بزرگ خانه محسوب وجود آمده است. به گونه

ات جنبش زنان و قشرهاى اقتصادى شد و حرفش در منزل حکم قانون را داشت. امروزه در نتیجه اعتراضمى
رود که در کنار وظایف مردانه نقش مرد از پیچیدگى بیشترى برخوردار شده است و در نتیجه از مردان انتظار مى

ها فقط کار زن خود در اداره امور منزل نیز با همسرشان همکارى کنند. براى مثال امروزه دیگر مراقبت از بچه
کمک کند.نیست و مرد هم باید به او
خواهد که به الگوهاى سنتى مردانه وفادار بماند و از سوى دیگر به گفته یکى از شعرا مرد امروز از طرفى مى

زندگى کند. از اینرو مردان در بحران هویت » الگوى تلطیف یافته مردانه«خواهد مطابق الگویى تحت عنوان مى
زنند. گاه به خود را به ثبوت رسانند دست به هر کارى مىاند و براى آن که مرد بودن شدیدى گرفتار شده

آورند و براى اثبات مردانگى خود تا پاى به خطر انداختن جان خود نیز خشونت و اعمال غیر اخالقى روى مى
روند. پیش مى

نها در وار مردان براى اثبات مردانگى خود چیزى نیست که خدا از خلق آبدیهى است که این تقالى دیوانه
اى از مرد بودن است. نظر داشت بلکه شکل تحریف شده

مثل مرد رفتار کنید 
خدا از آفریدن مرد چه هدفى در نظر داشت؟ مفهوم حقیقى و اصیل مرد بودن چیست؟ پولس به این 

کارهاى شما با هشیار باشید، در ایمان استوار بمانید، شجاع و قوى باشید همه «گوید: سواالت چنین پاسخ مى
).13:16-14قرنتیاناول»(محبت باشد.

دهد: و مفهوم رفتار مردانه را به این شکل توضیح مى» شجاع باشند«کند که پولس مردان را تشویق مى
فرماید که براى مرد بودن باید براى به بیان دیگر پولس مى» هشیار باشید، در ایمان استوار بمانید و قوى باشید«

ید براى این مساله اولویت قائل شویم. از رابطه و اى زنده با خدا کوشید. به عنوان مرد باایجاد و حفظ رابطه
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مشارکت با خدا نباید شرمسار شویم، یا این کار را دال بر ضعف خود بدانیم بلکه باید با شهامت کامل خود را 
کامالً به خدا بسپاریم.

در واقع وى » همه کارهاى شما با محبت باشد.«دارد: پولس در ادامه، شرط دوم مردانگى را چنین بیان مى
فرماید که مرد نباید براى اثبات مردانگى و غیرت خود به خشونت متوسل شود، بلکه در تمام روابط خود مى

باید قدرت را با عطوفت، رأفت و مالیمت را با قاطعیت و رهبرى را با فرمانبردارى در آمیزد. 
اند و درك روشنى از رفتار مردانه ندارند خدا به نسلى از مردان که مورد بى اعتنایى پدر خود واقع شده

فرماید: مى
بیش از این گیج و سر در گم نباشید و دیگر توجه خود را به سوء تعبیرهاى موجود از هویت مردانه معطوف «

نسازید. از طریق عیساى مسیح با من مشارکت پیدا کنید و بگذارید تا من شما را به سوى مفهوم اصیل و حقیقى 
هدایت مردانگى 

»شما شوم.» پدر جدید«کنم. پسران من شوید و اجازه دهید تا من 
مقدس بارها اعالم این موضوع که خدا مایل است پدر فرزندان خود شود شعارى تو خالى نیست. کتاب

نى دارد که خدا مشتاق آن است که شخصاً و به طرزى صمیمانه با فرزندانش رابطه ایجاد کند و همانند والدیمى
اى گرم و صمیمانه و در عین حال مبتنى بر انضباط و مسئولیت پذیرى با آنها داشته باشد. پر مهر و محبت رابطه

شود بلکه مانند هر رابطه پدر و فرزندى دیگرى براى آن اما این رابطه پدر و فرزندى یک شبه تحکیم نمى
دت است. مستلزم گفت و گویى دو سویه از طریق دعا اى طوالنى مکه تحکیم یابد مستلزم طرح و اجراى برنامه

مقدس است و باالخره مستلزم این است که شخص براى کسب هدایت پدر آسمانى وقت صرف و مطالعه کتاب
کند و به صداى پدر گوش فرا دهد. سپس باید مطابق آنچه از پدر شنیده است عمل کند. گاه الزم است که 

شناسند مشورت بخواهد. ا بهتر مىشخص از کسانى که پدر آسمانى ر
ها براى آن که مردانگى خود را به ثبوت شناسم که در کودکى پدرش را از دست داده بود و سالمردى را مى

کرد. رفتار گسارى مىتراشید، به شدت بادهزد. مثالً ریش خود را نمىبرساند دست به کارهاى مختلفى مى
ت که به هیچ کس احتیاج ندارد. یک روز این شخص به کلیساى ما آمد گفخشک و خشنى داشت و مرتب مى

آمیز خود کشید و از پذیرد و دوست دارد به تدریج دست از رفتارهاى خشونتو وقتى دریافت که خدا او را مى
مقدس نمود و با موضع دفاعى خود خارج شد. یک روز قلب خود را به مسیح سپرد و شروع به مطالعه کتاب

روحانى کلیسا مشارکت پیدا کرد. این شخص براى درك مفهوم حقیقى مردانگى و مرد بودن نگاه خود را مردان
متوجه عیسى مسیح کرد. امروز او شوهرى پر مالطفت، پدرى دلسوز و از خادمان ارزنده کلیساى ماست.
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ترسو بار آمده بود و شناسم که در کودکى از مصاحبت با پدرش محروم مانده بود. وىمرد دیگرى را مى
اصالً اعتماد به نفس نداشت. هنگامى که این شخص به مسیح ایمان آورد و متوجه شد که خدا هدف مهمى 

ها و براى زندگى او دارد حیرت زده شد. آنچه براى رشد روحانى بدان نیاز داشت استفاده از قابلیت
ى را بیشتر چشید، احساس امنیت بیشترى کرد و اش بود. به تدریج که او طعم محبت الهاستعدادهاى بالقوه

هاى خدادادى خود پیدا کرد. بیشتر به قدرت الهى اطمینان یافت و به این ترتیب اطمینان بیشترى نیز به توانایى
کرد که با وجودى که شکست خورده است، خدا او شد احساس مىوى حتى زمانى هم که با شکست مواجه مى

شد تا دست به تالش مجدد بزند. سرانجام این شخص رهبر و رد و همین امر سبب مىپذیرد و دوست دارا مى
معلمى توانا در کلیساى ما شد. 

کنند. پدر کامل آسمانى با کالم و ترى از هویت خود کسب مىفرزندان خدا به تدریج درك روشن
دهد و راه و رسم مردانگى را به ر مىرهنمودهایش الگویى از مردانگى اصیل و حقیقى در اختیار فرزندانش قرا

دهد. ایشان تعلیم مى

پشیمان اما شجاع 
اى زنده که نیاز خود را براى داشتن رابطه» آن قدر مرد باشد«مردانگى حقیقى مستلزم این است که یک مرد 

با خداى حقیقى بپذیرد و خدا را در زندگى خود در اولویت قرار دهد.
کنند ولى شهامت ندارند تا اقدامى در این عیف اغلب با این کار نیاز خود را به خدا احساس مىمردان ض

زمینه انجام دهند. آنها جرأت این را ندارند که زندگى خود را به دست خدا بسپارند. از آینده نامعلوم هراسانند 
و از خارج شدن از آشیانه گرم و نرم خود واهمه دارند. 

نیاز از همه کس که ادعاى مردانگى آنها گوش فلک را کر کرده است، خود را مستقل و بىمردانى هم
شود. ولى حقیقت این است که این پندارند و این احساس بى نیازى آنها شامل بى نیاز بودن از خدا نیز مىمى

توانند به آنها نمىبچه کوچولوهایى که ترس تمام وجودشان را فرا گرفته است شدیداً به خدا نیاز دارند.
فشارد و آنها را راهى جهنم خودشان بقبوالنند که چنین نیازى دارند و سرانجام هم خود فریبى گریبانشان را مى

سازد. مى
مردان باید آن قدر پشیمان باشند که نیاز خود را به خدا اعتراف کنند و با این حال آن قدر شهامت داشته 

اى نیست که شخص به گناه خود اعتراف کند و مسیح را به عنوان نجات رند. کار سادهباشند که به او ایمان آو
دهنده خود بپذیرد. 
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چنین کارى یکصد و هشتاد درجه با فرهنگ معاصر آمریکا در تضاد است. این کار دست زدن به اقدامى 
خدا اطمینان کرد؟ اینها سؤاالتى توان به گوید حقیقت دارد؟ آیا مىآمیز است. آیا آنچه مسیحیت مىمخاطره

هستند که تا شخص زندگى خود را به مسیح نسپارد به پاسخ آنها دست نخواهد یافت. 
اى زیبا، اتومبیلى گرانبها، بدنى شناختم که از انواع ناز و نعمت برخوردار بود. خانهتاجر جوانى را مى

اى بود. اما یک ت. او واقعاً شخص خود ساختهمتناسب، موقعیت اجتماعى خوب و نامزدى خوش سیما داش
اش وجود دارد که فقط مسیح قادر است بر آن غلبه کند. روز این شخص متوجه شد که گناهى در زندگى

گیرند تا به اصطالح مساله را به روش خودشان حل کنند بر خالف مردان بسیارى که در این موارد تصمیم مى
ه با ندامت و پشیمانى به حضور مسیح بیاید و از او یارى بطلبد. این شخص شهامت این را داشت ک

مقدس را جدى گرفت. در عین حال اى گذارند و دستورات کتابوى دروس شاگردى را با ایماندار با تجربه
تواند از اموالش براى جالل خدا استفاده کند. کرد تا خدا به او نشان دهد که چگونه مىدعا مى

اش و زندگى جدیدى که مسیح به او بخشیده بود شهادت داد. ز ازدواج خود ایستاد و در مورد توبهدر رو
ترسید که اگر به مسیح ایمان شناسم که اگر چه از نیاز خود به مسیح آگاه بود، ولى مىمرد دیگرى را مى

اگر به مسیح ایمان آورد کرد کهآورد، مسیح از او کارهاى سختى بخواهد. این شخص پیش خودش فکر مى
خدا از او چه خدمتى خواهد طلبید؟ چگونه باید با مردم رفتار کند؟ به این ترتیب وى پیش از آن که قلب خود 
را به مسیح بسپارد ماهها دچار تردید و دودلى بود. سرانجام زمانى که ایمان آورد احساس کرد که خدا از او 

کرد، در کار خود بایست با برادرش آشتى مىبه عمل آورد. وى مىخواهد تا اصالحاتى در زندگى خود مى
کرد. وى آهسته آهسته شد شرکت مىمقدس که براى مردان برگزار مىشد و در کالس مطالعه کتابتر مىمنظم

اما شجاعانه از خداوند اطاعت نمود. 
توان به خدا اطمینان کرد. دارد و مىگوید حقیقت اى رسید؟ این که آنچه مسیحیت مىاین مرد به چه نتیجه

مند میشویم و وقتى به خاطر او به سوى کنیم از حکمت او بهرههنگامى که زندگى خود را به خدا تسلیم مى
شویم. آینده نامعلوم گام برمى داریم ازکمک و یارى وى برخوردار مى

از قدرت رهایى بخش و وعده او در مورد خدا مایل است آنقدر نقش پدرى خود را در مورد ما ایفا کند تا
ترى برخوردار شویم.خواهد که ما از احساس امنیت عمیقبردن ما به آسمان مطمئن شویم. چرا؟ چون خدا مى

خواهد مردان بى دل و جرأت آن قدر از احساس امنیت برخوردار شوند که بتوانند بر ترس و بزدلى خدا مى
خواهد مات متهورانه بزنند و نیز تعهداتى را متقبل گردند. همچنین خدا مىخویش چیره شوند و دست به اقدا
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مردانى که براى اثبات مردانگى خود پیوسته در تقال هستند نقاب از چهره بردارند و از کوششى که براى تحت 
آورند دست بردارند. تأثیر قرار دادن دیگران به عمل مى

زاد باشد تا هر گاه شرایط اقتضا کند از خود قاطعیت نشان دهد و آزاد خدا مایل است یک مرد آزاد باشد. آ
القدس مقاومت، سماجت، پایدارى و قاطعیت داشته باشد. باشد تا تحت هدایت روح

خدا همچنین مایل است که یک مرد آزاد باشد تا بتواند از خود رأفت و مالطفت، درك و فهم و نرم خویى 
خواهد که یک مرد آن قدر آزاد باشد که بتواند عواطف لطیف را در خود و فروتنى نشان دهد. به عالوه خدا مى

بپرورد و هر گاه الزم است اشک بریزد. 
شود که نوعى انگیز است و سبب مىآزادى برخاسته از مردانگى حقیقى و اصیل شگفت آور و حیرت

در مردان شکل گیرد. وجود چنین روحیه انعطاف پذیرى در یک مرد به او توانایى این را » پذیرى الهىانعطاف«
ت کند؛ هر گاه الزم است دهد که هر گاه الزم است رهبرى کند و هر گاه الزم است با فروتنى اطاعمى

سرسختانه توبیخ کند و هر گاه الزم است تشویق کند. هر گاه الزم است براى اهداف عادالنه مبارزه کند و در 
همان حال با دیدن رنج و بدبختى انسانها اشک بریزد.

نگرد خدا از آفریدن مرد چنین هدف پرجاللى در نظر داشت و وقتى به مردانى با خصوصیات فوق مى
»ام. شما حقیقتاً مرد هستید.اى خلق کردهبه به عالى است. عجب مخلوقات ارزنده«فرماید: مى

کنند کسانى که تفاوت ایجاد مى
العاده که از احساس امنیت برخوردار هستند بر زندگى همکاران، دوستان، همسر و به مردان حقیقى و خارق
رند. گذاویژه فرزندانشان تأثیر مى

چندى پیش در کنفرانسى شرکت کرده بودم که جز من نوزده شبان دیگر نیز در آن حضور داشتند. صبح 
یکى از روزهاى برگزارى کنفرانس از شرکت کنندگان خواسته شد که در مورد شخصى که بیشترین تأثیر را بر 

کت کننده در کنفرانس اظهار داشتند که زندگى آنها گذاشته است، توضیحاتى بدهند. نوزده نفر از بیست نفر شر
پدرم خدا را دوست «گفتند: پدرشان بیشترین تأثیر را بر زندگى آنان گذاشته است. آنها یکى پس از دیگرى مى

گرفت و هر گاه کرد بر من سخت مىداشت و ابایى از اذعان به این امر نداشت. هر گاه ضرورت ایجاب مىمى
با شرکت در این کنفرانس متوجه این » داد.کرد و تسلى مىفت مرا تشویق مىالزم بود با مالیمت و مالط

تواند تأثیر عمیقى بر فرزندانش بگذارد. حقیقت مهم شدیم که پدر مى
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کردیم به گفتگو در مورد تأثیرى پرداختیم که در این اواخر من و برادرم وقتى ناهار را به اتفاق صرف مى
اى نبود ولى به مفهوم حقیقى کلمه مرد بود. شته بود. پدر اگر چه مرد آن چنان برجستهپدرمان بر زندگى ما گذا

دانست که چه وقت سخت بگیرد و چه وقت با مالیمت و او عمیقاً خدا را دوست داشت و به خوبى مى
مهربانى رفتار کند. 

برد و وقتى امواج خروشان سوارى مىمن و برادرم خاطرات روزهایى را به یاد آوردیم که پدر ما را به قایق 
انداختند همچنان راه آوردند پدر بر خالف سایر قایق سواران که لنگر مىو توفنده از هر سو به قایق هجوم مى

مان نمود به شدت ما را به خاطر نافرمانىگشود. پدر هر وقت ضرورت ایجاب مىخود را از میان امواج مى
اقعاً مرد بود. کرد. پدر وتوبیخ و تنبیه مى

هاى شهر براى یکصد زن همین شخص بیش از بیست و پنج سال هر یکشنبه عصر در یکى از بیمارستان
توانستند سرود بخوانند پدر با داد و اگر چه بسیارى از آنها نمىعقب مانده ذهنى جلسه پرستشى ترتیب مى

دانست که با این کارش به آنها این احساس . او مىکردمالیمت و بردبارى آنها را در پرستش خداوند هدایت مى
ایستاد و این اند و شخصى به فکر آنهاست. پس از اتمام جلسه پدر در کنار در مىبخشد که فراموش نشدهرا مى

کردیم بوسیدند. من و برادرم که سن و سالى نداشتیم مشاهده مىهایش را مىزنان مفلوك به نشان تشکر گونه
قامت و قوى پیکرمان که تجسم کامل مردانگى بود با مالیمت و عطوفتى ستودنى با آنها رفتار که پدر بلند

کرد. مى
گذارید؟ آیا متوجه این امر اگر شما پدر هستید چه تأثیرى روى فرزندانتان و به ویژه پسر یا پسرانتان مى

کوشند تا مفهوم مردانگى را دریابند و آنها مىهستید که پسران خردسالتان به دقت رفتار شما را زیر نظر دارند؟ 
شما الگوى آنها هستید. امیدوارم که در شما ایمانى قوى به خدا مشاهده نمایند. نیز امید دارم که هم قاطعیت و 

کنم کنند، پس تبریک عرض مىها را در شما مشاهده مىهم مهربانى و عطوفت در شما ببینند. اگر این ویژگى
کنید و ایشان تا آخر عمر سپاسگزار شما خواهند بود. اگر فرزند شما دختر خدمت را به آنها مىچون بزرگترین

است رفتار پسندیده شما بر او هم تأثیر مثبت خواهد نهاد زیرا با دیدن شما متوجه خواهد شد که چه نوع مردى 
تواند در آینده شوهرى روحانى براى او باشد. مى

گذارید؟ هر زنى مشتاق آن است که همسرش د چه تأثیرى روى همسرتان بر جاى مىایاگر ازدواج کرده
تاب و توان، بى روحیه و فاقد اعتماد به خواهد شوهرش مردى بىمانند یک مرد واقعى به او عشق بورزد. نمى

اى خواهد شوهرش براى سرپوش نهادن بر عدم احساس امنیت خود دست به رفتارهنفس باشد. از طرفى نمى
خواهد که شوهرش مردى جاهل مآبانه بزند و از این طریق بکوشد تا مردانگى خود را به ثبوت رساند. زن مى
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خدا ترس باشد و آن قدر در خود احساس امنیت داشته باشد که بتواند شخصیتى انعطاف پذیر داشته باشد. 
دهد که بتواند بى هیچ قرار مىچنین مردى هم نیرومند است و هم با عاطفه و همسر خویش را در وضعیتى 

اى عشق و احترام خود را نسبت به شوهرش ابراز کند. سؤال آخر این که در محل کار خود، در ترس و واهمه
اى درخشان تواند از آیندهگذارید؟ کشور ما در صورتى مىمدرسه یا در کلیسا چه تأثیرى بر دیگران مى

اً به خدا عشق بورزند و از فروتنى و اعتماد به نفس الزم براى برخوردار شود که نسل جدید مردان آن عمیق
هدایت حکیمانه کشور برخوردار باشند. 

اى قدرتمند در دست خدا خواهند بود. به وقتى مردان نقشى را که خدا براى آنها در نظر دارد ایفا کنند وسیله
گذارند. کند و تأثیراتى مثبت بر دیگران مىىاین ترتیب آنان تبدیل به کسانى خواهند شد که تفاوت ایجاد م

اى به سوى قلب دریچه
هاى یک مرد اى است به سوى قلب او. بنابراین از چشمهاى یک مرد دریچهشاعرى گفته است که چشم

ر است هاى یکى از دوستانم که مردى تمام عیاگذرد پى برد. هنگامى که به چشمتوان به آنچه در درونش مىمى
هایى چون داشتن شور و اشتیاق، انگیزه قوى و عزمى راسخ ملکه وجودش کنم درمى یابم که ویژگىنگاه مى

اند. مردانگى اصیل و حقیقى یعنى داشتن شور و اشتیاق، انگیزه قوى و عزمى راسخ، یعنى اشک ریختن و شده
.خندیدن، عشق ورزیدن و روحانیت مردانگى حقیقى یعنى توازن و کمال
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فصل چهارم 

زنان، آزادى و پیروى از خدا 

1971دانید که تا سال گیرى شرکت کنند؟ آیا مىتوانستند در راىزنان آمریکا نمى1920دانید که تا آیا مى
زنان در سوئیس حق راى نداشتند؟ 

توانست کارت اعتبارى داشته در بسیارى از کشورها یک زن نه حق اجاره منزل داشت نه مى1960در دهه 
شد که ى دریافت وام کند. در این موارد فقط در صورتى با تقاضاى زن موافقت مىتوانست تقاضاباشد و نه مى

گرفت. در آن زمان بسیارى از مردم معتقد شوهرش یا یکى از بستگان ذکور وى مسئولیت قرارداد را بر عهده مى
براى زن زیان داشتند که ورزش بودند که براى زن شایسته است که همواره خاموش باشد. کارشناسان اظهار مى

آور است. در آن زمان چیزى به اسم وزنه بردارى یا دو و میدانى زنان وجود نداشت. مطابق یکى از 
صورت گرفت پنجاه و یک در صد مردان بر این باور بودند که سرشت زن براى 1965هایى که در بررسى

رهبرى و مدیریت مناسب نیست. 
ست. امروزه مشاغل حساس و مهم بسیارى به زنان سپرده شده است و خدا را شکر که زمانه تغییر یافته ا

توان زنانى همچو مارگارت دارند. نیز مىاى را دریافت مىتوان دید که جوایز علمى ارزندهزنان بسیارى را مى
کنند. تاچر و بى نظیر بوتو را مشاهده کرد که یک کشور را اداره مى

اند و خود هاى زنان تجدید نظر کردههاى منفى خود در مورد توانمندىضاوتبسیارى از مردان فهمیده در ق
توانند منشاء اند که مىاند. آنها به این حقیقت پى بردههایى بالقوه خود افتادهزنان هم به فکر کشف توانایى

دارند چون خدمات منحصر به فردى در جهان شوند. بدیهى است که زنان جوان امروز برگ برنده را در دست 
افق نامحدودى فرا روى آنها گسترده شده است و امکانات نامحدودى براى رشد در اختیار دارند. روزگار تغییر 

کرده است. 

اى از زشت و زیبا ملغمه
اى در یکى از مجالت معروف آمریکا خواندم که آیا تمام تغییرات بوجود آمده خوب هستند؟ در مقاله

کند. امروزه در آمریکا الگوهاى تلویزیونى چهار الگوى نامطلوب را به زنان دیکته مى
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الى ندارد اما این گویند. البته کار خارج از خانه هیچ اشکاول، از کار خارج از منزل به اغراق سخن مى
کنند که عمالً براى یک زن، کار خارج از منزل را هاى تلویزیونى چنان تصویرى از این مساله ارایه مىبرنامه

سازند. تبدیل به یک بت مى
کنند که گویى این روش زندگى کنند و طورى وانمود مىدوم، تنها زندگى کردن را به یک هنجار تبدیل مى

آورد. اس استقالل و خود کفایى به ارمغان مىبراى زنان احس
هاى اخالقى و غیره لغزش» سوم، این الگوها اگر چه همانند دیگر مردم با مشکالتى نظیر خانواده فرو پاشید.

ورند به گیرند و تالشى براى خروج از منجالبى که در آن غوطهاست به گریبان هستند مشکالت را به جد نمى
. آورندعمل نمى

دهند. چهارم، به شکلى بد دهنى و بر زبان راندن کلمات ناشایست را اشاعه مى
کنند باالخره به اى. باید اعتراف کرد زنانى که مطابق چنین الگوى ناپسندى زندگى مىعجب آزادى احمقانه

به مشروبات الکلى هستند، در اند چون همانند بسیارى از مردان معتاد آرزوى دیرینه برابرى با مردان دست یافته
شرمانه کلمات زننده و اى پشیمان شوند بىکشانند بى آنکه ذرهکنند، زندگى خود را به تباهى مىانزوا زندگى مى

توان انتظار داشت. آورند. متاسفانه از این هنجار آفرینى یکسره اشتباه چیزى جز این نمىرکیک بر زبان مى

انتخاب دارند؟آیا زنان آزادى براى
نویسد: بدیهى است که تمام دستاوردهاى زنان خوب نبوده است. یکى از نویسندگان زن مى

کند کنند زن در خارج از منزل کار مىهاى گروهى از زنان دهه هشتاد آمریکا ترسیم مىدر تصویرى که رسانه
مهمترین مساله در زندگى او کماکان اشتغال در و اگر همسر و فرزندانى دارد براى آنها اهمیت قایل است اما

شوند. نویسنده کنند تقریباً نادیده گرفته مىبیرون از منزل است. در این تصویر، زنانى که فقط خانه دارى مى
گوید که امروز در برخى از تحقیقاتى که انجام شمارد و مىسطور باال نقاط ضعیف دیگر الگوى جدید را بر مى

دار چندان وقعى کنند و در مجالت زنان به نقش اجتماعى زنان خانهدار را بى کار تلقى مىن خانهگیرد زنامى
برد: شود. نویسنده این مقاله بحث خود را با طرح یک درخواست به پایان مىنهاده نمى

و هستند دیگر تمام هدفى که از طرح این بحث در نظر داشتم این بود که مردم بپذیرند که من تنها نیستم 
اشتغال دارند و این کار نیز شأن و منزلت خاص خود را دارد. » خانه دارى«زنانى چون من که آنها نیز فقط به 

توانند و نباید مانند هم زندگى کنند؟ آخرین جمله آیا زمان درك این حقیقت فرا نرسیده است که تمام زنان نمى
سازد. هر زنى ر بار فشارهایى است که امروزه اجتماع بر آنان وارد مىاین مقاله کلید آزادى بسیارى از زنان از زی
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شخصیت منحصر به فرد خود را دارد و خداوند زنها را مانند هم خلق نکرده است و از آنها توقع هم ندارد که 
مانند هم زندگى کنند. 

روى زنان و هدف دوم باال جنبش زنان با دو هدف آغاز شد. هدف اول گشودن در بازار کار و تجارت به 
هاى دار بود. با گذشت سالها این جنبش در رسیدن به هدف نخست خود پیروزىبردن شأن و منزلت زنان خانه

در خور توجهى کسب کرد اما هدف دیگر خود را یکسره به محاق فراموشى سپرد. سرانجام هم الگویى براى 
تواند شأن و منزلت اجتماعى در خورى کسب ه بازار کار نمىزندگى زنان ارایه کرد که در آن زن جز با ورود ب

کند. 
دارى اشتغال توانند فقط به خانهحتى جامعه شناسان معمولى هم به این مساله اذعان دارند که همه زنان نمى

رز فکر دارى را برمى گزینند به داشتن طداشته باشند و از طرفى این هم صحیح نیست که زنانى را که فقط خانه
انگیزه بودن متهم کنیم. باید اعتدال و توازن را حفظ کرد. قدیمى و عقب مانده و بى

ناپذیر فشار تحمل
ماهیت زورگویانه این توقعات از زنان کامالً آشکار و هویداست. معتقدم که تمام زنان بالغ در عمق وجود 

شخصیتى منحصر به فرد آفریده است. همچنین نیرویى در خود بر این مساله وقوف دارند که خدا آنها را با 
درونشان آنها را وامى دارد تا مطابق شخصیتى که خدا به آنها بخشیده است زندگى کنند اما تقریباً براى آنها نا 

آمیز فرهنگ معاصر ببندند. ممکن است که گوش خود را بر روى صداى تحکیم
ا وادار به زندگى مطابق الگویى سازند که مطلوب و مقبول مردان است. حتى اند تا زنان رقرنها مردان کوشیده

ام که تقریباً زندگى خود را به خاطر گردن نهادن به در سالیان اخیر هم زنان آگاه و با کفایتى را دیده
ه اند. زنان بدرستى علم مخالفت با این راه و رسم زورگویانهاى شوهرى مستبد و مغرور باختهزورگویى
بخشند. اند و کم کم به آن پایان مىبرافراشته

دهند. رهانند بار دیگرى را بر دوش خود قرار مىاما بسیارى از زنان اگر چه خود را از زیر فشار یک بار مى
امروزه زنان تحت فشار بارى قرار دارند که توقعات گروه دیگرى از زنان بر دوش آنها نهاده است. مواردى از 

دار شوند. تمام زنان باید شغلى خارج از منزل داشته باشند. تمام زنان باید حتماً بچه«قعات عبارتند از این تو
مند همه زنانى که فرزندانى دارند باید تمام مدت در خانه نزد آنها بمانند. تمام زنانى که به فرزندان خود عالقه

» ان باید ازدواج کنند.هستند باید به تکالیف مدرسه آنها رسیدگى کنند. تمام زن
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گیرند و توان ادامه داد. تمام زنان هر روزه آماج حمالت این توقعات قرار مىاین فهرست را همچنان مى
گویى این حمالت را پایانى نیست. 

آزادى حقیقى 
ن خود صورت همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگى ذه«فرماید: ها کالم خدا مىدر قلب این آشفتگى

). به نظر من 2:12(رومیان » خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اداره نیکوى پسندیده کامل خدا چیست
آیا از این همه تالش براى زندگى مطابق الگویى که دیگر زنان بر شما تحمیل «فرماید: خدا به فرد فرد زنان مى

ام. به هر یک از شما بدن، فکر و ت منحصر به فردى بخشیدهاید؟ من به یکایک شما شخصیکنند خسته نشدهمى
هاى اى از عالیق، عطایاى روحانى، توانمندىام. در درونتان مجموعهخلق و خوى منحصر به فردى عطا کرده

خواهید کسى غیر از خودتان باشید؟ چگونه ام که فقط خاص شماست. پس چرا مىطبیعى و رویاهایى را نهاده
بداند که شما به چه روشى باید زندگى کنید؟ اجازه -چه مرد باشد و چه زن -د که انسانى دیگر انتظار داری

»ندهید تا این فرهنگ غالب حق انتخاب را از شما سلب کند و شخصیت منحصر به فردتان را مدفون سازد.
نگى در نوسانند در تقالى یافتن زنان هم مثل مردان که پیوسته میان رفتار مردانه افراطى و رفتار تهى از مردا

هاى خود هستند. براى آنها این سواالت مطرح است که چطور باید زندگى کنند؟ چطور پاسخى به پرسش
تواند توانند حقیقتاً آزاد باشند؟ هدف و آرمان مبتنى بر توازن و اعتدال کدام است؟ یک زن چه وقت مىمى

نقش خود را به خوبى ایفا کند؟ 
ام. فرماید: پاسخ این سواالت را از من بخواهید. من شما را به این شکلى که هستید آفریدهه زنان مىخدا ب

هاى عظیمى براى زندگیتان دارم که با شخصیت شما تناسب کامل دارند. پاسخ شما را دوست دارم. نقشه
»سواالت خود را از من بطلبید. در خصوصى دعوت الهى خود به من اطمینان کنید.

اولین قدم از سر قدمى که زنان باید براى رسیدن به آزادى حقیقى بردارند این است که با جدیت تمام با این 
فکر که همه زنان باید از الگوى واحدى پیروى کنند به مبارزه برخیزند زیرا چنین فکرى خالقیت خدا را در 

هاى اخالقى مختلف، یب منحصر به فردى از ویژگىگیرد. خدا در هر زنى ترکها یکسره نادیده مىآفرینش انسان
عطایاى گوناگون و تمایالت متفاوت پدید آورده است و طبیعتاً هر زنى به طریقى که فقط خاص خودش است 

تواند شخصیت منحصر به فرد خود را نشان دهد. مى
) به زنان نشان 36:8(یوحنا» وداگر پسر شما را آزاد کند در حقیقت آزاد خواهید ب«هنگامى که عیسى فرمود: 

داد که قدم دومى که براى رسیدن به آزادى حقیقى باید بردارند چیست. قدم دوم، آزاد شدن از زنجیرهاى گناه 
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ها و عصیان در برابر خدا. این آزادى روحانى درونى زمانى به تحقق است یعنى رهایى از خود محورى
هاى عیسى مسیح سپارند. به این ترتیب نند و زندگى خود را به دستپیوندد که زنان از گناهان خود توبه کمى

توانند فرزندان خدا شوند و به عضویت خانواده الهى در آورند مىآنها نیز همانند مردانى که به مسیح ایمان مى
آیند. 

ردان که در مجموع متاسفانه تفکر اشتباهى که برخى زنان اسیر آن هستند این است که خود را در مقایسه با م
پندارند و بنابراین اطمینانى کاذب در مورد تر مىترى در برابر خدا دارند عادلنسبت به زنان طبیعت سرکش

ها اعم از مرد و زن گناهکارند و براى نجات به دهد که همه انسانمقدس تعلیم مىنجات خود دارند. اما کتاب
ید شجاعت به خرج دهد و شخصاً تصمیم به پیروى و اطاعت از صلیب مسیح نیاز دارند. در نتیجه هر زنى با

مسیح بگیرد. با این کار وى پاکى، لطافت و قدرت محبت مسیح را تجربه خواهد کرد. و از اینکه خودش یعنى 
همان کسى که خدا او را خلق کرده است باشد ترسى به دل نخواهد داشت. قدم سومى که یک زن براى رسیدن 

طلبى؟ تو خداوندا از من چه مى«ى باید بردارد این است که خود را به خدا بسپارد و بگوید: به آزادى حقیق
هاى نهفته در وجودم نیز بخوبى اطالع دارى. تکلیفى که شناسى. از توانایىخالق من هستى و مرا بخوبى مى

اى که هاى تو و نقشهخواهم به رهنمودکنى چیست؟ من آماده شنیدن صداى تو هستم. مىبراى من تعیین مى
براى زندگیم دارى عمل کنم و برایم مهم هم نیست که این کار به چه بهایى تمام شود. حتى اگر عمل به سخنان 

» ام عمل خواهم کرد.تو باعث شود تا مرد و زن از من روگردانند به وظیفه

زنان سنت شکن کتاب مقدس 
ها و زنجیرهاى گناه دست و پایشان را صفحات کتاب مقدس مشحون از زنانى است که توقعات دیگر انسان

توانستند با خدا راه روند. آنها اسیر این فکر نبودند که مدام باید در فکر توانست ببندد و ایشان با آزادى مىنمى
گ حاکم نیز آنها را برنمى آشفت. این زنان آزاده راضى نگاه داشتن دیگران باشند. فریادهاى ضد و نقیض فرهن

توانستند مطابق هدایت الهى زندگى کنند و صداى کردند با آزادى بیشترى مىهمچنان که در روحانیت رشد مى
کرد و شجاعت الزم را هم به ایشان هاى جدیدى به آنها عطا مىخدا را باز شناسند. خدا پیوسته ماموریت

بخشد. مى
هایشان را به سوى خدا دراز دبوره را بخاطر دارید؟ اسرائیلیان در اوج درماندگى و آشفتگى خود دستآیا 

کردند و از او خواستند تا رهبرى برایشان عطا فرماید که براى سر و سامان دادن مجدد به زندگى قوم از توان 
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او براى ایجاد تحولى اساسى در ساختار کافى برخوردار باشد. خدا با حکمت بى انتهایش دبوره را برگزید و از 
سیاسى و نظامى قوم اسرائیل استفاده کرد این تحول چهل سال صلح و کامیابى به ارمغان آورد. 

اش مناسب این دانست که خلق و خوى او و عطایا و اقتدار روحانىچرا خدا دبوره را برگزید؟ چون مى
زن بر عهده گرفتن چنین ماموریتى با عرف رایج اجتماعى ماموریت است. اگر چه در آن زمان براى یک 

همخوانى نداشت اما این امر سبب نشد که خدا ماموریت مذکور را به دبوره محول نکند و از طرفى فرهنگ 
رایج سبب نشد که دبوره این ماموریت را نپذیرد. دبوره از این که سایر مردان و زنان درباره او چه خواهند 

کرد. به این ترتیب دبوره با اتکا به دل نداشت. این خدا بود که خط مشى زندگى او را تعیین مىاندیشید هراسى
) 4به قدرت خدا جریان تاریخ را عوض کرد (داوران باب

اى ننگین براى نابودى کل قوم یهود طرح کرد. در اینجا هم خدا بعدها در تاریخ عهد عتیق مرد شریرى نقشه
ى اجراى مقاصدش استفاده کرد. نام این زن استر بود. خدا در استر ترکیب منحصر به فردى از از وجود زنى برا

زیبایى، حس همکارى و شجاعت پدید آورده بود و از همین ترکیب براى نجات قوم یهود استفاده کرد. 
د. خدا به استر شجاعت توان در کتابى به همین نام در عهد عتیق خوانانگیز زندگى استر را مىداستان هیجان

آمیز بزرگى بزند؛ اقداماتى که هم نشان از شد وى دست به اقدامات مخاطرهعظیمى بخشیده بود که باعث مى
توانست به راحتى به قیمت جانش تمام بشود. در واقع، کشمکشى که در درون ایمان عظیم استر بود و هم مى

نزد پادشاه داخل خواهم شد، اگر «ن او به اوج خود رسید: استر میان ایمان و ترس جریان داشت در این سخنا
).16:4(استر» چه خالف حکم است. و اگر هالك شدم، هالك شدم

اش آن چنان امنیت و این آیه مجبوب من است چون حکایت از تصمیم زنى دارد که حضور خدا در زندگى
ها شنید و از جانب او ماموریتى ها و سنتالبقوتى به او بخشیده بود که وقتى دستور خدا را براى شکستن ق

» حاضرم به هر بهایى که باشد به دستور خدا عمل کنم.«غیر معمول و خطرناك یافت با شجاعت اعالم داشت: 
کرد و وى حاضر بود استر زنى صاحب کماالت، شجاع و روحانى بود. خط مشى زندگى او را خدا تعیین مى

گى خود را به خطر اندازد. بخاطر عمل به اراده الهى زند
اى براى تعلیم به او بخشیده بود. العادهگوید که خدا عطایاى فوقعهد جدید از مردى به نام اپلس سخن مى

اى نداشت. در نتیجه خدا از اکیال و پرسکله براى تعلیم دادن به او استفاده کرد. اما وى از معرفت روحانى بهره
اى دانست که پرسکله چه الهیدان برجستهکه زنان به مردان تعلیم دهند اما خدا مىدر آن روزگار معمول نبود 

است. این زن با خدا همکارى کرد و به نحوى باعث ایجاد تحول مثبت در کلیساى اولیه شد. 
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ش کنم. هنگامى که خدا پسرهاى مشابه بسیارى وجود دارد. به یک مورد دیگر اشاره مىدر این باره داستان
را به جهان فرستاد زنى به نام مریم را برگزید تا پسر خدا را متولد سازد و از او مراقبت کند. خدا به صورت 

هاى اخالقى، عطایایى روحانى، اتفاقى مریم را برنگزید. شخصیت مریم ترکیب منحصر به فردى از ویژگى
العاده باشد. مریم به دعوت مخصوص شد تا او بتواند مادرى فوقعالیق و تمایالت خاصى بود که سبب مى

الهى لبیک گفت و براى عیسى مادرى دلسوز و مهربان گردید. ماموریت خدا براى مریم با شخصیتى که خدا به 
مریم بخشیده بود کامالً متناسب و سازگارى داشت. مریم نیز این ماموریت را با شادى پذیرفت. او چون زنى 

دهنده جهان را تقدیم مردم جهان سازد. وقف شده و کوشا بود توانست نجات 
شود که الگوى واحدى براى زندگى زنان وجود هایى که ذکر شد آیا این نتیجه حاصل نمىبا توجه مثال

گردید. استر باید ندارد؟ خدا براى هر یک از زنان دعوت خاصى دارد. دبوره بایست رهبرى نظامى و سیاسى مى
اى که شد و وظیفهبایست معلم الهیات مىگردید. پرسکله مىاز قتل عام مردمش مىشد و مانع اى زیبا مىملکه

دار باشد. خدا براى مریم در نظر گرفت این بود که مادر و خانه
کوشند تا رضایت مردم یعنى رضایت بزرگترها، دوستان و همه اند که فقط مىبسیارى از زنان چنان بار آمده

مسیح ایمان آورند و از احساس توانند به آزادى حقیقى دست یابند که به عیسىانى مىرا جلب کنند! زنان زم
کوشند. به بیان دیگر امنیت درونى برخوردار گردند و تبدیل به اشخاص شوند که براى جلب رضایت خدا مى

اموریت الهى آن قدر قوى باشند که از تارى که سنت رایج به دور آنها تنیده است خارج شوند و با اجراى م
خود تغییرى اساسى در دنیاى خود پدید آورند. 

زنان سنت شکن امروز 
با شادى باید بگویم که مادر ترزا تحسین برانگیزترین زن قرن حاضر بوده است. این فرشته کلکته به مفهوم 

و مجرایى براى انتقال دادگر خدا گوش فرا مىحقیقى کلمه سنت شکن بوده است. او هر روز به صداى هدایت
گردید. شفقت و قدرت دگرگون کننده خدا به مردم پیرامون خود مى

اندیشیدم و نیز به زنى که کردم به مادر ترزا مىهنگامى که پیام این فصل از کتاب را در کلیسایمان موعظه مى
که اگر هر زنى ماموریتى را که خدا کردم و در همان حال به این مساله اندیشیدمدر برابرم نشسته بود نگاه مى

براى او دارد بپذیرد و بر خالف جریان فرهنگ معاصر گام بردارد چه قدرتى در زندگى او جارى خواهد شد. 
در این اندیشه بودم که اگر کلیسا پر از زنانى کامالً وقف شده به خداوند و سنت شکن باشد خدا از طریق آنان 

شد اگر امروز کردم که چقدر عالى مىى به انجام خواهد رساند. به این فکر مىچه اعمال عظیم و حیرت انگیز
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لبیک اى خداوند مرا «توانستند بگویند: خیزاند که مىهایى برمىها و مریمها، استرها، پرسکلههم خدا دبوره
»بفرست. اگر هالك شدم، هالك شدم.

بود صحبت کردم. مطابق عادت از او پرسیدم که چه پس از اتمام جلسه با دخترى که سال سوم دبیرستان 
خواهم شغل شما را داشته باشم. من مى«شغلى را براى آینده خود برگزیده است. او با شجاعت تمام پاسخ داد: 

خواهم روزى مانند شما کنید. مىدهید و به آنها کمک مىام که شما چطور به دیگران مشورت و تعلیم مىدیده
»شوم.

انگیز بود. او دهد چقدر هیجاناى نمىگفتن با دختر جوانى که اهمیتى به رفتارها و الگوهاى کلیشهسخن
تواند هر کارى انجام دهد. ایمان داشت که خدا از طریق دختر کوچکى که ایمان بزرگى دارد مى

ود را به خدا بسپارید. اى زنان لطفاً به این نصیحت گوش کنید و در هر جایى و مقامى که هستید زندگى خ
توانند اى که خدا براى زندگیتان دارد عمل کنید. مردان نمىهم اکنون تصمیم بگیرید که از این پس مطابق برنامه

آورد. براى این که بتوانید مستقالً و بطرز صحیح درك کنند که فرهنگ معاصر چه فشارى بر شما وارد مى
دانید که چگونه باید از خدا حکمت کسب کنید فصل دارید. اگر نمىگیرى کنید به کمک روح خدا نیاز تصمیم

اول این کتاب را که در مورد روحانیت اصیل و حقیقى است مجدداً بخوانید تا یاد بگیرید که چگونه صداى 
خدا را باز شناسید. 

اى زندگى کند یوهام که چگونه او کوشیده است تا به شدر طول پانزده سال زندگى مشترك با همسرم دیده
که هم بتواند رضایت خدا را جلب کند و هم از شخصیتى که خدا به او عطا کرده است فاصله نگیرد. همسرم، 

است چنین عنوانى » همسر کشیش«لین، همسر و مادرى مهربان، فهمیده و باهوش است و براستى برازنده عنوان 
ا همسرم بخوبى توانسته است بدون توجه به حرف و آورد. امانتظارات و توقعات بسیارى را به همراه مى

رود، دفتر حدیث دیگران راه خود را پیدا کند. اما چگونه؟ به این طریق که هر روز به اتاق کارش مى
پردازد که پیش رو دارد. گشاید و در حضور خدا به تفکر در مورد تصمیماتى مىاش را مىهاى روزانهیادداشت

طلبى؟ آیا اکنون زمان مناسبى براى انجام آیا این همان کارى است که از من مى«رسد: پهمسرم از خداوند مى
هایم و سالمت فکریم خواهد گذاشت؟ آیا این ام، برنامهدادن این کار است؟ چنین کارى چه تأثیرى بر خانواده

دمت کردن به توست یا اى تناسبى دارد؟ آیا هدف من از انجام دادن آن، خکار با عطایایى که به من بخشیده
تحت تأثیر قرار دادن دیگران؟ آیا انجام دادن این کار از روى ایمان است یا خود محورى؟ آیا حق دارم در این 
مورد تردید داشته باشم یا باید با توکل بر تو شک و دودلى را از خود دور کنم؟ آیا باید ایمان بیشترى داشته 

» باشم؟
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و معیارهاى پوچ و بى ارزش اجتماع و پیروى از خدا کارى بس دشوار است. اما ها زیر پا گذاشتن سنت
اى نیست. زیرا اگر تنها هدف زندگى ما جلب رضایت مردم باشد به بن بست خواهیم رسید و تالش چاره

بیهوده ما جز ناراحتى، اضطراب، پریشانى و اسارت نتیجه دیگرى در بر نخواهد داشت اما تالش براى خشنود 
ساختن خدا راهى براى رسیدن به صلح و آرامش و رضامندى و آزادى حقیقى است. 



1

فصل پنجم 

حقیقت گویى سنگ بناى روابط حقیقى 

تر ساخت. اکنون زمان آن بحث درباره جایگاه مرد و زن ما را یک قدم به مسیحیت اصیل و حقیقى نزدیک
است که یک قدم دیگر هم برداریم و این بار به بحث درباره روابط خود با دیگران بپردازیم. 

براى ما فراهم سازد که آزادانه همه ما مشتاق روابطى هستیم که کامالً بر مبناى صداقت باشد و این امکان را 
ها و امیدهاى خود سخن گوییم و بتوانیم ها، نقاط ضعف و قوت و نیز از بیمبتوانیم از شکستها و پیروزى

رازهاى خود را با دیگران در میان گذاریم و از همدردى آنها برخوردار شویم. 
اى با دیگران برخوردار شویم. او ما را صمیمانهخداوند هم دقیقاً مایل است که ما از چنین روابط واقعى و 

آفرید تا به بهترین شکل ممکن با دیگران مصاحبت و مشارکت داشته باشیم. 
ام که همین اشخاص از زندگى خود سخت ام که به چنین روابطى نیاز ندارند. اما دیدهبارها از برخى شنیده

آمیز اند رفتارى به ظاهر مردانه و خشونتصحیح با دیگران نشدهناراضى هستند. آنها چون موفق به ایجاد روابط
اند که در واقع سرپوشى بر شکست آنهاست. در پیش گرفته

همه ما مشتاق روابطى مبتنى بر صداقت و یکرنگى هستیم، روابطى که امکان بیان آزادانه عواطف و 
اند که در قلبشان خصومت و روابطى با من سخن گفتهاحساساتمان را به ما بدهد. اما واقعاً چند بار از چنین

اند اما به عقیده آزردگى مکنون و نهفته بوده است. عوامل بسیارى در ایجاد چنین روابط نامطلوبى دست داشته
من بزرگترین عامل تهى بودن این روابط از صداقت و یکرنگى بوده است. این فصل از کتاب با این هدف به 

ست که ما حقیقت گویى را در روابط خود فراگیریم چون حقیقت گویى اساس روابط واقعى و نگارش درآمده ا
مطلوب است. 

اى ارزنده اما...نظریه
اگر به شوهرم بگویم که از این همه » «کند.اگر به رئیسم حقیقت را بگویم خون به پا مى«ایم: بارها گفته
اگر به استادم بگویم که چرا تکالیفم را به موقع » «ام بدتر خواهد کرد.هایش دیگر خسته شدهمسافرت رفتن

» دهد.ام نمره نمىانجام نداده
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دانیم که ترسیم، چون تاب تحمل نتایج آن را نداریم. همه ما مىا از گفتن حقیقت مىباید اعتراف کنیم که م
فرماید که حقیقت را با کند. براى مثال مىمقدس صریحاً ما را به گفتن حقیقت و راست گویى سفارش مىکتاب

، 15:4انمحبت بگوئیم. شهادت دروغ ندهیم و به یکدیگر حقیقت را بگوییم. (مراجعه کنید به افسسی
). از لحاظ نظرى قبول داریم که صداقت همیشه راهگشا است و کلید داشتن 25:4و افسسیان16:20خروج

دانیم گیریم که مىروابط واقعى و ارزنده با دیگران است، اما زمانى که عمالً رو در روى شخصى قرار مى
رویم. ن نیست، از گفتن حقیقت طفره مىآید و بالفاصله قادر به پذیرفتن آحقیقت به مذاق او سخت تلخ مى

توانم. کنیم که شاید دیگران بتوانند در چنین مواردى حقیقت را بگویند، اما من نمىپیش خود فکر مى

یک مثال عالى 
ام در حال دوش گرفتن در باشگاه بودم، مردى زودتر از من از یک روز وقتى پس از پایان تمرینات ورزشى

کند ج شد و پس از این که نگاهى به اطراف خود انداخت و مطمئن شد که کسى به او نگاه نمىحمام خار
ام را برداشت و پس از این که خودش را با آن خشک کرد آن را به طرفى انداخت و به محوطه رختکن حوله

رفت. خشکم زده بود!
گو هستم حرفى ى دالور، نترس و ركاز کار این شخص به شدت عصبانى شده بودم، اما از آنجا که شخص

تر از من هستند درگیر نشوم. اما این شخص تر و قوىام که با اشخاص که درشتنزدم. در طى سالها یاد گرفته
اش خوانده بود! با این حال جثه کوچکى داشت از و طرفى مسن هم بود. به قول معروف با یک مشت فاتحه

ام استفاده مرد حسابى به چه حقى از حوله«گفتم: بود و در قلبم مىحرفى به او نزدم. خونم به جوش آمده
اى که دقایقى قبل دزدکى از آن دانست که حولهاین شخص نمى» کردى و بعد هم آن را پرت کردى و رفتى.

استفاده کرده بود به من تعلق داشت. در نتیجه وقتى به رخت کن رفتم سعى کرد باب سخن را با من بگشاید و 
اى به کارى که دقایقى پیش انجام داده بود با او به هر درى سخن گفت. من هم بدون کوچکترین اشارهاز

گفتگو پرداختم و احساساتم را پنهان کردم. سپس هر دو با هم خداحافظى کردیم و از یکدیگر جدا شدیم. 
این مرد «ه ذهنم رسید این بود: خواهید بدانید که نتیجه چه شد؟ دفعه بعد که او را دیدم اولین فکرى که بمى

گذشت و مانع بزرگى در روابط دانست که در درونم چه مىاین مرد نمى» چرا از حوله من دزدکى استفاده کرد؟
ما پیش آمده بود. 

حفظ صلح یا گفتن حقیقت 
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اتان را فراموش ولهدوست عزیز مثل این که ح«ام را دزدکى برداشته بود نگفتم: چرا من به شخصى که حوله
ام را صادقانه مطرح نکردم؟ چون متاسفانه انسان ذاتاً حفظ صلح را بر گفتن حقیقت چرا ناراحتى» کرده بودید؟

دهیم. دهد. همه ما براى اجتناب از برخورد و کشمکش هر کارى از دستمان بر آید انجام مىترجیح مى
اد که مصداق بارز حقیقت فوق بود. شخصى به یک رستوران اى را نشان دچند سال پیش تلویزیون برنامه

نشست. سپس بى مقدمه دستش را در بشقاب وى شد و در کنار فردى که مشغول خوردن غذا بود مىوارد مى
خورد. دور بینى که مخفیانه در رستوران کار برد و چند سیب زمینى سرخ کرده برمى داشت و مىفرو مى

گرفت. این صحنه ده مرتبه تکرار شد، اما جز یک نفر هیچ العمل مشتریان فیلم مىگذاشته شده بود از عکس
کس اعتراضى نکرد. اگر چه تمام آن اشخاص از این حرکت عصبانى شده و حالتى تهاجمى به خود گرفته 

اى بر زبان نراندند. بودند اما کلمه
آمیز خود را با ا حداقل در ظاهر رابطه صلحگذارند تمردم هنگامى که بر احساسات حقیقى خود سرپوش مى

کنند اما بازد. آنها در ظاهر صلح را حفظ مىدیگران حفظ کنند به تدریج صداقت رابطه آنها با سایرین رنگ مى
دار شده، مسایل حل نشده و خصومت، نهفته است و همین که در پس این صلح تصنعى احساسات جریحه

زیر خاکستر است شعله خواهد کشید. خریدن صلح ارزان به بهایى گران تمام فرصت مناسبى مهیا شود آتش که 
انجامد که عارى از حقیقت است. اى مىشود و در نهایت نیز به پدید آمدن رابطهمى

وارد تونل وحشت شوید 
گوید که خدا خص مىاى به نام اسکات پک نظریه جالبى در مورد روابط خواندم. این شدر کتابى از نویسنده

ما را چنان خلق کرده است که مشتاق داشتن روابطى با دیگران هستیم که بر مبناى صداقت استوار باشد و به ما 
» اجتماعى«امکان بیان آزادانه عواطف و احساساتمان را بدهد. به بیان دیگر خدا ما را به صورت موجوداتى 

دهیم، جز داشتن روابطى که یکسره بر تن حقیقت ترجیح مىخلق کرده است. اما چون ما حفظ صلح را بر گف
مبناى دروغ و ریا قرار دارد فرجامى در انتظارمان نیست. 

