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شخصیت 

حفظ ویژگیهاى به خطر افتاده 

نویسنده به مفهوم کلى کلمه -P{مقدس به کار رفتهاى است که بندرت در کتابشخصیت کلمه
}Pاشاره ندارد بلکه مقصودش شخصیت استوار، پرورش یافته و روحانى است. مترجم  » شخصیت«

دانیم و فقدان آن برند. ولى ما مفهوم شخصیت را مىها و تلویزیون نیز بندرت آن را به کار مىاست و روزنامه
شویم. را بالفاصله متوجه مى

بند کنند که چگونه کوچک و بزرگ گرفتار بىبرند وقتى مشاهده مىرگز این کلمه را به کار نمىکسانى که ه
و بارى جنسى هستند و چقدر آمار سقط جنین و بیماریهاى مقاربتى باالست بخاطر از بین رفتن معیارهاى 

ان امور اقتصادى رشوه و بینند که چگونه مقامات دولتى و رهبرشوند و باز وقتى مىاخالقى عمیقاً متأسف مى
گیرند و سرمایه گذاران با حداکثر استفاده از اطالعات محرمانه ثروت هنگفتى به چنگ حق و حساب مى

گیرند. این اشخاص وقتى در مورد زنانى که مورد ضرب و شتم آورند بخاطر از بین رفتن صداقت عزا مىمى
اند هستند و کودکانى که مورد تعرض جنسى واقع شدهاند و نیز شوهرانى که بیکار شوهرانشان قرار گرفته

گذرد. مانند که بر عاطفه انسانها چه مىخوانند حیران مىمطالبى مى
دهیم. اى گفته است که شخصیت ما عبارتست از کارى که ما دور از چشم دیگران انجام مىشخص فهمیده

ى است که دیگران در مورد ما دارند. از طرفى بنابراین شخصیت با شهرت فرق دارد. چون شهرت در واقع نظر
شخصیت با موفقیت و دستاورد هم تفاوت دارد. 

شنویم که ایم. اغلب در مورد زوایاى تاریک شخصیت انسانها مطالبى مىشخصیت یعنى آنچه که انجام داده
البته نیمى از داستان هستند. 

ویژگیهاى شخصیتى به خطر افتاده 
دهند که شخصیت استوارى دارند. مثالً:مردم هر روز به صدها طریق نشان مى
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تواند در حضور اعضاى کلیسا کند و در نتیجه مىزنى با ترس خود از سخن گفتن در جمع مقابله مى
شهادت دهد که پاسخ دعاى خود را بطرز معجزه آسایى دریافت کرده است. این یعنى شجاعت.

گیرد که هر روز صبح بیست دقیقه زودتر از خواب برخیزد تا ورزش کند و سپس به میم مىمردى تص
کند. این یعنى انضباط.تصمیم خود عمل مى

شود وى کند تا این که متوجه مىاش صحبت مىعالقهآموزگارى با صبر و حوصله آنقدر با دانش آموز بى
دید وسیع.اى با استعداد است. این یعنى داشتننویسنده

خواهد انصراف هاى آخر ترم تحت فشار قرار گرفته است که مىدانشجویى آنقدر بخاطر امتحانات و پروژه
گیرد تا به جاى انصراف به تحصیل خود ادامه دهد. این یعنى مداومت. دهد اما تصمیم مى

اند. این خصوصیات، جالب افتادهبه نظر من این چهار ویژگى شخصیتى همانهایى هستند که امروزه به خطر
تواند آنها را در خود ایجاد کند. به همین دلیل بسیارى بدون و مسحور کننده نیستند و شخص به آسانى نمى

ترین خواهند به زندگى خود ادامه دهند. اما شگفت اینجاست که به خطر افتادهداشتن این خصوصیات مى
طالب آن هستیم و آن عبارتست از محبت.کنیم کهویژگى همان است که همه فکر مى

گوئیم که ویژگى شخصیتى محبت را دوست داریم منظورمان فقط این است که متأسفانه اکثر ما وقتى مى
خواهیم مردم ما را دوست داشته باشند. امیدواریم که آنها ما را بستایند و رفتار محبت آمیزى با ما داشته مى

همین رفتار را با آنها داشته باشیم. اما این ویژگى براى آنهایى که واجد آن هستند باشند و ما هم بکوشیم تا
دهند و اغلب هم متوجه تر از ابراز احساسات گرم است. آنها این خصوصیت را به طرق مختلفى نشان مىعمیق

توجه فرمائید:سازند. به چند مثال در این موردنیستند که استحکام شخصیت خود را بدین طریق نمایان مى
تواند به کارش برسد قبول هاى شوهرش را که صبح بخاطر مصرف الکل نمىزنى دیگر حاضر نیست بهانه

کند. این یعنى محبت خشن. 
دهد. این نشیند و به درد دلش گوش مىشود نزد او مىمردى وقتى با چشمان اشک آلود دخترش مواجه مى

یعنى محبت رأفت آمیز. 
اى که در شهر دیگرى در انتظارش است بخاطر شود تا از پیشرفت شغلى قابل مالحظهخصى حاضر مىش

اند و در آنجا دوستانى اش چشم پوشى کند تا اعضاى خانواده بتوانند در شهر خود که به آن عادت کردهخانواده
اند به زندگى خود ادامه دهند. این یعنى محبت فداکارانه.یافته

بخشد. این یعنى اى را که در حالت مستى شوهرش را زیر گرفته و کشته است مىزن جوانى رانندهبیوه
محبت تمام عیار. 
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) و در عین حال احتماالً 13:13قرنتیانفرماید که محبت مهمترین ویژگى مسیحى (اولپولس رسول مى
تاب را به بحث در مورد محبت اختصاص ترین آنهاست. به همین دلیل است که من نیمه دوم این کناشناخته

توانیم محبت کردن را یاد بگیریم. ام اما تا از سایر ویژگیهاى شخصیتى هم برخوردار نباشیم دشوار مىداده
منظورم این است که باید شجاعت داشته باشیم تا اقدام الزم را به انجام رسانیم. از طرفى باید انضباط داشته 

ذ کنیم و سپس آنها را عملى سازیم. باید رویا داشته باشیم تا بتوانیم آینده دور را مد نظر باشیم تا تصمیماتى اتخا
قرار دهیم و عمق قلب اشخاص را ببینیم و باالخره باید پشتکار و مداومت داشته باشیم تا با وجود تمسخر 

بحث در مورد این ویژگیهاى دیگران به راه خود ادامه دهیم. به همین دلیل است که من نیمه نخست کتاب را به 
ام. شخصیتى اختصاص داده

پرورش شخصیت استوار 
من بیشتر در «برخى ممکن است نگاهى به فهرست مطالب این کتاب بیاندازند و سپس با خود بگویند: 

کنم تا این ویژگى را در خود ایجاد کنم. بعد شش هفته هم شجاعت ضعف دارم. پس دو ماه وقت صرف مى
گذارم و به ام براى رویا دو هفته کافى خواهد بود. مداومت را هم فعالً کنار مىکنم. مطمئنف انضباط مىصر

کنم. با این حساب تا یک سال بعد، از شخصیت استوارى جاى آن دو ماه را صرف انواع مختلف محبت مى
».برخوردار خواهم شد

ه از چنین روشى استفاده کرد اما توفیقى نیافت. وى بنیامین فرانکلین در شرح حال خویش نوشته است ک
رفت. ویژگى قبلى را از دست داد و به سراغ دیگرى مىگوید که وقتى یک ویژگى را در خود پرورش مىمى
توانیم به ترتیب فوق اقدام کنیم. معموالً مدتها تالش خستگى ناپذیر، داد. براى پرورش شخصیت خود نمىمى

سالها وفادارى الزم است تا ویژگیهاى شخصیتى فوق در ما ایجاد شوند و بمانند. تحمل اندکى درد و 
با این حال پرورش دادن شخصیت کارى توان فرسا و ناخوشایند نیست. براى پرورش دادن هر یک از 

متر ام. مهویژگیهاى شخصیتى رموزى وجود دارد که من در هر یک از فصول این کتاب به توضیح آنها پرداخته
رسد همتایى مسیح یعنى تنها شخصى که تا به حال در هر فضیلتى که به ذهنمان مىاز همه این که خود عیسى

گر سازد. این کمکى از نداشته است حاضر است تا در صورتى که او را پیروى کنیم سیرت خود را در ما جلوه
اعتنا گذشت. توان از کنار آن بىجانب خداوند است که نمى

ات رایگان است نج
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خوانید این نکته بسیار مهم را در ذهن داشته باشید که شخصیت ما هر قدر لطفاً در حالى که این کتاب را مى
تواند رضایت خدا را جلب کند.هم که عالى باشد نمى

روحانى موضوع این کتاب این نیست که چگونه توجه خدا را به خودمان جلب کنیم یا چگونه میزان اعتبار 
تواند باعث نجات ما شود زیرا نجات را به هیچ خود را افزایش دهیم. شخصیت هر قدر هم که مهم باشد نمى

توانیم توانیم خریدارى کنیم، حتى با داشتن شجاعت، انضباط، رویا، مداومت و محبت نیز نمىبهایى نمى
شایستگى کسب آن را بدست آوریم. 

کند. عطا کردن این هدیه براى او بسیار گران تمام شد زیرا سمانى به ما عطا مىاى است که پدر آنجات هدیه
وى مجبور گردید تا فرزند یگانه خود را براى ما فدا سازد اما براى ما نجات رایگان است. نجات چیزى نیست 

براى که بتوانیم با کوشش سخت یا رفتار خوب و شخصیت ممتاز خود آن را به دست آوریم. فقط یک راه
مسیح دراز کنیم و بگوئیم: مشارکت با خدا وجود دارد و آن این است که دستهاى خالى خود را به سوى عیسى

خواهم از تو پیروى کنم. مرا هم عضو خانواده خود بساز. شخصیت مرا خداوندا بساب و لباسهاى خداوندا مى«
این خواسته عمل خواهد کرد. عیسى دقیقاً به » جدیدى به من عطا کن و مرا همانند خود بساز

او ما را چنانکه هستیم خواهد پذیرفت و به ما اطمینان خواهد بخشید که تا ابد از آن او هستیم. سپس به 
آرامى آنقدر شخصیت ما را خواهد تراشید تا سرانجام به شباهت او درآید. 

اطبان آن کسانى هستند که چه ایماندار این کتاب براى دو گروه از افراد نوشته شده است. دسته اول مخ
ستایند و آن را براى خودشان و جامعه امروز بشر ضرورى باشند و چه نباشند استحکام شخصیت را مى

دانند. امیدوارم که بتوانم به این افراد در رسیدن به هدفى که دارند کمک کنم. دسته دوم مخاطبان این کتاب مى
اند و مشتاق آن هستند که تحوالتى عمیق در زندگیشان به به مسیح تسلیم کردهکسانى هستند که زندگى خود را 

گر شوند. امیدوارم به این دسته از افراد نشان دهم وقوع بپیوندد و فضایل اخالقى بطرز چشمگیرى در آنها جلوه
نچه انتظار داشتند تر از آشود اگر چه این راه سادهروند که به استحکام شخصیت منتهى مىکه در راهى پیش مى

باشد. 
شخصیت سالم و استوار مهمترین نیاز دنیاى امروز بشر است. اگر چند میلیارد انسانى که بر روى زمین 

ها، کنند از شخصیت استوارى برخوردار باشند در جهان شاهد جنگ، گرسنگى، فرو پاشیدن خانوادهزندگى مى
جنایت و فقر نخواهیم بود. 
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توانیم در چنین دنیاى کاملى زندگى البته تا زمان بازگشت مسیح که زمین حیاتى دوباره خواهد یافت نمى
کنیم اما این امر نباید ما را مأیوس سازد. هر اندازه شخصیت ما انسانها از استحکام و صالبت بیشترى برخوردار 

شود دنیا جاى بهترى براى زندگى خواهد بود. 
د بحث خود را از ویژگى شخصیتى شجاعت آغاز کنیم که به نظر شروع خوبى است. پس بیائی
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2

شجاعت 

غلبه بر ترسهاى فلج کننده 

اى بیش نبودم پدرم قایقى در ام. وقتى پسر بچهمن همیشه با دیدن شجاعت دیگران غرق در حیرت شده
ایرلند خرید و تمام مسیر بازگشت به خانه را با آن پیمود. او براى این کار مجبور شد اقیانوس آتالنتیک را در 

ا براى روبرو شدن با شرایط مختلف آماده طوفان بپیماید. پدرم پیش از ترك منزل براى اینکه از قبل خود ر
سازد کتابهاى بسیارى را گردآورى و مطالعه کرد. من هم تمام آنها را خواندم. موضوع اکثر این کتابها حوادثى 

اى که در حال غرق شدن بود بر خواندم که مسافران کشتىداد. در آنها مىبود که در سفرهاى دریایى رخ مى
ماندند که چه باید کرد. در این و چون جلیقه نجات براى همه آنها وجود نداشت درمىشدند عرشه آن جمع مى

خواندم داد. هر وقت که این قسمت از داستان را مىمیان ناگهان شخصى جلیقه نجات خود را به دیگرى مى
تپید.ام بشدت مىشد و قلبام حبس مىنفس در سینه

من هم «گویم: دهد در قلب خود مىلى از خود شجاعت نشان مىبینم که شخصى به جاى بزدهر گاه مى
خواهم ترس توانم را زایل سازد و نگرانى مرا اى کاش شجاعت بیشترى داشتم. نمى». خواهم چنین باشممى

خواهم در برخورد با شرایط دشوار تسلیم شوم و از معتقداتم چشم بپوشم یا مبارزه را ترك کنم. فلج کند. نمى
مقدس مطابقت دارد زیرا پولس در دوم خواهم شیر دل باشم. آرزوى من با کتاببزدل بودن مىبه جاى 

». زیرا خدا روح جبن را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را«فرماید: مى7:1تیموتاوس

شجاعت در شرایط عادى زندگى 
آید که شخصى عملى قهرمانانه انجام داده. جاى تأسف است که معموالً زمانى سخن از شجاعت به میان مى

شنویم که شخصى پیر هاى گروهى را جلب کرده باشد. مثالً زمانى در مورد شجاعت چیزى مىو توجه رسانه
اى کودکى را ن به درون استخر یخ زدهسوخته بیرون آورده است. و یا با پریداى که در آتش مىزنى را از خانه
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که در حال غرق شدن بود نجات داده است. یا با به خطر انداختن زندگى خود مانع از اصابت گلوله به دوست 
خود شده است. من این داستانها را دوست دارم ولى مسأله اینجاست که چنین اتفاقاتى بندرت در زندگى 

فراد معمولى مانند بنده و شما در تمام طول زندگى خود حتى یک بار دهند و ممکن است اروزمره ما رخ مى
رسم که گذرد بیشتر به این نتیجه مىاى را نیابند. اما هر سال که مىهم فرصت انجام دادن چنین اعمال قهرمانانه

در روبرو شدن با دشواریهاى زندگى روزمره به شجاعت عظیمى نیاز است. 
دهد شیر دل یا بزدل هستیم. هر روز مجبوریم بین حقیقت و کنیم که نشان مىتخاذ مىهر روز ما تصمیماتى ا

راحتى خودمان یکى را انتخاب کنیم. مجبوریم یا پاى معتقدات خود بایستیم و یا بخاطر راحتى خود از آنها 
چشم بپوشیم.

اى ام مخاطره آمیز حساب شدههمچنین مجبوریم میان طمع و قناعت دست به گزینش زنیم. یا باید دست به اقد
تحرکى بخزیم. یا باید با وجودى که همیشه قادر به درك طریقهاى خدا بزنیم و یا در درون النه امنیت و بى

نیستیم به او ایمان و اعتماد داشته باشیم و یا با دید انتقادى به اعمال او بنگریم و در کنج تردید و ترس کز کنیم. 
گیرند روبرو هستیم که حتى ناخودآگاه میمات که بسرعت برق در برابرمان قرار مىهر روز بقدرى با این تص

ایم. شویم که به جاى اتخاذ تصمیمات شجاعانه همرنگ جماعت شدهزنیم و گاه متوجه مىدست به انتخاب مى

شجاعت براى انتقاد پذیر بودن 
جربزه است. من هر وقت این تهمت را گویند که مسیحیت مذهب اشخاص ضعیف، بزدل و بىمردم مى

کنم که مسیحى بودن مستلزم ام چون نظر من دقیقاً عکس این است. من فکر مىام بسیار متعجب شدهشنیده
زنند. ایمان من مستلزم این شجاعت بسیارى است، شجاعتى که امروزه برچسب قدیمى و کهنه شده بر آن مى

د سازم در واقع حتى مسیحى شدن هم به شجاعت بسیارى احتیاج است که بهترینهاى خود را تقدیم خداون
فرماید که براى مسیحى شدن باید به گناهان خود در حضور خداى مقدس اعتراف کنیم. مقدس مىدارد. کتاب

این کار مستلزم شجاعت است. 
اما به آسانى ممکن است به » در فالن تاریخ باید تکالیف خود را ارائه دهید«گوید: در آغاز هر ترم استاد مى

جاى انجام دادن تکالیف خود به فعالیتهاى دیگرى بپردازیم و ناگهان چشم باز کنیم و ببینیم که موعد مقرر فرا 
جناب استاد «گوئیم: رویم و مىایم. در نتیجه به دفتر استاد خود مىرسیده است و ما تکالیف خود را انجام نداده

ام برسم. کتابخانه ام ناگهان مریض شد و من نتوانستم به تکالیفبراى من افتاد. عمهکنید چه اتفاقى باور نمى
دقیقاً همان کتابى را که من بیش از همه احتیاج داشتم گم کرده بود. 
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هاى تایپ شده تکالیفم را به دندان گرفت و ام تمام شد. ناگهان سگ پرید و نسخهوقتى تایپ کردن تکالیف
گوئیم و امیدواریم که دل استاد به رحم آید و فرصت دیگرى ن ترتیب همه چیز را جز حقیقت مىبه ای». خورد

به ما دهد. 
جناب استاد شما «احتماالً عده انگشت شمارى از ما جرأت خواهند کرد تا وارد دفتر استاد شوند و بگویند: 

ود و من هم دقیقاً خواسته شما را فهمیده بودم. اما چند ماه قبل تکلیفى را براى ما معین کردید که کامالً معقول ب
انضباطى کردم و ام کوتاهى کردم. من بىمتأسفانه بقدرى مشغول بازى و تفریح شدم که در انجام دادن تکلیف

اى ندارم. به مقصر بودن خود کامالً ام. بهانهام را انجام ندادهام را پشت گوش انداختم و متأسفانه تکلیفوظایف
کنند؟ چون اعتراف به چرا مردم به این شکل عمل نمى». دانید رفتار کنیدترفم. با من هر طور که صالح مىمع

حقیقت دردناك است و به شجاعت احتیاج دارد. 
شما باید در حضور خداى «گویم: کنم به آنها مىهنگامى که من با مردم در مورد مسیحیت صحبت مى

کنید. باید حقیقت را در مورد خود بگوئید. مقدس به گناهانتان اعتراف 
اید، اید، طمع ورزیدهاید، تقلب کردهاید، موجب رنجش دیگران شدهیعنى باید اعتراف کنید که دروغ گفته

گویم اید. همین که این سخنان را مىاید و خود محور بودهاید؛ به همسر خود وفادار نبودهصداقت نداشته
خواهند که تا این اندازه باز و انتقادپذیر باشند. در نتیجه در ر چشمان مخاطبانم ببینم. آنها نمىتوانم ترس را دمى

کنند و در این فکرند که چگونه خود را از شوند. به ساعت خود نگاه مىصندلى خود مرتب جا به جا مى
فشارى که با شنیدن این سخنان بر آنها وارد آمده است خالص کنند. 

اعتراف دردناك و تحقیرآمیز است و پرده از «گوید: گذرد؟ صدایى در قلبشان مىون آنها چه مىدر در
در عین حال صداى ». سازد اما کار درستى که باید انجام دهى همین استدارد و تو را معذب مىگناهانت برمى

همرنگ جماعت شو و بر اى نباش.فکرش را نکن. نگران کارهایى که کرده«گوید: دیگرى هم در قلبشان مى
».گناهانت سرپوش بگذار

آید. اعتراف خجالت آور و این کار از من برنمى«گویند: شوند و مىبسیارى تسلیم ترسهاى خود مى
چه کسى گفته من گناهکار هستم؟ من «گویند: زنند. مثالً مىدارى مىدر نتیجه حرفهاى خنده». تحقیرآمیز است

گیریها ار فرشاد و مریم هستند. من زندگى پاکى دارم. شاید چند بار در قضاوتها و تصمیمگناهکار نیستم. گناهک
».اشتباهات بسیار کوچکى مرتکب شده باشم که این هم اصالً مسأله مهمى نیست

ببین دوست عزیز. متأسفانه باید عرض کنم که تو آدم «دهم: شنوم ناگزیر پاسخ مىوقتى چنین سخنانى را مى
دانى کار درست کدام است جرأت انجام دادن آن را ندارى. لى هستى چون با این که مىبزد
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کنى چون دردناك است تو شهامت این را ندارى که در مورد خودت حقیقت را به خدا بگویى. اعتراف نمى
بزدل هستى اگر تو آنقدر «دوست عزیز همچنین باید بگویم ». ترسىکشى. از تصدیق حقیقت مىو خجالت مى

ترسى پس دیگر هیچوقت نگو که مسیحیت مذهب آدمهاى ضعیف است. چون کامالً که از توبه کردن مى
اگر مسیحى شدن مستلزم شجاعت ». تر هستندروشن است که مسیحیت مذهب کسانى است که از تو شجاع

است  داشتن زندگى مسیحى مستلزم شجاعت بیشترى است. 

یح شجاعت براى پیروى از مس
گفتیم تا در بستیم و مىها را مىیکى از بازیهاى ما در اردوهاى تابستانى این بود که چشمهاى یکى از بچه

کرد. مثالً بایست بر اساس دستورات یک راهنما این کار را مىاى که پوشیده از درختان بود بدود. او مىمنطقه
یک کنده در برابرت «گفت: و یا مى». رخت آنجاستبرو به چپ. مواظب باش یک د«گفت: راهنما به او مى

زدند کردند. در نتیجه با این که دوستانشان فریاد مىها به سخنان راهنما اعتماد نمىبعضى از بچه». قرار دارد. بپر!
هاى دیگرى بدو بدو داشتند. اما بچهکه مانعى در سر راهشان قرار ندارد قدمهاى خود را کوتاه و آهسته برمى

ها در این وسوسه قرار داشتند که چشم بند خود را بردارند تا بتوانند کردند. با این حال همه بچهسیر را طى مىم
خواهد که به رهنمود شخصى عمل کنیم. مسیر را بخوبى ببینند. شجاعت بسیارى مى

چشم بند شود که در جریان بازى با هایى مىاحساس ما مسیحیان گهگاه شبیه احساس همان بچه
با ». کنیم نه به دیدارزیرا که به ایمان رفتار مى«فرماید: مى7:5بستند. پولس در دوم قرنتیان چشمهایشان را مى

). اما پیروى از 6:3(امثال » طریقهایت را راست خواهد گردانید«این حال ما در جنگل تنها نیستیم زیرا خدا 
دایتهاى او به نظر غیر منطقى، غیر عقالنى و مخالف فرهنگ مسیح محتاج شجاعت بسیارى است. غالباً هعیسى

هایى دارد که عمل به آن مستلزم شهامت بسیارى است. در رسد. گاه مسیح خواستهعمومى جامعه به نظر مى
کنم بهتر است به النه خود بخزم و آیم. فکرمىخداوندا من از پس این کار بر نمى«گویم:چنین مواقعى من مى

هایبلز شجاعتت کجاست؟ برخیز و براى خداوند کار «گوید، در همین زمان صدایى در درونم مى».اشمدرامنیت ب
».توانى بر او اعتماد کنى کن. مى

توانند در زندگى روحانى خود چندان دوام بیاورند. آنها کم کم حرارت روحانى خود را اشخاص بزدل نمى
گویند. توبه و ایماندار شدن مستلزم شجاعت بسیارى است. رك مىدهند و کلیسا را براى همیشه تاز دست مى

عمل به هدایتهاى الهى در زندگى مسیحى محتاج شجاعت عظیمى است.لبیک گفتن به برخى از دعوتهاى او 
مستلزم این است که هر چه در توان داریم انجام دهیم. بعضى از آزمایشهاى خداوند ما را تا حداکثر ممکن 
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شود. باید گفت که شجاعت ها و تردیدهایى را سبب مىدهد. برخى از اقدامات او بیمر مىتحت فشار قرا
روحانى جزو ویژگیهاى شخصیتى به خطر افتاده است. 

شجاعت در روابط 
نوع دیگرى از شجاعت که امروزه در خطر نابودى قرار دارد عبارتست از شجاعت در روابط. عادت ندارم تا 

پرسند که رمز داشتن زندگى زناشویى سیار مهم پاسخهاى ساده و ضعیفى بدهم ولى وقتى از من مىبه سؤاالت ب
»شجاعت«گویم: موفق در چیست، مى

خواهیم زندگى زناشویى موفقى داشته باشیم حتماً باید میان ما و همسرمان صمیمیت وجود داشته اگر مى
شخصیت من این چنین است. به آن «م به همسرمان بگوئیم: باشد. شجاعت بسیار زیادى الزم است تا بتوانی

بعالوه شجاعت ». ام. اما شخصیت من این چنین است کنم و در واقع تا حدى هم بخاطر آن شرمندهافتخار نمى
زندگى زناشویى ما دچار مشکلى «خواهد که بتوانیم مستقیم به چشمهاى همسرمان نگاه کنیم و بگوئیم: مى

کنند؟ آنها به حل دانید مردم اکثراً در چنین مواقعى چه مىاما آیا مى». باید کارى انجام دادجدى شده است و 
روند و در حالى که مشغول کار و تفریحات خودشان هستند دهند و به راه خود مىمشکالت اهمیتى نمى

دستکشهاى مبارزه را به پاشد. آنها شجاعت این را ندارند کهزندگى زناشویى آنها بخاطر فقدان شجاعت فرو مى
بیا براى ادامه زندگى زناشویى خود بجنگیم. بیا با هم به نزد مشاور امور «دست کنند و به همسر خود بگویند: 

زناشویى برویم یا مسایل خود را با زوجى که به آنها اعتماد داریم مطرح سازیم. بیا به جاى فرار از مشکالت 
مرغ «گویند هایى که مىشجاعت الزم است تا بتوانیم با وسوسه». نیمبراى حل و فصل آنها با هم گفتگو ک

ایم برداریم، سرپوشها و دفاع از خود را کنار بگذاریم و بجنگیم، نقابهایى را که بر چهره زده» همسایه غاز است
مدتهاى مدید براى بهبود زندگى زناشویى خود تالش کنیم. 

به شجاعت در روابط زناشویى نیست. براى تربیت فرزندان هم نیاز به البته شجاعت در روابط، فقط محدود 
ام که چون حاضر به تحمل نارضایتى فرزندان خود نیستند. از تنبیه آنها شجاعت است. اغلب والدینى را دیده

پوشند! چشم مى
و » دوستت ندارماصالً«زنند، کنند و بر سر والدین خود فریاد مىها کج خلقى مىدر چنین مواقعى بچه

خواهید فرزندان خود را چنان تربیت کنید که خدا کنند. اگر مىوالدین هم با دیدن این وضع سکوت اختیار مى
خواهد باید از عصبانى شدن این زورگویان کوچک هراسى به دل راه ندهید. کمى از خود شجاعت نشان مى

ببین بچه،«بدهید و بگوئید: 
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».ر درستى که باید انجام بدهى همین است که گفتمترسم. کامن از تو نمى
براى داشتن دوستهاى ارزشمند نسبت به دیگران نیز باید شجاعت داشت باید بتوانید شجاعانه به چهره 

دوست عزیز آیا وقت آن نرسیده است که از صحبت در مورد آب و هوا و « دوست خود نگاه کنید و بگوئید: 
حرف بزنیم؟ آیا وقت آن نیست گذرد با همبازار بورس دست برداریم و در مورد آنچه در زندگى من و تو مى

». که با یکدیگر برادر شویم؟
عده انگشت شمارى شجاعت این را دارند که از یکدیگر اقدامات جدى بطلبند و براى رشد روحانى 

ام که تا از خود شجاعت نشان یکدیگر و نیز رشد روابط یکدیگر بجنگند. اما من پس از گذشت سالها یاد گرفته
م به موفقیت دست نخواهم یافت. ام، در تربیت فرزندانم و در روابط خود با دوستانندهم در زندگى زناشویى

شجاعت براى عمل به اصول اخالقى 
توان به انواع دیگر شجاعت نیز اشاره کرد که عبارتند از شجاعت در امور شغلى، شجاعت براى البته مى

روبرو شدن با شرایط دشوار و شجاعت براى عمل به اصول اخالقى چقدر شجاعت الزم است تا در مراکز داد 
ستد مطابق اصول اخالقى عمل نمائیم! چقدر شهامت الزم است تا بتوانیم در چنین جایى صداقت داشته و 

اگر تا دوشنبه صبر کنید کاالى مورد «گوئیم: خواهیم موجب نارضایتى مشتریان شویم و در نتیجه مىباشیم! نمى
خواهیم دیگران فکر کنند که اهد شد. مىدانیم تا چهارشنبه کاال از انبار خارج نخودر حالى که مى» رسدنظرمى

در حالى که در منزلمان ». من گزارش تمام درآمدم را خواهم داد«گوئیم: درستکار و صادق هستیم. در نتیجه مى
کشوى میز ما پر از قبوض گزارش نشده است. چقدر شجاعت الزم است تا بتوانیم در فرهنگى که بى بند و 

پاك بمانیم؟ چقدر شهامت الزم است تا بتوانیم پاى معتقدات خود بایستیم کندبارى جنسى در آن غوغا مى
تو خیلى رویایى، امل عجیب و غریب و مذهبى و «گویند: وقتى همه در محل کار، مدرسه یا همسایگى ما مى

».متعصب هستى؟

چگونه در شجاعت رشد کنیم؟
توانیم در ى جادویى متوسل شد؟ هنگامى مىبراى کسب شجاعت چه باید کرد؟ ورد خواند؟ یا به عصا

کنیم که اشخاص شجاع، شجاعت رشد کنیم که با ترسهاى فلج کننده خود رو به رو شویم. گاهى اوقات فکر مى
آیند. در واقع این افراد اشخاصى مثل من و شما هستند که یک روز در زندگى خود شجاع و نترس به دنیا مى

فرار از ترسهاى خود با آنها روبرو شوند. اند که به جاى تصمیم گرفته
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کرد که از وقتى بچه بودم پدرم متوجه شد که ترسو هستم در نتیجه مرا تشویق به انجام دادن کارهایى مى
زد: بیلى برو برد و فریاد مىامان مىانجام آنها بیم داشتم. مثالً زمانى که دانش آموز دبستانى بودم مرا به کارخانه

ن تریلى شو و رانندگى کن! من قبالً بارها تراکتور رانده بودم ولى وقتى خود را در اتاقک این ماشین سوار آ
انجامید و کنترل آن سخت لرزیدم. گاه راندن تریلى چهل و پنج دقیقه به طول مىغول پیکر انداختم از ترس مى

آفرین «گفت: در همین حال پدرم مىلرزیدند و شدم زانوهایم از ترس مىشد. وقتى از تریلى خارج مىمى
شد. این کار در دفعات بعد برایم تا حدى آسانتر مى». خوب بود

رسیدیم و کردیم و به میان دو ستون سیمانى پل مىگاه وقتى با پدرم در دریاچه میشیگان قایق سوارى مى
». بیا سکان را بگیر و قایق را هدایت کنروم پایینمن مى«گفت: تاختند پدرم مىامواج نیز از هر سو بر قایق مى

شدم و دست و پایم را گم کرد و وقتى کامالً وحشت زده مىکند. صبر مىدانستم که او چه مىمن دقیقاً مى
رفت و گاه امواج مسیر آن را گاه قایق مستقیماً به سمت دیواره بتونى پیش مى». آمدکردم به کمکم مىمى

گفت: رسید و مىکردم پدرم سر مىوقتى قایق را به جایى که باید باشد هدایت مىساختند. تقریباًمنحرف مى
شد. تر مىدفعه بعد کار ساده». زیاد هم بد نبود نه؟«

کرد. پدرم مرا مجبور گرفتم باز پدرم به همین شکل با من رفتار مىزمانى که پرواز با هواپیما را یاد مى
کترین فرودگاههاى آمریکا فرود بیایم که بوسیله آب احاطه شده است و بادهاى ساخت تا در یکى از خطرنامى

شد. وزند. اما هر دفعه کار برایم آسانتر مىمخالف شدیدى در محدوده آن مى
شود. هر موفقیتى اعتماد به نفس جدیدى به ما با روبرو شدن و غلبه بر هر ترسى بر شجاعت ما افزوده مى

که با ترسهاى فلج کننده خود روبرو شویم در شجاعت رشد خواهیم کرد. یکى دیگر از دهد. هنگامى مى
کند این است که با اشخاص شجاع مشارکت داشته باشیم. عواملى که به رشد ما در شجاعت کمک مى

بزدل ). اگر با اشخاص33:15قرنتیان(اول». سازدمعاشرات بد، اخالق حسنه را فاسد مى«فرماید: مقدس مىکتاب
معاشرت داشته باشیم خودمان هم بزدل خواهیم شد. 