توان یافت که روابطى سطحى با همسر خود، خانواده خود یا دوستان خود دارند. امروزه عده بسیارى را مى
شود، . در نتیجه حرفى از سوتفاهمات زده نمىدر این روابط هیچکس جرأت گفتن سخنى برخورنده را ندارد

اى که زیر بناى این گردد. قاعدهآید و سؤالى دشوار مطرح نمىسخنى از احساسات جریحه دار شده به میان نمى
آمیز خارج نسازید. دهد عبارتست از آشوب به پا نکنید و روابط را از حالت صلحروابط سطحى را تشکیل مى
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شود غیر حقیقى و کاذب است. به این ترتیب آید و حفظ مىه این طریق پدید مىاما صلحى که ب
تواند احساسات خود را ابراز کند. وقتى شوند. کسى نمىآیند هرگز حل نمىسوءتفاهماتى که به وجود مى

مانند. مىآیند، حل ناشده باقىشود و هنگامى که تردیدهایى پدید مىشود دیگر حرفى از آن زده نمىتوهینى مى
ها و سوتفاهماتى که تا پیش از این پنهان و شود. رنجیدگىتر مىبه مرور زمان این نوع روابط تیره و تیره

شوند. شعله عشق و محبت به آورند و منجر به جدایى، بى اعتمادى و تلخى مىنهفته بودند کم کم سر بر مى
هاست. ها، روابط خانوادگى و دوستىسیارى از ازدواجانگیز فرجام بگراید و این داستان غمخاموشى مى

تونل «کند. من راه حل او را ورود به پک در ادامه بحث خود یگانه راه نجات دادن این روابط را ذکر مى
ها و ام. تونل وحشت در اینجا به مفهوم گفتگویى صادقانه است که در آن پرده از رنجیدگىنامیده» وحشت

شوند. اگر چه ممکن است ورود به این تونل شود. و سواالت دشوار مطرح مىهان برداشته مىهاى پنخصومت
براى ما سخت ناخوشایند و زجر آور باشد اما یگانه راه رسیدن به روابط حقیقى و صادقانه همین است. 

داستان بچه گربه ملوس و ببر درنده 
شود که کاسه صبر شخص روى دهد. داستان از اینجا آغاز مىدر تونل وحشت ممکن است اتفاقات هولناکى

اش نیست. در نتیجه دیگر رابطه به ظاهر گردد چرا که دیگر حاضر به ادامه روابط خود به شکل کنونىلبریز مى
سازد. او با ترس کند عیان مىهاست تحمل مىتابد و زخمى را که سالآمیز خود را با شخص مقابل بر نمىصلح

شود و اگر چه داخل تونل ترسناك است اما از آنجا که وى براى رابطه خود ارزش قایل رز وارد تونل مىو ل
افتد؟ در اندك زمانى خرد. سپس چه اتفاقى مىاست و در فکر بهبود بخشیدن به آن است خطر را به جان مى

دهد و خشم و عصبانیت ناگهان ىناگهان انفجارى مهیب در بنیان صلح کاذبى که بر روابط او حاکم بود روى م
کنم چون اوایل ازدواجمان گیرد. من این وضع را کامالً درك مىجاى صلحى را که دقایقى قبل وجود داشت مى

متوجه شدم که بر رابطه من و همسرم نیز صلحى کاذب برقرار بود. در آن زمان هنوز نام این تونل را 
یم از همسرم سبب شده است تا از او دور شوم. در نتیجه چون شخص هادانستم که رنجیدگىدانستم، اما مىنمى

تقریباً رك گویى هستم تصمیم گرفتم که مساله را با همسرم در میان گذارم. 
براى گذراندن تعطیالت به محل بسیار زیبایى رفته بودیم که دریاچه زیبایى در آن واقع بود. از همسرم 

افشاند و گویى همه دد. بعدازظهر زیبایى بود. خورشید نور طالیى خود را مىخواستم تا در قایق به من بپیون
چیز دست به دست هم داده بود تا بتوانم با همسرم صمیمانه گفتگو کنم و ناراحتى خود را به او بازگویم. سعى 

ستانه و مهرآمیز تر برگزینم. سعى داشتم لحنم تا جایى که ممکن است دوکردم تا کلماتم را با دقتى هر چه تمام
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آمیز ادامه خواهد کردم گفتگو در فضایى صلحباشد، اگر چه گهگاه تالشم چندان قرین موفقیت نبود. فکر مى
یافت و عاقبت، مساله با معذرت خواهى همسرم به پایان خواهد رسید. 

ربه ملوس من در یک ام به عبارتى گاما با کمال حیرت دیدم که همسر نازنین و دلبند و شیرین و روحانى
هایش مرا بدرد. باور کردن این وضع برایم خواست با دندانچشم به هم زدن مبدل به ببرى درنده شد که مى

محال بود. 

راه حل دوم 
درنگ نتیجه گرفتم که حقیقت گویى راه حل خوبى نیست و اگر چه کتمان حقیقت از اتفاقى که افتاد بى

خواستم همسرم شود. مىن راه حل ممکن نیست اما دست کم مانع از بروز درگیرى مىبراى حفظ صلح بهتری
گوید که دوباره همان گربه ملوسى شود که بود! تصمیم گرفتم تا به راه حل دوم متوسل شوم. این راه حل مى
کن. براى حفظ صلح احساسات را پنهان کن. حقیقت را کتمان کن. سخنى از اختالفات نگو و عقب نشینى

کوشید تا از حقیقتى تلخ با من سخن گوید با مقاومتى مشابه از باید اعتراف کنم که همسرم نیز هرگاه مى
کوشید تا به من بفهماند که شد. براى مثال در اوایل زندگى مشترکمان هر بار همسرم مىجانب من روبرو مى

شته باشم، بالفاصله در پیرامون خود کار کردن بیش از اندازه سبب شده است تا چندان توجهى به او ندا
گفتم که باید در فکر باال بردن احساس امنیت خود باشد و شخصیت ساختم و به او مىدیوارهایى دفاعى مى

خود را رشد بدهد و به جاى مانع شدن از کارم به من کمک کند. سرانجام همسرم نیز توسل به راه حل دوم را 
گزید. برمى

به این ترتیب تنها کارى که ما انجام دادیم این بود که مالقات با یکدیگر را در تونل وحشت به بعد موکول 
کردیم که اگر از اختالفاتمان سخن نگوئیم، خود به خود حل خواهند شد. اما مسائل نه فقط کردیم. فکر مى

شود مرتب در فکرمان چرخ بخ مىخود به خود حل نشدند بلکه مانند گوشتى که در کباب پز گردان ط
شدند. تر مىخوردند و هر لحظه مشتعلمى

ناپذیر شد سبب گردید تا آن روز در قایق رفتارى تالش ما براى اجتناب از برخوردى که بعدها اجتناب
اولیه بچگانه با یکدیگر داشته باشیم. اشتباهى که آن روز هر دو مرتکب شدیم این بود که وقتى حالت تدافعى

یکدیگر را دیدیم خیال کردیم که دنیا به آخر رسیده است و در نتیجه عقب نشینى کردیم. در واقع این حالت 
تدافعى سرآغاز ورود به تونل وحشت بود. اگر وارد تونل شده بودیم و تالش کرده بودیم تا راهى براى حل 

حقیقت با یکدیگر داشته باشیم اما آن چنان از اى بر پایهتوانستیم در نهایت رابطهاختالفاتمان بیابیم، مى
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اى باز گشتیم که هدف آن کشمکش هراسان بودیم که از ورود به تونل یکسره صرف نظر کردیم و به رابطه
حفظ صلح کاذب بود. 

خدا را شکر که عاقبت آن قدر از وضع موجود به ستوه آمدیم که تصمیم گرفتیم حقیقت را اگر چه سخت 
کنم که تونل وحشت جاى بسیار ترسناکى بود اما هنگامى که از آن بیرون د بگوئیم. البته اعتراف مىتلخ باش

توان براى دست یابى به روابطى مبتنى آمدیم متوجه شدیم که ورود به تونل وحشت حداقل بهایى است که مى
کنم که براى من و بر صداقت و محبت پرداخت. اکنون قصد دارم نکاتى را در خصوص حقیقت گویى ذکر

اند. اما ابتدا اجازه دهید تا چند مثال از رفتار اشخاصى ذکر کنم که از حقیقت گویى طفره همسرم مفید بوده
روند. مى

فرید متلک گو 
داند که منجر به ناراحتى شخص مقابل فرید بیان صریح و بى پرده حقیقت را کارى ناشیانه و گستاخانه مى

نابراین براى این که هم حقیقت را بگوید و هم از سویى از دردسر اجتناب کند راه ناراستى را برگزیده شود. بمى
رود از زمانى آغاز شده است که همسرش در است. مشکلى که او از بیان صادقانه آن به همسرش طفره مى

اش باید در فکر امور شغلىهاى بیرون به کارى تمام وقت اشتغال یافته است. همسر فرید در کنار مسئولیت
تواند خود را با برنامه جدید منزل نظیر شوهردارى، رسیدگى به امور فرزندان و پخت و پز نیز باشد. فرید نمى

کند که همسرش دیگر مانند گذشته توجهى به او ندارد. ابتدا همسرش به راحتى انطباق دهد. احساس مى
شود که تصمیم یزى نگوید. اما سرانجام آن قدر دنیا به کامش تلخ مىکوشد تا ناراحتى خود را پنهان کند و چمى
خواهد دست از تظاهر بکشد و با همان صمیمیتى که زمانى بین او و همسرش گیرد کارى انجام دهد. مىمى

عزیزم، من از این وضع ناراحتم. «تواند به همسرش بگوید: برقرار بود مشکل خود را به او بازگوید. فرید مى
دانم که سرت بسیار شلوغ است اما ادامه این وضع درست نیست. از ام. مىکنم که فراموش شدهحساس مىا

»توانیم به اتفاق راه حلى براى این مشکل بیابیم؟دست من چه کارى برمى آید؟ آیا مى
همسرش گذارد، بلکه یک شب وقتىمتاسفانه فرید احساس خود را به این نحو با همسرش در میان نمى

در «گوید: بیند و مىسخت در تالش است تا شامى دست و پا کند، فرید موقعیت را براى کنایه زدن مساعد مى
کند که کنایه خوبى زده سپس فرید پیش خودش فکر مى» این فکرم که چند کارتن تن ماهى در خانه انبار کنم.

منظورى ندارم. چون «دهد: ید پاسخ مىفر» فرید منظورت از این حرف چیست؟«پرسد: است. همسر او مى
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فرید فعالً قصد دارد » اواخر مصرف تن ماهى ما باال رفته است. به همین خاطر چنین فکرى به ذهنم رسیده!
مقدمه را براى زدن ضربات بعدى آماده کند. 

هایى نامهاى سه مرتبه در جیب کت اوگوید که یکى از دوستانش هفتهعصر آن روز فرید به همسرش مى
کند که دیگر منظور خود را کم و بیش به همسرش فهمانده است. یابد. فرید اکنون نزد خود فکر مىعاشقانه مى

در حالى که فرید به » کردم.امروز به تجدید فراش فکر مى«گوید: سپس براى زدن ضربه نهایى به همسرش مى
اندیشد که از کشتن د شده است همسرش به لذتى مىبالد که در کمال زیرکى موفق به بیان منظور خوخود مى

خیلى خوب، بامزگى دیگر کافى است اگر مشکلى هست  «گوید: فرید خواهد برد. سرانجام همسر فرید به او مى
پاید او از کنایه زدن شوهرش دیگر خسته شده است و به این ترتیب دیرى نمى» بیا در مورد آن صحبت کنیم.

یابند.سط تونل وحشت مىکه آنها خود را در و
خواهند به شوند، اگر چه مىاشخاصى که به جاى بیان صریح مساله به کنایه زدن و متلک گویى متوسل مى

شود و در نهایت فقط ورود خود هر قیمتى که شده است وارد تونل نشوند اما تالش آنها با شکست روبرو مى
هاى خود کوله بارى از رنجش را بر مشکل اصلى زدنها و زخم زباناندازند و با کنایهرا به تونل به تعویق مى

کنند. اضافه مى

اش فریده و تالش موذیانه
فریده مشکلى جدى در زندگى زناشویى خود دارد. منظورم شوهرش است. شوهر فریده مردى آرام و صلح 

و جوشى نیست. فریده نزد خود فکر خیال است و برخالف انتظار فریده شخص فعال و پر جنب جو و بى
داند که همه باید با آن کند که باید کارى در این مورد انجام دهد چون باالخره فریده خودش را معیارى مىمى

سنجیده شوند. پس از شش سال زندگى با مردى که چندان رغبتى به پیشرفت ندارد، فریده دیگر به این نتیجه 
که تکانى به خود بدهد. در نتیجه دستور » بزور وادارد«شود و شوهرش را رسیده است که باید دست به کار

بینمت همین طور بى کار یک گوشه ولو آقاى فرامرز خان، یک کارى بکن. هر وقت مى«شود. دادن شروع مى
هاى شبانه فرامرز برو کالس» «اش ضعیف است.فرامرز کمى با این بچه ریاضى کار کن. ریاضى«، »اى.شده
فرامرز اگر کمى ورزش » «کنى؟.فرامرز آخر چقدر تو تلویزیون تماشا مى«، »کت کن. یک چیزى یاد بگیر.شر

دهد. به این ترتیب فریده مثل یک نوار ضبط شده دائم دستور مى» افتد.کنى اتفاقى برایت نمى
و ارتباطى مطلوب برقرار فریده امیدوار است که با تبدیل کردن فرامرز به شخصى دلخواه خود بتواند با ا

کند، در فکر فرامرز که آرام برکاناپه داند که وقتى شروع به امر و نهى کردن مىسازد. با این حال فریده هیچ نمى
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گذرد. فرامرز از دیدن رفتار متکبرانه فریده که مدام به او راه و رسم زندگى کردن را لمیده است چه مى
کند که فریده علناً قصد دارد تا او را به انسان ا کمال حیرت مشاهده مىشود. وى بآموزد سخت متعجب مىمى

دیگرى تبدیل کند. 
ببین فریده دیگر هر چه «آید و نزدیک است که بایستد و بگوید: کم کم خون این مرد نرم خوى به جوش مى

قط با تو فرق دارم. خدا مرا حرف نزدم کافى است. من با تو فرق دارم. نه بهتر از تو هستم و نه بدتر از تو، ف
خواهى بسازى. اگر دوست دارى با هم به این طور خلق کرده است و تو حق ندارى مرا آن طور که خودت مى

ات را بیان کنى ولى حق ندارى به من امر و نهى کنى. پیاده روى برویم، اشکالى ندارد بگو. اجازه دارى خواسته
» مفهوم شد؟فقط خدا حق دارد به من دستور بدهد. 

هاى خواست وارد تونل نشود اما اکنون به ناچار در آن قرار گرفته است! خون فرامرز از نقشهفریده مى
دانست اکنون او را دچار بد وضعیتى کرده موذیانه فریده به جوش آمده است و روشى که فریده درست  مى

است. 

گر وجدان دیگران فریدون، شکنجه
هایى از کند براى همه ما آشناست. به نمونهه فریدون به جاى بیان صریح حقیقت از آن استفاده مىروشى ک

ام انتظار نداشتم که این آقاى کاوه خان، بعد از این همه خوبى که در حقت کرده«هاى او توجه فرمائید: حرف
آقاى بهروز عزیز منظورت «یا » کنى؟کار کوچک را برایم انجام ندهى. چطور دلت آمد که با من این چنین رفتار

روم. اما تنهایى بالیى به آیى؟ مرد حسابى همه امید من به توست. خیلى خوب تنها مىچیست که با من نمى
خیلى خوب بچه، اگر براى من و مادرت همین قدر ارزش قائل هستى پس برو هر کارى «یا » سرم خواهد آمد.

بسیار خوب جناب کشیش خودتان «ام یا چنانکه اواخر شنیده» ى نیست.ادوست دارى انجام بده. برو، مساله
خواستید. اگر به تقاضاى من عمل نکنید من هم به کلیسایى خواهم رفت که کشیش آن اعضاى کلیسا را دوست 

» چنین کلیسایى بمانم؟داشته باشد. چه دلیلى دارد که در یک
سازد. اشخاصى مانند فریدون با ایجاد ن را بى جهت معذب نمىهیچ چیز به اندازه این سخنان وجدان سایری

خواهند دست یابند و کنند به آنچه مىاحساس گناه بى مورد در دیگران و معذب ساختن وجدان آنان سعى مى
شود. ممکن شوند، اما این موفقیت به قیمت پایمال ساختن صداقت در روابط تمام مىالبته اغلب هم موفق مى

شود که کار به خواسته چنین اشخاصى تن در دهند اما به تدریج آنقدر بر رنجیدگى آنها افزوده مىاست مردم
کشد. عاقبت به تونل وحشت مى
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چند مثال دیگر 
کند و کند. فریبرز به بیان مشکلش بسنده نمىرنجد به اصطالح عامیانه قاطى مىفریبرز دعوایى، وقتى مى

سازد. فریبرز ل را لت و پار کند. وى دیگران را با ارعاب و تهدید وادار به تسلیم مىخواهد طرف مقابمى
گذراند و البته خودش از این مساله بى خبر است. زندگى خود را در تونل مى

تواند با او حتى یک کلمه حرف بزند. در چنین مواقعى او لب رنجد دیگر کسى نمىسعید هنگامى که مى
کوبد و به بندد، هنگام راه رفتن پاى خود را محکم بر زمین مىزد، در را پشت سر خود محکم مىگخود را مى

سعید، قضیه چیست؟ دوست «پرسند: شوند از او مىکند. دیگران وقتى متوجه حالت ناآرام او مىتندى تنفس مى
اما اگر هم داشته باشم با من با شما مشکلى ندارم «دهد: سعید پاسخ مى» دارى درباره مشکلت حرف بزنیم؟
توان حقیقت را آن چنان که هست بیان کرد؟به نظر شما آیا با این روش مى» حرف زدن آن را حل نخواهم کرد.

دهد اما با کمى تفاوت. هنگامى که خواهر سعید، یعنى سعیده خانم نیز همین واکنش را از خود نشان مى
کند و سپس پرسند، لحظاتى رنجیدگى خود را پنهان مىاش را مىاحتىرنجد و دیگران از او علت نارسعیده مى

کند که باید از دستش گریخت. چنان جیغ و داد مى

حقیقت را چگونه بیان کنیم؟
خواهم هر چه را که در عزیزم، مى«اواخر وقتى من و دخترم با یکدیگر در حال پیاده روى بودیم به او گفتم: 

دخترم باب » گذرد بدانم. اگر مشکلى با من دارى بگو. اگر سواالت سختى دارى بپرس.ىآن سر کوچکت م
شد، اما در طى آن گفتگو را گشود و از هر درى سخنى گفتیم. موضوع صحبت گاه ساده و گاه پیچیده مى

گردید. یافت و محبت جارى مىساعات ارزشمند روابط ما استحکام مى
آورند اما تا زمانى یقت و صداقت قرار دارند براى انسان شور و شادى به ارمغان مىروابطى که بر مبناى حق

هاى پیشین ذکر شد استفاده کنیم هیچگاه نخواهیم که به جاى حقیقت گویى از روشى نظیر آنچه در مثال
رین روابط هم توانست روابطى اصیل و حقیقى با دیگران داشته باشیم. باید در برابر مشکالتى که گهگاه در بهت

اند. عمل به این آید واکنش مناسبى نشان دهیم. در زیر نکاتى عملى براى گفتگو در تونل پیشنهاد شدهپیش مى
اى حقیقى با دیگران داشته باشد. شود که شخص بتواند رابطهنکات سبب مى

ببین من با تو «اول، مشکل اصلى را مشخص سازید. پیش از این که ابتدا به ساکن به شخص مقابل بگوئیم: 
مدتى را صرف مشخص کردن موضوع اصلى بسازید. آیا مساله، جریحه دار شدن احساسات » مشکل دارم

اید؟ آیا سوءتفاهم کنید که فراموش شدهشماست؟ آیا مساله عدم صداقت شخص مقابل است؟ آیا احساس مى
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اى براى پیش آمده است؟ ابتدا مشکل را کامالً مشخص سازید و سپس درباره آن با خداوند صحبت کنید. عده
آورند. این کار مشکل خود را به صورت مکتوب در مى

رماید فدوم،ترتیبى بدهید تا بتوانید شخصى را که با او مشکل دارید در اسرع وقت مالقات کنید. عیسى مى
فرماید که این ). پولس مى15:18کنیم باید با او در خلوت گفتگو کنیم (متىکه هر گاه با کسى مشکلى پیدا مى

). اگر براى اصالح 26:4(افسسیان» خورشید بر غیظ شما غروب نکند«کار را باید در اسرع وقت انجام داد. 
تر خواهد شد. رابطه ما با یکدیگر تیرهرابطه خود با شخص مقابل کارى انجام ندهیم، با گذشت زمان

اى که با او دارید تاکید کنید. براى مثال اگر با سوم، به هنگام مالقات با شخص مقابل اول بر اهمیت رابطه
عزیزم، من تو را دوست دارم و براى زندگى مشترکمان ارزش قائل «کنید به او بگوئید: همسرتان گفتگو مى

گى مشترك ما در بهترین حالت ممکن خود قرار بگیرد و از هر نظر موجبات رضایت خواهم زندهستم. مى
» بینم که در مورد چند مشکل با همدیگر صحبت کنیم.خاطر هر دو ما را فراهم سازد. اما الزم مى

د و جناب رئیس، براى من این شغل ارزش بسیارى دار«کنید به او بگوئید: اگر با کارفرماى خود گفتگو مى
شود. ممکن است اى با شما داشته باشم. اما مشکالتى هست که مانع از این امر مىخواهم روابط کارى حسنهمى

» هایم گوش دهید تا به اتفاق به رفع سوءتفاهمات بپردازیم.لطفاً به حرف
حمله واقع چهارم، به جاى متهم ساختن شخص مقابل نظر و احساس خود را بیان کنید. انسان وقتى مورد

گوید. وقتى دهد و حمله را با حمله متقابل پاسخ مىالعمل نشان مىشود اغلب مانند حیوانات از خود عکسمى
ببین، کارى که تو «هاى گره کرده در صدد تالفى نباشید. بگوئید: شوید بالفاصله با مشتمورد حمله واقع مى

ن رنجیدم. آیا ممکن است در این مورد با یکدیگر صحبت انجام دادى مرا رنجاند. شاید منظورى نداشتى اما م
کنم. مانند گذشته با شما راحت نیستم. من تغییرى را در روابطمان احساس مى«یا ممکن است بگوئید: » کنیم؟

هایى از جانب شخص باب گفتگو را چنین واکنش» خواهم نظر شما را در این مورد بدانم.در صورت امکان مى
اى به من نوشت که پس از انجامد. یکى از اعضاى کلیسایم نامهاى ارزشمند مىایتاً به ایجاد رابطهگشاید و نهمى

ام: کسب اجازه او آن را در زیر نقل کرده
بیل عزیز،

آمیزى با من داشت و من هم مرتباً احساس رنجش خود را در معاون مدیر عامل شرکت ما رفتار توهین
زدم تا این که امروز وقتى وى دوباره همین حرکت را تکرار کرد حرفى به او نمىداشتم وخودم نگاه مى

هایى از موعظه تو را درباره بیان حقیقت به دادم به خداوند سپردم و خداوند قسمتواکنشى را که باید نشان مى
تر کار رئیسم شدم من یادآورى فرمود. تصمیم گرفتم تا بیش از این بر عصبانیت خود سرپوش نگذارم. وارد دف
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و از خداوند خواستم تا کلمات صحیح را در دهانم قرار دهد. گفتگویى که با رئیسم داشتم در کمال صداقت 
صورت گرفت و سبب شد تا میان ما روابطى دوستانه آغاز شود. از خداوند به خاطر این موعظه واقعاً متشکرم. 

سپس با » افى است. ادامه این رابطه اشتباه دیگر مقدور نیست.حرف نزدن دیگر ک«این مرد به خود گفته بود: 
اى اصیل توکل بر خدا وارد تونل شده و صادقانه با رئیسش گفتگو کرده بود و پس از خروج از تونل وارد رابطه

و حقیقى با رئیس خود شده بود. 

نگاهى صادقانه 
گان و همکاران و خالصه تمام کسانى که با آنها مدام در اى به همسر، فرزندان، والدین، دوستان، همسایلحظه

اى که با آنها دارید، به این دو سؤال پاسخ گوئید. سؤال اول، آیا حقیقت ارتباط هستید فکر کنید و درباره رابطه
گوئید؟ سؤال دوم، آیا در رابطه خود با آنها یگانه هم و غمتان این است که رابطه را به این اشخاص مى

آمیز خود را با آنها حفظ کنید؟صلح
احتماالً برخى یا بسیارى از روابط شما بر مبناى صداقت و راستى قرار ندارند. سبب آن هم این است که از 

ترسید که مبادا این کار به روید، چون مىهاى خود طفره مىها و دلنگرانىمطرح ساختن برخى از نارضایتى
این ترتیب پایتان را به اجبار به تونل وحشت باز کند. برخورد و درگیرى بینجامد و به

اگر این مساله حقیقت دارد پس لطفاً به یاد داشته باشید که صلح کاذب حاصل از روابطى که بر مبناى 
شود. بنابراین باید خطر کنید و به داخل تونل اند همواره منجر به نابودى روابط مىحقیقت و صداقت بنا نشده

ذارید. وارد تونل شوید و اجازه دهید تا حقیقت، کار خود را انجام دهد. به هنگام صحبت در تونل تا قدم بگ
توانید صداقت داشته باشید و کلمات خود را با دقت تمام برگزینید و براى خروج از تونل به خدا جایى که مى

ترین گام براى برخوردارى از روابط توکل کنید. اگر چه ممکن است ورود به تونل بس ناخوشایند باشد اما مهم
اصیل و حقیقى همین است. 

روى دیگر سکه 
توان آن را حقیقت شنوى نامید. فرض کنید از شخصى البته حقیقت گویى جنبه دیگرى هم دارد که مى

دنتان خواهید براى دل خوش کرحاضرید حقیقت را بشنوید یا مى«گوید: کنید و او در پاسخ مىسؤالى مى
حاضرم دروغ بشنوم و «با شنیدن این سخن آیا قسمتى از وجودتان فریاد برنمى آورد که » دروغى به هم ببافم؟

نه، بهتر است حقیقت را بشنوم زیرا به آن «گوید: در این مواقع بخش دیگرى از وجود ما مى» دلم خوش شود.
»نیاز دارم.
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شود. وقتى پیش از بناى آن ساختمان تاسیس کلیساى ما دیده مىهاى تازه از پنجره دفترم یکى از ساختمان
شناس را در مورد خاك محلى که قرار بود ساختمان احداث شود جویا شدیم وى در پاسخ گفت: نظر خاك

طبیعتاً ما دوست داشتیم بشنویم که » دوست دارید حقیقت را بگویم یا براى دل خوش کردنتان دروغى ببافم؟«
در زیر پوششى یکدست از چمن قرار داشت براى احداث ساختمان مناسب بود اما از سویى نیز خاك منطقه که 

دانستیم که اگر بخواهیم ساختمان بر بنیاد مستحکمى ساخته شود، حتماً باید حقیقت را در مورد خاك منطقه مى
ان ساختمان پول بیشترى بدانیم. هنگامى که خاك شناس حقیقت امر را به ما گفت مجبور شدیم براى تحکیم بنی

را هزینه کنیم و کار بیشترى انجام دهیم اما اکنون با دیدن ساختمان زیباى کلیسا که سالهاى سال امکان استفاده 
از آن وجود دارد خوشحال هستم که حقیقت را پرسیدم، پذیرفتم و واکنش مناسبى در برابر آن نشان دادم. 

خانم «اش چگونه است، پزشک به او گفت: پرسید که وضع سالمتچندى پیش وقتى مادرم از پزشک خود
مادرم حاضر شد تا حقیقت را » دوست دارید حقیقت را بشنوید یا براى دل خوش کردنتان دروغى به هم ببافم؟

بشنود و پزشک به او گفت که سرطان دارد و باید بى درنگ عمل جراحى شود. مادرم موضوع را با خانواده در 
شت و مورد عمل جراحى قرار گرفت و اکنون سالهاست که سالمت خود را کامالً باز یافته است و میان گذا

همه ما از این که او حقیقت را پرسید، پذیرفت و واکنش مناسبى در برابر آن نشان داد بسیار خوشحال هستیم. 
یم و چه بخواهیم تحت درمان هاى فوق دیدیم چه قصد بناى ساختمانى را داشته باشهمانگونه که در مثال

قرار بگیریم ناگزیر از شنیدن حقیقت و واکنش نشان دادن در برابر آن هستیم اگر چه ممکن است این امر در 
اش خارج سازد. کوتاه مدت درد، ناراحتى و هزینه در پى داشته باشد و براى مدتى زندگى ما را از روال عادى

گویند براى ما است. اگر چه ممکن است حقایقى که دیگران به ما مىهمین امر در مورد روابط ما هم صادق 
اى که بر اساسى جز حقیقت دردناك باشد و به مذاقمان سخت تلخ آید ناگزیر از شنیدن آنها هستیم زیرا رابطه

توانیم بر تردید محکوم به شکست است. نیاز داریم که حقیقت را بشنویم. اما چگونه مىبنا شده است بى
ایش ذاتى خود به گریز از حقیقت فائق آئیم؟گر

دفاع کردن از خود 
در یک بازى فوتبال هنگامى که توپ به طرف بازیکنى که در کنار دروازه تیم خود قرار داشت شلیک شد، 

کرد العمل شتابزده خود توپ را به درون دروازه تیمشان فرستاد. مفسرى که بازى را گزارش مىوى با عکس
وپ به صورتش نشان داد. گفت که بازیکن فوق ناخودآگاه این واکنش را براى جلوگیرى از برخورد ت
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گویند، ناخودآگاه واکنش دفاعى بسیارى از ما نیز اغلب در برابر حقایق تلخى که گهگاه سایرین به ما مى
بریم عبارتند از انکار، تالفى هایى که ما در چنین مواقعى براى دفاع از خود به کار مىدهیم. سالحنشان مى

جویى و توجیه. 
من بى درنگ سالح انکار را » اى باید با تو صحبت کنم.بیل در مورد مساله«گوید: ى مىهنگامى که شخص

ام ام و نه حرفى زدهاین بابا بیخود یقه مرا چسبیده است. من نه کارى کرده«گویم: سازم و به خود مىمسلح مى
»که باعث دلخورى او شود.

اگر سر به سر من بگذارد حسابى «گویم: ه خود مىسازم و بسپس سالح تالفى جویى را آماده شلیک مى
گیرى کند، من هم تمام آورم. خودش هم یک دنیا عیب و ایراد دارد. اگر بخواهد مچحالش را جا مى

»هایش را رو خواهم کرد.پرونده
ها یک عالمه دزد و خالفکار ول در خیابان«گویم: گیرم و مىسرانجام هم سالح توجیه را به کار مى

به سادگى ممکن است که همین » اى؟گردند بعد تو به خاطر یک اشتباه کوچک یخه مرا گرفتهمى
هاى غیر ارادى ما براى دفاع از خودمان سبب شود که گوش خود را بر حقیقت ببندیم. العملعکس

؟ چون حاضر نیستیم اندازیم. چراشنویم داد و فریاد و زد و خورد راه مىاغلب هنگامى که حقایق تلخى مى
دوست داریم که دیگران به جاى گفتن حقایق تلخ » حق با شماست. متاسفم.«که مرد و مردانه بایستیم و بگوئیم: 

هاى خود خاطر ما را آسوده سازند. با دروغ

چگونه حقیقت را بشنویم؟
برادران عزیز من توجه کنید: هر کس باید در شنیدن تند باشد، در سخن گفتن «گوید: مى19:1-20یعقوب

ترجمه تفسیرى این آیه چیزى » آورد.کند و در خشم آهسته! زیرا خشم آدمى پارسایى مطلوب خدا را به بار نمى
العمل نشان دادن یند تند باشید و در عکسگودر شنیدن حقایق تلخى که سایرین به شما مى«شود: شبیه این مى

»آهسته باشید و بى درنگ به انکار، تالفى جویى و توجیه متوسل نشوید.
باید بکوشیم که به جاى دفاع کردن از خود، نیروى خویش را صرف شنیدن، انعطاف نشان دادن و تفکر و 

ا آماده شلیک سازم قصد دارم آرام بگیرم و به پیش از این که سالح خود ر«تعمق سازیم. باید به خود بگوئیم: 
خواهم در شنیدن تند، در گفتن کند و در خشم آهسته آید به دقت گوش دهم. مىانتقاداتى که از من به عمل مى

هدف من این است که به قدرى » گویند بشنوم و از آن درس بگیرم.باشم. قصد دارم حقیقتى را که به من مى
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خواهم شنیدن حقیقت را بر ترین سخنان را نیز داشته باشم. مىاشم که تحمل شنیدن تلخمشتاق شنیدن حقیقت ب
تواند از من انتقاد کند. احساساتم ترجیح دهم. البته منظورم این نیست که از این پس هر کس از راه رسید مى

اطمینان شماست. این براى شما پیشنهادى دارم. پیش شخصى بروید که شناخت خوبى از او دارید و مورد 
اگر «تواند همسرتان، پدر و مادرتان، فرزندتان، دوستتان یا یکى از همکارانتان باشد. به او بگوئید: شخص مى

بدانى که من حالت تدافعى به خود نخواهم گرفت و عصبانى نخواهم شد چه حقیقت تلخى را به من خواهى 
اى را با من در میان بگذارى اما از ترس این که مبادا داد لهگفت؟ آیا تا به حال پیش آمده است که بخواهى مسا

»و فریاد به راه اندازم از گفتن آن صرف نظر کنى؟ بسیار خوب، حاال این کار را بکن.
سپس بنشینید و به سخنان این شخص گوش دهید. چیزى نگوئید. سر خود را به نشانه نفى سخنان وى 

نکوبید. فقط بگذارید وى حرف خود را بزند و سخنانش قلبتان را تحت تأثیر تکان ندهید. مشت خود را بر میز
ام. بارها پیش آمده است که یک دوست با سخنان گزنده قرار دهد. من به تجربه، ارزش این تمرین را دریافته

. هر بار که در اماطالع بودههایى برداشته است که من از وجود آنها در خودم بىخود پرده از گناهان و دو رنگى
ام. ام تبدیل به شخص بهترى شدهبرابر چنین سخنانى حالت تدافعى نگرفته

اما اگر... شود چه؟
اگر شخص مقابل «اند: ام و هر بار هم این سؤال را از من پرسیدهبارها درباره حقیقت گویى موعظه کرده

یابد ه به ویژه زمانى که به زندگى زناشویى ارتباط مىاین مسال» حاضر به شنیدن حقیقت نباشد چه باید کنیم؟
کنید. به گردد. پاسخ من به این سؤال چنین است: اول، مطمئن شوید که حقیقت را با محبت بیان مىحاد مى

نکاتى که قبالً در خصوص نحوه بیان حقیقت ذکر شده به دقت عمل کنید. این نکات عبارت بودند از مشخص 
ات خصوصى با شخص مقابل، تاکید بر اهمیت رابطه و بیان نظر و احساس خود به جاى متهم کردن مساله، مالق

شود. محبتى بیان کنیم کار خراب مىساختن شخص مقابل. اگر حقیقت را با بى
اید و واکنش مناسبى از خود دوم، اطمینان حاصل کنید که حقایقى را که شخص مقابل گفته است، پذیرفته

اید، یا هاى این شخص به دقت گوش سپردهاید. شجاعت خود را از این طریق محک بزنید. آیا به گفتهنشان داده
اید؟ آیا به جاى پذیرفتن حرف حق به به محض این که وى به حقیقت تلخى اشاره کرده است برافروخته شده

توقع انجام کارى را داشته باشید توانید از دیگراناید؟ به هر حال نمىانکار و تالفى جویى و توجیه متوسل شده
که خود، از انجام آن ابا دارید.
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سوم، این مساله را به یاد داشته باشید که گاه فریب و ناراستى آن چنان ریشه عمیقى در روابطمان دوانیده 
فتگو توانیم روابط نابسامان خود را اصالح کنیم و الزم است چندین جلسه گاست که با یک جلسه گفتگو نمى

اى تیره شد و چون به اندازه حاال به گفتن ترتیب دهیم. چند سال پیش رابطه من و یکى از دوستانم بر سر مساله
و شنیدن حقیقت عادت نداشتیم تیرگى روابط ما پنج سال به طول انجامید. سرانجام تصمیم گرفتیم که آشتى 

دورتها بود. اگر چه گاه از ادامه گفتگو ناامید کنیم، اما این امر مستلزم گفتگو براى رفع سوءتفاهمات و ک
شدیم اما به کار خود ادامه دادیم و البته تالشمان مفید واقع شد. اکنون دوستى نزدیکى میان ما برقرار است مى

رویم اطمینان داشته که ریشه در محبت و اعتماد دارد. پس باید صبر و بردبارى پیشه کنیم و به راهى که مى
این صورت خواهیم دید که همگام با سامان یافتن روابطمان خدا شخصیتمان را دگرگون خواهد باشیم. در 

ساخت. 
موارد استثنایى 

اى را به بحث حاضر کند که نکتهخواهم این فصل از کتاب را همین جا به پایان رسانم اما صداقت حکم مىمى
اى جز قطع ى آن چنان ریشه عمیقى دوانده است که چارهبیفزایم. گاه در رابطه ما با یک شخص فریب و ناراست

موقت رابطه با او نداریم. این مساله به ویژه زمانى صادق است که مساله اعتیاد به مواد مخدر یا الکل یا 
هاى جسمى و روانى یا امور خالف عفت یا کالهبردارى و یا ریاکارى در زندگى روحانى در میان است آسیب

اى در پى نداشته است. در این صورت راهى جز قطع رابطه باقى نخواهد ماند. ى گفتگو فایدهکه جلسات متوال
زن جوانى که از اعضاى کلیساى ماست در کودکى مورد اذیت و آزار شدید والدین خود قرار گرفته بود. 

وابطى مطلوب با مشاور وى به او توصیه کرده بود که براى بهبود وضع روانیش و نیز به منظور داشتن ر
ها و مشکالتش را با آنها در میان گذارد. والدین این زن بارها منکر این والدینش به نزد آنها برود و رنجیدگى

کردند که با آبرو و حیثیت آنها اند و او را متهم مىمساله شده بودند که در کودکى اذیت و آزارى به او رسانده
نامطلوبى بر وضع روحى و روانى این زن گذاشت که وى به توصیه کند. رفتار آنها چنان تأثیربازى مى

مشاورش مجبور شد موقتاً هر گونه تالش خود را براى از سرگیرى روابط با والدینش متوقف سازد. 
کنند که موقتاً با شوهر خود الخمر است توصیه مىگهگاه مشاوران کلیساى ما به زنانى که شوهرشان دایم

الخمرها تنیده شده است که نند. فریب و ناراستى اغلب آن چنان در تار و پود نظام فکرى دایمقطع رابطه ک
گفتگوى صادقانه با آنها یکسره بى نتیجه است. این افراد تا تحت درمان قرار نگیرند، گفتگو با آنها نتیجه بخش 

روم شوند تا باالجبار از کسى کمک شود تا این اشخاص از رابطه مهمى محنخواهد بود. متاسفانه اغلب الزم مى
بخواهند. 
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اى به بن بست رسیده هستید که فریب و ناراستى در بند بند وجود آن جاى گرفته اگر شما هم گرفتار رابطه
است از افراد روحانى مشورت بخواهید تا با کمک آنها بهترین راه حل ممکن را بیابید. اگر قطع موقت رابطه 

باشد دعا کنید تا خدا از آن براى در هم شکستن فریب و ناراستى استفاده کند و راه را براى تواند کار سازمى
مصالحه و آشتى بگشاید. 

حقیقت یا نتایج 
سر و کار من با مردم است. در کلیسا، در حین سفر، در باشگاه ورزشى و در خانه اشخاص مختلفى را 

توان گرفت؟ این که روابط بسیار اى مىمن هستید. از این موضوع چه نتیجهکنم. شاید شما هم مانندمالقات مى
دهد. به همین دلیل است که مهم هستند. کیفیت روابط ما با دیگران تا حد بسیارى کیفیت زندگى ما را نشان مى

باید به شنیدن و گفتن حقیقت تلخ عادت کنیم. 
دانم تونلى که ما را به حقیقت ممکن است تکان دهنده باشد. مىدانم کهدانم که این کار آسان نیست. مىمى

اى نیست. برد ترسناك است. اما چارهسوى روابط اصیل و حقیقى پیش مى
هاى پنهان، آشکار ساختن درد و به هر حال باید دست به گزینش زد و میان بیان حقایق تلخ و تداوم دشمنى

ار و سخن نگفتن از تردیدها یکى را برگزید. مخلص کالم آن که یا باید حبس تنفر در سینه، طرح سواالت دشو
حقیقت را بگوئیم و یا از بیم نتایج این کار سکوت اختیار کنیم. 
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فصل ششم 

بخش زندگى مشترك رضایت

من و همسرم بیست سال پیش در هفده سالگى با یکدیگر آشنا شدیم و پس از پنج سال نامزدى ازدواج 
دانم که خدا به ما عطا کرده است. من و همسرم زندگى مشترك کردیم. ازدوجمان را من بزرگترین برکتى مى

آید در گذشته کتاب نیز برمىهاىهاى مذکور در فصلمطلوب و رضایت بخشى داریم اما چنانکه از برخى مثال
زندگى ما هم گهگاه شعله عشق و محبت به خاموشى گرائیده و اختالف نظرهاى جدى بروز کرده است. 

ایم تفاوت میان زندگى ایم به خوبى توانستهدر طى سالیانى که ما براى بهتر شدن زندگى مشترکمان کوشیده
ر اصیل و غیر حقیقى را باز شناسیم. در زندگى زناشویى حقیقى، زناشویى اصیل و حقیقى و زندگى زناشویى غی

دانند که چگونه عشق و محبت خود را برند و مىهاى منحصر به فرد یکدیگر لذت مىزوجین از دیدن ویژگى
به یکدیگر ابراز کنند و نیازهاى یکدیگر را از هر لحاظ بر آورند. 

هاى منحصر به فرد زوجین اگر چه ممکن است ظاهراً ویژگىدر زندگى زناشویى غیر اصیل و غیر حقیقى
کوشند تا مهر و محبت یکدیگر را بستایند، اما در عمل کار آنها تحمل این ویژگى هاست. به عالوه اگر چه مى

شود و احساس اى ابراز کنند، اما اغلب تالش آنها با شکست مواجه مىخود را نسبت به یکدیگر به طرز شایسته
فهمند. افزون بر اینها روابط عاشقانه و ند که براى یکدیگر قدر و ارزشى ندارند و حرف یکدیگر را نمىکنمى

پوشد و به این ترتیب چون از یکدیگر قطع امید مهرآمیز براى آنها رویایى است که هیچگاه جامه حقیقت نمى
جویند. جایى دیگر مىاند به خیال این که مرغ همسایه غاز است تحقق رویاهایشان را درکرده

توان از زندگى زناشویى غیر در این فصل از کتاب قصد طرح سه پیشنهاد را دارم که با عمل به آنها مى
حقیقى به سوى زندگى زناشویى اصیل و حقیقى گام برداشت: اول، این مساله را درك کنید و بپذیرید که خدا، 

ق کرده است. دوم، زبان ابراز عشق و محبت، را بیاموزید. سوم، شما و همسرتان را با خلق و خوى متفاوتى خل
هاى لذت بخش زندگى زناشویى خود را تقویت کنید. جنبه

کشف تکان دهنده 
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اگر چه من و همسرم پس از یک دوره طوالنى نامزدى با هم ازدواج کردیم، اما پس از ازدواج بود که 
اى را در همسرم کشف کردم. به نظرم رسید که همسرم شخص عجیب و غریبى است؛ خصوصیت تکان دهنده
گشتم و با شور منزل باز مىکرد. براى مثال وقتى من پس از یک روز کارى پرهیجان بهزیرا مانند من رفتار نمى

خواهم. من حال معذرت مى«گفت: گفتم که براى شام با فالن خانواده بیرون برویم، همسرم مىو شوق به او مى
گفت: مى» اى؟امروز با چه کسى صحبت کرده«گفتم: به او مى» دهم تنها باشم.اش را ندارم. ترجیح مىو حوصله

داد پاسخ مى» خر هفته با بعضى از دوستانت قرار بگذار و براى تفریح بیرون برو.براى آ«گفتم: مى» با هیچ کس.«
اش را بخواند. که به جاى این کار مایل است دراز بکشد و کتاب مورد عالقه

اى دادم تا همسرم را مانند خودم شخصى معاشرتى بسازم، اما نتیجهتوانستم انجام مىمن هر کارى که مى
حتى یک بار همسرم مرا محکوم کرد که هر چند ظاهراً بسیار اهل معاشرت با مردم هستم، اما شد.حاصل نمى

گیرم و به کنایه اضافه کرد که همین ضعف را در زندگى زناشویى در عمل روابط خود را با هیچ کس جدى نمى
خود نیز دارم. 

از حد او بود. یک شب من و همسرم یکى دیگر از موارد اختالف من و همسرم حساسیت و نازك دلى بیش
خواست به دختر زیبایى پیشنهاد ازدواج کردیم که موضوع آن از این قرار بود: مردى مىفیلمى را تماشا مى

بدهد. براى این منظور با هواپیما عازم سفر شد اما در راه بر اثر سقوط هواپیما جان سپرد. همسرم پس از دیدن 
واب به چشمش نیامد. چنان زانوى غم در بغل گرفته بود که گویى دوست این فیلم تا صبح گریست و خ

نزدیکش فوت کرده بود. وقتى به او یاد آورى کردم که داستان فیلم موضوعى غیر واقعى بوده است مرا متهم 
کنم. کرد که بسیار سنگدل هستم و عمق فاجعه را درك نمى

ریزى بود. همسرم میل نداشت که هیچ کارى را بدون برنامهاز دیگر موارد اختالف من و همسرم در نحوه 
دادم بى درنگ مرا متهم به بى انضباطى ریزى قبلى انجام دهد و اگر بر حسب اتفاق من برنامه را تغییر مىبرنامه

کرد. و شلختگى مى
یدم. گویى پس از ازدواج ددانم که در دوران نامزدى چرا کور بودم و این عیبها را در همسرم نمىواقعاً نمى

به یک باره چشمانم باز شد و به عیبهاى همسرم پى بردم. 
در افسانه یونانى کهنى آمده است که یکى از پادشاهان قبرس به نام پیگ مالیون براى یافتن همسرى که 

تجو کرد نتوانست بعدها هیچ اختالف نظرى با او نداشته باشد راه حل بدیعى را به کار بست. او هر اندازه جس
اى از زن دختر دلخواه خود را براى ازدواج بیابد در نتیجه تصمیم گرفت تا از جنس بهترین عاج موجود مجسمه

رویاهایش بسازد. وقتى کار به اتمام رسید و مجسمه ساخته شده پادشاه در برابر آن زانو زد و دعا کرد. مجسمه 
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ین ترتیب پیگ مالیون با همسر دلخواهش ازدواج کرد و هر دو ناگهان به طرز معجزه آسایى جان گرفت. به ا
هاى سال با یکدیگر سعادتمندانه زندگى کردند.سال

توان دریافت که چرا این افسانه تا به امروز باقى مانده است. آیا دوست نداشتید که زن و شوهر به سادگى مى
آن قدر او را بتراشید و بسائید تا عاقبت به شکل دلخواه خود را خودتان بسازید؟ آیا جالب نبود که بتوانید

همسر رویاهایتان درآید؟ 
کوشیدم تا آنچه را که ها من مىدهیم. سالاین دقیقاً همان کارى است که بسیارى از ما با همسرمان انجام مى

شم و از شود او همانند من فکر و عمل نکند بتراهاى شخصیت همسرم است و باعث مىکردم عیبتصور مى
تر سازم، زندگى زناشویى بهترى شخصیت او جدا کنم. واقعاً معتقد بودم که اگر بتوانم همسرم را به خودم شبیه

کردیم که معیار خواست همین کار را با من انجام دهد. هر یک از ما فکر مىخواهیم داشت. همسرم نیز مى
قضاوت درباره دیگران خودمان هستیم. 

نوشته دیوید کرسى و » لطفاً مرا بفهم: شخصیت و خلق و خو«ه کرد. او از طریق کتابى به نام اما خدا مداخل
مریلن بیتز با قلبم سخن گفت و اشتباهم را به من نشان داد. 

متفاوت، بد نیست 
با اى قدیمى انداخت که مطابق آن همانگونه که انسانهاکارل یونگ نگاهى نو به نظریه1920در دهه 

اى یا آبى و راست دست یا چپ دست بودن هاى بدنى متفاوت نظیر قامت کوتاه یا بلند، چشم قهوهویژگى
ایزابل 1950گشایند. در دهه هاى شخصیتى متفاوت چشم به جهان مىشوند، همچنان هم با خصیصهمتولد مى

برگز را پدید -خصیت مییرزمییرز و کاترین برگز تحقیق یونگ را بسط دادند و آزمون توصیف گر نوع ش
هاى هاى متنوعى از خصیصهتوان نوع شخصیت افراد را که بر پایه ترکیبآوردند. از طریق این آزمون مى

شخصیتى مادرزادى آنها شکل گرفته است تشخیص داد. 
مسرم کتاب لطفاً مرا بفهم نگاهى عمیق به نظریه یونگ و کار بست آن توسط مییرز و برگز است. من و ه

این کتاب را یک سال در تعطیالت مطالعه کردیم و اگر بگویم خواندن آن زندگى زناشویى ما را دگرگون 
ام. ساخت، اغراق نکرده

توان اشخاص را از نظر رویکردى که در مسایل مختلف شود، مىاى که در این کتاب دنبال مىمطابق نظریه
باشد. نها اگر چه متفاوت از یکدیگر است به یک اندازه صحیح مىدارند به چهار گروه تقسیم کرد. رویکرد آ

توان الگوهاى ترجیحى رفتار دانست. الگوهاى متفاوت رفتارى آنها را مى
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برون گرایان و درون گرایان 
ن اولین تفاوت میان اشخاص در نحوه کسب انرژى آنهاست که البته این مساله شکل روابط آنها را با دیگرا

کند. تعیین مى
دهند که بیشتر وقت خود کنند. در نتیجه ترجیح مىبرون گرایان انرژى خود را از روابط اجتماعى کسب مى

کنند. کار کردن در تنهایى آنها را با دیگران بگذرانند. برون گرایان از طریق حشر و نشر با دیگران تجدید قوا مى
کنند و از ایجاد رابطه و ه مورد نیاز خود را از رابطه با دیگران کسب مىسازد. این اشخاص انگیزرا افسرده مى

برند. اند لذت مىحفظ بسیارى از روابطى که ایجاد کرده
دهند که بیشتر وقت خود را در تنهایى برند، در نتیجه ترجیح مىدرون گرایان از تنهایى و سکوت لذت مى

بخشد. این افراد اگر بیشتر وقت خود را با دیگران بگذرانند، از نظر مىبگذرانند. تنهایى و سکوت به آنها قوت
توانند با شوند. درون گرایان از مردم گریزان نیستند بلکه بیش از حد معینى نمىعاطفى خسته و فرسوده مى

خلوت به سر گذرانند و مدت زمانى که در تنهایى و دیگران باشند. آنها باید میان مدت زمانى که با دیگران مى
دهند تا به جاى روابط سطحى بسیار، روابطى معدود اما برند توازن دقیقى ایجاد کنند. درونگرایان ترجیح مىمى

عمیق داشته باشند.
اگر یک درون گرا و یک برون گرا به اتفاق براى گذراندن تعطیالت به محلى مسافرت کنند، پس از گذشت 

توانست این چنین در تنهایى و دور رزو خواهد کرد که اى کاش همیشه مىسه یا چهار روز شخص درون گرا آ
از هیاهو زندگى کند. اما شخص بیرون گرا هنوز از گرد راه نرسیده در هتل به راه خواهد افتاد و از اتاقى به اتاق 

براى ناهار دیگر سرك خواهد کشید و ضمن آشنایى و احوال پرسى با اشخاصى که در هتل اقامت دارند از آنها
دعوت خواهد کرد. 

رفتار کدام یک از این دو صحیح است؟ هر دو. 

کل نگران و جزء نگران 
تفاوت دیگرى که اشخاص با یکدیگر دارند در نحوه استفاده آنها از اطالعات موجود و نیز در روشى است 

بندند. که براى حل مسایل به کار مى
ها و امکانات توجه دارند. آنها پیوسته در اندیشه یافتن راههاى بهتر براى انجام ر به ایدهافراد کل نگر بیشت

کنند. این افراد دادن کارهاى خود هستند و در فکر خود تصویرى کلى از آنچه قصد دارند انجام دهند ترسیم مى
اندیشند و سپس ، مدتى به آن مىشونداى رو به رو مىبه هیچ روى تحمل جزئیات را ندارند و هر گاه با مساله
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به من اعتماد کنید. من براى حل این مساله فکرى دارم. «گویند: یابند و مىدر ذهن خود راه حلهایى متهورانه مى
» راه حل من مفید واقع خواهد شد.

» ارائه کنید.فقط زمانى به شما اعتماد خواهم کرد که شواهد و اطالعات دقیقى را «گویند: افراد جزءنگر مى
دهند این اشخاص به همان اندازه که کل نگران متکى بر نیروى تخیل هستند بر واقعیات اتکا دارند و ترجیح مى

هاى حسى قرار داشته باشد. این افراد براى جزئیات اهمیت بسیارى قائل هستند و تا اطالعات آنها بر پایه داده
کنند. ها کار مىپیوسته با ارقام و اعداد و نمودارها و جدول

ام که در هیات مدیره کلیساى ما هم اشخاص کل نگر وجود دارند و هم اشخاص جزءنگر. به تجربه دریافته
سازد. حضور این افراد در کنار یکدیگر جلسات هیات رهبرى را پر بارتر مى

اشخاص متکى برعقل و اشخاص 
متکى بر احساس

شود. اشخاصى که متکى بر عقل و منطق گیرى آنها مربوط مىتفاوت سوم بین اشخاص به نحوه تصمیم
دهند. آنها به جویند و مسایل عملى را مد نظر قرار مىهاى خود از دلیل و منطق بهره مىگیرىهستند در تصمیم

عات موجود کارى را مفید تشخیص محاسبات و نظام علت و معلولى مسایل توجه دارند و اگر بر اساس اطال
دهند. آنچه براى آنها اهمیت دارد رسیدن به اهداف تعیین شده، باال بردن میزان تولید و دهند آن را انجام مى

بهره ورى و کارآیى بیشتر است. اگر شخصى که به این شکل متکى بر عقل و منطق صرف است مدیر یک 
شود که یکى از کارمندانش را اخراج کند بدون هیچگونه تعلل و شرکت باشد و یک روز به برخى دالیل مجبور

تعارفى این کار را انجام خواهد داد. 
اشخاصى که بیشتر بر احساسات متکى هستند، در تصمیم گیرهاى خود مصالح اشخاص دیگر را بیشتر در 

ت تأثیر تصمیم آنها قرار گیرى به احساسات و عواطف اشخاصى که تحگیرند. آنها به هنگام تصمیمنظر مى
حساس » این تصمیم چه احساسى را در آنها ایجاد خواهد کرد؟«گویند: اندیشند و به خود مىخواهند گرفت مى

شود تا به دشوارى بتوانند شخصى را توبیخ و سرزنش کنند و هر گاه مجبور بودن این اشخاص سبب مى
آید. توانایى آنها براى همدردى خواب به چشمشان نمىشوند تا درباره شخصى تصمیم ناخوشایندى بگیرندمى

کردن با دیگران بسیار زیاد است و براى صلح و آرامش، هماهنگى و تفاهم ارزش بسیارى قائل هستند. 
توانند درد او را احساس کنند و به شوند، عمالً مىچنین اشخاصى هنگامى که با فرد دردمندى مواجه مى

گریند گریه کنند. اشخاصى که بیشتر متکى بر عقل و منطق هستند هر گاه با فرد ا آنانى که مىتوانند براحتى مى
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کوشند تا ریشه و منشاء گردند. آنها مىشوند براى حل مشکل او به عقل و منطق متوسل مىدردمندى روبرو مى
ند. ناگفته پیداست که دنیا مشکل فرد مذکور را شناسایى کنند و سپس راهکارهایى عملى براى حل آن ارایه کن

توانند درد دیگران را عمیقاً احساس کنند و با آنها همدردى نمایند و هم به هم به اشخاصى نیاز دارد که مى
هایى عملى استفاده کنند. توانند از مسایل احساسى پا فراتر گذارند و از راه حلاشخاصى که مى

اشخاص مقید و اشخاص نامقید 
هاى از پیش تعیین شده ها و برنامهن تفاوت میان اشخاص در این است که برخى مقید به چارچوبآخری

ریزى قبلى انجام شوند. این افراد دهند تا تمام کارها با برنامههستند و برخى نیستند. آنهایى که هستند ترجیح مى
اى دهند تا برنامهدهند و ترجیح مىن مىهاى تعیین شده واکنش مناسبى نشاها و سیاستدر برابر قواعد و مهلت

را تعیین کنند و سپس وفادارانه به اجراى آن بپردازند. این اشخاص از اتفاقات غیر منتظره و پیش بینى نشده و 
شوند آسودگى بیشترى تغییرات ناگهانى بیزار هستند و هر قدر کارها طبق روال پیش بینى شده انجام مى

اى که قبالً طرح شده است پیش بروند و هیچ ست دارند تا همه کارها مطابق برنامهیابند. این افراد دومى
اختاللى پیش نیاید. 

دهند تا هاى از پیش تعیین شده نیستند ترجیح مىاشخاصى که این چنین مقید به چارچوبها و برنامه
یزى کردن و عمل نمودن در یک ریزى قبلى صورت گیرد. آنها از نشستن و برنامه رکارهایشان بدون برنامه

دهند تا همه چیز روال طبیعى خود را طى کند. چارچوب از پیش تعیین شده سخت بیزارند و ترجیح مى
توان پیش بینى کرد و اغلب افراد چندان منظمى نیستند. این اشخاص زمانى از تصمیمات این اشخاص را مى

پیش برنامه ریزى و پیش بینى شده نباشد. برند که هیچ چیز اززندگى خود بیشترین لذت را مى
حال خود بگوئید که اگر دو نفر که هر یک به یکى از دو گروه مذکور تعلق دارد با یکدیگر کار یا زندگى 

کنند چه اتفاقى خواهد افتاد. 

عجب، پس که این طور!
ده است به علت اختالف نظرها و من و همسرم با خواندن کتابى که نکات یاد شده از آن استخراج ش

مشکالتى که با یکدیگر داشتیم پى بردیم. براى مثال سالها من کوشیده بودم تا همسرم را وادار سازم تا همانند 
من شخصى بسیار معاشرتى شود، غافل از این که خدا او را چنان آفریده است که وقتى در تنهایى و سکوت به 

هاى خدادادى خود را شکوفا سازد. چون من این حقیقت را درك و توانایىتواند استعدادها برد مىسر مى
اى را در زندگى به همسرم تحمیل کنم که چیزى جز خستگى کردم سعى داشتم تا به هر طریق ممکن شیوهنمى
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آورد. تازه از این که همسرم افسرده شده بود و فعالیت ثمر بخشى نداشت و ماللت براى او به همراه نمى
عجب شده بودم. همسرم با ارتکاب اشتباهى مشابه مرا به خاطر این که ذاتاً معاشرتى هستم مدام سرزنش و مت

کرد تا از این مساله شرمنده شوم و خود را مقصر احساس کنم. کرد و کارى مىمالمت مى
همان کسى باشد که خدا ایم که باید یکدیگر را آزاد بگذاریم تا هر یک از ما اکنون من و همسرم یاد گرفته

ساختند، هایى که زمانى زندگى زناشویى ما را با مشکل مواجه مىخلق کرده است. بنابراین امروز همان تفاوت
شوند. سبب رشد و شکوفایى آن مى

هاى بنیادین خلق و خوى اشخاص با یکدیگر چقدر مهم است؟ اگر کنید که درك تفاوتآیا مشاهده مى
توانیم حقیقتاً او را دوست بداریم. روحیات یک نفر نداشته باشیم نمىدرك صحیحى از 

ایم رفع کنیم. اگر من توانیم کدورتى را که با او یافتهاگر علت بنیادین رفتارهاى یک شخص را درك نکنیم نمى
اوت داریم کمتر با و همسرم همان ابتدا فهمیده بودیم که بهتر یا بدتر از یکدیگر نیستیم، بلکه فقط با همدیگر تف

هایى را که همسرمان با ما دارد بپذیریم و از محکوم کردن او به شدیم. هنگامى که تفاوتمشکل روبرو مى
توانیم اشتباهات گذشته را به نحو مناسبى جبران کنیم و به این ترتیب ها دست برداریم مىخاطر این تفاوت

یى که همسرمان با ما دارد به جاى ناراحت شدن خوشحال هاروزى به جایى خواهیم رسید که از دیدن تفاوت
خواهیم شد و لذت خواهیم برد. 

چنان بگوئید که متوجه شود 
دومین گام براى داشتن روابط زناشویى حقیقى و مطلوب این است که زبان بیان عشق و محبت را یاد 

بگیریم. 
گفت همسرش را بسیار دوست دارد و واقعاً او را م که مىچندى پیش مردى را در کلیسایمان مالقات کرد

تواند به او بگوید که دوستش برد و به راحتى مىگفت که از حضور همسرش لذت مىکند. وى مىتحسین مى
دارد. با شنیدن این سخنان به خود گفتم که چقدر خوب است که انسان با چنین اشخاصى که همسرشان را 

گفتگو کند. دوست دارند مالقات و 
گفت که با شوهرش اختالف چندى نگذشته بود که همسر این شخص براى مشاوره نزد من آمد. وى مى

شد! دارد زیرا مطمئن است که شوهرش او را دوست ندارد. باورم نمى
پس از چند جلسه مشاوره با این زن و شوهر حدس بزنید چه چیزى دستگیرم شد؟ متوجه شدم که مرد 

ور به راستى همسرش را دوست داشت و بنابراین به او دروغ نگفته بود. اما از سویى نیز متوجه شدم که زن مذک
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توانست کرد که شوهرش او را دوست دارد. به برخى دالیل ابراز عشق و محبت شوهر نمىواقعاً احساس نمى
ورزد. زن را متقاعد سازد که همسرش به او عشق مى

پرسیدم که اگر این مرد همسرش را به راستى دوست دارد، پس رایم مقدور نبود. از خود مىدرك این مساله ب
تواند عشق و محبت او را احساس کند؟ به تدریج متوجه شدم که شوهر زبان بیان عشق و چرا همسرش نمى

راى همسرش برد؛ به این معنى که عشق و محبت خود را به طریقى که بمحبت را به طرز مناسبى به کار نمى
کرد. قابل درك باشد به او ابراز نمى

گیرى و همانگونه که هر یک از ما ذاتاً روش خاصى براى معاشرت با دیگران، حل مسایل، تصمیم
ریزى داریم همچنان هم برداشت خاص خودمان را از محبت کردن و مورد محبت واقع شدن داریم. برنامه

ابراز عشق و محبت » زبان«ع نداریم اما این مساله حقیقت دارد. هر یک از ما بسیارى از ما اطالعى از این موضو
کنیم. بریم. در اینجا به چند نمونه رایج از این زبان اشاره مىخاص خودمان را به کار مى

کنند. مثالًلمس کردن. برخى براى ابراز مهر و محبت خود به دیگران، بدون هیچگونه منظورى آنها را لمس مى
گیرند یا او را در بوسند، دستش را مىخواهند مهر و محبت خود را به کسى ابراز کنند گونه او را مىاگر مى

فشارند. آغوش مى
گفتن سخنان مهرآمیز. روش دیگرى که برخى براى ابراز مهر و محبت خود دارند این است که مستقیماً به 

گویند. این در حالى است که براى برخى خنان مهرآمیز مىکنند و سشخصى که دوستش دارند ابراز عالقه مى
دیگر

انجام دادن این کار بغایت دشوار است. 
کنند. براى شان به او خدمت مىاى دیگر براى نشان دادن محبت خود به شخص مورد عالقهخدمت کردن. عده

خواهند به همسرشان شود. در نتیجه چون مىاین گروه محبت زمانى به راستى محبت است که در عمل دیده مى
کنند. ا طبخ مىاش رشویند یا غذاى مورد عالقهمحبت کنند براى مثال اتومبیل او را مى

تأمین کردن نیازهاى شخص یا اشخاص مورد عالقه. برخى براى این که محبت خود را به بهترین نحو ممکن 
کشند تا مطمئن کنند و به قدرى زحمت مىبه عزیزانشان ابراز کنند، سخت براى تأمین نیازهاى آنها کار مى

اهد بود. شوند که پس از مرگشان نیز زندگى محبوبانشان تأمین خو
اى اى هدیهاى براى ابراز عشق و محبت خود به شخصى که دوستش دارند با شادى کودکانههدیه دادن. عده

کنند که به طرز زیبایى کادو شده است. بزرگ یا کوچک به او تقدیم مى
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هایى تدهند که فرصهدایت به سوى کمال. برخى عشق و محبت خود را به عزیزانشان به این شکل نشان مى
دهند. براى پیشرفت و شکوفایى در اختیار آنها قرار مى

هاى گیرند مشارکت است. این اشخاص در صورت لزوم در برنامهصرف وقت. زبانى که برخى دیگر به کار مى
کنند تا بیشتر بتوانند با عزیزانشان وقت بگذارند. خود تغییراتى ایجاد مى

کند کدام است! آیا هر کنید کدام است؟ زبانى که همسرتان از آن استفاده مىىزبانى که شما از آن استفاده م
کنید؟ دو از یک زبان استفاده مى

اشتباه محرز 
کردیم. به عبارتى از ها من و همسرم عشق و محبت خود را نسبت به یکدیگر به طرز نامناسبى بیان مىسال

کردیم. براى مثال همسرم براى این که به من بفهماند دوستم ستفاده نمىزبان مناسبى براى بیان عشق و محبت ا
دهم کرد. اما از آنجا که من چندان به غذا اهمیت نمىدارد با صرف ساعتها وقت غذاهاى لذیذى برایم طبخ مى

جاى دهم به توانستم منظور همسرم را به درستى درك کنم. در نتیجه یک روز به او گفتم که ترجیح مىنمى
صرف ساعتها وقت براى طبخ غذاهاى لذیذ کمى بنشیند و با من حرف بزند و براى تشویق مثالً بگوید که 

کنم. شوهر بسیار خوبى هستم. به او گفتم که من این زبان محبت را بهتر از هر زبان دیگرى درك مى
ن به او، او را در آغوش بگیرم دهد من به جاى اسکى یاد دادهمسرم نیز یک روز به من گفت که ترجیح مى

و به او بگویم که او را آنگونه که هست دوست دارم. 
گیریم که زن و شوهر باید زبان ابراز عشق و محبت یکدیگر را فرا بگیرند. بسیارى آنچه گفته شد نتیجه مى

د که ما داریم. در نتیجه کنیم که همسرمان نیز همان برداشتى را از عشق و محبت داراز ما به اشتباه تصور مى
کنیم برداشت خودمان را از عشق و محبت به او تحمیل کنیم، اما معموالً این تالش قرین موفقیت واقع سعى مى

شود. نمى
ما باید برداشتى را که از دوست داشتن و دوست داشته شدن داریم با همسرمان در میان بگذاریم. کار 

را براى ابراز عشق و محبت خود به همسرمان فرا گیریم. این کار هاى جدیدىدشوارى نیست که روش
تواند زندگى مشترکى را که در آن زن و شوهر امیدوارند محبوب دل یکدیگر باشند به زندگى مشترکى مبدل مى

دانند که محبوب یکدیگر هستند. سازد که در آن زن و شوهر به یقین مى

اشید اى براى تفریح داشته ببرنامه
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زندگى یکنواخت و عدم تنوع در زمره مهمترین مشکالتى است که زندگى زناشویى یک زوج را تهدید 
پردازند و تنوعى در زندگى کند. هنگامى که یک زوج فقط به انجام دادن وظایف و کارهاى روزمره خود مىمى

دهند. به این ترتیب اگر چه ممکن ت مىپاید که طراوت و شادابى خود را از دسکنند دیرى نمىخود ایجاد نمى
است با یکدیگر دعوا و مرافعه نکنند و صداى داد و فریادشان به آسمان نرود، اما زندگى زناشویى مطلوب و 

توان به پیشنهادهاى زیر عمل کرد: شیرینى هم ندارند. براى جلوگیرى از به وجود آمدن چنین حالتى مى
تاریخى را تعیین کنید و در آن مدتى از وقت خود را با یکدیگر بگذرانید. هر هفته به اتفاق همسرتان -1

رویم و در حین شام در مورد مسایل مختلف گفتگو من و همسرم گاه به این منظور براى شام بیرون مى
یم حرف اهایى که خواندهگوئیم. گاهى نیز درباره کتابکنیم. براى مثال درباره تصمیمات خانواده سخن مىمى
گیریم تا وارد تونل شویم و برخى از اختالفاتمان را در آنجا حل کنیم و زنیم. هر از گاهى نیز تصمیم مىمى

نگذاریم تا اختالفات کوچک به معضالت جدى و بزرگ تبدیل شوند. 
مدتى به گردش و تفریح با همسرتان اختصاص دهید. -2

روید و به اتفاق استراحت و تجدید قوا کنید. این گردش و تفریح هر از گاهى با همسرتان مدتى به گردش ب
چه دو هفته طول بکشد، چه دو روز و چه دو ساعت تأثیر عمیقى بر روابط زناشویى شما بر جاى خواهد 

گذاشت. 
زمینه را براى داشتن روابط جنسى مطلوب فراهم سازید. -3

شود تا روابط جنسى مطلوبى با همسرمان نداشته باشیم رنجیدگیها و دلخوریهایى است که گاه آنچه سبب مى
از یکدیگر داریم. بنابراین باید اوالً بکوشیم تا مسایلى از این دست را حل کنیم و سپس همانگونه که در این 

بى به کار بریم، زیرا اگر همسرمان اطمینان فصل گفته شد، زبان ابراز عشق و محبت را به طرز صحیح و مناس
تر خواهد بود. در بسیارى ورزیم و از صمیم قلب دوستش داریم روابط جنسى ما مطلوبیابد که به او عشق مى

از انسانها تمایالت جنسى پیوند عمیقى با وضعیت روانى و جسمانى آنها دارد. 
ه شد در زندگى زناشویى اصیل و حقیقى زن و شوهر بنابراین مطابق آنچه در این فصل از کتاب گفت

کنند که به راستى محبوب دل یکدیگر هستند شمارند و احساس مىتفاوتهایى را که با یکدیگر دارند برکت مى
دهند که تکرار یکنواخت و مرارت بار کارهاى روزانه طراوت و شادابى آنها را از بین ببرد، بلکه هر و اجازه نمى
دهند. تى را براى سخن گفتن و استراحت و تفریح با یکدیگر اختصاص مىاز گاهى وق
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اى تصور کنند که چنین رویاى شیرینى هرگز براى آنها به حقیقت نخواهد پیوست. اما اگر ممکن است عده
ى از خود را متعهد سازیم که زندگى زناشویى خود را مطابق اراده الهى سامان بخشیم خواهیم دید که برخوردار

زندگى زناشویى مطلوب هدفى دست نیافتنى نیست. 



1

فصل هفتم 

دعوت بلند والدین مسیحى: تربیت فرزندانى 
که حامل صورت خدا هستند 

شدند ایجاد مزاحمت در کالس، آموزان مدارس مرتکب مىاى که دانشدر آمریکا جرائم عمده1940در دهه 
هاى نامرتب، پوشیدن لباس جویدن آدامس، سر و صدا کردن و دویدن در راهروهاى مدرسه، تشکیل صف

نامناسب و ریختن زباله بر روى زمین بود. 
اند به تجاوز جنسى، سرقت، حمالت مرگ آفرین، ایجاد کرده و تبدیل شدهاین جرایم تغییر 1982اما در 

ها به حریق در مدرسه، بمب گذارى، قتل و خودکشى. در طول چهل سال چنین تغییر عظیمى در رفتار بچه
امروزه دنیایى که نوجوانان در آن «گوید: اى به نام رندى پترسون مىوجود آمده است! سبب چیست؟ نویسنده

هاى کنند با روزگار نوجوانى بزرگترهایشان تفاوت بسیارى کرده است. هزاران ساعت تماشاى برنامهگى مىزند
» ها بر جاى گذاشته است.هاى گوناگون زندگى بچهنامناسب تلویزیونى تأثیر شوم خود را بر جنبه

خانواده از هم پاشیده 
اى که ما امروزه در کودکان و نوجوانان مشاهده یل تغییرات عمدهکند که یکى از دالنویسنده مذکور تاکید مى

آموز دانش1970یابند. زمانى که من در اى از هم پاشیده نشو و نما مىکنیم این است که در خانوادهمى
آموز هم وجود نداشت که والدینش از یکدیگر طالق گرفته باشند. دبیرستانى بودم در کالس ما حتى یک دانش

زه تحقیقات حاکى از آن هستند که دو سوم کودکان و نوجوانان سفید پوست آمریکا که زیر هجده سال سن امرو
دهد که در جامعه کنند. آمار نشان مىاى تک والدى سپرى مىدارند حداقل بخشى از زندگى خود را در خانواده

اى تک والدى زندگى ر در خانوادهسیاهپوستان آمریکا از هر بیست کودك یا نوجوان زیر هجده سال نوزده نف
اند. کنند. این آمار و ارقام به راستى تکان دهندهمى

آموزان برخى مقاطع تحصیلى به عمل آورد کوشید چند سال پیش دانشگاه کالیفرنیا طى تحقیقى که از دانش
تا علت عمده تشویش، نگرانى و افسردگى آنها را مشخص سازد. نتایج تحقیق نشان داد. که علت عمده 



2

زل و بى اعتنایى والدین به آنها آموزان متارکه والدین، دعوا و مرافعه والدین در منمشکالت روحى این دانش
بوده است. 

هاى خود گزارش تحقیقى را به چاپ رساند که اخیراً با هدف در یکى از شمارهTimeچندى پیش مجله 
هاى از هم پاشیده انجام گرفته بود. در این مقاله چنین بررسى نتایج بلند مدت رشد کودکان در خانواده

اند، در بزرگسالى مبدل به ک به نیمى از کودکانى که والدینشان متارکه کردهگیرى شده بود که نزدینتیجه
توانند به درستى انجام دهند و ذهنیت ضعیفى از خود دارند و شوند که هیچ کارى را نمىاشخاصى مضطرب مى

اغلب بسیار عصبى هستند. در این مقاله آمده بود: 
بودند در بزرگسالى تبدیل به اشخاصى شدیداً نگران و مضطرب دو سوم دخترانى که والدینشان طالق گرفته

توانستند تا به آخر پایبند تعهدات خود بمانند. به عالوه در روابط عاشقانه خود پیوسته بیم آن شده بودند که نمى
شده داشتند که به آنها خیانت شود. بسیارى از پسرانى نیز که بر اثر متارکه والدینشان دچار مشکالت بسیار

توانستند روى پاى خود بایستند و هدف و اعتماد به نفس داشته باشند. آنها پیوسته رشته تحصیلى و بودند نمى
دادند. این اطالعات جداً تکان دهنده است. آمار طالق در آمریکا باالى پنجاه درصد در یا شغل خود را تغییر مى

ه شمار کودکان و نوجوانانى که از طالق والدین آسیب سال است و این بدان معناست که هر ساله هزاران تن ب
اند که ازدواج آموزان سال آخر دبیرستان اعالم داشتهشود. تعجبى ندارد که هشتاد درصد دانشبینند افزوده مىمى

موفق از مهمترین اهداف زندگى آنهاست. 

والدین سخت گیر 
اى است که والدین سخت گیر بر آنها وارد و نوجوانان فشار فزایندهیکى دیگر از دالیل تغییر رفتار کودکان 

سازند. والدین سخت گیر به قدرى نگران پیشرفت فرزندان خود هستند که با تحت فشار قرار دادن فرزندان مى
در تر از پلکان ترقى باال روند. یکى از روانشناسانى که متخصص سازند تا هر چه سریعخود آنها را وادار مى

گوید بسیارى از کودکان هشت ساله که چنین والدینى دارند پیوسته در نگرانى و زمینه رشد کودك است مى
برند و کودکان نه و ده ساله بسیارى در نتیجه فشارى که از جانب والدین بر آنها وارد تشویش به سر مى

کنند. شود، هیچگاه حال و هواى دوران کودکى را تجربه نمىمى

تأثیر وسایل ارتباط جمعى 
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گذارد. امروزه در دلیل سوم تغییر رفتار کودکان و نوجوانان تأثیرى است که وسایل ارتباط جمعى بر آنها مى
هایى گویند، ترانههاى تلویزیونى و ویدئویى و نیز سینما سخنانى مىاکثر کشورهاى جهان نقش آفرینان برنامه

هایى را ها و فیلمدهند که بیش از حد تصور شنیع و ناپسندند. جوانان، برنامهىخوانند و کارهایى انجام ممى
گذارند. هایى تکان دهنده و تهوع آور از وحشیگرى و جنایت به معرض نمایش مىکنند که صحنهتماشا مى

بحرانى انکارناپذیر 
بر رفتار کودکان و نوجوانان تأثیر منفى بر عالوه بر معضالتى که ذکر شد عوامل دیگرى نیز وجود دارند که 

گذارند. جاى مى
آورند از دیگر معضالتى تر مىهاى مستهجن که هر ساله سن مخاطبان خود را پایینمواد مخدر، الکل و فیلم

ا توان عوامل منفى دیگرى رسازند. در کنار این عوامل همچنان مىهستند که کودکان و نوجوانان را گرفتار مى
اى در هراس هستند و مسایل نیز ذکر کرد. امروز، کودکان و نوجوانان پیوسته از احتمال وقوع جنگ هسته

اقتصادى و زیست محیطى و نیز بیمارى ایدز آنها را به شدت نگران ساخته است. از طرفى تعرضات جنسى 
این حال بیشترین ضربه را کودکان و افزاید. با فزاینده و اعمال وحشیانه و ارازل و اوباش بر نگرانى آنها مى

اند و خورند که خود را در فضایى قرون وسطایى محصور و محدود کردهنوجوانان از ناحیه کلیساهایى مى
توانند بپذیرند که دنیاى پیرامون آنها تغییر کرده است. نمى

ر خودکشى در نوجوانان در ترکیبى از عوامل یاد شده گریبان نسل حاضر جوانان را سخت فشرده است. آما
کنند و در طى دو دهه گذشته سه برابر شده است. تقریباً هر ساله چهار صد هزار نوجوان اقدام به خودکشى مى

ها در آمریکا با تحقیقى که انجام دادند به شوند. مراکز کنترل بیمارىحدود شش هزار نفر از این تعداد موفق مى
آموزان کالس هشتم تا دهم مدارس به عبارتى سى و چهار درصد دانشاین نتیجه رسیدند که یک سوم یا

اند. آمریکا به طور جدى اقدام به خودکشى کرده
کردم همه از من در اوایل دهه هفتاد خادم جوانان بودم. در آن زمان اگر درباره خودکشى موعظه مى

اى درباره امروز وقتى یکى از همکاران موعظهکردند. اماموضوعى که براى موعظه انتخاب کرده بودم تعجب مى
کند. شوند، زیرا چنین پیغامى قلب همه آنها را لمس مىها سراپا گوش مىکند همه بچهخودکشى مى

مسیحیانى که معضالت یاد شده آنها را سخت نگران کرده است، باید با مد نظر قرار دادن تغییراتى که در 
هایى براى غلبه بر همه جریانات ناامید کننده موجود بیابند. وجود آمده است راهها بهالگوهاى رفتارى بچه

والدین مسیحى باید یاد بگیرند که والدینى اصیل و حقیقى باشند و در فرزندان خود شجاعت و صداقت را 
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ثابت قدم و استوار هایى را به آنها القاء نمایند که آنها را در دنیایى که هر دم در تغییراتتقویت کنند و ارزش
خواهمنگاه دارد. در این فصل از کتاب مى

پیشنهادهایى را در این باره به والدین عزیز ارائه دهم. 

اول، ثبات 
اند پیش از آن که به فکر بچه دار شدن باشند باید براى تحکیم زندگى اول، زوجى که به تازگى ازدواج کرده

آورند. معموالً حرف بر این است که شخص پس از اخذ دیپلم وارد دانشگاه زناشویى خود کوشش به عمل
شود و بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهى ازدواج کند و تشکیل خانواده دهد. این عرف چون و چرا بردار هم 

هاى شود این است که یک زوج در نخستین سالاى که در اینجا چندان مد نظر گرفته نمىنیست. متاسفانه مساله
گیرند، به طورى که متاسفانه سى و چهار در صد آمار طالق مربوط ازدواج خود تحت فشارهاى بسیار قرار مى

به چهار سال نخست ازدواج است. 
). به نظر من مقصود عیسى 16:10(متى» مثل مار هوشیار و چون کبوتر ساده باشید«فرماید که باید عیسى مى

ادات رایج در اجتماع را محک بزنیم. بنابراین به اعتقاد من بر خالف عقیده رایج در این است که گاه باید اعتق
دار شدن بگیرند، باید به فکر تحکیم روابط زناشویى خود باشند. اجتماع یک زوج پیش از این که تصمیم به بچه

ارتباط صحیح با یکدیگر هاى الزم براى ایجادتوانند مهارتآنها باید بدانند که با اختصاص چه مقدار وقت مى
را بیاموزند و از طرفى شیوه حل اختالفات خود را فرا بگیرند و امنیتى بر روابط خود حاکم سازند که موجب 

هاى جوان همچنین باید روش اداره امور منزل و برنامه ریزى مالى را فرا ایجاد صمیمت میان آنها شود. زوج
هاى ها و اولویتزوج زندگى روحانى خود را سامان بخشند و ارزشبگیرند. به عالوه زمان الزم است تا یک 

هاى همفکر خود را بیابند و از زندگى خود را مشخص سازند. سرانجام زمان الزم است تا یک زوج بتوانند زوج
جانب آنها حمایت و تشویق شوند و هر گاه الزم است از آنها راهنمایى و مشورت بخواهند. ممکن است، فکر 

هاى از هم پاشیده دار شدن به فراهم کردن این همه مقدمات نیاز ندارد. اما با دیدن این همه خانوادهکه بچهکنیم
تواناند آیا مىکه براى جامعه و کودکان معضل بزرگى را به وجود آورده

ار شدن بیافتند باید دهاى جوان پیش از آن که به فکر بچهکارى کمتر از آنچه گفته شده انجام داد؟ بنابراین زوج
هاى الزم را براى تحکیم روابط زناشویى خود بردارند. در دنیاى امروز، کار تربیت کودکانى سالم، تمام گام

آید که روابط زناشویى محکمى دارند. هایى بر مىمتعادل و روحانى فقط از زوج

داشتن یا نداشتن 



5

گیرى این است که با کسب حکمت از خدا در این مورد تصمیمهاى جوان باید بردارندگام دومى که زوج
هایى نیز که روابط زناشویى محکمى دارند، بى نیاز دار شدن آنها صالح است یا خیر. حتى زوجکنند که آیا بچه

آمیز به نظر آید زیرا اکثر ما اغلب گیرى در این مورد نیستند. ممکن است این پیشنهاد من کمى بدعتاز تصمیم
بنابراین هیچگاه این فکر به ذهنمان » بارور و کثیر شوید.«ایم که خدا در کتاب مقدس دستور داده است شنیده

مقدس معتقدند خطور نکرده است که مجازیم به این دستور عمل نکنیم. با این حال امروزه اکثر دانشمندان کتاب
ها وظیفه خود را در مورد بارور و یست. انسانها نکه دستور خدا خطاب به آدم و حوا دستور او به تمام زوج

اند. به هر حال از دستور مذکور به آدم اند و کره زمین را مملو از جمعیت ساختهکثیر شدن به خوبى انجام داده
ها بچه دار شوند. خدا در مورد این تصمیم توان این برداشت را کرد که خدا مایل است تا همه زوجو حوا نمى
تواند با در نظر گرفتن مصالح یک زوج آنها را از هدایت خاص الهى خود برخوردار سازد. ىبسیار مهم م

اى دردناك گذشته
دار شدن ام که تحت برخى شرایط خاص خدا یک زوج را براى بچهدر طى سالیان گذشته به تجربه دریافته

اند. برخى اى دردناك داشتهکند. مورد اول زمانى است که یکى از زوجین یا هر دوى آنها گذشتههدایت نمى
اند که پدر و مادر اى نشو و نما یافتهنوادهاند و در خاهایى از هم پاشیده بودههاى جوان فرزندان خانوادهزوج

اند به فرزندانشان مهر و محبت نشان دهند. حقیقت تلخ اند و هرگز نتوانستهمعتاد به مواد مخدر یا الکلى بوده
هایى خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنند و کشد تا فرزندان چنین خانوادهها طول مىاین است که سال

هاى جوانى که گذشته دردناکى دارند ممکن است زندگى ى خود را باز یابند. زوجسالمت روانى و عاطف
-زا به زندگى آنها زناشویى موفقى داشته باشند اما در برخى موارد احتمال آن وجود دارد که ورود عاملى تنش

دار شدن در مورد چههایى بهتر است پیش از بتوازن عاطفى آنها را بر هم زند. چنین زوج-نظیر تولد یک نوزاد 
هایى همچنین باید به خطر انداختن ثبات زندگى زناشویى و وضعیت عاطفى خود خوب بیاندیشند. چنین زوج

هاى عاطفى و روانى خود به نسلى دیگر بیندیشند در طى تقریباً دو دهه خدمت در کلیسا به نتایج انتقال کاستى
هاى عاطفى و روانى خود را همانند چوبى که دوندگان دو ىها و کاستام که چگونه یک نسل نابسامانىدیده

دهند، به نسل بعدى انتقال داده است. میراثى که به این شکل انتقال یافته بسیار شوم امدادى به یکدیگر انتقال مى
پیش از آن اند واند، ازدواج کردههایى از هم پاشیده بودههایى که فرزندان خانوادهام زوجبوده است. بارها دیده

اند و به این ترتیب میراث دار شدن گرفتهکه وضعى عاطفى و روانى خود را سامان بخشند، تصمیم به بچه
این وضع کى «خواهم فریاد بزنم: اند. مىاند به فرزندانشان انتقال دادهشومى را که خود از والدینشان به ارث برده



6

قال میراث خود پایان خواهند بخشید و براى کسب سالمت ها به انتتمام خواهد شد؟ سرانجام کى این زوج
کامل از شتاب خود خواهند کاست؟ این انصاف نیست که یک زوج ناهنجارى عاطفى خود را به فرزندان 

معصوم خود انتقال دهند. 
گذشته ها و دردهایى که ازاند کمک کند تا بر ناهنجارىهایى که تازه ازدواج کردهخدا قادر است به زوج

هایى را هدایت کند که از براى آنها مانده است غلبه کنند. هم،او قادر است که تحت برخى شرایط چنین زوج
بچه دار شدن چشم بپوشند. 

تصمیمى مشروع 
همچنین ممکن است خدا زوجى را که مصمم به ادامه کار تمام وقت خود در کلیسا یا خارج از کلیسا 

دار شدن خوددارى کنند. در کلیساى ما صدها زوج جوان وجود دارند که به همین که از بچههستند هدایت کند
اند و از تصمیم خود احساس رضایت دارند. بسیارى از آنها در محل کار دار شدن چشم پوشیدهدلیل از بچه

اند که به خود یافتهاند اعتبارى در نزد همکاران و دوستانخود در نتیجه موفقیت درخشانى که به دست آورده
ها استعدادها و عطایاى خود را توانند آنها را به سوى مسیح هدایت کنند. برخى دیگر از این زوجاتکاء آن مى

اى چه در کلیساى اند و همین امر سبب شده است که خدمات ارزندهوقف خدمت تمام وقت به خداوند کرده
ما و چه در سایر کلیساها انجام دهند. 

اند زیرا به اند، خودخواه و نابالغ خواندهدار شدن ترجیح دادههایى را که کار خود را به بچهها مردم زوجالس
دار شدن سازند. توانند داشته باشند فداى بچهاند تا مزایایى را که در محل کار مىها حاضر نشدهظاهر این زوج

هایى که چنین تصمیمى صحیح باشد اما بسیارى از زوجها این اتهاماگر چه ممکن است در مورد برخى از زوج
اند، تصمیمشان صحیح، سنجیده و خدا پسندانه بوده است. گرفته

تضاد منافع 
دار شوند و هم تمام وقت و نیروى خود را آید که یک زوج هم بخواهند بچهمشکل اساسى زمانى پیش مى

دار شوند اما ظاهراً تمایلى به تربیت و چه مایل هستند که بچههایى اگرصرف شغل خود سازند. چنین زوج
شوند. ها خود به خود تربیت مىکنند که بچهبزرگ کردن فرزندانشان ندارند و گویى فکر مى

اى است آن چنان خطیر که در واقع خدا هر دوى والدین را تربیت فرزندان کارى است بس مهم و وظیفه
پولس هنگامى که از وظیفه والدین سخن 3و کولسیان باب6داند. در افسسیان بابن مىمسئول انجام دادن آ

سازد و به این ترتیب با به کار بردن افعال جمع، هر دو را مسئول گوید هم زن و هم شوهر را مخاطب مىمى
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ه یک اندازه در داند. هدف پولس این نیست که به گمان برخى، زن و شوهر را بپرورش و تربیت فرزندان مى
خواهد آنها را به یک اندازه مسئول بداند. قبال فرزندانشان بى مسئولیت بداند بلکه بر عکس مى

اى پدران و مادران عزیز باید یادآورى کنم که در نهایت مسئولیت تربیت فرزندانتان متوجه شماست و خدا 
حساب نخواهد خواست؟ این ما هستیم که باید در کننداز پرستار یا بستگانى که از فرزندانتان نگهدارى مى

ام که هاى متوقعى را دیدهبرابر خدا بایستیم و در مورد نحوه تربیت فرزندانمان حساب پس بدهیم. بارها زوج
گذارد به کارمان برسیم. مادر درست در همین فصل که موقع کارمان است این بچه نمى«گویند: غرولند کنان مى

گذارد. پدر هم حاضر نیست با قبول کوچکترین مسئولیتى در وز هفته را کار کند و بچه نمىخواهد شش رمى
اند که آیا در کلیسا هاى متفاوتى از من پرسیدهاى وارد شود. بارها زوجمورد نگهدارى بچه به کارش لطمه

مراقبت کند؟ گاه وسوسه شخصى را سراغ دارم که بتواند پنج روز هفته و گاه ایام تعطیل هفته از فرزندانشان
دانید که چه کسى فرزندانتان را ام که بر چسبى چاپ کنم و بر روى آن بنویسم: والدین محترم، آیا مىشده

ها با ما، بزرگ کند که کار به دنیا آوردن بچهها جا باز مىکند؟ گویى به تدریج این تفکر در میان زوجبزرگ مى
فشارد. رى قلبم را سخت مىکردن آنها با دیگران چنین طرز فک

اند و مسئولیت تأمین مایحتاج خانواده البته آنچه گفته شد در مورد اشخاصى که همسر خود را از دست داده
اى جز کمک گرفتن از پرستار بچه کند. چنین اشخاصى براى بقا چارهیکسره بر دوش آنهاست صدق نمى

است و بسیارى از ایمانداران به جاى کمک به چنین کسانى، از ندارند. بارى که بر دوش آنهاست بغایت بزرگ
هایى براى کمک به این اشخاص و اند. در سالیان اخیر کلیساهاى ما گامآنها انتقادات بى جایى به عمل آورده

اند اما هنوز کار بیشترى در این زمینه باید انجام شود. تر ساختن بار آنها برداشتهسبک
هایى که حاضر نیستند براى تربیت فرزندانشان از وقت و نیروى خود مایه بگذارند داستان زوجبا این همه،

هایى به دنبال روشهاى کم دردسرترى براى بزرگ کردن فرزندان خود هستند داستان متفاوتى است. چنین زوج
کارى سنگین و فشرده خود را خواهند آرامش خود را فداى تربیت فرزندانشان سازند یا با این کار برنامه و نمى
کنند، هایى که این نکته را درك نمىتر بسازند. اما تربیت فرزندان مستلزم صرف وقت و نیروست و زوجسنگین

اند. دار شدن را درك نکردهشاید به کلى هدف از بچه

حامالن صورت خدا 
سپس به » عالى شد!«آنها نگریست و گفت: خدا پس از این که آدم و حوا را به صورت خود خلق کرد، به 

هایى متوالى از صورت خدا به وجود آورند. هدف خدا این است که دار شدن نسخهآنها دستور داد که با بچه
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هاى تاریک جهان را با نور امید و حیات روشن نور جالل او از هزاران نقطه در جهان بازتابیده شود و کنج
اى تمام نما از عظمت شخصیت و قدرت و حوا فرزندانى به دنیا آورند که آیینهخواست تا آدم سازد. خدا مى

خدا باشند. 
اند که مهمترین هدف از دانستهاند. شاید هم هرگز نمىگویى بسیارى از مسیحیان این حقیقت را از یاد برده

د و چنان تربیت دار شدن پرورش و تربیت حامالن جدید صورت خداست که درخشان و فعال هستنبچه
توانند مشعل فروزان مسیحیت اصیل و حقیقى را به دست نسل آینده سپارند. هدف پیروان اند که مىشده

دار شدن فقط این نیست که بتوانند نام خانوادگى خود را حفظ کنند و پس از مرگ راستین عیسى مسیح از بچه
ها این نیست که در ایام کهولت تنها نمانند. والدین وارثى براى اموالشان داشته باشند. همچنین یگانه هدف آن

دانند که یک روز تجلى عظیمى از فیض الهى شوند و دار شدن را فرصتى براى تربیت فرزندانى مىمسیحى بچه
کنند تأثیرى مطلوب بر جاى گذارند. با به کارگیرى استعدادها و عطایاى خویش بر دنیایى که در آن زندگى مى

دار شدن و تربیت فرزندان خود همین است. ن مسیحى از بچهانگیزه والدی
اطاعتى آدم و حوا نه فقط زندگى آنها را تباه کرد بلکه با این حال ورود گناه به جهان کار را دشوار کرد. بى

سازند همچنین نسل آنها را نیز به گناه آلوده ساخت. بنابراین از زمان آدم و حوا هر زوجى فرزندانى متولد مى
ها وقت و نیرو براى تربیت که توانایى باز تاباندن جالل خدا به طور بالقوه در آنها وجود دارد، اما صرف ساعت

آنها، نیز محبت و دعاى بسیار الزم است تا این توانایى بالقوه به فعل تبدیل شود. 
با تربیت فرزندانشان آنها را عمالً کوشند تا آن دسته از والدین مسیحى که به این مهم آگاه هستند سخت مى

اندیشند و سخت به حامالن صورت خدا مبدل سازند. بنابراین چنین والدینى فقط به پیشرفت در کار خود مى
کنند تا فرزندان خود را از شخصیتى استوار برخوردار سازند و به زندگى آنها معنا و هدف بخشند. تالش مى

کنند. کنند و با جان و دل براى آنها دعا مىود وقت بسیارى صرف مىآنها براى تربیت صحیح فرزندان خ
کنند با صرف وقت طلبند و از خادمانى که فرزندان آنها را از نظر روحانى تربیت مىهمچنین از کلیسا کمک مى
کنند.و پول و نیز دعا حمایت مى

دهند تا فرزندانشان از رشد مسیحى جام مىآید انخالصه کالم این که چنین والدینى هر چه از دستشان برمى
اصیل و حقیقى برخوردار شوند. آنها از این که تالششان در این زمینه از سرعت پیشرفتشان بکاهد یا تحقق 
رویاهایشان را به تعویق اندازد ابایى ندارند. در نتیجه خود را با شور و اشتیاق وقف تربیت فرزندانشان 

سازند. مى
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قعاً مهم است آنچه وا
اواخر در پارکینگ کلیسا با مرد جوانى روبرو شدم و هنگامى که باب سخن را با او گشودم در حالى که سپر 

دانم که رانندگى با این ماشین قراضه جداً خجالت آور است، اما من و مى«انداخت گفت: اتومبیل خود را جا مى
یم اتومبیل مدل باالیى خریدارى کنیم، زیر بار قرض خواهیم رفت ایم که اگر بخواههمسرم به این نتیجه رسیده

توانیم به اتفاق فرزندانمان مسافرت کنیم و اوقات خوشى با یکدیگر داشته باشیم. به عالوه فرستادن و دیگر نمى
ر ها به اردوهاى مسیحى نیز برایمان مقدور نخواهد بود. بنابراین از خرید اتومبیل مدل باال صرف نظبچه
» ایم.کرده

گفت قصد دارد براى تأمین هزینه تحصیلى فرزندانش در دانشکده الهیات از شخصى دیگر شنیدم که مى
مهم نیست که ما کجا «گفت: منزل مسکونى خود را بفروشد و آپارتمانى ارزان قیمت خریدارى کند. وى مى

به آنها براى رشد روحانى انگیزه دهد. زندگى کنیم. مهم این است که فرزندانمان وارد محیطى شوند که
خواهیم فرزندانمان در زندگى روحانى خود قهرمان شوند. هنگامى که والدین هدف از تربیت فرزندان را مى

گیرند. اى در پیش مىکنند چنین شیوهدرك مى
هاى کن است برنامهآموز سال سوم دبیرستان بودیم پدرم به این فکر افتاد که مموقتى من و برادرم دانش

گروه جوانان کلیسا برایمان خسته کننده باشند و عالقه خود را به امور روحانى از دست بدهیم. در نتیحه 
هاى اى کوچک در گوشه آن ساخت و تخته خوابهایش را درآورد و آشپزخانهاتوبوسى کهنه خرید و صندلى

برد. به این ترتیب هاى تفریحى مىن کلیسا را به گردشاى در آن تعبیه کرد. وى با این اتوبوس جوانادو طبقه
برد. پدر به اتفاق دو نفر دیگر از پدران، جوانان کلیساى ما را به دیدن جاهاى بسیار دیدنى نظیر آبشار نیاگارا مى

علیم دانستند. در نتیجه کیفیت غذا وحشتناك بود. به عالوه هیچ یک از آنها شیوه تهیچ یک از مردان آشپزى نمى
ها به راستى مقدس را هم بلد نبودند، در نتیجه تعلیم درست و حسابى هم در کار نبود، اما گردشدادن کتاب

انگیز بودند!خاطره
دانستم که پدر به جاى این که ما دانستم که وقت پدر بسیار پر است. مىاگر چه سن و سالى نداشتم، اما مى
توانست به کارهایش برسد. اما پدر سخت مصمم بود که با دش ببرد مىده نفر جوان شلوغ و سرکش را به گر

ترى از زندگى روحانى سازد. او به هدفى که تشویق ما به خاطر شرکت در جلسه جوانان ما را وارد بعد وسیع
ثبت توانند در جامعه خود تغییرات مخواست از ما قهرمانانى در زندگى روحانى بسازد که مىداشت آگاه بود: مى

ایجاد کنند و کار مسیح را پیش ببرند. پدرم براى این که از انحراف ما جلوگیرى کند، حاضر بود کارهایى غیر 
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کردند که او عقل سالمى ندارد اما حاضرم شرط ببندم که پدر مرحومم از معمول انجام دهد. حتى برخى فکر مى
آنچه براى ما انجام داد تا ابد در آسمان شاد خواهد بود!

کارى کنیم تا پشیمان نشویم 
گذشت اى داشتم که گاه دو یا سه هفته مىباید اعتراف کنم که در اوایل خدمتم به قدرى برنامه کارى فشرده

توانستم وقت خود را با همسر و فرزندانم بگذرانم. در آن زمان بود که آغاز به و من حتى یک شب هم نمى
خواندم از این هایى که در این زمینه مىمطالعه زندگینامه رهبران بزرگ مسیحى کردم. اغلب در پایان کتاب

یافتند تا یک بار دیگر به عقب بازگردند و زندگى خود را از نو آغاز رهبران سؤال شده بود که اگر فرصت مى
ام، اما گذارى کردهمن خدمت موفقى را پایه«کردند؟ همه آنها به این سؤال چنین پاسخ گفته بودند: کنند چه مى

ام که آنها ام. خدمتم به دیگران به قیمت شکستن قلب آنها تمام شده است. کارى کردهشکستهقلب فرزندانم را
ام به یک اندازه شد به خدمت و زندگى خانوادگىام. اگر چنین فرصتى به من داده مىرا از خدا و خودم رنجانده

» دادم.اهمیت مى
هایم دند سبب شد تا به فکر ایجاد تغییر در برنامهداخواندن این مطلب و تذکراتى که دوستانم به من مى

بیافتم. به این ترتیب تغییرات الزم را ایجاد کردم و متعهد شدم که دیگر فرزندانم را فداى خدمتم نسازم. به 
ام. اما اگر دیر به فیض خدا و به کمک همسرم و تنى چند از دوستانم تا به امروز به عهد خویش وفادار مانده

شد؟ متاسفانه برخى فرصت جبران گرفتم چه مىشد؟ اگر اهمیت این مساله را در نظر نمىآمدم چه مىخود مى
یابند زیرا زندگى کوتاه و آینده نامعلوم است. آیا در این صورت پشیمانى و ندامت در اشتباهات خود را نمى

انتظار شخص خواهد بود؟ 
م که بیست و چهار سال بیشتر نداشت در یک حادثه غرق چند سال پیش تنها پسر یکى از دوستان نزدیک

اش گوش دادم که در آن از همسر دوستم سؤال شد شد و جان سپرد. چندى پس از مرگ وى به نوار مصاحبه
توانم واقعه دردناك از من مى«دهد. همسر دوستم در پاسخ گفت: که چگونه خود را با این مساله وقف مى

توانم بگویم که براى تربیت او از هیچ کارى دریغ نکردم. تحمل کنم چون صادقانه مىدست دادن تنها پسرم را 
ام اما از روزى که پسرم متولد شد تا زمان مرگش از محبت کردن به او و صرف وقت البته من مادر کاملى نبوده

کنم. ىو نیروى خود براى تربیتش مضایقه نکردم. بنابراین اکنون احساس شرمسارى و پشیمانى نم
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خداوندا از امروز تا «آن روز پس از شنیدن این سخنان فرمان اتومبیل را محکم در دست گرفتم و گفتم: 
پایان زندگیم تصمیم دارم چنان وظیفه خود را در قبال فرزندانم انجام دهم که هرگز شرمسار و سرافکنده نشوم. 

» از دستم برمى آید برایشان انجام دهم.تصمیم دارم تا طى مدت کوتاهى که با آنها هستم هر چه 

گیرد تالشى که هر روز صورت مى
روم تا موعظه روز یکشنبه را باز بینى کنم. یک روز شنبه ها چند ساعتى به دفتر کارم مىمعموالً شنبه صبح

بینى کنم همسرم براى کارى وقتى به دفتر کارم رفته بودم تا پیامى را که درباره نقش والدین تهیه کرده بودم باز
به بیرون از شهر رفته بود و دخترم هم در جایى مهمان بود در نتیجه پسرم در منزل تنها مانده بود. معموالً پسرم 

بابا، کى «کند، اما آن روز صبح در عرض یک ساعت سه مرتبه تلفن زد و گفت: از تنها ماندن شکایتى نمى
من اینجا «ن کرد ناگهان به قدرى نگران و دلواپس شدم که پیش خود گفتم: بار سوم که پسرم تلف» گردى؟برمى

کنم که هدف آن تشویق والدین براى بذل توجه بیشتر به فرزندانشان است. اى را بازبینى مىام و موعظهنشسته
هى منزل برخاستم و را» کنم؟در حالى که پسرم در منزل شدیداً به توجه من نیاز دارد. معلوم هست چکار مى

اى کردم که در آن مطلبى ناگفته نماند اما کامالً پیدا بود که بازبینى نشده بود. شدم. روز بعد موعظه
با بیان این داستان قصد دارم بگویم که هر روز تالشى سخت در پیش دارم و مجبورم تصمیمات دشوارى را 

رى دست یابیم. برنامه کارى من سال به سال آغاز کنم. گاه باید از چیز خوبى چشم پوشیم تا به چیز بهت
ام اختصاص دهم کنم تا هر طور شده است وقتى را به تفریح و گردش با خانوادهشود اما سعى مىتر مىفشرده

شان بپردازم و سر میز شام برنامه دعاى خانوادگى همیشه برقرار باشد. هر هاى مورد عالقهو با فرزندانم به بازى
دهم تا در این چند سالى که با فرزندانم هستم آنها را تا حد ممکن خوب تربیت است انجام مىکارى که الزم 

کنم. 
اى ام نشوند یا زندگى مرفه و بى دغدغههدف من تنها این نیست که کارى کنم تا فرزندانم مایه سرافکندگى

د و نور امید و حیات را بر این دنیاى غم خواهم آنها بازتابى پر فروغ از صورت خدا باشنداشته باشند، بلکه مى
زده و شریر بتابانند. 

حیاتى پربار ببخشید 
هاى براى آن که والدین اصیل و حقیقى باشیم کافى نیست که فرزندانى را متولد بسازیم. باید به تمام جنبه

نها اهمیت دهیم. البته نکته زندگى فرزندان خود یعنى تندرستى، سالمت روحى و روانى و زندگى روحانى آ
توانیم چیزى را که خود نداریم به فرزندانمان بدهیم. براى مثال اگر خودمان مشکالت روحى اینجاست که نمى
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توانیم فرزندانمان را از نظر روحى و روانى سالم بار آوریم یا اگر خودمان از ایمان اى داریم نمىحل نشده
توانیم از فرزندانمان اشخاصى روحانى بسازیم. ار نیستیم، نمىدگرگون کننده و نیرو بخشى برخورد

دار شدن هستید؟ لطفاً عجله نکنید. ابتدا خود را بیازمائید. در مورد بلوغ عاطفى و روحانى آیا در فکر بچه
خود اطمینان حاصل کنید. دعا کنید و هدایت خاص خدا را درباره این تصمیم بسیار مهم جویا شوید. 