متأسفانه اکثر اشخاصى که در پیرامون ما هستند اهل تسلیم شدن و دست از تالش کشیدن و سازش کردن 
خواهیم در شجاعت رشد کنیم باید طورى کوشند زندگى بى دردسرى داشته باشند. اما اگر مىهستند و مى

توانیم زندگینامه افراد شجاع و نیز مقاالتى در که با اشخاص شجاع بیشتر در تماس باشیم. مىریزى نمائیمبرنامه
توانیم داستان زندگى اشخاصى چون موسى، دانیال، استر و پولس را در مورد شجاعت بخوانیم بعالوه مى

امه دادند و در شجاعت مقدس بخوانیم که اگر چه با ترسهاى مهلکى روبرو شدند با ایمان به راه خود ادکتاب
رشد کردند. 
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باالخره این که براى رشد در شجاعت باید بگذاریم تا ذهنمان دگرگون شود. دیر یا زود به این نتیجه 
کند. شجاعت ویژگى شخصیتى هاى زندگى نقش اصلى را ایفا مىخواهیم رسید که شجاعت در تمام عرصه

که براى دوستدارانش ویژگى خوبى است ولى براى کسى که مایل توان گفت منفردى نیست. و در مورد آن نمى
به برخوردارى از آن نیست ضرورتى ندارد. شجاعت براى مسیحى بودن نقشى بنیادین دارد. 

شجاعت الزم است تا با مسیح راه برویم و دستان خود را به سوى او دراز کنیم و به او اعتماد نمائیم. 
اعت از مسیح زندگى کنیم. شجاعت الزم است تا مطابق اصول اخالقى عمل کنیم و شجاعت الزم است تا در اط

اى داشته باشیم. شجاعت الزم است تا کار خود را توسعه با همسر و فرزندان و دوستان خود روابط ارزنده
ترك دهیم، رشته تحصیلى خود را عوض کنیم و یا کار جدیدى را آغاز نماییم. شجاعت الزم است تا خانه را

کنیم یا به آن بازگردیم. 
خدا روح جبن را به ما نداده است «خواهد تا از آن برخوردار شویم. همه ما به شجاعت نیاز داریم و خدا مى

توان دست روى دست گذاشت و منتظر شد تا شجاعت با پاى اما نمى». بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را
ن به دنبال آن برویم. خود وارد زندگى ما شود. باید خودما
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انضباط 

ازکسب موفقیت بااستفاده
اصل دیرتر لذت بردن

شوند. آنها در کار خود موفق زنند موفق مىرسد که برخى اشخاص دست به هر کارى که مىبه نظر مى
هستند و روابط خوبى با خانواده خود دارند. ممکن است در فعالیتهاى کلیسایى و اجتماعى نیز شرکت داشته 

کنند و حتى از نظر جسمانى شد مىباشند. این افراد مسیحیان فعالى هستند و در زندگى روحانى خود پیوسته ر
کوشیم تا بفهمیم که چه شویم و مىنیز در وضع مطلوبى قرار دارند. هنگامى که به چنین افرادى نزدیک مى

چیزى سبب شده است تا بتوانند این همه از نیروى بالقوه خود استفاده کنند تقریباً در مورد همه آنها به یک 
ست از این که انضباط نقش مهمى در فعالیتهاى آنان دارد. رسیم و آن عبارتنتیجه واحد مى

از طرفى با اشخاص دیگرى نیز روبرو هستیم که مرتب در حال عقب نشینى هستند و پیوسته با شکستهاى 
شوند. اگر به آنها نزدیک شویم و اگر آنها با خودشان و با ما صادق باشند احتماالً فاجعه آمیزى روبرو مى

خوب، «ه علل شکستهاى خود اعتراف خواهند کرد. و احتماالً  از آنها چنین چیزهایى خواهیم شنید: صادقانه ب
مطابق ». «ام را پشت گوش انداخته بودمانجام تکالیف». «دانید من کارها را به حال خود رها کرده بودممى

از ». «مواظب صندوق نبودم». «نزدمزدم تلفنهایى را که باید مى». «مواظب انبار نبودم». «دستورات عمل نکردم
کردم که مشکالت خود به خود حل خواهند فکر مى». «ام وقت نگذراندمبا خانواده». «خودم مواظبت نکردم

آیند توان به ذکر این اعترافات ادامه داد اما اکثر شکستها در نتیجه فقدان یک چیز به وجود مىهمچنان مى». شد
و آن عبارتست از انضباط.

توانید بسرعت پنج نفر را به خاطر آورید شناسید که در عمل بسیار منضبط باشند؟ آیا مىاما چند نفر را مى
هاى زندگى خود واقعاً منضبط هستند؟ آیا خودتان شخص منضبطى هستید؟ خدا به من صدها که در تمام زمینه

اشخاص منضبطى هستند. البته مسأله این دوست و آشنا عطا کرده است که متأسفانه عده انگشت شمارى از آنها
نیست که آنها انضباط را دوست ندارند اتفاقاً دوست دارند که منضبط باشند اما با کمال تأسف باید گفت که 
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ام که انضباط نیز جزو ویژگیهاى شخصیتى به خطر افتاده است. من در آمارگیریهاى متعددى از مردم سؤال کرده
ز ویژگیهاى شخصیتى را داشته باشند؟ در پاسخهایى که به این سؤال داده شده است دهند کدامیک اترجیح مى

توان تبدیل اند. اما در مورد اینکه مفهوم انضباط چیست و چگونه مىسؤال شوندگان اکثراً طرفدار انضباط بوده
به شخص منضبطى شد دیدگاه مشخصى وجود ندارد. 

اط را در خود پرورش دهند و سپس آن را در زندگى روزمره خود اعمال دانند که چگونه باید انضبمردم نمى
خواهیم که بیشتر در زندگى ما وجود داشته باشد دانیم ولى مىکنند. پس این چیزى که ما مفهومش را نمى

چیست؟ اجازه بفرمائید در سه کلمه تعریفى از این ویژگى شخصیتى سوال برانگیز ارائه دهم که قلب و ماهیت 
سازد. انضباط عبارتست از دیرتر لذت بردن. به خاطر سپردن این سه کلمه آسان است و حتى را آشکار مىآن
توان در طول روز به آنها فکر کرد و در مکالمات خود آنها را به کار برد. مى

اول، خبر بد 
مفهوم دیرتر لذت بردن این است که در «گوید: اسکات پک در کتاب راهى که کمتر پیموده شده است مى

زندگى خود هر گاه قرار است میان رنج و لذت تقدم و تاخر قایل شویم اول با رنج روبرو شویم تا وقتى نوبت 
». ترین روش براى زندگى همین استمعقول«افزاید: وى مى». بریم صد چندان شودبه لذت رسید، لذتى که مى

کامالً موافقم. 
خورد؟ او اول به دقت اید که یک پسر بچه کامالً عادى؛ متعادل و منضبط چگونه کیک مىآیا تا به حال دیده

خورد و بعد نوبت به خامه که رسید با ولع و اشتهاى بیشتر خامه را نوش جان اى کیک را مىاطراف الیه خامه
اید که بزرگترها چگونه ترین راه براى خوردن کیک همین است. تا به حال دیدهاى یک بچه معقولکند. برمى

خورند؟اى مىبستنى میوه
خورند، بعد قسمت توت فرنگى را و آخر سر هم قسمت شکالتى را نوش معموالً اول قسمت وانیلى را مى

دانند که چگونه با به کارگیرى اصل دیرتر ى مىکنند. این کیک خورها و بستنى خورهاى ماهر بخوبجان مى
لذت بردن بر لذت خود بیفزایند. 

ها باید چندین سال بوسیله والدین خود تربیت شوند تا به کار بردن این اصل را فرا بگیرند اما اکثر بچه
جام نداده و بازى گیرند که اگر تکالیف خود را انشوند سرانجام یاد مىهایى که بطرز صحیح تربیت مىبچه

هاى تفریحى بعد از شام خبرى نخواهد بود. به همین علت است که دانش گوشى کرده باشند از شام و برنامه
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دهند زیرا همین که تکالیف آیند تکالیف خود را انجام مىآموزان منضبط به محض اینکه از مدرسه به خانه مى
ذت ببرند. توانند از وقت آزاد خود لخود را تمام کردند مى

شوند. معموالً دانسته و بر حسب گذارند و وارد بازار کار مىاشخاص وقتى از نوجوانى به جوانى پا مى
شوند تا کنند. آنها به میل خود حاضر مىضرورت کار خود را از دشوارترین جا یعنى از پلکان اول شروع مى

کارهاى یکنواختى انجام بدهند و در مقابل حقوق ساعتهاى طوالنى کار کنند، تعطیالت کمى داشته باشند و
دانند که اگر سختى ابتداى کار را تحمل کنند. سرانجام از ساعات کارى آنها بسیار کمى دریافت کنند، آنها مى

ترى به ایشان محول کاسته خواهد شد، تعطیالت بیشترى خواهند داشت و وظایف و مسئولیتهاى متنوع و جالب
کنند. و براى اینکه به نتیجه بسیار مطلوبى برسند حاضر مطابق اصل دیرتر لذت بردن عمل مىخواهد شد. آنها 

توان در بسیارى شود مىشوند تا ابتدا با رنج و سختى روبرو شوند. از این اصل که در بازار کار مفید واقع مىمى
جاهاى دیگر نیز استفاده کرد. 

ام که ام بارها شنیدهطابق اصل فوق عمل نمود. در طى خدمت شبانىتوان ممثالً در زندگى روحانى هم مى
یا پانزده 10ام که اگر به خود عادت دهم تا هر روز صبح من در طى سالها یاد گرفته«اند: اشخاص مختلف گفته

ام سازم دقیقه زودتر از خواب برخیزم و در محل ساکتى وقت خود را صرف تعمق در مورد زندگى روحانى
مقدس بخوانم، به نوار موعظه گوش دهم و دعا کنم بقیه ام را یادداشت کنم، کتاببرخى از افکار روحانىمثالً

گویند توجه کنید. آنها شود. لطفاً بدقت به آنچه این افراد مىتر مىتر و رضایت بخشروز برایم بسیار مطلوب
اب خود خارج شوند و وقت و نیروى خود گویند که اگر صبح زود وقتى خانه هنوز سرد است از تخت خومى

شود. این همان اصل دیرتر را صرف کار ارزشمندى .کنند در این صورت مابقى اوقات روز برایشان بهتر مى
نمائیم. لذت بردن است که این بار کاربرد آن را در زندگى روحانى مشاهده مى

کاربرد اصل دیرتر لذت بردن در خانواده 
کنند در همان اوایل زندگى روابط هم نقش مهمى دارد. زوجهایى که ارزش انضباط را درك مىانضباط، در

بیا از همین االن براى استحکام زندگى زناشویى خود تالش کنیم. بیا همین «گویند: زناشویى خود به یکدیگر مى
شترکمان به حال خود رها آید آن را حل و فصل کنیم. بیا نگذاریم تا مسایل زندگى مکه برخوردى پدید مى

آید انجام بدهیم تا زندگى زناشویى براى هر دوى ما شوند. بیا از همین حاال هر کارى که از دستمان بر مى
البته داشتن چنین انضباطى ممکن است مستلزم تالش بسیارى باشد و شاید گاه ». شیرین و رضایت بخش شود

شوند. من و همسرم گاه با زوجهایى مالقات در آینده آشکار مىدشوار و حتى دردناك باشد. اما ثمرات عالى آن
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ایم که آنها به اند. اغلب پس از صحبت با چنین زوجهایى متوجه شدهایم که مشکالت زناشویى داشتهداشته
اند ولى با این حال اکنون با مشکالتى دست به گریبان هستند که ما در اندازه دو برابر ما زندگى مشترك داشته

دو سه سال اول ازدواجمان با آنها روبرو بودیم. اشکال کار آنها در اینجا بوده است که هر گاه اختالفى با 
اند چون اقدام در این زمینه برایشان ناراحت کننده بوده است و اند براى رفع آن اقدامى نکردهیکدیگر یافته

ا به جاى اینکه سختى حاضر را تحمل کنند تا در اند که اصالً مشکلى در کار نیست. آنهبنابراین وانمود کرده
اند. نتیجه هم این شده است که روز به روز بر نارضایتى آنها آینده شاد باشند مشکالت را به حال خود رها کرده

اند. چقدر بهتر بود اگر به یکدیگر افزوده شده تا این که سرانجام دیگر قادر به تحمل وضع موجود نبوده
».ا دشواریها را تحمل کنیم تا بعداً بتوانیم از لذت و رضایت خاطر بیشترى برخوردار شویمبی«گفتند: مى

اصل دیرتر لذت بردن در تربیت فرزندان هم مفید است. بسیارى از والدین حاضر نیستند تا بخاطر برآورده 
ترین نیاز فرزندانشان فداکارى الزم را انجام دهند. ساختن عمیق

اش وقت خود را براى کسب پیشرفت صرف ترجیح بدهد که به جاى بازى با کودك سه سالهشاید شخص
کار خود کند. یا بنشیند و برنامه تلویزیونى دلخواهش را تماشا کند و یا این که بر روى کاناپه استراحت کند. 

دانش باشد. بدون تردید بسیار مشکل است که شخص بتواند با تمام وجود پیوسته در فکر تربیت فرزن
شود تا شخصیت استوارى در اما تالش خستگى ناپذیر والدین براى تربیت فرزندان خود معموالً سبب مى

فرزندانشان شکل بگیرد زیرا سالهاى اولیه زندگى کودك تأثیر عمیق بر شکل گیرى شخصیت او دارد. والدینى 
کنند تا از او قوت کسب امه این کار به خدا توکل مىکوشند و براى ادکه بطور منظم براى تربیت فرزندانشان مى

توانند رابطه استوارى با فرزندان خود داشته باشند. کنند احتماالً یک عمر مى

شودنابرده رنج گنج میسر نمى
توانیم در شرایط جسمانى مطلوبى قرار بگیریم.برخى بدون انضباط و استفاده از اصل دیرتر لذت بردن نمى

سازند تا وقتى کنند و خود را از برخى غذاهاى لذیذ محروم مىامه منظمى براى کنترل خوراك خود تنظیم مىبرن
ایستند از دیدن نتیجه خوشحال شوند. این افراد وقتى در برابر آینه تمام قد اندام متناسب خود بر روى ترازو مى

شوند. اند خوشحال مىل کردهکنند از این که مطابق اصل دیرتر لذت بردن عمرا مشاهده مى
چرا باید این تمرینات را انجام داد؟ چون وقتى «گوئیم: کنم گهگاه مىدر باشگاهى که من در آنجا ورزش مى

تمرین 
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وقتى چهل و پنج دقیقه و یا حتى یک ساعت دشوارى تمرینات ». به اتمام رسید نتیجه رضایت بخش است
یابیم. پس از پایان تمرین عضالت بدن در شرایط هترى در مورد خود مىکنیم احساس بورزشى را تحمل مى

کند و در طى تمام روز این احساس سر زندگى گیرند و شخص احساس طراوت و شادابى مىمطلوبى قرار مى
یابد.ادامه مى

ه از این اصل در توان مطابق اصل دیرتر لذت بردن عمل کرد و اصالً جاى استفادریزى مالى هم مىدر برنامه
همین جاست. اگر چه براى ما دردناك و ناراحت کننده است که آگاهانه از خرید آنچه واقعاً دوست داریم 

».برنامه ریزى مالى من صحیح بوده است«گوئیم: یابد مىچشم بپوشیم اما بتدریج که سرمایه ما افزایش مى
ن را به خاطر داشته باشیم درك انضباط کار دشوارى نخواهد بنابراین هر گاه بتوانیم سه کلمه دیرتر لذت برد

توان در این بود. با این حال درك انضباط و داشتن انضباط دو مسأله جداگانه هستند. راه داشتن انضباط را مى
».سه کلمه خالصه کرد: پیشاپیش تصمیم گرفتن. اجازه بفرمائید منظور خود را روشن بسازم

تن پیشاپیش تصمیم گرف
وقتى به این نتیجه رسیدیم که تنها راه معقول و سنجیده براى زندگى این است که میان رنج و لذت اول رنج 

رسد که قدم عملى مهمى را برداریم یعنى را انتخاب کنیم تا بعداً از لذت و پاداش برخوردار شویم نوبت آن مى
عاد مختلف زندگى خود انضباط را اعمال نمائیم. خواهیم در ابباید پیشاپیش تصمیم بگیریم که چگونه مى

براى مثال سالمت جسمانى یکى از ابعاد مهم زندگى من است. خانواده من هم از طرف پدرى و هم از 
هایم بر اثر سکته قلبى پیش از رسیدن به پنجاه اند. عموها و دایىطرف مادرى ناراحتى مضمن قلبى داشته

پنجاه و سه سالگى فوت کرد و وقتى من پانزده ساله بودم آزمایشهاى پزشکى نشان سالگى درگذشتند. پدرم در
داد که ناراحتى قلبى دارم. بنابراین این مسأله براى من شوخى بردار نیست و باید کارى انجام دهم. من در ذهن 

م و سختى کنم که اگر خواهان سالمت جسمانى هستم باید از وزن خود بکاهخود این مساله را درك مى
کنم اما صرف درك اهمیت تمرینات ورزشى مثل دویدن را تحمل کنم. من ضرورت داشتن انضباط را درك مى

مسأله باعث نخواهد شد تا از سالمت برخوردار شوم. باید به آنچه معتقدم عمل کنم. زمانى انضباط الزم را 
دفتر خود را 3:30شنبه تا جمعه، ساعت اعمال خواهم کرد که پیشاپیش تصمیم بگیرم که هر هفته از روز دو

ترك کنم و براى انجام دادن تمرینات ورزشى به باشگاه بروم. 
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کنم. هنوز هم وقتى ام پیوسته در تقویم خود یادداشت مىمن این تصمیم را که از چند سال پیش گرفته
اى بعالوه مشغله خسته و کوفتهالزم نیست امروز ورزش کنى.«فرستد که: رسد بدنم عالمت مىمى3:15ساعت 

».زیادى هم دارى. واقعاً تصمیم دارى امروز ورزش کنى؟
خوب «گویم: بینید بخش اعظم وجود من با ورزش موافق نیست. در نتیجه به بدن خود مىهمانطور که مى

نیست که البته گهگاه هم ممکن است از ورزش صرف نظر کنم چون باالخره قرار». «من باید ورزش کنم
».هاى خود انعطاف نداشته باشمهیچوقت در برنامه

تازه تصمیم بگیرم که به باشگاه بروم 3:30یابد. اگر من هر روز رأس ساعت به این ترتیب بحث ادامه مى
بندرت امکان دارد به تصمیم خود عمل کنم. در این صورت هنگامى که وقت تعطیل کردن کار و رفتن به 

آورند روبرو شوم احتماالً مىباشگاه فرا برسد و با این همه احساسات و صداهاى مخالفى که بر من هجوم 
ام که براى کارهاى خود پیشاپیش تصمیم گیرى اغلب از تصمیم خود صرف نظر خواهم کرد. اما تصمیم گرفته

ام که به باشگاه بروم دالیلى که بر ضد رفتن وجود دارند هر اندازه هم که کنم. در نتیجه چون قبالً تصمیم گرفته
ز رفتن من به باشگاه جلوگیرى کنند. توانند اقانع کننده باشند نمى

متأسفم بدن عزیز دوست دارم حرفت را گوش کنم اما چون قبالً تصمیم «گویم: بنابراین به بدن خود مى
ام و دیگر قادر به توانم آن را تغییر بدهم. از قبل تصمیم خود را در تقویمم یادداشت کردهام نمىخود را گرفته

یابد. اصل پاید که خود را در باشگاه ورزشى مىن است بدنم شکایت کند اما دیرى نمىممک». تغییر آن نیستم
پیشاپیش تصمیم گرفتن به من کمک کرده است تا بتوانم در زندگى روزمره خود انضباط داشته باشم. 

برنامه ریزى در مورد امور مالى 
در برنامه ریزى براى امور مالى، پیشاپیش تصمیم گرفتن به همان اندازه مؤثر است که در برنامه ریزى براى 

هاى اى را که باید صرف هزینهورزش و حفظ تندرستى مفید است. من و همسرم در ابتداى هر سال بودجه
اى که یچ شرایطى مخارجمان از بودجهگیریم که تحت هکنیم. یعنى پیشاپیش تصمیم مىخانواده شود تعیین مى

ایم تجاوز نکند.تعیین کرده
افتد که به حراج گذاشته کنیم و چشممان به آباژور قشنگى مىبه این ترتیب وقتى از کنار فروشگاه عبور مى

راستى اگر «شوند: زنیم و سپس چنین صحبتهایى میان ما رد و بدل مىشده است به یکدیگر لبخندى مى
شد. توانستیم این آباژور را بخریم و بر روى میز کوچک اتاق نشیمن بگذاریم، روشنایى اتاق خیلى بیشتر مىمى

شویم و درنگ وارد مغازه مىریزى مالى نکرده باشیم احتماالً بىاگر پیشاپیش برنامه». واقعاً به آن احتیاج داریم
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ایم به برنامه خریدهاى خود نگاه ودجه به توافق رسیدهخریم. اما چون قبالً در مورد نحوه صرف بآباژور را مى
اگر جزو آنها نباشد از خرید ». آیا آباژور هم جزو وسایلى است که باید خریدارى شود؟«پرسیم: کنیم و مىمى

کنیم و نه تصمیم خود را کنیم چون تصمیم قبالً گرفته شده است. بنابراین نه جر و بحث مىآن صرف نظر مى
نمائیم. نیم بلکه فقط مطابق آن عمل مىکلغو مى

روابط شخصى 
اصل پیشاپیش تصمیم گرفتن در قلمرو روابط خانوادگى نیز اهمیت بسیارى دارد، اگر چه متأسفانه از این 

خواهند همچنان روابط زنیم. اگر زن و شوهرى مىشود. مثالى مىاصل کمتر در قلمرو مذکور استفاده مى
اى یک مرتبه با هم وقتى براى مشارکت و صحبت در تر سازند حتماً باید حداقل هفتهرا غنىزناشویى خود 

نامیم. سالها مورد مسایل زندگى مشترك خود داشته باشند. من و همسرم این وقت بخصوص را قرار شبانه مى
قریباً همه اعضاى کلیسا ام که هر هفته چنین وقتى با یکدیگر داشته باشند. تمن زوجهاى کلیسا را تشویق کرده

دانند. با این حال زوجهاى نه فقط با پیشنهاد من موافق هستند بلکه عمل به آن را بسیار مهم و ضرورى مى
ام زوجهایى که بطور مرتب هر هفته چنین کنند. من مطمئنانگشت شمارى بطور منظم به این توصیه عمل مى

کنند و از آنجا که از قبل حساب همه جاى کار را ریزى مىهوقتى با یکدیگر دارند پیشاپیش براى آن برنام
خواهند تا در موعد مقرر از کودکشان مراقبت کند.اند از یک پرستار مىکرده

توانند پیوسته در ساعت مقرر با یکدیگر مشارکت داشته باشند. به این ترتیب مى
دانیم که ما م گرفتن نقش بسیار مهمى دارد. البته مىمهمتر از همه این که در رابطه ما با خدا پیشاپیش تصمی

ریزى و انضباط. همانطور که برخوردارى از بدن ایم نه از طریق تالش سخت و برنامهاز طریق فیض نجات یافته
نتیجه تالش خودمان نیست حیات روحانى هم عطایى است که خدا به ما بخشیده است. اما همانطور که رشد 

غذیه، استراحت و ورزش منظم است رشد روحانى هم مستلزم داشتن انضباط است. جسمانى در گرو ت
مند هستیم حتماً باید در زندگى روحانى خود از اصل اگر به شکوفا ساختن نیروى روحانى بالقوه خود عالقه

وحانى خود ام که اگر طالب رشد در زندگى رپیشاپیش تصمیم گرفتن استفاده کنیم. من به این نتیجه رسیده
هستم باید این سه کار را انجام بدهم: اوالً باید در جلسات عبادتى کلیسا شرکت کنم. ثانیاً هر روز باید وقتى 
براى مشارکت با خداوند داشته باشم. ثالثاً باید با سایر ایمانداران و در انجام دادن نوعى خدمت در کلیسا 

الیت شرکت نکنم طراوت روحانى خود را از دست خواهم داد و مشارکت داشته باشم. اگر فعاالنه در این سه فع
شوند که هر کند. دیر یا زود ایمانداران حقیقى متوجه مىاحساس خواهم کرد که گویى خدا از من استفاده نمى
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هفته حداقل چه مقدار از وقت خود را باید صرف فعالیتهاى روحانى کنند تا در زندگى مسیحى خود رشد 
شود. است که انضباط وارد صحنه مىنمایند. اینج

وقتى مشخص ساختیم که براى رشد در مسیح چه فعالیتهایى را باید بطور مرتب انجام دهیم زمان آن 
رسد که پیشاپیش براى انجام این فعالیتها تصمیم گیرى و برنامه ریزى نمائیم. مثالً اگر براى رشد روحانى مى

تى کلیسا حضور داشته باشیم باید پیشاپیش تصمیم خود را بگیریم و مطابق آن بینیم که در جلسات عبادالزم مى
شوند من بسیار خوب، هر وقت ایمانداران براى عبادت خدا جمع مى«عمل کنیم. در این صورت باید بگوئیم: 

نیم و بنابراین نباید تا شنبه شب صبر ک». هم با آنها در جلسه شرکت خواهم کرد. پس هر یکشنبه خواهم رفت
فردا چه کسى موعظه «وقتى دیر وقت به خانه رسیدیم تازه در مورد شرکت در جلسه فردا فکر کنیم و بگوئیم: 

بعد هم از پنجره به بیرون سرکى بکشیم و وضع هوا را بررسى کنیم. ». کند؟ موعظه در مورد چیست؟مى
با خداوند داشته باشیم باید زمانى را به همین ترتیب اگر الزم است هر روز مشخصاً وقتى براى مشارکت

ایم رازگاهان داشته براى این کار بیابیم و آن را در تقویم خود یادداشت کنیم و هر روز در ساعتى که تعیین کرده
باشیم. هر یک از ما ممکن است وقت خاصى را براى رازگاهان برگزیند. ممکن است صبح که از خواب 

رسیم رازگاهان داشته باشیم. شاید هم زمان رازگاهان ما ساعت نهار یا قبل ار مىخیزیم یا وقتى به محل کبرمى
مقدس، دعا، از رفتن به بستر خواب باشد. در طى رازگاهان هم ممکن است وقت خود را صرف مطالعه کتاب

ما را نوشتن برخى شهادتهاى شخصى یا گوش دادن به نوار موعظه یا هر فعالیتى سازیم که به نحوى مشارکت 
اى براى زمان رازگاهان و فعالیتهاى روحانى خود تنظیم کنیم که کند. به هر حال باید برنامهبا خداوند تقویت مى

به بهترین نحو ممکن با نیازهاى روحانى ما مطابقت داشته باشد اما نباید برنامه مشارکت ما با خداوند کارى 
باید پیشاپیش براى مشارکت هر روزه خود با خداوند برنامه ریزى قبلى و وابسته به شرایط باشد.بدون برنامه

ریزى و تصمیم گیرى کنیم و به تصمیم خود پیوسته عمل کنیم. 