اى که دارید آیا فرزندانى دارید؟ در این صورت هدفى را که دارید به خود یادآورى کنید. خود را به وظیفه
متعهد سازید. تصمیمات دشوار را اتخاذ کنید. از هیچ تالشى براى تربیت فرزندانتان فروگذار نکنید تا هرگز 

شرمنده و سرافکنده نشوید. 
هاى مسیحى و کلیسا هستید؟ در این صورت خدمات خود را به جوانان، خانوادهآیا شبان کلیسا یا از رهبران 

هاى کانون شادى از تمام امکانات هاى تک والدى توسعه دهید. براى دگرگون ساختن زندگى بچهخانواده
هاى کانون شادى مملو از کودکانى است که حامالن کوچک صورت خدا کلیسایى خود بهره جویید. کالس

باید با محبت و حکمت روحانیت بالقوه آنها را به فعل تبدیل کرد. عزیزان به این مساله توجه داشته هستند و
باشید که امروز بیش از همیشه کودکان تحت فشارهاى گوناگون قرار دارند و امروز بیش از همیشه محیط 

یاز به والدینى دارند که وظیفه زندگى آنها گناه آلود و متضاد با اهداف روحانى است و امروز بیش از همیشه ن
خود را مجدانه، پیوسته و شجاعانه انجام دهند. 
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فصل هشتم 

بیان صادقانه عواطف 

او تاجرى موفق، پدر و پدربزرگى مهربان و دوست داشتنى، دوستى صمیمى و ایماندارى وقف شده بود. 
اش بود. رژیم گرفتن و ورزش براى مدتى کوتاه به او کمک کرده بود اما تنها اشکالى که داشت پرخورى

وقاتش را تلخ و قلبش را شد. اضافه وزن اهایش براى غلبه بر این عادت همواره با شکست روبرو مىتالش
اختیارش با بیمار کرده بود. سرانجام هنگامى که به یک روان شناس مراجعه کرد دریافت که عادت پرخورى بى

اش در کودکى با او کرده بود. آمیزى ارتباط دارد که پدر خشن و بى عاطفهرفتار خشونت
ار و روابطش موفق بود. اگر چه در زندگى او زنى خشن و پرخاشگر، بى احساس و متکى به نفس و در ک

خود گهگاه با مشکالتى نیز روبرو شده بود اما هیچ مشکلى نتوانسته بود او را از توان بیاندازد. اگر چه در 
هایى در او دیده اى از هم پاشیده بزرگ شده بود اما هیچ یک از اختالالت معمول فرزندان چنین خانوادهخانواده

اش و نیز برخى مشکالتى را که در روابط خود پیدا کرده بود ست دادن شغل و سقط شدن بچهشد. او از دنمى
اش کشیده با شکایتى اندك برتابیده بود. زنى از هر نظر موفق بود تا این که یک روز سدى که بر عواطف درونى

کرد اکنون انکار مىبود بى هیچ هشدار قبلى در هم شکست. احساسات تلخى که تا به امروز وجود آنها را 
کرد که در گریختن از احساسات تلخ خود هایش جارى کرده بود. پیش از این فکر مىسیالبى از اشک بر گونه

دید که بازنده نهایى اوست. موفق بوده است، اما اکنون مى
ان هستند. این دست به گریب» مسایل روحى باقى مانده از گذشته«گویند که چنین اشخاصى با روانشناسان مى

اند تأثیرى نامطلوب بر رفتار کنونى آنان بر جاى مسایل از آنجا که هیچگاه به طرز صحیحى حل نشده
هاى انکار شده و احساس زیان دیدگى و اندوه گذارند. مشکل این قبیل اشخاص دردهاى پنهان، ترسمى

گویند که خاستگاه بسیارى از مشکالت ما، اند. روانشناسان مىعمیقى است که در اعماق وجود خود پنهان کرده
هستند. » مسایل روحى باقى مانده از گذشته«نیز مشکالتى که در روابط خود با دیگران داریم همین 

مشکالت روحى «ها کلیسا نتوانسته است بپذیرد که میان مشکالت مسیحیان و آنچه روانشناسان به آن سال
رتباط منطقى وجود دارد. مطابق نظر کلیسا مسبب تمام مشکالت گناه و راه حل گویند امى» باقى مانده از گذشته
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توبه است. کلید موفقیت، شادى و غلبه بر درد و اندوه این است که شخص نگاه خود را از خود بردارد و 
متوجه  خداوند سازد. 

مغلوب کن. گذشته را گوید: برو و خود را سرگرم پرستش و عبادت خداوند ساز. شیطان راکلیسا مى
اى غمناك به این سو و آن سو نرو. همانگونه فراموش کن. به درونت نگاه نکن. با ابروانى در هم کشیده و چهره

» گویم شاد باشدهمیشه در خداوند شاد باشید و باز هم مى«فرماید: که پولس، رسول بزرگ مسیح مى
ندار باید براى برخورد صادقانه با عواطف و احساساتش طى کند ). به نظر شما آیا راهى که یک ایما4:4(فیلیپیان

همین است؟ 

سردرگمى 
اند. بارها، مقدس کم هم نیستند ایمانداران را بسیار سردرگم ساختهکه در کتاب4:4آیاتى نظیر فیلیپیان 

اند، به آنها گفته شده است: ریختهشان اشک مىام که وقتى در سوگ عزیز از دست رفتهایماندارانى را دیده
کنیم. شوهر مرحومت اکنون در حضور خداست و پرستیم و شکر مىمریم جان، امروز همه ما با تو خدا را مى«

توانیم خدا را پرستش کنیم؟ ببینم کند. عالى نیست که حتى در این وضعیت هم مىهم اکنون با ما شادى مى
مریم بیچاره هم در حالى » اى،ها؟ات را که از دست ندادهعزیزم تو هم در حال شکر کردن خدا هستى؟ پیروزى

زان از دوستانش تشکر کرده است، در قلبش خود را نکوهش کرده که چرا ایماندار که با صدایى ضعیف و لر
ترى نیست. چرا مریم نتوانسته است آن چنان که اعضاى کلیسا از او انتظار دارند سرودهاى شاد پرستشى قوى

بخواند؟ 
به مریم و همه ما 4:4یلیپیان داد؟ آیا فباید انجام مى4:4آیا این همان کارى نیست که مریم مطابق فیلیپیان

گوید که هر بالیى هم بر سرمان بیاید باید شاد و مسرور باشیم؟ آیا مشایخ کلیسا که براى اشخاص دردمند نمى
هایى که اند و دلبینند، اعضایى که فلج هستند و از کار افتادههایى که نمىکنند نباید با وجود دیدن چشمدعا مى

سرزنش و مالمت کند؟» دائماً شاد نیستند«نند و دردمندان را به خاطر این که اند شادى کسخت شکسته
بنابراین » کنم شاد باشید!همیشه در خداوند شاد باشید. اگر خوب نفهمیدید تکرار مى«گوید: ظاهراً پولس مى

ر درد و اندوهشان، زیانى گیرند که دائماً شاد باشند اگر چه این کار به قیمت انکابسیارى از مسیحیان تصمیم مى
اند، خشم و عصبانیتشان، سرافکندگى و رنجیدگیشان یا احساس طرد شدگیشان تمام شود. آنها حاضرند که دیده

شاد باشند اگر چه مجبور شوند که مسایل روحى باقى مانده از گذشته خود را در عمق وجودشان مدفون و 
غلبه بر درد و اندوه رنگ و لعاب روحانى بخشیدن به مسایل است و اند که راه پنهان سازند. به آنها تعلیم داده
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اگر با دل و جان به شکرگزارى بپردازند، درد و اندوه جانکاه هرگز به سراغشان نخواهد آمد. کافى است که 
فقط دعا کنند تا همه چیز درست شود. 

خوانند قهرمان زنند و سرود مىمىبرخى از مسیحیان از اشخاصى که در مراسم تدفین عزیزانشان لبخند 
کنند و از ستایش آورند و گریه نمىسازند. آنها از اشخاصى که در برخورد با بدترین شرایط خم به ابرو نمىمى

گویند که اى کاش همه مسیحیان این چنین بودند. اگر همه مانند سازند. آنها مىایسند قهرمان مىخدا باز نمى
کردند و سرودهاى پرستشى بیشترى سپردند، آیات بیشترى حفظ مىیشترى گوش مىاین اشخاص به موعظات ب

تحت هر شرایطى دائماً خداوند را با «توانستند درد و اندوه خود را در سینه حبس کنند و گرفتند، مىیاد مى
» شادى بپرستند!

ى شک برید؟ آیا نزد خود فکر ااما آیا گاه پیش نیامده است که در اعماق قلب خود به صحت چنین عقیده
اید که شاید در پیش گرفتن چنین روشى در برخورد با پیشامدهاى ناخوشایند و اندوهبار زندگى چیزى نکرده

اید که درد و خشم و آزردگى باشد؟ آیا فکر نکردهجز انکار حقیقت و سرپوش گذاشتن بر عواطف حقیقى نمى
است که روزى با یک جرقه منفجر خواهد شد؟ مکنون در قلب شخص به انبار باروتى شبیه 

جناب کشیش، شب «یک روز یکى از خواهران کلیسا که زنى صادق و روحانى است، به نزدم آمد و گفت: 
گذشته متوجه شدم که همسرم به من خیانت کرده است. اما اشکالى ندارد. مطمئنم که خدا نقشه بهترى براى 

ده است براى تحقق آن استفاده خواهد کرد ممکن است همسرم به من وفادار من دارد و از وضعیتى که پیش آم
نباشد اما خدا هست. با کمک شما و دعاى مشایخ و حمایت دوستانم در وضع روحى مطلوبى قرار خواهم 

من با دیدن واکنش کنترل شده این زن در شرایط سختى که در آن قرار داشت چنان برآشفته شدم که » گرفت.
خواهر من هیچ اشکالى ندارد اگر هم اکنون آن «هایش را بگیرم و او را تکان بدهم و بگویم: تم شانهخواسمى

قدر ناراحت و عصبى باشى که نتوانى یک کلمه حرف بزنى. هیچ اشکالى ندارد اگر آن قدر احساس مظلومیت 
دن چنین احساسات تلخى در کنى که خود را در تخت خواب بیاندازى و از ته دل گریه کنى. داشتن و بروز دا

بینم برخى از مسیحیان براى اثبات بلوغ روحانى و محبتى که من هنگامى که مى» این شرایط هیچ اشکالى ندارد.
افتم که شوم و به این فکر مىدهند واقعاً ناراحت مىبه خدا دارند احساسات واقعى و مشروع خود را بروز نمى

کنند. این گروه ات خود ندارند. برخى از مسیحیان نیز از سویى دیگر افراط مىاى با احساسآنها برخورد صادقانه
یابند و اى ندارند. آنها در مواجهه با مشکالت کوچکترین دلیلى براى شادى کردن نمىکالً با شادى کردن میانه

الت خرد کننده گویند که شخص در مواجهه با مشکدر واقع هیچ امیدى به خدا و مداخله او ندارند. آنها مى
زندگى راهى جز تسلیم ندارد و باید به آتش دردى که دارد بسوزد و دم بر نیاورد و امید به مداخله خدا چیزى 
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جز خود فریبى نیست. در رویکرد این گروه از مسیحیان انکار غمها و دردها جایى ندارد. ظاهر سازى و رنگ و 
ما امید هم جایى ندارد و این مسیحیان پاسخى براى نگرانیها و لعاب روحانى دادن به مسایل نیز جایى ندارند. ا

هاى گویند، در کوچه پس کوچههاى مردم ندارند. آنها هنگامى که ایمان خود را به خدا ترك مىاضطراب
انجامد. آنها شوند و سرانجام هم کار آنها به یاس و دلسوزى براى خود مىهاى شخصى گرفتار مىکشمکش

کنند و به سخنان دلگرم کننده خوانند، دعا نمىمقدس نمىاز مسیح برمى دارند، دیگر کتابچشمان خود را
کنند. به این ترتیب با دور شدن از تمام مجراهاى مداخله الهى، خود را در دوستان مسیحى خود اعتنایى نمى

ا کجاست؟ آیا قصد پس خد«گویند: سازند. سرانجام نیز زیر لب مىدریاى عمیق یاس و افسردگى غرق مى
» اى ندارد؟ آیا به تنهایى باید بار غم و درد خود را بر دوش کشم؟هیچگونه مداخله

چنین رویکردى پذیرفته نیست. اما من معتقدم که رویکرد اول نیز با روح این آیه 4:4تردید مطابق فیلپیان بى
م که شادى مورد نظر پولس مستلزم ژست چندان سازگارى ندارد. در این فصل از کتاب قصد دارم نشان ده

روحانى گرفتن و انکار عواطف و احساسات منفى نیست بلکه مستلزم داشتن ایمانى بالغ و سرد و گرم چشیده 
هاى زندگى اذعان دارد و هم بر قدرت خدا متکى است. است که هم به وجود دردها و غم

دیدگاه پولس 
اش را توان فهمید که پولس وقتى خوانندگان نامهاول رساله فیلیپیان حدوداً مىاز چند اشاره موجود در فصل

کرد تا در خداوند شاد باشند در چه شرایطى قرار داشت. اوالً او زندانى بود و آنچه در بیرون زندان تشویق مى
جیب خود انجیل هاى ناپاك و به قصد پر کردناى با انگیزهگذشت او را سخت برآشفته کرده بود. عدهمى

کردند. مسیح را موعظه مى
اى براى ترقى خود و رسیدن به نان و نوایى از انجیل مسیح براى پولس هضم این مساله دشوار بود که عده

سوءاستفاده کنند. از طرفى این انصاف نبود که چنین افرادى در بیرون آزاد بگردند و پولسى که صادقانه خداوند 
ها، زندانى باشد. ت میلهرا دوست داشت پش

بى شک پولس دلیل چندانى براى شاد بودن نداشت و به یقین او از این شاد نبود که در زندان قرار داشت و 
چه 18:1کردند. اما لطفاً توجه کنید که پولس در فیلیپیان اشخاص شریر از انجیل مسیح سوءاستفاده مى

شود، چون به هر حال فى انجیل را موعظه کند، باعث شادى من مىاما هر کس با هر انگیزه و هد«گوید: مى
پس علت شادى پولس چه بود؟ این که به هر حال پیغام » رسد.پیغام نجات بخش مسیح به گوش همه مى

شود.نجات بخش موعظه مى
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وه سعى کردند خوشحال نبود. به عالاى فرصت طلب و سود جو انجیل را موعظه مىپولس از این که عده
در این «گفت: اش را قانع کند که همه چیز در شهر فیلیپى عالى است. در واقع او مىنداشت خوانندگان نامه

اما از سویى نیز تمام حواس خود را متوجه مساله واعظان سودجو » افتد.اى مىشهر اتفاقات ناراحت کننده
گفت که یاى یاس و ناامیدى کشاند. بنابراین نمىداد تا این موضوع او را به قعر درنساخته بود و اجازه نمى

»کارکلیساى شهر فیلیپى تمام است. ما هم باید بساط خود را از این شهر برچینیم و برویم.«
اى به نام واعظان سودجو در آن شهر وجود نداشت، بلکه آزادانه نگرانى خود را پولس وانمود نکرد که مساله

انگیز را به دستهاى خدایى سپرد که در کل جهان در حال فعالیت است. چنین ى غمابراز داشت و کل این ماجرا
داد تا به خاطر تنها قسمت شادى آفرین این ماجراى تلخ شادى کند. او برخوردى با مساله به پولس اجازه مى

داشتند، اما به اى نادرست از موعظه انجیلتوانست به این دلیل شاد باشد که اگر چه واعظان سودجو انگیزهمى
شد. هر حال پیام انجیل به وسیله آنها اعالم مى

کنیم. در این آیات پولس مثال دیگرى از شیوه شادى کردن پولس مشاهده مى14:2- 18در فیلیپیان 
عیب خدا باشید، در بین نسلى کژرو و آالیش و فرزندان بىبى پیرایه و بى«کند که: خوانندگان را تشویق مى

توانم در روز در این صورت مى«خواهد؟ پاسخ در ادامه آیه است: چرا پولس از آنها چنین چیزى مى» ف.منحر
خواست تا آنها در ایمان خود استوار پولس مى» ام.مسیح مباهات کنم که بیهوده ندویده و عبث محنت نکشیده

توانست شادى کند زیرا تالشهایش مىتوانست به خاطر دو چیز شادى کند: اول، باشند، زیرا به این ترتیب مى
براى تغذیه روحانى گروه کوچک ایمانداران شهر فیلیپى سبب شده بود که زندگى آنها به راستى تغییر یابد. 

داد. پولس با اش را مىرسید که خداوند پاداش خدمت وفادارانهتوانست شادى کند زیرا روزى مىدوم، مى
توانست به خاطر دید که مىو مرگى که در انتظارش بود چیزهایى مىوجود زندانى شدن، ضرب و شتم شدن 

آنها شادى کند. 
اما حتى اگر چون «پولس منکر وخامت اوضاع نبود. او علناً اظهار داشت که مرگ در انتظارش است، 

اما این »کنم.اى ریختنى، بر قربانى و خدمت ایمانتان ریخته شوم، خوشحالم و با همه شما شادى مىهدیه
وضعیت سبب نشد تا بنشیند و مدام زانوى غم در بغل گیرد. او حتى در آن شرایط دشوار نیز دالیلى براى 

ها توجه خود را متمرکز ساخت. خوشحال بودن یافت و بر همان
م اش را تشویق کرد که همیشه در خداوند شاد باشید و باز هبه این ترتیب پولس نهایتاً خوانندگان نامه

ترین توانید مانند من در تلخشما هم مى«). به عبارتى پولس به آنها فرمود: 4:4(فیلیپیان» گویم شاد باشیدمى
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"دائماً شاد بودن در خداوند"ها را انکار کنید دلیلى براى شرایط نیز بى آن که وجود مشکالت و ناراحتى

»بجوئید.

اى معاصر نمونه
یامین، خادم کلیساى پرزبیترى که به مدت شانزده ماه در بیروت گروگان گرفته شده بود شخصى به نام ویر بن

نویسد:اش براى حفظ سالمت روانى و عاطفى خود چنین مىدرباره تالش
چند روزى از ماه ژوئن نگذشته بود که متوجه شدم دو راه متفاوت براى برخورد با گذر زمان وجود دارد. 

شخص از به بطالت گذشتن روزهایش تاسف خورد. بله صحیح است. آرزو داشتم فعالیت اولى این است که 
نشستم و کردم. همچنین آرزو داشتم نزد همسر و فرزندانم باشم. با این حال اگر صبح و شب مىاى مىسازنده

ى و امید و شد. شاید ایمان عملخوردم جز دلسردى و افسردگى چیزى نصیبم نمىبه خاطر این مساله تاسف مى
اراده براى زنده و سالم ماندن محتاج داشتن دیدگاه دیگرى بود. در نتیجه کوشیدم که تا جاى ممکن روزها را با 

گفتم که بسیار خوب امروز را هم ایجاد نوعى احساس موفقیت در خود به پایان برم. در پایان روز به خود مى
ندن روز بعد کسب نیرو کنم. به این ترتیب هنگامى که هوا توانستم به پایان برسانم. اکنون باید براى گذرا

کردم که بیش از حد تصور به من قدرت بخشید تا بتوانم خواندم و از خدا تشکر مىشد سرود مىتاریک مى
شد خدا را به خاطر این که یک روز دیگر به زندگیم اضافه کرده روز را به خوبى به پایان رسانم. صبح که مى

هایى از کالم خدا را که به کردم. پس از ورزش قسمتخوبى کرده بودم و بدنم سالم بود شکر مىبود، خواب 
کردم. هر هاى متعدد از آنها را مرور مىکردم. بسیارى از مزمورها و قسمترسید در ذهن خود مرور مىذهنم مى

ئیل و شائول را انتخاب هاى کتاب نظیر ابراهیم، اسحق، یعقوب، یوسف، جدعون، سموروز یکى از شخصیت
گفتم. کردم و داستان ایمان آنها را به خود باز مىمى

کوشیدم تا در ذهن خود داستان زندگى عیسى را از زمان تولد تا رستاخیز از مردگان باز سازى کنم. سعى مى
پولس رفته بود و کردم تا سفرهاى پولس را با جزئیات آن در ذهنم مجسم کنم و تصویر ذهنى جاهایى را کهمى

من هم زمانى آن جاها را دیده بودم به این بازسازى ذهنى سفرهاى پولس اضافه کنم. استقامت پولس در روبرو 
کردم که را به خود یادآورى مى28:8ساخت. بارها و بارها رومیانشدن با موانع و مشکالت مرا حیرت زده مى

اند، همه چیزها با دارند و بر طبق اراده او فراخوانده شدهدوست مىدانیم در حق آنان که خدا را مى«فرماید: مى
اطمینان از این حقیقت، اساس تالش من براى حفظ امید و سالمت روحى و » هم براى خیریت در کار است.

ام بود. روانى
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طر مرگ و جدایى بنیامین ویر نیز به فرمول پولس پى برده بود؛ یعنى از زیان دیدن باید ناراحت شد. به خا
هاى خود را به دست باید به عزا نشست. از ظلم و بیداد باید خشمگین شد. اما از سوى دیگر باید ناراحتى

کند و سپس باید توجه خود را معطوف به نکاتى خدایى سپرد که در جهان، زندگى ما و ابدیت فعالیت مى
شادى کرد.اند و براى آنها حقیقتاًساخت که به راستى خوشحال کننده

متحیریم، اما نومید نیستیم 
ما از هر سو «پولس همین روش را بارها به کار برده است. وى در نامه خود به کلیساى قرنتیان چنین نوشت: 

ایم، اما از پادر ایم؛ بر زمین افکنده شدهایم؛ متحیریم، اما نومید نیستیم؛ اما وانهاده نشدهدر فشاریم، اما خرد نشده
» کنیم تا حیات عیسى نیز در بدن ما ظاهر شودد حمل مىایم. همواره مرگ عیسى را در بدن خونیفتاده
).8:4-10قرنتیان(دوم

آلود اذعان دارد، اما به وراى دردها و تلخیها چرا پولس اگر چه بر واقعیت تلخ زندگى در دنیاى شریر و گناه
ان برخیزانید، ما را نیز با دانیم او که عیساى خداوند را از مردگیابد؟ زیرا مىنگرد و دلیلى براى شادى مىمى

ترین ترین توفانها و تاریک). در سهمگین14:4(دوم قرنتیان » عیسى برخیزانیده، با شما به حضور او خواهد آورد
کند. شبها، هنگامى که سرسوزنى امید به آرامش وجود ندارد، پولس به خاطر زندگى ابدى در آسمان شادى مى

ام روزى همان قدرتى که عیسى را از مردگان برخیزانید، او را از مرگ اندیشد که سرانجپولس به این مى
برخیزانده وارد حیات ابدى خواهد ساخت!

ما چه باید کنیم؟ 
بسیار خوب، بررسى این چند آیه جالب بود. اما سخنان پولس امروز براى ما چه معنایى دارد؟ هنگامى که 
زندگى زناشویى ما در وضع بسیار نابسامانى است با فرزندانمان مشکل داریم، دچار مشکالت مالى یا شغلى 

اى از گذشته برایمان باقى مانده نشدهایم و بیمار هستیم چه باید کنیم؟ اگر مشکالت روحى و روانى حل شده
توانیم در چنین وضعیتى به شادى اصیل و حقیقى برسیم؟ است چه باید بکنیم؟ چگونه مى

اول، درد و اندوه خود را انکار نکنید. انکار مشکالت و تظاهر به این که مشکالت هیچ تأثیرى بر ما ندارند، 
اجتناب کنیم. بیائید ریاکارى و » خدا را در هر حال شکر«نظیر خود فریبى است. بیائید از شعارهاى توخالى 

تظاهر را کنار بگذاریم و با خودمان صادق باشیم. اگر چه دوست داریم قهرمان باشیم، اما واقعیت این است که 
عیت اند. واقاند و به همین دلیل برخى رفتارهاى آنها براى ما مشکل آفرین شدهوالدین ما اشخاص ناکاملى بوده

شکنند. واقعیت این است که از دست دادن شغل، این است که فرزندان ناخلف دل پدر و مادرشان را مى
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هاى بسیار وجود دارد که گاه سازد. واقعیت این است که در دنیا دشوارىشخص را با ترس و نگرانى مواجه مى
آشوبند. ما را سخت بر مى

شویم باید از تظاهر و رفتار تصنعى بپرهیزیم و اى تلخى روبرو مىهبنابراین هنگامى که با چنین واقعیت
ایم و عصبانى هستیم. کنیم، دلسرد و دل شکسته شدهایم، احساس تنهایى مىاعتراف کنیم که ترسیده

گام دوم این است که احساس خود را به خدا باز گوئیم. خدا به فریاد قلب شکسته ما گوش فراخواهد داد و 
ه ما کمک خواهد کرد که از این وضعیت خود را نجات دهیم. براى من پذیرفتن این حقیقت بسیار دشوار حتى ب

ها به من تعلیم داده بودند که خدا متعال و قدوس است و به قدرى بر متعال بودن و عظمت خدا بود، زیرا سال
فالن اتفاق حتماً «اندیشیدم: که نزد خود مىتاکید کرده بودند که پیرو الهیاتى جبرگرایانه شده بودم، به این معنى 

مشیت خداست و بى چون و چرا باید آن را پذیرفت و سر خود را پایین انداخت و به خواست خدا رضایت 
» داد.

مقدس پرداختم، با خواندن مزامیر حقیقتى یکسره جدید را کشف اما هنگامى که شخصاً به مطالعه کتاب
گفت. براى خواندم که داود از آنچه او رإ؛حظظ  گیج و حیران کرده بود با خدا سخن مىکردم. در مزامیر بارها 

کنى؟ کنم که چرا با من چنین رفتار مىخداوندا به هیچ روى درك نمى«گوید: داود به خدا مى73مثال در مزمور 
د و شریران کامیاب شوند! چرا اجازه دادى تا چنین چیزى بر من بگذرد؟ چرا عادالن باید در رنج و مشقت باشن

کرد یقیناً تفکرى داود، مردى که موافق دل خداوند رفتار مى» خداوندا در درك این مساله به من کمک کن!
جبرگرایانه نداشت. 

ام که اغلب جز بیرون ریختن صادقانه احساسات تلخ و حتى عصبانیت راه دیگرى من به این نتیجه رسیده
ایم وانى وجود ندارد. هنگامى که سواالت بى پاسخ و دردى را که در سینه حبس کردهبراى رسیدن به سالمت ر

شویم. کنیم از بینش و درك جدیدى نیز برخوردار مىبریم و خود را خالى مىبه حضور خداوند مى
ید جدیدى به این ترتیب ما نیز همانند مزمور نویس هر بار که با قلبى پردرد به حضور خداوند برویم، با د

باز خواهیم گشت. جانى دوباره خواهیم گرفت و باز هم این حقیقت را به یاد خواهیم آورد که با وجود غمها و 
سواالت بى پاسخمان، خدا هنوز هم خداست. هنوز هم امیدى هست. هنوز هم براى خدا ارزش داریم. هنوز 

کند. کلیسا هنوز هم فعال است و را بیان مىکند. کتاب مقدس هنوز هم حقیقت القدس در ما زندگى مىهم روح
توانیم شاد باشیم. آسمان هنوز هم در انتظار ماست و از همین رو است که مى

دیدید که جاى جاى ام نگاهى بیاندازید، مىهاى روزانهاگر امکان آن وجود داشت که به دفتر یادداشت
هاى اطمینان ام. در عین حال وعدهبه حضور خدا بردهصفحات آن پر از نگرانیها، ترسها و سؤاالتى است که



9

ترین دوران خدمتم قرار داشتم پدرم فوت کرد. چگونه کردید. هنگامى که در سختبخش خدا را مشاهده مى
کرد تا از عهده هر کارى برآیم بر مشکالتى که پیش توانستم بدون پدرى که همیشه مرا تشویق و حمایت مىمى

هاى خود را به حضور خدا بردم و او به من اطمینان بخشید که اگر در او بمانم، او نم. ترسرو داشتم غلبه ک
حامى من خواهد بود و به من قدرت خواهد بخشید. 

هاى خود را با شخصى در میان گذاریم. بارها پیش آمده است گام سوم این است که دردها، یأسها و ناراحتى
اند و دردى را که تا به حال در سینه حبس چشمانى اشک آلود به نزدم آمدهکه در کلیسا، اشخاص مختلف با

دانم چرا اکنون احساس بهترى دارم و شاید نمى«اند: اند و سپس گفتهکرده بودند با من در میان گذاشته
» مقدس خود بگویم.حاإل؛حظظ  دیگر بتوانم مساله را به همسرم، دوستم یا معلم دروس کتاب

ریزیم احساس دل کردن قدرتى شفابخش دارد زیرا هنگامى که دردى را که در سینه داریم بیرون مىدرد 
شویم. از طرفى گاه از رهگذر کند آرامتر مىکنیم. گاه وقتى شخصى درد ما را درك مىسبکبالى و آرامش مى

وست ما را متوجه راه شنود. برخى اوقات مشورت یک دهمین درد دلها شخص نصایح سودمندى از دیگران مى
سازد. سازد که هرگز به فکرمان نرسیده بود و ناشدنى را شدنى مىحلى مى

اى که از گذشته توانند به ما کمک کنند. گاه بار مشکالت عاطفىبا این حال گاه دوستانمان چنانکه باید نمى
ان کمک بگیریم. اند آن چنان سنگین است که ناگزیر باید از متخصصبرایمان باقى مانده

کرد و قادر به کنترل این عادت خود اختیار پر خورى مىدر ابتداى این فصل به شخصى اشاره کردیم که بى
اى که مسبب این اختیار آشناست توانست از نیازهاى ارضا نشدهنبود. فقط یک متخصص که به رفتارهاى بى

عادت بى اختیار بود پرده بردارد. 
خواهد تا برخورد خود را با چنین مسایلى با رنگ و لعاب روحانى بپوشانیم. بى تردید فرآیند نمىخدا از ما 

توانند ما را از حمایت و شفا مستلزم مداخله الهى و رشد روحانى است و اغلب خانواده و دوستان مهربان مى
هاى روحانى و روان کیبى از روشحکمتى که نیاز داریم برخوردار سازند. اما گاه مشاوران با تجربه مسیحى تر

توانیم آنچه را که در گذشته بر ما رفته است، کشف و درك کنیم .به کنند. به کمک آنها مىدرمانى را تجویز مى
ترى برقرار سازیم. توانیم تنشها را از زندگى خود بزداییم و با نزدیکانمان روابط سازندهعالوه به کمک آنها مى

نان پولس بازگشت به سخ
خواهد تا همیشه شاد باشیم، مقصودش این نیست که باید به شعارهاى توخالى و هنگامى که پولس از ما مى

دهد که صادقانه با دردها ارزش روى آوریم. ایمان مسیحى اصیل و حقیقى این امکان را به ما مىراه حلهاى بى
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ببریم و در صورت لزوم از دوستان و متخصصان کمک هاى خود روبرو شویم و آنها را به حضور خداوندو غم
بخواهیم. 

با این حال گام نهایى این است که در هر شرایطى هر اندازه هم که ناگوار باشد دلیلى براى ستایش خدا 
تواند براستى شادى کند. بیابیم. به این طریق فرزند حقیقى خدا مى

کنم تا براى آزادى از آن با ایمان که دردى در سینه دارند دعوت مىدر پایان این فصل از خوانندگان عزیزى
پس اگر پسر شما را «قدم پیش گذارند و مطابق راه حلهایى که ارائه شد گام به گام پیش روند. عیسى فرمود: 

ان را به خواهد شما از ناآرامى درونى خود که جانت). خدا مى36:8(یوحنا» آزاد کند، به راستى آزاد خواهید بود
ستوه آورده است آزاد شوید. 

دارید؟ شاید این کار دشوارى باشد زیرا مجبور چرا هم اکنون اولین گام را به سوى شفاى عاطفى برنمى
ناپذیر پرده بردارید. با این حال این بهایى خواهید شد به اعماق وجود خود فرو روید و از دردى سخت تحمل

ى و صداقت در زمینه مسایل عاطفى باید پرداخت. است که براى رسیدن به آزاد



1

فصل نهم 

خدمت حقیقى 

شود تا سایرین را به مفهوم واقعى کلمه رود شخص آماده مىهنگامى که نقاب عواطف تصنعى کنار مى
خدمت کند با این حال ممکن است شخص به روشى اشتباه و به دالیلى نادرست خدمت کند. 

جذب نیرو در برخى از کلیساهاى کشورهایى نظیر آمریکا هر ساله در ماه آگوست شبان کلیسا به منظور
کند تا داوطلب انجام دادن خدماتى در کلیسا شوند. براى خدمات سال آتى کلیسا از اعضا دعوت مى

هاى استعفاى خادمان را دریافت فرض کنید در یکى از کلیساها، کشیش مطابق معمول هر سال انبوهى از نامه
ارى هم که انجام دهد، حتى اگر آنها را از گویند که این بار کشیش هر ککرده است و برخى از اعضاى کلیسا مى

کوشد تا داورى الهى نیز بترساند حاضر نخواهند شد در کلیسا خدمت کنند. کشیش هم مطابق سالهاى پیش مى
با توسل به ترفندهاى گوناگون اعضاى کلیسا را وارد خدمت سازد. براى مثال موعظه چهار قسمتى آتشینى تهیه 

دهد و در جلسه چهارم مقدس را در هوا تکان مىریزد و کتابرود، عرق مىه مىکند و هنگام موعظه رامى
گوید که خواند و دخترك گریه کنان مىبرد. دخترکى را به منبر کلیسا فرا مىآخرین سالح خود را به کار مى

حت تأثیر قرار شود که همه عوامل را براى تکالس کانون شادى آنها معلم ندارد. به این ترتیب شبان موفق مى
دادن اعضاى کلیسا فراهم کند. حال باید منتظر نتایج بود. 

فاجعه 
شود و موعظات آتشین او و گریه دخترك و غیره سرانجام بیائید فرض کنیم که شگرد کشیش موثر واقع مى

د با شادى به عیسى اى داوطلب خدمت در کلیسا شوند. اما سؤال این است که آیا این افراسبب شوند که عده
خدمت خواهند کرد؟ 

البته که نه. مسلماً وقتى مردم به خاطر فرار از ناراحتى وجدان یا جلب رضایت سایرین وارد خدمت خداوند 
شوند چون انگیزه آنها صحیح نیست خدمت آنها نیز اصیل و حقیقى نخواهد بود. از طرفى چون هدف شبان 

و تخصصى در آنها ندارند. براى شوند که تبحرفقط پر کردن جاهاى خالى است گاه اشخاص وارد خدماتى مى
هاى مثال فرض کنید شخصى کامالً بى تجربه و ناوارد مسئول کالسهاى کانون شادى شود. در این صورت بچه
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کالس کانون شادى نه فقط از کنترل خارج خواهند شد بلکه چیزى هم یاد نخواهند گرفت. به این ترتیب 
شوند و در اولین پاید که دلسرد و سرخورده مىدیرى نمىانداشخاصى که به طریق مذکور وارد خدمت شده

دهند. در نتیجه هر سال تعداد استعفا دهندگان بیشتر و جذب نیروى داوطلب خدمت در فرصت استعفا مى
شود. به راستى که چقدر این وضع اسف بار است. اما آیا راه بهترى وجود دارد؟ کلیسا دشوارتر مى

شکرم خداوندا از تو مت
بله، راه بهترى وجود دارد و آن انجام دادن خدمت اصیل و حقیقى است. چنین خدمتى دو ویژگى اساسى 

گیرد. ثانیاً، عطاى خاص خدمت کننده را مد نظر قرار دارد. اوالً، به طور طبیعى از عبادت خدا سرچشمه مى
دهد. مى

اید. خدمتى که خدا اید، پس خادم حقیقى خدا نبودهکردهاى جز عبادت خدا خدمت اگر تا به حال به انگیزه
سازد پاسخى قلبى به برکاتى است که خدا عطا کرده است. خادمان اصیل و حقیقى خدا نیک را خشنود مى

اند خود را مشمول لطف توانستهاند و به هیچ طریقى نمىدانند که گناهکارانى مستحق محکومیت ابدى بودهمى
جات آنها فقط و فقط نتیجه مرگ عیسى به جاى آنها بوده است. همچنین خادمان حقیقى خدا الهى سازند و ن

دانند که مفهوم به فرزند خواندگى خدا درآمدن و پدر خطاب کردن خداى آفریننده کامل کائنات خوب مى
خادمان القدس در ایشان و دستیابى به قدرت الهى به چه معناست.دانند که سکونت روحچیست. آنها مى

حقیقى خداوند اطمینان دارند که بهشت سماوى، جایى که دیگر از درد و اندوه و دشوارى خبرى نخواهد بود 
توانند پاسخى جز کنند نمىدرانتظارتشان است کسانى که ارزش تمام برکاتى را که در مسیح دارند درك مى

توانند اندیشند که از چه راههایى مىاین مىمانند و بهپرستش و شکرگزارى به خدا بدهند. آنها شب بیدار مى
خداوند را چه ادا کنم، «پرسند: خدا را به خاطر فیض حیرت انگیزش شکر کنند. آنها همانند مزمورنویس مى

).12:116(مزمور » هایى که به من نموده است؟براى همه احسان
اندن چند پاراگراف اخیر چنین خدمت اصیل و حقیقى تالشى واقعى براى تشکر از خداست. اگر خو

اى براى خدمت در شما ایجاد نکرده است آنها را یک بار دیگر بخوانید. اگر باز هم تغییرى حاصل نشد انگیزه
بروید و براى مدتى طوالنى قدم بزنید و خود را در حضور خدا فروتن سازید و به تکبرى که از دستاوردهایتان 

اید از او طلب آمرزش کنید اعتنایى کردهین که این چنین به معجزات خدا بىناشى شده است اعتراف کنید. از ا
و از خداوند بخواهید که چشمانتان را بگشاید تا بتوانید برکاتى را که در زندگیتان جارى ساخته است ببینید. 

ان برسانم و خدمتى را انگارم، تنها اگر بتوانم دور خود را به پایارزش مىاما جان را براى خود بى«پولس فرمود: 
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). 24:20(اعمال» ام، به کمال انجام دهم، خدمتى که همانا اعالم بشارت فیض خداستکه از خداوند عیسى یافته
توانست بزرگترین اشتیاق پولس این بود که خدمتى را که خدا به او سپرده بود به انجام رساند. به این ترتیب مى

ر است.نشان دهد که قلباً از خداوند متشک
پولس براى نشان دادن چنین واکنشى از نثار جان خویش نیز ابایى نداشت. 

خواهیم تشکر خود را به خدا ابراز کنیم باید زندگى خود را به عنوان قربانى زنده پولس فرمود که اگر مى
اید او را عبادت کنیم. ). بنابراین با تقدیم کل زندگى خود به خدا ب1:12تشکر به خداوند تقدیم کنیم (رومیان 

توان این کار را انجام داد؟چگونه مى
توان خدا را با افکار و سخنان خود پرستش کرد. ما این کار را به این طریق انجام پرستش و ستایش خدا. مى-1
سرائیم یا در نویسیم و سرودهاى پرستشى مىدهیم که صبح به صبح دعاهاى خود را در ستایش خدا مىمى

هاى طبیعت توانیم به شگفتىدهیم. به عالوه براى ستودن و پرستش خداوند مىانندگى به آنها گوش مىحین ر
شود و با گوئیم خشنود مىبنگریم و خدا را بستائیم و تسبیح بخوانیم. خدا از سخنانى که در ستایش او مى

دهد. حضور یافتن در زندگیمان پاداش ما را مى
عبادت و پرستش خدا این است که براى کار خدا هدیه بدهیم. خدا هشدار داده هدیه دادن. شکل دیگر-2

به او بدهیم، اما هنگامى که با قلبى شاد هدایاى -یعنى چیزهاى بى ارزش -» هاى معیوببره«است که نباید 
دهد که مىشود و به عنوان پاداش به هدیه دهنده وعدهدهیم او خوشحال مىاى براى کار خدا مىسخاوتمندانه

او را یارى فرماید. 
بشارت. راه دیگر عبادت و پرستش خدا این است که دیگران را در ایمان خود سهیم سازیم. براى این کار -3

خدا را به بیشترین میزان ممکن خوشحال سازیم چه راهى بهتر از این وجود دارد که به شخصى کمک کنیم تا 
با او مشارکت یابد؟

توانیم خدا را عبادت و پرستش کنیم. خادم حقیقى خداوند هر آخر این که با خدمت خود مىخدمت. نکته -4
اى را که از آن عطر داند. خدا نیز چنین هدیهفرصتى براى خدمت یا رهبرى را فرصتى براى عبادت خدا مى

پذیرد. رسد مىخوش بوى پرستش و ستایش به مشام مى

اول، تشخیص عطاى خود  
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درنگ قصد داشت به داوطلبان خدمت درکلیسا بگوید که نباید بدون تفکر کافى و فقط به پولس رسول بى
منظور رفع کمبود پرسنل کلیسا وارد خدمت شوند. به عالوه نباید از بیم توپ و تشرهاى کشیش خدمتى را بر 

عهده گیرند. 
کنیم باید روش صحیحى براى این کار داشته خواهیم خدا را از طریق خدمت خود عبادت و پرستش اگر مى

باشیم. ابتدا باید مدتى از وقت خود را صرف تشخیص عطایاى روحانى خود بسازیم. عطایاى روحانى عبارتند 
توانیم سایر بخشد و به کمک آنها مىهاى منحصر به فردى که خدا در لحظه نجات به هر یک از ما مىاز توانایى

شویق کنیم. ایمانداران را بنا و ت
مقدس که در برگیرنده بیشترین تعلیم درباره عطایا هستند عبارتند از چهار قسمت از کتاب

به منظور تسهیل فهم عملکرد 8:4- 11پطرس و اول1:4-16، افسسیان 1:12-8، رومیان 12-14بابهاىقرنتیاناول
توان آنها را به صورت زیر طبقه بندى کرده. این عطایا مى

عطایاى گویشى 
نبوت   تعلیم 

عطایاى خدمت متمرکز بر مردم 
مشاوره   مهمان نوازى 

ارتباطات خالقانه    رهبرى 
تشویق   شفقت              

بشارت   شبانى 

عطایاى خدمتى 
مدیریت   هدیه دادن 

صنعتگرى   کمک 

عطایاى حمایتى  
رسالت   کالم علم 

تمییر(تشخیص)   معجزات 
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ایمان   زبانها 
شفا   حکمت 
ترجمه (زبانها)

بررسى کامل این عطایا از حوصله این فصل خارج است. اما همین طبقه بندى ساده عطایا نشان دهنده 
بخشد. زندانش مىگوناگونى تواناییهایى است که خدا به فر

خواهم غافل اما در خصوص تجلیات روح، اى برادران نمى«باید این تواناییها را جدى بگیریم. پولس فرمود: 
اعتنایى مکن...در این امور به آن عطایى ه در توست بى«). پولس به تیموتاوس گفت: 1:12قرنتیان (اول» باشید.

).14:4-16تیموتاؤسر آنها پایدارى کن (اولبکوش و خود را به تمامى وقف آن کن...د
«ما در مورد نحوه به کار بردن عطایاى روحانى خود در برابر خدا مسئول خواهیم بود. 

» اید، خدمت کنیدهمچون کارگزاران امین بر فیض گوناگون خدا، یکدیگر را با هر عطایى که یافته
یاى روحانى خود استفاده کنیم و با وفادارى و سخت کوشى ). مطابق این آیه باید از عطا10:4پطرس(اول

کوشید تا با به کار بردن عطایاى خود براى اید؟ آیا مىخدمت کنیم. آیا عطایاى روحانى خود را تشخیص داده
خدمت، خدا را عبادت و پرستش کنید؟ 

د. اگر به اطالعات بیشترى در اگر پاسختان به این سواالت منفى است پس هم اکنون تالش خود را آغاز کنی
اند مراجعه کنید. مسیحیانى که عطایاى روحانى هایى که درباره عطایا نوشته شدهاین زمینه نیاز دارید به کتاب

کنند برخى از عالیترین برکات زندگى مسیحى را از اند و در محل صحیحى خدمت نمىخود را تشخیص نداده
دهند.دست مى

عالیق متفاوت 
توانیم محل و نحوه خدمت خود را به خداوند مشخص سازیم عامل دیگرى که با در نظر گرفتن آن مى

تعیین خدمتى است که بیش از همه به آن عالقه داریم. اجازه فرمائید تا توضیح دهم. 
سیحیت محسوب جیمز دابسون، لوئیس پاالئو، جان پرکینز و آر.سى. اسپرول همه از رهبران برجسته دنیاى م

المللى هستند. اما اگر نوع خدمت آنها را با یکدیگر شوند این اشخاص داراى خدماتى در سطح ملى یا بینمى
مقایسه کنید متوجه خواهید شد که هر یک مخاطبان خاص خود را دارند. چرا؟ زیرا هر یک به خدمت در زمینه 

خاصى عالقه دارند. 
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گوید انواده متمرکز است. هنگامى که دابسون درباره خانواده سخن مىخدمات جیمز دابسون برموضوع خ
شود. این شخص تخصص عجیبى در سخن گفتن از جایگاه نیازها، ارزش و آینده انسان از شنیدن سیر نمى

مند است و تمام عطایاى خود را نیز وقف خدمت در همین زمینه خانواده دارد. او به خدمت در این زمینه عالقه
هاى رادیوئى او معطوف مسایل ها، نوارهاى ویدئویى و برنامهاى که موضوع تمام کتابته است. به گونهساخ

خانواده است. 
لوئیس پاالئو که مبشرى بین المللى است اشتیاقى وافر به هدایت گمشدگان به سوى مسیح دارد. آنچه او را 

یک کتاب «گوید: که به خداوند نیاز دارند. لوئیس مىآورد استادیومى ماالمال از جمعیتى استبه هیجان مى
مقدس به من بدهید و گروهى سراینده خوب در اختیارم قرار دهید تا به اتفاق به قلب مواضع شیطان حمله 

رود اى به جلسه دیگر و از شهرى به شهر دیگر مىاو از جلسه» کنیم و مردم را به سوى خداوند هدایت نماییم.
کند. به سوى مسیح هدایت مىو گمشدگان را

هاى اقلیت جامعه و تهیدستان کرده است و با طرح جان پرکینز عطایاى خود را وقف خدمت به گروه
کوشد تا براى این قشر از جامعه امکان اشتغال فراهم کند و به این ترتیب به آنها کمک کند تا از هایى مىبرنامه

ند و اعتماد به نفس کسب کنند. منزلت اجتماعى مطلوبى برخوردار شو
آر.سى. اسپرول الهیدان و نویسنده معروف مسیحى عالقه بسیارى به مطالعه و تدریس حقایق عمیق ایمان 

کند و به بحث و گفتگو در مسیحى دارد. اسپرول گروههاى کوچکى از دانشجویان الهیات را گرد هم جمع مى
شود. بارها پیش آمده است که وقتى با اسپرول تر مىرد مباحث عمیقپردازد. سپس واباب دالیل وجود خدا مى

ام. ام از قطار جا ماندهسرگرم گفتگو شده
توانستند وارد بسیارى خدمات دیگر نیز بشوند. اشخاصى که از ایشان نام بردم عطایاى متعددى دارند و مى

ستند و همین عالقه نیز سبب شده است تا خدمت مند به خدمت در زمینه خاصى هاما چرا نشدند؟ زیرا عالقه
در زمینه بخصوصى را عهده دار شوند و از خدمت خود لذت نیز ببرند. اگر آنها جاى خود را با یکدیگر عوض 

توانند خدمتى اصیل و حقیقى داشته باشند زیرا اگر چه عطایاى الزم براى انجام دادن هر نوع کنند دیگر نمى
اى مند به خدمت در چه زمینهدانید که عالقهاى عالقه ندارند. آیا مىبه خدمت در هر زمینهخدمتى را دارند اما 

ها را از خود به عمل آورید:هستید؟ اگر نه این پرسش
اى وجود دارند که توجه شما را به خود جلب چه موضوعات ملى، جهانى سیاسى، اجتماعى یا کلیسایى-1
کنند؟مى
مردم بیشتر عالقه دارید خدمت کنید؟به چه گروهى از -2
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به نظر شما مهمترین نیاز موجود کدام است؟ -3
کردید؟ اگر از موفقیت خود اطمینان داشتید زندگى خود را وقف چه کارى مى-4
دار چه خدمتى شوید؟ دوست دارید که درکلیسا عهده-5

با پاسخگویى به سواالت فوق خدمت مورد عالقه خود را کشف خواهید کرد. براى مثال ممکن است متوجه 
ایمانان، جوانان یا بیماران هستید و یا به خدمت شاگردسازى عالقه شوید که مشتاق خدمت به تهیدستان، بى

اید یا ریشه در تجربیات ه ارث بردهدارید. شاید متوجه شوید که این عالقه خاص به روحیاتى مربوط است که ب
اى تک والدى بزرگ شده باشید مشتاق خدمت به فرزندان چنین گذشته شما دارد. براى مثال اگر در خانواده

کرده است مایل به خدمت به افراد هایى خواهید بود و یا اگر پدربزرگ یا مادربزرگتان با شما زندگى مىخانواده
مسن خواهید بود. 

توانید در فکر یافتن راهى براى استفاده از عطایاى امى که خدمت مورد عالقه خود را مشخص کردید مىهنگ
توانید کالس مند خدمت به مادران جوان هستید و عطاى شما تعلیم است مىخود باشید. براى مثال اگر عالقه

توانید در هنگام جلسه و بررسى کتاب مقدس براى آنها دایر سازید. اگر عطاى شما کمک کردن است مى
شوند توانید زمانى که آنها بیمار مىداوطلبانه از فرزندان آنها نگهدارى کنید. اگر عطاى شما شفقت است مى

فرماید: بینید راههاى متفاوت بسیارى براى خدمت وجود دارد. پولس مىبرایشان عذا بپزید. همانگونه که مى
است؛ خدمتها گوناگونند، اما خداوند همان است؛ عملها گوناگونند، اما بارى عطایا گوناگونند، اما روح همان«

).4:12-7قرنتیان (اول» آورد.همان خداست که همه را در همه به عمل مى

خلق و خو 
کند خلق و خوى ماست. یکى از دالیلى که جیمز عامل دیگرى که محل و شیوه خدمت ما را تعیین مى

ود موفق است این است که ذاتاً شخصى خونگرم و معاشرتى است. مهمانانى که در دابسون در خدمت خ
شناسند. کنند که سالهاست او را مىکنند در هنگام صحبت با او احساس مىهاى رادیویى او شرکت مىبرنامه

حتى آهنگ صداى جیم گرم و دوستانه است. 
ارد، اما از تنهایى و سکوت بیش از هر چیز دیگر آر.سى. اسپرول در حضور جمع عملکردى بسیار موفق د

برد. لذت مى
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هاى او در واقع دانش وسیع او نتیجه ساعتها مطالعه و تحقیق او در تنهایى است. نوار مجموعه سخنرانى
ام مرا تحت تأثیر قرار داده است. خدا را شکر بهبیش از هر نوارى که تا به حال شنیده» قدوسیت خدا«درباره 

هایى که در شخصیت اسپرول وجود دارد و به او امکان تهیه این مجموعه را داده است. خاطر ویژگى
توانید یک بار دیگر مطالب فصل ششم را خلق و خوى شما چگونه است؟ براى پاسخگویى به این سؤال مى

که مستلزم تماس بسیار با مرور کنید.  آیا شخص درون گرایى هستید؟ در این صورت خدمتى را انتخاب نکنید 
هاى متوالى در مردم باشد. اگر شخص برون گرایى هستید در پى خدمتى نباشید که مستلزم گذراندن ساعت

سکوت و تنهایى باشد. اگر شخصى حساس و احساساتى هستید خدمتى را انتخاب نکنید که پر از برخوردهاى 
وى اشخاصى که عمدتاً متکى بر عقل و منطق هستند هاى قاطعانه و خشن باشد. خلق و خگیرىتند و تصمیم

ریزى و حساب و کتاب است تا مردم. بیشتر مناسب انجام دادن خدماتى است که سر و کارشان با برنامه

کلیساى زنده 
سازد. این نوع خدمت باعث شادى یکى از نتایج اصیل و حقیقى یک خدمت این است که خدا را خشنود مى

شود که ما را از گناهانمان نجات داد و به ما این توانایى را بخشید که خدمتى ارزنده انجام دهیم. مىدل کسى
دیگر از نتایج خدمت اصیل و حقیقى این است که براى کلیسا مفید است. اشخاصى که خدمت خود را به 

آورد. ثمر مىکنند و خدمت آنهااند، با شور و هیجان خدمت مىطرزى صحیح انتخاب کرده
دهند، مشورت آنها حکیمانه است. اگر شود. اگر مشورت مىدهند، تعلیم آنها موثر واقع مىاگر تعلیم مى

آورد. اگر مدیر هستند، مدیریت آنها بسیار عالى است و اگر عطاى شفقت دهند، بشارت آنها ثمر مىبشارت مى
الً محسوس است. دارند، دلسوزى و شفقت آنها در خدمت به دیگران کام

دانند که من از این عطا اى را به یاد آوردم. نزدیکانم به خوبى مىاز رحم و شفقت سخن گفتیم، خاطره
اى براى یکى از اعضاى کلیسا که شخص بسیار عزیزى است و متاسفانه برخوردار نیستم. چندى پیش در جلسه

خواستم خدمتى اگر چه این شخص را بسیار دوست دارم و مىآورد دعا کردم. دیابت به تدریج او را از پا در مى
به او کرده باشم، متاسفانه نتوانستم آن گونه که باید و شاید کارى براى او انجام دهم. به محض این که دعایم 
تمام شد و این شخص را ترك کردم یکى دیگر از مشایخ کلیسا به او نزدیک شد و بدون کوچکترین تعللى 

بینم واقعاً دوست عزیز، از این که امشب تو را در اینجا مى«بوسید و او را در آغوش کشید و گفت: اش را گونه
این شخص با مشاهده شفقت و مهربانى شیخ کلیسا توانست محبت او را احساس کند در آن لحظه » خوشحالم.
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کنم. از این اى شکر مىشیدهخداوندا تو را به خاطر عطاى شیرین شفقت که به این برادر بخ«در دل دعا کردم: 
» که امشب او را برانگیختى تا از عطاى خود در اینجا استفاده کند متشکرم.

برد. به این ترتیب نیازهاى مردم برطرف دهد کل بدن مسیح سود مىهنگامى که چنین اتفاقاتى روى مى
کنند. هنگامى که اعضاى دمت مىرود زیرا اعضا به بهترین نحو ممکن خشوند و کیفیت خدمات باال مىمى

شوند خدماتى جدید در کلیسا پدید دار مىکلیسا خدماتى متناسب با عطایا، عالیق و خلق و خوى خود عهده
گردد. آیند و به این ترتیب کلیسا پر از شور و حیات مىمى

دهد خدمت کردن احساس خوبى به انسان مى
برد بلکه خود خادمان نیز از احساس خرسندى و فقط کلیسا نیست که از چنین خدمات مؤثرى سود مى

هاى من از هدایت گروه«اند. اخیراً مردى به من گفت: شوند که تا به حال نداشتهرضایت خاطرى برخوردار مى
وایمانان دایر کردم و اکنون با برم. دو سال پیش کالسى براى گروهى از نمقدس لذت مىکوچک مطالعه کتاب

دانید که چه اند و حاضرند به عیسى مسیح خدمت کنند. نمىگذشت دو سال آنها تبدیل به مسیحیان بالغى شده
وقتى از این شخص پرسیدم که آیا حاضر است به شاگردسازى گروهى دیگر از » برم.لذتى از این کار مى

» کمال میل حاضرم.البته، با«نوایمانان بپردازد پاسخ داد: 
هاى کانون شادى را بسیار دوست دارم و هر هفته با بى تابى من بچه«گویند: شناسم که مىبرخى دیگر را مى

برخى از معلمان کانون شادى کلیساى ما ده سال است که مشغول خدمت در » منتظرم تا آنها را دوباره ببینم.
برند. براى کنند لذت مىدهند؟ زیرا از خدمتى که مىاستعفا نمىکانون شادى هستند. چرا این اشخاص هر سال

دهند به منزله عبادت است و با عطایا، عالیق و خلق و خوى آنها کامالً سازگار است. آنها خدمتى که انجام مى
اى صحیح مهمتر از همه این که خدمت آنها مورد تائید مردم است. هنگامى که در محلى صحیح و به شیوه

مت کنیم، مردم تالش ما را خواهند دید و از آن تقدیر به عمل خواهند آورد. آنها به ما خواهند گفت: خد
خدمت شما براى ما واقعاً ارزشمند است. بدون شما ادامه این خدمت مقدور نبود. از این که وقت و «

»اید متشکریم.استعدادهاى خود را صرف این کار کرده
اى خدمت کنیم که ما با چنین واکنشى خواهد به گونهراستى عالى است. خدا مىشنیدن چنین سخنانى به

روبرو شویم. 

خدمت گروهى 
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کنند شور و حال خاصى بر خدمت آنها هنگامى که گروهى از ایمانداران به صورت دستجمعى خدمت مى
وجود دارد که در زمان جلسات موظف شود. اجازه فرمائید مثالى ذکر کنم. در کلیساى ما تیمىحکمفرما مى

است اتومبیل اعضا را به پارکینگ هدایت کند. اعضاى این تیم در گرما و سرما باید کار خود را انجام دهند. 
اى سرد و بارانى بود و ما پنجشنبه و جمعه شب جلسه داشتیم. سال پیش در ایام عید قیام هوا به طرز بى سابقه

بعد از ظهر به مناسبت عید قیام جلسه داشتیم. در تمام این مدت اعضاى تیم 2تا صبح4یکشنبه هم از ساعت 
کردم که با فرا رسیدن عصر روز یکشنبه تمام کردند. من فکر مىبایست اتومبیلها را به پارکینگ هدایت مىمى

یلم شوم دیدم که آنها خواستم سوار اتومبها از سرما یخ خواهند زد اما وقتى پس از اتمام جلسه مىاین بیچاره
ما امروز توانستیم «گفتند: اند و به من هم قهوه و شیرینى تعارف کردند. اعضاى تیم مىجشن کوچکى گرفته

» ها جاى پارك فراهم کنیم. چقدر عالى شد که امروز همه توانستند پیام عید قیام را بشنوند.براى همه اتومبیل
برند، از یکى دیگر از برکات خدمت در محلى صحیح به کار مىاعضاى تیم چون عطاى خدمت کردن خود را 
شوند. هیچ چیز مانند رفاقت و صمیمیتى نیست که در جریان اصیل و حقیقى یعنى مشارکت برخوردار مى

آید. خدمت دستجمعى پدید مى
ا به حال از کسى که ام که از فقدان مشارکت حقیقى در کلیسا شکایت دارند. اما تسالها من از بسیارى شنیده

شود تا اشخاص ام، خدمت دستجمعى سبب مىکند چنین شکایتى نشنیدهاز جان و دل در کلیسا خدمت مى
مختلف به خاطر داشتن هدفى واحد به یکدیگر نزدیک شوند و همین صمیمیت، روابطى ارزنده میان آنها پدید 

آورد. مى
عجب کشفى 

شود و با سایر ایمانداران مشارکت خدمت اصیل و حقیقى قلبمان اقناع مىهنگامى که در نتیجه انجام 
شویم که خدمت کردن به خداوند لذت بخش است و به جاى آن که ما را ناتوان یابیم متوجه مىاى مىصمیمانه

یابیم و بخشد. به این ترتیب به جاى احساس خستگى و فرسودگى برکت مىسازد به ما نیرو و انرژى مى
»خدمت کردن چقدر عالى است. دوست دارم تا آخر عمر به خدمت خود ادامه دهم.«گوئیم: مى

گیرى از آن نخواهیم بود و در واقع هیچ چیز در اگر از خدمت کردن چنین لذت ببریم هرگز در فکر کناره
جهان نخواهد توانست مانع از خدمت ما شود. 

یک بار پس از این که درباره همین موضوع در کنفرانس شبانان پیغامى دادم یکى از شبانان حاضر در 
خواهم مطلبى را با شما در میان دوست عزیز مى«کنفرانس یادداشتى براى من فرستاد که مضمون آن چنین بود: 

که شبان یک کلیسا هستم و هرگز از ام. بیست و سه سال است گذارم که تا به حال با کسى در میان نگذاشته
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ام چون از موعظه کردن بیزارم: شما به من کمک کردید تا متوجه شوم که فاقد عطاى خدمت خود لذت نبرده
توانم در برابر جماعت بایستم و آنها را تحت تأثیر قرار اى است که نمىوعظ هستم و خلق و خوى من به گونه

»القه دارم این است که به مالقات بیماران بروم و دردمندان را تسلى دهم.دهم. خدمتى که من واقعاً به آن ع
کند و کارش مالقات با بیماران و دردمندان این شخص اکنون به عنوان مشاور در یک کلیسا خدمت مى

دهد و از خدمت خود بسیار راضى است. او به این دلیل از خدمت خود است. وى خدمات موثرى انجام مى
برد که هم اکنون خدمتى را برگزیده است که در تناسب کامل با روحیاتى است که خدا به او بخشیده مىلذت 
است. 

خدمت کردن قسمتى بسیار مهم از زندگى مسیحى اصیل و حقیقى است. اما خدمت ما زمانى ارزش دارد که 
ما بخشیده است سازگار باشد. ممکن هدف از آن عبادت و پرستش خدا باشد و به عالوه با روحیاتى که خدا به

است شخصى عیسى مسیح را با تمامى دل و جان و فکر و قوت خود دوست بدارد اما وارد خدمتى شود که 
نتواند از طریق آن محبت خود را به  مسیح ابراز کند؛ در این صورت خدمت او هیچگاه شکوفا نخواهد شد و 

به یاس و دلسردى خواهد انجامید. 
اید که دیگر تا آخر عمر وارد هیچ خدمتى نشوید. د چنین اتفاقى براى شما افتاده است و تصمیم گرفتهشای

هاى اخالقى خود را اگر چنین است لطفاً تجدید نظر کنید و این بار ابتدا عطایاى روحانى، عالیق و ویژگى
دمت مناسب به شما عطا فرماید. هاى خدا بسپارید و از او بطلبید تا خمشخص سازید و سپس خود را به دست

داند که شما چقدر شخص منحصر به فردى هستید و وظیفه خاصى را برایتان در نظر گرفته است که فقط او مى
آئید. و فقط شما از پس انجام دادن آن برمى
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فصل دهم 

اى نکردن بشارت کلیشه

هاى جدیدى براى بشارت هستند سخن این فصل از کتاب براى کسانى که مدام در فکر یافتن راهها و روش
اى بخواهند از خواندن این فصل صرف نظر کنند چون به نظر چندانى براى گفتن ندارد. اما ممکن است عده

افکند. زه بر اندام برخى از شما مىدانم که فکر بشارت لرآنها بشارت اصیل و حقیقى مفهوم چندانى ندارد. مى
انگیزد. اى احساس نامطلوب ترس، و حتى حس گناهکار بودن را برمىدانم که شنیدن این کلمه، در عدهمى

اند و توقعات غیر واقع اید که بیش از حد بر لزوم بشارت شخصى تاکید کردهبرخى از شما معلمانى داشته
اند. تهاى در این زمینه از شما داشبینانه

چند سال پیش در کنفرانسى شرکت کردم که سخنران آن اعالم داشت اگر کسى در اینجا مسیح را حقیقتاً 
دوست دارد امشب پیش از رفتن به بستر خواب باید به سه نفر بشارت دهد. تقریباً تمام حاضران به نشانه قبول 

ستادند. من نگاهى به ساعتم انداختم و دیدم که هاى خود بسرعت خارج شدند و به پا ایاین دعوت از صندلى
شب است. در نتیجه از این پیشنهاد مضحک و نامعقول استقبال نکردم و سر جاى خود باقى ماندم و متعاقباً 10

ام و وجدانم ناراحت شد. احساس کردم که تحقیر شده
توانید در خیابان به رهگذاران بشارت برخى از شما اشخاصى درون گرا هستید که بارها به این دلیل که نمى

توانند روحیات شما را درك اید. این اشخاص که نمىدهید مورد نکوهش و سرزنش معلمان خود قرار گرفته
آنچه از اعتراف به آن سخت متنفرید این است که » آیا انسانها براى شما اهمیتى ندارند؟«اند: کنند به شما گفته
ها بشارت دهید، تالشتان با شکست شدیدى روبرو شده است. به غریبهاید تاهر بار که کوشیده

اى براى تواند انگیزهمن قصد ندارم بار دیگرى بر شانه شما قرار دهم. احساس گناه و تقصیر هیچگاه نمى
بشارت اصیل و حقیقى باشد. بشارت اصیل و حقیقى از نتایج دگرگونى ذهنیت شخص است. هنگامى که از 

شود عقیده بر این است که هر کس سبک و سیاق منحصر به فرد و خدادادى بشارتى سخن گفته مىچنین
تواند با آسودگى عمل کند و تالشش برد مىخودش را براى بشارت دادن دارد و هنگامى که آن را به کار مى
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پر سازد، مملو از امید شود. بشارت اصیل و حقیقى قلب مبشر را به جاى این که از ترسقرین موفقیت واقع مى
گرداند. و اطمینان مى

در این فصل قصد دارم سه جنبه بشارت اصیل و حقیقى یعنى انگیزه، ذهنیت و سبک را مورد بحث قرار 
دهم. 

انگیزه 
بیائید، انبار برکات اینجاست! 

پادشاهان ام. در دومگذاشته» دعوت به جانب انبار برکات«من نام اولین انگیزه براى بشارت انفرادى را 
خوانیم که پادشاه ارام سامره را به محاصره درآورده بود. در نتیجه شهر گرفتار چنان قحطى مى7تا 6هاى باب

دند و مادران براى نجات جان خویش عمالً شدیدى شده بود که مردم به ناچار به آدم خوارى پرداخته بو
خوردند. چهار جذامى مطرود که همانند سایر مردم سرنوشتى جز مرگ در گوشت فرزندان خود را مى

اگر «انتظارشان نبود دل به دریا زدند و تصمیم گرفتند وارد اردوگاه ارامیان شده خود را تسلیم کنند. آنها گفتند: 
).4:7(دوم پادشاهان» ده خواهیم ماند و اگر ما را بکشند، خواهیم مرد.ما را زنده نگاه دارند، زن

جذامیان هنگامى که وارد اردوگاه دشمن شدند با کمال تعجب مشاهده کردند که کسى در آنجا نیست. خدا 
» ها و صداى اسبان و صداى لشکر عظیمى را بشنوندصداى ارابه«کارى کرده بود تا ارتش ارامیان 

ها و مصریان را براى ). ارامیان با شنیدن این صداها تصور کرده بودند که پادشاه اسرائیل حتى6:7ادشاهانپ(دوم
حمله  به ارامیان اجیر کرده بود. در نتیجه از بیم جان خویش همه چیز را در اردوگاه واگذارده و گریخته بودند. 

شتافتند و شناختند. آنها از چادرى به چادر دیگر مىجذامیان با دیدن این وضع از خوشحالى دست از پا نمى
کردند. آنها دستهاى خود را پر از نقره و طال نمودند و به آوردند عیش و نوش مىبا غنایمى که به چنگ مى

اندازه نیاز چند سال خود لباس جمع کردند. سپس با عجله غنایم به دست آمده را پنهان کردند و دوان دوان باز 
ا باز هم غنایم جمع آورى کنند. اما ناگهان از ادامه جمع آورى غنایم صرف نظر کردند و به یکدیگر گشتند ت
مانیم و اگر تا روشنایى صبح به تاخیر کنیم؛ امروز روز بشارت است و ما خاموش مىما خوب نمى«گفتند: 

). آنها 9:7پادشاهان (دوم» خبر دهیم.اندازیم، بالیى به ما خواهد رسید پس االن بیائید برویم و به خانه پادشاه 
این کار را انجام دادند و کل مردم شهر از غنایم فراوانى که در اردوگاه ارامیان به جاى مانده بود سهمى یافتند. 
چرا جذامیان این خبر خوش را با مردم شهر در میان گذاشتند؟ خدا برکاتى فوق از تصور آنها برایشان فراهم 
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کردند اگر دیگران را نیز به سوى انبار برکاتى که در اختیار دارند هدایت جه اکنون احساس مىکرده بود. در نتی
اند. نکنند مرتکب گناه بزرگى شده

چندى پیش مرد جوانى در حالى که اشک در چشمانش حلقه زده بود از کارى برایم سخن گفت که خدا 
دا، آن چنان کار عظیمى براى من کرده است که از خوشحالى خ«گفت: اخیراً در زندگیش انجام داده بود. وى مى

اش پدید آمده اش، تحوالتى که در زندگى زناشویىبه مدت پانزده دقیقه او برایم از توبه» گنجم.در پوست نمى
انگیز است. خداى ما چقدر حیرت«گفت: اى که خدا از کارش گشوده بود سخن گفت. وى مىبود و گره

»ره او صحبت نکنم.توانم دربانمى
یابند که فرزند خدا شدن چه امتیاز کنند و درمىهنگامى که ایمانداران راستین عظمت خدا را احساس مى

اختیار همانند سراینده مزمور شوند. به این ترتیب بىبزرگى است واقعاً مبدل به مبشرانى با انگیزه و نیرومند مى
). این مبشران راستین با اندکى تالش و خالقیت 8:34(مزمور » یکوستبچشید و ببینید که خداوند ن«گویند: مى

شوند تا فرصت مناسبى بیابند و دیگران را نیز در اطمینانى که به نیکویى، حکمت و قدرت خدا دارند موفق مى
خدا دانم اما در مورد خودم باید اعتراف کنم که آن قدر از در مورد شما نمى«گویند: سهیم سازند. آنها مى
»ام که دیوانگى است اگر به او خدمت نکنم.نیکویى و برکت دیده

هاى بینم که براى خدا ارزش بسیارى دارند اما متاسفانه در آشغالها و مغازههنگامى که من اشخاصى را مى
مشروب فروشى و در آغوش این و آن در پى یافتن معنا و مفهومى براى زندگى هستند و هر بار به بن بست

از این تالش بیهوده دست بردارید! سرسختى و لجاجت «خواهم فریاد بزنم: شوم و مىرسند پر از اندوه مىمى
خواهد این دیگر بس است. بیائید و محبت خدا را تجربه کنید. انبار برکات الهى در انتظار شماست خدا مى

»برکات را به فراوانى در زندگى شما جارى سازد.
یابند چنین کم است؟ زیرا شیطان هر اندارانى که از مسئله انبار برکات براى بشارت انگیزه مىچرا شمار ایم

دهد تا به کسانى که در زندگى روحانى شاهزاده هستند بقبوالند که گدایانى بیش چه در توان دارد انجام مى
د را ببینیم موفق خواهد شد تا ما نیستند. اگر شیطان به طریقى بتواند مانع از این بشود که ما ثروت روحانى خو

را به مبشرانى ناموفق مبدل سازد. از همین روست که همه ما نیاز داریم تا هر روز برکاتى را که خدا به ما 
دهم (به ارزانى داشته است به خود یادآورى کنیم. من این کار را از طریق نوشتن یادداشتهاى روزانه انجام مى

فصل دوم مراجعه شود).

نماینده خدا 
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توانیم به عنوان بخشد این است که در مقام مبشر مىدومین چیزى که به ما براى بشارت انفرادى انگیزه مى
آید، قدرت القدس بر شما مىاما چون روح«نماینده خدا از جانب او سخن بگوئیم. عیسى به پیروانش فرمود: 

» سامره و تا دورترین نقاط جهان، شاهدان من خواهید بودخواهید یافت و در اورشلیم و تمامى یهودیه و 
).8:1(اعمال

گزیند تا در کره زمین از جانب او سخن بگویند. انگیز است که خدا انسانهاى معمولى را برمىبراستى حیرت
ان تو نماینده مخصوص من هستى. تو هم«فرماید او به تک تک ایماندارانى که مانند من و شما هستند مى

شخصى هستى که من باید از او استفاده کنم و گروهى از انسانها را به سوى خودم هدایت کنم. شخصیت و 
هایت و دیدگاهى که درباره زندگى دارى، نیز سن و سال، شوخ طبعى و پیامت همان عواملى هستند توانمندى

القدس پر هستى و از جانب ه از روحکه براى هدایت این گروه به سوى من کامالً مناسبند. این اشخاص به تو ک
بخشد! این ماموریت به من انگیزه مى» من ماموریت دارى تا مصالحه برقرار کنى نیاز دارند.

اى مناسب در دست خدا باشیم؟ زمانى که قلبى متواضع و فروتن داشته باشیم و در توانیم وسیلهچه وقت مى
آید قوت خواهید القدس بر شما مىلیکن چون روح«. عیسى فرمود: اطاعت کامل از اراده روح خدا زندگى کنیم

اندیشم فرصتهاى چندانى براى سخن گفتن از جانب روزهایى که جز به کار خودم به چیز دیگرى نمى» یافت.
خواهم تا سپارم و از او مىکنم و خود را به دستهاى خداوند مىیابم. اما هنگامى که با خدا خلوت مىخدا نمى

کنم. یابم و قدرت الهى را احساس مىهاى بسیارى براى شهادت دادن مىز طریق من کار کند اغلب فرصتا

ابدیت 
بخشد تا مبشرى مفید باشد، اعتقاد به این واقعیت است که هر کس سومین چیزى که به شخص انگیزه مى

توانستم از سخن گفتن درباره ماند. اى کاش مىفاقد نجات باشد به جهنم خواهد رفت و تا ابد در آنجا خواهد 
این واقعیت صرف نظر کنم. من از تفکر درباره جهنم و تعلیم دادن و نوشتن درباره آن جداً بیزارم، اما جهنم 

واقعاً وجود دارد. 
عیسى در خدمت بشارتى خود به موضوع جهنم توجه بسیارى داشت. عیسى از واکنش حاکم جوان ثروتمند 

شد. او به حال رفت که به جهنم ختم مىدانست که این شخص در مسیرى پیش مىخورد زیرا مىسف مىتا
هاى کشید در پستى و بلندىدانست که طولى نمىمردم اورشلیم گریست زیرا آنها را گوسفندانى بى شبان مى

ظیر ایلعازر و مرد ثروتمند هایى نابدیت سرگردان شوند و به ورطه دوزخ فرو افتند. عیسى با تعریف داستان
شوند. گفت که براى ابد از خدا جدا مىآشکارا از درد و عذاب و پریشانى اشخاصى سخن مى
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عیسى به فریسیان، کاتبان، باجگیران، سیاستمداران، ثروتمندان، تهیدستان و خالصه به همه و همه این 
ه او ایمان نیاورند سرنوشتى جز مردن در گناهان خود ساخت که تا توبه نکنند و بحقیقت تلخ را خاطر نشان مى

و روبرو شدن با محکومیت ابدى نخواهند داشت. 
ایستاد و تمسخر و استهزا داد؟ چرا عیسى در برابر مخالفان مىچرا عیسى از صبح تا شب به مردم تعلیم مى

شکست. من به وجود جهنم اعتقاد بش مىروند قلکرد؟ زیرا با دیدن این که مردم به سوى جهنم مىرا تحمل مى
دارم و اعتقاد من به این واقعیت هم داراى جنبه عقالنى است و هم احساسى. اعتقاد به وجود جهنم اگر چه 

ام را کامالً تحت تأثیرات روانى مهلکى در من بر جاى نگذاشته است اما باید اعتراف کنم که زندگى روز مره
گذارد آسوده خیال باشم. اعتقاد به این واقعیت تلخ آزارد و نمىقعیت سخت مرا مىتأثیر قرارداده است. این وا

دارد. مرا به حرکت و صرف نیرو وا مى
پرسند که چرا مشایخ کلیسا این همه بر مساله بشارت تاکید دارند؟ چرا ما این همه وقت گاه مردم از من مى

سازیم؟ پاسخ این است که هر گاه واقعاً به وجود شارتى مىها و طرحهاى بنیرو و پول خود را صرف برنامه
کار بشارت را » به هر قیمتى که شده است«جهنم معتقد باشیم این ذهنیت در ما به وجود خواهد آمد که باید 

پیش برد زیرا شوخى درکار نیست و مساله حیات و عذاب ابدى در میان است. 

شادى فرشتگان 
بخشد پاداشى است که از این کار نصیب وى به شخص براى بشارت دادن انگیزه مىآخرین چیزى که

من پیش از این که خدا از طریق «شود. فرض کنید شخصى که از طریق ما به مسیح ایمان آورده است بگوید: مى
رساندید و به شما پیام نجات را به من برساند گمشده بودم. از این که به نزدم آمدید و پیام نجات را به من 

سواالتم پاسخ دادید و سرکشى مرا تحمل کردید متشکرم. از این که على رغم استحقاقم به من محبت کردید 
کنید. از این که مرا به طرف خداى فیض هدایت کردید متشکرم و متشکرم از این که مطابق پیام خود زندگى مى

»سپاسگزارم!
گوید که مقدس مىنگیزه خواهید یافت تا سفیر مسیح شوید. کتابحتى اگر یک بار چنین سخنانى بشنوید ا

شود. چقدر عالى کند در آسمان جشن بزرگى بر پا مىهر بار که حقجویى زندگى خود را به مسیح تسلیم مى
است که ما نیز در زمره برپا کنندگان این جشن باشیم. 

ذهنیت 
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). به این 19:4(متى » عیسى خطاب به پطرس و اندریاس گفت: از عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم
ترتیب عیسى از آنها دعوت کرد تا دگرگونى کاملى در جهان بینى و نگاه خود به زندگى ایجاد کنند و به عبارتى 

س و اى اندریاس تا به حال در زندگى خود اى پطر«گفت: ذهنیت خود را یکسره تغییر دهند. گویى عیسى مى
اندیشیدید و روز و شب فکرتان این بود که چگونه ماهى پیدا کنید، چگونه جز ماهیگیرى به چیز دیگرى مى

ماهى صید کنید و چگونه صید خود را به فروش رسانید. هر روز در فکر این بودید که چگونه ماهیگیران بهترى 
بردید تا ماهى بیشترى صید کنید. هاى خود را به کار مىعطایا، استعدادها و توانایىشوید و به این ترتیب تمام 

گویم خوب دقت کنید. اکنون براى کردید براستى خوب بود اما دوستان عزیز به آنچه مىتا امروز کارى که مى
خواهد ه کارى که خدا مىخواهم در من حیات نو بیابید و بترى در نظر دارم و آن این که مىشما کار بسیار مهم

خواهم شما را چنان تعلیم دهم که صیاد انسانها شوید. در این جهان انجام دهد پى ببرید. مى
هاى موجود بى گفت که مشاغل و حرفهمقصود عیسى این نبود که ماهیگیرى کار اشتباهى است. او نمى

ارزش هستند. همه ما باید راهى براى درآمد و امرار معاش خود داشته باشیم و کار خود را چنان با شایستگى 
اى بسیار مهمتر از ماهیگیرى و الهخواست بگوید که مسانجام دهیم که خدا جالل یابد. با این حال عیسى مى

فروش صید وجود دارد و آن این است که توجه مردان و زنان گناهکار را به مسیح جلب کنیم و آنها را به پاى 
دهیم باید میان صید جانها و صید صلیب مسیح بیاوریم. بنابراین در حالى که به هر دو کار خود نیز اهمیت مى

هیم. ماهى اولویت را به اولى بد
شود تا تورهاى خود را واگذارند و شغل خود را ترك کنند. آنچه در واقع از اشخاص معدودى دعوت مى

عیسى از اکثر پیروان خود انتظار دارد فقط این است که ذهنیتى جدید در خود بپرورند که مطابق آن در زندگى، 
تر و باال بردن فروش صید وجود دارد. هاى بزرگقتر از تهیه تورهاى ماهیگیرى بهتر و خریدن قایاى مهممساله

کردم که صاحب چند نمایندگى فروش اتومبیل است و نزدیک به چهار چندى پیش با ایماندارى صحبت مى
کرد که در پنج سال گذشته تأثیر خوبى بر کارمندانش نگذاشته بود و صد نفر کارمند دارد. وى اعتراف مى

در محل کار با طرز رفتار شخصى که بى ایمان است و پاى بند اصول اخالقى و گفت که طرز رفتارش مى
انسانى است چندان تفاوتى نداشته است. 

اى فراتر از این دارد که فقط اتومبیل گفت زیرا یک فروشنده مسیحى اتومبیل وظیفهاین شخص راست مى
خوبى به دست آورد و در جامعه شخص آبرومندى اى داشته باشد، سود بفروشد، با کارمندانش رفتار منصفانه

بیند کارمندان وفادارش در جاى نادرستى مفهوم زندگى باشد. یک فروشنده مسیحى اتومبیل هنگامى که مى
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روند باید خون بگرید. او در صورت لزوم باید شب بیدار بماند جویند و به سوى جهنم پیش مىظظ  مىرإ؛ص
هدایت آنها به سوى مسیح بیابد. اى براى هاى خالقانهو روش

ذهنیت عیسى 
شویم که عیسى چقدر براى من به باب پانزدهم انجیل لوقا عالقه بسیارى دارم زیرا با خواندن آن متوجه مى

انسانها اهمیت قایل بود. در این قسمت از انجیل لوقا آمده است که رهبران مذهبى زمان عیسى از این مساله 
کرد. گرفتند که اگر چه وى ادعا داشت پسر خداى قدوس است، با گناهکاران نشست و برخاست مىخرده مى

خورد! وقتى عیسى متوجه شد دوزان بد دهان و حتى فواحش غذا مىعیسى با باجگیران، بازرگانان متکبر، خیمه
فت تا یک بار براى همیشه گیرند تصمیم گرهاى او با چنین اشخاصى خرده مىکه کاتبان و فریسیان از معاشرت

دارد. به آنها بفهماند که گناهکاران مورد تنفر آنها را تا چه اندازه دوست مى
به این ترتیب عیسى سه مثل تکان دهنده گوسفند گمشده، سکه گمشده و پسر گمشده را براى آنها تعریف 

د و صاحبش براى یافتن آن به هر درى شوخوانیم که چیز با ارزشى گم مىکرد. در هر یک از این سه مثل مى
شوند آید. هنگامى که سرانجام گوسفند و سکه گمشده پیدا مىیابد خواب به چشمش نمىزند و تا آن را نمىمى

دهند. عیسى گردد صاحبان گوسفند و سکه گمشده همه آواز شادمانى سر مىو پسر گمشده به خانه باز مى
).10:15(لوقا» شودکند، جشن و سرور عظیمترى در آسمان برپا مىتوبه مىبراى یک گناهکار که «فرماید: مى

پیام عیسى چیست؟ این که اشخاص گمشده، سرکش و نافرمان و ملعون، براى خدا آن قدر ارزش دارند که 
خواهد که آنها را بیابیم و به نزد او بیاوریم. خواهد تا به جستجوى آنها برویم. او مىاو از ما مى

بشارت اصیل و حقیقى نتیجه داشتن این ذهنیت است که همه انسانها اعم از فراموش شده و گمشده و 
توان انجام داد محبت کردن و خدمت کردن به آنها و ترین کارى که مىسرگردان بسیار ارزشمند هستند و ارزنده

.هدایت آنها به سوى مسیح است. هیچ کارى تا این اندازه ارزشمند نیست 

روش شما چیست؟ 
اى را مجسم کنید: شخصى برون گرا که با شور و حرارت تمام بى در ذهن خود تصویرى از مبشر کلیشه

ترساند. آیا شما چنین هستید؟ آیا باید چنین باشید؟ ایمانان را از آتش دوزخ مى
گذارند زیرا فکر این که در خیابان مىبسیارى از مسیحیان صادق و بى ریا موضوع بشارت را یکسره کنار 

ترسند که ناپذیر است. آنها از این مىمقدس بدهند براى آنها تحملبایستند و موعظه کنند یا به رهگذران کتاب



8

اگر اعالم پیام مسیح را به دیگران جدى بگیرند، مجبور به انجام دادن کارهایى شوند که از آنها سخت بیزارند. 
دهند که به کلیسا بروند، کتاب مقدس بخوانند، دعا کنند، با سایر ایمانداران مشارکت داشته ىدر نتیجه ترجیح م

دهند که باشند، براى کار خدا هدیه بدهند و خدمت کنند اما با بشارت دادن کارى نداشته باشند. آنها ترجیح مى
تر و سر زبان دارتر سپرده شود. کار بشارت به اشخاص پردل و جرأت

انگیز است. من معتقدم که چنین برخورد مخربى با ین وضع چقدر براى کلیسا و براى گمشدگان غما
موضوع بشارت نتیجه توطئه شیطان براى مخالفت با رشد ملکوت خداست و متاسفانه باید اعتراف کرد که 

شیطان در عملى کردن نقشه خود تا به حال بسیار موفق بوده است. 
ا این وضع مقابله کرد؟ با درك این مساله که روشهاى  موثر و نه یک روش موثر براى توان بچگونه مى

توان روشهاى مفید براى بشارت یافت. اى که مبشر وجود دارد مىبشارت وجود دارد. در واقع به اندازه
وى مسیح هدایت اى به سباید گفت که فقط درصد قلیلى از بى ایمانان بر اثر خدمات بشارتى مبشران کلیشه

هاست چنان که پیر و جوان، فقیر و غنى، تحصیلکرده اى از انسانشوند. دنیاى بى ایمان شامل طیف گستردهمى
هاى ها، و ارزشهاى گوناگون را که تابع نظامو بى سواد، روستایى و شهرى و نیز انسانهایى با نژادها، شخصیت

دهد که فقط یک طیف یافت. آیا همین حقیقت نشان نمىتوان در اینسیاسى و دینى گوناگونى هستند مى
روش براى بشارت براى هدایت اشخاصى چنین متفاوت کارساز نیست؟ 

شود. در این طیف وسیع کسى هست که نیاز دارد پیام مسیح را از شخصى در اینجا ماموریت ما مشخص مى
به همان سن و سال شما، با همان شغل شما و با دقیقاً مثل من و شما بشنود. کسى هست که نیاز دارد مبشرى

همان میزان درك روحانى شما به او بشارت دهد و شخصى وجود دارد که مبشرى با شخصیت، عالیق و طرز 
فکر من باید به او پیام نجات را برساند. 

گر از این فصل از ما براى این که مبشر مفیدى باشیم الزم نیست مبدل به شخصى جز آن که هستیم بشویم. ا
القدس کتاب همین نکته را به خاطر داشته باشید کافى است. باید متواضع و فروتن باشیم. باید تسلیم روح

دهد، براى هدایت هایى که خدا در اختیارمان قرار مىباشیم. باید دعا کنیم و باید خودمان باشیم و از فرصت
سایرین به سوى مسیح استفاده کنیم. 

ها عبارتند از: خواهم به شش روش ممکن براى بشارت نگاهى بیندازیم. این روشامه این فصل مىدر اد
بشارت دادن از طریق بیان کوبنده حقیقت، بشارت دادن با استفاده از دالیل عقلى و منطقى، بشارت دادن از 

یق دعوت دیگران به کلیسا طریق بیان شهادت زندگى خود، بشارت دادن به اقوام و دوستان، بشارت دادن از طر
و بشارت دادن از طریق خدمت. 
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»!کردیدبایست این شخص را مصلوب مىشما نمى«-بشارت دادن از طریق بیان کوبنده حقیقت -1
کرد. پطرس، ماهیگیرى که زندگیش را مسیح دگرگون کرده بود، از روش فوق براى بشارت دادن استفاده مى

به «خوانیم. وى وعظ خود را این چنین آغاز کرد: عظه کوبنده او را در روز پنتیکاست مىدر باب دوم اعمال مو
سپس به شرح این موضوع پرداخت که عیسى با تحقق بخشیدن به » گویم ه دقت گوش فرادهید.آنچه مى
موعظه خود هایى که درباره او شده بود، مسیح موعود بودن خود را به اثبات رساند. پطرس در پایان پیشگویى

پس قوم اسرائیل جملگى به یقین بدانند که خدا این عیسى را که شما بر صلیب کشیدید، خداوند «اظهار داشت: 
بایست این شخص را مصلوب شما نمى«گفت که ). به عبارتى پطرس مى36:2(اعمال » و مسیح ساخته است

»کردید، چون با این کار خود پسر خدا را کشتید!مى
توبه کنید «چه کنیم؟ و پطرس پاسخ داد: «ا شنیدن سخنان پطرس آن چنان متاثر شدند که پرسیدند: جماعت ب

).37:2- 40(اعمال» و...تعمید گیرید...و خود را از این نسل منحرف برهانید
گیرى واداشت. او با اعتماد به نفس وارد میدان شد و رو به روى آنها ایستاد وپطرس آنها را به تصمیم

اى کارى وارد ساخت. بشارت پطرس به قدرى مؤثر بود که همان روز سه هزار نفر به مسیح ایمان آوردند ضربه
توانیم به سوى مسیح هدایت کنیم که بینید، برخى از انسانها را فقط زمانى مى). همانطور که مى41:2(اعمال 

بود. تقریباً همیشه او اولین کسى بود » عمل«مرد صریحاً به آنها بگوئیم گناهکار هستند و باید توبه کنند. پطرس
آورد. ما این واقعه را به یاد داریم که پطرس بر داد و اقدامى به عمل مىگفت حرکتى انجام مىکه سخنى مى

روى آب راه رفت و هنگامى که نگاه از مسیح برداشت نزدیک بود غرق شود. با این حال این جنبه واقعه را هم 
کنیم که پطرس تنها کسى بود که جرات کرد از قایق خارج شود و بر روى آب راه رود و نیز نباید فراموش

اولین کسى بود که قدم نخست را برداشت. در باغ جتسیمانى نیز هنگامى که عیسى دستگیر شد، این پطرس بود 
مند بود و از ایجاد آمیز عالقهکه شمشیرى برداشت و گوش غالم کاهن اعظم را برید. او به اقدامات مخاطره

برخورد هراسى نداشت. پطرس در روز پنتیکاست ترسى از این نداشت که در برابر جماعت حاضر بایستد و 
کمى جو را متشنج سازد. 

شوند که قلب خود را به مسیح تسلیم کنند که شخصى مانند پطرس برخى از انسانها فقط زمانى حاضر مى
بکوبد. خوشبختانه خدا به برخى از ایمانداران، شخصیت، عطایا و عالیقى حقیقت را بردارد و بر سرشان 

شوند تا آنها بى هیچ مشکلى حقیقت را با صراحت و قاطعیت بیان کنند. بخشیده است که در مجموع سبب مى
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زمان آن رسیده است که بعضى از شما «گوید: دهد مىمبشر معروفى به نام چاك کولسون وقتى بشارت مى
یج کارهایتان را ببینید. تا جهنم فاصله زیادى ندارید، اما لزومى ندارد به آنجا بروید چون عیسى مسیح نتا
خواهد نجات دهنده شما باشد. با این حال تا از گناهان خود توبه نکنید و به مسیح ایمان نیاورید، تغییرى در مى

از موعظه با این لحن از کلماتى که به کار دانم که کولسون پس من بعید مى» سرنوشتتان حاصل نخواهد شد.
کند که آیا لحن کالمش چنانکه باید کنم که او نزد خود فکر مىبرده است پشیمان شود. بر عکس فکر مى

هایى که کولسون با همین لحن داده است زندگى خود کوبنده و گزنده بوده است یا خیر! هزاران نفر بر اثر پیام
اند. را به مسیح سپرده

شاید تا به حال به این نتیجه رسیده باشید که من هم چنین سبک و سیاقى در بشارت دادن دارم. بله صحیح 
انگیز را دوست دارم. در این اواخر مردى از من است من مطرح کردن سواالت کاوشگرانه و طرح مسایل بحث

اى با صراحت ن هیچ گونه مالحظهدعوت کرد تا براى سیصد نفر از کارمندانش موعظه کنم و حقیقت را بدو
من براى انجام دادن » اى نیست. خودم هم همین تصمیم را داشتم.مساله«کامل بیان کنم. من هم پاسخ دادم که 

چنین کارى نیازى ندارم که بر خود فشار بیاورم و شهادت و شجاعت به خرج دهم، زیرا این کار با شخصیتى 
کامل دارد. که خدا به من بخشیده است هماهنگى 

شود. چطور توانستى چنین چیزى بگویى؟ باورم نمى«گوید: کند و مىاغلب همسرم از این روش من انتقاد مى
تواند چنین چیزهایى بگوید زیرا خدا او را بله واقعاً هم او هرگز نمى». توانم چنین چیزى بگویم!من هرگز نمى

روش و سبک من استفاده کند. اما من به این روش عالقه دارم چنان نیافریده است که بتواند در بشارت دادن از
تواند از روشى که براى بشارت دارم ام که خدا مىام احساس کردهالقدس سپردهو هر گاه خود را به روح

توانید حقیقت را صریح و بى پرده بیان کنید، پس استفاده کند. اگر خدا شما را هم چنین آفریده است که مى
القدس هاى خداوند بسپارید و از روحاین کار را انجام دهید. شخصیت و عالیق خود را به دستبروید و

بخواهید تا بر اعتماد به نفس ذاتى شما، عطوفت و قدرت تمییز را نیز بیفزاید. سپس دعا کنید تا خدا اشخاصى 
قت همین است که شنیدید. حال قصد را به نزدتان بفرستد که نیاز دارند رو در روى آنها بایستید و بگویید: حقی

» دارید چکار کنید؟

به این موضوع فکر کنید. -بشارت دادن از طریق به کارگیرى عقل و منطق -2
توانست در بشارت دادن از سبک و روش پطرس استفاده کند اما اغلب اهرم عقل و منطق پولس اگر چه مى

کرد و خوانیم که پولس با یهودیان و یونانیهاى خدا ترس بحث مىاعمال مى17گرفت. در باب را به کار مى



11

). او با روشنفکران و فیلسوفان آتن 3:17(اعمال » آوردتوضیح داده، برهان مى«رستاخیز مسیح را از مردگان 
کرد. پولس در خطابه معروف خود در کوه مریخ به مذبحى که اهالى آتن براى خداى بحث و گفتگو مى

اى براى معرفى خداى حقیقى استفاده کرد. ر پا کرده بودند اشاره کرد و از این مطلب به مثابه مقدمهناشناخته ب
کنید؟ این مذبحى را هیچ معلوم است چکار مى«گفت: اگر به جاى پولس پطرس به آتن رفته بود احتماالً مى

روش » ى حقیقى را عبادت و پرستش کنید!اید خراب کنید! توبه کنید و خداکه براى خداى ناشناخته برپا کرده
توانست در آتن کار ساز باشد زیرا دانشمندان این شهر به بشارت شخصى مانند او در بشارت دادن هرگز نمى

خوانیم که در تسالونیکى پولس نیاز داشتند که روشى مجاب کننده و آکادمیک در بشارت دادن داشت. مى
از یونانیان خداپرست و گروهى بزرگ از زنان سرشناس، مجاب شده، به برخى از ایشان و نیز شمارى بسیار«

امانتى چند بدو پیوسته، ایمان «خوانیم که در آتن ). همچنین مى4:17(اعمال » پولس و سیالس پیوستند
» آوردند.دیونیسیوس عضو آریوپاگوس،زنى داماریس نام داشت و نیز چند تن دیگر از آن جمله بودند

). 34:17(اعمال
توانست استدالالت محکمى ارائه دهد. وى ذاتاً به تجزیه و پولس بسیار تحصیلکرده و باهوش بود و مى

دانست که برخى از مردم تا با سواالت دشوار تحلیل، مطالعه و بررسى و تفکر و استدالل عالقه داشت، وى مى
توانند به مسیح ایمان آورند. درگیر نشوند نمى

اش به دانشجویان ار ما جاش مک داول است که در سراسر جهان به خاطر خدمت بشارتىپولس روزگ
اند و زندگى بسیارى از معروف است. تا به حال هزاران نسخه از کتابهاى او در زمینه دفاعیات به فروش رفته

اند .حقجویان را تحت تأثیر قرار داده
جوید؟ آیا بشارت دادن از استدالالت عقلى و منطقى بهره مىتوانید مبشرى باشید که درشما چطور؟ آیا مى

برید؟ آیا دوست گیرى لذت مىدر مباحثه کردن موفق هستید؟ آیا از بررسى شواهد و استدالل کردن و نتیجه
دارید که با سواالت دشوار دست و پنجه نرم کنید؟ اگر چنین است پس بروید مطالعه کنید و معلومات خود را 

د چون خدا شما را فراخوانده است تا مبشرى باشید که از منطق و استدالل در بشارت دادن استفاده بیفزایی
کند. مى

دهند. در کلیساى ما برخى از خادمان و اعضاى معمولى کلیسا در همین زمینه خدمت بسیار موثرى انجام مى
دهند و نه مسایل اعتقادى روبرو هستند، پاسخ مىآنها با صبر و بردبارى به سواالت کسانى که با ابهاماتى در زمی

سازند. دید آنها را بازتر مى
خداوند زندگى مرا عوض کرده است-بشارت دادن از طریق بیان شهادت زندگى خود -3
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بخشد. این شخص آن قدر که با خوانیم که عیسى گداى نابینایى را شفا مىدر باب نهم انجیل یوحنا مى
شناختند، در نتیجه شفا یافتن او بحث داغ روز شد. مردم گدایى کرده بود همه او را مىسماجت از 

براى همسایگان این سؤال پیش آمده بود که آیا این شخص همان گداى نابینایى است که از کودکى شاهد 
وحانیت کسى را که در خواستند بدانند که چه کسى او را شفا داده است و رایم؟ فریسیان مىگدایى کردنش بوده

گناه قادر به گفتند که فقط شخصى بىبردند. سایرین مىروز شنبه این شخص را شفا داده بود زیر سؤال مى
اش اى است. سرانجام مردم تصمیم گرفتند که نظر خود این شخص را درباره شفا دهندهانجام دادن چنین معجزه

دانم و آن اینکه کور بودم و تنها یک چیز مى«اضح و ساده بود: بپرسند. پاسخ وى نیز به سؤالى که از او شد و
).25:9(یوحنا» اماکنون بینا گشته

از «تر شود. در نتیجه وى توضیح بیشترى داد و گفت: شهادت ساده این شخص فقط سبب شد تا بحث داغ
گر این مرد از جانب خدا آغاز جهان  تاکنون شنیده نشده که کسى چشمان کورى مادرزاد را گشوده باشد. ا

گیرى خودم را در مورد گفت که من نتیجه). گویى این شخص مى32:9- 33(یوحنا» آمدنبود، کارى از وى برنمى
ام حال نوبت شماست که درباره او قضاوت کنید. او کرده

وبنده بیان دهند، نه پیام نجات را به طرزى کمبشرانى که از طریق بیان شهادت زندگى خود بشارت مى
کنند. این گروه از مبشران به سادگى کنند نه ازاستدالالت عقلى و منطقى براى قانع کردن دیگران استفاده مىمى

من از «گویند: پردازند که عیسى مسیح در زندگى آنها انجام داده است. آنها مىبه تعریف کار معجزه آسایى مى
تواند زندگى شما را هم تغییر سى مسیح زندگى مرا تغییر داد و مىبینم. عینظر روحانى کور بودم اما اکنون مى

»دهد.
اند و کنند معموالً مانند کسانى نیستند که در بچگى با مسیح آشنا شدهمبشرانى که از این روش استفاده مى

است. اند. زندگى این اشخاص به طرز شگفت آورى دگرگون شده و تغییر یافته رشد روحانى منظمى داشته
من تا سى و دو «شنویم: هایى از آنها مىنشینیم، چنین شهادتاغلب هنگامى که پاى صحبت چنین کسانى مى

کوشیدم تا مطابق اصول روم، پس مسیحى هستم و مىکردم که چون سالى یک مرتبه به کلیسا مىسالگى فکر مى
یست. فهمیدم که باید به عیسى مسیح اخالقى زندگى کنم. اما چند سال پیش متوجه شدم که مسیحى واقعى ک

ایمان بیاورم و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرم. این کار را کردم و باید بگویم این بهترین تصمیمى بود 
که در زندگى خود گرفتم. ایمان به مسیح زندگیم را کامالً دگرگون کرد! اگر مایل باشید با کمال میل حاضرم که 

»صحبت کنم.بیشتر در این باره
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شنوند چه اتفاقى اى مىهنگامى که حقجویان از اشخاصى که مورد احترام آنها هستند، چنین شهادتهاى ساده
شنوم. بسیار خوب حاال بهتر خوشحالم که این را مى«گویند: افتد و گاه آنها مىافتد؟ گاه هیچ اتفاقى نمىمى

صبر کن ببینم. من هم به همین دالیلى که تازه «گویند: ا مىبرخى اوقات نیز آنه» است غذا را سفارش دهیم.
»کردم مسیحى هستم. الزم شد بیشتر در این باره تحقیق کنم.گفتى خیال مى

کنیم تا شهادت زندگى خود را به طور ما در سمینارهاى بشارتى کلیسایمان از شرکت کنندگان تقاضا مى
ایم که این روش آنها را روان آن تمرین کنند. ما به این نتیجه رسیدهخالصه بنویسند و سپس براى بیان روشن و

سازد، بتوانند شهادت زندگى خود را به طرز مؤثرى به القدس مهیا مىهایى که روحسازد تا در موقعیتآماده مى
دارى معمولى در خواهند موعظه بشنوند، بلکه فقط نیاز دارند تا ایمانروشنى بیان کنند. بسیارى از حقجویان نمى

کمال سادگى به آنها بگوید که خداوند چگونه زندگى او را عوض کرده است. 

مطابق پیام خود زندگى کنید. -بشارت دادن به اقوام و دوستان -4
کرد. او در میان قبرها خوانیم که روح ناپاك او را شکنجه مىدر باب پنجم انجیل مرقس داستان مردى را مى

کرد. روزى عیسى این شخص را دید و روح کوفت و زخمى مىکرد و مدام خود را به سنگها مىزندگى مى
درخواست کرد تا اجازه دهد که وى به ناپاك را از او اخراج کرد. مرد، به قدرى خوشحال شده بود که از عیسى

به خانه، نزد خویشان خود «اى به او نداد و گفت: عنوان مبشرى سیار او را همراهى کند. اما عیسى چنین اجازه
). در واقع عیسى 19:5(مرقس» برو و به آنها بگو که خداوند براى تو چه کرده و چگونه بر تو رحم نموده است

ه خانه برود و به اقوام و نزدیکانش بشارت دهد. به بیانى دیگر عیسى به وى گفت: از این شخص خواست تا ب
ها خبر خوش را برسانى. تو خویشان اى به خانه دیگر روى و بشارت دهى یا به غریبهنیازى نیست که از خانه«

عمالً به اهل منزل نشان ام بدانند. به منزل برو وو دوستانى دارى که باید کارى را که من در زندگیت انجام داده
هایى که خداوند براى شهادت بده که زندگیت تغییر یافته است. با تمامى وجود براى آنها دعا کن و از فرصت

دهد، استفاده کن و آماده باش تا به کسانى که مایل هستند در تجربه تو سهیم شوند دادن در اختیارت قرار مى
کمک کنى. 

ها و کسانى که آشنایى چندانى با ریزان هستند، چون حتى فکر بشارت دادن به غریبهبرخى از بشارت دادن گ
اند به نزدیکانشان نیز بشارت ناپذیر است. آنها چون بشارت را یکسره کنار گذاشتهایشان ندارند براى آنها تحمل

ا هندوستان بروند و گمشدگان توانند به آفریقا یکنند که نمىدهند. برخى دیگر به این دلیل احساس گناه مىنمى
خواهد که این افراد در همان جایى که هستند به اقوام و نزدیکانشان را به سوى مسیح هدایت کنند. اما خدا مى
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بشارت دهند. آیا مطالبى که گفته شد در مورد شما نیز صادق است؟ آیا اقوام و دوستانى دارید که خداوند را 
آنها دعا کنید و قسمتى از وقت و توان خود را صرف هدایت آنها به سوى شناسند؟ در این صورت براى نمى

مسیح سازید. به عنوان نماینده خدا از جانب او با نزدیکانتان سخن بگوئید. 

»بیائید و بشنوید«- بشارت دادن از طریق دعوت دیگران به کلیسا-5
). وى پس از 4قات کرد آشنا هستند (یوحناباببسیارى با داستان زن سامرى که در کنار چاه با مسیح مال

گفتگویى مفصل با عیسى متقاعد شد که او پسر خداست. ولى به جاى این که ماجراى گفتگوى خود را با 
عیسى با کلمات خودش براى دیگران بازگو کند از مردم شهر خود خواست تا بیایند و خودشان سخنان عیسى 

خوانیم که بسیارى از سامریان به مسیح ایمان آوردند. مى39ند و در آیه را بشنوند. آنها این کار را کرد
کرد تا خود بیایند و سخنان خداوند را شخصاً بشنوند. او زن سامرى مبشرى بود که از دیگران دعوت مى

رد تا پیام تواند پیام نجات را با فصاحت بیان کند. در نتیجه از دوستان و آشنایانش دعوت کدانست که نمىمى
نجات را از شخصى بشنوند که قادر است آن را به طرز مؤثرترى تشریح کند. 

توانند پیام نجات را به طرزى کوبنده ارائه کنند که نمىبسیارى از ایمانداران خود را به این دلیل سرزنش مى
ا به سوى مسیح هدایت کنند. از دهند و توان این را ندارند که با استفاده از دالیل عقلى و منطقى، دیگران ر

العاده نیست که سایرین را تحت تأثیر قرار دهد. این اشخاص چندان طرفى شهادت زندگى آنها آن چنان فوق
اندیشند که به عنوان مبشر چیزى براى ارائه دادن ندارند. شاید اهل معاشرت هم نیستند در نتیجه نزد خود مى

ى را انجام دهند که زن سامرى انجام داد. یعنى سایرین را دعوت کنند تا آنها خواهد تا همان کارخدا از آنها مى
»بیایند و بشنوند.«خود 

به «یکبار از یکى از اعضاى کلیسایمان سؤال کردم که چگونه به مسیح ایمان آورده است. وى پاسخ داد: 
دگى را بیابم و در پى چیزى کوشیدم تا مفهوم و هدف زنمدت ده سال من در جستجوى حقیقت بودم و مى

دانستم که به کردم. اما نمىبودم که ارزش دنبال کردن را داشته باشد. در مورد مسیحیت و هندوئیسم تحقیق مى
کدام سو باید حرکت کنم و در عرض این ده سال هیچ کس کوچکترین کمکى به من نکرد تا این که روزى 

انمان بود با من شروع به دویدن کرد و هنگامى که متوجه شد وقتى در حال دویدن بودم مردى که از همسایگ
روم از من دعوت کرد تا با او با کلیسا بروم. دعوت او را پذیرفتم و ام و به کلیسا نمىمن تازه به آن محل آمده

» کرد اکنون کجا بودم.دانم که اگر آن مرد به من کمک نمىدر کلیسا قلب خود را به مسیح سپردم. نمى
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گویند که دهند، مىنویسند و در آن ماجراى توبه خود را شرح مىپنجاه درصد کسانى که به من نامه مى
اند، تا این که یک روز شخصى آنها را با خود به کلیسا برده است و یا از آنها گمشده سر گشته و تنها بوده

کت کنند. از آن پس آنها مرتباً در جلسات دعوت کرده است تا در یک برنامه کلیسایى نظیر برنامه گروه کر شر
اند. هر چند وقت یکبار کلیساى اند و پس از گذشت مدتى قلب خود را به مسیح تسلیم کردهکلیسا شرکت کرده

هاى گروه کر برگزار ما براى حقجویانى که هنوز آمادگى شرکت در جلسات عادى کلیسا را ندارند برنامه
توانم خوب بشارت دهم! اما تا جایى که در من نمى«گروه کر، زنى به من گفت: کند. پیش از آخرین برنامهمى

هاى نمایشى و هاى خالى سالن برنامه را با دوستان و آشنایانم پر کنم، زیرا برنامهکنم صندلىتوان دارم سعى مى
طریق دیگران را به سوى مسیح توانید از این آیا شما نیز مى» تواند آنها را با مسیح آشنا سازد.پرستشى کلیسا مى

توانید پس این استعداد خدادادى خود را در بشارت دادن به کار برید. بروید و زمان هدایت کنید؟ اگر مى
دهد جویا شوید و سپس از ایمانان ترتیب مىهاى خاصى را که کلیسا عمدتاً براى حقجویان و بىبرگزارى برنامه

ها دعوت کنید. این برنامهاقوام و آشنایان خود براى شرکت در

»توانم به شما کمک کنم؟چگونه مى«- بشارت دادن از طریق خدمت -6
مقدس زنى به نام تابیتا یا دورکاس است. این زن هاى مذکور در کتابترین شخصیتیکى از دوست داشتنى

و اشخاص فراموش شده جامعه لباس با خدمات مهربانانه خود تأثیر عمیقى بر مردم شهر گذاشت. او براى فقرا 
اى بشارتى نکرد کرد. او هرگز موعظههایى را که دوخته بود میان آنها تقسیم مىدوخت و به نام مسیح لباسمى

توانست قلب انسانها را دگرگون کند و از کرد که مىاما با خدمات خود مردم را به سوى خدایى هدایت مى
). 9محبت پر بسازد (اعمال باب

داد. او از عطایاى منحصر به فرد خود براى دورکاس مبشرى بود که از طریق خدمت به مردم بشارت مى
داد. شما هم مانند او ممکن است کرد و به این طریق پیام انجیل را به طرزى ملموس ارائه مىخدمت استفاده مى

نوازى، بخشش و مشاوره برخوردار روحى لطیف و قلبى مهربان داشته باشید. شاید از عطاى رحمت، مهمان
باشید و از طریق خدمت به مردم بتوانید خدمت بشارتى بسیار مفیدى انجام دهید. 