باید سخت پاى بند انضباط باشیم 
من قصد دارم از نیروى انضباط حداکثر «اى برسیم که بتوانیم بگوئیم. هر گاه در زندگى روحانى خود به نقطه

در واقع مفهوم گفته ما این » سازم که حداقل احتیاجات خود را برآورده سازمرا ببرم و خود را متعهد مىاستفاده 
ام اول درد و رنج را تحمل کنم تا حاضرم تحت هر شرایطى به تصمیم خود وفادار بمانم. آماده«خواهد بود که 

ه این ترتیب پیشاپیش تصمیم گیریم ب». در مابقى عمرم از برکت رشد در زندگى مسیحى خود برخوردار شوم
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که براى رسیدن به نتایج دلخواه خود تا هر وقت الزم است به اصل دیرتر لذت بردن عمل کنیم. مفهوم انضباط 
همین است. 

بنابراین جوهره انضباط عبارتست از دیرتر لذت بردن و داشتن انضباط جز از طریق پیشاپیش تصمیم گرفتن 
این افراد قلباً به اصل ». توانم مطابق این اصول عمل کنممن به تنهایى نمى«گویند: خى مىمیسر نیست. اما بر

اند تا مطابق اصل پیشاپیش تصمیم گرفتن نیز عمل کنند اما تالش آنها دیرتر لذت بردن معتقدند و اغلب کوشیده
سه گداخته شده است یا در با شکست روبرو شده است. تصمیمات عالى آنها به طریقى در برخورد با آتش وسو

بستر گرم و نرم تنبلى بى رنگ گردیده است. 
داند که ما به برادران و خواهرانى یک خبر خوش خدا انتظار ندارد که ما در این مبارزه تنها باشیم. او مى

نى دسته احتیاج داریم که با ما همراهى کنند. (در واقع به همین دلیل است که مسیحیان به صورت کلیسا یع
آیند نه به صورت تک تک و جداگانه) مقصود این که باید از دو سه نفر از دوستانمان جمعى به حضور خدا مى

من چنین «ایم. باید به آنها بگوئیم: خواهش کنیم تا مرتباً از ما سؤال کنند که چقدر به تصمیمات خود عمل کرده
ام را به من یادآورى مطلوب دست یابم. لطفاً پیوسته مسئولیتخواهم به نتایج ام چون واقعاً مىتصمیماتى گرفته

». کنید
فرماید که این امر به منزله گامى است مؤثر براى داشتن انضباط. به عالوه خدا هم در کالم خود مى

او توانیم روى کمک ). مى23:5کند که در زندگى خود انضباط داشته باشیم (غالطیانالقدس به ما کمک مىروح
حساب کنیم. 

اى دارد؟انضباط براى ما چه فایده
انضباط اگر پاداشى در پى نداشته باشد در نهایت نامطلوب به نظر خواهد رسید. خوشبختانه باید گفت که 
زندگى منضبط نتایج مطلوب بسیارى در پى دارد. یکى از اعضاى کلیساى من ورزشکارى است که در یکى از 

رسد زشى عضویت دارد و پس از اتمام تمریناتش در باشگاه وقتى به آپارتمان خود مىتیمهاى معروف ور
پردازد. نتیجه این تالشهاى وى چیست؟ این مجدداً با دستگاههایى که تهیه کرده است در آپارتمان به تمرین مى

است که براى چندین سال پیاپى همچنان جزو بهترینهاست. 
ط را اعمال نمائیم موفق خواهیم شد. نتیجه انضباط روحانى عبارتست از زندگى اى که انضبادر هر زمینه

مسیحى با ثبات یعنى بلوغ روحانى، مفید بودن براى خداوند، رضایت خاطر و خرسندى. اگر در روابط خود 
واهد شد و تر و کانون خانواده ما گرمتر خانضباط داشته باشیم نتیجه این خواهد بود که روابط زناشویى ما غنى
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ترى با دیگران خواهیم داشت. نتیجه داشتن انضباط در مراقبت از بدنمان این است در عین حال روابط ارزنده
که اندامى متناسب و بدنى نیرومند و مقاوم در برابر بیماریها خواهیم داشت. مبالغى که براى بیمه درمانى 

خواهد یافت و خود را ارزشمندتر احساس خواهیم پردازیم کاهش خواهند یافت و قدرت تمرکز ما افزایشمى
کرد. نتیجه داشتن انضباط در قلمرو مسایل مالى هم این است که از زیر بار قرض خالص خواهیم شد و از این 

که اندك سرمایه ما در حال افزایش است راضى و خشنود خواهیم شد. 
فاصله حاصل شوند. در دنیایى که مردم براى لذت نتایج انضباط عالى هستند اما بندرت امکان دارد که بال

تابانه در پى راه حلهاى آسان هستند انضباط داشتن بسیار سخت است. اما بردن حاضر نیستند صبر کنند و بى
هاى زندگى توانیم مشارکتى بادوام با خدا برقرار سازیم و پایهاگر از این قانون دنیا پیروى کنیم هرگز نمى

توانیم بدنى سالم و نیرومند داشته باشیم و از نظر مالى رشد ا مستحکم نمائیم. به عالوه نمىزناشویى خود ر
کنیم. اگر فعالً درد و رنج را تحمل کنیم و سخت بکوشیم فردا پاداش زحمات خویش را دریافت خواهیم کرد. 

ریف انضباط و راه رسیدن به دیرتر لذت بردن، پیشاپیش تصمیم گرفتن و یادآورى مسئولیت این نه کلمه تع
سازند. زندگى منضبط نتایج بسیارى به همراه دارد که اگر امروز حاضر باشیم تالش کنیم به آنها آن را روشن مى

خواهید اولین قدم را خواهیم رسید. چه قسمتى از زندگى شما بیشتر محتاج انضباط است؟ چه وقت مى
بردارید؟
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4

رویا

نگاه کردن به فراسوى ظاهر امور 

داستانى در مورد دو زندانى وجود دارد که در سلول کوچکى محبوس بودند. پنجره کوچکى که چند متر 
شد. هر دو زندانى ساعتها به آن اى بود که از طریق آن نور وارد زندان مىباالتر از سر آنها قرار داشت تنها روزنه

دید که پیوسته واقعیت تلخ حبس در زندان را مىهاى آهنى پنجره را شدند. یکى از آنها میلهپنجره خیره مى
شد. اما زندانى دیگر وقتى به تر مىتر و مایوستر، عصبانىکرد در نتیجه با گذشت هر روز او تلختداعى مى

دید و در حالى که به آغاز زندگى جدیدى پس از رهایى از ها را از پشت آن مىکرد ستارههمان پنجره نگاه مى
جوشید. کرد امید در بطن وجودش مىزندان فکر مى

ها را. به این دید و دیگرى ستارههاى آهنى را مىکردند اما یکى میلههر دو زندانى به همان پنجره نگاه مى
کرد. یک روز ترتیب اختالفى که در وسعت دید آنها وجود داشت تفاوت بزرگى در زندگى آنها ایجاد مى

گفت: جارت امروزه شدیداً محتاج کسانى است. که دید وسیع دارند. وى مىتاجرى به من گفت که دنیاى ت
دانند اما بدون ارائه هیچگونه خالقیتى از خود امروزه دنیاى تجارت پر از کسانى است که اصول اولیه کار را مى«

رتى صدها آدم دهند. به عباشود به همان طریقى که خواسته شده است انجام مىکارى را که از آنها خواسته مى
اى دهند. ما به کسانى احتیاج داریم که تفکر خالقانهاى خالقیت از خود نشان نمىتوان یافت که ذرهآهنى مى

».داشته باشند و روشهایى براى پیشرفت و بازده بیشتر ارائه دهند
ى شبانى یک بار رهبر یک کلیسا از جاى دورى با من تماس گرفت و درخواست کرد تا شخصى را برا

کلیسایشان پیشنهاد کنم. وى از قبل این مسأله را روشن ساخت که شخص مورد نظر آنها نباید به حفظ وضع 
». خواهیم که دید وسیعى داشته باشدما شبانى را مى«موجود کلیسا اکتفا کند. وى گفت: 

که بداند در زندگى خود کند تا خدا شوهرى به او عطا کندیک بار هم زن مجردى به من گفت که دعا مى
هایش پى برد به عبارتى این شخص از خدا در پى چیست و اهل خطر کردن باشد و نتوان به آسانى به نقشه
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خواست که شوهرى به وى عطا کند که دید وسیعى داشته باشد. وى کمى بعد با ناراحتى به من گفت: مى
خواستم بگویم که بیش از اندازه بدبین شده است اما مى».متأسفانه چنین افرادى را در اطراف خود سراغ ندارم«

اى که یاد توان یافت که بدون ارائه هیچگونه خالقیتى به اصول اولیهتوانستم. بله متأسفانه بسیارى را مىنمى
توان کوشند تا وضع موجود رإ؛(کک حفظ کنند. در نتیجه کمتر مىکنند و بسیارى فقط مىاند عمل مىگرفته

».را یافت که دید وسیع داشته باشندکسانى

توان افرادى را یافت که دید وسیع داشته باشند؟ چرا نمى
به نظر من داشتن دید وسیع نیز نوعى ویژگى شخصیتى است که به همراه شجاعت و انضباط جزو 
ویژگیهاى شخصیتى به خطر افتاده است. دلیل این امر هم ساده است: براى داشتن دید وسیع باید بسیار تالش 

ار آسانتر است از این که کرد. همرنگ شدن با جماعت و انجام دادن همان کارى که به ما سپرده شده است بسی
شجاعانه قالبهاى فکرى معمول را در هم بشکنیم. باید اعتماد به نفس و شهامت داشته باشیم تا بتوانیم با 

خورند شکست احتمالى نظر و روش جدید خود روبرو شویم. کسانى که دید وسیع دارند دهها بار شکست مى
مردم دل و جرأت روبرو شدن با خطر را ندارند. آنها ترجیح شوند اما بسیارى ازتا این که سرانجام موفق مى

دهند تا در امنیت و آسایش باشند. مى
براى این که تبدیل به شخصى شویم که دید وسیع دارد باید عرق بسیارى بریزیم. انضباط الزم است تا 

این که پنج راه جدید براى انجام بتوانیم بنشینیم و با خود عهد ببندیم که از جاى خود بلند نخواهیم شد مگر 
دادن کارى پیدا کنیم، سه راه جدید براى پیشرفت بیابیم و دو روش هم براى نجات آنچه در حال از بین رفتن 
است پیدا کنیم. مداومت الزم است تا بتوانیم زانو بزنیم و در دعا آنقدر انتظار بکشیم تا خدا جرقه فکر جدیدى 

اى شش ماهه، یک ساله، سه ساله یا پنج ساله تالش بسیارى الزم است تا بتوانیم برنامهرا در ذهنمان ایجاد کند. 
براى کار، خانواده، زندگى زناشویى یا خدمت خود تنظیم نمائیم. شاید هیچگاه این برنامه عملى نشود. در این 

بسیار آسانتر از دیدن هاى پنجره زندانصورت چرا باید دید وسیع داشت؟ در پاسخ باید بگویم که دیدن میله
ها از پشت آن است. ستاره

کنیم که داشتن دید وسیع، خالقیت و نوآورى فقط خاص نویسندگان، ظاهراً بسیارى از ما فکر مى
فیزیکدانان، موسیقیدانان و هنرمندان است و انسانهاى معمولى که به کارهاى معمولى مشغولند و خانواده و 

ام که خدا با این طرز فکر موافق بى نیاز از داشتن اندیشه خالق هستند. اما من مطمئنروابط معمولى هم دارند 
نیست. به نظرم خدا به چنین اشخاصى خواهد گفت که داشتن دید وسیع نیز همانند شجاعت و انضباط 
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و تواند آن را در خود برانگیزدخصوصیتى است که هر کس مایل به درك آن و برخوردارى از آن باشد مى
ها یکى را برگزیند. در واقع همه مردم در هاى آهنى و ستارهتواند میان نگاه کردن به میلهبپرورد. هر کسى مى

زنند. طى زندگى روزمره خود بارها دست به چنین انتخابى مى

هایافتن راه حل
مختلف آن سه تعریف ارائه توان به طرق مختلفى تعریف کرد. من براى نشان دادن سه جنبه دید وسیع را مى

دهم: اول، دید وسیع توانایى یافتن راه حل براى مشکالت روزمره زندگى است. افرادى که دید وسیع دارند مى
سازند. فکر کردن به مشکل و فکر کردن به به جاى فکر کردن به مشکل نیروى خود را صرف یافتن راه حل مى

تا آسمان با یکدیگر فرق دارند. راه حل دو طرز برخوردى هستند که از زمین 
دهند براى درك فرماید که بسیارى از معلمان ترجیح مىعیسى مثلى آن چنان عجیب ذکر مى1:16-9در لوقا

معروف است در مورد حسابدار متقلبى است » ناظر بى انصاف«آن کوششى به عمل نیاورند. این مثل که به مثل 
استفاده کرد. رئیس او سرانجام پى به اعمال نادرست او برد و تصمیم گرفت که اى که از فنون دفتردارى خالقانه

حکم اخراجش را صادر کند. حسابدار متقلب در حالى که هنوز چند روزى تا پایان کارش باقى مانده بود به 
دادن ام و از ماه آینده دیگر از حقوق خبرى نخواهد بود. براى انجام من با مشکل روبرو شده«خود گفت: 

». کشم. باید به نحوى این مشکل را حل کنمام و از گدایى کردن هم خجالت مىکارهاى سخت پیر شده
به این ترتیب وى کارى غیر اخالقى اما بسیار خالقانه انجام داد. او برخى از بدهکاران را صدا کرد و پرسید: 

گویم که چکار حاال مى«سابدار گفت: ح». صد پیمانه گندم«شخصى گفت ». چقدر به ما بدهکار هستید؟«
بیا فاکتورت را عوض کن و بنویس که پنجاه پیمانه گندم بدهکار هستى. من هم فاکتور خودم را عوض ». کنى؟

حسابدار هم پاسخ داد ». واقعاً متشکرم. اگر کارى داشتید حتماً با من تماس بگیرید«بدهکار گفت: ». کنممى
تمام شد، حسابدار به سراغ بدهکار بعدى رفت و به این ترتیب بارها کار این شخص که». بسیار خوب«

بخشش سخاوتمندانه خود را تکرار کرد. 
کرد! روشن است که وى از سرمایه شرکت براى رسیدن به اهداف شخصى خود حسابدار متقلب چه مى

شود نزد آنها ضر خود بر کنار مىکرد و سعى داشت با این کار آشنایانى بیابد که وقتى از شغل حااستفاده مى
مشغول به کار شود. رئیس او بالفاصله به این حقه جدید وى نیز پى برد و واکنش بسیار عجیبى از خود نشان 

داد. او خالقیت و زیرکى حسابدار خود را ستود!
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ى خالقانه او را بازى یا دفتردارالبته روشن است که نه عیسى و نه رئیس این شخص متقلب، فریبکارى، دغل
ستایش نکردند. اما هر دو دید وسیع او را ستودند. این شخص وقتى با مشکلى جدى روبرو شد نه خودش را 
قایم کرد، نه کسى را سرزنش نمود و نه دست به فرار زد بلکه با مشکل روبرو شد و تدبیرى زیرکانه براى حل 

شکل روبرو شد به فکر یافتن راه حل افتاد. آن اندیشید. عیسى او را ستود چون به محض آن که با م
شاید سؤال کنیم که کجاى کار این شخص این همه عجیب است؟ مگر هر کس که با مشکل حادى روبرو 

افتد؟ با کمال تعجب باید بگویم خیر. هر قدر بیشتر با اشخاص مختلف شود به فکر یافتن راه و چاره نمىمى
رسم که مردم به جاى تالش براى حل مشکل بوجود آمده تمام توجه ن نتیجه مىیابم بیشتر به ایسر و کار مى

سازند. فرض کنید که شخصى زندگى خوبى دارد و در حالى که همه چیز خود را به خود مشکل معطوف مى
آید. مشکل بوجود آمده براى این شخص ممکن رود ناگهان مشکل بزرگى براى او پیش مىخوب پیش مى
ه شغل ، زندگى زناشویى، خانواده، روابط، مسایل مالى، روحانى، جسمانى و غیره باشد. اولین است مربوط ب

خدایا چرا من؟ چرا بین چند «پرسد:کک وضعیت پیش آمده این است که مى-العمل وى در برخورد بإ؛عکس
دچار مشکل شده به این ترتیب وى بخاطر این کار ». میلیارد آدم روى زمین من باید دچار این مشکل شوم؟

پردازد. است مدام به گله و شکایت مى
زند تا آنها هم به داند و تازه دوستانش را هم صدا مىجالب اینجاست که گله و شکایت خودش را کافى نمى

زند و مشکل خود را چنان با تمام جزئیات براى خدا نقل همراه او زانوى غم در بغل بگیرند. وى زانو مى
داند چه اتفاقى افتاده است. بتدریج تمام فکر و ذهنش مشغول مشکل بوجود آمده خدا نمىکند گویىمى
آنکه کند تا با او ماتم و عزا بگیرند. به این ترتیب بىکشد که تمام اهل محل را دعوت مىشود و طولى نمىمى

اش بگسترد. اینجاست ىکند تا مشکل فوق سایه شوم خود را بر تمام ابعاد زندگخودش متوجه شود کارى مى
اش قرار بگیرد و به این ترتیب دیگر نه شود. او خود خواسته است تا تحت تسلط شوم مشکلکه دیگر فلج مى

اش ادامه بدهد. به عبارتى اکنون دیگر او تواند فعالیت خود را در سایر ابعاد زندگىقادر به حل آن است و نه مى
خودش مشکل خودش شده است.

ست که این شخص دست به هر کارى زده است جز این که با عزمى راسخ براى یافتن راه حل عجیب ا
بکوشد. 

همه چیز ممکن است 
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توانند کردند که عیسى گفته است که رهبران محترم، شریف و متمول جامعه نمىزمانى شاگردان فکر مى
انسى براى نجات نداشتند. شاگردان که هنوز از نجات یابند. اگر این مسأله حقیقت داشت خودشان هم چندان ش

کردند دیدى وسیع برخوردار نبودند بالفاصله امید خود را از دست دادند چون از ظاهر قضایا چنین استنباط مى
که محال است نجات یابند و براى این مشکل هیچ راه حلى وجود ندارد. عیسى به آنها نگاهى انداخت و گفت: 

). 26:19(متى» ال است لیکن نزد خدا همه چیز ممکن استنزد انسان این مح«
نهایت بزرگتر از آیا مشکل ما از معماى حیات بزرگتر و قدرت آن از قدرت خدا بیشتر است؟ قدرت خدا بى

خوانیم در واقع خدا را تمسخر ایم و هر وقت مشکلى را الینحل مىهر مشکلى است که تا به حال داشته
افرادى که داراى دید وسیع هستند وقتى با همان مشکالتى روبرو ». خدا همه چیز ممکن استنزد «کنیم. مى
شوند که دیگران روبرو هستند به جاى این که بگذارند تا مشکالت آنها را فلج کنند نیروى خود را صرف مى

بول دارم که شرایط ق«گویند: آید واکنش آنها این است که مىسازند. وقتى مشکلى پیش مىیافتن راه حل مى
بدى بوجود آمده است. اما هیچ مشکلى قدرتى باالتر از قدرت خدا ندارد. بنابراین پیش از این که مشکل 

چنین افرادى اغلب به جاى ». بوجود آمده مرا از پا در آورد باید کوشش خود را براى یافتن راه حل آغاز کنم
کنند. اى غلبه بر آن پیدا مىاین که تسلیم مشکل خود شوند به کمک خدا راهى بر

اى داشتن دید وسیع ویژگى بسیار مهمى است که حتماً باید آن را در خود بپروریم زیرا زندگى مجموعه
است از چالشها، آزمایشها و سرخوردگیها که براى مقابله با آنها باید دید وسیع داشت. اگر اجازه بدهیم تا 

شنى در انتظارمان نخواهد بود. زیرا دشواریهایى که یکى پس از دیگرى بر ما مشکالت ما را فرو ببلعند آینده رو
آورند ما را اسیر خود خواهند ساخت. به این ترتیب کل زندگى ما صرف لعن و نفرین کردن و شکوه هجوم مى

و شکایت خواهد شد. 
آید بالفاصله در فکر یافتن مىاما اگر به خود عادت بدهیم که دید وسیع داشته باشیم و هر گاه مشکلى پیش

راه حل آن باشیم هم در مبارزه با هر نوع سرخوردگى پیروز خواهیم شد و هم به درك این حقیقت نایل 
طلبند خالقیت و حکمت بسیار عطا کند. خواهیم گردید که خدا حاضر است به فرزندانش که از او یارى مى

یم که او بتواند ما را در غلبه بر مشکالت روزمره زندگیمان اغلب دید ما در مورد خدا محدود است و شک دار
یارى کند!

دانستم مدتهاست که با چند سال پیش خانمى پس از اتمام جلسه عبادتى کلیسا براى صحبت به نزدم آمد. مى
اش کردم مشکلى دست به گریبان است. در نتیجه وقتى کمى بیشتر او را تشویق به صحبت در مورد مشکل
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بسیار خوب، راه حل شما براى این مشکل «پرسیدم: ». شغلى که من دارم مرا خسته و فرسوده کرده است«فت: گ
»چیست؟

اجازه بفرمائید تکلیفى به شما محول کنم. به جاى خلوتى «گفتم: ». به نظرم راه حلى وجود ندارد«جواب داد: 
رسد یادداشت حل این مشکل شغلى به ذهنتان مىبروید و قلم و کاغذى بردارید و سپس پنج راهى را که براى 

رسید به عنوان دو راه حل اول: پیشنهاد براى این که به او کمکى کرده باشم هر چه را که به ذهنمان مى». کنید
کردم. وى پس از شنیدن پیشنهادم هم یکه خورد و هم حالتى اعتراض آمیز به خود گرفت. در واقع این زن 

ان تسلیم مشکل خود شده بود که حتى از تالش براى یافتن راه حل نیز ابا داشت. براى مدتهاى مدید چن

چهار قدم براى حل مشکل 
مشکلى که من دارم این آقاى هایبلز هیچوقت نداشته است. اگر مشکالت من به «ممکن است برخى بگویند: 

بله قبول دارم که من جاى شما نیستم. ». کنمتوانستم آنها را حل این آسانى قابل حل بود خودم همان ابتدا مى
شناسم. با این حال بنده هم مانند شما مشکالت کوه من رئیس، همسر، فرزند، دوست و پزشک شما را نمى

خواهم بخاطر مشکالتم جلسات عزا و سوگوارى مانندى دارم که از دیدگاه بشرى قابل حل نیستند. اما نمى
شدم با یارى خدا و به ماً اسیر آنها سازم. بنابراین وقتى با مشکلى روبرو مىترتیب دهم و فکر و ذهنم را تما

توانند به شما هم در حل مشکلى که به دارم. این چهار قدم عملى مىکمک سایرین چهار قدم زیر را برمى
آید کمک کنند. نظرتان الینحل مى

نزد انسان این محال است لیکن نزد خدا «کنم یعنى: را با خود تکرار مى26:19قدم اول این است که متى
آید مجدداً آن را به خود دانم اما هر بار که مشکلى بوجود مىمدتهاست که این آیه را مى». همه چیز ممکن است

شود. در قیقت مذکور در این آیه از فکرم خارج مىآید ححلى به نظر غیر عملى مىکنم. هر گاه راهیادآورى مى
نتیجه مجبورم مجدداً آن را به فکرم بازگردانم و با تمام وجود به آن تکیه کنم. خدا از مشکل من بزرگتر است. 

کنم. مقدس فکر مىروم و در تنهایى به حقیقت آیه دیگرى از کتابقدم دوم این است که به محل خلوتى مى
و اگر از شما کسى محتاج به حکمت باشد، «فرماید: است که مى5:1کنم یعقوبه این بار انتخاب مىاى کآیه

من به ». نماید و به او داده خواهد شدکند و مالمت نمىسؤال بکند از خدایى که هر کس را به سخاوت عطا مى
در مورد من عملى خواهد ساخت. قبوالنم که خدا در شرایط خاصى که در آن قرار دارم این وعده راخودم مى

قصد «گویم: کنم که به آن ایمان دارم. به خودم مىاگر هم نتوانم بالفاصله این حقیقت را باور کنم، وانمود مى
خواهم بروم بیرون قدم بزنم و مى«گویم: به خدا هم مى». دارم چنان عمل کنم که گویى این وعده حقیقت دارد
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اى و به من در یافتن راه حل اس کنم که تو دعاى مرا براى کسب حکمت شنیدهآنقدر قدم خواهم زد تا احس
یابم.زنم تا این که به حقیقت وعده فوق ایمان مىگاه مدت زمانى طوالنى قدم مى». کمک خواهى کرد

تند. گذارم که اهل راه حل یافتن هسقدم سوم این است که مشکل خود را با برادران و خواهرانى در میان مى
سوزد. چه دلم براى بیل مى«دوست ندارم فقط با کسانى صحبت کنم که با من همدردى کنند و مثالً بگویند: 

این همدردى چندان براى من مفید نیست چون اگر چه موقتاً باعث تسکین ». مشکل وحشتناکى پیدا کرده است
ر جاى خود باقى است و گویى کوچکتر ام سخیزم همچنان مشکلشود اما وقتى روز بعد از خواب برمىمن مى

توانند راه حل خود را براى مشکالت روم که مىکه نشده بزرگتر هم شده است. بنابراین به نزد افرادى مى
اند با من در میان گذراند.مشابهى که داشته

ام به نوشتن القدس گشودهقدم چهارم این است که با فروتنى و روح دعا در حالى که قلب خود را براى روح
ام هستند. سپس با ایمان به یکى از راه پردازم که به ظاهر بهترین راه حلها براى مشکلچهار یا پنج راه حل مى

برخى درها را بگشاید و برخى را ببندد، یا راههاى مانم تا خدا کنم و منتظر مىام عمل مىحلهایى که نوشته
دهم تا این بیشترى به من نشان دهد و یا در شرایط موجود مداخله کند و به این ترتیب فعالیت خود را ادامه مى

گیرد اما ترجیح دارم ترس سراپاى وجودم را فرا مىام حل شود. اغلب وقتى قدمهاى اول را برمىکه مشکل
ترس پیش بروم ولى در وضعیت بدى که قرار دارم باقى نمانم. دهم که بامى

هر مشکلى هم که داشته باشید اعم از مشکل در روابط، زندگى مشترك، مسایل مالى، روحانى، عاطفى و 
شغلى با داشتن دید وسیع بر آن پیروز خواهید شد. به این وعده که هیچ چیز براى خدا محال نیست تکیه کنید. 

حکمت بطلبید. مشکل خود را با دوستان آگاه خود در میان بگذارید. در پى راه حل بودن تفاوت عظیمى از خدا
را در زندگیتان بوجود خواهد آورد. 

دیدن عمق 
باید گفت که داشتن دید وسیع فقط براى حل مشکالت مفید نیست. تعریف دوم براى دید وسیع چنین 

انایى دیدن عمق زندگى اشخاص. اشخاصى که داراى دید وسیع و ژرف هستند است: دید وسیع عبارتست از تو
دانند. ارزش نظر افکندن به عمق وجود انسانها را مى

فالنى متکبر یا با استعداد «گوئیم که بسیارى از ما مهارت عجیبى در دیدن ظاهر رفتار دیگران داریم. مثالً مى
به ». ایمبله ما هم متوجه این مسأله شده«گویند: انمان هم در تائید ما مىدوست». یا خودخواه و یا فرومایه است

داریم. اما آنچه ما زنیم و اتفاق نظر و همصدایى خود را با یکدیگر اعالم مىاین ترتیب لبخندى به یکدیگر مى
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کنند ى نمىایم فقط ظاهر قضیه است. اشخاصى که داراى دید وسیع و ژرف هستند به ظاهر قضایا توجهدیده
نگرند تا ویژگى منحصر چون چنین کارى براى آنها به منزله ساده انگارى است. آنها به عمق قلب اشخاص مى

شوند تا شخص نگرند که باعث مىها و امیدهایى مىبه فرد آنان را کشف کنند. آنها به قلب، شخصیت، بیم
رفتار بخصوصى را از خود نشان بدهد. 