چندى پیش نا امید و مستأصل به یکى از مراکز «اى به این مضمون دریافت کردم: اخیراً از شخصى نامه
شده بود. هنگامى که براى دریافت غذا وارد توزیع غذا میان نیازمندان رفتم که از طرف کلیساى شما دایر

ما به این دلیل براى شما غذا تهیه "آشپزخانه شدم، خانمى که مسئول توزیع غذا بود برایم غذا کشید و گفت: 
"خواهیم شما بدانید که براى عیسى ارزش دارید.ایم که زندگى ما به وسیله عیسى تغییر کرده است و مىکرده
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اما مدتى است که موضوع ایمان آوردن به مسیح فکرم را مشغول کرده است. پیش از این من ایماندار نیستم
» دانستم که براى خدا ارزش دارم!هرگز نمى

کنید پس واقعاً مبشر نیستید، بلکه فقط شاید به شما گفته باشند که چون پیام نجات را مستقیماً بیان نمى
دهید. لطفاً به این سخنان اهمیت ندهید. با قلبى پر از شادى و کوشید تا از طریق خدمت کردن بشارتمى

دهم تا بدانید من این خدمت را براى شما انجام مى«کنید بگوئید: شفقت خدمت کنید و به کسانى که خدمت مى
به این ترتیب بذرهایى خواهید کاشت که به وسیله دیگران آبیارى خواهند شد و » که براى خدا ارزش دارید.

دانند براى ایمانان بسیارى وجود دارند که دقیقاً مىالقدس به ثمر خواهند نشست. مطمئن باشید، بىسط روحتو
تسلیم زندگى خود به مسیح چه باید کنند اما الزم است تا شخصى همانند شما با خدمت خود قلب آنها را نرم 

ح هدایت کنید! و آماده توبه سازد. پس بروید و با خدمت خود آنها را به سوى مسی

شما کدام حلقه زنجیر هستید؟ 
هاى کند، همانند حلقهمراحلى که یک شخص در ایمان آوردن به مسیح طى مى«اى گفته است نویسنده

زنجیر است. برخى از مراحل، حلقه نخست زنجیر، برخى دیگر حلقه میانى و برخى دیگر، آخرین حلقه آن را 
این که شخصى تصمیم به تسلیم زندگى خود به مسیح بگیرد تحت تأثیر رفتارها و دهند. پیش ازتشکیل مى

ها به منظور هدایت دیگران به سوى دانم که حضور در هر یک از این حلقهگیرد. مىسخنان بسیارى قرار مى
شم، بلکه دانم که خدا مرا نخوانده است تا فقط در حلقه آخر حضور داشته بامسیح چقدر شیرین است. نیز مى

»او مرا دعوت کرده است تا وفادار بمانم و تمامى انسانها را دوست بدارم.
اى در دهند و هر حلقههاى این زنجیر را تشکیل مىدانند که فقط یکى از حلقهمبشران اصیل و حقیقى مى

شته باشند و با روش دانند که باید به سهم خود در کار بشارت شرکت داجاى خود مهم است. به عالوه آنها مى
مخصوص به خودشان دیگران را به سوى مسیح هدایت کنند. 

خواند تا در زندگى اطرافیان خویش چنان تغییرى ایجاد کنیم که آنها را در مسیر حیات عیسى ما را فرا مى
پذیرید؟ ابدى قرار دهد. آیا این دعوت را مى
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فصل یازدهم 

بخش کار: تبدیل انجام وظیفه تحمیلى به تالشى لذت

عده بسیارى آرزو دارند که یک شبه ثروت هنگفتى به چنگ آورند و براى همیشه از شر کار کردن خالص 
شوند؛ زیرا به نظر آنها کار یعنى به انجام رساندن وظیفه زجر آورى که گریزى از آن نیست. آنها شش روز هفته 

به عالوه روز و شب در این فکرند که به کنند تا یک روز تعطیل آخر هفته را خوش بگذرانند. را سخت کار مى
هر طریقى شده است خود را زودتر بازنشسته کنند. به نظر این افراد، کار، مجازاتى بود که خدا براى تنبیه انسان 

کنند که وقتى آدم و حوا مرتکب گناه به خاطر ارتکاب گناه تعیین کرد. آنها در ذهن خود چنین مجسم مى
آورم. از این اکنون حالتان را جا مى«ا خشم و عصبانیت بر سر آنها فریاد کشید و گفت: اطاعتى شدند، خدا ببى

بنابراین به نظر این » هاى عمرتان صرف کار کردن خواهد شد.پس باید کار کنید و جان بکنید. بهترین سال
ینى است که باید اى است که باید پرداخت کرد و نفراشخاص کار، محکومیتى است که باید تحمل کرد، جریمه

تا هر وقت الزم است آن را برتابید. 

نفرین یا برکت؟ 
حقیقت این است که کار براى انسان نفرین خدا نیست. اگر چه سقوط انسان بر اثر ارتکاب گناه به نتایجى 

ر کردن را براى منتهى شد که کار او را نیز ملوث ساخت اما نباید فراموش کرد که خدا پیش از سقوط انسان کا
او مقرر داشت. هنگامى که آدم و حوا هنوز مرتکب هیچ گناهى نشده بودند خدا براى هر دوى آنها کار تعیین 

کردند و به بایست حیوانات را رام مىکرد. کار آدم این بود که حیوانات را نامگذارى کند و او و همسرش مى
آوردند. یاهانى که خدا به آنها بخشیده بود، غذا به دست مىپرداختند و از درختان و گمراقبت از باغ عدن مى

دانست که چرا خداى پر مهر و محبت، به محض این که فرزندانش را آفرید، آنها را به کار واداشت؟ زیرا مى
براى انسان، کار، برکت است و از کار کردن شور و هیجان و اجرى نصیب آنها خواهد شد که از هیچ چیز دیگر 

اند، باید وقت خود را صرف دانست که مخلوقاتى که به صورت او خلق شدهه دست نخواهند آورد. خدا مىب
کارهاى مفیدى سازند. 
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باشد، اینک آنچه من دیدم که خوب و نیکو مى«نویسنده کتاب جامعه با درك صحیح این حقیقت نوشته است: 
بخشد، بخورد و بنوشد و از تمامى مشقتى که را به او مىاین است که انسان در تمامى ایام عمر خود که خدا آن

). نویسنده کتاب جامعه این 18:5(جامعه» کشد به نیکویى تمتع ببرد زیرا که نصیبش همین استزیر آسمان مى
حقیقت را درك کرده بود که اگر ما از کارمان لذت ببریم و آن قدر پول داشته باشیم که بتوانیم بخوریم و 

زندگى مبارکى خواهیم داشت. بنوشیم، 

من عاشق کارم هستم 
ام که عاشق کار خود هستند. حسابداران، صنعتگران، معلمان، آرایشگران، من تا به حال صدها نفر را دیده

تعمیرکاران،
ام که با تمام وجود به کار خود عالقه دارند و شور و نشاطى که از چیان و زنان خانه دار بسیارى را دیدهنظافت

هاى زندگى آنها و نیز تمام روابط ایشان را تحت تأثیر مثبت خود قرار گیرد تمام عرصهاین عالقه سرچشمه مى
داده است. 

ى آنها از شغلى که دارند، سایه غم بارى بر تمام ابعاد زندگیشان ام که ناخرسنداز طرفى اشخاصى را دیده
افکنده است. ممکن است که این اشخاص از نظر درآمد، شرح وظایف و پست و مقام تفاوتى با همکاران با 
نشاط خود که از شغلشان راضى هستند نداشته باشند، اما برخالف آنها غمگین و دلسرد هستند. آنها نارضایتى و 

گسترند. آرزوى آنها این برند و سایه غم را به همه جاى زندگى خود مىکامى خود را با خود به منزل مىتلخ
است که هر چه زودتر از زیر بار گرانى که بر شانه دارند، خالصى یابند. 

ین همه شود؟ چرا از دو نفر که داراى شغل مشابهى هستند، یکى اتفاوت میان این دو گروه از کجا ناشى مى
برد و دیگرى این چنین از کار خود خسته و ناراضى است؟ از شغل خود لذت مى

پاسخ در موضوع اشتغال اصیل و حقیقى نهفته است. مقصود از اشتغال اصیل و حقیقى این است که شغلى 
مناسب را با هدفى صحیح اختیار کنیم و به دستاوردهایى مطلوب نایل شویم. 

رین شغل شور آف
هایشان با برند، داراى این ویژگى مشترك هستند که توانایىتقریباً تمام کسانى که از شغل خود لذت مى

اند در تناسب است. به این معنى که حرفه آنها با تواناییها، استعدادها و عالیق خدادادى شغلى که اختیار کرده
آنها سازگار است. 
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ها، استعداد عجیبى در ساختن شود. برخى از بچهدر ایام کودکى نمایان مىذوق و استعداد اشخاص، معموالً
هاى خالقه دارند. برخى دیگر، عالقه عمیقى به بازى با کلمات دارند و بیشتر وقت خود را با کتاب کاردستى

بر هر چیز مند هستند و برخى دیگر ورزش یا هنر راها به مسایل علمى عالقهگذارنند. بعضى دیگر از بچهمى
دهند. دیگرى ترجیح مى
ها دوست دارند تنها بازى کنند، در حالى که برخى دیگر به محض این که از مدرسه به خانه برخى از بچه

ها ذاتاً میل دارند دیگران را رهبرى کنند، کنند. بعضى از بچهگردند دوست خود را به منزلشان دعوت مىباز مى
یروى و تبعیت کردن را دوست دارند. در حالى که برخى دیگر پ

اى را که آنها احتماالً در هاى مورد عالقه فرزندانشان حرفهتوانند با توجه به بازىوالدین هوشمند اغلب مى
آینده دنبال خواهند کرد، حدس بزنند و زندگى فرزندان خود را متناسب با آن جهت بدهند. اغلب، کسانى که از 

یابند که بذر موفقیت شغلى آنها در نوع تفریحات کنند، درمىد وقتى به گذشته نگاه مىشغل خود راضى هستن
اند، کاشته شده است. اى که در آن دوره داشتهدوران جوانى و فعالیتهاى فوق برنامه

اى وجود آموز دبیرستانىکردم، در گروه جوانان دانشهنگامى که من در گروه جوانان کلیسا خدمت مى
شت که در رهبرى کردن داراى استعداد عجیبى بود. دا

شد، گروه کردیم که به آنها تیم گفته مىتر تقسیم مىهنگامى که ما گروه جوانان را به گروههاى فرعى کوچک
توانست نفرات جدید جذب تحت رهبرى این شخص بهترین عملکرد را داشت و بیش از گروههاى دیگر مى

آمد که جوان مذکور توانایى خاصى در سازمان دهى، شوق انگیزى و رهبرى بر مىکند. از ظواهر امر چنین 
کند و تقریباً یکصد نفر زیر دست او کار داشت. امروز این شخص در هیات مدیره کلیساى ما خدمت مى

اش هستند. هایش متناسب با تواناییهاى خدادادىکنند. وى مدیر بسیار کار آمدى است، زیرا مسئولیتمى
شناسم که به راحتى قادر است هرگونه جنسى را در هر جایى به فروش برساند فروشنده بسیار موفقى را مى

گفت که در کودکى از ترین افراد نیز هیچ مشکلى ندارد. این شخص مىو در فروش اجناس خود به خسیس
هاى ش، زمانى بود که شیرینىاشد و بهترین لحظات زندگىبازیهایى که فاقد هیجان بود به سرعت خسته مى

فروخت! آیا تعجبى دارد که این شخص امروز فروشنده موفقى شده است؟ خانگى خواهرش را مى
حال بیائید فرض کنیم که این شخص معاشرتى، رقابت طلب و پرانرژى در کتابخانه شهر کوچکى، شغل 

غلش چقدر خواهد بود؟ به نظر من حتى اگر این دار شود. به نظر شما میزان رضایت وى از شکتابدارى را عهده
شغل حقوق و مزایاى بسیار خوبى نیز داشته باشد، وى یکى دو هفته بیشتر در آن دوام نخواهد آورد، زیرا چنین 

شغلى هیچ تناسبى با توانمندیهایش ندارد. 
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سازیم، از لحظه به لحظه به همین ترتیب اگر شخصى درون گرا و تودار را مجرى یک برنامه تلویزیونى زنده 
اى از شغل خود رضایت نخواهد داشت. کارش زجر خواهد کشید و ذره

خواهد تا شغل ما شخصیت ما را منعکس کند و با عالیق و تواناییهاى ذاتى ما در تناسب باشد، زیرا خدا مى
به این ترتیب یا احساس در غیر این صورت احساس خواهیم کرد که در جاى خود قرار نداریم و مهم نیستیم.

خستگى و فرسودگى خواهیم کرد و یا خود را مغلوب و شکست خورده خواهیم دانست؛  اما اگر شغلى 
مناسب اختیار کنیم، احساس خواهیم کرد که چیز مهمى براى ارائه کردن داریم و هر اندازه هم که مشغله ما 

زیاد باشد، از توان نخواهیم افتاد. 
با خصوصیات شخصیتى منحصر به فرد و توانمندیهایتان سازگار است؟ اگر نیست بهتر است آیا شغل شما

هاى خود را مشخص کنید و با مشاورانى که در زمینه راهنمایى شغلى تخصص دارند، مشورت کنید و توانایى
اند، مطالعه نمائید. کتابهاى مفیدى را که در این زمینه به نگارش درآمده

از انتخاب شغل باید این پرسش را از خود به عمل آورد که اشتغال به چه کارى در او شور هر کس پیش
آوریم که اگر به شما این آفریند؟ ما در مصاحبه با داوطلبان کار در کلیسا این پرسش را از آنها به عمل مىمى

ید؟ چه کارى را بیش از همه نوشتشد که شرح وظایفتان را خودتان بنویسید آن را چگونه مىاختیار داده مى
ما بر » دوست دارید؟ در کدام کار موفقتر هستید؟ دوست دارید ساعات کارى خود را به چه شکلى بگذرانید؟

این مساله نیک آگاهیم که اگر بتوانیم شغلى متناسب با عالیق ذاتى این اشخاص به آنها پیشنهاد کنیم، 
داشت. کارمندهایى پر شور، خرسند و شایسته خواهیم 

توانیم باید هاى خود برگزینیم. تا جایى که مىکند که شغلى نامرتبط با عالیق و توانایىگاه شرایط اقتضا مى
خواهد که هر یک از ما اشتغالى اصیل و حقیقى داشته باشیم و نقطه اشتغال به آن را موقتى تلقى کنیم. خدا مى

هاى خدادادى ما سازگار باشد. آغاز آن اختیار کردن شغلى است که با توانایى

چنانکه براى خداوند 
دومین شرط اشتغال اصیل و حقیقى این است که هدف ما از کار کردن خشنود ساختن و جالل دادن خدا 

رود نباید فقط در فکر پول درآوردن، راضى نگاه داشتن باشد. هنگامى که یک ایماندار به محل کار خود مى
دهد باشد بلکه باید بکوشد تا با کار کردن خود باعث جالل خدا ذت بردن از کارى که انجام مىرئیس خود و ل

شود. 
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کنید، هر کارى را از جان و دل چنان انجام دهید که گویى براى خداوند کار مى«گوید: مى23:3-24کولسیان
دانید پاداشتان میراثى است که از خداوند خواهید یافت، چرا که در حقیقت خداوند نه براى انسان، زیرا مى

»کنید.مسیح را خدمت مى
هم که باشند، در نهایت کارفرماى ما عیسى مسیح است و وظیفه ما شغل ما و شرح وظایف ما، هر چه 

خشنود ساختن اوست. هنگامى که براى رسیدن به این هدف تالش به عمل آوریم کار ما به عبادت و پرستش 
تبدیل خواهد شد و محل کارمان معبدى خواهد شد که در آن با انجام دادن وظایف خود، خدا را عبادت 

خواهیم کرد. 
اما چگونه باید در محل کار خود باعث جالل خدا شویم؟ 

شناسى وظیفه-1
خواهیم با کار کردن خود باعث جالل خدا شویم، شرط نخست آن است که در کار خود صادق و اگر مى

کوشا باشیم و در محل کارمان به اشخاصى وظیفه شناس معروف شویم که کار خود را در نهایت دقت، نظم و 
اى انجام دهیم. رسانند. باید خدمات ارزندهجدیت به انجام مى

یماندار مسیحى شایسته نیست که در محل کار خود به شخصى بى مسئولیت، بى توجه و از زیر براى یک ا
دهد. شود و او را در معرض انتقاد قرار مىکار در رو معروف شود، زیرا این باعث شرمسارى خدا مى

قیت بدرخشند. هایى چون نظم و انضباط، انگیزه، روحیه مداومت و خالدر شخصیت ایمانداران باید ویژگى
آنها باید طورى کار کنند که به بهترین نتایج ممکن دست یابند. 

کنند، فراتر از این است که فقط وظایف خود را به انجام چرا؟ زیرا هدفى که ایمانداران از کار خود دنبال مى
بلکه از این طریق چینند، کارشان فقط ساختن دیوار نیست، رسانند؛ در نتیجه اگر بنا هستند و دیوار مى

کوشند تا خدا را جالل دهند. اگر معلم هستند، کارشان فقط درس دادن نیست، بلکه تربیت دانش آموزانى مى
کنند کارشان فقط چیدن کتاب نیست، بلکه ایجاد نظمى در قفسه براى جالل خدا. اگر در کتابخانه کار مى

اید که باید با تمام وجود خود به بهترین نحو ممکن کار فرمها که منتهى به جالل خدا شود. پولس مىکتابخانه
کنیم، زیرا اولین گام براى جالل دادن خدا این است که در کار خود ساعى و کوشا باشیم. 

رفتار و منش مسیحى -2
رسد که با شخصیت وپس از این که یاد گرفتیم در محل کارمان اشخاصى وظیفه شناس باشیم، نوبت آن مى

روابطى که در محل کارمان با دیگران داریم خدا را جالل دهیم. 
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بدیهى است که مسیحیان باید در محل کار خود اشخاصى صادق و قابل اعتماد باشند. الزم به ذکر نیست که 
ما باید در کارمان بى چون و چرا تابع اصول اخالقى باشیم و در زمینه مسایل مالى، با درستکارى تمام عمل 

هاى معمول در محل کار نظیر استفاده شخصى از تلفن اداره اجتناب کنیم. مسیحیان کنیم و حتى از سوء استفاده
هاى کارى خود چنان رفتار کنند که هیچگاه مورد مالمت واقع باید هر روز سخت بکوشند تا در تمام زمینه

نشوند. اما این هنوز آغاز راه است. 
یحیان باید بر خالف معیار و ذهنیت معمول در محل کار، رفتار و منشى مسیحى گام بعدى این است که مس

داشته باشند. 
در ذهنیتى که عموماً بر محل کار حکمفرماست هدفى که در اولویت قرار دارد عبارتست از انجام دادن کار 

ها از نظر حاکم است انسانبیشتر در زمان کمتر براى رسیدن به سود بیشتر. در محیطى که چنین ذهنیتى بر آن
اولویت در

ترین مرتبه جاى دارند. پایین
با این حال فضاى محل کار ما سخت تشنه انسانیت و شفقت و در یک کالم محتاج کسانى است که رفتارى 

ند و اتواند بهتر از مردان و زنان ایماندارى که خود طعم محبت الهى را چشیدهمسیحا گونه دارند. چه کسى مى
اند، این نیاز را بر طرف سازد؟ به وسیله قدرت الهى حیاتى جدید یافته

شوند که بى ایمانان در آن گرفتارند و به این با این حال مسیحیان نیز اغلب در دام همان ذهنیتى گرفتار مى
جه روبات وار کار گیرند. در نتیکشد که براى آنها نیز مردم در درجه آخر اهمیت قرار مىترتیب طولى نمى

سازند و دیگر اهمیتى به زندگى شخصى همکاران خود کنند و روابطى سطحى با همکاران خود برقرار مىمى
شود که دارند. این امر سبب مىدهند و قدمى براى تشویق و تائید آنها و رسیدگى به نیازهایشان برنمىنمى

مسیحیان هم فرقى با دیگران ندارند، زیرا به «ه برسند که: همکاران این دسته از مسیحیان در نهایت به این نتیج
» دهند و بیشتر در فکر خودشان هستند تا دیگران.منافع خود بیش از وجود انسانها اهمیت مى

به سادگى ممکن است که ایمانداران صادق در دام خود محورى گرفتار بشوند. در این مورد تجربه شخصى 
ام و در راهرو با بى است که سخت مشغول تهیه موعظه یا انجام وظایف ادارى خود بودهدارم. بارها پیش آمده 

ام که فعالً وقت زده است عبور کرده و در دل گفتهاش غم و اندوه موج مىاعتنایى از کنار کارمندى که در چهره
به کمکش بشتابد. رسیدگى به این شخص را ندارم، امیدوارم خودش از پس مشکلى که دارد بر آید یا کسى

کنى چه کسى هستى؟ فکر مى«ام که مرا ملزم ساخته و گفته است: القدس را شنیدهاغلب صداى درونى روح
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اى که چه چیزى بیش از همه اهمیت اى که از تو انتظار دارم کجاست؟ نکند فراموش کردهپس رفتار مسیح گونه
»دارد؟

بتنى بر خود محورى و جدال براى بقاست. مسیحیان این فرصت ذهنیت حاکم بر محل کار بیش از اندازه م
را دارند که این ذهنیت را یکسره دگرگون سازند و به جاى رقابت بى رحمانه با همکاران خود با آنها مانند 

برادر و خواهر رفتار کنند. 
در محل کار این » ن نیز بیندیشد.هیچ یک از شما  تنهابه فکر خود نباشد، بلکه به دیگرا«گوید: مى4:2فیلیپیان

امر بدان معناست که باید به دیگران اهمیت دهیم، یعنى براى زندگى زناشویى، فرزندان، سالمت، مشکالت، 
دهند ها و رویاهاى آنها اهمیت قائل شویم. رقیبان به چنین چیزهایى اهمیت نمىها، و دلمشغولىاهداف، نگرانى

یستند. اما برادران و خواهران چنین ن
کشند کمک کنیم. براى مثال اگر الزم شد تا دیر همچنین باید به همکارانمان در حمل بارى که بر دوش مى

نویسد کمک کنیم یا گهگاه از ساعت ناهار وقت در اداره بمانیم و به همکارمان در تکمیل کردن گزارشى که مى
را در موعد مقرر تحویل دهد. خود بزنیم و به همکارمان کمک کنیم تا بتواند کار خود

عالوه بر آنچه گفته شد، مسیحیان براى آن که بتوانند در محل کار خود باعث جالل خدا شوند باید 
شوند، آن را اعتراف کنند. براى مثال انتقادپذیر باشند. آنها باید حاضر باشند که وقتى اشتباهى مرتکب مى

شار بودم و ناراحتى خودم را به شما انتقال دادم. لطفاً مرا ببخش، دوست عزیز متاسفم. من تحت ف«بگویند: 
ترین مسیحیان هم گهگاه اشتباهاتى بیائید انتقادپذیر باشیم. حتى سرسپرده» سعى دارم مشکلم را حل کنم.

هایى سطحى بکنیم، کنترل خود را از شوند. ممکن است گهگاه مرتکب اشتباهاتى شویم، قضاوتمرتکب مى
اى انجام ندهیم. هیم، پشت سر کسى غیبت کنیم و کار خود را به طرز شایستهدست بد

سؤال مهم این است: در صورت ارتکاب اشتباه چه خواهیم کرد؟ آیا تالش خواهیم کرد تا به نحوى اشتباه 
خود را توجیه کنیم؟ آیا تقصیر را به گردن شخص دیگرى خواهیم انداخت؟ آیا بر خطاى خود سرپوش 

اهیم گذاشت؟ خو
اندیشند، براى آن که با بى ایمانان صادق باشیم نباید اشخاص کاملى برخالف آنچه بسیارى از مسیحیان مى

هایى همیشه خندان باشیم، بلکه باید صداقت و یکرنگى پیشه کنیم و وقتى مانند باشیم. لزومى ندارد که آدمک
تراف کنیم و فعالیت خود را ادامه دهیم. کنیم به اشتباه خود اعسایر انسانها اشتباه مى

توانیم در محل کار خود شناسى، کمک به همکاران و انتقادپذیر بودن مىبنابر آنچه گفته شد ما با وظیفه
باعث جالل خدا شویم. نکته آخرى که باید بیفزاییم این است که در محل کار خود باید صلح دهنده باشیم. در 
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آید و از هم گسیخته شدن روابط اى دیگرى میان اشخاص برخورد و تنش به وجود مىمحل کار بیش از هر ج
امرى شایع است. مسیحیان در چنین محیط پرتنشى پیام آور صلح هستند و از این طریق باعث جالل یافتن خدا 

، بلکه اصول کنندشوند. البته مقصود این نیست که ایمانداران از هرگونه درگیرى در محیط کار اجتناب مىمى
شوند و اگر الزم بود آورند. در نتیجه وارد تونل وحشت مىمربوط به روابط صادقانه و حقیقى را به اجرا در مى

دانند که گفتگوى صریح درباره خصومتها و سوءتفاهمات، تنها راه سازند زیرا مىدیگران را هم وارد تونل مى
رسیدن به توافق و هماهنگى است. 

رى که روز به روز شاهد افزایش خود محورى و نفع پرستى هستیم، مسیحیان فرصت این را دارند در روزگا
که با در پیش گرفتن روشى متفاوت، باعث جالل خدا شوند. آیا انجام دادن این کار دشوار نیست و گهگاه 

یا گهگاه سبب سبب نخواهد شد تا با مخالفت دیگران روبرو شویم؟ آیا مستلزم صرف وقت نخواهد بود؟ آ
نخواهد شد تا از رقابت چشم بپوشیم؟ آیا تعهد به اصول اخالقى گهگاه سبب نخواهد شد تا مشتریان کمترى 

داشته باشیم، سود کمترى حاصل کنیم و حتى شغل خود را از دست بدهیم؟ 
یم کار آسانى نیست اپاسخ تمام این سواالت مثبت است. جالل دادن خدایى که قوت کار کردن را از او یافته

هایى یکسره متفاوت و شنا بر خالف جریان آب است. اما امکان این را به و مستلزم پاى بندى به ارزش
دهد که صداقت و شفقت را وارد محیطى سازند که سخت تهى از هر دوى آنهاست. همچنین راه ایمانداران مى

گشاید. را به سوى سومین روش براى جالل دادن خدا در محل کار مى

شاهد خداوند بودن -3
شناسى و منش مسیحى خود توانستیم در محل کار خود اعتبار کسب کنیم خواهیم توانست هر گاه با وظیفه

تأثیرى ابدى بر زندگى همکارانمان بگذاریم. منش مسیحى ما در محل کار سبب خواهد شد تا همکارانمان براى 
توانیم به عنوان سخنگویان و مبشرانى از جانب خداوند پیام نجاست که مىسخنان ما ارزش قایل شوند و ای

نجات را به همکارانمان برسانیم. اما از کجا باید آغاز کرد؟ 
هاى شخصى خود را براى بشارت هایى براى ما مهیا سازد تا بتوانیم روشاز اینجا که دعا کنیم خدا فرصت

دادن به کار بندیم. برخى ممکن است همکاران خود را براى صرف ناهار به رستوران دعوت کنند و براى آنها 
ر ممکن است به همکار خود که مریض کارى را که خدا در زندگیشان انجام داده است شرح بدهند. برخى دیگ

شده است محبت کنند. براى مثال در اداره به جاى او کار کنند، غذاى گرمى براى وى بپزند و به منزلش ببرند، 
خدا مهر و «اى براى دلگرم کردن او برایش بفرستند و در یادداشتى براى او بنویسند: یا شاخه گلى و یا هدیه
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برخى دیگر » خواستم کمى از طعم محبت الهى را به شما هم بچشانم.ست. مىمحبت عظیمى به من داشته ا
اى دیگر ممکن است به وسیله هاى مسیحى دعوت کنند و عدهممکن است همکاران خود را به کنسرت

القدس هدایت شوند تا به همکارانشان صریحاً بگویند که به مالقات با عیسى مسیح نیاز دارند و بدون او روح
هایشان پشیزى ارزش نخواهد داشت. تالشتمام 

اند که دو گام اول را براى جالل دادن مسیحیان اغلب به این دلیل در محل کار خود مبشران کار آمدى نبوده
اند و عملکرد ضعیف آنها سبب نارضایتى اى بودهاند؛ به این معنى که کارمندان بى قید و شلختهخدا برنداشته

اند و آنچه به رفتار آنها شکل اند که مطابق اعتقاد خود عمل نکردهست و یا مسیحیانى بودههمکارانشان شده ا
داده است ذهنیت معمول در محل کار بوده است تا فکر مسیح. در نتیجه اعتبارى در نزد همکاران خود 

ستى که جاى تاسف اند. به رااند و بنابراین فرصت هدایت آنها را به طرف مسیح عمالً از دست دادهنداشته
است!

مسیحیان شش روز در هفته و هر روز به مدت هشت ساعت در تماس با مردان و زنانى هستند که براى خدا 
اما چگونه کسى را بخوانند «نویسد: ارزشمندند و به شدت نیازمند شنیدن درباره او هستند. پولس به درستى مى

اند؟ و چگونه بشنوند اگر کسى به آنان سى ایمان آورند که از او نشنیدهاند؟ و چگونه به ککه به او ایمان نیاورده
رساند. باشیم که خبر خوش را مى» آن کسى«توانیم ). در محل کار، ما مى14:10(رومیان» موعظه نکند؟

بزرگ هاىهاى الهیاتى شویم یا با آویختن صلیبها وارد بحثعیسى هرگز به ما فرمان نداده است با غریبه
ایمانان را جلب کنیم. اما هاى مسیحى توجه بىهاى عیسى به در و دیوار یا استفاده از تکیه کالمو زدن برچسب

القدس فرصتى براى شهادت دادن مسیح فرموده است که طرز رفتار و کار کردن ما باید چنان باشد که اگر روح
ند. گوئیم اهمیت دهدر اختیارمان گذاشت دیگران به آنچه مى

دستاوردهاى مطلوب 
هایمان اختیار کنیم. و ثانیاً هدف ما اشتغال اصیل و حقیقى به این معنى است که اوالً شغلى متناسب با توانایى

از کار کردن صحیح باشد یعنى براى جالل خدا کار کنیم و نکته آخرین که اشتغال اصیل و حقیقى سبب 
ى نایل شویم. شود تا به دستاوردهاى مطلوبمى

اعتماد به نفس 
آیا تا به حال شده است که در یک رستوران شاهد کار کردن پیشخدمت تازه کارى باشید؟ اغلب این افراد 

کنند و مثالً در اوایل کار خود عصبى و دستپاچه هستند و هنگام پذیرایى از مشتریان دست و پاى خود را گم مى
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دهند. اما اگر دو ازند، یا ظرف غذا را با منتهاى بى دقتى روى میز مشترى قرار مىسلیوان آب را واژگون مى
هفته بعد به همان رستوران بروید، خواهید دید که در نحوه کار کردن این افراد تحول عظیمى حاصل شده 

چهار کنند و به راحتى اى مىاست. خواهید دید که با کمال آرامش و اعتماد به نفس حرکات حساب شده
کنند. جا مىبشقاب غذا و یک نوشیدنى را در یک نوبت جابه

هاى خود استفاده کنیم و این تحول یکى از نتایج مطلوب اشتغال اصیل و حقیقى است. زمانى که از توانایى
د بر مشکالت کارى خود غلبه کنیم، از اعتماد به نفس برخوردار خواهیم شد. اعتماد یافتن به مهارت کارى خو

توان چنین اعتماد به نفسى را در خود شکل داد؟ نهایت ارزنده است. بهتر از محل کار در کجا مىبرکتى بى
مقدس داود پادشاه است. او رهبر، سرباز و هاى مذکور در کتابترین شخصیتیکى از با اعتماد به نفس

اله است که داود چگونه چنین اعتماد به مقدس حاوى اشاراتى به این مسسیاستمدارى متکى به نفس بود. کتاب
کرد. در نتیجه به اقتضاى شغلى که داشت مجبور بود روز و شب نفسى را کسب کرد. وى در بچگى چوپانى مى

در حوالى شهر در جستجوى آب و علوفه براى گوسفندانش باشد. همچنین باید گله را از حمله حیوانات درنده 
خوانیم که یک بار داود با خرسى که قصد داشت به گله حمله کند مقدس مىداشت. در کتابدر امان نگاه مى

جنگیده و آن را از پا در آورده بود و بارى دیگر در اتفاقى مشابه، شیرى را کشته بود. 
آمیز هنگامى که در جنگ الزم شد تا حریفى با جلیات، جنگاور معروف دشمن بجنگد، داود تجربه موفقیت

لبه بر خرس و شیر بیان داشت و سپس داوطلب جنگ با جلیات شد. بعدها زمانى که داود، پادشاه خود را در غ
اسرائیل شد بر لشکریان دشمن غلبه کرد و تحت رهبرى او اسرائیل به دوران طالیى حیات خود پا گذاشت. 

به عقیده من بذر این داود چگونه اعتماد به نفسى را کسب کرد که از او رهبرى نیرومند و توانا ساخت؟
هاى فلسطین سرگرم نخستین شغل خود، یعنى چوپانى بود. اعتماد به نفس زمانى کاشته شد که وى در دشت

هاى کارى که به ما تواند ما را به حرکت و تکاپو وا دارد. هنگامى که با دشوارىکمتر چیزى همانند کار مى
کنیم. در آغاز دستپاچه و ترسان شود و رشد مىایمان افزوده مىهکنیم، بر آگاهىاند دست و پنجه نرم مىسپرده

یابیم این احساسات ناخوشایند، جاى خود را به احساس رضایت هستیم اما به مرور که بر کار خود تسلط مى
ها و خدا به من عطایا، توانایى«آیند: دهند. سپس افکارى از این دست به ذهنمان مىبخش اعتماد به نفس مى

اى برخوردارم و شخص کاردان و با کفایتى هاى ارزندهها و مهارتعدادهایى بخشیده است. من از توانمندىاست
تواند روى کار من حساب کند. چون از کارکنان مهم شرکت هستم و قادرم کار خود را به هستم. شرکت مى

کار چنین اعتماد به نفس سالمى به این دقیقاً اراده خداست که ما در محل» بهترین شکل ممکن به انجام رسانم.
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هایى به ما بخشیده است تا با استفاده از آنها به کارى ارزنده مشغول شویم و پاداش دست آوریم. خدا توانایى
ارزشمند اعتماد به نفس را به دست آوریم. 

یازى به کار کردن آورند و تا آخر عمر نکسانى که با برنده شدن در بخت آزمایى ثروت هنگفتى به چنگ مى
تواند آنها هاى ساحل دریا و کارى نکردن نمىرسند که صرف دراز کشیدن بر شنندارند اغلب به این نتیجه مى

دانست که اگر انسان به جاى کار را راضى و خوشبخت سازد. خدا براى انسان مقرر فرمود تا کار کند، زیرا مى
، از اعتماد به نفس خود پنداره مطلوبى برخوردار نخواهد شد. کردن دائماً در حال تفریح و خوشگذرانى باشد

رشد شخصیت 
کند. با قاطعیت شود این است که شخصیت انسان رشد مىاى که از کار و کوشش حاصل مىدومین نتیجه

برد ار مىترین نقاط قوت شخصیتم زمانى به وجود آمدند که پدرم مرا با خود سرکتوانم بگویم که مستحکممى
خواست تا فرزندانش را هم به کار کردن وا دارد. در سپرد. او کار را دوست داشت و مىو کارهایى به من مى

برد تا بارى را کرد و با خود به انبار مىرفتم، پدرم ساعت پنج صبح مرا بیدار مىنتیجه وقتى هنوز به مدرسه مى
شد از کامیون تخلیه کنیم. هاى محل فرستاده مىقالىها و بها، رستورانبایست به بیمارستانکه مى

کشیدم تا نفسى تازه کنم، اما همین که پدرم آمد که پس از یکى دو ساعت کار دست از کار مىبارها پیش مى
»آهاى پسر بار کامیون خالى شد؟ اگر نه برگرد کارت را تمام کن.«گفت: دید مىمرا مى

بایست صبح تا برد و گاه چند هفته مىرسید، پدرم مرا با خود به مزرعه مىزمانى هم که موقع کشت فرا مى
خواستم تا یکى دو ساعت اجازه استراحت کردیم. گاه در هواى سوزان ظهر از پدرم مىشب در مزرعه کار مى

مگر کار تمام شده است؟ برگرد پسر کارت را : «گفتبدهد تا بتوانم با دوستانم به قایق سوارى بروم اما پدرم مى
» تمام کن.

کردم که بسیارى از توقعات پدر نامعقول و نامنصفانه است، اما اکنون که بیش از ده سال در آن زمان فکر مى
اى ساخت تا در من کنم که پدرم کار کردنم را وسیلهگذرد تقریباً هر روز خدا را شکر مىاز مرگ پدرم مى

هاى طبیعى چندانى برخوردار نیستم، اما اى ایجاد کند. من از استعدادها و توانمندىهاى شخصیتى ارزندهژگىوی
ام، به دانم چگونه کارى را که آغاز کردهاین ویژگى ارزنده در من ایجاد شده است که روحیه پشتکار دارم و مى

پایان برم. 
هاى دیگر زندگى ما را ایى در شخصیت ما رشد کنند، تمام زمینههنکته عالى این است که وقتى چنین ویژگى

نیز تحت تأثیر مثبت خود قرار خواهند داد. براى مثال من هر گاه در زمینه روابطم با دیگران یا با خدا دچار 
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شوم تا از تالش براى اصالح وضع موجود دست بردارم. داشتن روحیه پشتکار شوم، وسوسه مىمشکل مى
ود تا به کوشش خود ادامه دهم و به نتیجه برسم. شسبب مى

خواهد در شخصیت ما به وجود هایى را که خدا مىگذارد تا ویژگىکار کردن این فرصت را در اختیارمان مى
آید استفاده کنید و هایى که در محل کار برایتان پیش مىکنید تا از فرصتآیند، در خود بپروریم. آیا کوشش مى

لهى را در خود پرورش دهید؟ فضایل ا
شوید، آیا از چنین فرصتى خورد و از ادامه کار مایوس مىبراى مثال هنگامى که در محل کار، کارتان گره مى

شوید تا مرتکب عملى غیر اخالقى شوید، به کنید؟ آیا وقتى وسوسه مىبراى رشد در روحیه پشتکار استفاده مى
کنید؟ آیا هنگامى که به ین فرصت براى رشد در صداقت و درستکارى استفاده مىدهید یا از اوسوسه تن در مى

کنید و با دفاع از او به تمرین کنید یا سینه سپر مىزنند، با افترازنان تلویحاً موافقت مىهمکارتان افترا مى
قاد کرده، او را تحقیر رنجید به شدت از او انتپردازید؟ آیا وقتى از واکنش نادرست همکار خود مىوفادارى مى

شوید به کارى که در گیرید که صبر و تحمل بیشترى داشته باشید؟ آیا هنگامى که مجبور مىکنید یا یاد مىمى
شوید که شجاعت به خرج دهید و پیش کشید یا بر آن مىترسید و خود را کنار مىآن ضعف دارید بپردازید مى

روید؟ 
هایى را توانیم ویژگىدهد که با استفاده از آنها مىمتعددى در اختیار ما قرار مىهاىبنابراین کار کردن فرصت

توانند زندگى ما را تغییر دهند و از ما مردان و زنانى مطلوب خدا بسازند. حال در شخصیت خود بپروریم که مى
دهند، اما آنانى که از این هایى را از دست مىها استفاده کنیم. بسیارى، چنین فرصتبا ماست که از این فرصت

شوند. جویند به دستاورد بس ارزنده رشد شخصیت نایل مىها سود مىفرصت

احساس موفقیت 
نتیجه کارم «هنگامى که خدا از کار آفرینش کائنات فارغ شد، نگاهى به مخلوقات خود انداخت و گفت: 

اى طرح من برنامه«گفت: س خوشایند موفقیت بود مىگویى خدا در حالى که لبریز از احسا» عالى شده است!
هنگامى که کار » کردم و کارم را مطابق آن آغاز کردم. سخت به کار چسبیدم و آن را با موفقیت به اتمام رساندم.

دهد. چقدر شیرین است رسانیم، احساسى شیرینى به ما دست مىآمیزى به اتمام مىخود را به طرز موفقیت
تمام «گوید: دهد و محکم اما آرام زیر لب مىآمیزى انجام مىکه معامله خود را به طرز موفقیتاحساس تاجرى 

دهد یا ورزشکارى که مسابقه را به پایان چقدر شیرین است احساس معلمى که آخرین درس خود را مى» شد!
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شود و ه فارغ مىشود. چقدر شیرین است احساس مادرى کگیرد و از ورزشگاه خارج مىبرد و دوش مىمى
برد. دانش آموزى که آخرین امتحان خود را نیز با موفقیت به پایان مى

تمام این لحظات شیرین و لذت بخش نتیجه تالش و کوششى مجدانه هستند. هنگامى که مشغول کارى 
هاى خدادادى ما سازگار است و به بهترین نحو ممکن با هدف جالل دادن خدا کار و شویم که با توانمندىمى

حت و گردش و تفریح شویم. من نه تنها با استراکنیم، از احساس شیرین موفقیت سرمست مىکوشش مى
دانم، اما معتقدم که ارزش مخالف نیستم، که آنها را براى حفظ تعادل و توازن در زندگیمان ضرورى مى

دهند شوند و به شخص این امکان را مىهاى تفریحى در این است که موجب تجدید قوا مىاستراحت و فعالیت
ترى نایل شود. د و در کار خود به موفقیت افزونکه با انرژى و خالقیت بیشتر و به طرزى مفیدتر کار کن

اى است که خدا براى تمام انسانها تعیین کرده است. خدا به انسان فرصت داده است که با کار کردن، وظیفه
کار کردن بتواند اعتماد به نفس کسب کند، شخصیت خود را بسازد و از احساس شیرین موفقیت محظوظ شود. 

آیا کار کردن لعنت خداست؟ حال شما بگوئید، 
اشتغال اصیل و حقیقى که همانا اختیار شغلى مناسب با هدفى صحیح است و منجر به رسیدن به 

خواهد گردد که کار کردن براى ما تبدیل به همان برکتى شود که خدا مىشود باعث مىدستاوردهایى مطلوب مى
از آن برخوردار شویم. 

اعتیاد به کار! 
شود. برخى از نظر یابند مبدل به لعنت مىمتاسفانه برکت کار کردن براى کسانى که به کار خود اعتیاد مى

شوند، توجهى به اعتنا مىشوند که نسبت به خانواده و دوستان خودى بىروانى آن قدر به کار خود معتاد مى
سازند. کنند و زندگى روحانى خود را تباه مىسالمت و تندرستى خود نمى

آورند که کار به خداى ایشان تبدیل شده است، اما دیگران به وضوح اگر چه آنها چندان به روى خود نمى
کنند، فکرى و خیالى جز کارشان کنند. آنها براى کارشان زندگى مىاین مشکل را در زندگى آنان مشاهده مى

هاى الکلى است که خماران کار همانند جرعهسازند. براى آنهاندارند و همه چیز را فداى کار خود مى
نوشند. مى

دهند تا کار زندگى شخصى کنند، تفریح چندانى ندارند و اجازه مىچرا این اشخاص بیش از اندازه کار مى
خواهند پول بیشترى به دست آورند. به آنها را از هم بپاشد؟ به گمان برخى این افراد طمع کار هستند و مى

خى دیگر مساله فقط این است که اشخاصى بیش از دیگران به کار خود عالقه دارند و از کار کردن گمان بر
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برند. برخى دیگر معتقدند که اعتیاد این اشخاص به کارشان نتیجه خلق و خوى خاص بیش از اندازه لذت مى
آنهاست زیرا برخى اشخاص ذاتاً به کار کردن عالقه بسیارى دارند. 

ن است که محرك بسیارى از معتادان به کار احساس عدم امنیتى است که در وجودشان نهفته حقیقت ای
است. بى شک استثنائاتى هم وجود دارد اما بسیارى از معتادان به کار خود پنداره ضعیفى دارند و سخت نیازمند 

کنند و چون از دن مىتائید و تشویق شدن از جانب دیگران هستند. آنها در عمق قلب خود احساس بازنده بو
کوشند تا به هر قیمتى که شده است ثابت کنند که برنده هستند. آنها همه چیز این احساس متنفرند سخت مى

سازند تا باالخره بتوانند ثابت کنند ها و حتى روح و جان خود را فدا مىاعم از سالمت، زندگى زناشویى، بچه
شخصیت تأثیر گذارى داشته باشند و از مال و مکنت برخوردار که کسى هستند. این اشخاص معتقدند که اگر 

شوند، مورد احترام دیگران قرار خواهند گرفت و نهایتاً احساس خوبى در مورد خود خواهند داشت. چنین 
اى ممکن است محرکى ناخودآگاه باشد، اما به اندازه داروهاى اعتیاد آور نیرومند است. انگیزه

اند که جلب توجه و محبت والدین جز از طریق اى نشو و نما یافتهن به کار در خانوادهبسیارى از معتادا
اند بیرحمانه به کار و انجام دادن کارهاى مهم نبوده است در نتیجه از آنجا که نیاز شدیدى به محبت داشته

خود را براى جلب اند. همین اشخاص در بزرگسالى نیز روش رقابت و ربودن گوى سبقت از دیگران پرداخته
اند. توجه و محبت سایرین حفظ کرده

اند که اعتیاد والدین به مشروبات الکلى یا مرگ یکى اى رشد یافتهبرخى دیگر از معتادان به کار در خانواده
از والدین یا متارکه پدر و مادر سبب شده است تا فضایى سرد و عارى از محبت بر خانه حاکم باشد. به این 

ب نیاز این اشخاص به این که مهر و محبت ببینند و شخصى به آنها بگوید که ارزشمندند هیچگاه ارضا ترتی
هاى کوشند تا مگر با موفقیتکنند و مىاند سخت تقال مىنشده است. در نتیجه اکنون که پا به بازار کار گذاشته

. شغلى خود بتوانند تائید و تشویق دیگران را براى خود ابتیاع کنند

ناپذیر چرخه توقف
شناختم که آن قدر خودش را درگیر کارش کرد که همسر و فرزندانش قصد ترك او را کردند و مردى را مى

سالمتش نیز سخت به خطر افتاد. وى به ناچار شرکتش را به فروش رساند و لنگرگاه کوچک و بى اهمیتى در 
به این خوش کردند که در محیطى آرام در کنار یکدیگر کار خواهند اى زیبا خرید. خانواده او دلکنار دریاچه

هایش دست بردارد. وى در کرد. اما تغییر محل کار سبب نشد تا این شخص از تالش براى اثبات توانمندى
نظیر شد و درآمد آن به چندین میلیون دالر ظرف پنج سال لنگرگاه مخروبه را چنان رونق داد که در نوع خود بى
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به گمانم شما هر بار با افتخار به این لنگرگاه نگاه «الغ گردید. روزى یکى از دوستانم به این شخص گفت: ب
برعکس، هر بار که به لنگرگاه نگاه «اما وى پاسخ داد: » اید.کنید، زیرا موفقیت عظیمى در اداره آن داشتهمى
» تم.خورد چون همه چیز خود را فداى آن ساخکنم حالم به هم مىمى

یافت از سوى دیگر فرزندان این شخص از حق با او بود زیرا در حالى که از یک طرف کار لنگرگاه رونق مى
اش تباه شد فرط ناامیدى او را ترك کردند. زندگى روحانى این شخص نیز به خاطر کار بیش از حد و بى وقفه

اش پایان بخشید. لبى به زندگىو سالمتش نیز سخت به خطر افتاد چنان که سرانجام بیمارى ق
خواست اما احساس خواست که خود را از چرخه کار فرساینده و بیش از حد خالص کند؟ بله مىآیا او مى

عدم امنیت شدیدى که داشت سبب شد تا اشتباهات قبلى را تکرار کند و در پایان همه چیز خود را از دست 
بدهد. 

خدا آزاد شدن به وسیله محبت 
عیسى از گروهى از معتادان به کار قرن نخست میالدى این پرسش را به عمل آورد که چه سود دارد شخص 

تمام دنیا را به دست آورد اما جان خود را از دست بدهد؟ 
اهمیت برنده شود ولى در مسابقه واقعى بازنده گردد؟ چه اى بىچه سودى دارد که شخص در مسابقه

اى کوچک پیروز شود و در جنگ واقعى مغلوب گردد؟ ارد که شخص در مبارزهاى دفایده
دارند و سبب این سواالت به واقعیات تامل برانگیزى اشاره دارند که همه معتادان به کار را به تفکر وا مى

دهم؟ چگونه توانم این روان را تغییر چگونه مى«ها را به عمل آورند: شوند که آنها از خود این پرسشمى
» توانم در برابر فشار تاب آورم؟توانم قدرت این محرك را درهم بشکنم؟ چگونه مىمى

اند. پاسخ، ساده اما عمیق است. معتادان به کار باید آن چنان مورد محبت قرار گیرند که تا به حال قرار نگرفته
تواند این کار را وجه قرار گیرند! چه کس مىآنها باید تائید، تشویق و تقدیر شوند و حتى بیش از حد مورد ت

براى آنها انجام دهد؟ فقط خدا. 
مقصودم این نیست که اگر آنها شناختى صرفاً عقلى از محبت خدا کسب کنند، آزاد خواهند شد. این 

عیت را اشخاص نیاز دارند که شخصاً پاکى و پرى محبت خدا را تجربه کنند. آنها از نظر عاطفى باید این واق
توانند توجه خدا را به خود جلب کنند و مورد مهر هاى خودشان نمىها و دست و پا زدنلمس کنند که با تالش

و لطف او واقع شوند، اما اگربه او ایمان آورند به رایگان و به رغم ناشایستگى خود، مورد محبت و عنایت الهى 
یله محبت الهى لمس شوند و بر اثر نجات از گناهان قرار خواهند گرفت. هنگامى که معتادان به کار به وس
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خویش، پاك شدن، آمرزیده شدن و پذیرفته شدن را تجربه کنند، از اسارت اعتیاد به کار آزاد خواهند شد. آرام 
بخشد به آنها کمک خواهد کرد تا مانند گذشته براى تحت تأثیر قرار دادن دیگران گرفتن در امنیتى که خدا مى

هاى شغلى نباشند. ى کسب موفقیتمدام در پ
هایى عملى براى آزاد شدن از عادتهاى ناپسندى معتادان به کار عالوه بر چشیدن طعم محبت الهى، باید گام

بردارند که از تبعات اعتیاد به کار هستند. اول، باید مدت زمانى را که مشغول کار هستند محدود سازند. منظور 
د را کمى زودتر از معمول ترك کنند، بلکه باید ساعات کار خود را مشخص کنند و این نیست که محل کار خو

توانند به تصمیمى که دارند پاى بند بمانند، باید از در خارج از این ساعات به کار نپردازند. اگر آنها خود نمى
اى خواهش کنند که پیوسته این مساله را به ایشان یادآور شوند. عده

توانستم ام. اوایل خدمتم به هیچ عنوان نمىف کنم که من هم با بیمارى اعتیاد به کار مبارزه کردهباید اعترا
توانستم روز و شب در دفترم بمانم و کار کنم و تقریباً دفتر کارم را به موقع ترك کنم. آن قدر کار داشتم که مى

س و عوض کرد به این نتیجه رسیدم که روزى همین گونه نیز شده بود. اما سرانجام هنگامى که خدا قلبم را لم
نه ساعت و نیم کار کافى است. سپس از برخى دوستانم خواهش کردم تا به من یاد آورى کنند که در زمان 

هایم را به دیگران بسپارم و شرح وظایف مقرر دفتر کارم را ترك کنم. طبیعتاً مجبور شدم برخى از مسئولیت
ترى تنظیم کنم.واقع بینانه

اى تنظیم کنند و مدتى از وقت خود را برند باید برنامهدوم، معتادان به کارى که در دوره بازپرورى به سر مى
با همسر و فرزندانشان بگذرانند. هنگامى که تصمیم گرفتم برنامه کارى خود را تغییر دهم بر آن شدم تا هر 

فقط جسمم در منزل حاضر باشد و فکرم همچنان به هفته چهار شب در منزل باشم. البته هدفم این نبود که 
مسائل مربوط به خدمتم مشغول باشد، بلکه تصمیم داشتم تا در این چهار شب به طور خاص توجه خود را به 

توانم شوهر و پدرى روحانى زندگى همسر و فرزندانم معطوف سازم زیرا معتقد بودم که تنها از این راه مى
اشم. هنوز هم به این تعهد وفادارم و اگر یک هفته به دالیلى نتوانم به تصمیم خود براى همسر و فرزندانم ب

کنم. عمل کنم، هفته بعد جبران مى
ریزى کنند و برنامه خود را عملى سازند. معتادان به کار سوم، معتادان به کار باید براى گردش و تفریح برنامه

اما هرگز براى آنها این » در اولین فرصت به تعطیالت خواهم رفت.«گویند: معروف به این هستند که همیشه مى
گفت در بیست سال گذشته یک بار هم به تعطیالت کردم که مىرسد یک بار با مردى صحبت مىفرصت نمى

اش را دیده بودم. اعتیاد این شخص نرفته است. من از گفته او تعجب نکردم چون قبالً همسر و فرزندان ناراضى
شد از چهره همسر و فرزندانش فهمید.کار مىرا به 
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شود دورى جویند. در نتیجه باید از نکته آخر این که معتادان به کار باید از آنچه سبب تشدید اعتیادشان مى
قبول پیشنهادهاى جدید کارى، معامالت جدید و قرار و مدارهاى کارى جدید سرباز زنند. کسانى که به کار 

هاى جدید توانند درك کنند که براى معتادان به کار چقدر دشوار است که از موقعیتماالً نمىمعتاد نیستند احت
براى تحت تأثیر قرار دادن سایرین استفاده نکنند. این اشخاص براى اخذ چنین تصمیم دشوارى به یارى همسر، 

شود یشنهاد کارى جدید مىشناسم که هر بار به او پدوستان و حتى شاید مشاوران نیاز دارند. شخصى را مى
گذارد. این اى که از آنها درخواست کرده است تا روش کار کردن او را کنترل کنند در میان مىمساله را با عده

تواند از اتخاذ تصمیمات نادرست در امان بماند. شخص تنها از این راه مى
کار براى انسان برکت است، منتهى به شرطى که در جایگاه صحیح خود قرار بگیرد و شخص بتواند میان کار 
کردن و برآوردن سایر نیازهایش تعادل و توازن صحیحى برقرار سازد. دیگر نیازهاى ما عبارتند از نیازهاى 

روحانى و جسمانى و نیز نیاز به داشتن روابط دوستانه و تفریح. 