ام شمعون را تغییر داد نشان داد که داراى دید وسیع و ژرف است. آنچه دیگران در شمعون عیسى زمانى که ن
اش. اما عیسى نگاه خود را به العمل نشان دادن شتابزده او و پرخاشگرى و بزدلىدیدند عبارت بود از عکسمى

کسى پى به وجود وراى ظاهر شخصیت شمعون دوخت و در عمق وجود او نیرویى بالقوه مشاهده کرد که هیچ
خبر بود. در آن نبرده بود. شمعون جرأت و صالبتى در عمق وجود خود داشت که حتى خودش هم از آن بى

است. یعنى بنیادى که » ستون«یا » صخره«نتیجه عیسى نام او را به پطرس تغییر داد که در یونانى به معنى 
کنم تویى پطرس و بر این صخره کلیساى خود را بنا مى«توان بر آن ساختمان بلندى را بنا کرد. عیسى فرمود: مى

توانید تصورش را بکنید که شاگردان با شنیدن این ). مى18:16(متى» و ابواب جهنم بر آن استیال نخواهد یافت
) چرا که تبدیل به رهبر 9:2شد (غالطیان» ستون«حرف چقدر یکه خوردند؟ اما پطرس بعدها واقعاً مبدل به 

اى گردید و کلیساى رم را بنیان نهاد. در واقع رهبرى او مرهون همان دید وسیعى بود که عیسى آوازهمسیحى پر 
داشت و سبب شد تا وى به جاى نگاه کردن به ویژگیهاى ظاهرى شخصیت پطرس به عمق و درون قلب او 

بنگرد و شخصیت حقیقى پطرس را ببیند. 
مشورت در دل انسان آب عمیق است اما مرد فهیم آن را : «فرمایدهستم که مى5:20من شیفته امثال 

اند عظمتى نهفته است که اشخاصى که از دید وسیع درقلب تمام انسانها که به صورت خدا خلق شده». کشدمى
توانند آن را کشف کنند و شکوفا سازند.برخوردارند مى

همى بر دوش دارند. آنها باید به فراسوى ظاهر اشخاصى که داراى دید وسیع هستند در قبال دیگران وظیفه م
ها عظمتى را در وجود سایرین کشف کنند که خدا، خود در وجود آنها نهاده است. امور بنگرند و از درون سایه

امروزه به والدینى احتیاج داریم که دید وسیع داشته باشند و با جد و جهد بکوشند تا فرزندانشان را بهتر 
براى آنها دعا کنند و در ضمن صحبت با فرزندان خود با ذکاوت تمام بتوانند ویژگى منحصر بشناسند و پیوسته

به فرد آنها را کشف و شکوفا کنند. امروزه به زوجهایى احتیاج داریم که دید وسیع داشته باشند. بسیارى از ما 
عمق وجود همسر خود بنگریم و ایم. باید به که متأهل هستیم توجه خود را صرفاً به ظاهر امور متوجه ساخته

آنقدر به جستجوى خود در اعماق وجود او ادامه دهیم تا گنجى را که در مرزهاى روح او نهفته است کشف 
نمائیم.
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در دنیاى تجارت به رهبرانى نیاز داریم که با کارمندان خود مانند انسان رفتار کنند و بکوشند تا مهارتهاى 
پس مسئولیتهایى متناسب با این مهارتها به ایشان محول کنند. کلیسا به شاگرد خاص آنها را کشف کنند و س

نگرند نیروى بالقوه سازانى نیاز دارد که دید وسیع داشته باشند و وقتى به افتادنها و برخاستنهاى نوایمانان مى
دانى براى مسیح نیاز آنها را تشخیص دهند و بگویند که من باید این نیرو را شکوفا سازم. ما همچنین به شاه

دارند وقتى براى مسیح ایمانى که اظهار مىداریم که از دید وسیع برخوردار باشند و بتوانند به اشخاص بى
قدرت دگرگون کننده مسیح چه تغییر عظیمى در زندگى این افراد ایجاد خواهد «ندارند نگاه کنند و بگویند: 

». کرد
ن دید وسیعى برخوردار شویم. باید وقت صرف کرده به تأملى ارزنده درباره توانیم از چنیاگر تالش کنیم مى

شخصیت افراد دست بزنیم و با هوشمندى به گفت و گو با آنها بپردازیم، بعالوه باید پیوسته براى کسب بینش 
ما را القدس و بصیرت دعا کنیم و در سکوت به تعمق بپردازیم. همچنین باید شجاعت داشته باشیم زیرا روح

هدایت خواهد کرد تا خصوصیتى را در دیگران تشخیص بدهیم که کس دیگرى جز ما قادر به دیدن آن نیست.

نگاه کردن به مسایل از دید خدا 
خواهم سومین تعریف خود را از دید وسیع ارائه دهم. این کار براى من نسبتاً دشوار است چون حقیقتى مى

ام. کک دارم جزو درسهایى است که اخیراً در زندگى روحانى خود آموخته6که قصد سخن گفتن از آن رإ؛
متأسفانه 

مانم که چگونه باید از آن استفاده کنم. اجازه بر این جنبه از دید وسیع وقوف کامل ندارم و گهگاه در مى
ز کارى است که خدا اى ابفرمائید تعریف سوم دید وسیع را ارائه دهم: دید وسیع توانایى ما براى دیدن گوشه

حاضر است از طریق ما انجام دهد منتها به این شرط که زندگى خود را به او بسپاریم. خدا به موسى فرمود: 
موسى در حالى که ». من به رهبرى نیاز دارم که مأموریتى مهم اما دشوار را براى رهایى قوم من به انجام رساند«

خداوندا، من حاضرم اما برادرم را بفرست چون هوشمند است و «حالتى خمیده به خود گرفته بود پاسخ داد:
اش دید وسیعى موسى در این نقطه از زندگى». تواند بخوبى سخن گویدکالمى متنفذ دارد و در حضور جمع مى

از نقشه خدا براى او نداشت. 
من آدمى نیستم که خدا از «یم: گوکنم و مىباید اعتراف کنم که من هم مشکل موسى را دارم. به آینه نگاه مى

من شخصى بسیار معمولى هستم و براى انجام مأموریتهاى خطیر و بزرگ شخص ». طریق او بتواند معجزه کند
ام. اما گهگاه و نه همیشه هنگامى که قلب و فکرم با مناسبى نیستم و اصالً براى چنین چیزهایى ساخته نشده
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هایبلز چشم بند خود «کند: القدس در گوشم چنین نجوا مىکه روحکنم خداوند هماهنگ شده است احساس مى
را در بیاور. دید وسیعت کجاست؟ تو کسى نیستى اما خدا عظیم است و تو براى او ارزشمند هستى. چرا به 

کنى ایمان ندارى؟ خدا مایل است از جاهالن استفاده کند تا دانایان را مات و مبهوت سازد. او آنچه موعظه مى
ست دارد افراد ضعیف را به کار برد تادو

افراد نیرومند را به شگفتى وا دارد. اگر ایمان داشته باشى که براى خدا هیچ کارى غیر ممکن نیست او تو را به 
».کار خواهد برد

خواهم از تو به روش بسیار مفیدى مى«گوید: اید که خدا به شما مىبه احتمال قوى گهگاه احساس کرده
خواهم مسیر زندگى خود را تغییر بدهى اى قدم بگذارى. مىفاده کنم. زمان آن رسیده است که در مسیر تازهاست

تواند شامل این موارد باشد: بازگشت به مدرسه، ترك مدرسه، شروع یک چون برایم مهم هستى. (این تغییر مى
افتن یک شغل، ورود به میدان خدمت مسیحى، آغاز یک دوستى، استفاده از یک فرصت خوب براى ترقى، ی

خواهم در زندگى تو کار کنم. اگر چشم بند خود را درآورى هاى بزرگى دارم و مىمأموریت). من براى تو نقشه
اید تب و تابى در قلب شاید پس از آن که چنین نجوایى را در گوش خود شنیده». از تو استفاده خواهم کرد

اما سپس به جاى این که نگاه خود را ». ید واقعاً این صداى خدا بودشا«اید: خود احساس کرده و اندیشیده
هاى آهنى که تداعى اید و به این ترتیب در برابر این میلههاى آهنى چشم دوختهها کنید به میلهمتوجه ستاره

اید: شاید گفتهاید. اید و روح خدا را اطفاء نمودهکننده تلخى واقعیت هستند از شنیدن به صداى خدا باز ایستاده
و خدا محزون شده است.» من در سلول خود خواهم ماند«

دهم که بگویم: نمى توانم از شما انجام دادن کارى را بخواهم که خودم از انجام آن بیم دارم. ترجیح مى
ز من ام دارى اخداوندا من حاضر هستم. مرا به کار ببر و هدایت کن. خداوندا اگر نقشه مهمى براى زندگى«

خواهم توانم یعنى با ترس اما با توکل، از تو پیروى خواهم کرد. مىاستفاده کن. من به بهترین نحوى که مى
». گذرد دید من وسعت بیشترى یابدخواهم هر روز که مىهاى آهنى را. مىها را ببینم نه میلهستاره
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مداومت

تاب شدن عبور از نقطه بى

کردید؟ ده سال اخیر زندگى خود را در ذهنتان مرور کنید. دوست داشتید چه چیزى را ترك نمى
کردید؟ کنید که اى کاش دبیرستان یا دانشکده را ترك نمىآیا آرزو مى
دادید؟کنید که اى کاش کالس موسیقى یا اسکى را ادامه مىآیا آرزو مى
کنید که اى کاش همان شغل سطح پایین خود را که در آن امکان پیشرفت بسیارى وجود داشت آیا آرزو مى

کردید؟ حفظ مى
دادید؟کنید که اى کاش زندگى خود را با همسر اولتان ادامه مىیا آرزو مىآ

کنید که اى کاش رابطه چندین و چند ساله خود را با دوستتان بخاطر اختالفى که میانتان پیش آیا آرزو مى
کردید؟آمد قطع نمى

ایستادید؟کنید که اى کاش از خدمت به خدا باز نمىآیا آرزو مى
مقدس هم ما را کوشیم تا بیش از حد الزم به شکستهاى خود در گذشته فکر نکنیم. کتاببسیارى از ما مى

مراجعه فرمائید). اما گهگاه بد نیست 13:3-14کند که در گذشته زندگى نکنیم (براى مثال به فیلیپیاننصیحت مى
یم. بسیارى در حالى به زندگى خود ادامه که به نتایج نامطلوب مداومت و پشتکار نداشتنهاى خود فکر کن

آزارد. به این ترتیب دهند که زخمها و جراحات حاصل از ترك کردن کارى یا شخصى همچنان آنها را مىمى
کنند و با به یاد آوردن خاطرات تلخ خود سر خود را با تأسف تکان داده عده بسیارى به عقب نگاه مى

». ن را ترك کردم؟چرا به این آسانى میدا«گویند: مى
پاسخ این سؤال به طور ساده این است که ترك کردن میدان خیلى آسانتر از تاب آوردن و مداومت داشتن 

گردیم است. بیرون رفتن و بازى کردن آسانتر از درس خواندن است. وقتى پس از اتمام کار به منزل باز مى
تکمیل تحصیالت خود در کالسهاى شبانه شرکت کنیم. تماشا کردن تلویزیون آسانتر از این است که براى 
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آید راه آسانتر این است که به جاى حل و فصل مشکل از اتاق خارج شویم. هنگامى که برخوردى پیش مى
صبح روز یکشنبه روزنامه خواندن و قهوه نوشیدن در حالى که لباس راحتى بر تن داریم آسانتر از این است که 

اعضاى خانواده را بیدار کنیم، لباس بپوشیم و در راه کلیسا نیز با ترافیک روبرو شویم.بخاطر رفتن به کلیسا 

جایزه بزرگ: مداومت 
آزمایى به جاى چند میلیون دالر پول یک ویژگى فرض کنید که یک سال در آمریکا به برنده بلیط بخت

کشند. تهیه بلیط در برابر ساندویچیها صف مىشخصیتى عطا شود. تاریخ خرید بلیطها که اعالم شد مردم براى
شود کوتاهتر از سالهاى گذشته است اما باز هزاران نفر براى آزمودن اگر چه صفهایى که این بار تشکیل مى

کنند. بخت خود اقدام به خرید بلیط مى
شینند و برخى هم از طریق نرسد. مردم با شور و اشتیاق پاى تلویزیون مىباالخره زمان اعالم نتیجه فرا مى

شود. برنده امسال شخص تاسى است که کنند. برنده جایزه بخت آزمایى اعالم مىرادیو جریان را دنبال مى
دریک فروشگاه به شغل فروشندگى اشتغال دارد. این شخص که مثالً هرمن نام دارد وقتى در برابر دوربین 

ار هیجان زده است. به مدت دو روز همه جا صحبت از این کند که بسیگیرد وانمود مىگزارشگران قرار مى
گردد و کارى را که داشت خوابد هرمن به محل کار خود باز مىشخص است. اما همین که سر و صداها مى

دهد. ادامه مى
ایم تا ببینیم که در چه حال است. وقتى درحال فرض کنید که ده سال گذشته است و ما به سراغ هرمن رفته

باید بگویم که اوایل فکر «گوید: زند و مىکنیم لبخندى مىاى که در بخت آزمایى برد از او سؤال مىمورد جایزه
ام را چنین دگرگون کند. راستش را بخواهید وقتى پس از مدتها براى اولین بار کردم این جایزه زندگىنمى

یژگى شخصیتى به من داده شد عصبانى شدم. من جایزه بخت آزمایى را بردم و به جاى هفت میلیون دالر یک و
کردم کردم چون هیچوقت شغلى را که انتخاب مىچهل و چهار ساله بودم و هنوز حداقل دستمزد را دریافت مى

دادم. همیشه در پى این بودم که یک شبه ره صد ساله را بپیمایم و پولدار شوم و به این ترتیب هر ادامه نمى
کردم. اما از آن روزى که جایزه بخت آزمایى شدم شغل خود را ترك مىختى روبرو مىوقت در کار خود با س

ام و چون هر کارى را که به من سپرده ام تغییر کرده است. من کار خود را از فروشگاه ادامه دادهام زندگىرا برده
مدیر فروشگاه هستم. بعالوه به ام و اکنون معاوندهم بارها ترفیع یافتهشود به بهترین نحو ممکن انجام مىمى

مدت دو سال در کالسهاى شبانه شرکت کردم و تحصیالت خود را که نیمه کاره گذاشته بودم تکمیل کردم. 
آوردم. اما این بار تحصیل خود را ادامه دادم چون از ویژگى قبالً بیش از دو جلسه در این کالسها دوام نمى
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کنم. مداومت و پشتکار باعث شد تا در ام افتخار مىدیپلمى که گرفتهمداومت برخودار شده بودم و اکنون به
زندگى زناشویى خود نیز موفق شوم. پیش از این که جایزه بخت آزمایى را ببرم زندگى مشترك من و همسرم 

گر ام سالهاست که زندگى خوبى با یکدیتقریباً به پایان خود نزدیک شده بود اما از زمانى که جایزه را برده
داریم. این نکته را هم باید اضافه کنم که قبالً نزدیک بود تا ایمان خود را هم ترك کنم اما بعد از برنده شدن 

ام احساس بلیطم تالش خود را از سرگرفتم و هم اکنون زندگى روحانى شیرینى دارم. براى اولین بار در زندگى
».اومت و پشتکار هستمام. تمام اینها را مدیون مدمطبوعى درمورد خود یافته

تواند با ما صحبت کند چون تلفن داخلى فروشگاه با او کار دارد. اما قبل از هرمن  بیش از این نمى
بینم که بردن جایزه هفت میلیون دالرى فقط باعث کنم مىحال که به عقب نگاه مى«گوید: خداحافظى مى

ساخت. اما ام را تباه مىنم و شاید عزت و حتى زندگىشد تا همچنان هر چیزى را که دوست ندارم ترك کمى
». بردن این جایزه موسوم به مداومت مرا تبدیل به شخص موفق و سعادتمندى کرده است

دوره انسانهاى بى صبر و تحمل 
خوشا به حال کسى که متحمل تجربه شود، زیرا که چون آزموده شد، آن تاج حیاتى «گوید: مى12:1یعقوب

» را که خداوند به محبان خود وعده فرموده است خواهد یافت.
کنیم تا با آزمایشها روبرو نشویم اما در واقع باید از خدا بخاطر وجود آنها ما نیروى بسیارى را صرف مى

ت، گیریم که پشتکار و مداومت داشته باشیم. مداومشویم یاد مىسپاسگزار باشیم. وقتى با نامالیمات روبرو مى
توان آن را در اسلحه خانه شخصیت خود داشت. سالح بسیار قدرتمندى است که مى

باید بگویم که مداومت نیز مانند شجاعت،انضباط و داشتن دید وسیع جزو ویژگیهاى شخصیتى به خطر 
امروزه ما یک خواهند ره صد ساله بپیمایند.کنیم که مردم یک شبه مىاى زندگى مىافتاده است زیرا ما در دوره

خواهیم تا موفق شویم، ترقى کنیم، راه حل مشکالت خود را بیابیم، زندگى زناشویى موفقى داشته باشیم شبه مى
خواهیم که یک شبه به بلوغ روحانى دست یابیم. اگر هم انتظاراتمان یک شبه برآورده نشد بشدت و حتى مى
باالخص مختص کسانى است که زیر چهل و پنج سال شویم که دست از تالش برداریم. این روحیهوسوسه مى

خوانده شدند و امروز هم کمابیش همان هستند. به همین » نسل بى تاب«سن دارند. مردم آمریکا در دهه شصت 
کنند و روابط خود را دلیل است که امروزه شغل،تحصیالت و مطالعات روحانى خود را نیمه کاره رها مى

اى که خدا براى زندگى آنها تى ایمانداران نسل حاضر آمریکا نیز تا به آخر به نقشهنمایند. حعجوالنه قطع مى
کشند. کنند و پیش از دیدن نتایج دست از تالش مىدارد عمل نمى
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شویم که اراده سستى دارند زیرا مفهوم مداومت را درك به این ترتیب بسرعت تبدیل به اشخاصى مى
که مداومت و پشتکار براى روبرو شدن با دشواریها و فراز و نشیبهاى زندگى ضرورت کنیم. اما باید بدانیم نمى

دارد. 
دهیم و این حالت در ما پانزده دقیقه بخشد. گاه از خود شجاعت نشان مىمداومت، شجاعت ما را تداوم مى

رساند. مداومت همچنین ماند خیلى خوب است اما کافى نیست. این مقدار شجاعت ما را به جایى نمىباقى مى
شود. درك مفهوم دیرتر لذت بردن و پیشاپیش تصمیم گرفتن مهم است اما باعث قوام و دوام انضباط نیز مى

اینها اصولى نیستند که یک بار عمل کردن به آنها کافى باشد. بعالوه مداومت، دید وسیع ما را تبدیل به واقعیت 
و رویاهاى ما چیزى بیش از خیاالت بیهوده نخواهند بود. مداومت سازد. اگر مداومت نباشد، دیدهاى ما مى

توان توان آن را در مسابقه بخت آزمایى برد. نه مىترین ویژگیهاى شخصیتى است اما هرگز نمىیکى از ضرورى
توان این ویژگى را در خود تقویت کرد؟آن را خرید و نه یکباره از آن برخوردار شد. پس چگونه مى

تاب شدن بىنقطه 
تاب شدن را یاد بگیریم. دوندگان براى این که روحیه مداومت را در خود تقویت کنیم باید عبور از نقطه بى

ایم. ناگهان درد فهمند. بیائید فرض کنیم که دونده هستیم و به دور بیستم رسیدهمفهوم این جمله را خوب مى
آورد: کند و ذهنمان فریاد برمىن شروع به سوختن مىکنیم، گلویماشدیدى در پهلوهاى خود احساس مى

در » تمامش کن! کافى است! وارد دور جدید نشو، حتى نیم دور دیگر هم ندو، حتى یک قدم دیگر هم برندار!«
ایم. تاب شدن رسیدهواقع در این جا ما به نقطه بى

ل شده است که هر چه به پایان مهلت مثالى دیگر. فرض کنید در محل کار خود هستیم و کارى به ما محو
ایم یابد. در حالى که بخاطر فشار کار دچار سردرد شدهشویم فشار کار هم افزایش مىانجام آن نزدیک تر مى

دیگر یک لحظه هم «کنیم: کند. فکر مىشود و کار دیگرى به ما محول مىناگهان رئیس وارد اتاقمان مى
کنم روى میزاش و برم پرت مىنویسم و مىهمین االن استعفاى خود را مىتوانم این وضع را تحمل کنم. نمى

ایم. تاب شدن رسیدهدر اینجا ما در شغل خود به نقطه بى». شومخارج مى
گیرد. باز مثالى دیگر فرض کنید براى دهمین مرتبه بخاطر یک مسأله بین ما و همسرمان جر و بحث در مى

اى است که اوضاع در خانه خوب نظر شدیدى با یکدیگر داریم و چند هفتهدر مورد مسأله فوق اختالف
گیرد. احساسات ما به غلیان سازد و جنگ در مىنیست. ناگهان همسرمان انبار باروت را با یک جرقه مشتعل مى
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». یه را بکنخودت را خالص کن. برو طالق بگیر و قال قض«آورند: آید. فکر و بدنمان با اتفاق فریاد برمىدر مى
رسیم. تاب شدن مىبه این ترتیب در زندگى زناشویى خود به نقطه بى

باز هم مثالى دیگر. فرض کنید سخت در حال تالش هستیم تا شخصیت مستحکمى در خود شکل دهیم و 
در حال مبارزه با گناه خاصى هستیم. در این حال شخصى که براى ما مهم است شروع به تمسخر اهداف 

کنیم که وقتى براى هیچکس تالش و مبارزه من اهمیتى ندارد پس چرا کند. پیش خود فکر مىقى ما مىاخال
تاب باید آن را ادامه دهم؟ چرا همرنگ جماعت نشوم؟ در اینجا در قلمرو مسایل اخالقى است که به نقطه بى

رسیم.شدن مى
رسیم. اتفاقى که معموالً تاب شدن مىطه بىآید که در مشارکت خود با خدا هم به نقحتى گاه پیش مى

دانیم که خدا در زندگى ما کار کرده است و شاهد تغییرات مهمى در زندگى خود افتد از این قرار است. مىمى
دانیم باید به او اعتماد کند اما از ما انتظاراتى دارد که نمىدانیم که او ما را در مسیر صحیح هدایت مىایم. مىبوده
کند. آیا این فقط من نادان کسى جز من این کار را نمى«کنیم: م یا به رأى و نظر خودمان. نزد خود فکر مىکنی

شویم و سپس با شکست و ناکامى روبرو مى». هستم که حاضر است تا خدا او را در مسیرى نامعلوم پیش ببرد؟
خدایا من دیگر حتى یک قدم هم حاضر «گوییم:کنند. اینجاست که به خود مىدیگران ما را تمسخر و طرد مى

به این ترتیب این بار در زندگى روحانى خود به نقطه ». نیستم جلوتر بروم. انتظارات تو بیش از توان من است
رسیم. تاب شدن مىبى

خالصى شیرین 
عالوه بر مثالهایى که ذکر شد ممکن است در تحصیالت، درمسایل عاطفى و روانى و در روابط خود با 

اى برسیم که جز خالص شدن از تابى برسیم. در هر کارى ممکن است یک روز به نقطهدیگران نیز به نقطه بى
میدان شرم آور بود اما امروز وضعیت موجود آرزوى دیگرى نداشته باشیم. در زمان پدربزرگان ما ترك کردن

شود. اغلب این کار ستوده مى
شاید مداومت و تحمل موضوعى نباشد که بتوان از آن نمایش جالبى ساخت اما وقتى در نمایشهاى 

شود از عصبانیت خونم به جوش تلویزیونى مداومت نداشتنها و تحمل نکردنهاى اشخاص به نحوى ستوده مى
آید. مى

فرض کنید موضوع یکى از این نمایشها جر و بحث کارمندى با رئیس خود است. در حین نمایش موزیک 
شود و به این سازد. ناگهان دوربین به صحنه نزدیکتر مىشود و نمایش را هیجان انگیز مىمتن نیز نواخته مى
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شود اى سکوت برقرار مىدرگیرى لحظهتوانیم رگهاى متورم پیشانى کارمند را بخوبى ببینیم. در اوجترتیب مى
دراینجا در حالى که وى بسرعت از دفتر رئیس ». دهم!من استعفا مى«گوید: و بالفاصله پس از آن کارمند مى

رسد. کسانى که در بندد موزیک متن نیز به اوج خود مىشود و در را محکم پشت سر خود مىخود خارج مى
این دقیقاً همان کارى است که «گویند: کشند و مىیزیونى هستند آهى مىسراسر کشور شاهد این برنامه تلو

».خواهم در حضور جمع چنین برخوردى با او کنمقصد دارم یک روز با رئیس خود انجام دهم یک روزى مى
اى دیگر توجه فرمائید. زن و شوهرى در حال جر و بحث با یکدیگر هستند و اختالف باال به صحنه

اى زند که صداى آن مثل صداى ضربهاى به صورت همسرش مى. زن در اوج عصبانیت ناگهان کشیدهگیردمى
رود و مانند کارمند نمایش قبلى با عصبانیت در را پشت شود. سپس زن به سوى در مىاست که به سنج زده مى

قیقاً همان کارى است که من این د«بندد. شاید نیمى از زنان آمریکا با دیدن این صحنه بگویند: سرش محکم مى
» خواهم انجام بدهم.مى

».خواهیم برویم پیش بابا. این دفعه با پدرت حرفهاى مهمى دارمجونى دخترم، خوراکیهایت را بخور مى«
کنیم که اکنون کارمندى که با کنیم به این مسأله فکر نمىهاى تلویزیونى را تماشا مىهنگامى که این برنامه

کار شده است، زنى که به صورت شوهرش سیلى زده اکنون متارکه کرده کرد بىخود جر و بحث مىرئیس
ایم احساس است و جونى کوچک از داشتن پدر محروم شده است. متأسفانه تنها چیزى که ما شاهد آن بوده

داده است. اما اند به آنها دستشیرینى بوده است که این افراد وقتى خود را از وضع موجود خالص کرده
گذارد. خدا براى ما راه دیگرى در نظر دارد. در نتیجه حقیقت الهى بر این ارزشهاى هالیوودى پإ؛آکک ر مى

لیکن هر که تا به انتها صبرکند نجات ). «12:1(یعقوب» خوشا بحال کسى که متحمل تجربه شود«فرماید: مى
).13:24(متى» یابد

براى به نمایش در آوردن اعمال کسانى استفاده کرد که مداومت و تحمل ندارند. از نور و موزیک متن نباید
توانند جلو بروند از این امکانات باید براى نشان دادن اعمال کسانى استفاده شود که وقتى حتى یک قدم هم نمى

ته سرایندگان اینجاست که دس». به کمک خدا ایستادگى خواهم کرد«گویند: کنند و مىعزم خود را جزم مى
نمایند. در کنند و نورافکنهاى آسمان بر این اشخاص پرتو افشانى مىآسمان شروع به سرود خواندن مى

شویم. العاده مىاینجاست که افرادى معمولى مانند من و شما براى خدا تبدیل به افرادى خارق
ا تشویق نکند. قطعاً سرود خواندن دهیم کسى چندان ما ربله ممکن است وقتى از خود استقامت نشان مى

رویم فرشتگان را نخواهیم شنید و گرماى نورافکنهاى آسمان را احساس نخواهیم کرد. اما اگر با خداوند راه مى
خوشا به حال کسانى که بر قدرت خدا تکیه «کند: القدس را خواهیم شنید که در گوشمان نجوا مىصداى روح
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کنند زیرا ایشان تاج حیات را خواهند تاب شدن عبور مىنمایند و از نقطه بىىکنند و دشواریها را تحمل ممى
»یافت.

تاب شدن گذشتن از نقطه بى
تاب شدن قرار دارید پیش از این که از ادامه مسیر صرف نظر کنید دوست عزیر اگر هم اکنون در نقطه بى

کند. اگر چنین یست. این کار شخصیت شما را بنا نمىخوب به نتایج آن فکر کنید. ترك کردن میدان شاهکار ن
اید بقیه عمر تأسف شود. در بسیارى از موارد بخاطر کارى که کردهکنید خوشا به حال خدا شامل حالتان نمى

خواهید خورد. اما اگر با یارى خدا از نقطه بى تاب شدن بگذرید و همچنان به مسیر خود ادامه دهید روحیه 
خود شکل خواهید داد. مداومت را در 

اید در شغل خود پیشرفت کنید خواستهاید. شاید یک شبه مىتاب شدن رسیدهشاید در شغل خود به نقطه بى
کنید که اگر در این شغل یک شبه و همه چیز بر وفق مرادتان شود اما چنین نشده است. آیا واقعاً فکر مى

من بیش از پنجاه مرتبه «؟ هفته گذشته یکى از همکارانم گفت: اید در شغل دیگرى خواهید کردپیشرفت نکرده
ام زیرا برکتى کنم که با یارى خدا در جایى که هستم ماندهام که از اینجا بروم. اما خدا را شکر مىتصمیم گرفته

از این ام. خوشحالمام و رضایت خاطرى را که اکنون از آن برخوردارم هرگز نداشتهرا که امروز به دست آورده
».که در جاى خود باقى ماندم

خواهید به زندگى مشترك خود پایان دهید. با شرمندگى باید شاید هم اکنون در شرایطى قرار دارید که مى
افتادم و باور کنید ایراد از اقرار کنم که در اوایل زندگى مشترك من و همسرم گهگاه من هم به این فکر مى

کردند که براى حل اختالفات وشبختانه خدا بر من رحم کرد. دیگران ما را تشویق مىخودم بود نه از همسرم. خ
کنم به این کرد. اکنون وقتى به زندگى مشترکمان نگاه مىالقدس هم عمیقاً در ما کار مىخود تالش کنیم و روح

براى زندگى افتم که این زندگى ارزش آن را داشت که خدا شخصیت ما را بتراشد و شکل دهد وفکر مى
شدم اگر چه حماقت بزرگى مرتکب مى«گویم: کنم و مىبإ؛أکک ر یکدیگر مناسب سازد. گاه به همسرم نگاه مى

».دادم!به این زندگى مشترك پایان مى
ها و حتى سالهاست که به اید. شاید ماهها، هفتهتاب شدن رسیدهشاید در زندگى روحانى خود به نقطه بى

مسیح کیست. شاید هنوز در این فکر هستید که چرا د اما هنوز برایتان روشن نشده است که عیساىرویکلیسا مى
شنود. شاید هنوز در این فکرید که چرا چیزى را که رسد که کسى دعایتان را نمىکنید به نظر مىوقتى دعا مى
او هست و «فرماید: ا مىکنید. با این حال کالم خداند شما احساس نمىگویند احساس کردهدیگران مى
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و مرا خواهید خواند و آمده، نزد من تضرع خواهید کرد و من ). «6:11(عبرانیان» دهدجویندگان خود را جزا مى
ها در مورد شماست. ). این وعده12:29(ارمیا» شما را اجابت خواهم نمود

ه و تالش براى شباهت یافتن به مسیح کنید و از این همه مبارزشاید هم سالهاست که با خداوند زندگى مى
اید و مسئولیتهاى کلیسایى و وظیفه دشوار رهبرى شما را خسته کرده است. در این شرایط ممکن خسته شده

است بسیار مایل باشید که خود را کنار بکشید و به جاى رهبر و خادم بودن فقط یک تماشاچى باشید. اما آیا 
برکت دیگران نشوید و فرصتهایى را که براى خدمت به خدا دارید از دست خواهید که دیگر موجب واقعاً مى
بدهید؟

اید که به فکر پایان دادن زندگى خود تاب شدن روبرو شدههاى مختلف با نقطه بىشاید هم بقدرى در زمینه
آن هستید. اما دوست عزیز خودکشى راه حل مشکل شما نیست. قدرت خدا مافوق هر مشکلى است که با

روبرو هستید. راه حل این است که ببینید خدا براى این که زندگیتان را در مسیر جدیدى قرار دهد چه درى را 
گشاید. به رویتان مى

کنم که راستى و اید در هر جایى هم که قرار داشته باشد من شما را تشویق مىتاب شدهاى که در آن بىنقطه
خواهم همچنان جلو بروم. به من قوت و قدرت عطا خداوندا من مى«و بگوئید: امانت خدا را بیازمائید و به ا

». تاب شدن به سالمت عبور کنم و به آن سوى آن برسمفرما تا از این نقطه بى

آجر یا دستمال کاغذى 
خود ام که خدمتام و وسوسه شدهبراى من مداومت ویژگى ارزشمندى است. بارها زمانى که به تنگ آمده

ام ام باز گردم روحیه مداومت سبب شده است تا همچنان به خدمات روحانىرا ترك کنم و به همان شغل قبلى
ادامه دهم. 

ام تا این ویژگى از آنجا که مداومت اهمیت بسیارى براى من دارد براى خود تمریناتى فوق برنامه تعیین کرده
در من تقویت بشود. 

رسد کنم که چند دور باید بدوم. هنگامى که آخرین دور به پایان مىوم از قبل تعیین مىروقتى به باشگاه مى
رسم. اغلب در تاب شدن مىدهم و به این ترتیب به نقطه بىشوم و توان خود را از دست مىمعموالً خسته مى

از آجر نیست که از تاب شدنیک دور دیگر هم خواهم دوید. جنس این نقطه بى«گویم: این موقع به خودم مى
».آن نتوانم عبور کنم بلکه از دستمال کاغذى است، بنابراین از قلب آن عبور خواهم کرد
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پردازم روم دوست دارم موج سوارى کنم. وقتى به موج سوارى مىوقتى براى گذراندن تعطیالت به دریا مى
رسم گیرند و به جایى مىکنم و پاهایم درد مىدهم که در بازوانم سوزش احساس مىاین کار را بقدرى ادامه مى

زنم و یک بار دور مى«گویم: که از فرط خستگى دیگر توان ادامه دادن ندارم. در این موقع است که به خود مى
تاب شدن از خواهم به خود ثابت کنم که نقاط بىدر اینجا هم یک بار دیگر مى». کنمدیگر این کار را تکرار مى

اند نه آجر. کاغذى ساخته شدهجنس دستمال 
کند. هیچ نکته فکرم دیگر کار نمى«گویم: رسم که مىاى مىوقتى مشغول تهیه موعظه هستم گاه به نقطه

زنم و پیش خودم چنین تصمیمى در این زمان قدمى به دور ساختمان کلیسا مى». رسدجدیدى به ذهنم نمى
خواهم ثابت کنم که این نقطه میزم بنشینم و تالش خود را بکنم مىخواهم یک بار دیگر هم پشتمى«گیرم: مى
». ام از جنس دستمال کاغذى استتاب شدن هم که با آن روبرو شدهبى

کنیم که این نقاط آن چنان که کنیم به خود و دیگران ثابت مىتاب شدن عبور مىهر گاه که از نقطه بى
توانیم بارها از قلب این نقاط عبور کنیم. هر بار که ند. به کمک خدا مىکنند جنس محکمى نداربسیارى فکر مى
شود. به این ترتیب روحیه مداومت و پشتکار گذریم در آسمان و زندگیمان پیروزى حاصل مىاز قلب آنها مى

شتکار ما را تر باشد مداومت و پیابد. دفعه دیگر اگر چه کوهى که باید از آن باال برویم مرتفعدر ما تقویت مى
در صعود از آن موفق خواهد ساخت.

داند. او تمام مسیرى را که به تاب شدن دردناك هستند. عیسى این مسأله را خیلى بهتر از ما مىنقاط بى
شد با صبر و مداومت طى کرد. هر بار که سربازان ریش او را کندند یا شخصى به صورتش صلیب منتهى مى

». عیسى دیگر ادامه نده!«تازیانه زدند و پوستش را شکافتند تمام جهنم فریاد بر آورد: سیلى زد و یا بر پشتش 
توانست حضور هنگامى که میخها در دستهاى عیسى فرو رفتند و رهگذران به تمسخر او پرداختند و دیگر نمى

ما عیساى مسیح، ا». بس است. تمامش کن!«کشید: پدر خود را احساس کند تمام روح و جانش یکصدا فریاد مى
تاب شدن عبور کرد و داشت با عزمى راسخ از قلب این نقاط بىنجات دهنده ما با قوتى که از باال دریافت مى

سرانجام با فدا ساختن جان خود نجات را براى تمام انسانها مهیا ساخت. 
موضوع بود، بى به جهت آن خوشى که پیش او«اى هستیم که خوشحال هستم که ما پیرو نجات دهنده
).2:12(عبرانیان» حرمتى را ناچیز شمرده متحمل صلیب  گردید

توانیم با برنده شدن در مسابقه بخت آزمایى مداومت را به عنوان خوشحال هستم که اگر چه هرگز نمى
تاب ه نقطه بىتوانیم آن را در خود پرورش دهیم. بعالوه خوشحالم که هر بار بجایزه خود دریافت نمائیم اما مى
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از قلب این نقطه عبور کن. من به تو قدرت خواهم بخشید. این نقطه «گوید: القدس به ما مىرسیم روحشدن مى
».از جنس دستمال کاغذى است نه آجر



1

6

آمیزمحبت رأفت

خود را در جاى طرف مقابل گذاشتن 

گیاه بزرگى که در گلدان اتاق نشیمن ما قرار داشت بیمار شد و همسرم از ترس این که مبادا بیمارى آن به 
ها به مدرسه رفته سایر گلدانها نیز سرایت کند تصمیم گرفت که آن را دور بیاندازد. یک روز صبح وقتى بچه

ه گذاشت و گلدان را که تنه عریان گیاه در آن هاى این گیاه را برید و در کیسه زبالبودند همسرم تمام شاخه
باقى مانده بود در اتاق نشیمن قرار داد تا من وقتى به خانه رسیدم آن را با خود به پارکینگ منزلمان ببرم. 

ام به محض این که چشمش به ها از مدرسه بازگشتند و وارد اتاق نشیمن شدند، پسر شش سالهعصر که بچه
مامان چرا این کار وحشتناك را «گفت: گریست به همسرم مىوع به گریه کرد. او در حالى که مىگلدان افتاد شر
رفت؟ چرا نگفتى دکتر آمد؟ از آن خون مىمرد دردش مىکشتى؟ وقتى مىحتماً باید آن را مى». «با گیاه کردى؟

را براى پسرمان توضیح نیم ساعت طول کشید تا همسرم توانست موضوع». کک خوب کند؟بیاید و آن رإ؛ب
تاد، چیزى که مامان بریده و دور «بدهد و او را آرام سازد. در همین حال دختر نه ساله ما به برادرش گفت: 

انداخته فقط یک گیاه مریض بوده است. ناراحت نباش. خوشحالم که مامان آن را برید و از وضع فالکت بارى 
».ارها دارى؟ اگر هست بگو تا کمکت کنمکه داشت نجات داد. مامان باز هم از این ک

اند و به یک اند و در یک خانواده بزرگ شدهاى که از یک پدر و مادر متولد شدهجالب است که از دو بچه
اند قلب یکى تا این اندازه رئوفتر و نازکتر از دیگرى است. اندازه هم محبت دیده

سال بود مثل عضوى از خانواده در کنارشان با وفادارى یکى از دوستانم درمنزل سگى داشتند که سیزده
شد براى او کرد خالص کردنش بود. در کرد. اما سگ بقدرى بیمار شده بود که تنها کار خوبى که مىزندگى مى

افتاد. سرانجام یک روز تمام شد و پیوسته کار به تعویق مىخانواده براى انجام دادن این کار توافق حاصل نمى
رفتند. پدر خانواده هم تصمیم گرفت که از این خانواده جز پدر براى کارى باید به خارج از شهر مىاعضاى
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من سگ را برداشتم و داخل ماشین گذاشتم. «گفت: فرصت استفاده کند و سگ را پیش دامپزشک ببرد. وى مى
جابه جا کرد و سرش را بر همین که به طرف مطب دامپزشک به راه افتادم سگ بر روى صندلى ماشین، خود را 

اش به پایم کرد. بردن او به مطب دامپزشک واقعاً کار زجرآورى روى پایم قرار داد. سپس شروع به مالیدن پوزه
بود. پس از این که دامپزشک او را خالص کرد به پارکینگ بازگشتم و پیش از این که به محل کارم بروم مدتى 

کرد. وقتى او وارد دفتر بازیافتم. این شخص با برادرش در یک جا کار مىدر آنجا ماندم تا حال عادى خود را 
امروز باالخره تصمیم گرفتم «شده بود برادرش از او سؤال کرده بود که کجا بوده است و او هم جواب داده بود: 

ه بود: گردم به برادرش از این سخن یکه خورده و گفتحیوان را خالص کنم. االن هم از پیش دامپزشک برمى
اش آوردى تا با یک ضربه جانانه خالصاى؟ باید سگ را پیش من مىتو بخاطر کشتن یک سگ پول داده«

اند اند و در یک خانواده بزرگ شدهبینیم که از یک پدر و مادر متولد شدهدر اینجا هم دو برادر را مى» کردم.مى
عى خشن.اما یکى از آنها روحى لطیف و قلبى رئوف دارد و دیگرى طب

برخى رئوف و برخى خشن هستند 
با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید چنانکه خدا «فرماید: مى32:4پولس در افسسیان 

».در مسیح شما را هم آمرزیده است
العملى است اى رأفت و مهربانى عکساى نیست. براى عدهبراى بسیارى از ما عمل به این دستور کار ساده

اى دیگر نشان دادن چنین واکنشى دشوار است توانند از خود نشان دهند در حالى که براى عدهکه بالفاصله مى
توانیم مصداق این حقیقت اه و فروشگاه مىو با خلق و خوى آنها سازگار نیست. در اماکن عمومى نظیر فرودگ

را مشاهده نمائیم. فرض کنید که در یکى از این اماکن بانوى مسنى به زحمت چمدانها یا اگر در فروشگاه است 
کند و در همین حال رهگذران تندرست و نیرومند بسیارى از کنارش رد هاى خرید خود را حمل مىبسته
در این حال شخص رئوف و مهربانى از ». بجنب ننه«گویند: کنند و مىاض مىشوند. حتى برخى به او اعترمى

کند. رسد و به او کمک مىراه مى
کند که وى رئوف و در مثل سامرى نیکو، عیسى به این نکته اشاره کرد که مذهبى بودن شخص تضمین نمى

کنار مسافر مجروح عبور کردند چون ). کاهن و الوى با بى اعتنایى از 30:10-37مهربان نیز باشد (لوقا
خواستند خود را درگیر ماجرا سازند. اما مردى سامرى که فردى مذهبى نبود اما قلبى رئوف و مهربان نمى

داشت به این شخص کمک کرد. 
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دالیل متعددى وجود دارد که چرا برخى افراد رئوف و مهربان و برخى دیگر خشن و فاقد احساسات لطیف 
ین امر تا حدى به این دلیل است که خدا انسانها را با ویژگیها و خلقیات متفاوتى آفریده است. بعالوه هستند. ا

اخالقى که شخص از خانواده خود به ارث برده است و تجربیاتى که در گذشته داشته است نیز از عوامل دخیل 
ز دو جنبه ضرورى محبت در این امر هستند. هر دو خصوصیت مذبور جزو ویژگیهاى مهم شخصیتى و نی

هستند. 
خواهم به این دسته از کنم که مثل من طبعى خشن دارند. مىمن این فصل از کتاب را تقدیم کسانى مى

خواهند شخصیت آنها همانند مسیح خوانندگان نشان بدهم که باید کمى مالیمت و نرمش داشته باشند و اگر مى
کنم که باید با ترى مىف باشند. فصل بعدى را هم تقدیم مسیحیان مالیمشود باید یاد بگیرند که مهربان و رئو

تر محبت آشنا شوند یعنى یاد بگیرند که حقیقت را اگر چه تلخ باشد بیان کنند و گهگاه تر و زمختجنبه خشن
نع از این در روابط خود با سایرین امواجى ایجاد کنند تا این روابط دچار گندیدگى نشود و با توبیخ اشخاص ما

ها باید یاد بگیرند که مالیم و مهربان باشند و رئوفان باید با شوند که آنها زندگى خود را نابود سازند. خشن
جنبه خشن محبت آشنا شوند. 

مشکل مسیحیان خشن 
اگر ما مسیحیانى که طبع خشنى داریم صادق باشیم باید اقرار کنیم که طرز برخورد خشن ما با دیگران 

کنیم و آنها را تواند نتایج نامطلوبى در پى داشته باشد. ما وقتى با کسانى که نباید شوخى کنیم شوخى مىمى
ما حرفهاى دیگران را خوب ». بابا، تحمل یک شوخى کوچک را هم ندارى؟«گوییم: سازیم مىناراحت مى
کنیم یا در ذهن خود مشغول رى فکر مىکنند یا به چیز دیگکنیم و معموالً وقتى آنها با ما صحبت مىگوش نمى

شویم. در این فکریم که چرا بسیارى از مردم ضعیف و ترسو هستند. جواب دادن به آنها مى
مقدمه رابطه خود را با کنیم و وقتى کارمان با آنها تمام شد و به اهداف خود رسیدیم بىما از مردم استفاده مى

کنیم اگر چه ممکن است خودمان ند که ما نسبت به سایرین احساس برترى مىگویکنیم. دیگران مىآنها قطع مى
متوجه این حالتى که داریم نشویم. دوست داریم همه کارهاى ما صحیح باشند و با دیگران رقابت کنیم و پیروز 

یف شویم. نظرى که در اعماق قلب خود در مورد افراد رئوف و مهربان داریم این است که آنها افرادى ضع
کنیم.هستند و از نظر روانى وضع سالمى ندارند. ما چنین افرادى را درك نمى

شویم در سکوت اما گهگاه که با بحرانهایى نظیر مشکالت مالى، تصادف، بیمارى، طالق و غیره روبرو مى
مانى براى ما پیش یابیم. این حالت بویژه زبینیم سخت ناپسند مىپردازیم و آنچه را که در خود مىبه تعمق مى
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ام از خودم اندیشیم. من نیز گهگاه که به تفتیش قلب خود پرداختهآید که به رابطه خود با عیسى مسیح مىمى
تواند تا این اندازه سنگ باشد؟ من شخصاً طعم محبت عیساى مسیح را چگونه قلب من مى«ام که پرسیده
القدس در من ساکن دانم که روحرا تغییر داده است. مىام. محبت مسیح زندگى مرا از آن او کرده و مچشیده

دانم که خدا مرا ترى تبدیل سازد. مىکند تا مرا تغییر دهد و به شخص دوست داشتنىاست و در من کار مى
ترى شوند و کوشند تا افراد دوست داشتنىمسئول اجتماعى از برادران و خواهرانى کرده است که پیوسته مى

شود. با این حال هنوز رفتارى خشک و سرد دارم. به چه به روز با موفقیت بیشترى توأم مىتالش آنها روز
توانم شخص رئوف و مالیمى شوم؟ براى این که در رفتار خود با دیگران مالیمت بیشترى داشته طریقى مى

».باشم چه قدمهایى را باید بردارم؟

دید نادرست 
طولى نکشید که متوجه شدم باید قلبى رئوف و مهربان داشته باشم. براى این پس از ایمان آوردنم به مسیح 

که بتوانم نسبت به دیگران مهربان، مالیم و رئوف باشم به کمک احتیاج داشتم. یک روز وقتى در حال خواندن 
ادن بیماران یا مقدس بودم به داستان شفا یافتن مردى نابینا بوسیله عیسى رسیدم. معموالً عیسى براى شفا دکتاب

یافتند. اما در این داستان که درنگ شفا مىداد و به این ترتیب آنها بىکرد یا بیمارى را نهیب مىآنها را لمس مى
گیرد. عیسى چشمهاى او را لمس نقل شده است شفاى مرد نابینا در دو مرحله صورت مى22:8-26در مرقس 

بینم که در حال مردم را شبیه درختانى مى«نابینا پاسخ داد: شخص». بینى؟آیا چیزى مى«کرد و سپس پرسید: 
وقتى عیسى یک بار دیگر چشمهاى وى را لمس کرد دید او کامل شد و سرانجام توانست ». حرکت هستند

انسانها را چنان که هستند ببیند.
دانستم که در آن پیامى مىمقدس آشنا نبودم اماوقتى این داستان را خواندم هنوز چندان به اصول تفسیرکتاب

مردم را شبیه درختانى «براى من وجود دارد. فکر خود را بر پاسخى که مرد نابینا داد متمرکز ساختم یعنى 
توانم مردم را مشکل من هم همین است. من هم نمى«پیش خودم فکر کردم ». بینم که در حال حرکت هستندمى

»ز مناظر بیش نیستند و بنابراین در حد درختان اهمیت دارند.بخوبى ببینم چون براى من هم آنها جزئى ا
کنم بینم پیش خودم فکر نمىکنم و شخصى را مىوقتى به اطراف نگاه مى«آورم که به خود گفتم: به یاد مى

او عالیترین جلوه خلقتى است که بدست خداى قادر مطلق صورت گرفته است و صورت خدا در این «که 
ترین محبت خداست و عیسى جان خود را به خاطر او رد. بعالوه همین شخص هدف عظیمشخص وجود دا

القدس نیز روز و شب در پى اوست تا میان او و خداى پدر رابطه ایجاد کند. این شخص واقعاً فدا کرد. روح
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منتها با این کنم و براى من مردم مثل درختان هستندمتأسفانه من این چنین فکر نمى». براى خدا ارزش دارد
روند. هنگامى که متوجه شدم چقدر دید من با عیسى فرق دارد فهمیدم که باید تغییرى در آن تفاوت که راه مى

ایجاد شود. الزم بود یاد بگیرم که انسانها را چنانکه هستند ببینم. 

نگاه کردن با چشمهاى خدا 
حال دوندگى هستند. مدام بر این سو و آن سو شناسم. آنها بشدت در من اشخاص خشن بسیارى را مى

روند. پیوسته اهدافى دارند که باید به آنها دست یابند و کارهایى دارند که باید به انجام رسانند. کارى که مى
کنند، یعنى مدام در این فکرند دهند بقدرى برایشان مهم است که دیگران را در ارتباط با آن ارزیابى مىانجام مى

ها و انتظارات آنها را تحقق بخشند. به این ترتیب از نظر این افراد مردم به دو توانند برنامهران چقدر مىکه دیگ
باشند. براى اشخاص اى براى رسیدن آنها به هدف خود هستند یا سر راه آنها مىشوند: یا وسیلهگروه تقسیم مى

ه باید از آنها استفاده کرد یا مایه دردسر خشن که مرتب در حال دوندگى هستند مردم یا وسایلى هستند ک
هستند و باید از آنها دورى جست. 

کنند: برندگان و بازندگان، قدرتمندان و ضعیفان و بنابراین اشخاص خشن، دنیا را به دو قسمت تقسیم مى
انسان بى ارزشى ارزش و فرومایه. براى آنها درك این مسأله دشوار است که انسانهاى ارزشمند و انسانهاى بى

در جهان وجود ندارد زیرا همین انسانهایى که هر روز شاهد زندگى، راه رفتن و نفس کشیدن آنها هستیم براى 
خدا ارزشمند هستند. براى اشخاص خشن درك این امر دشوار است که براى خدا بازندگان و انسانهاى 

ند و او زندانیان، همجنس بازان و زنان خیابانى را به ارزش به اندازه برندگان و انسانهاى بر جسته، اهمیت داربى
اندازه بازرگانان برجسته، دانشجویان پزشکى و دانشجویان الهیات دوست دارد.

اند تا از طریق صلیب بخشایش گناهان را تمام انسانها مخلوقات عزیز خدا هستند و همه آنها دعوت شده
همه انسانها را دعوت کرده است که وارد خانواده او شوند پس هر کسب کنند. از آنجا که خدا از طریق مسیح

کسى ممکن است در آینده به جمع خانواده الهى ما بپیوندد و برادر یا خواهر ما شود. هنگامى که این حقیقت را 
ت و مهربانى درك کنیم و انسانها را با توجه به ارزشى که براى خدا دارند ارزیابى کنیم رفتار ما با آنها با مالیم

بیشترى توأم خواهد شد. 
اى دوستان خشن من توجه کنید. دفعه بعد که خواستید به شخصى پرخاش کنید که خدمتکار، نگهبان 

معنایى ندارد. اگر چه » بیش نیست«پارکینگ، قصاب، نانوا یا بقالى بیش نیست دست نگاه دارید! براى خدا 
تک آنها العاده ارزشمند هستند. تکغول باشند اما براى خدا فوقممکن است این اشخاص به مشاغل پستى مش
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براى خدا ارزش دارند. اى کارفرمایان عزیز اگر الزم شد کارمندى را اخراج کنید با سنگدلى او را بیرون نکنید. 
به کنید که باید به یاد داشته باشید که این شخص براى خدا ارزشمند است. اى مجردان عزیز اگر احساس مى

رابطه عاشقانه خود با دوستتان پایان بخشید با سنگدلى او را رها نکنید. به یاد داشته باشید که وى براى خدا 
اى به شما توهین کرد پاسخ او را ارزشمند است. اى رانندگان عزیز دفعه بعد که در ترافیک گیر کردید و راننده

ندخو نیز براى خدا ارزشمند هستند و باید با گنجهاى خدا با با توهین ندهید. به یاد داشته باشید که حتى افراد ت
رأفت و مهربانى رفتار کرد. 

احساس کردن با قلب خدا 
بنابراین ما مسیحیان خشن براى این که یاد بگیریم رئوف و مهربان باشیم اول باید یاد بگیریم که مانند خدا 
به انسانها نگاه کنیم. قدم دوم این است که یاد بگیریم خود را در جاى طرف مقابل قرار بدهیم. افراد رئوف و 

کنند خودشان نیز احساس ى را که آنها احساس مىمهربان دوست دارند با دیگران همدردى کنند و درد و رنج
کنند و کنند. در مقابل اشخاص خشن به شخصى که آزرده، شکست خورده یا دل شکسته است نگاه مى

براى آنها تجزیه و تحلیل کردن مشکالت چنین ». ظاهراً این شخص با مشکلى مواجه شده است«گویند: مى
با آنهاست. اشخاصى بسیار آسانتر از همدردى کردن 

چند سال پیش من و همسرم براى دیدن فیلمى به نام انتخاب سوفیا به سینما رفتیم. این فیلم محتواى روان 
شناختى سنگینى داشت و قسمتى از آن مربوط به اتفاقاتى بود که در زمان جنگ جهانى دوم دریک اردوگاه 

کردم که نوجوانى هستم که ر شده بود. احساس مىمرگ روى داده بود. آن روز عصر وضعیت من بسیار خنده دا
کردم ذرت بو داده ترین دختر مدرسه قرار مالقات گذاشته است در حالى که در چنین عوالمى سیرمىبا خوشگل

خریدم و دستم را به دور کمر همسرم انداختم و با هم براى دیدن فیلم وارد سینما شدیم. 
ظات حساس فیلم فرا رسید. سوفیا که دو بچه در بغل داشت باید پس از گذشت چهل و پنج دقیقه لح

گرفت که یک کدام از آنها را براى سوزانده شدن به دست افسر نازى بسپارد. پیش خودم فکر کردم: تصمیم مى
خواهم بروم بازدانم بوفه سینما هنوز باز است. مىاند. نمىفیلم تقریباً سنگینى است اما بى جهت طولش داده«

کند. بنابراین همین که سرم را به طرف همسرم گرداندم دیدم که هق هق گریه مى». هم ذرت بو داده بخرم
تصمیم گرفتم که بعداً ذرت بو داده بخرم. همسرم در تمام مدت نمایش فیلم گریه کرد. 

دانستم که اصالً وقت شوخى وقتى فیلم تمام شد و من و همسرم راه افتادیم تا سوار ماشین شویم خوب مى
کردن نیست. در سکوت به سوى منزل به راه افتادیم و بى آن که حرفى بزنیم به بستر خواب رفتیم. من 
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گذشت تا این که وى سرانجام دانستم که همسرم چرا تا این اندازه ناراحت شده بود. یک روز و نیم نمى
دانى چرا اینقدر ناراحت شده بودم؟ چون خودم را جاى مى«توانست حال عادى خود را باز یابد. همسرم گفت: 

کردم که مثل او فقط سى ثانیه وقت دارم تا تصمیم بگیرم که کدامیک از دو فرزندم را سوفیا گذاشتم و فکر مى
».نستم چنین تصمیمى بگیرم؟توابه کام مرگ بسپارم. من چطور مى

همسرم نه فقط به قول انگلیسى زبانان کفشهاى سوفیا را پوشیده بود (یعنى خودش را جاى او گذاشته بود) 
بلکه همچنین لباس و جوراب او را هم پوشیده و کاله او را نیز بر سرش نهاده بود. به عبارتى براى مدتى خود 

سوفیا شده بود.
آنکه درد سوفیا را احساس کنم فقط ناظر درد و رنج او بودم. به این حالت پیش نیامد. من بىاما براى من 

همین دلیل هم بالفاصله به این مسأله پى بردم که چرا همسرم بشدت تحت تأثیر فیلم قرار گرفته بود. اشخاصى 
کنند. باید کمى گران همدردى مىتوانیم خود به خود مبدل به افرادى شویم که با دیکه روحیه لطیفى نداریم نمى

مالیمت به خرج دهیم و تصمیم بگیریم که خود را به جاى شخص مقابل بگذاریم. باید از خود بپرسیم که بودن 
در جاى او چه احساسى دارد.

چه احساسى خواهیم داشت اگر شخص معلولى باشیم که توانایى ایستادن، راه رفتن و لباس پوشیدن ندارد و 
یابد چون جایى براى صندلى چرخدار او وجود ندارد؟ ر کلیسا جاى خوبى براى نشستن نمىحتى د

اگر شخص بیکارى باشیم که شدیداً زیر بار قرض است و قادر نیست زندگى فرزندانش را تأمین کند چه 
احساسى خواهیم داشت؟

الدین خود را از دست بدهیم چه احساسى اگر با همسر خود متارکه کنیم یا بیوه شویم یا فرزندان و یا و
خواهیم داشت؟

)، آلزایمر یا ایدز داشته باشیم چه احساسى خواهیم داشت؟ هنگامى که اندکى براى MSاگر سرطان، ام. اس (
کنیم چند شکاف در سیمانى که قلبمان را پوشانده و سخت کرده است پدید همدردى با دیگران تالش مى

آید.مى

کندکه مسیح باما رفتار مىگران همانطور رفتار کنیمبادی
البته مهربانى و رأفت فراتر از احساسات است. بسیار ضرورت دارد که دیگران را به عنوان گنج خدا ببینیم و 

هر بسیار مهم است که با آنها همدردى کنیم. اما این احساسات را چگونه باید بروز داد؟ آیا باید راه بیافتیم و به
که رسیدیم احساسات گرم ابراز کنیم؟ آیا باید دار و ندار خود را به دیگران ببخشیم؟
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کنند؟ مسیحیان رئوف و مهربان چه مى
فرماید که باید با دیگران همانطور رفتارکنیم که عیسى مسیح با ما مقدس بطور خالصه در این مورد مىکتاب
دهد. اگر خدا با ما چنین نیم خداوند با کمال دقت به تمام سخنانمان گوش مىککند! هنگامى که دعا مىرفتار مى
کند پس چرا ما با همسرمان، فرزندانمان، دوستان و همکارانمان چنین رفتار نکنیم؟ پس بیائید این دفعه رفتار مى

یدن به سخنان او زند تلویزیون را خاموش کنیم و کار خود را متوقف سازیم و براى شنکه کسى با ما حرف مى
». خواهم بدقت به سخنانت گوش بدهممى«سراپا گوش شویم و بگوئیم: 

بخشد و با محبت و احترام با ما رفتار خیزاند، مىشویم عیسى ما را برمىهنگامى که مرتکب خطایى مى
مائیم چنین رفتار نکنیم؟ نکنیم و یا خدا را عبادت مىکند. پس چرا ما با کسانى که با آنها زندگى یا کار مىمى

دهد و به ما ماند، به ما تسلى مىالقدس در کنارمان مىکنیم روحپناه احساس مىهنگامى که خود را تنها و بى
بخشد که خدا دوستمان دارد. پس چرا ما کسانى را که دوست داریم در زمان مشکالت حمایت اطمینان مى

نکنیم و به آنها دلدارى ندهیم؟
مقدس خود را باز کنید یماندارى نباید در مورد این که خدا او را دوست دارد تردید داشته باشد! کتابهیچ ا

چونکه در نظر من گرانبها و مکرم بودى و من تو را دوست «و به آیاتى که در این زمینه وجود دارد توجه کنید. 
ینک من هر روزه تا انقضاى عالم همراه شما ا). «15:15یوحنا»(امشما را دوست خوانده). «4:43اشعیا»(داشتممى
). چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت 20:28متى »(باشممى
گوید که آنها را دوست دارد پس چرا ما پیوسته احساسات ). اگر خدا به فرزندانش مى13:103مزمور»(نمایدمى

، دوستان و همکاران خود ابراز نکنیم؟گرم خود را به اعضاى خانواده
اگر ما اشخاص خشک و خشن با چشمهاى خدا به مردم نگاه کنیم، خود را در جاى آنها بگذاریم و با آنها 

کند چه اتفاقى خواهد افتاد؟ یقین بدانید که نتایج حیرت انگیز همانطور رفتار کنیم که مسیح با ما رفتار مى
ا با دیدن مهربانى و شفقت ما اول یکه خواهند خورد و وقتى به خود آمدند وجودشان خواهند بود. اطرافیان م

جو اینجا چقدر عوض «سرشار از شادى و سرور خواهد شد. همکاران ما سر خود را تکان داده خواهند گفت: 
ه دوستیهاى سطحى ما به رابط» شده است. بر این دوست ما که سابقاً خشک و خشن بود چه گذشته است؟

عمیق برادرانه و خواهرانه مبدل خواهند شد. کلیساهاى ما رشد چشمگیرى خواهند داشت زیرا مردم متوجه 
شود محبت وجود دارد. خواهند شد که در جایى که مسیح عبادت مى

خدا را شکر بخاطر وجود کسانى که ذاتاً مهربان و رئوف هستند. بدون وجود آنها زندگى ما خشک و نامطلوب 
توانیم در داشتن ویژگى فوق رشد نمائیم.بود. همچنین خدا را شکر که همه ما اعم از رئوف و خشن مىخواهد
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محبت خشن

پافشارى بر حقیقت 
در روابط خود با دیگران 

چه کسى سخنان تند زیر را گفته است؟
».واى بر شما اى کاتبان و فریسیان ریاکار«
»برید!کنید و شتر را فرو مىاى رهنمایان کور که پشه را صافى مى«
».نمایید و درون آنها مملو از جبر و ظلم استبیرون پیاله و بشقاب را پاك مى«
نماید لیکن درون آنها از استخوانهاى باشید که از بیرون نیکو مىواى بر شما که چون قبور سفید شده مى«

».ایر نجاسات پر استمردگان و س
).13:23-33متى»(اى ماران و افعى زادگان! چگونه از عذاب و جهنم فرار خواهید کرد؟«

اید که این سخنان از دهان عیسى خارج شده است که شبانى رئوف و مهربان و نجات احتماالً متوجه شده
که ادعاى دوست داشتن آنها را داشت سخنانى توانست با مردمى اى بردبار و فروتن است. چگونه او مىدهنده

این چنین تند
بگوید؟ علت این کار او چه بود؟ 

عیسى این سخنان را گفت چون حقیقت داشتند. سخنانى که گفت اگر چه ناراحت کننده و تلخ بودند و هضم 
آنها دشوار بود اما حقیقت داشتند. بسیارى اوقات حقیقت را باید صریح و بى پرده به دیگران گفت و جایى 

. عیسى بسیار دل نگران مخاطبان براى ابهام و تفسیر غلط آن باقى نگذاشت تا دیگران با دروغ زندگى نکنند
خود بود. 