سازیم ما هستیم که از کار، برکت یا لعنت مى
دهیم. از همین روست که اشتغال اصیل و بسیارى از ما قسمت اعظم وقت خود را به کار اختصاص مى

حقیقى براى ما اهمیت بسیار دارد. 
ناراضى هستید دعا هاى طبیعى شما در تناسب نیست شدیداًاگر از شغلى که دارید به این دلیل که با توانایى

هاى ذاتى خود را بشناسید و شغلى متناسب با آنها اختیار کنید. اگر در محل کار ها و قابلیتکنید تا توانمندى
اید با طرز کار کردن و رفتار خود باعث جالل خدا شوید، گناه خود را اعتراف کنید و دعا کنید تا با نتوانسته

اید، با ند بدرخشید. اگر در کار خود به دستاوردهاى مطلوبى نایل نشدهکسب شجاعت الزم حقیقتاً براى خداو
تان شود و هاى بالقوهدار انجام کارى شوید که سبب شکوفایى استعدادها و توانایىایمان گام پیش نهید و عهده

در نهایت احساس شیرین موفقیت را نصیبتان سازد. 
کتاب اشعیا به 43کار خود معتاد شوید، این آیات را از باب اگر احساس عدم امنیت سبب شده است تا به 

مترس زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم، پس تو از آن من هستى...چونکه در «یاد بسپارید: 
مقدس بپردازید که هایى از کتاببه مطالعه قسمت» داشتم.نظر من گرانبها و مکرم بودى و من تو را دوست مى

هایى را بخوانید و نوار موعظاتى را گوش دهید که به دهند خدا شما را دوست دارد. همچنین کتابنشان مى
هاى الزم براى آزادى از اعتیاد به کار را بردارید. بحث درباره این موضوع اختصاص دارند. سپس قدم

کار براى انسان لعنت است یا برکت؟ این بستگى به عملکرد ما دارد. 



18



1

فصل دوازدهم 

فریبندگى پول 

کشاند و با این گیرد و زندگیمان را یکسره به تباهى مىرباید. ما را در چنگال خود مىبا طنازى از ما دل مى
اش هستیم. حال منکر قدرت اهریمنى

»گوئید؟ مسخره است چنین چیزى وجود ندارد!درباره هیوالى پول سخن مى«
گوئیم: خندیم و مىاند، به این مسأله مىشبانه خود آزاد شدههاى همانند کودکانى که رشد یافته و دیگر از ترس

کنید؟ پول صرفاً یابد؟ دارید شوخى مىچه گفتید؟ قدرت اهریمنى؟ هیوالیى که بر فکر و جان انسان تسلط مى
اى براى مبادله است و بس. وسیله

کنیم کردن آن احساس بزرگى مىکنیم، هنگام خرج با این همه زندگى خود را وقف به دست آوردن پول مى
اندیشم که چگونه پول بیشترى به چنگ آوریم. به خاطر پول درآوردن تن به مانیم و به این مىو شبها بیدار مى

دهیم. هایش تن در مىسائیم و به فرماندهیم. در برابر آن سر بر خاك مىهر کارى مى
ها خارج شده ست وجود دارد. بیست سال است که از سایههاگرى که قرنهیوالى پول. موجود پلید و حیله

و وارد جریان اصلى زندگى مردم آمریکا شده است. 
دهند از رفاه مادى هاى آمریکا پرسش به عمل آمد که ترجیح مىاز دانشجویان سال اول کالج1967در

اى شوندگان کشف فلسفهاى ارزشمند براى زندگى کشف کنند. اکثریت پرسشبرخوردار شوند یا فلسفه
ارزشمند را بر رفاه مادى ترجیح دادند. ظاهراً هیوالى پول در این فاصله سخت در حال فعالیت بوده است. 

شوند به جاى آن که اشتهاى ما براى پول کمتر شود بیشتر شگفت آن که وقتى نیازهاى مالى ما تأمین مى
کنیم، اما خوریم و به محض آن که سیر شدیم میز غذا را ترك مىشود. هنگامى که گرسنه هستیم، غذا مىمى

ناپذیر است. اشتهاى ما براى به دست آوردن پول گویى سیرى
مان را ترك کردم تا وارد خدمت خداوند شوم، از فرصتى طالیى براى مى که کسب و کار خانوادگىهنگا

گویم تا از خودم تعریف کرده باشم، زیرا دعوتى که از ثروتمند شدن چشم پوشیدم. من این مطلب را نمى
دو سال بدون این که توانستم از قبول آن خوددارى کنم. به مدتجانب خدا داشتم به قدرى قطعى بود که نمى
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حقوق دریافت کنم در کلیسا خدمت کردم. براى گذراندن زندگى و پرداخت کرایه منزل، همسرم موسیقى درس 
هاى منزلمان را کرایه داده بودیم. پس از مدتى اى نیاز داشتند، یکى از اتاقداد و به دانشجویانى که اتاق کرایهمى

مدتى بعد این مبلغ به هشتاد و پنج دالر افزایش یافت. خوشحال و اى سى و پنج دالر حقوق گرفتم وهفته
هیجان زده شده بودیم! 

چه کسى حقوقى بیش از «سرانجام وقتى حقوقم به دوازده هزار دالر در سال رسید پیش خودم فکر کردم: 
طولى نکشید که به پاسخ سؤال خود رسیدم :من. ». این در سال خواهد خواست؟

داد و هر بار که هایم، هیأت مدیره کلیسا مرتباً حقوقم را افزایش مىبا رشد کلیسا و افزایش مسئولیتهمگام
آورم بیش از نیاز من است. چه کسى درآمدى بیش پولى که در مى«اندیشیدم: شد نزد خود مىحقوقم بیشتر مى

یافتم: من.دوازده ماه بعد پاسخ سؤالم را مى» از این خواهد خواست؟
آورم سرانجام یک شب به این حقیقت سخت نامطلوب پى بردم که هر چه پول بیشترى به دست مى

گفت هنوز باید کمى دیگر پول جمع شوم. من فریب هیوالى پول را خورده بودم که هر بار مىتر مىحریص
از درآمد بیشتر صرف یافت؟ من و همسرم تصمیم گرفتیم تاکنى. اما این حرص و طمع سرانجام کى پایان مى

اى کارى بر نظر کنیم. هیات مدیره کلیسا با درخواست ما موافقت کرد و به این ترتیب به ما کمک کرد تا ضربه
پیکر هیوالى پول وارد سازیم. 

رد محترمانه دعوت خدا 
اند جان را به چنگ آوردهاند و اگر چه ثروت عظیمى هاى هیوالى پول را باور کردهبسیارى از انسانها دروغ

اند. حتى بسیارى از مسیحیان صادق و مخلص نیز در دام پول دوستى گرفتار خویش را به کام هالکت فرستاده
اند و از ثمرات روحانى در زندگیشان خبرى نیست. اند و زندگى خود را تباه ساختهآمده

برنظام ارزشى زندگیمان تسلط یابد. متاسفانه هدف هیوالى پول این است که بدون این که ما متوجه شویم
سازیم. هنگامى که شخصى از کودکى تا بزرگسالى در خانه و مدرسه و دانشگاه ما هم راه را براى او هموار مى

سخنى جز پول و مال اندوزى نشنود، وقتى وارد بازار کار شد فقط به پول خواهد اندیشید و هر تصمیمى را با 
پاید که این شخص ارزش خود را با میزان موفقیت بیشتر اتخاذ خواهد کرد. دیرى نمىهدف اندوختن پول 

بندد. سرانجام نیز زند و همین مالك را در قضاوت درباره دیگران نیز به کار مىخود در پول درآوردن محک مى
پول بوده است. وى در حالى پا به دوران کهولت خواهد گذاشت که در تمام طول زندگیش ملعبه دست هیوالى 
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اى که عیسى در دانیم. نکتهنقل شده است، مى18:18-30همه ما داستان حاکم جوان ثروتمند را که در لوقا 
توانست این داستان به آن اشاره کرد این بود که مرد جوان تا زمانى که در اسارت هیوالى پول قرار داشت، نمى

ت تسلط نیروى اهریمنى این هیوال بود که مؤدبانه از پذیرفتن او را پیروى کند. اما این شخص به قدرى تح
حیات ابدى سر باز زد. 

دهیم. با این حال آیا براى شنویم با ناباورى سر خود را به نشانه تاسف تکان مىزمانى که این داستان را مى
گاه فرصتى عالى براى خدمت ما بارها پیش نیامده است که به نحوى مشابه هدایتى را از جانب خدا نپذیریم؟ 

کنیم و اگر یابیم اما پیش از این که به دعوت خداوند لبیک بگوئیم در ذهن خود شروع به چرتکه انداختن مىمى
خداوندا لطفاً این دفعه مرا معذور بدار چون این خدمت «گوئیم: پاى ضررى مالى در بین بود به خداوند مى

هم شد از کارى که درآمدى برایم خواهد داشت صرف نظر کنم. خداوندا دارد و مجبور خوابراى من خرج برمى
»معذورم. انشااهللا دفعه بعد.

کنید؟ از چه کسى تقلید مى
خواهند از روش زندگى شخص کنند؟ معموالً به این دلیل که مىچرا مردم بیش از آنچه دارند خرج مى

دیگرى تقلید کنند. 
شخص متوجه چشم هم چشمى کردن خود بشود. چشم هم چشمى به تدریج و آرام به ندرت ممکن است 

وقتى «گوید: یابد. شخصى مىآرام بى آن که شخص متوجه شود، بر شیوه زندگى و تصمیمات او تسلط مى
ام دوستانم این چیزها را دارند من چرا نباید داشته باشم؟ چرا باید مدام در این فکر باشم که بیش از بودجه

آید اگر من هم مانند دیگران کمى زیر قرض بروم. کنترل امور از دستم خارج خرج نکنم؟ اشکالى پیش نمى
» نخواهد شد.

من از نظر سواد و تحصیالت و تخصص هیچ چیز از فالنى و بهمانى کم ندارم. «کنیم که گاه نیز استدالل مى
» د؟پس چرا نباید همان چیزى را داشته باشم که آنها دارن

شوند انگیز تلویزیونى و حرص و طمعى که در وجودمان نهفته است نیز سبب مىبه عالوه تبلیغات وسوسه
تا بیش از توان خود خرج کنیم و زیر بار قرض برویم. در این اثنا هیوالى پول کامالً مراقب است تا اسارت ما 

به طور کامل تحقق یابد. 
خواهد که ما اختیار خود را به دست پول بسپاریم، بلکه نیست. او نمىاما خواست خدا براى ما این 

خواهد که از زیر بار قرض خالصى یابیم و مدام از این نترسیم که خواهد پول تحت تسلط ما باشد. خدا مىمى
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لى خود خواهد که ما در حد توان مااى پیش بینى نشده کشتى زندگیمان را به قعر دریا کشد. او مىمبادا هزینه
خواهد که پولى براى کمک به ریزى کنیم. به عالوه خدا مىخرج کنیم و براى مخارج آتى خود از پیش برنامه

خواهد تا ما بر هیوالى پول تسلط یابیم. نیازمندان کنار بگذاریم. خالصه کالم این که خدا مى

حقیقت محورى در زندگى ما چیست؟ 
تر با عیسى مسیح است. کسانى که اى زندهستن نیروى اهریمنى پول، داشتن رابطهاولین گام براى در هم شک

ترین شوند که عیسى به عمیقزنند، به این کشف حیرت آور نایل مىبه طور منظم و مرتب هر روز با او گام مى
ى رفع موقت شود که آنها براسازد. کسب این تجربه سبب مىشکل ممکن، روح و جان تشنه آنها را سیراب مى

آید متوسل نشوند. به این ترتیب دیگر هاى موقتى که با پول به دست مىعطشى که در جان دارند به دلخوشى
هاى پرخرج بروند. هاى گرانقیمت بخرند و به مسافرتهاى نفیس و اتومبیلسخت در تالش نیستند که لباس

» توانید هم بنده خدا باشید و هم بنده پول.نمىهیچ کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد،..«عیسى فرمود: 
توانیم دو ارزش محورى در زندگى خود داشته باشیم. یا رابطه با عیسى مسیح ). به بیان دیگر نمى24:6(متى 

توانیم در برابر هر دو مذبح سجده کنیم. سؤالى که باید به آن ارزش محورى زندگى ماست و یا مادیات. نمى
اندیشند که ت: در نهایت وفادارى به کدام خدا ارزشمند است؟ بسیارى از مردم چنین مىپاسخ دهیم این اس

چندى » یافتم.تر و اتومبیل جدیدتر و تفریحات بیشترى داشتم از زندگى رضایت کامل مىاگر من خانه بزرگ«
د، اما در اوج پیش میلیونرى را مالقات کردم که در چهل و دو سالگى به تمام اهداف مالى خود رسیده بو

کند. موفقیت ناگاه به این نتیجه رسیده بود که هیچ یک از دستاوردهایش او را ارضا نمى
توانیم در چارچوب امکانات مالى خود اگر ارزش محورى ما به دست آوردن مادیات باشد به دشوارى مى

دهند اى که مىتوانند به وعدهگز نمىعمل کنیم، زیرا حرص و طمع ما را هیچگاه پایانى نخواهد بود. مادیات هر
وفا کنند. چه بدانیم و چه ندانیم، آنچه ما واقعاً در پى آن هستیم اقناع شدن روح و جانمان است و هیچ خانه، 

اى از یک نویسنده غیر مسیحى اى قادر نیست روح و جانمان را اقناع کند. در مقالهاتومبیل یا حساب بانکى
گر پول کنار ظار دارم که آمریکائیان دیر یا زود ایمان مضحک خود را به قدرت معجزهمن انت«چنین خواندم: 

بگذارند. این اتفاق نتیجه موعظه یک واعظ نخواهد بود، بلکه عامل موجد آن آگاهى روز افزون مردم بر این 
ا جانشین واقعیت حقیقت خواهد بود که چنین باورى همانند دیگراختالالت عصبى، از آنجا که سایه و پندار ر

سازد که پس این نویسنده سپس این پرسش را مطرح مى» شود.سازد به رفتارى احمقانه و خطرناك منجر مىمى
کند؟ کى ما متوجه خواهیم شد که پول به عهدهاى خود وفا نمى
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نقشه شما چیست؟ 
از مردم بر این باورند که مشکالت مالى ریزى مالى است. بسیارى گام دوم براى غلبه بر هیوالى پول برنامه

آنها ناشى از درآمد کم است. اما واقعیت این است که مشکل اکثر این اشخاص میزان درآمد آنها نیست، بلکه 
ریزى مالى نادرست آنهاست. برنامه

تقریباً از آزادى اى را پیشنهاد کنم که اگر مطابق آن عمل کنیددر ادامه این فصل قصد دارم برنامه مالى ساده
هدیه دادن براى کار -1مالى بیشترى برخوردار خواهید شد. برنامه پیشنهادى من شامل این سه مرحله است: 

تنظیم مخارج - 3انداز کردن پس- 2خدا، 

بخشنده شادمان؟ -هدیه دادن براى کار خدا 
» از مایملک خود خداوند را تکریم نما و از نوبرهاى همه محصول خویش.«خوانیم: چنین مى9:3در امثال

مقدس بارها اعالم داشته مقصود این آیه این است که باید اولین قسمت درآمد خود را به خداوند بدهیم. کتاب
، 42:11، لوقا23:23به خداوند بدهیم (متىاست که باید حداقل یک دهم درآمد خود یا به عبارتى ده یک آن را

کنیم و عمالً درك خود را ایم تشکر مى). به وسیله ده یک دادن از خدا به خاطر درآمدى که داشته10:3مالکى 
دهیم. متاسفانه بسیارى هاى ما خداست و ما ناظرى بیش نیستیم، نشان مىاز این حقیقت که مالک اصلى دارایى

شوند. آنها از این کار بیزارند زیرا ده یک دادن شنوند که باید ده یک بدهند عصبانى مىمىاز مسیحیان هر وقت
شود؛ از سوى دیگر هنگامى که ده یک دانند که تا آخر عمرشان تمام نمىرا به منزله پرداخت قرضى مى

اند. شوند. به عبارتى سخت بر سر دو راهى قرار گرفتهدهند دچار عذاب وجدان مىنمى
) و 7:9قرنتیان(دوم» داردخدا بخشنده شادمان را دوست مى«گوید: آنها در حیرتند که چرا پولس مى

پرسند مگر ممکن است در دنیا بخشنده شادمان وجود داشته باشد؟ مى

کاریم بذرى که مى
خوانیم: ه نظرى دارد. مىمقدس درباره هدیه دادن براى کار خدا چبراى یافتن پاسخ باید دید که کتاب

گوید مرا به این هاى من بیاورید تا در خانه من خوراك باشد و یهوه صبایوت مىتمامى عشرها را به مخزن«
هاى آسمان را براى شما نخواهم گشاد و چنان برکتى بر شما نخواهم ریخت که طور امتحان نمائید که آیا روزنه

گوید: خورنده را به جهت شما منع خواهم نمود تا ثمرات زمین مىگنجایش آن نخواهد بود؟ و یهوه صبایوت
). مطابق کتاب مقدس دعوت به ده یک 10:3- 11(مالکى» شما را ضایع نسازد و مو شما در صحرا بى بار نشود

دادن با وعده خدا در این مورد همراه است که وى به طرزى مافوق طبیعى وضع مالى کسانى را که مرتب ده 
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هند، برکت خواهد داد. این اشخاص شاهد معجزاتى در زمینه امور مالى خود خواهند شد که اگر از ده دیک مى
اى افتاد. بنابراین ده یک دادن براى کار خدا را نباید قرضى بدانیم که چارهورزیدند اتفاق نمىیک دادن قصور مى

ریم. کااز پرداخت آن نیست، بلکه باید بذرى بدانیم که به دست خود مى
مقدس در خصوص هدیه دادن براى کار خدا پولس اصول هدیه دادن را هاى کلیدى کتابدر یکى از قسمت

هر که اندك بکارد، اندك هم خواهد دروید و هر که  فراوان «گوید: کند و مىبه اصول کشاورزى تشبیه مى
).6:9قرنتیان(دوم» بکارد، فراوان هم برخواهد داشت.

دهد؟ در واقع وى این سه اصل طریق تشبیه ده یک دادن به اصول زراعت، چه چیزى را تعلیم مىپولس از
دهد: سرمایه گذارى، کسب سود سرشار و وقفه. را تعلیم مى

خواهد محصول داشته باشد باید داند که اگر مىهر کشاورزى بر اصل سرمایه گذارى واقف است، یعنى مى
مین بکارد. اگر بذرى در کار نباشد، از محصول هم خبرى نخواهد بود. باید ده یک دادن بذر بخرد و آن را در ز

گردد زیرا خدا هدیه ما را نوعى سرمایه گذارى به حساب آوریم که باعث پیشرفت کار خدا و آزادى مالى ما مى
دهد. را از نظر روحانى و مادى برکت مى

گاه است، زیرا بسیار بیشتر از آنچه کاشته است درو خواهد کشاورز همچنین بر اصل کسب سود سرشار آ
تواند شصت و هفت بوشل گندم درو کند. از کارد، مىکرد. کشاورزى که دو بوشل گندم در زمین خود مى

توان هفتاد و نه بوشل جو به دست آورد. کاشتن سه بوشل جو مى
امتحان نمائید که آیا...چنان برکتى بر شما نخواهم مرا به اینطور«دهد خدا چنین وعده مى10:3در مالکى 

اى، پر، فشرده و تکانداده بدهید تا به شما داده شود. پیمانه«عیسى فرمود: » ریخت که گنجایش آن نخواهد بود؟
)38:6(لوقا » و لبریز در دامنتان ریخته خواهد شد.

کارند، وعده پاداشى جانانه را ا بذرهایى مىخدا همواره به کسانى که به وسیله هدیه دادن براى کار خد
دهد. آیا مقصود این است که هر کس ده یک بدهد ثروتمند خواهد شد؟ برخى از مسیحیان چنین اعتقاد مى

کنند که مطابق آن ایمانداران باید در رفاه کامل مادى باشند. چنین اعتقادى در دارند و این عقیده را ترویج مى
کوشند تا خدا را وادارند که آنها را هاى جامعه آمریکاست و پیروان آن مىابى از کامجویىاش بازتشکل افراطى

از نظر مالى برکت دهد. 
در هر حال این عقیده به دو دلیل پذیرفتنى نیست: 
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مقدس درباره هدیه دادن این است که شخص هدیه دهنده به منظور عبادت و اطاعت اول، مغز تعلیم کتاب
مقدس به هیچ روى مروج این ذهنیت نیست که هدیه بدهید تا دهد. کتابکه براى کار خدا هدیه مىخداست 

ثروتمند شوید. 
سازد. در واقع خدا براى برکت دادن به دوم، عقیده مورد بحث برکت الهى را به برکت مالى محدود مى

انه بسیارى دارد. یک بار مرد جوانى به من هاى خالقمان روشایم و مداخله در امور مالىبذرهایى که کاشته
برد، اما اتومبیل کرد و نوزاد بیمار خود را به بیمارستان مىبایست دو ساعت رانندگى مىگفت که روزانه مى

از طرفى هم پول براى «گفت: اش براى این مدت رانندگى در روز مناسب نبود. وى مىقدیمى و فرسوده
نیاز خود را نیز با کسى در میان نگذاشته بودیم، اما هرگز از ده یک دادن باز خریدن اتومبیل نو نداشتیم و

اى از دوستان ایماندار در ظرف چند هفته عده» نایستادیم و براى رفع احتیاجى که داشتیم به خدا توکل کردیم.
دیدى براى وى این شخص که به طرز معجزه آسایى به نیاز وى پى برده بودند، پول جمع کردند و اتومبیل ج

تهیه کردند. 
تواند امروز بذر بکارد و فردا محصول درو کند. نکته آخر این که کشاورز بر اصل وقفه آگاه است. او نمى

اى وجود دارد که وى باید با بردبارى آن را تحمل کند. میان کاشت و برداشت محصول، فاصله
کوشند تا خدا شود. بسیارى از ایمانداران مىول حاصل مىاى معقسود حاصل از سرمایه گذارى پس از وقفه

اى حاصل نشد، بسیار خوب این هفته ده یک خواهم داد اما اگر تا هفته بعد نتیجه«گویند: را بیازمایند و مى
کند که هدف شخص چنین طرز فکرى ثابت کننده دو چیز است. اوالً ثابت مى» دیگر هرگز ده یک نخواهم داد!

دهم تا دادن عبادت و اطاعت خدا نیست، بلکه هدیه دادن او نتیجه داشتن این ذهنیت است که هدیه مىاز هدیه 
کند که وى هنوز مفهوم توکل را فرا نگرفته است. توکل یعنى با بردبارى در ثروتمند شوم. همچنین ثابت مى

زمانى که شاهد نتایج خوبى نیستیم، انتظار نتیجه باشیم، بى آن که درباره نتیجه تردید به خود راه دهیم. حتى
بخشد که در توکل به خدا رشد کنیم. باید از خدا اطاعت کنیم. اصل وقفه این فرصت را به ما مى

اقتصاد الهى 
من معتقدم که اکثر ایمانداران به ده یک دادن راغب هستند و در عمق قلب خویش بر لزوم این کار واقفند. 

توانند بپذیرند که نخستین گام براى مشکل این دسته از ایمانداران این است که نمىپس مشکل کجاست؟ 
رسیدن به آزادى مالى، پول دادن (منظور هدیه دادن براى کار خدا) است. 
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اید و سرنوشت ابدى شما به من اعتماد کرده«گوید: اما در اقتصاد الهى این اصل کامالً صحیح است. خدا مى
کنید. اکنون اید. به عالوه هر روز براى کسب هدایت و حکمت بر من توکل مىدست من سپردهخود را به 

نوبت آن است که درباره مسایل مالى خود نیز بر من توکل کنید. من اجازه نخواهم داد تا دچار شکست مالى 
» شوید. با ایمان بذرهایى بکارید و من نیازهاى شما را تماماً برآورده خواهم ساخت.

ده یک دادن این سه نتیجه مطلوب را در پى دارد. اول، کلیسا به راحتى خواهد توانست حقوق مکفى به 
ها و شگردهاى خادمان خود پرداخت کند و مجبور نخواهد شد تا براى تأمین پول مورد نیاز خود به روش

الى عطا خواهد فرمود. سوم، دهند برکت مناشایست و دنیوى متوسل شود. دوم، خدا به کسانى که ده یک مى
هنگامى که ده یک بدهیم ضربات مهلکى بر پیکره هیوالى پول وارد خواهیم ساخت و بدین طریق طعم آزادى 

مالى را خواهیم چشید. 
اى بشارتى موعظه کنم. روستائیان هندى به قدرى فقیر چند سال پیش به هندوستان رفته بودم تا در جلسه

کرد. من به یکى از رهبران کلیسا گفتم آیا از این که فقط کفاف خرید مایحتاج اولیه را مىبودند که درآمدشان
کنید زیرا آنها براى شما اشتباه مى«توانند براى کار خدا هدیه بدهند ناراحت نیستند؟ وى پاسخ داد: اعضا نمى

ریزند. اى مىانه را در گونى جداگانهپزند و هر بار یک پیمدهند. آنها روزى دو وعده برنج مىکار خدا هدیه مى
» توانند چهارده پیمانه برنج به فقرا ببخشند.به این ترتیب در آخر هفته مى

دادند و با این کار این روستائیان از چیزى که خودشان سخت به آن محتاج بودند براى کار خدا هدیه مى
هم مایل به غلبه بر این روح هستیم باید مانند آنها ساختند. اگر ماخود روح حرص و طمع را از خویش دور مى

عمل کنیم. 

سواالت رایج درباره هدیه دادن 
آیا باید از کل درآمد خود هدیه بدهیم یا از درآمد خالص خود؟ -1

بکارید اگر با سخاوتمندى «من معتقدم که این امر بستگى به تصمیم شخص دارد، اما به یاد داشته باشید که 
(مقایسه شود با » با سخاوتمندى هم درو خواهید کرد و اگر اندك بکارید،اندك هم خواهید دروید

).6:9قرنتیاندوم
ده یک خود را باید به کجا بدهیم؟ -2
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ببریم که مقصود » مرکز جمع آورى ده یکها«خوانیم که باید ده یکها را به در باب سوم کتاب مالکى نبى مى
از آن کلیساى محلى ماست. اما اگر خواستیم عالوه بر ده یک باز هم هدیه بدهیم، در این صورت آزادیم که 

خواهیم بدهیم. هدیه خود را به هر کس و هر جایى که مى
هاى خود را به طلبکاران بپردازیم، باز هم باید ده یک یا اگر شدیداً مقروض باشیم و نتوانیم بدهىآ-3

بدهیم؟ 
کنند که تا وقتى بتوانند اند پیشنهاد مىرهبران کلیساى ما معموالً به کسانى که دچار وضع مالى نابسامانى شده

ک درصد کمترى را هدیه بدهند تا مبادا تأثیر نامطلوبى تر سازند، به جاى ده یهاى خود را سبکبار بدهکارى
بر طلبکاران بگذارند. 

اگر همسرمان به شدت مخالف ده یک دادن ما بود، آیا باز هم باید ده یک بدهیم؟ -4
هدیه دادن براى کار خدا باید با شادمانى و به منظور عبادت صورت گیرد و هرگز نباید مبدل به معضلى در 

آمیز دست زناشویى گردد. براى حل این مشکل با همسرتان گفتگو کنید و بکوشید تا به راه حلى اعتدالزندگى 
یابید و بتوانید بى آن که همسرتان را از خود برنجانید، قسمتى از درآمدتان را هدیه بدهید. 

انداز کردن پس
کنند که بازنشستگى خود را در حالى آغاز مىهشتاد و پنج درصد آمریکائیان در شصت و پنج سالگى دوران

اند اند صدها هزار دالر درآمد داشتهدالر پس انداز دارند. این عده در طول سالیانى که شاغل بوده250کمتر از 
ها هرگز در فکر پس اند پس اندازى ندارند. چرا؟ زیرا در طول این سالاما اکنون که به سن بازنشستگى رسیده

اند. هانداز نبود
نخستین گام براى نیل به آزادى مالى هدیه دادن براى کار خدا و گام دوم پس انداز کردن است. 

گام دوم این است که پس انداز کنیم؟ چقدر؟ این امر بستگى به درآمد و موقعیت مالى ما دارد اما اکثر 
نداز کنیم. به این ترتیب پس از گذشت کنند که ده درصد درآمد خود را پس اکارشناسان امور مالى توصیه مى

اى خواهیم داشت. چندین سال پس انداز قابل مالحظه
» حساب آزادى مالى«سالها پیش من و همسرم مشترکاً حساب پس اندازى افتتاح کردیم که نامش را 

. هدف ما از این کنیمگذاشتیم. هر هفته پس از ده یک دادن مقدارى از پول خود را در این حساب پس انداز مى
کوشیم تا براى مخارج کار زودتر ثروتمند شدن یا میان بر زدن به سوى امنیت مالى نیست، بلکه از این طریق مى

ها، دوران بازنشستگى یا کمک به نیازمندان پولى پس انداز داشته باشیم. هاى تحصیلى بچهاضطرارى، هزینه
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راده قوى است. به عالوه مستلزم این است که خود را پاى بند اصل پس انداز کردن مستلزم داشتن برنامه و ا
دیرتر لذت بردن سازیم یعنى امروز به خود سختى بدهیم تا فردا آسوده باشیم. 

هنگامى که من و همسرم به تازگى کمى از نظر مالى سر و سامان گرفته بودیم، پس انداز ده درصد حقوقمان 
ها از نظر مالى در مضیقه کردن پنج درصد نیز برایمان دشوار بود. از آنجا که مدتمعقول نبود. حتى پس انداز 

شدیم که پنج درصد درآمدمان را به جاى پس انداز صرف خرید وسایلى کنیم که کم داشتیم. بودیم، وسوسه مى
صمیم همدیگر را اما این تصمیم دشوار را گرفتیم که پس انداز کنیم و از یکدیگر خواستیم تا در اجراى این ت

یارى کنیم. 
شوند که به جاى پس انداز تمام پول خود را خرج کنند. در نتیجه هاى جوان وسوسه مىبسیارى از زوج
اى جز قرض کردن ندارند. اغلب همین امر سرآغاز شوند چارههاى غیر مترقبه روبرو مىهنگامى که با هزینه

بدهکارى طوالنى مدت آنهاست. 
اى شخص کاهل نزد مورچه برو و در راههاى او تامل کن و حکمت را بیاموز که «فرماید: مى6:6- 8امثال

سازد و آذوقه خویش را در وى را پیشوایى نیست و نه سرور و حاکمى اما خوراك خود را تابستان مهیا مى
» کند.موسم حصاد جمع مى
اى جمع کنید تا در زمستان بگیرید: در تابستان توشهگوید که از مورچه درسمقدس مىبه بیان دیگر کتاب

در منزل حکیمان خزانه مرغوب و روغن است، اما مرد احمق آنها را «گوید: آسوده باشید. مثل دیگرى چنین مى
کند گوید که شخص عاقل پس انداز مىمقدس در اینجا به روشى خالقانه مى). کتاب20:21(امثال » کندتلف مى

دهد. دان پول خود را به باد مىاما شخص نا
گردد. کار آسانى نیست که انسان لذت آتى را بر لذت برنامه ریزى مالى صحیح سبب رشد شخصیت ما مى

آنى ترجیح دهد، اما اگر از ادامه این مبارزه صرف نظر کنیم و کوته بین باشیم، یک راست به سوى دام هیوالى 
مالى نخواهیم داشت. پول خواهیم رفت و عاقبتى جز شکست

زندگى کردن با- تنظیم مخارج
هشتاد درصد درآمد 

انداز کردیم هشتاد هر ماه پس از این که ده درصد حقوق خود را ده یک دادیم و ده درصد دیگر را پس
هاى زندگى کنیم. دقیقاً در همین جا است که بسیارى کار را خراب درصد باقى مانده را باید صرف هزینه

درآمد خود زندگى کنند، بلکه چون توانند با هشتاد درصد کنند. معموالً مشکل این عده این نیست که نمىمى
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دهند تا شوند با این مقدار زندگى کنند. آنها اجازه مىمایل نیستند مخارج خود را محدود سازند، حاضر نمى
انگیز و باورهاى رایج در سطح جامعه معیارى براى آنها پدید آورد که زندگى مطابق آن تبلیغات وسوسه

. اى جز خالى شدن جیبشان نداردنتیجه
هاى اضافى بکاهند از ده یک دادن و پس آنها به جاى این که روش زندگى خود را تغییر دهند و از هزینه

کنند و به این ترتیب در را بر وى مداخله مافوق طبیعى خدا در امور مالى خود انداز کردن صرف نظر مى
کنند.بندند و از سوى دیگر پولى براى مخارج آتى پس انداز نمىمى

کنند به قدر کافى نادرست و اشتباه است. اما کار به همین جا این مساله که آنها تمام درآمد خود را خرج مى
شود و نخستین هزینه غیر مترقبه آنها را به کشد که خرج آنها از دخلشان بیشتر مىشود. طولى نمىختم نمى

افکند. ورطه بدهکارى مى
کند، زیرا تمام شدن ناگهانى بنزین اتومبیلى را براند که درجه بنزین آن کار نمىتقریباً هیچ کس حاضر نیست

ممکن است خطرات و دردسرهاى بسیارى در پى داشته باشد. با این حال اکثر مردم حساب مخارج خود را 
حاال باید چکار اى داد! پول نداریم. «گویند: رسد مىندارند و ناگهان زمانى که وسط ماه پول آنها به اتمام مى

» کنیم؟
تنها راه اجتناب از این مشکل تعیین بودجه و خرج کردن در چارچوب بودجه تعیین شده است. من و 

اى واقع بینانه و عملى در مورد مخارج سال آتى نشینیم و برنامههمسرم در آغاز هر سال با یکدیگر مى
کنیم. سپس مخارج ثابت ماهیانه نظیر اجاره خانه، هزینه ىنویسیم. ابتدا میزان هدیه و پس انداز را مشخص ممى

هاى ها و گردشهاى متغیر نظیر هزینه مسافرتکنیم. در آخر هزینهخوراك و پوشاك و غیره را برآورد مى
ها اى که براى هر یک از این هزینهکنیم. سرانجام پس از تعیین مقدار بودجهخانوادگى و غیره را برآورد مى

شویم که بیش از بودجه تعیین شده خرج نکنیم. ایم، متعهد مىدادهاختصاص 
شود تا از ما نیز مانند سایرین دوست نداریم خود را مقید به یک بودجه خاص سازیم، اما این کار سبب مى

مخارج آزادى مالى برخوردار شویم و اطمینان حاصل کنیم که پیش از پایان ماه پولمان به پایان نخواهد رسید و
غیر مترقبه کمرمان را نخواهد شکست. 

القدس کنترل زندگى ما را به دست گیر اى روح
توانند در زندگى خود برنامه مالى واحدى داشته باشند. واعظانى که به تمام ایمانداران همه ایمانداران نمى

دارند. زیرا مقدس برمىدهند، قدمى فراتر از کتابروش واحدى را براى اداره امور مالى خود تعلیم مى
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به رهنمودهاى «فرماید: مقدس مىواقع کتابمقدس در این باره به ارائه اصول کلى اکتفا کرده است. درکتاب
کلى درباره هدیه دادن، پس انداز کردن و خرج کردن عمل کنید و اگر در وراى این اصول کلى به معضالت 

هاى حساس در خصوص این القدس کمک بطلبید. از او بخواهید تا به شما در تصمیم گیرىبرخوردید، از روح
ید کمک کند. فقط او قادر است که با توجه به شخصیت، تخصص، عطایا و که چه بخرید و چگونه زندگى کن

»هاى خاص شما در نظارت، شما را در رسیدن به تصمیم صحیح هدایت کند.قابلیت
کنیم. ما درباره تمام مسایل اعم از تعیین من و همسرم پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم مالى مهمى دعا مى

ایم که کنیم. ما یاد گرفتههایمان دعا مىشد، هدیه دادن و حتى تقسیم دارایىبودجه مسکن، مخارج آمد و
القدس به طرز حیرت انگیزى قادر است ما را در مسیر برکت و آزادى مالى هدایت کند. البته مقصودم این روح

. با این حال کند که از دیدگاه بشرى معقول استالقدس همیشه ما را به سوى اقدامى هدایت مىنیست که روح
القدس بر ما آشکار شده است. هاى روحهمیشه در دراز مدت حکیمانه بودن هدایت

توانیم با مازاد درآمد خود به دیگران خدمت کنیم. یعنى اگر یکى از نتایج آزادى مالى این است که مى
توانیم این کار را کلى مىالقدس در قلبمان گذاشت که نیاز شخص محتاجى را برآورده سازیم، بى هیچ مشروح

انجام دهیم. 
تر از این نیست اى بدهیم. هیچ چیز ناراحت کنندههاى کلیسایى حمایت مالى کنیم یا هدیهتوانیم از پروژهمى

که اشتیاق عمیقى براى هدیه دادن داشته باشیم، اما مشکالت مالى آن چنان دست و پایمان را بسته باشند که 
جام دهیم. براى ایماندار راستین آزادى مالى راهى براى کامجویى نیست، بلکه ایثار و فداکارى را نتوانیم کارى ان

گرداند. ممکن مى
توانیم از ثروت حقیقى برخوردار دهد که مىنتیجه دیگر آزادى مالى این است که ما را در موقعیتى قرار مى

ال این دنیاى فاسد امین نباشید، کیست که مال حقیقى را پس اگر در به کاربردن م«فرماید: مى11:16شویم. لوقا
».به شما بسپارد؟

فرماید که اگر ما نتوانیم ناظرى امین بر مال دنیوى و فانى خود مسیح مى» انسانها«چیست؟ » مال حقیقى«
دا خلق هایى تأثیر بگذاریم که به صورت خباشیم چگونه قابلیت این را خواهیم داشت که بر زندگى انسان

اند و براى او ارزش ابدى دارند؟ شده
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فصل سیزدهم 

حفظ تندرستى: نقطه کور فاحش 

دهد که مراقب یک مربى خوب به هنگام آموزش دادن رانندگى به رانندگان بلند پرواز، به آنها هشدار مى
نقاط کور باشند. این نقاط شامل فضاهایى در خارج و دو سوى اتومبیل است که از آینه جلو یا آینه بغل دیده 

قاط کور است. شوند. علت بسیارى از تصادفات عدم توجه رانندگان به همین ننمى
تر نقاط کور عبارت از تمام موضوعات و مسایلى هستند که به آسانى نادیده گرفته به مفهومى گسترده

شوند. به نظر من حفظ تندرستى و سالمت جسمانى نقطه کور فاحشى در زندگى ایمانداران است. مى
ن، گرفتن جان بیمارانى که مرگ براى آنها مسیحیان در برابر گناهانى چون بى بند و بارى جنسى، سقط جنی

کنند، زیرا چنین گناهانى گیرى مىهاى خیابانى به شدت موضعبهتر از زندگى است و ضرب و جرح در درگیرى
سازند. اما عجیب است که بسیارى از آنها قادر به دیدن گناهى نیستند که ارتکاب به بدن انسان آسیب وارد مى

گناهان مذکور است. مسیحیان به طرزى شرم آور بدن خود را با خوردن مواد غذایى بى تر از آن بسیار معمول
برند و در نتیجه فقر حرکتى، عضالت و از جمله قلب خود را به ارزش و ورزش نکردن به تدریج از بین مى

سازند. مرور دچار ضعف مى
دادم. ه بحث در این باره اختصاص نمىاگر مراقبت از بدن ارزشى نداشت، هیچگاه یک فصل از کتاب را ب

پیوستم که اگر معتقد بودم که براى خدا فقط روح ما مهم است و بس من نیز به سلک گروه کثیر مسیحیانى مى
دهد که براى خدا سالمت جسمانى ما مهم مقدس آشکارا نشان مىکنند. اما کتاباعتنایى به این مبحث نمى

است. 
دهد که چگونه خداى قادر متعال از مشتى خاك به طرزى معجزه آسا و مهرآمیز توضیح مى7:2پیدایش 

هاى سپس خدا از دنده» انسان به موجودى زنده تبدیل شد.«انسان را سرشت و نفس خود را در بینى او دمید و 
انسان یکى را گرفت و از آن زن را خلق کرد. 
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بلکه خدا آن را طراحى کرده و آفریده است. بدن انسان بدن انسان محصول تصادفى فرایند تکامل نیست، 
ترین دستاوردهاى فن آورى بشرى در سنجش با شاهکار خداست و اوج ترکیب زیبایى و توانایى است. پیشرفته

توانمندیهاى بدن انسان هیچ است. 
19:6- 20انگیزى به ما عطا کرده است؟ تا با آن او را جالل دهیم. در اول قرنتیان چرا خدا چنین بدن شگفت

اید و دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و آن را از خدا یافتهآیا نمى«خوانیم: چنین مى
» خدا را در بدن خود تجلیل کنید.اید، پسدیگر از آن خود نیستید؟ به بهایى گران خریده شده

ما مالک بدن خود نیستیم. اگر ایماندار هستیم پس بدن ما به بهایى خریده شده است. اما به چه منظورى؟ به 
القدس شود و ابزارى گردد که او از طریق آن بتواند عمل فرماید. این منظور که محل سکونت روح

یتى است که خدا بر دوش ما نهاده است. در واقع پولس این کار را نوعى بنابراین، مراقبت از بدن مسئول
کنم که بدنهاى خود را پس اى برادران، در پرتو رحمتهاى خدا، از شما استدعا مى«کند. عبادت محسوب مى

(رومیان » همچون قربانى زنده و مقدس و پسندیده خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است
1:12.(

توانیم اگر باید بدن خود را به صورت قربانى زنده به خدا تقدیم داریم پس آیا نباید آن را تا جایى که مى
اى بى عیب و نقص تقدیم خداوند کنیم؟ البته مقصود این آیه اجتناب از پاك نگاه داریم؟ آیا نباید بکوشیم تا بره

استفاده غیر اخالقى از بدنمان است. 
از سوى دیگر، این آیه به این واقعیت اشاره دارد که باید تا جاى ممکن بدن خود را سالم و کارآمد نگاه اما 

داریم. به این منظور باید مراقب تغذیه خود باشیم و ورزش کنیم. 

استفاده از بهترین سوخت 
گرانقیمتى را به شما تقدیم کند و تصور کنید که یک روز شخصى وارد دفترتان شود و کلید اتومبیل بسیار 

سال نو مبارك! این اتومبیل متعلق به شماست. از راندن آن لذت برید. اما فقط یک مساله وجود دارد که «بگوید: 
نظیر است و موتور آن ساختار فنى بسیار باید به آن توجه داشته باشید. طرح فنى این اتومبیل شاهکارى بى

ترین بنزین موجود استفاده نکنید موتور اتومبیل رفته رفته از کار خواهد افتاد. آیا قول اى دارد. اگر از بهپیچیده
» دهید که باك اتومبیل را از بهترین بنزین موجود پر کنید؟مى

بله، حتماً. این حداقل کارى است که من براى نشان دادن «آیا در پاسخ به این پرسش نخواهید گفت: 
باور نکردنى است که » م انجام دهم. هرگز جز از بهترین بنزین استفاده نخواهم کرد.توانقدرشناسى خود مى
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شخصى حاضر شود مخزن بنزین چنین اتومبیل گرانقیمتى را از سوختى نامرغوب پر کند و باعث نقص فنى 
موتور شود. واقعاً باور نکردنى است! 

ایم. ما بدن حیرت انگیزى را که با شاهکار خدا انجام دادهاى را اما بسیارى از ما نظیر چنین کار باور نکردنى
ارزش پر او آفریده و خریده است و در آن ساکن گردیده است با سوختى نامرغوب یعنى با مواد غذایى بى

ایم. ایم و آن را به تدریج از درون تباه کردهکرده
هاى قلبى و به یک میلیون نفر بر اثر بیمارىآمارها گواه بر این حقیقت هستند. در آمریکا ساالنه نزدیک

سپارند. همچنین آمار کسانى که دچار مرض قند و چاقى مفرط عروقى که نتیجه تغذیه غلط هستند، جان مى
هستند به شدت در حال افزایش است. یکى از تحقیقات اخیر نشان داده است که از هر چهار آمریکایى، فقط 

ردار است. یک نفر از وزنى متناسب برخو
خانواده پدرى و مادرى من مثال بسیار خوبى براى مطالعه موردى است. از طرف پدرى، سه عمویم پیش از 
رسیدن به پنجاه و پنج سالگى سکته کردند. پدرم در پنجاه و سه سالگى بر اثر سکته قلبى درگذشت. از طرف 

درگذشتند. ام بر اثر سکته قلبى پیش از پنجاه سالگى مادرى دو دایى
دانستم که ام مىدر بیست سالگى مشکالت قلبى من آغاز شد. با توجه به تاریخچه این بیمارى در خانواده

باید این موضوع را جدى بگیرم. در نتیجه در برنامه غذایى خود تحولى اساسى ایجاد کردم و نتیجه این شد که 
دانم تر این که مىشوم، وزنم کاهش یافته است و از همه مهمام افزایش یافته است، کمتر بیمار مىاکنون انرژى

شوم. خورم باعث جالل خدا مىبا غذایى که مى
من نه پزشک هستم و نه متخصص تغذیه اما در اینجا قصد دارم که پیشنهادهایى براى تغذیه سالم ارائه دهم. 

ندازه شکر، چربى و نمک بسیار زیان آور است. ام که مصرف بیش از امن در مطالعات خود به این نتیجه رسیده

مصرف بیش از اندازه شکر 
دهند. مصرف بیش از اندازه شکر هاست که متخصصان در مورد مصرف بیش از حد شکر هشدار مىسال

اى از بیماریها از پوسیدگى دندان، چاقى و نوسانات روحى گرفته تا بیماریهاى خطرناکى چونطیف گسترده
دانیم در رویه شکر اغلب نتیجه این است که واقعاً نمىشود. مصرف بىامراض قلبى و بیمارى قند را شامل مى

دهد این است که شخص را کنیم. کارى که مصرف بى رویه شکر انجام مىروز چه مقدار شکر مصرف مى
توانست از آن ود که شخص مىشکشد؛ نه امروز، نه فردا اما عاقبت منجر به بیمارى و مرگ زود رسى مىمى

اجتناب کند. تحقیقات پزشکى اخیر گویاى این واقعیت تلخ هستند که مصرف بیش از حد شکر با مصرف کم 
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هاى قلبى، سرطان روده بزرگ، چاقى گیاهان سلولزدار همراه است و میان مصرف کم گیاهان سلولزدار و بیمارى
اى ارتباطى آشکار وجود دارد. براى اجتناب از این خطر، و رودهمفرط، بیمارى قند و اختالالت گوناگون معدى 

جات و سبزیجات، نان باید به جاى مصرف بیش از حد شکر از مواد غذایى سرشار از سلولز استفاده کنیم. میوه
اند، غالت، گردو، انجیر و خرما از منابع غذایى سرشار ازدار) تهیه شدههایى که از گندم و جو کامل (سبوس

جات و سبزیجات نه تنها از قند طبیعى برخوردارند، بلکه میزان کلسترول را هم کاهش سلولز هستند. میوه
کنند. دهند. لوبیا و جو نیز همین کار را مىمى

غذا را روغنى دوست دارم 
چندین لیتر خورم که انگار دروقتى غذایى مى«گفت: پدرم عاشق غذاهاى سرخ شده بود. وى معموالً مى

پدر، واقعاً » رود.خورد و پایین مىبرم. لقمه چرب از گلویم سر مىروغن موتور طبخ شده است لذت مى
دهد.دانست که خوردن این همه چربى به تدریج او را به سمت مرگ سوق مىنمى

کند ن رسوب مىهایمابدن ما براى هضم این مقدار چربى ساخته نشده است در نتیجه چربى اضافى در رگ
دهند که میان خوردن شود. تحقیقات اخیر نشان مىهاى مرتبط با آن مىو منجر به ازدیاد فشار خون و بیمارى

اعتنا باشیم؟ توانیم به این مساله بىچربى زیاد و برخى از انواع سرطانها ارتباط وجود دارد. پس آیا مى
دانند که غذاى چرب هستیم. با این حال بسیارى از مردم نمىعده انگشت شمارى از ما همانند پدرم، عاشق 

کنند. در روز چقدر چربى مصرف مى
هاى لبنى (نظیر شیر پرچرب و کره و پنیر)، تخم مرغ، گوشت قرمز، سس ساالد و غذاهاى سرخ فرآورده

ت، برنج سبوس دار کرده را باید هر چند وقت یک بار مصرف کرد، نه همیشه. مصرف ماهى، گوشت مرغ، غال
تواند پروتئین مورد نیاز بدن ما را بدون افزودن چربیهاى مضر تأمین کنند. و سبزیجات مى

مصرف بیش از حد نمک 
مصرف بیش از اندازه نمک سبب ازدیاد فشارخون، اختالالت کلیوى، اختالالت گوارشى و انبوهى از 

انه مصرف یک قاشق مرباخورى نمک کافى است. مصرف غذاهاى شود. براى بزرگساالن روزمشکالت دیگر مى
گویند که اگر مقدار نمک مصرفى شود تا نمکى بیش از این مقدار وارد بدن شود. پزشکان مىحاضرى سبب مى

ما در روز از یک و نیم قاشق مرباخورى تجاوز کند، با مشکالتى روبرو خواهیم شد. با این حال ما در روز چند 
کنیم. مقدار نمک مصرف مىبرابر این
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توان از خوردن غذاهاى حاضرى صرف نظر کرد. به جاى براى به حداقل رساندن مقدار نمک مصرفى مى
بدون «هاى غذایى جات و سبزیجات تازه استفاده کرد. به عالوه باید از فرآوردهتوان از میوهخوردن پفک مى

استفاده کرد. » نمک
خدا بدن ما را چنان خلق کرده است که با دریافت غذاى سالم و طبیعى، به طرز مناسبى کار کند. چگونه 

سازیم، از آن براى جالل توانیم در حالى که با خوردن شکر، چربى و نمک بیش از حد بدن خود را تباه مىمى
خدا استفاده کنیم؟

تندرستى 
لقب یافته است، شاید بهترین تعریف قرن را از تناسب اندام ارائه داده » اروبیکپدر «دکتر کنت کوپر که 

ها و عروق سالم و قوى. وى رعایت شش باشد. به گفته دکتر کوپر تناسب اندام عبارتست از داشتن قلب، شش
داند:نکته زیر را براى داشتن تناسب اندام ضرورى مى

ح داشتن وزن مناسب و رژیم غذایى صحی-1
سیگار نکشیدن -2
اجتناب از هر گونه داروى اعتیاد آور از جمله الکل -3
مقابله صحیح با استرس یا به عبارتى فشار روحى -4
مراجعه منظم به پزشک جهت انجام معاینات و آزمایشهاى پزشکى -5
ورزش مناسب -6

ت قلب و کاهش امکان ابتال به ورزش صحیح و مناسب به چند دلیل مفید است. اول، موجب تقویت عضال
تر خواهد شد و تر و قوىشود. اگر شخص به طرز صحیحى ورزش کند، عضله قلبش بزرگبیمارى قلب مى

ها جریان دهد. به این ترتیب خواهد توانست که در یک نوبت انقباض و انبساط خون بیشترى را به درون رگ
تر منقبض و منبسط وردن مقدار خون الزم بیشتر و سریعالزم نخواهد بود که عضله قلب براى به جریان درآ

شود. 
در مجله انجمن پزشکى آمریکا آمده بود که در نتیجه تحقیقى بلند مدت که بر روى دوازده 1987در نوامبر 

هاى هزار مرد انجام شد، این نتیجه حاصل گردیده است که از این تعداد آنهایى که به طور منظم به ورزش
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اند، سى درصد کمتر از کسانى که ورزش سوارى پرداختهروى و دوچرخهنظیر بازى گلف، پیادهسبکى 
اند. ورزش سبک تا این اندازه سودمند بوده است. هاى قلبى شدهکردند دچار مرگ ناشى از بیمارىنمى

ى را که در دم و گردد. ورزش، عضالتها مىدومین فایده ورزش مناسب این است که سبب افزایش کارایى ریه
شود که در هر دم و بازدم کند و به این ترتیب با افزایش کارایى ششها باعث مىبازدم نقش دارند تقویت مى

مقدار اکسیژن بیشترى وارد بدن شود و دى اکسید بیشترى از آن خارج گردد. ورزش مناسب همچنین از 
باشیم و مرتب ورزش کنیم، ممکن نیست دچار کند. اگر رژیم غذایى صحیحى داشتهافزایش وزن جلوگیرى مى

اضافه وزن شویم. 
ها مردم به این سازد. سالهاى نیرومند و سالم برخوردار مىفایده چهارم ورزش این است که ما را از استخوان

ترسیدند مبادا ورزش کردن به استخوان بندى و مفاصل آنها لطمه زند. اما دلیل از ورزش ابا داشتند که مى
هاى افزاید و پوکى استخوان و از میان رفتن تودهها مىورزش مناسب در واقع بر اندازه و استحکام استخوان

اندازد. شود به تعویق مىاستخوانى را که در کهنسالى عارض مى
کند. اگر چه داروهایى براى کنترل فشار خون باال فایده پنجم ورزش این است که فشار خون را تنظیم مى

موجودند اما تقریباً همه آنها داراى عوارض جانبى هستند. باید فشار خون خود را از طریق ورزش کردن به طور 
طبیعى کنترل کنیم تا مجبور به استفاده از دارو نشویم. 