او آنها را دوست داشت و براى این که نگذارد تا زندگى خود را نابود سازند و ابدیت خود را به خطر 
داد، محبتى ساخت. عیسى در چنین مواردى محبتى خشن از خود نشان مىاندازند آنها را با حقیقت روبرو مى

اند:ام. مثالً به من گفتهخش است. من تا به حال صدها بار سخنان تندى شنیدهکه دردناك اما بسیار ثمرب
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بیلى، برو اتاقت. امشب از شام خبرى نیست. اشتباهى که مرتکب شدى یک مسأله است و دروغهایى که «
».بافتى مسأله دیگرى است

».ودت باشىاگر یک بار دیگر با مادرت اینطور صحبت کنى باید به فکر جایى براى خ«
».بیلى من تو را دوست دارم ولى با ازدواج موافق نیستم چون تو هنوز شرایط ازدواج را ندارى«
». اى زندگى زناشویى؟ حق ندارى رفتار دیروزت را با من تکرار کنىتو اسم این زندگى مسخره را گذاشته«
».باشدچرا من باید همیشه با تو موافق باشم؟ مگر باید همیشه حق با تو «

پرده رسد که باید حقیقت را گفت و با صراحت و بىتوانم ذکر کنم. زمانى مىموارد بسیار دیگرى را هم مى
اطاعتى، فریبکارى و رفتار تکبر اند من به بىاند که نخواستههم گفت. خوشبختانه برخى مرا آنقدر دوست داشته

جام دادند این بود که دستم را گرفتند و مرا به خلوت برده با آمیز خود ادامه دهم. کارى که این افراد برایم ان
زدند و روابط مرا با دیگران خدشه دار ام لطمه مىحقایقى تلخ در مورد خودم روبرو ساختند که به شخصیت

اند واقعاً سپاسگزارم. ساختند. منظورم از محبت خشن همین است و از کسانى که چنین محبتى به من داشتهمى

اشخاص رئوف و محبت خشن 
در این دنیاى خشن نیاز شدیدى به محبت رأفت آمیز وجود دارد. ما به رحم و شفقت، عطوفت، تأئید و 

پاید که تشویق نیاز داریم. اما اگر مکمل محبت رأفت آمیز یعنى محبت خشن در کنار آن نباشد، دیرى نمى
کشاند و سرانجام به از هم شود که راه را براى فریبکارى مىارزشى مىمحبت رأفت آمیز تبدیل به احساسات بى

انجامد. گسیختن رابطه مى
براى افراد رئوف و مهربان ممکن است محبت خشن، غیر طبیعى، ترسناك و حتى غیر مسیحى جلوه کند. اما 

گروه از مسیحیان که تر است اینتر هستند طبیعىبدیهى است که این گونه محبت براى مسیحیانى که ذاتاً خشن
شوند و براحتى کنند بدون تعلل وارد عمل مىطبعى خشن دارند وقتى مشکلى در زندگى یک نفر مشاهده مى

این شخص به عمل جراحى احتیاج دارد. پس باید او رإ؛جکک روى تخت جراحى بخوابانیم و با «گویند: مى
یک چاقوى معمولى و کند آشپزخانه پوست وى چاقوى مخصوص جراحى یا اگر این چاقو در دسترس نبود با 

هاى او هستند بشکافیم و مستقیماً به سراغ قلب مشکل او برویم. اگر هم کمى خونریزى را که همان بهانه
بوجود آمد اشکالى ندارد چون در عوض مشکل بر طرف خواهد شد. پس از عمل محل شکافته شده را بخیه 

»اتاق جراحى مرخص شود بعداً از ما تشکر خواهد کرد.خواهیم زد. اگر این شخص بسالمت از 
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چى؟ عمل جراحى؟ «یقین دارم که افراد رئوف با خواندن سطور باال حال بدى پیدا کرده خواهند گفت: 
چاقوى جراحى؟ خون؟ من حتى حاضر نیستم شاهد چنین عملى باشم چه رسد به این که با دستهاى خودم آن 

طالب صلح و هماهنگى هستم. شاید اگر این شخص را با مهر و عطوفت نوازش کنیم من فقط ». را انجام دهم
خدا به این اشخاص رئوف و مهربان » مشکالت وى خود بخود حل شوند و درد نیز خود بخود برطرف شود.

ر ام اما اگکنم چون خودم شما را به این شکل آفریدهمن روحیه مهربان و لطیف شما را درك مى«فرماید: مى
».خواهید واقعاً محبت کردن را یاد بگیرید حتماً باید با محبت خشن نیز آشنا شویدمى

چه کسى محتاج محبت خشن است؟
گوید که تا این اواخر چیزى درباره محبت یکى از همکاران من واقعاً قهرمان مهربانى و رأفت است. وى مى

اش این محبت را به او نشان و در مواقع حساسى از زندگىدانست اما برخى از برادران ایماندار اخشن نمى
کنم در یادداشتى به اى در مورد محبت خشن تهیه مىدادند. این شخص چند ماه قبل وقتى شنید که من موعظه

به اعضاى رئوف کلیسا بگو که اگر برادران ایماندار من جنبه خشن محبت را در مورد من به «من چنین نوشت: 
کردم، نه خدمت مؤثرى داشتم، نه مشارکت تند امروز من نه در زندگى زناشویى خود رشد مىگرفکار نمى

اى از گناه داشتم، نه براى کسانى که رهبرى آنها بر عهده من است احترام منظمى با مسیح داشتم، نه تنفر عادالنه
همین محبت خشن باعث شد تا کردم و نه پس اندازى داشتم. اماشدم، نه قرضهاى خود را پرداخت مىقائل مى

».همه اینها را داشته باشم. همه باید درسهاى محبت خشن را یاد بگیرند
بینیم که باید مورد محبت خشن قرار گیرند. آنها افراد کنیم اشخاصى را مىبه هر طرف که نگاه مى

ى پوشالى باعث شده است که ارزشمندى هستند که واقعاً وجودشان براى خدا مهم است اما ارزشها و معیارها
هدف بچرخند. من زوجهایى را سراغ دارم که در زندگى زناشویى خود با مشکالتى جدى مدام دور خودشان بى

اندازند، اشخاص متعددى را سراغ جهت زندگى خود را به خطر مىشناسم که بىروبرو هستند، جوانانى را مى
سازند. بسیارى از ما که شاهدیم این افراد چگونه زندگى مىدارم که وقت خود را بیهوده صرف لذتهاى مخرب

جویم اما چیزى دهیم و از ناراحتى ناخنهاى خود را مىسازند فقط با تأسف سر تکان مىخود را تباه مى
کنیم. گوئیم چون مفهوم محبت خشن را درك نمىنمى

ارد. کسى باید آنها را تکان بدهد و بگوید: روند عاقبت ندىاما کسى باید به این اشخاص بگوید راهى که
کسى باید به آنها » خدا راه بهترى براى شما دارد. دست از این اعمال بیهوده بردارید و از او هدایت بخواهید.«

توانم ببینم که به دست خود، زندگى خود، زندگى زناشویى خود، من آنقدر شما را دوست دارم که نمى«بگوید: 
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سازید. پس بنشینید. و خوب به حرفهایم گوش کنید غل خود و روح و جان خود را نابود مىخانواده خود، ش
اى باید به شما بگویم. دوست ندارم این کار را انجام بدهم اما مجبورم چون حرفهایى چون سخنان تکان دهنده

ت بگذارم و شاهد توانم دست روى دسخواهم بزنم حقیقت دارند و آنقدر شما را دوست دارم که نمىکه مى
براى این که محبت خشن را درك کنیم و » سازید.این باشم که چگونه زندگى خود را به دست خود تباه مى

بطرز مؤثرى آن را به کار ببندیم باید به این دو مسأله اساسى ایمان داشته باشیم. اول این که گفتن حقیقت 
تر از روابط صلح آمیزى است که در حال ل مهمتر از حفظ صلح است. دوم این که سعادت شخص مقابمهم

حاضر با وى داریم.

گفتن حقیقت یا حفظ صلح 
کوشند تا هیچگونه برخورد و ناراحتى و تنشى در روابطشان بوجود نیاید. اشخاص رئوف بیش از اندازه مى

پاسخ » پیش آمده؟مشکلى«اگر تنش کوچکى در زندگى زناشویى آنها بوجود آید و همسرشان سؤال کند: 
بله، مشکلى هست اما چون «گویند: اما این اشخاص در حقیقت مى». نه، هیچ مشکلى وجود ندارد«خواهند داد: 

کنند که حفظ صلح آنها به خیال خود کار بزرگى مى» کنم.خواهم جر و بحث بوجود آید سکوت اختیار مىنمى
اند زیرا عاملى که عیت این است که تصمیم غلطى گرفتهدهند اما واقو آرامش را بر گفتن حقیقت ترجیح مى

تنش بوجود آورده است باز خواهد گشت و هر بار حفظ صلح دشوارتر از دفعه پیش خواهد شد. یأس و 
کوشد تا به هر قیمتى صلح و آرامش را حفظ کند چیره خواهد شد و اول سرخوردگى بر وجود شخصى که مى

انجام تنفر ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب زمانى که اوضاع در ظاهر آرام و در او عصبانیت، سپس تلخى و سر
صلح آمیز است روابط این شخص با نابودى روبرو خواهد شد!

اى است که از قعر جهنم این شعار که صلح و آرامش را باید به هر قیمتى که شده حفظ کرد شعار فریبکارانه
کند: اى جز گفتن حقیقت نداریم شریر در گوشمان چنین زمزمه مىکه چارهدانیم سر بر آورده است. وقتى مى

این کار را نکن. او به حرفت گوش نخواهد کرد. نصیحت تو تأثیرى بر او نخواهد داشت. سنگ روى یخ «
ارزد. اگر این دروغها را باور کنیم دیر تر خواهد کرد. به دردسرش نمىخواهى شد. حرف تو کار را فقط خراب

دستورى داده است که دست و 25:4ا زود رابطه خود را با نابودى مواجه خواهیم کرد. خداوند در افسسیانی
لهذا دروغ را ترك کرده، هر کس با همسایه خود راست بگوید زیرا «لرزاند. پاى اشخاص رئوف را از ترس مى

فرماید همین باب مى15نانکه پولس در آیه اوالً باید به یکدیگر دروغ نگوئیم. ثانیاً چ» که ما اعضاى یکدیگریم.
بگوئیم. شجاعت الزم است که با وجود دانستن نتایج گفتن حقیقت این کار را انجام » با محبت«باید حقیقت را 
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اى که دهیم. اما اگر کارى غیر از این بکنیم صداقت ما در روابطمان با دیگران بتدریج از بین خواهد رفت. رابطه
لح به قیمت چشم پوشى از حقیقت است دوام نخواهد آورد. محبت خشن گفتن حقیقت را اساس آن حفظ ص

سپارد. دهد و نتایج این کار را به خدا مىبر حفظ صلح ترجیح مى

صلح کاذب 
دادیم. من کلیسایى را من و همسرم در اوایل زندگى مشترکمان حفظ صلح را بر گفتن حقیقت ترجیح مى

م و با مشکالت بسیارى از این قبیل روبرو بودم: امکانات مالى ضعیف، اعضاى بسیار کم، تأسیس کرده بود
نداشتن ساختمان مناسب و اختالف نظر در بین کسانى که در این طرح شرکت داشتند. همسرم هم در خانه 

یار کردند وقت او را بسمشکالت خاص خودش را داشت. او حامله بود و دو محصلى که با ما زندگى مى
داد. بنابراین مشترکاً به این نتیجه گرفتند. همسرم براى این که کمک خرجى داشته باشیم فلوت درس مىمى

رسیده بودیم که با این همه مشکلى که در بیرون و داخل منزل داریم دیگر نباید با هم جر و بحث هم بکنیم. با 
شد. وجود این درون ما بتدریج از نارضایتى پر مى

خواستم از در خارج شوم خدا در قلب همسرم شروع به کار کرد. دیرى نگذشت که یک روز وقتى مى
ام. از این که صبح تا خواهم با تو صحبت کنم. من با تو رو راست نبودهبگیر بشین. مى«همسرم به من گفت: 

خواهم که ام. نمىه شدهکنى و چندان توجهى به من ندارى خستشب به کار خودت و چیزهاى دیگر فکر مى
»زندگى ما با این روال پیش برود. تحمل این وضع را ندارم.

از این که درد دلت را به من «العمل خوبى از خودم نشان ندادم. مثالً نگفتم: وقتى این حرف را شنیدم عکس
ه به احتیاجات خودم فکر هایم تغییر ایجاد کنم و به همان اندازه کدهم که در برنامهگفتى متشکرم. قول مى

این همه مشکلى که من در «من به جاى گفتن این حرف، فریاد زدم: » کنم در فکر احتیاجات تو هم باشم.مى
کنى. اصالً حرف حسابت چیست؟ بیا سرم این کلیسا دارم کافى نیست تو هم از این طرف اعصابم را خورد مى

».را ببر تا راحت شوى
دانست که در زندگى زناشویى ما مشکالتى وجود تا همسرم عقب نشینى کند. او مىحرفهاى من باعث نشد

دارد که براى بر طرف کردن آنها باید تالش کرد و تصمیم داشت که به مبارزه خود تا زمانى که چشمهاى من 
د خودم باز شوند ادامه دهد. در طى سالها خدا از محبت خشن همسرم استفاده کرد تا من حقیقت را در مور

ببینم و به خدا اجازه دهم تا عمل جراحى الزم را بر روى من انجام دهد. با این حال زمانى که سخنان همسرم 
را جدى گرفتم و به تالش براى اصالح اشتباهات خود پرداختم در زندگى همسرم نیز اشتباهاتى مشاهده کردم 
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حقیقت پى برده بودم تصمیم گرفتم تا با همسرم که نیاز به اصالح داشت. به این ترتیب من که به ارزش گفتن
کنم که کمى خود محور هستى و عزیز دلم احساس مى«در مورد اشتباهاتش صریحاً صحبت کنم. به او گفتم: 

»کند.این مسأله مرا ناراحت مى
متشکرم که احساست را با من در میان گذاشتى بلکه گریه سر داد و «همسر شیرین و مهربانم به من نگفت: 

سپس بسرعت خود را به اتاق خواب رساند و در را محکم » اصالً از تو توقع چنین حرفى را نداشتم«گفت: 
فضاى ناآرامى بر خانه ما حاکم پشت سرش بست. اما من عقب نشینى نکردم و به این ترتیب به مدت چند ماه

آمیزى بر بود. سرانجام همسرم مثل من تغییراتى در رفتار خود ایجاد کرد و یک بار دیگر فضاى آرام و صلح
زندگى زناشویى ما حاکم شد. صلحى که این بار برقرار شد صلحى کاذب نبود که بر اثر کتمان حقیقت بوجود 

ر اساس حقیقت قرار داشت و واقعى و ماندنى بود. آمده باشد بلکه صلح خداوند بود که ب

سعادت شخص مقابل یا حفظ آرامش 
بنابراین اگر بخواهیم دیگران را مانند مسیح دوست بداریم باید گفتن حقیقت را بر حفظ صلح ترجیح بدهیم. 

همچنین باید سعادت طرف مقابل را بر حفظ رابطه آرام خود با او ترجیح دهیم. 
کند. فرض کنید مادرى از پنجره به پسر سه ساله خود که مشغول دوچرخه سوارى در حیاط است نگاه مى

رود و براى او یک لیوان آب گردد که به آشپزخانه مىناگهان چنان وجودش ماالمال از محبت به فرزندش مى
ال را نوش جان کرد او را در برد. مادر پس از این که پسرك آب پرتقریزد و با خود به حیاط مىپرتقال مى

گوید. از این برخورد مهر آمیز مادر به پسرك احساس بسیار فشارد و سخنان مهرآمیزى به او مىآغوش خود مى
گردد تا لیوان را آب بکشد پسرك سوار دوچرخه دهد. اما هنگامى که مادر به خانه باز مىمطبوعى دست مى

کند و ناگهان رود. مادر از پنجره اتاق نشیمن به بیرون نگاه مىان مىشود و بر خالف دستور مادرش به خیابمى
شود کند. با دیدن این صحنه وى بسرعت از منزل خارج مىبیند که در خیابان دوچرخه سوارى مىپسرش را مى

نزل باز گرداند. همین که به حیاط مرساند و او را به منزل باز مىو دوان دوان خود را در خیابان به پسرك مى
کند. گشتند و خطر رفع شد مادر شروع به داد و فریاد و تنبیه پسرك مى

گوید. با این کند که او دیوانه شده است اما چیزى نمىشود و خیال مىکودك از رفتار عجیب مادر گیج مى
د کارى حال مهم نیست که پسرك چه چیزى درباره مادرش فکر کند چون جان او در خطر بود و مادر بای

لحظات شیرینى که پنج دقیقه قبل با یکدیگر گذراندیم تمام «گوید: کرد. در حقیقت مادر با رفتار خود مىمى
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شد. اکنون سر و کار ما با مسأله مرگ و زندگى است. زنده ماندن و سعادت تو خیلى مهمتر از آن نوازشهاى 
»گرم است.

است: محبت خشن یعنى اقدامى که ما براى سعادت به نظرمن بهترین تعریف براى محبت خشن این 
دهیم. ما نیاز بسیارى به اشخاصى داریم که دیگران را آنقدر دوست داشته اش داریم انجام مىشخصى که دوست

باشند که حاضر شوند بخاطر سعادت آنها رابطه آرام خود را با ایشان به خطر اندازند و آنچه را که باید گفته 
ویند این افراد شاید مجبور شوند چنین سخنانى به دیگران بگویند: شود به آنان بگ

توانم دست روى دست بگذارم و شاهد این باشم که چگونه خودت به من آنقدر تو را دوست دارم که نمى«
»کنى.دست خودت قبر خود را مى

کنى و ارى، هرگز ورزش نمىتوانم وقتى تو خورد و خوراك غلطى دمن بقدرى تو را دوست دارم که نمى«
»کشى اداى خوشحال بودن درآورم.خورى و سیگار مىمدام مشروب مى

توانى بیش از این در شرکت من بمانى. زیرا من بقدرى تو را دوست دارم که باید بگویم با این وضع نمى«
»سازد و من از این مسأله راضى نیستم.این وضع شخصیت تو را تباه مى

ار متوجه شدم که زندگى یکى از دوستان نزدیکم در مسیر بدى قرار گرفته است. در نتیجه او را براى یک ب
من قصد مداخله در زندگى تو را ندارم اما فکر «صرف غذا به رستوران دعوت کردم و سر میز به او گفتم: 

درى عصبانى شد که نزدیک ناگهان او بق» اى عاقبت خوشى نخواهد داشت.کنم راهى که تو در پیش گرفتهمى
بود از روى میز به طرف من بپرد و با مشت و لگد به جانم بیافتد. اما از آنجا که من در شجاعت و تهور نظیر 

واقعاً » کنم.خواهم دیگر این حرف را تکرار نمىمعذرت مى« ندارم مستقیماً به چشمهایش نگاه کردم و گفتم: 
بینم و بارها به او د را تباه ساخت. هنوز هم هراز گاهى این شخص را مىهم دیگر تکرار نکردم و او زندگى خو

گفتم: دادم. باید آن روز به تو مىدوست عزیز من در حق تو کوتاهى کردم. باید سماجت به خرج مى«ام: گفته
ه تو خواهم گفت شوى، این کار را بکن اما بدان که من باز باز روى میز بپر و مرا بزن. اگر با این کار آرام مى«

شاید اگر سماجت بیشترى داشتم خدا براى اصالح این شخص از من استفاده » ات هستم.که نگران آینده
کرد. مى

زنید ممکن است که دهید دست به ریسک بزرگى مىوقتى بخاطر سعادت شخص مقابل کارى انجام مى
ال اگر حقیقت را با محبت بگوئید در دراز مدت رابطه آرام شما با این شخص ناگهان به هم بخورد. با این ح

نتیجه خوبى عاید خواهد شد بویژه اگر رابطه شما با شخص مقابل سالم و مستحکم باشد. به این ترتیب مانعى 
توانید به درك و تفاهم جدیدى که در روابط پیش آمده بود تبدیل به سنگ بنایى خواهد شد که بر اساس آن مى
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دانیم که حرف اى بگیرید و اعتماد بیشترى به یکدیگر پیدا کنید. با این حال همه ما مىهبرسید، تصمیمات تاز
زدن و نوشتن در مورد محبت خشن بسیار آسانتر از این است که بنشینیم و واقعاً با چنین محبتى به گفتگوى 

صمیمانه با شخص بپردازیم. مواجه ساختن دیگران
رى است. با اشتباهاتشان کار واقعاً دشوا

مواظب اتاق نگهدارى موز باشید 
اى در کاالمازو واقع در میشیگان داشت که کارکنان آن عبارت بودند از: کارگران خشن پدرم کارخانه

بارانداز، رانندگان مشروب خور کامیون، فروشندگان چرب زبان و مدیران کارآمد. طبیعى است که وقتى در 
مشغول به کار باشند برخوردهاى بسیارى پیش خواهد آمد. جایى این همه افراد مختلف 

اى بین دو نفر از کارکنان کارخانه پیش دیدم که هر گاه مسألهآورم که وقتى پسر بچه بودم مىبه یاد مى
باید «گفت: رفتند. گاه پدرم یا یکى دیگر از صاحبان کارخانه به شخصى مىآمد آنها به اتاق نگهدارى موز مىمى

گرفت و او را با خود به گاه یک سرکارگر دست یکى از کارگران بارانداز را مى» همدیگر را در اتاق موز ببینیم.
برد. اتاق موز مى

اتاق موز، اتاقى بود با دماى هواى کنترل شده که ظرفیت نگهدارى هشتصد جعبه موز را داشت. فضاى این 
شد که هیچ صدایى از داخل اتاق به خارج اره بود. این امر باعث مىاتاق کامالً بسته بود و درب اتاق چند جد

نه، «گفت: ترسید و مىشد تا به اتاق موز برود مىنرود. شاید به همین دلیل بود که هر وقت از کسى خواسته مى
به آنجا البته هیچکس در اتاق موز نمرد و بارها دیدم افرادى که براى گفتگو با یکدیگر ». آیماتاق موز نمى

شدند. با این حال کارکنان رفتند لبخند زنان و در حالى که دست یکدیگر را گرفته بودند از آنجا خارج مىمى
بایست به گفتگوى صریح و ترسیدند. البته ترس آنها از این بود که در آنجا مىکارخانه از رفتن به آنجا مى

اى که خدا براى ترسیم. ما از وسیلهچنین گفتگویى مىپرداختند. بسیارى از ما ازپرده با شخص مقابل مىبى
و اگر «فرماید: عیسى مى15:18ایجاد صلح و آرامش واقعى بین انسانها تعیین کرده است. بیزار هستیم! در متى

برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و او را میان خود و او در خلوت الزام کن. هر گاه سخن تو را گوش گرفت، 
احساسات خود را در گوشه قلبتان پنهان نکنید. بر ناخرسندى خود سرپوش نگذارید. به » ر خود را دریافتى.براد

جاى این کارها جنبه خشن محبت را به کار گیرید. گفتگویى صریح و صمیمانه ترتیب دهید و در مورد 
اختالفات خود گفتگو کنید. 
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کنیدپیش از به کار بستن محبت خشن خود را آماده
پیش از این که با شخصى برخورد تندى کنید باید خود را آماده سازید. پیش از هر کار موضوع مورد نظر را 

کند دقیقاً چیست؟ آیا مسأله مهمى است یا مشخص کنید. آنچه در رابطه شما با شخص مقابل تنش ایجاد مى
آن دورى جست یا اجتناب ناپذیر است؟ قلم و توان از چندان اهمیتى ندارد؟ موقت است یا ماندگار؟ آیا مى

کاغذى بردارید و آنچه را که به نظرتان علت اصلى کشمکش شما با شخص مقابل است مشخص سازید.
و چون است که خس را در چشم برادر خود «فرماید: مى3:7-5دوم، قلب خود را پاك سازید. عیسى در متى

اجازه ده تا خس را از «گویى یابى؟ یا چگونه به برادر خود مىنمىبینى و چوبى که در چشم خود دارى مى
و اینک چوب در چشم توست؟ اى ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون کن، آنگاه » چشمت بیرون کنم

»نیک خواهى دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنى.
شخص مزبور بروید و او را قطعه قطعه کنید بهتر خواهید به نزدبه عبارتى اگر آنقدر عصبانى هستید که مى

است فعالً از روبرو شدن با او صرف نظر کنید و خشم و عصبانیت خود را به حضور خدا ببرید و بگوئید: 
ام. باید آرامش خود را باز یابم تا خداوندا من هنوز آماده روبرو شدن با این شخص نیستم چون شدیداً عصبانى«

بطرز صحیح ببینم. براى این که به این شخص صدمه نزنم به کمک روح مقدس تو احتیاج بتوانم مسایل را 
»دارم.

سوم: بدقت زمان و مکانى را براى مالقات خود تعیین کنید. مثالً همسر یک فوتبالیست معروف نباید زمان بین 
ى را براى صحبت با دو نیمه را براى صحبت با همسرش انتخاب کند. به همین ترتیب یک مرد نباید زمان

کند و دو بچه دیگر هم بر همسرش انتخاب کند که وى مشغول تهیه شام است و در همین حال بچه گریه مى
کوبند. زمانى را براى سخن گفتن با شخص مورد نظر انتخاب کنید که از نظر جسمانى در سر و کله یکدیگر مى

نید در میحطى آرام به گفتگو بپردازید. توااى ندارید و مىشرایط مطلوبى قرار دارید و عجله
دهد. چهارم: دعا کنید. خدا در پاسخ به دعاى ما اعمال حیرت انگیزى انجام مى

محبت خشن با سنگدلى فرق دارد 
اید. نیم دیگر راه را اگر خود را بطرز مناسبى براى صحبت با شخص مقابل آماده کنید نیمى از راه را پیموده

زمانى خواهید پیمود که گفتگوى خود را با او در فضایى صمیمانه انجام دهید. در زیر به ارائه سه قدم 
نى وى شده است بروشنى بیان کند. البته کنند تا مسایلى را که موجب نگراپردازیم که به شخص کمک مىمى
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کنند که وقتى حرف خود را زدیم از ما تقدیر و تشکر به عمل آید بلکه به بهترین نحو این سه قدم تضمین نمى
کنند که شخص مقابل به سخنان ما گوش دهد و براى ما احترام قائل شود. ممکن این امکان را ایجاد مى
اى که با او دارید براى شما مهم و صادقانه به شخص مقابل بگوئید که رابطهقدم اول، در آغاز گفتگو،

ارزشمند است.
گوئید به او بگوئید که براى شما زندگى با او از هر چیز دیگرى در دنیا اگر با همسر خود سخن مى

د. اگر با دوست خواهید که کیفیت این زندگى مشترك حتى از آنچه هست نیز بهتر شوارزشمندتر است و مى
کنید به او بگوئید که دوستى با او براى شما بسیار ارزشمند است. اگر با کارفرماى خود خود صحبت مى

کنید به او برید. اگر با کارمند خود صحبت مىکنید به او بگوئید که از کار کردن براى او لذت مىصحبت مى
ستید. خالصه با هر کس که خواستید صحبت کنید بگوئید که از حضور او در گروه کارکنان خود خوشحال ه

کنید بلکه سعى دارید مشکلى را حل و طورى رفتار کنید که متوجه شود شما براى او ضرب العجل تعیین نمى
فصل نمائید. 

قدم دوم، موضوع مورد نظر را از دیدگاه خود بدقت توضیح بدهید و سعى کنید لحن شما محکوم کننده 
نباشد.
فریدون تو هیچوقت در خانه «بپرهیزید زیرا اگر بگوئید: » تو هیچوقت«یا » تو همیشه«گفتن عبارات از

کنى چون دو سال قبل در چهارم بهمن ماه منزل بودم. موضوع را اشتباه مى«فریدون پاسخ خواهد داد: » نیستى.
کنم کنم. حس مىا تنها احساس مىفریدون من خیلى خودم ر«اما اگر بگوئید: » اى.تو بیش از حد بزرگ کرده

در این صورت احتماالً فریدون بیشتر حاضر به شنیدن »  ام. اصالً حال و روز خوشى ندارم.که فراموش شده
تواند وجود آنها را در حرفهاى شما خواهد بود. شاید برخى از این احساسات احمقانه باشند اما فریدون نمى

توانید بدقت بیان کنید و هر جا که امکان آن وجود دارد جمالتى د را تا مىشما انکار کند. بنابراین مشکل خو
شوند. شروع مى» به نظر من«به کار ببرید که با 

قدم سوم، باب سخن را با شخص مقابل بگشائید. پس از این که ناراحتى خود را بروز دادید سؤاالتى از این 
ام؟ آیا بیش از حد ا بروشنى بیان کنم؟ آیا چیزى از قلم نینداختهآیا توانستم نظر خودم ر«قبیل مطرح سازید: 

آیند تا در مورد مشکلى گفتگو کنند. معموالً وقتى اغلب اعضاى کلیسا به نزدم مى» ام؟حساسیت به خرج نداده
کنم که شخص مقابل با این هدف به نزدم آمده است که مشکل موجود را رفع و رجوع کنیم سعى احساس مى

آید و پس از تمام شدن کنم با او همفکرى کنم و راه حلى بیابم. اما وقتى شخصى با توپ پر به نزدم مىمى
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گیریم. مصالحه با در حالت تدافعى قرار مى» همین که گفتم هیچ بحثى هم با تو ندارم«گوید: سخنانش مى
شخصى که چنین برخوردى دارد کار دشوارى است.

نتایج محبت خشن 
پرده با شخص ض کنید که با آگاهى بر ارزش محبت خشن خود را بدقت آماده گفتگویى صریح و بىفر

مقابل کردید و با حکمت و خویشتن دارى این گفتگو را انجام دادید. با چه نتایجى روبرو خواهید شد؟
ه را به من گوشزد متشکرم که این مسأل«توانستم تضمین کنم که شخص مورد عالقه شما بگوید: اى کاش مى

توانم چنین چیزى را تضمین کنم. شاید شخص مقابل پس از شنیدن حرفهایتان از اما متأسفم که نمى» کردى.
اتاق خارج شود و در را پشت سرش محکم ببندد یا ممکن است حکم اخراج شما را صادر کند و یا ممکن 

ر بزرگى شوید اما اگر رابطه شما با این است سخنان تندى بگوید. به این ترتیب ممکن است گرفتار دردس
شخص تا به حال بر اساس فریب و دروغ قرار داشته است. حتى اگر حرفى به او نزنید باز دردسر در انتظارتان 

است. بنابراین دل به دریا بزنید و نتایج کار را به خدا بسپارید. 
خواهد گرفت و رابطه میان شما مجدداً بر به احتمال بسیار قوى شخص مقابل سرانجام سخنانتان را جدى

اساس محکمى قرار خواهد گرفت. برخورد اعتراض آمیز با شخصى که حساس است و سطح فکر پائینى دارد 
توان منتظر نتایج فورى بود. گاه الزم است بارها با شخصى صحبت کنیم و کار دشوارى است. با این حال نمى
شود. برخى براى ادامه یافتن خصومتشان با شخص مقابل بهتر شدن بدتر مىگاه رابطه ما با این شخص پیش از 

من یک بار براى حل اختالفاتمان تالش کردم اما او حاضر نشد تا به حرفهایم گوش «آورند که: چنین بهانه مى
انید تواما اگر رابطه شما با شخص مقابل ماهها و سالها تیره بوده است با یکى دو جلسه صحبت نمى» دهد.

رابطه صلح آمیزى با او برقرار سازید. این انتظار که بتوانید در یک ساعت خرابى ده سال را جبران کنید کامالً 
غیر واقع بینانه است. 

زند و به این متأسفانه گاه هر اندازه هم که تالش کنید شخص مقابل از گوش دادن به سخنانتان سرباز مى
شود. در این شرایط باید از شخصى بخواهید تا میانجیگرى کند. شته هم بدتر مىترتیب رابطه شما با وى از گذ

این شخص باید مورد اعتماد و احترام هر دوى شما باشد و میان شما ارتباط برقرار سازد. شاید کلیسا بتواند به 
د را وقف شما در یافتن چنین شخصى کمک کند. ممکن است این میانجى شبان کلیسإ؛ذکک یا افرادى که خو

اند یا رهبر یک گروه کوچک کلیسایى و یا یکى از مشایخ کلیسا باشد. شاید بخواهید که در این خدمت کرده
کنم که وقتى مسأله اعتیاد به مشروبات الکلى یا مواد مورد مشکالت خود با یک مشاور صحبت کنید توصیه مى



12

میانجى استفاده کنیم به نتایج مطلوبى مخدر در میان است با یک متخصص مشورت کنید. اگر از کمک یک
خواهیم رسید که شاید به تنهایى قادر به کسب آنها نباشیم.

اما باید خودمان را براى روبرو شدن با واقعیتها نیز آماده سازیم. در برخى مورد محبت خشن به قطع روابط 
» قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید.اگر ممکن است بقدر «فرماید: انجامد. پولس مىما با شخص مقابل مى

شویم که راه خود را از یکدیگر جدا ). اما گاه چنین کارى ممکن نیست. گاه به دالیلى مجبور مى18:12(رومیان
شکند. اما شود قلب خدا مىسازیم و هر یک به راه خودمان برویم. وقتى روابط ما دچار از هم گسیختگى مى

افتد باید به گناهان خود از نتایج زندگى در دنیاى گناه آلود است. وقتى چنین اتفاقى مىباید پذیرفت که این امر 
اعتراف کنیم برخیزیم و با یارى خدا و کمک دوستانمان به راه خود ادامه دهیم. 

شود بدون هیچگونه تالش و با این حال بسیارى از ما هنگامى که روابطمان با شخص مقابل تیره مى
کنیم و بخاطر آن حتى بخشیم. دارایى خود را با چنگ و دندان حفظ مىاى به رابطه خود پایان مىمبارزه

کنیم. این نوع برخورد شود فقط گریه مىحاضریم به دادگاه برویم اما وقتى روابطمان دچار از هم گسیختگى مى
فظ آن بحنگیم. محبت باید آنقدر واقعاً جاى سؤال دارد. روابط ما با سایرین ارزش این را دارد که بخاطر ح

خشن باشد که بتوان به آن تکیه کرد.
محبت عیسى به ما رأفت آمیزترین محبتى است که سراغ داریم. او مرد تا زخمهاى حاصل از گناهان ما را 

و دهدنماید، تسلى مىکند، حفظ مىشفا دهد و به ما حیات ابدى عطا کند. او ما را با کالم خود هدایت مى
گذرد ترین محبتى است که سراغ داریم. او از آنچه در قلب ما مىکند. اما محبت عیسى همچنین خشنتغذیه مى

گوید. آگاه است و اگر گناهى در ما مشاهده کند بدون تعلل به ما مى
گذارد کند اگر چه حقیقت بس تلخ باشد. او بقدرى ما را دوست دارد که نمىعیسى بر حقیقت پافشارى مى

به دست خودمان زندگى خود را تباه سازیم. 
محبت حقیقى همیشه هم رأفت آمیز است و هم خشن. باشد که خدا به ما حکمت عطا کند تا بدانیم که چه 
وقت چه محبتى را باید نشان دهیم و شجاعت این را داشته باشیم که بخاطر عالقه و محبتى که به شخص مقابل 

داریم اقدام الزم را به عمل آوریم. 



1

8

محبت فداکارانه 

بخششى که تمامى ندارد

گویند که محبت ابعاد عالى بسیارى دارد. گاه در در مورد محبت مطالب عجیب بسیارى گفته شده است. مى
شود و گاه فرصتى یابد، گاه در قالب خیرخواهى براى همه انسانها ظاهر مىتقدیم یک شاخه گل سرخ تجلى مى

او پیدا کنیم. در دیدگاه معاصر در مورد آفریند تا با کمک به شخص مقابل رابطه صمیمانه و عمیقى باعالى مى
اى است که از این روابط دهیم بلکه فایدهعشق و محبت آنچه مهم است بهایى نیست که ما به روابط خود مى

شود. بنابراین مطابق این دیدگاه، داستان سامرى نیکو چندان شبیه یک داستان عشقى نیست اما با عایدمان مى
توان گفت که مسافر مجروح دختر زیبایى آن را تبدیل به چنین داستانى کرد. مثالً مىتوانمختصر تغییراتى مى

است که در کنار اتومبیل شیک و گرانقیمت خود که پنچر شده ایستاده است و به کمک احتیاج دارد. فرض کنید 
ک پنچر اتومبیل که سامرى نیکو هم ما هستیم و قادریم بى آنکه کت و شلوار شیک خود را کثیف کنیم الستی

شدیم این دختر خانم زیبا از قدرت و مهارت ما تعریف و وى را عوض کنیم: وقتى مشغول تعویض الستیک مى
دانم که با چه واقعاً نمى«گوید: کند و مىاى به ما تقدیم مىکند و پس از پایان کار مبلغ قابل مالحظهتمجید مى

»زبانى از شما تشکر کنم.
عتراف کنم که تا به حال کسى چنین واکنشى در برابر محبت من نشان نداده است و به دالیلى البته باید ا

زندگى واقعى بیشتر شبیه اصل داستان سامرى نیکوست. اجازه بفرمائید مثالى ذکر کنم. یک روز زمستانى که 
گشتم خانم میانسالى را مىدماى هوا بیست درجه زیر صفر بود. وقتى داشتیم با اتومبیل از باشگاه به منزل باز 

اش را لب جاده متوقف کرده بود و به کمک احتیاج داشت. اول تصمیم گرفتم دیدم که اتومبیل فرسوده و کثیف
کردم. از طرفى تفاوت ار کنارش عبور کنم چون کارهاى زیادى داشتم و باید با چند نفر مالقات مىکه بى

القدس را شنیدم کش و کاله هم نداشتم. اما صداى الزام آور روحام مناسب نبود و دستموهایم خیس بود، کفش
در نتیجه با بى میلى اتومبیل را متوقف کردم و دور زدم تا به او کمک کنم. » به این زن محبت کن.«گفت: که مى
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دانستم توانستم جک را پیدا کنم. وقتى سرانجام آن را یافتم نمىصندوق عقب اتومبیل وى پر از کتاب بود و نمى
چسبید. که چطور باید از آن استفاده کنم. وقتى هم که به طرز کار آن پى بردم از شدت سرما انگشهایم به آن مى

باالخره وقتى زیر اتومبیل جک زدم تازه متوجه شدم که در صندوق عقب اتومبیل آچار مورد نیاز وجود ندارد. 
نبود. سوار اتومبیل شدیم و با هم به آنجا رفتیم. این اش چندان دور خوشبختانه این زن دوستى داشت که خانه

اش رفت تا با او نوشیدنى گرمى بنوشد و من هم در پارکینگ سرد منزلشان ماندم تا کار را خانم به منزل دوست
تمام کنم. کار که تمام شد وى از من تشکر کرد و سوار ماشین شد و رفت. من هم که از سرما یخ زده بودم 

شد به خودم گفتم: ام انداختم و راهى منزل شدم. در حالى که بتدریج یخ مغزم آب مىاتومبیلخودم را در
خوانند؟ اگر گیرم بیفتد دمار از روزگارش در اش سرود مىکجاست این محبت شکوهمندى که درباره«

»آورم.مى

محبت یعنى فداکارى 
لى نه انجام دادن کارهاى نمایشى در نتیجه محبت ام که محبت یعنى برداشتن قدمهاى عممن متوجه شده

خواهم به دیگران محبت کنم معموالً نتیجه این محبت بخشیدن شود تا خادم شویم نه قهرمان. وقتى مىباعث مى
شود تا بهایى را پرداخت کنم و معموالً هم بهایى که باید پرداخت شود نه گرفتن. محبت همیشه باعث مىمى

سه چیز ارزشمند است: وقت، نیرو و پول. چشم پوشیدن از هر یک از این سه براى من بسیار کنم یکى از این 
دشوار است چون مقدار محدودى از آنها را در اختیار دارم. 

توانم بدون صرف وقت، نیرو یا پول به دیگران محبت کنم روش اگر کسى به من بگوید که چگونه مى
پیشنهادى او را با کمال شادى خواهم پذیرفت. اما اگر به من بگویند که محبت یعنى فداکارى چندان از آن 

اى شاد مسیحیت نظیر مشارکت هاستقبال نخواهم کرد شاید به همین دلیل است که برخى از مسیحیان به جنبه
آورند. زمان آن کنند اما ذکرى از لزوم فداکارى به میان نمىایمانداران با یکدیگر و کسب برکات الهى اشاره مى

و گاه کلیسا بر محبت پوشانده است. از آن بذر آوریم. -فرا رسیده است که پوشش پرزرق و برقى را که دنیا 
ت و حقیقت این است که محبت حقیقى محبت فداکارانه است. معروفترین آیه زمان گفتن حقیقت فرا رسیده اس

خدا جهان را اینقدر محبت «دهد: مقدس را از محبت چنین ارائه مىتعریف کتاب16:3مقدس یعنى یوحناکتاب
ا چون به خد» نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هالك نگردد بلکه حیات جاودانى یابد.

فکر سعادت انسانهایى بود که براى او بسیار ارزشمند هستند پسر یگانه خود را داد یعنى فدا ساخت. بنابراین 
اگر به فکر سعادت دیگران باشیم ما هم باید دست به فداکارى بزنیم. شاید الزم باشد که وقت، نیرو یا پول خود 
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هاى خود یا مسایل شخصى خود چشم هاى خود، وابستگىقشهرا صرف این کار نمائیم. شاید الزم باشد که از ن
ترین چیزهاى خود بخاطر بپوشیم. براى این که دیگران را مانند خدا محبت کنیم شاید الزم شود که از با ارزش

دیگران صرف نظر کنیم. 
ما پیوسته بوسیله دهد.اى نیست زیرا فرهنگ ما عکس آن را تعلیم مىدرك مفهوم محبت فداکارانه کار ساده

شویم که با شدت وحدت اعالم هاى رادیویى و تلویزیونى و آگهیهایى بمباران مىکتابها، مقاالت، برنامه
اول از همه در فکر خود باشید. از خودتان مراقبت کنید نگذارید تا دیگران وقت شما را بگیرند. «دارند: مى

د لذت ببرید. پس انداز خود را بیشتر کنید تا بیشتر بتوانید انرژى خود را ذخیره کنید تا از اوقات فراغت خو
براى خودتان خرج کنید. اگر وقت و نیروى خود را به هدر ندهید و پس انداز خود را بیشتر کنید زندگى شادى 

»خواهید داشت.
نشکده، استادمان دانم که من هم چقدر فریفته این شعارها شده بودم اما به خاطر دارم که در سال سوم دانمى

شخصى که بخواهد به رضایت خاطر و خرسندى «سخنى گفت که ناگهان مرا از خواب بیدار کرد. وى گفت: 
ترین، این سخن، شجاعانه«پیش خودم فکر کردم: » حقیقى برسد نباید در فکر آسایش و راحتى خودش باشد.

ام. این حرف با هر چه تا به حال نیدهترین و فرهنگ ستیزترین سخنى است که تا به حال شدگرگون کننده
هر که خواهد از عقب من آید، خویشتن را انکار «ام مغایرت دارد اما با تعلیم عیسى کامالً سازگار است: شنیده

کند و صلیب خود را برداشته، مرا متابعت نماید. زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد، آن را هالك سازد؛ 
بلکه هر که خواهد در ). «34:8-35(مرقس» به جهت من و انجیل بر باد دهد آن را برهاندو هر که جان خود را

میان شما بزرگ شود، خادم شما باشد... زیرا که پسر انسان نیامد تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان 
).43:10-45(مرقس» خود را فداى بسیارى کند.

نوشت شوند: فکر کنید و ثروتمند شوید. اگر عیسى امروز کتابى مىنوشته مىدر دنیا کتابهایى با این عنوان 
گذاشت: محبت کنید و از دارایى خود ببخشید. عجیب است که وقتى ما خودمان را به احتماالً اسم آن را مى

ر نمائیم از لذت و رضایت خاطرى برخورداکنیم و با محبت فداکارانه به دیگران خدمت مىخدا تسلیم مى
تواند به ما بدهد.شویم که دنیا هرگز نمىمى

محبت فداکارانه در زندگى زناشویى 
تر کنیم. محبت فداکارانه در زندگى زناشویى چگونه اجازه بفرمائید موضوع مورد بحث را کمى مشخص

و شود تا هر یک از زوجین از چنان لذتکند؟ مطابق حکمت این جهان ازدواج موفق سبب مىعمل مى
شدند. بنابراین زندگى رضایت خاطرى برخوردار شوند که در صورت مجرد ماندن از آن برخوردار نمى
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زناشویى نباید مانع از این شود که هر یک از زوجین به بهترین نحو ممکن از زندگى خود لذت ببرد. هیچ کدام 
ورت امتیازات فردى خود را از دست خواهد از آنها نباید نیاز دیگرى را باالتر از نیاز خود بداند زیرا در این ص

دهد بیش از داد. اگر چنین شرایطى پیش آید و یکى از زوجین احساس کند که امتیازاتى که به همسر خود مى
گیرد. اغلب کند در این صورت احتماالً نوعى جنگ قدرت میان آنها درمىامتیازاتى است که از وى دریافت مى

شود و ضمانتى وجود ندارد زندگى زناشویى به سوى نابودى توافقى حاصل نمىوقتى در مورد حقوق طرفین 
رود. پیش مى

دیدگاه دنیوى در مورد زندگى زناشویى این است که زوجین باید حداکثر لذت را با حداقل فداکارى کسب 
ین بیمار شود یا دچار کنند. اما در این دیدگاه احتمال این در نظر گرفته نشده است که ممکن است یکى از زوج

مشکالتى عاطفى گردد یا ممکن است خانواده با بحران مالى روبرو شود و یا نوزادى متولد شود که شدیداً 
محتاج مراقبت و رسیدگى است. به همین دلیل است که دیدگاه فوق در مورد زندگى زناشویى چندان مفید 

تواند بدون فداکارى چندان دوام که محبت هیچگاه نمىنیست و آمار طالق چنین افزایش یافته است. باید گفت 
بیاورد. 

مقدس در مورد ازدواج دارد حکمت خدا با حکمت این جهان کامالً تفاوت دارد. مطابق دیدگاهى که کتاب
خواهم من تو را دوست دارم. منظورم این است که مى«هر یک از زوجین باید به دیگرى نگاه کند و بگوید: 

دانم که براى این کار باید مقدار زیادى از وقف خدمت به تو، بناى تو و تشویق تو سازم. خوب مىخود را 
ایستم خواهم عالیق تو را بر عالیق خودم ترجیح دهم. من عقب مىوقت، نیرو و پول خود را صرف کنم. اما مى

»دهم.و حق خود را به تو مى
رد زندگى زناشویى دارد جنگ قدرت میان زوجین مفهومى مقدس در موبنابراین در دیدگاهى که کتاب

کوشد تا کنند و هر یک از آنها مىاى زوجین با یکدیگر در خدمت کردن رقابت مىندارد. به جاى چنین مبارزه
دیگرى را بیشتر دوست بدارد، بیشتر موجب برکت او شود و بیشتر به او خدمت نماید. همسرم به خوبى 

حبت فداکارانه داشته باشد. اواخر، یک شب که براى شام با یکدیگر بیرون رفته بودیم داند که چگونه ممى
ام که انتظارات زیادى از تو وجود دارد. شاید بهتر باشد من کار نوشتن را من متوجه شده«همسرم به من گفت: 

»کنار بگذارم و به کمک تو بیایم.
دانستم که همسرم اما جلوى زبانم را نگاه داشتم چون مى» ود.شبله، واقعاً عالى مى«وسوسه شدم تا بگویم: 

نه، من مایل هستم که «خواهد بخاطر من از یکى از عالیترین گنجهایى که دارد چشم بپوشد در نتیجه گفتم: مى
این صحبتها بین ما» تو همچنان به نویسندگى ادامه بدهى و استعدادهایى را که در این زمینه دارى شکوفا کنى.
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ادامه یافت تا این که در رستوران به جر و بحث انجامید اما این جر و بحث از نوع مخرب آن نبود بلکه بنا 
کننده بود. 

انجامد ستونى است که زندگى زناشویى محبت فداکارانه حتى زمانى هم که به جر و بحث در رستوران مى
اى با دوام نیز بر آن تکیه دارند. هتواند دوام یابد. به عالوه دوستىبا تکیه بر آن مى

بخاطر دوستانتان فداکارى کنید 
گوید که باید دوستان خود را از میان کند. دنیا مىدنیا مفهوم مسیحى برادر و خواهر بودن را درك نمى

هستند. کنند، درآمدشان به اندازه ماست و با ما هم نظر و هم عقیدهکسانى انتخاب کنیم که مثل ما فکر مى
گیرند تا از ما نظر و کند چون آنها هیچگاه وقت ما را نمىدوستى با این افراد مشکلى براى ما ایجاد نمى

مشورت یا کمک مالى بخواهند در نتیجه اگر فاصله معقولى از آنها نگاه داریم با توقعاتى روبرو نخواهیم شد که 
سبب تیره شدن روابطمان شود. 

تا زمانى برقرار هستند که هنوز مشکلى برایمان پیش نیامده است اما به محض این که با هایى چنین دوستى
اى روبرو شویم ناگهان متوجه خواهیم شد که کسى به فکر ما نیست. اى ناگوار یا بیمارى جدىمشکل و مساله

توانیم از بانک نمىایم و طبیعتاً اکنون که محتاج کمک هستیم گذارى نکردهما در زندگى دوست خود سرمایه
دوستى که در آن پس اندازى نداریم پولى برداشت کنیم. 

شویم و از همان اما دوستى مسیحى متفاوت است. در این شکل از دوستى ما با چند برادر و خواهر آشنا مى
مت به آنها گیریم که به آنها خدمت کنیم. در نتیجه وقت و نیرو و اغلب پول خود را صرف خدابتدا تصمیم مى

یابیم. گذرد آگاهى مىنمائیم به آنچه در زندگى آنها مىکنیم. از آنجا که مرتباً با آنها مالقات و گفتگو مىمى
زنیم. نمائیم و بخاطر یکدیگر دست به فداکارى مىکنیم و با هم مشورت مىیکدیگر را تشویق و توبیخ مى

ام از نوشتن این نامه هدف«شد: من نوشت که چنین شروع مىاى به ام نامهمدتى پیش یکى از برادران صمیمى
ات محتاج کمکى بودید کافى این است که بگویم هر چه دارم از آن تو نیز هست. هر وقت که تو و خانواده

شناسم پنج نفر از دوستانم را مى«یکى از همکارانم یک بار به من چنین گفت: » است تا یک کلمه به من بگویید
مین حاال به آنها تلفن کنم حاضر خواهند بود که به من کمک کنند و در صورت لزوم اتومبیل و جایى که اگر ه

»براى سکونت در اختیارم قرار دهند. این یکى از بزرگترین برکات زندگى من است.
هاى حقیقى و زندگى زناشویى استوار است. محبت فداکارانه دراى اساس دوستىچنین محبت فداکارنه

شود. براى مثال در محل کار طرز رفتار ما را با همکاران، کارمندان و مشتریانمان جاهاى دیگر نیز مفید واقع مى
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کنیم به عده بسیارى خدمت کنیم و زندگى آنها اى که زندگى مىشود تا در جامعهدهد. بعالوه سبب مىتغییر مى
را بهبود بخشیم. 

به کسانى محبت کن که «برد: اش را با این عبارت به پایان مىنوشت نامهپدرم همیشه وقتى به من نامه مى
کرد. براى مثال در کاالمازو واقع در او خودش به این نصیحت عمل مى» بیش از همه محتاج محبت هستند.

جنوب خانمانمیشیگان به مرد نابینایى کمک کرد تا رستورانى را دایر کند. بعالوه کمک کرد تا براى افراد بى
شهر سرپناهى فراهم شود. هنگامى که پناهجویان ویتنامى به کشور ما سرازیر شدند پدرم سرپرستى چهار پنج 
خانواده را بر عهده گرفت و براى آنها خانه، اتومبیل و شغل فراهم کرد. پدرم در کنار مسئولیتهاى سنگینى که 

که عقب مانده ذهنى بودند و در بیمارستان داشت به مدت بیست و پنج سال هر یکشنبه عصر براى یکصد زن
مقدس و خواندن سرودهاى روحانى ترتیب اى به منظور یادگیرى کتابشد جلسهدولتى از آنها مراقبت مى

داد. مفهوم محبت فداکارانه که دنیاى امروز شدیداً به آن نیاز دارد همین است:مى

از توان افتادن 
اندازد. پس از این که کند و آن این که بسرعت ما را از توان مىکل ایجاد مىمحبت فداکارانه فقط یک مش

مدتى پول و توان خود را صرف خدمت به دیگران کردیم بتدریج احساس خواهیم کرد که دیگر رمقى در ما 
باقى نمانده است و دیگر چیزى براى دادن نداریم. به این ترتیب خود را خالى احساس خواهیم کرد. 

هر «گویند: اند مىاى دارند و خود را به داشتن انضباط عادت دادهاشخاصى که ویژگیهاى اخالقى برجسته
کنم اما به بخشیدن و خدمت کردن ادامه خواهم داد زیرا عمل مهم است چند دیگر محبتى در خود احساس نمى

رسند که اى مىدر نهایت به نقطههر چند گفته این افراد بطور کلى صحیح است اما آنها هم » نه احساسات.
شوند نه فقط دیگر توانى در خود ندارند بلکه عصبانى هم هستند. به این ترتیب نه فقط از دست متوجه مى

گیرند. شوند بلکه بر خدا هم خشم مىانسانهایى که براى خدا ارزشمند هستند عصبانى مى
زند که باید از آنها دورى جست. وقتى تلفن زنگ مىشوند براى این اشخاص مردم تبدیل به مشکالتى مى

رسد حتى اگر از طرف دوستشان باشد پاسخ دادن به اى به دستشان مىکنند. وقتى نامهآن را مزاحمت تلقى مى
کنند. براى هر کس که فداکارانه به دانند. مهمانان ناخوانده را متجاوز تلقى مىآن را صرفاً انجام وظیفه مى

حتى یک کلمه دیگر حاضر نیستم از غم و درد و اندوه «کنند پیش آمده است که بگوید: مت مىدیگران خد
خواهم فرار کنم و دیوارى دور خودم کسى چیزى بشنوم. دیگر حتى تحمل یک دردمند دیگر را ندارم . مى

ز محبت کردن به شود که یکباره دست ارسد مىوقتى شخص به این نقطه مى» بکشم و گوشه نشینى اختیار کنم.
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کردم اما دیگر پیش از این فعاالنه به دیگران خدمت مى«شنوم که: دیگران بکشد. اغلب از اشخاص مختلف مى
»ام و حاضر نیستم تا تعهدى را در قبال دیگران بر عهده بگیرم.از رمق افتاده

است اما راه بهترى هم دهد یک راه برخورد با مشکل همینوقتى شخص تاب و توان خود را از دست مى
هست. 

شود باز هم مخزن آن را از محبت پر بسازیم. امکان امکان این وجود دارد که وقتى قلبمان از محبت تهى مى
این هست که نه فقط مردم را با محبت فداکارانه دوست بداریم بلکه همچنین آنها را پیوسته دوست بداریم. این 

خواهد تا به جاى یک جرعه، یک دریا به دیگران محبت کنیم خواهد. او مىمىهمان کارى است که خدا از ما 
شود با سوختگیرى مجدد آن را پر براى این کار باید یاد بگیریم که چگونه وقتى قلبمان از محبت تهى مى

بسازیم. 

سوختگیرى روحانى 
داستانى از زندگى داود نقل شده است که چندان معروف نیست. این داستان مربوط 30در اول سموئیل باب 

به قبل از پادشاهى داود یعنى زمانى است که وى رهبرى شورشى بود. داود پس از این که مدتهاى مدید مردم را 
اش از محبت تهى شد. به این ترتیب زمانى اى رسید که قلبمحبت، رهبرى، یارى و خدمت کرد. تقریباً به نقطه

که دشمن به اردوگاه او حمله کرد و همسر و فرزندان او و افرادش را به اسارت برد مخزن محبت وى تقریباً 
خالى شده بود. افراد داود که شدیداً به خشم آمده بودند به این فکر افتادند که او را سرنگون سازند و حتى به 

خواست بر زمین تف بیاندازد و مردم را ترك خواست به رهبرى خود ادامه دهد. مىدیگر نمىقتل برسانند. داود
توان در این توانست بکند؟ پاسخ این سوال را مىکند. از دست آنها خسته شده و به تنگ آمده بود. چه مى

). داود براى مدتى 6(آیه» داود خویشتن را از یهوه، خداى خود تقویت نمود.«عبادت کوتاه و عجیب یافت: 
پایانشان ترك کرد و ازمردم را با نیازهاى بى

فرصتهایى که براى خدمت داشت چشم پوشیده و سعى کرد تا با خداى خود خلوت کند. داود اندك زمانى در 
خدا ملجا و قوت ماست، و مددکارى که «حضور خدا آرام گرفت تا از محبت او سیراب شود. او به یاد آورد که 

ر خدا ماند تا این که توان و انرژى ). او آن قدر در خلوت در حضو1:46(مزمور» شوددر تنگیها فوراً یافت مى
روحانى خود را باز یافت.

بخشید کرد، امراض آنها را شفا مىعیسى نیز پس از این که براى مدتى طوالنى به مردم محبت و خدمت مى
ت و چون مردم را روانه نمود، به خلوت براى عباد«کرد. داد. مانند داود عمل مىو به ایشان مشورت و تعلیم مى
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گروهى بسیار جمع شدند تا کالم او را ). «23:14(متى» بر فراز کوهى بر آمد. و وقت شام در آنجا تنها بود
).15:5-16(لوقا» ها عزلت جسته، به عبادت مشغول شدبشنوند و از مرضهاى خود شفا یابند، و او به ویرانه

ا مدتى در خلوت وقت خود را با پدر آسمانى عیسى براى اینکه از نظر روحانى تجدید قوا کند نیاز داشت ت
بگذارند. بدیهى است که اگر داود و عیسى هر از گاهى به تجدید قواى روحانى نیاز داشتند ما هم نیاز داریم. 