ترى داشته باشیم. ورزش نه تنها سبب تر و سالمشوند که زندگى طوالنىاین نتایج در مجموع سبب مى
بخشد. به قول ه انسان از بدنى سالم برخوردار شود بلکه همچنین به روح و روان او نیز سالمت مىشود کمى

معروف عقل سالم در بدن سالم است. 

اثرات درمانى ورزش 
کنند که اثرات استرس را کنترل هر ساله آمریکائیان میلیونها دالر پول صرف تهیه و تولید داروهایى مى

تواند کار چنین داروهایى را انجام دهد، اى مناسب براى ورزش کردن مىاى بسیارى از مردم، برنامهکند. برمى
بى آن که عوارض جانبى در پى داشته باشد. 

اى صرفاً دانید که این روحیه باال مسالهدارند. اما آیا مى» اى باالروحیه«اید که ورزشکاران احتماالً شنیده
شوند تا هورمونى قوى به نام اند که تمرینات ورزشى فشرده سبب مىقات ثابت کردهروانى نیست؟ تحقی

شود، مسکن طبیعى بدن است. تأثیر این اندورفین وارد جریان خون شود. اندورفین که از غده هیپوفیز ترشح مى
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وضعیت شود و شخص را درهورمون که تا دو ساعت پس از ورزش باقى است، موجب افزایش انرژى بدن مى
آورد. دهد چنانکه ورزشکار در مجموع احساس خوبى به دست مىروحى و روانى مطلوبى قرار مى

دانست که استرس بخشى از زندگى در دنیاى گناه آلود خواهد به عقیده من این امر تصادفى نیست. خدا مى
بود. در نتیجه براى ما آرام بخشى طبیعى فراهم ساخت. 

شود. تأثیرات روانى مطلوب ورزش در نتیجه افزایش اکسیژن دریافتى بدن حاصل مىیکى دیگر از 
تحقیقى  در انگلستان صورت گرفت که نشان داد اگر اکسیژن دریافتى بدن فقط به میزان پانزده درصد 

ببرد. تواند انواع خفیف افسردگى را از میان افزایش یابد اثرى ضد افسردگى بر جاى خواهد گذاشت و مى
شود که شخص با عالوه بر تأثیرات روحى و روانى مطلوب ورزش، این نتیجه روحانى نیز حاصل مى

سازد. کار کوچکى نیست که شخص بتواند به خدا بگوید: مراقبت شایسته از بدن خود خدا را خشنود مى
ترین انگیزه من از مهم» م.دارخداوندا من تمامیت وجودم، از جمله بدنم را به جهت عبادت تو تقدیم مى«

ورزش منظم همین است. 

از کجا باید آغاز کرد 
هاى پزشکى به پزشک اگر جداً در فکر حفظ سالمت و تندرستى خود هستید ابتدا جهت انجام آزمایش

کنند و باالى چهل و پنج سال سن دارند مراجعه کنید. این نوع معاینات به ویژه براى کسانى که ورزش نمى
بى خبریم، ورزش کردن نه ضرورى است. اگر از لحاظ پزشکى مشکالتى داشته باشیم که خود از وجود آنها 

اى نخواهد داشت بلکه موجب تشدید آنها خواهد شد. بنابراین لطفاً پیش از مراجعه براى انجام فقط فایده
معاینات پزشکى، ورزش نکنید. 

توانید گام بعدى این است که اطالعات خود را در مورد نحوه ورزش کردن بیفزایید. براى این کار مى
اند بخوانید. هر اندازه بیشتر یاد بگیرید، انگیزه را که درباره تمرینات ورزشى نوشته شدههاى مفیدىکتاب

بیشترى نیز کسب خواهید کرد. 
هاى پزشکى قرار گرفتید و بر اطالعات خود درباره تمرینات ورزشى افزودید پس از این که مورد آزمایش

رسد که به نکات اساسى زیر عمل کنید:نوبت آن مى
ورزشى را انتخاب کنید که از انجام دادن آن لذت ببرید. مقصود این نیست که حتماً ورزش مورد عالقه -1

خود را انتخاب کنید، بلکه باید ورزشى را برگزینید که از آن لذت ببرید و پس از مدتى از آن خسته نشوید. 
وانند به قلب و ششها و عروق انسان تدکتر کوپر از سى ورزش اروبیک نام برده است که به طرز موثرى مى
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توان به شنا، دوچرخه سوارى و پیاده روى برد مىهایى که دکتر کوپرنام مىسالمت ببخشند. از بهترین ورزش
توانند آغاز بسیار خوبى باشند، زیرا تقریباً در هر سنى و هر جایى و هر زمانى ها مىاشاره کرد. این ورزش

ا پرداخت و یادگیرى آنها مستلزم آموزش چندانى نیست. توان به انجام دادن آنهمى
زمانى را براى ورزش کردن تعیین کنید و ورزش را مانند مسواك زدن و دوش گرفتن، جزئى از برنامه -2

اما هرگز این وقت » هر گاه وقت داشتم ورزش خواهم کرد«گویند: همیشگى زندگى خود سازید. بسیارى مى
هاى زندگى خود قرار دهیم و در برنامه هفتگى خود وقتى ش کردن را در شمار اولویترسد. باید ورزفرا نمى

را به آن اختصاص دهیم. 
به شدت و فشردگى ورزش خود توجه داشته باشید. حتماً به این مساله توجه کنید. در طى این فصل من به -3

شى شما نامناسب باشد و در بدو کار، فشار ام زیرا اگر برنامه ورزاستفاده کرده» ورزش مناسب«عمد از ترکیب 
بسیار زیادى بر عضالت خود وارد سازید خسته و کوفته خواهید شد و حتى ممکن است به بدن خود نیز 

اى عایدتان نخواهد شد. صدمه بزنید. از طرفى اگر کمتر از حد الزم بر عضالت خود فشار آورید نتیجه
ت بیست تا سى دقیقه بدون وقفه ورزش کنید. براى حفظ سالمت و در هفته چهار یا پنج مرتبه به مد

تندرستى اختصاص این مقدار وقت زیاد نیست. 
سعى کنید طورى ورزش کنید که ضربان قلبتان به سه چهارم حداکثر خود برسد. براى تعیین این مقدار 

ست آمده را ضرب در هفتاد و ضربان باید سن خود را از عدد دویست و بیست کسر کنید و سپس عدد به د
پنج صدم بکنید. در طول ورزش باید ضربان قلب خود را در این حد نگاه دارید. 

من مجبورم دائماً دنبال «یا » شغل من طورى است که مدام در حال دویدن هستم«گویند: برخى از مردم مى
شوند که ضربان قلبمان به هفتادو درت سبب مىها به نهاى شغلى و مراقبت از بچهاما مسئولیت» هایم بدوم.بچه

پنج درصد حداکثر خود برسد و به مدت بیست دقیقه متوالى در همین اندازه بماند. 
گرم کردن بدن پیش از ورزش و استراحت پس از ورزش نیز مهم هستند. عضالتى که به سرعت وادار به 

کنند، بیشتر در معرض آسیب دیدگى قرار دارند. ت نمىشوند و پس از تمرین به اندازه کافى استراحعمل مى
مورد جلوگیرى خواهیم کرد. اگر چند دقیقه صرف نرمش کنیم از آسیب دیدگى بى

اید نظارت کند. پنجاه درصد کسانى که شروع به ورزش از شخصى بخواهید که بر اجراى تصمیمى که گرفته-4
ذارند. ورزش هم مانند هرکار دیگرى مستلزم انضباط بسیار گکنند شش ماه بعد ورزش را کنار مىکردن مى

اى که براى ورزش دارید باید است. اگر بدانید که شخصى در باشگاه ورزشى منتظرتان است یا در مورد برنامه
به یکى از دوستان خود گزارش بدهید، احتماالً با جدیت بیشترى به ورزش ادامه خواهید داد. 
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کنید. زمانى را به انجام دادن آن اختصاص دهید. به هنگام ورزش فشار معقولى بر ورزشى را انتخاب 
اید نظارت عضالت خود وارد سازید و از کسى بخواهید که بر اجراى تصمیمى که براى ورزش کردن گرفته

بود. کند. اجراى این تصمیم اگر چه مستلزم زحمت کشیدن و داشتن انضباط است، اما نتایج آن عالى خواهند 
آیا زمان آن فرا نرسیده است که تغذیه و ورزش کردن را جدى بگیریم؟ این کار بیهوده و موقتى نیست. زیرا 
بر آن هستیم که حداکثر زمان ممکن را با حداکثر انرژى و با حداکثر توان عاطفى، ذهنى و روحانى در خدمت 

ا را به کار برد. این مسئولیت را بر دوش داریم که خدا باشیم و او براى تحقق بخشیدن به اهداف ابدى خویش م
در مورد بدنى که خدا به ما عطا کرده است، ناظرى امین باشیم. 
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فصل چهاردهم 

حفظ اصالت 

شود اتومبیلها غرش کنان با سرعتى در مسابقه اتومبیل رانى به محض این که دستور آغاز مسابقه صادر مى
پردازند. اما با گذشت اندك زمانى تصادف، بیش از دویست کیلومتر در ساعت به حرکت درمسیرتعیین شده مى

وند که شمارى از اتومبیلها از ادامه شپنچرى، نقص فنى جعبه دنده و معضالتى از این دست نهایتاً سبب مى
مسابقه بازمانند. 

رسند. اما خوب شروع کردن کافى ناپذیر به نظر مىبه هنگام آغاز مسابقه سرعت، تمام اتومبیلها شکست
گذرند. بسیارى على رغم آغاز خوب خود، در شود که از خط پایان مىنیست زیرا پاداش فقط از آن کسانى مى

کنیم؟ چرا تالش ما براى رسیدن به کنیم و بد تمام مىشوند. چرا ما اغلب خوب شروع مىتوقف مىنیمه راه م
شود؟ روحانیت اصیل و حقیقى به زندگى روحانى کاذب و غیر حقیقى منتهى مى

ل توانیم بر این معضل غالب آئیم و در روحانیت اصیل و حقیقى بمانیم؟ من معتقدم که پاسخ این سؤاآیا مى
مثبت است. در این فصل از کتاب قصد دارم به سه روش براى حفظ زندگى روحانى اصیل و حقیقى اشاره کنم 

که عبارتند از: دیسیپلین داشتن، تحت نظارت روحانى بودن و تنظیم ساعت. 

فکر خوبى است اما...
اند: دعا از که در این کتاب ارائه شدهپذیرند که داشتن دیسیپلین، کلید عمل به پیشنهادهایى استبسیارى مى

هاى روزانه، وقت گذراندن با همسرمان، خدمت و بشارت موثر، تنظیم بودجه، داشتن طریق نوشتن یادداشت
خواهند که دیسیپلین بیشترى داشته باشند. رژیم غذایى سالم و ورزش. بسیارى از مردم واقعاً مى

شود که شخص به تصمیمات خود جامه عمل نپوشاند و به این اما اغلب شکست و سرخوردگى سبب مى
شود، شخص دیگر مدتى از وقت خود را با ترتیب مقاصد نیکوى او تحقق نیابند. در نتیجه دعا نادیده گرفته مى

بینند، شنوند و نمىما را نمىگیرند، گمشدگان پیام گذراند، گفتگوهاى صادقانه دیگر صورت نمىهمسرش نمى
شود. دیسیپلین بسیار شود و نهایتاً ورزش کنار گذاشته مىاز تنظیم بودجه خبرى نیست، به تغذیه توجهى نمى

عالى است اما چگونه باید آن را در زندگى روزمره خود اجرا کنیم؟ 
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شود نابرده رنج گنج میسر نمى
به این اصل اساسى است: اصل دیرتر لذت بردن. شرط داشتن دیسیپلین پاى بندى

اصل دیرتر لذت بردن به این معنى است که در زندگى خود میان لذت بردن و رنج «گوید: اسکات پک مى
تر کشیدن چنان تقدم و تاخر قائل شویم که ابتدا رنج و سختى را تحمل کنیم، تا در آینده از لذتى افزون

کامالً با این شخص موافق هستم. آیا » ه معقول و مناسب براى زندگى کردن همین است.برخودار شویم. یگانه را
خورد هاى اطراف خامه را مىاید؟ او ابتدا الیهاى مشاهده کردهتا به حال کودکى را در حال خوردن کیک خامه

راى خوردن کیک داند که تنها راه معقول بکند. یک بچه معمولى مىو سپس با لذت خامه را نوش جان مى
اى این است که قسمت عالى آن را در آخر بخورد. خامه

تواند پس از شام به بازى و تفریح گیرد که تا تکالیف خود را انجام ندهد نمىبعدها همین بچه یاد مى
تواند تفریح شخص را خراب کند. بپردازد. هیچ چیز به اندازه کارهاى ناتمام نمى

شود که با وجود دریافت حقوق کم، شود حاضر مىى که در جوانى وارد بازار کار مىهمین کودك هنگام
داند که اگر در بدو ورود خود به بازار کار سخت کار کند ها کار کند و به تعطیالت طوالنى نرود، زیرا مىساعت

و زحمت و سختى را تحمل کند، سرانجام به نتیجه خواهد رسید. 
کوشد تا به شیوه معقولى زندگى کند. چندى پیش مردى به من چنین ه این شخص مىکامالً روشن است ک

شوم و پانزده الى بیست دقیقه را صرف مطالعه کتاب مقدس، دعا یا من هر روز صبح زود بیدار مى«گفت: 
دقیقه شود تا تمام روز رابا طراوت و شادابى بگذرانم. بیستسازم. همین کار سبب مىشنیدن نوار موعظه مى

»سازد!زودتر بیدار شدن شانزده ساعت باقى مانده را متحول مى
یابند کنند، به محض این که برخوردى با یکدیگر مىهایى که مفهوم اصل دیرتر لذت بردن را درك مىزوج

شوند که چشم به پاداشى آورند. آنها در حالى وارد تونل وحشت مىبراى حل صحیح آن کوشش به عمل مى
اى اصیل و پر از مهر و محبت. رند که در انتظارشان است یعنى: رابطهدا

شود که شخص فعالً از خریدن برخى چیزها صرف نظر کند تا در آینده به عالوه عمل به این اصل سبب مى
شود که شخص به منظور حفظ بتواند اتومبیلى را خریدارى کند. عمل به همین اصل از سویى باعث مى

از خوردن برخى خوراکیها صرف نظر کند یا در سى سالگى ورزش کند تا در شصت سالگى از تندرستى
سالمت برخوردار باشد. 
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بنابراین آنچه گفته شد دیسیپلین داشتن به این معنى است که امروز رنج را تحمل کنیم تا فردا گنج را به 
دست آوریم.

تصمیم قبلى 
آسانى نیست. براى عمل به آن باید خود را متعهد سازیم که براى انجام دادن اجراى اصل یاد شده کار

گیرى کنیم. اجازه بفرمائید تا توضیح دهم. من معتقدم که اگر رنج کارهایى که در مد نظر داریم، از قبل تصمیم
نتیجه به امید دویدن و وزنه زدن را بر خود هموار کنم از انرژى و سالمت بسیارى برخوردار خواهم شد. در 

کنم. این یعنى اجراى اصل دیرتر لذت بردن، اما اصل پاداشى که از ورزش کردن نصیبم خواهد شد ورزش مى
گیرم تا هر هفته پس از پایان کار به باشگاه شود که تصمیم مىاز قبل تصمیم گرفتن زمانى وارد صحنه مى

کنم. خود یادداشت مىگیرم و در تقویمورزشى بروم. من این تصمیم را قبالً مى
کنم، اما چرا از قبل تصمیم گرفتن تا این اندازه مهم است؟ زیرا اگر چه بیش از پنج سال است که ورزش مى

شوم تا دفتر کارم را ترك کوشد تا سر به طغیان بردارد. هر روز همین که آماده مىبدنم هنوز که هنوز است مى
هاىکنم بدنم عالمت

تو قلباً دوست ندارى که امروز ورزش کنى. خیلى خسته و «گویند: دارد. این عالئم مىم گسیل مىمنفى به مغز
کوفته هستى. یک ساعت دیگر هم کار کن و به منزل برو. اگر یک روز از ورزش صرف نظر کنى آسمان به 

ى نکرده باشم، هنگامى ریزاگر از پیش براى ورزش کردن برنامه» زمین نخواهد آمد. این قدر بى انعطاف نباش.
هایى روبرو شوم تسلیم خواهم شد و از ورزش صرف نظر خواهم کرد. اما تصمیم خود را که با چنین کشمکش

هاى دشوار مسئولیتم اى مفید است. براى مثال یکى از قسمتگیرى در هر زمینهام. این نوع تصمیمقبالً گرفته
موعظه جدیدى در کلیسا بکنم. برخى روزها با کمال میل به تهیه تهیه موعظه است. هر یکشنبه و چهارشنبه باید

ام چیست؟ اى که اندیشیدهدهم که سرگرم کار دیگرى شوم. چارهپردازم و برخى روزها ترجیح مىموعظه مى
وقت 11الى 7شنبه، چهارشنبه و جمعه و شنبه صبح از ساعت گیرم تا هر دوشنبه، سهاین که قبالً تصمیم مى

راصرف تهیه موعظه کنم، چه حوصله این کار را داشته باشم و چه نداشته باشم. تصمیم تهیه موعظه را خود 
گیرم. قبالً مى

توانم مابقى اوقات رسانم مىشود: اول، وقتى کار تهیه موعظه را به اتمام مىاز این کار دو پاداش نصیبم مى
ترسم که مبادا در برابر دیگرى سازم. دوم، دیگر از این نمىروز را که از تمرکز کمترى برخوردارم صرف پروژه
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جماعت بایستم و نتوانم پیغامى از کالم خدا به آنها بدهم که با مسح الهى همراه باشد. نیل به چنین نتایج 
بخشند تا دیسیپلین داشته باشم. مطلوبى به من انگیزه مى

نباید یکه تاز باشیم 
ردن و از پیش تصمیم گرفتن، کلیدهاى مهمى براى داشتن زندگى ثمربخش هستند. اما اصل دیرتر لذت ب

نهم و از این که دیسیپلین دارم به خود حتى عمل به آنها هم کافى نیست. اگر چه من استقالل خود را ارج مى
ه از مردان و زنان ام ککنم، اما باید تصدیق کنم که نیاز دارم تا تحت نظارت باشم. من یاد گرفتهمباهات مى

شوند مرا از وجود آن روحانى تقاضا کنم که بر روش زندگیم نظارت داشته باشند و هر گاه متوجه اشکالى مى
مطلع سازند. 

پذیرند بسیارى از مردم، به ویژه مردان، اهمیت در حالى که اکثر مردم نیاز خود را به داشتن دیسپلین مى
کنند که به تنهایى قادر به خواهند یکه تاز باشند زیرا فکر مىگیرند. آنها مىتحت نظارت بودن را نادیده مى

پندارند که نیازى به کمک دیگران ندارند. حفظ شیوه اصیل و حقیقى زیستن هستند و مى
مقدس کردم که براى رشد روحانى کافى است که دعا کنم و کتابسالها من هم بر همین باور بودم و فکر مى

مقدس و ام که رشد روحانى بر سه پایه استوار است که عبارتند از: دعا، مطالعه کتابانم. اما دریافتهبخو
مشارکت. خداى داناى ما چنین مقرر فرموده است که رشد روحانى جز با همکارى سایر ایمانداران میسر نشود. 

پذیر است. البته مقصودم از چنین روابطى، نابنابراین داشتن روابط صمیمانه با سایر ایمانداران ضرورتى اجتناب
هایى نیست که هدف از ایجاد آنها تفریح، کار شراکتى یا فرار از تنهایى است، بلکه از روابطى سخن دوستى

گوید که مى9:12- 16گویم که هدف شخص از ایجاد آنها رشد در زندگى روحانى است. پولس در رومیان مى
ه ایمانداران از یکدیگر مراقبت کنند. به یکدیگر هشدار دهند، یکدیگر را چنین روابطى مستلزم این است ک

نصیحت و تشویق کنند و در صورت لزوم یکدیگر را مورد مواخذه قرار دهند. چنین روابطى تا حدى ترسناك 
ال به هستند، زیرا مایل نیستیم که دیگران بر زندگى ما نظارت داشته باشند و درباره آن نظر بدهند. با این ح

راستى نیازمند چنین نظارتى هستیم. 

به من کمک کنید 
کردم. یک مقدس برگزار مىهاى فوتبال کشورم هر هفته جلسه بررسى کتابزمانى براى اعضاى یکى از تیم

روز زودتر از وقت کالس به باشگاه رسیدم و دیدم که اعضاى تیم در حال بررسى فیلم مسابقه روز قبل هستند.
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هاى شاخص تیم بر عهده داشت. با کمال تعجب مشاهده کردم که بازیکنان اغلب رهبرى جلسه را یکى از چهره
» مایک، فیلم را همین جا نگهدار. اشکال من در این قسمت از بازى چه بود؟«کردند: از شخص مزبور سؤال مى

هاى شناخته داشتند و در سطح جهان چهرهدر آن جلسه، قهرمانان سرشناسى که حقوق باالیى دریافت مى
مایک، فراموش کن که ما که هستیم و چه هستیم. حقیقت را به ما بگو. «گفتند: اى بودند، در واقع مىشده

» م.اشکال کار ما کجا بوده است؟ به ما کمک کن تا دفعه بعد بهتر بازى کنی
خواهند تا اشکال کارشان را به آنها بگویند. معماران در دنیاى تجارت تاجران جوان از تاجران با تجربه مى

بینید به من ام نگاه کنید و اگر اشکالى مىلطفاً به این طرحى که داده«گویند: ترها مىجوان نیز به با تجربه
»بگوئید.

استقالل روحانى 
طلبند تا بتوانند در میدان ورزش یا عرصه تجارت قهرمانان ورزشى و تاجران مشتاقانه از دیگران کمک مى

عملکرد بهترى داشته باشند. با این حال بسیارى از مسیحیان حاضر نیستند که به منظور داشتن رفتار مسیحى 
شود: چنین گفتگوهایى رد و بدل مىبهتر، از دیگران کمک بگیرند. معموالً میان این عده از مسیحیان 

»اى ندارم.ام چون مرا متهم کرد که رفتار مسیحى چندان شایستهمن با سیروس مشکل بزرگى پیدا کرده«-
»گفت یا نه؟خوب، حاال او راست مى«-
» بله، حرفش درست بود اما دوست ندارم که او چنین حرفى به من بزند.«-
»چرا؟«-
.»"حکم نکنید"گوید که مقدس نمىسرش به کار خودش باشد. به عالوه مگر کتابچون باید«-

مقدس در مورد حکم نکردن، این اجازه را از کنند که فرمایش کتاببسیارى از مسیحیان به غلط تصور مى
ه میزان تعهدم هیچ نوع نظرى دربار«گویند: کند که اشکاالت ما را به ما گوشزد کنند. آنها مىدیگران سلب مى

ام یا طرز رفتارى که با همسر و هاى اخالقىبرم، ارزشهایم، نوع کلماتى که به کار مىنسبت به خداوند، ارزش
» فرزندان یا کارمندانم دارم ابراز نکنید.

قدس ماى درباره دیگران ابراز کنیم، اما کتاببه این معنى است که نباید نظر نسنجیده» حکم نکردن«اگر چه 
دهد که مسیحیان باید یکدیگر را تشویق و توبیخ کنند. آشکارا تعلیم مى

توانیم داشته باشیم، برخوردارى از کمک یک محافظ یکى از بزرگترین برکاتى که ما در زندگى خود مى
روحانى است. محافظ روحانى شخصى است که بر تالش ما براى داشتن زندگى روحانى اصیل و حقیقى 
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دانم که قصد دارى در زندگى روحانى خود قهرمان شوى پس هر مى«گوید: دارد. این شخص به ما مىنظارت
ات برخوردم که مانع از رسیدن تو به چنین مقامى خواهد شد تذکر الزم را گاه به مشکلى در زندگى روحانى

» خواهم داد.
هى سرسرى و سطحى به زندگیمان دارند. اما البته دوست ندارم که این کار را اشخاصى انجام دهند که نگا

باید از یک یا دو دوست قابل اعتماد دعوت کنیم که محافظ روحانى ما باشند. اشخاصى که ما را به خوبى 
توانند خدمتى بس گرانبها براى ما انجام دهند. شناسند و سخت به فکر خیر و صالح ما هستند، مىمى

کنند به من اى عیب هایى را که در من مشاهده مىعوت کردم تا در جلسهاواخر از رهبران کلیسایمان د
بگویند. به آنها قول دادم که حالت تدافعى به خود نگیرم و بسرعت واکنش نشان ندهم. جلسه گفتگو طوالنى و 

ود مالل آور بود اما هرگز سخنانى را که آن شب شنیدم فراموش نخواهم کرد. اگر چه آنچه شنیدم سخت تلخ ب
اما براى رشد من در روحانیت اصیل و حقیقى ضرورت داشت. 

رها شدن به حال خود 
ام با وجودى که دوستان بسیارى داشتم، محافظان روحانى نداشتم. در آن زمان در اوایل زندگى مسیحى

د و سالمت شها از همسر و فرزندانم دور بودم. عالئم خستگى و فرسودگى در من دیده مىاغلب هفته
ام به خطر افتاده بود. به عالوه وقت چندانى براى مشارکت حقیقى با خدا نداشتم. با این حال هیچ کس جسمانى

کردند و زد. بدتر آن که برخى از خادمان کلیسا نیز به همان روش من زندگى مىکوچکترین حرفى به من نمى
گفتم. من هرگز سخنى به آنها نمى

د آن زمان زندگى کنم سیل تذکرات و انتقادات محافظان روحانى به سویم جارى خواهد شد. اگر امروز مانن
روم، ادامه دهم. من نیز اجازه نخواهم داد که دوستان و آنها اجازه نخواهند داد که همچنان به راه غلطى که مى

همکارانم همچنان در اشتباهات خود بمانند. 
روزى مردى روحانى با شهامت تمام در برابرم ایستاد و از روشى که اما چه چیز سبب ساز تغییر شد؟

بیل اگر چنین ادامه «مستقالً براى زندگى خود در پیش گرفته بودم سخت انتقاد کرد. وى به من چنین گفت: 
کنى. به روى و تصمیمات اشتباه بسیارى اتخاذ مىدهى به جایى نخواهى رسید. تو با شتاب بسیارى پیش مى

روى ات نظارت داشته باشند و هر گاه راه را به اشتباه مىاحتیاج دارى. به برادرانى نیاز دارى که بر زندگىکمک
» تذکرات الزم را بدهند.
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این شخص به من پیشنهاد کرد که دو یا سه نفر از برادران کلیسا را انتخاب کنم و گروه کوچکى را تشکیل 
جام دهم. دهم. بر آن شدم که این کار را ان

هاى گوناگونى که با سه مرد را که با آنها همدلى و همفکرى بسیار داشتم براى این منظور برگزیدم. درتماس
این اشخاص چه در زمینه امور روحانى و چه در زمینه امور غیر روحانى داشتم متوجه شده بودم که از گذراندن 

هاى که یک هفته در میان یکدیگر را مالقات کنیم. در مالقاتبرم. ما ترتیبى دادیموقتم با این اشخاص لذت مى
توانستیم از گفتگو درباره آب و هوا، بازار بورس و ورزش فراتر رویم، اما به تدریج به نخست، به دشوارى مى

ح، اى که در آن رشد یافته بودیم، چگونگى ایمان آوردنمان به مسیترى پرداختیم و در مورد خانوادهمسایل عمیق
شد: اهداف شغلى و عطایاى روحانى خود سخن گفتیم. بعدها میان ما سؤاالتى عمیق از این دست مطرح مى

، »اید چیست، چه جوابى به شما خواهد داد؟اگر از همسرتان سؤال کنید که بزرگترین خدمتى که به او کرده«
شوید که دروغ بیشتر وسوسه مىدر چه مورد«، »در چه موردى اطاعت از خدا برایتان بسیار دشوار است؟«

کدام ویژگى شخصیتى در شما بسیار ضعیف «، »، مهمترین ویژگى روحانى شخصیت شما چیست؟»بگویید؟
هایى سبب شد تا از گفتگوهاى سطحى به گفتگوهاى عمیقى برسیم که در کلنجار رفتن با چنین پرسش» است؟

شنیدن آنها نیاز داشتیم. این برادران چنین سخنانى به من شد که همه ما بهآنها مسایلى تلخ اما مفید بیان مى
گذرانى؟ بر سر قرارهایى که زمانى با یکدیگر گذاشتید چه بیل، چندان که باید با همسرت وقت نمى«اند: گفته

ات بیل باید محل سکونت خود را تغییر دهى، چون به کلیسا خیلى نزدیک است و خانواده» «آمده است؟
»را ندارندآسایش الزم 

ام ندارند. اما واقعیت این شاید برخى بگوئید که این اشخاص کارى جز دخالت کردن در زندگى شخصى
ام که اگر مداخله مهرآمیز آنها است که نقش این اشخاص در زندگى من، بسیار حساس بوده است و مطمئن

شدم. نبود، از کنترل خارج مى
آمیزى قرار دارد. وى ردم که از نظر جسمانى و روحى در وضع فاجعهکچندى پیش با کشیشى صحبت مى

اى دارد. به شدت خسته است و حدوداً دوازده کیلو اضافه وزن دارد. زندگى زناشویى برنامه کارى بسیار فشرده
ش کنید؟ باید روبا خود چه مى«او در وضع مطلوبى نیست و فرزندانش در آستانه طغیان هستند. به او گفتم: 

هیچ کس به فکر من نیست. «وى گفت: » زندگى خود را تغییر دهید. چون پادشاهى خدا به وجود شما نیاز دارد.
آیا علت این امر واقعاً بى اعتنایى » افتم که اهمیتى براى کسى ندارم.کم به این فکر مىدهد. کمکسى تذکرى نمى

اى انفرادى است؟ زندگى مسیحى مسابقهکنند اطرافیان وى به وضع اوست یا این که آنها تصور مى



8

کند، همچنین مرد روى آهن، آهن را تیز مى«فرماید: مى17:27اى نیست. امثال زندگى مسیحى چنین مسابقه
قرار نیست » از کثرت مشورت دهندگان نصرت است.«گوید که نیز مى6:24امثال » سازد.دوست خود را تیز مى

باید از اشخاص روحانى "ما به یکدیگر نیاز داریم"ا به تنهایى بر دوش کشیمکه بار زندگى مسیحى خود ر
دعوت کنیم تا محافظان روحانى زندگى ما باشند و خود نیز باید محافظان روحانى دیگران باشیم. 

نقش حمایتى محافظ روحانى 
فرماید: مى10:4و حمایت. جامعه وظیفه دیگرى که بر دوش محافظ روحانى قرار دارد عبارتست از تشویق 

دو از یک بهترند...زیرا اگر بیفتند یکى از آنها رفیق خود را خواهد برخیزانید. لکن واى بر آن یکى که چون «
کنند بلکه محافظان روحانى نه فقط وظایفم را به من یاد آورى مى» بیفتد دیگرى نباشد که او را برخیزاند.

کنم و شوم. کار را خراب مىافتم. اشتباهاتى مرتکب مىخیزانند. من هم مىا بر مىافتم مرهمچنین زمانى که مى
افتد خدا از طریق محافظان شوم. اغلب زمانى که چنین اتفاقى مىهایى روبرو مىها و ناراحتىبا دشوارى

بخشد. کند و تسلى مىام مرا راهنمایى مىروحانى
آید برایم انجام کند و حاضر است هر چه از دستش برمىمن تلفن مىیکى از این برادران هر روز صبح به

دهد. 
دانم امروز یادآور چه خاطرات تلخى است. امروز سالگرد فوت پدرت است. مى«گوید: براى مثال وى مى

»براى تو دعا خوام کرد.
بسیار مطمئنى که براى هاى شدم. یکى از روشدر نوجوانى من در اردوهاى کلیسایى غریق نجات مى

بردیم این بود که هر یک از ما غریق نجاتها مسئول محافظت از یک نفر ها به کار مىمحافظت از جان بچه
شدیم. در زندگى مسیحى خود نیز باید از همین روش نظارتى بهره گیریم. مى

برخود بیش از حد فشار نیاورید 
کلید سوم براى حفظ زندگى روحانى اصیل و حقیقى عبارتست از تنظیم سرعت. در مسابقه اتومبیل رانى 
براى این که کنترل اتومبیل از دستتان خارج نشود باید در سر پیچها از سرعت خود بکاهید. اگر بخواهید تمام 

د شد. مسیر را با حداکثر سرعت طى کنید موفق به عبور از خط پایان نخواهی
ام زیرا من نیز همانند بسیارى از شما شخصى این دشوارترین درسى بوده است که در زندگى خود آموخته

پرانرژى هستم که دوست دارم کار خود را با حداکثر سرعت و در حداقل زمان ممکن به انجام رسانم و تعلل را 
دوست ندارم. 
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اى که انجام باالیى را از تمام کارهاى خوب و خدا پسندانهها براى توجیه این مساله فهرست بلندسال
تواند مخرب باشد. وقتى متوجه شدم که نیز مى» خداپسندانه«کردم. اما حتى انجام دادن کارهاى دادم ذکر مىمى

یجه زند دریافتم که باید از سرعت خود بکاهم. به این نتام مىاى به سالمت و خانوادهکار بیش از حد چه لطمه
رسیدم که زندگى را نه مسابقه دو سرعت بلکه دو ماراتن باید بدانم. در نتیجه براى آن که بتوانم مسافتى 

کاستم. بایست از سرعت دویدن خود مىتر را طى کنم مىطوالنى
توان از سرعت خود کاست: بقا، تعمق و تفریح بتدریج دریافتم که به سه هدف مى

بقا 
ز این که بگویم بقاى ما در گرو کاستن از شتاب زندگیمان است تعجب خواهید کرد؟ به نظر شما عیسى آیا ا

در این باره چه نظرى داشت؟ 
چند باب نخست انجیل مرقس شامل شرحى مهیج و سریع از خدمت عیسى هستند. در این چند باب 

شود. او مسافرت رگرم تعلیم دادن به آنها مىگزیند و سخت سخوانیم که عیسى براى خود شاگردانى برمىمى
پردازد و انبوه جمعیت براى شنیدن دهد و از صبح سحر تا شب به شفا دادن بیماران مىکند، تعلیم مىمى

شوند. سخنانش به گرد او جمع مى
شنوند ىشوند. در همین زمان این خبر تکان دهنده را مکم عیسى و شاگردانش خسته مىروشن است که کم

که هیرودیس پادشاه، یحیى تعمید دهنده را به شهادت رسانده است. در یک لحظه خستگى مفرط آنها با غم و 
آمیزد. اندوهى جانکاه درمى

زیرا آمد » بدیشان گفت خلوتگاهى دور افتاده بیایید و اندکى بیارامید.«خوانیم: چنین مى31:6-32در مرقس 
مجال نان خوردن هم نداشتند. پس تنها، با قایق عازم مکانى دور افتاده شدند.و رفت مردم چندان بود که

دانست که هنوز گرسنگان، بیماران و نیازمندان بسیارى دانست که شاید مردم اعتراض کنند. او مىاو مى
حتماً باید استراحت دانست که شاگردان از رمق افتاده بودند و بودند که نیاز به کمک داشتند، اما این را هم مى

کردند. مى
اند. آنها اند چون بیش از ظرفیت جسمانى و روانى خود از خود کار کشیدهبسیارى از مسیحیان از رمق افتاده

اند تا پا به پاى دیگران پیش اند که چه زمانى باید دست از کار بکشند و استراحت کنند و خواستهتشخیص نداده
اند که خدا به هر یک از ما ظرفیت خاصى بخشیده است. بروند اما از یاد برده

کنید؟ دانید؟ آیا یکى از عالئم هشدار دهنده زیر را در خود مشاهده مىآیا شما ظرفیت خود را مى
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خیزید بقدرى آشفته هستید که توان کار کردن ندارید. وقتى صبح از خواب برمى-
کنید. اید و از کاه، کوه درست مىحساس شده-
اى ندارید. داشتید اکنون دیگر عالقهبه آنچه پیشتر دوست مى-
خواهید چیزى از مشکالت دیگران بشنوید. دیگر توجهى به درخواستها و نیازهاى دیگران ندارید و نمى-
گیرید. اید و از همه ایراد مىمنفى باف و ایراد گیر شده-
خواهید از مردم فاصله بگیرید. بشکلى غیر عادى مى-
گذرد.اند و روزتان به دشوارى مىرویاها و آرزوهایتان رنگ باخته-
بگریزید. » از همه چیز«خواهید خواهید فرار کنید. مىمدام مى-
تمایلى عجیب به این دارید که خود را به فعالیتى ساده و سطحى، سرگرم سازید. -

»از سرعت خود بکاهید! به خود استراحت دهید!«هوم این عالئم هشدار دهنده این است: مف
هر کس روش مخصوص به خود را براى استراحت دارد. برخى دوست دارند به مسافرت بروند. برخى 

بیابد که دهند در منزل بمانند و استراحت کنند. هر کس باید بکوشد تا روشى را براى استراحت دیگر ترجیح مى
با نیازها، برنامه کارى و بودجه او سازگار باشد. 

شویم آسیب پذیرى ما در برابر وسوسه چرا این کار اهمیت بسیار دارد؟ زیرا زمانى که خسته و فرسوده مى
نهیم. یک رهبر مسیحى که در گناه افتاده بود اعتراف کرد که شود و کمتر به هدایت الهى گردن مىبیشتر مى

مترین دلیل سقوط او این بوده است که هرگز در فکر استراحت و تجدید قوا نبوده است. خستگى روحى و مه
روانى این شخص سبب شده بود تا هدف حمله مستقیم شیطان واقع شود. 

تعمق 
اى گمنام چنین نوشته است: نویسنده

جوشید ساعتى از وقت خود را تلف کردم،اى که از کوه مىصبح یک روز، در کنار چشمه
از آسمان، ابرى برگرفتم و با آن براى خویش رویایى ساختم. 

نزدیک غروب، به دور از همهمه آدمیان، 
عصر یک روز تابستان را تلف کردم و رویاى خویش را باز ساختم، 

ش را تلف کردم؟ شاید وقت خوی
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هاى زیبا و الوان زینت بخش آن زنند که هیچگاه در راهى که گلبر این کار، انگ اتالف وقت را آنان مى
اند. هستند با خدا راه نرفته

اما من در همان یک ساعت کوتاه عصراست که 
شادى و خرسندى، 
یابم. آرامش و قوت مى

بخشند ن گنجى مىرویاهایم به م
ناپذیر. گنجى که امیدى است حقیقى و لرزش

هاى به ظاهر تلف شده، زندگیم را پرثمر و همین وقت
سازند. ایمانم را تازه مى

من معتقدم که مشغله بیش از حد، دشمن قسم خورده رشد روحانى است. چرا؟ زیرا ما را از تعمق باز 
د که نتوانیم درباره موضوعات مهم زندگى خود نظیر خدا، روابط، اهداف و مقاصد خود شودارد و سبب مىمى

در زندگى و خدمت بدقت بیاندیشیم. 
توانیم بقول شاعر گیریم در حالیکه مىاى را براى زندگى در پیش مىبسیارى از ما ناخواسته روش نسنجیده

جوشد تلف کنیم و درباره مسیر زندگى خود به کوه مىاى که از چند ساعت از وقت خود را در کنار چشمه
تعمق بنشینیم. 

چندى پیش ناهار را با مدیر شرکتى که یازده هزار کارمند دارد صرف کردم. وى در هشتاد سالگى نیز هنوز 
هاى گوناگون است. در جریان صحبت به او مشغول سفر به نقاط مختلف جهان و شرکت در جلسات و کمیته

هاد کردم که قدرى هم به حیات ابدى بیندیشد. پیشن
این شخص به مدت هشتاد سال کار کرده » کنم که باید کمى در این باره بیندیشم.بله فکر مى«وى گفت: 

است، مدیریت کرده است، در جلسات گوناگون شرکت کرده است، به این سو و آن سو سفر کرده و 
القدس ورده و پول خرج کرده است اما هرگز حتى یک بار به زمزمه روحقراردادهاى متعدد بسته است، پول درآ

هاى ابدى بیندیشد کوچکترین وقعى ننهاده است. در این باره که به واقعیت
اید که دیگر وقتى براى تعمق درباره زندگى آیا شما نیز همین گونه هستید؟ آیا بقدرى خود را مشغول کرده

ت احتماالً: خود ندارید؟ اگر چنین اس
هایتان تناسبى ندارد یا دید اشتباهى درباره شغل خود دارید. داراى شغلى هستید که با توانایى-
گوئید. القدس براى آغاز خدمتى جدید لبیک نمىبه دعوت روح-
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خواهید ازدواج کنید یا اگر متأهل هستید، به خاطر بى توجهى به زندگى زناشویىبا شخص نامناسبى مى-
خود در حال تخریب آن هستید. 

کنید. در زندگى خود اهداف اشتباهى را دنبال مى-
این موضوعات شایسته تعمق جدى هستند. 

تابستان چند سال پیش تصمیم گرفتم که به مدت چند هفته به منظور تعمق و بررسى مسایل زندگیم به 
ها هاى گوناگون بودم که عمالً اولویتسرگرم تهیه موعظهتعطیالت بروم. این تصمیم از آن سبب بود که بقدرى

و اهداف زندگیم را فراموش کرده بودم. در نتیجه از رهبران کلیسا درخواست چند هفته مرخصى کردم. 
اى را در ساحل دریاچه میشیگان اجاره کردم و به همراه همسر و فرزندانم به آنجا رفتم. صبحها سپس کلبه
ریزى و تعیین مجدد اولویتها کردم و براى آینده به دعا و برنامههایم در سال گذشته مىابى فعالیترا صرف ارزی

پرداختم. هنگامى که تعطیالت به پایان رسید در حالى به منزل بازگشتم که دید جدیدى از اراده خدا براى مى
ام یافته بودم. زندگى و خدمت

روم و هر سال نیز با دیدهاى جدیدى به ن هدف مدتى به تعطیالت مىاز آن زمان به بعد هر سال با همی
گذارند. اگر چنین زمانى را صرف گردم که تأثیرى مثبت بر زندگى، خانواده و خدمتم بر جاى مىمنزل باز مى

یافتم. اى دست نمىکردم هیچگاه بر چنین نتایج ارزندهتفکر و تعمق نمى
هایى براى تعمق و تامل ضرورت بسیار دارد. نظر شما یب دادن چنین فرصتدر دنیاى پرشتاب امروز ترت

چیست؟ بهتر است هم اکنون چند روزى را براى تعمق تعیین کنید. زیرا این کار بهترین سرمایه گذارى است. 

تفریح 
). 10:10(یوحنا» مند شوند.ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانى بهرهمن آمده«عیسى فرمود: 

(اول » سازد تا از آنها لذت ببریمهمه چیز را به فراوانى براى ما فراهم مى«فرماید که خدا پولس مى
).17:6تیموتاوس

شود لذت و تفریح و خنده به زندگى است که سبب مىیکى دیگر از نتایج کاستن از سرعت زندگى این 
شخص باز آید. بهترین روش این تفریح، بازى  کردن است. 

گوید:اى به نام تیم هنسل مىنویسنده
بازى کردن صرفاً به معنى کارى نکردن نیست بلکه جزئى از اجراى تشکیل دهنده وجودمان و نیز اوقاتى 

گیرد!...در بازى و نشاط جان افزا. به هنگام بازى، زندگى حالتى خاص به خود مىاست لبالب سرشار از شور
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هاى ها و نابسامانىتوان بى هیچ قید و بندى خویشتن را رها کرد و از پیچیدگىتوان خود را رها ساخت. مىمى
توان بى هیچ دشوارى قوتى نو یافت! زندگى عبور کرد. مى

اى از طعم دهد که ذرهفرزندانش تدارك دیده است که به آنها امکان این را مىخدا فعالیت هایى را براى
اند لذت هاى آسمان را مادامى که بر زمین هستند بچشند. از صحبت با اشخاصى که لذت بازى را چشیدهلذت

توانند پنهان کنند. زند و لبخند خود را نمىبرم. چشمان آنها برق مىمى
برد اما مهم این است که همه ما هر از گاهى خود را به بازى بازى و تفریح لذت مىهر کس از یک نوع

شود مان سرگرم سازیم. بازى مورد عالقه من قایق رانى است و هیچ چیز به اندازه این کار سبب نمىمورد عالقه
نى هم که کار که تجدید قوا کنم. بیشتر اوقات سال من مشغول انجام وظایف شغلى خود هستم و حتى زما

کنم. در نتیجه تنها هاى ساختمانى کلیسا فکر مىهایى که باید تهیه کنم، جلسات و پروژهکنم اغلب به پیامنمى
توانم همه چیز را فراموش کنم. زمان قایق سوارى است. گویى باد و آب تمام نگرانیها را از ذهنم زمانى که مى

سازند که با قوتى نو به منزل باز ر از نشاط و سرزندگى مىشویند و وجودم را آن چنان پیکسره فرو مى
سازید؟ آیا از گردم. تفریح مورد عالقه شما کدام است؟ آیا اشتیاق پرداختن به آن را در خود خفه مىمى

خواهد که قدرتى از کنید؟ چنین احساسى را از خود دور کنید! خدا مىپرداختن به آن احساس شرمسارى مى
آسمان را هم اکنون، در همین زندگى بچشیم. در تصویرى که معموالً مردم از ایمانداران در ذهن طعم نیکویى 

خواهد که هاى افتاده هستند. خدا نمىکنند، اشخاصى مسن و کسل با چشمان گود افتاده و شانهترسیم مى
باشیم و نور شادى اصیل خواهد تا مسیحیانى اصیل و حقیقى زندگى ما تجسم واقعى این تصویر باشد؛ بلکه مى

و حقیقى از ما بتابد. 

نتیجه 

تواند باشد؟ به نظر کند چه مىسخن پایانى مناسب براى کتابى که درباره روحانیت اصیل و حقیقى بحث مى
هایى از زندگى ایماندارانى را ذکر کنم که ایمانى زنده و محکم دارند و من براى حسن ختام باید نمونه
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د. این اشخاص مسیحیان اصیل و مسیحیت ضعیف، سطحى و سر در گم روزگار ما جایى در زندگى آنها ندار
دهد. به چند نمونه توجه فرمائید: حقیقى هستند که قدرت و صداقت آنها زندگى ما را تحت تأثیر قرار مى

اش نوشته بود که مجبور شده اى از مسیحى نوایمانى دریافت داشتم. این شخص در نامهچندى پیش نامه
ون دیگر قادر به تحمل اعمال غیر اخالقى رئیس  خود نبوده است از شغل پر درآمد خود صرف نظر کند چ

گفت که درآمد شغل جدیدش کمتر است و هر روز براى رفتن به محل کارش باید دو ساعت در است. وى مى
راه باشد. اما داشتن وجدان آسوده ارزش سختى کشیدن و از دست دادن درآمد خوب را دارد. این یعنى 

مسیحیت اصیل و حقیقى. 
امروز یکى از همکارانم از من انتقاد کرد زیرا از سخنى که به او گفته بودم رنجیده بود. وى جرأت این را به 
خود راه داد که با من که سرپرستش هستم احساس خود را صادقانه در میان بگذارد و حقیقت را بگوید اگر چه 

ه سوءتفاهم رفع شده بود و ما توانسته بودیم رابطه نتایج این کار تلخ باشند. وى در حالى دفترم را ترك کرد ک
خود را با یکدیگر حفظ کنیم. این یعنى مسیحیت اصیل و حقیقى. 

رفتند. مى"عسلماه"امروز یکى از دوستانم پیش از رفتن به فرودگاه به مالقاتم آمد. او و همسرش داشتند به 
گذرد همچنان با تمام وجود سى سال از ازدواجشان مىروند و با این کهاین زوج هر سال به ماه عسل مى

عاشق یکدیگر هستند. این یعنى مسیحیت اصیل و حقیقى. 
امروز تاجرى به من تلفن زد و گفت که دعوت مرا پذیرفته است و حاضر است که در کلیسایمان سمینارى 

کند و با سخاوتمندى از خدمات مىبا موضوع نظارت برگزار کند. وى میلیونرى است که با اعتدال زندگى 
کند. این یعنى مسیحیت اصیل و حقیقى. مسیحى در بسیارى از نقاط جهان حمایت مالى مى

کند داستان توبه یکى از همکارانش را برایم تعریف هنگام نهار شخصى که در بنگاه معامالت امالك کار مى
اش یارى دهد و به کوشیده بود تا او را در زندگى شخصىکرد. دوستم سالها براى همکار خود دعا کرده بود و

این ترتیب در نزد همکارش از اعتبارى برخوردار شده بود که به اتکاى آن توانسته بود درباره ایمان خود به او 
شهادت دهد. این یعنى مسیحیت اصیل و حقیقى. 

کلیسا دعا کردیم. من با یک زوج براى شب گذشته در جلسه دعاى مشایخ، ما مطابق معمول براى بیماران
کودکشان که بیمارى روانى حادى داشت دعا کردم. آنها با چشمانى پر از اشک، هم دردى را که در دل داشتند 
با ما در میان گذاشتند و هم به توکل خود بر نیکویى و قدرت عظیم خدا شهادت دادند. این یعنى مسیحیت 

اصیل و حقیقى. 
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که به منزل بازگشتم با همسر و فرزندانم در فضایى آکنده از مهر و محبت و صمیمیت شام را امروز عصر 
اى از دوستانم از روى محبت به من تذکر دادند که کار ها پیش عدهصرف کردم و خدا را شکر کردم که سال

ت بزرگى را از دست ام توجه الزم را نداشته باشم. نزدیک بود برکبیش از حد سبب شده است که به خانواده
توانم از یکى از بزرگترین برکات مسیحیت اصیل و حقیقى برخوردار باشم. بدهم. اما اکنون در منزلم مى

چه چیز سبب شد که بتوانم کتابى درباره روحانیت اصیل و حقیقى بنویسم؟ در چند پاراگراف باال برخى از 
داد تا با مسیحیان راستینى در تماس باشم که صداقت و ایمان ها پیش خدا ترتیبىدالیل را مشاهده کردید. سال

زنده آنها پرده از روش کاذب من براى زندگى مسیحى برداشت. 
خدا تعلیمات الزم را براى داشتن زندگى روحانى اصیل و حقیقى به ما بخشیده است و قدرت ما فوق 

حال با ماست که نخستین گام را براى آغاز سفرى طبیعى الزم را براى اجراى آنها به ما عطا فرموده است.
برداریم که هیچگاه تمایلى به بازگشت از آن را نخواهیم داشت. 
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