ما هم باید یاد بگیریم که گهگاه از دوندگیهاى خود بکاهیم و مدتى در خلوت و آرامش همانند داود خود را 
د تقویت کنیم. یک روش این است که هر روز پیش از آغاز جریان پرشتاب زندگى روزمره بوسیله خداى خو

اش را بخوانیم. باید بگذاریم که او انرژى روحانى ما را مدتى را با خدا خلوت کنیم و با او صحبت کنیم و کالم
روحانى انجام تجدید کند. برخى از مسیحیان سوختگیرى روحانى را با گوش دادن به نوارهاى موسیقى 

ام و با شخصى قرار مالقات دارم در طول راه رادیوى اتومبیل را خاموش دهند. گاه وقتى بشدت خستهمى
کنم و به جاى شنیدن آگهیهاى بازرگانى و اخبار مربوط به حوادث مختلف به نوار سرودهاى پرستشى گوش مى
فرماید.مىدهم. با گذشت نیم ساعت روح خدا نیرویى تازه به من عطا مى

کند. وى شناسم که هر روز پانزده دقیقه از ساعت نهار را صرف سوختگیرى روحانى مىمن مردى را مى
پردازد. برخى دیگر هر شب قدم هایى از کالم خدا مىبندد و به خواندن وعدهتقریباً هر روز در دفتر خود را مى

نوازند. . برخى دیگر براى این کار آالت موسیقى مىپردازندزنند و در حین قدم زدن به پرستش خدا مىمى
خوانند. براى این که خود را بوسیله اى نیز براى خداوند سرود مىکنند و عدهاى کتابهاى روحانى مطالعه مىعده

ترین روش را کنم تا با آزمایش روشهاى مختلف مناسبخداوند تقویت کنیم. صدها راه وجود دارد. پیشنهاد مى
ود بیابید چون هر گاه روش تجدید قواى روحانى را یاد بگیرید پیوسته از محبت فداکارانه پر خواهید براى خ

شد. 

سوختگیرى روحى و روانى 
باید همیشه به درجه بنزین روحانى خود توجه داشته باشیم تا هر وقت الزم شد سوختگیرى کنیم. در عین 

را نیز مرتب کنترل کنیم چون گاه با وجودى که مخزن روحانى ما پر حال باید درجه بنزین روحى و روانى خود
است باز قلبمان از محبت تهى است. تغییرات مهم در زندگى شخص نظیر مرگ همسر، طالق، آزردگى یا 
بیمارى، بى کار شدن و یا تغییر محل سکونت ممکن است که او را از نظر روحى و روانى تحلیل برد. حتى 

تواند همین مشکل را براى شخص ایجاد کند. ى نظیر رفتن به تعطیالت و تولد یک نوزاد نیز مىرویدادهاى شاد
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گفت در عرض یک روز پنج جلسه مشاوره داشته است. وى وقتى اخیراً یکى از دوستانم را دیدم که مى
از نظر روحى و عصر آن روز دفتر کار خود را ترك کرده بود اگر چه از نظر روحانى وضع مطلوبى داشت 

دهد. براى مثال کسى را روانى در شرایط چندان خوبى نبود. اتفاقاتى نظیر این در محل کار نیز اغلب روى مى
دهد تا پروژه مهمى را از نو باید اخراج کنید یا دست به سازمان دهى مجدد کارى بزنید یا کارفرما دستور مى

افتد. روبرو شدن با چنین وضعیتى انسان را در شرایط مىشروع کنید و در همین حال کامپیوتر هم از کار 
دهد. نظیر این وضعیت ممکن است در منزل هم بوجود آید. در خانه ممکن روحى و روانى نامساعدى قرار مى

کش هم تا آخر است با مشکالتى از این قبیل روبرو شویم که مثالً مسیر سینک ظرفشویى مسدود شود و لوله
ها یکى پس از دیگرى به آبله مرغان مبتال شوند و یا متوجه شویم که پسر نوجوانمان د یا بچههفته گرفتار باش

کند. وقتى مخزن روحى و روانى ما خالى شود. هر اندازه هم که از نظر روحانى در وضع مواد مخدر مصرف مى
مطلوبى باشیم احتماالً چندان اهمیتى به سعادت دیگران نخواهم داد. 

باید از نظر روحى و روانى تجدید قوا کنیم؟ اساساً دو راه براى این کار وجود دارد. راه اول این چگونه 
کک این پیشنهاد موافق نیستند. آنها طرفدار انجام سریع کارها هستند و هر است که استراحت کنیم. برخى بإ؛ص

ز قرص و آمپول استفاده کنند. اما راه دهند تا اکنند ترجیح مىگاه به سوختگیرى روحى و روانى نیاز پیدا مى
حل سریعى وجود ندارد. براى این که مخازن روحى و روانى خود را پر کنیم باید کمى آرام بگیریم و استراحتى 
به خود بدهیم. براى این کار باید دو شاخه تلفن را در بیاوریم، پاهاى خود را دراز کنیم و چند نفس عمیق 

د شد تا دوباره از نظر روحى و روانى در شرایط مطلوبى قرار گیریم. بکشیم. استراحت سبب خواه
مند است که با راه دوم این است که به تفریح بپردازیم. معموالً هر کس به فعالیتهاى تفریحى خاصى عالقه

، نوشتن و یابد. براى همسرم این فعالیتها عبارتند از خواندن مشغول شدن به آنها شور و نشاط خود را باز مى
دهم. ممکن است تفریح مورد عالقه شما یک فعالیت ورزشى یا نواختن فلوت. من قایق سوارى را ترجیح مى

حرس کردن درختان باغچه باشد. باالخره باید به نحوى تفریح مورد عالقه خود را کشف کنید. وقتى یکى دو 
تجدید قوا خواهیم کرد. و باز خواهیم گشت ساعت به تفریح مورد عالقه خود بپردازیم از نظر روحى و روانى 

وقفه محبت کنیم. تا دیگران را با فداکارى و بى

سوختگیرى بدنى 
مخزن روحانى و نیز مخزم روحى و روانى ما پر باشد و باز با دیدن دردمندى که به کمک احتیاج دارد پا به 

ع مخزن آمادگى جسمانى خود بیاندازیم. اش این است که باید نگاهى هم به وضفرار بگذاریم مفهوم
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عصر یک روز چهارشنبه که فرداى آن جشن شکرگزارى بود من جلسه مفصلى در کلیسا داشتم و پس از 
اتمام جلسه به همراه همسر و فرزندانم راهى میشیگان شدم. وقتى به آنجا رسیدیم پنج صبح شده بود. هنوز 

آوردیم. صبح روز جشن شکرگزارى من اقوام و بستگانمان بازدید به عمل مىشدیم و از نخوابیده باید بیدار مى
از نظر روحانى در وضع خوبى قرار داشتم و از نظر روحى و روانى هم وضع مطلوبى داشتم. اما وضعیت 

ام مناسب نبود.جسمانى
بیل. اینفدر برج : «گفتمکرد به خودم مىاى تعریف مىتحمل صحبت هیچ کس را نداشتم وقتى کسى لطیفه

آمدند تا در مورد تصمیم مهمى با من مشورت کنند در وقتى بعضى از افراد فامیل مى» زهرمار نشو. کمى بخند.
کنید؟ چرا خودتان مشکل خود را حل نمى«گفتم: شدم در دلم به آنها مىحالى که به صحبت با آنها مشغول مى

خواهید با من ام فوتبال بازى کنم و بوقلمون بخورم. اگر مىآمدهام اینجا تا به شما مشورت بدهم.من نیامده
بشدت سعى داشتم احساس واقعى خود را پنهان سازم و به » ام و وقت بگیرید.صحبت کنید زنگ بزنید به منشى

نظرم کسى را هم از خود نرنجاندم. اواخر روز جمعه دیگر حال عادى خود را باز یافته بودم چون مدتى 
ت سبب شده بود تا تجدید قوا کنم.استراح

دانند که شرایط جسمانى آنها امروزه عده بسیارى از نظر جسمانى در وضع نامطلوبى قرار دارند. بسیارى نمى
دهد. آنها متوجه نیستند که براى گوش چقدر تالش آنها را براى محبت کردن به دیگران تحت تاثیر قرار مى

و نیز نصیحت و توبیخ آنها به نیروى بدنى احتیاج دارند. افرادى که شرایط دادن و خدمت کردن به دیگران
روند و حالت مدافعى و منفى جسمانى نامطلوب دارند نه فقط کم انرژى هستند بلکه زود هم از کوره در مى

دارند. 
براى حفظ شرایط مطلوب جسمانى چه باید کرد؟ 

ت جسمانى سه قاعده وجود دارد: تغذیه صحیح، خواب کافى و دانید براى حفظ سالمهمانطور که مى
کنند به همین علت هم اضافه وزن دارند. باال و ورزش. بسیارى از آمریکائیان شکر و چربى زیادى مصرف مى

شود. با خوردن هله هوله پائین بودن قند خون هم نتیجه همین تغذیه غلط است که منجر به بیمارى قلبى مى
ع جسمانى مطلوبى داشت. توان وضنمى

اش این است ایم مفهومدهیم. اگر صبح بسختى بیدار شدهبه عالوه بسیارى از ما به خواب کافى اهمیت نمى
ایم بى خوابى به ایم. شاید هم با این که به موقع به رختخواب رفتهکه شب به اندازه کافى استراحت نکرده

ایم و شب غذایى سنگین مثل پیتزاى پپرونى زیادى قهوه نوشیدهسرمان زده است چون در طول روز مقدار 
ایم. خورده
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دهیم این است که در محل کار از پشت میز خود خارج بعالوه بسیارى از ما تنها ورزشى که انجام مى
اریم گوئیم که براى ورزش کردن وقت یا انرژى ندرویم. مىشویم و براى گرفتن فتوکپى به طرف دستگاه مىمى

دهد. شود و نیاز به خواب را کاهش مىاند که ورزش باعث افزایش انرژى بدن مىاما پزشکان ثابت کرده
کنید سه اگر از نظر روحانى و روانى وضیعت مطلوبى دارید اما هنوز احساس خستگى و فرسودگى مى

ر قرار دهید. شاید با ایجاد چند قاعده تندرستى یعنى تغذیه صحیح، خواب و استراحت کافى و ورزش را مد نظ
تغییر کوچک در عادات روزمره خود بتوانید مخازن خالى خود را پر کنید و خود را آماده سازید تا دیگران را با 

از خود گذشتگى و بى وقفه محبت کنید. 

پاداش فداکارى 
براى ما ممکن نیست. پس داشتن محبت واقعى آسان نیست چون مستلزم پرداخت بهایى است که تصور آن

از این که وقت و انرژى و پول خود را صرف خدمت به دیگران کردیم. باید مدتى را صرف تجدید قوا کنیم. با 
مقدس توان دید. در کتاباین حال محبت فداکارانه چنان پاداشى در پى دارد که آن را در خواب هم نمى

آنگاه پطرس «اى براى او داشت. اش چه فایدهآن همه فداکارىخوانیم که روزى پطرس به این فکر افتاده کهمى
عیسى به » کنیم. پس ما را چه خواهد بود؟اینک ما همه چیزها را ترك کرده، تو را متابعت مى«در جواب گفت: 

اید، در معاد وقتى که پسر انسان بر کرسى گویم شما که مرا متابعت نمودههر آینه به شما مى«او جواب داد: 
جالل خود نشیند، شما نیز به دوازده کرسى نشسته، بر دوازده سبط اسرائیل حکومت خواهید نمود. و هر که 

ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمینها را ترك کرد، صد چندان بخاطر اسم من، خانه
).27:19-29(متى» خواهد یافت و وارث حیات جاودانى خواهد گشت

اگر زندگى خود را صرف خدمت به خدا و مردم سازیم خدا براى ما حسابى در آسمان خواهد گشود و 
اجرى چنان عظیم به ما خواهد داد که پس از گذشت مدت زمانى با نگریستن به زندگى خود از دیدن برکات 

گرفت که چنین سرود بیشمار الهى حیرت زده خواهیم شد و روح پرستش چنان وجودمان را فرا خواهد 
»فرماید.سازى و حیاتى مملو از برکات به من عطا مىاى خداوند، تو جانم را سیراب مى«خواهیم خواند: 

گفت: تواند چنین پاداشى در پى داشته باشد. همانطور که استادم مىعشق و محبت مصنوعى امروز نمى
» نباید در فکر آسایش و راحتى خودش باشد.شخصى که بخواهد به رضایت خاطر و خرسندى حقیقى برسد«

توان به رضایت و خرسندى حقیقى رسید. زیرا فقط با فداکارى مى
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محبت تمام عیار

پایان بخشیدن به چرخه دشمنى 

کند که گاه با مالیمت و ایم. دیدیم که محبت ایجاب مىتا اینجا از زوایاى مختلف به محبت نگاه کرده
-41مهربانى و گاه با قاطعیت رفتار کنیم و تقریباً همیشه مستلزم فداکارى است. با این حال مسیح در متى (

لیکن من به «فرماید: سازد. او مىیز آشنا مى) در قسمتى از موعظه سر کوه ما را با جنبه دیگرى از محبت ن39:5
گویم با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که بر رخساره راست تو طپانچه زند، دیگرى را نیز به سوى او شما مى

بگردان و اگر کسى خواهد با تو دعوا کند و قباى تو را بگیرد، عباى خود را نیز بدو واگذار و هر گاه کسى تو 
»محبور سازد، دو میل همراه او برو.را براى یک میل 

کوشید تا شاگردانش را وارد به نظر من عیسى با گفتن این سخنان که براى شنودگان بسیار تازگى داشت مى
اى دوستان، شما در درك مفهوم «گفت: مسیر جدیدى از درك مفهوم محبت مسیحى سازد. در واقع به آنها مى

اما اکنون وقت آن رسیده است که درباره روابطى که با دیگران دارید تعالیمى ایدپیروى من پیشرفت خوبى کرده
ام توجه کنید تا وقتى صریح، عملى و روشنگر به شما بدهم. بنابراین به چند مثال که از زندگى روزمره برگرفته

»گویم که باید مثل من به دیگران محبت کنید متوجه منظورم بشوید.مى

کشیده خوردن 
اجازه بفرمائید تا با یکدیگر ببینیم که مثالهاى مسیح براى شاگردانش چه مفهومى داشت:

افتد فرض کنید که در حال راه رفتن در خیابانهاى شلوغ اورشلیم هستید که ناگهان چشمتان به چند نفر مى
شناسید. با دیدن آنها را مىگویند. چند نفر ازاند و از سیاست سخن مىاى به دور هم جمع شدهکه در گوشه

خواهد کنید. ناگهان شخصى از شما مىپیوندید و شروع به شنیدن حرفهایشان مىآنها آهسته به جمع ایشان مى
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تا نظر خود را در مورد اوضاع سیاسى اورشلیم بیان کنید. شما هم با استقبال از این درخواست چند راه حل 
کنید و البته خودتان هم به جسورانه بودن برخى از رشلیم پیشنهاد مىسنجیده را براى حل معضالت سیاسى او

شوید که رفته رفته با شنیدن پیشنهادهاى خود وقوف کامل دارید. در حین صحبت متوجه شخصى مى
شود و با منتهاى خشم خود با پشت ور مىشود. ناگهان این شخص به سوى شما حملهحرفهایتان عصبانى مى

زند. کشیده مىدست به صورتتان
احترامى خورد یعنى مورد بدترین بىدر فرهنگى که در قرن اول بر اورشلیم حاکم بود وقتى کسى کشیده مى

خواهد بگوید که به او توهین شده گرفت. حتى امروز هم در زبان انگلیسى وقتى شخصى مىممکن قرار مى
ى نیست که آن شخص متکبر، خود رأى و نفهم شما گویند که کشیده خورده است. بله، شکاست اصطالحاً مى

سوزد. از عصبانیت خونتان به را در حضور جمع خوار و خفیف کرده است. هنوز جاى کشیده در صورتتان مى
توانید چنان حسابى از دانید که اگر بخواهید مىخواهید او را بدرید و تکه تکه کنید. مىجوش آمده است. مى

برو جلو راکى، «گوید: بزرگه او گوشش شود. مثل این است که صدایى به شما مىاین شخص برسید که تکه
»برو راکى، برو...

خواهید چه کنید؟ در موعظه سر کوه مسیح به شاگردانش دستور زمان عمل به حقیقت فرا رسیده است. مى
اید تالفى کرد. سر کسى که به شما دهد که از خود محبت تمام عیار نشان دهند بنابراین کشیده را با کشیده نبمى

سیلى زده است فریاد نزنید. با مشت و لگد به جانش نیافتید و او را لعن و نفرین نکنید بلکه مستقیماً به 
چشمهایش بنگرید و به خود یادآورى کنید که هر قدر هم او متکبر و عصبانى باشد وجودش براى خدا 

در فکر نجات اوست. در واقع خدا در پى شخصى است که از ارزشمند است و حتى در همین لحظات هم خدا
طریق او بتواند محبت خود را به این شخص نشان دهد. بنابراین عمیقاً به اصول ایمان خود بیاندیشید و او را 
محبت کنید. کارى کنید که این شخص شدیداً تحت تأثیر محبت شما قرار بگیرد. اگر با گرداندن گونه دیگر 

ى وى او را شدیداً تحت تأثیر قرار خواهید داد این کار را بکنید. خود به سو
توانید تصور کنید که براى شاگردان هضم این تعلیم چقدر دشوار بود؟ این افراد در فرهنگى زاده شده آیا مى

احترام مردان شد و پیوسته سخن از عزت و و نشو و نما یافته بودند که در آن از رفتار انتقام جویانه حمایت مى
و مردانگى و تهور بود. حال تصورش را بکنید که در این فرهنگ شخصى بشنود که باید گونه دیگر خود را هم 

به سوى ضارب خود بگرداند. عجب تعلیمى!

فراتر از حقوق قانونى 
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ر عهدجدید براى درك مثال دوم عیسى باید مختصرى در مورد طرز لباس پوشیدن مردم خاورمیانه و روزگا
پوشیدند کردند شامل دو قسمت بود. آنها لباسى را از زیر مىتوضیح بدهم. در آن زمان لباسى که مردم بر تن مى

دادند که از زیر چند لباس را روى اى نرم بود. بسیارى ترجیح مىچسبید و جنس آن از پارچهکه به بدنشان مى
پوشیدند. این جامه سنگین و گشاد بود و ود که از رو مىاى بهم بپوشند. قسمت دوم لباس آنها شامل جامه

شد و شبها حکم پتو را کاربردى دوگانه داشت به این معنى که طى روز از آن به عنوان کت و کاپشن استفاده مى
داشت. 

در شرایط آب و هوایى آن روزگار اگر کسى شب هنگام جامه رویى یا به عبارتى عباى خود را بر تن 
شد. این جامه بقدرى مهم بود که در قانون تدابیرى براى حفظ آن تا گرم بماند دچار وضع بدى مىنداشت

اندیشیده شده بود. در زمان داد و ستد و معامله پایاپاى معمول بود که طرفین معامله لباس یکدیگر را تا پایان 
معموالً در این معامالت جامه رویین را به داشتند قطعى معامله و تحویل کاال، به عنوان وثیقه نزد خود نگاه مى

داشتند زیرا فقیرترین اشخاص نیز چند دست از آن را داشتند و از طرفى نگه داشتن جامه عنوان گرو نگه مى
شد. بنابراین رویى یک شخص در هنگام شب حتى در صورت عدم پایبندى او به تعهداتش جرم محسوب مى

توانست شب هنگام از سوز گرداندند زیرا بدون آن نمىآفتاب به او باز مىبایست عباى او را پیش از غروبمى
سرما در امان بماند. 

به این ترتیب با توجه به اهمیتى که جامه رویى یا عبا داشت دستور مسیح عجیب بود. در واقع مسیح به 
به عهد خود وفا کنید در صورت گفت که اگر با شخصى وارد معامله شوید و به هر دلیلى نتوانیدمخاطبانش مى

تقاضاى وى براى گرفتن وثیقه جامه زیرین خود را به او تحویل دهید و حتى از این هم قدم فراتر گذارید و 
به کارى که باید انجام دهم «عباى خود را نیز به او بدهید. باید مستقیماً به چشمهاى او نگاه کنید و بگوئید: 

ام. بنابراین لطفاً عباى مرا بگیرید هر چند که قانوناً حق من به عهد خود وفا نکردهآگاهم معامله، معامله است و 
توانم یک نگه داشتن آن را دارم. آنچه براى من اهمیت دارد این است که مردم مرا تاجرى قابل اعتماد بدانند، مى

»ه شما انجام دهم؟شب بدون عبا سر کنم. به هر حال آیا کار دیگرى هم هست که بتوانم براى خانواد
شود تا فراتر از قوانین مکتوب عمل کنیم و به انجام طبق فرمایش عیسى محبت تمام عیار اغلب سبب مى
اى که قانون تعیین کرده است شود تا فراتر از محدودهدادن حداقل کار ممکن اکتفا نکنیم. این محبت باعث مى

خدمت کنیم.

یک مایل دیگر 
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رسیم که براى مخاطبانش بسیار تکان دهنده بود زیرا به عملى ارتباط داشت که ل سوم عیسى مىحال به مثا
هاى سربازان رومى. در آن زمان فلسطین تحت شدیداً از آن تنفر داشتند و آن عبارت بود از تحمل زورگویى

شد و سربازان رومى ه مىسلطه روم قرار داشت و نقاط مختلف امپراطورى روم بوسیله فرمانداران متفاوت ادار
در ایاالت مختلف امپراطورى مستقر بودند. در آن زمان سربازان رومى از نظر قانونى حق داشتند تا در هر 
ساعتى از شبانه روز که کارى داشته باشند یک غیر نظامى را بزور به خدمت خود گمارند. به این ترتیب یک 

سازد تا براى او غذا بپزد، رختهایش را بشوید، مایحتاج وى را سرباز حق داشت تا هر کس را که بخواهد وادار
خریدارى کند و خالصه احتیاجات او را رفع نماید. 

گرفت که در این میان یهودیان بیش از همه از این مسأله ناراحت بودند. ناراحتى آنها بویژه زمانى اوج مى
شد، دسته جدیدى از سربازان ست سربازان عوض مىشدند. وقتى پمجبور به حمل چمدان یک سرباز رومى مى

گفتند: کوفتند و مىاى بر شانه مردان یهودى مىاى که در دست داشتند ضربه آهستهرسیدند و با نیزهاز راه مى
شنید مهم نبود که خوابیده شخصى که این دستور را مى» زود باش ساك و چمدانم را بردار و با خود بیاور.«

گذاشت و از کند و یا در حال فروختن کاالى خود است. باید کار خود را کنار مىرعه کار مىاست یا در مز
ها کرد. با این حال براى سربازان چارچوبى تعیین شده بود. یهودیان بقدرى از این زورگویىدستور اطاعت مى

کرده بودند بطورى که هیچ متنفر بودند که از قرار معلوم افسران رومى براى سربازان خود حد و مرزى تعیین
گرفت او را به پیمودن بیش از سربازى حق نداشت تا وقتى از یک مرد یهودى براى حمل چمدانش کمک مى

یک مایل مجبور سازد. 
حال فرض کنید سربازى رومى ناگهان یقه شما را با یک دست بگیرد و با دست دیگر چمدانى را محکم به 

سپس هر دو راه بیفتید و در حالى که شما » ود باش این را بگیر و با خودت بیاور.ز«شکمتان بکوبد و بگوید: 
کنید، او با آرامش و خونسردى. طبق فرمایش عیسى، چگونه باید بزحمت و کشان کشان چمدان را حمل مى

م به العمل نشان داد؟ به این شکل که وقتى یک مایل مقرر راه پیمودید به جاى این که چمدان را محکعکس
اى در آن وجود دارد بشکند و به جاى این که گرد و غبار را از روى عباى زمین بکوبید تا اگر چیز شکستنى

خود بتکانید و با آب دهان انداختن بر زمین نفرت و انزجار خود را از زورگویى این سرباز بت پرست بروز 
دهید به او محبتى تمام عیار نشان دهید. 

ببخشید آقا، کار دیگرى هست که بتوانم براى شما «یین شده به پایان رسید به او بگوئید: وقتى یک مایل تع
انجام دهم؟ خدا قلب مرا پر از محبت به مخلوقاتش کرده است و چه بدانید و چه ندانید این محبت شامل حال 
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ت. بنابراین اگر شود. شما بقدرى براى خدا ارزش دارید که خدمت به شما براى من افتخار اسشما هم مى
»بخواهید حاضرم یک مایل دیگر هم وسایل شما را حمل کنم.

درك مفهوم مثلهاى مسیح 
همانطور که مسیح به روشنى تعلیم داد آنچه در زنگى هر ایماندارى باید در اولویت باشد این است که خدا 

یز نسبت به تمام انسانها که براى خدا ) و ن37:22-40را با تمامى قلب و جان و فکر خود دوست بدارد (متى
شود تا ارزشمند هستند محبت تمام عیار داشته باشد یعنى محبتى که در پى انتقام جویى نیست و باعث مى

شخص به جاى یک مایل حاضر به پیمودن دو مایل باشد. 
اند تا مفهوم این سه مثل دو هزار سال است که مردم موعظه سر کوه را بارها خوانده و از روح خدا خواسته

عیسى را براى ایشان باز کند و آنها را در عمل به این مثلها یارى کند. تا به حال ایمانداران از این سه مثل نتیجه 
اند من هم سؤاالت بسیارى در مورد کاربرد آنها دارم. اما به هر حال در این سه مثل گیریهاى متعددى کرده

گذارد. نحوه کاربرد آنها بقدرى واضح است که جاى سؤال باقى نمىشوند که اصولى کلى دیده مى
کنیم بى نتیجه بودن اقدام تالفى جویانه است. انتقام فقط باعث براى مثال یکى از اصولى که مشاهده مى

شود. کسى باید این جریان فزاینده و بى معناى خصومت را متوقف سازد و خدا تشدید و افزایش دشمنى مى
خواهد که این شخص من و شما باشیم. مى

کنیم این است که عزت و احترام مرد مهمترین چیز دنیا نیست. من و شما باید اصل دیگرى که مشاهده مى
کنیم ها را بردبارانه تحمل کنیم یعنى مثالً وقتى در ترافیک گیر مىدر زندگى روزمره خود یاد بگیریم که کشیده

کند برافروخته نشویم. باید حالت تدافعى زند یا شخصى صحبت ما را قطع مىو مىیا کسى در صف از ما جل
کمترى داشته باشیم و یاد بگیریم که بدى را با بدى تالفى نکنیم. 

دهند به این معنى که وقتى بیش سرانجام این که مثلهاى فوق قدرت نهانى پیمودن مایل دوم را به ما نشان مى
گذاریم کنیم تأثیرى بر دیگران مىکنیم و به انجام دادن حداقل خدمت اکتفا نمىم خدمت مىاز آنچه وظیفه داری

شود. که به آسانى از یاد و خاطر آنها پاك نمى
چشم «روشى که عیسى براى محبت کردن تعلیم داد اساساً تازه بود. شریعت عهدعتیق با دستور خود مبنى بر 

کرد اما عیسى بوسیله این سه مثل پاى خود عدالت را بدقت حفظ مى» دانبه عوض چشم و دندان به عوض دن
خواست تا شاگردانش چنین را از چارچوبى که این عدالت پدید آورده بود بسیار فراتر نهاد. اما چرا او مى
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شود تا شخص حاضر به پیمودن یک محبت تمام عیارى داشته باشند که در پى انتقام جویى نیست و باعث مى
ایل دیگر باشد؟ م

پایان بخشیدن به چرخه دشمنى 
داند براى پایان یافتن چرخه دشمنى میان افراد محبت تمام عیار الزم است. از همان اول این که خدا مى

این چرخه دشمنى آغاز شد و تا به امروز از سرعت » قائن بر برادر خود هابیل برخاسته او را کشت«روزى که 
آن کاسته نشده است. 

کند که اغلب صحنه زد و خورد هاى شیکاگو زندگى مىیکى از دوستانم پیراپزشک است و در یکى از محله
شوند که اول جنگ و دعواهاى خیابانى معموالً به این شکل شروع مى«گوید: هاى تبهکار است. وى مىدسته

ر شده است به طرف مقابل آید. سپس شخصى که احساساتش جریحه داسوءتفاهمى میان دو نفر بوجود مى
گذارد. سپس دو نفر یکدیگر را تهدید زند. شخص مقابل هم طعنه او را بدون جواب نمىحرف طعنه آمیزى مى

هاى تبهکار با مشت و آید و دستهکنند. در اینجاست که غیرت مردانه به غلیان در مىو بعد به مبارزه دعوت مى
یابد. وقتى جنگ و دعوا تمام شد و اجساد و د. جوى خون جریان مىافتنلگد و چاقو و اسلحه به جان هم مى

» شویم.آورى قربانیان وارد عمل مىمجروحان بر روى یکدیگر تلنبار شدند ما براى جمع
شود. شوند. هزاران سال است که همین روال تکرار مىدانم که این جنگ و دعواها چگونه آغاز مىمى

شود بلکه به اکثر خصومتها به برخورد فیزیکى ختم نمى» پیشرفته و با فرهنگ«صطالح متأسفانه در مناطق به ا
انجامد. پراکنى و دعواى حقوقى مىجنگ سرد یعنى به جدایى، بى اعتمادى، بیگانگى، تلخى، فحاشى، لجن

دیگران آنکه با مشت و لگد بجنگیم و کت و شلوار شیک خود را کثیف کنیم ضربات مهلکى بهتوانیم بىمى
بزنیم. 

هاى دشمنى پایان خواهیم مردم جهان با یکدیگر در هماهنگى زندگى کنند باید به چرخهبا این حال اگر مى
شود تا بخشیم. براى این کار باید از محبتى تمام عیار برخوردار باشیم که در پى انتقام جویى نیست و سبب مى

اى بر اى بخورد، فحشى بشنود، کشیدهد حاضر باشد که ضربهحاضر به پیمودن مایل دوم باشیم. شخصى بای
اى را که بر او روا عدالتىاش نواخته شود اما در مقام تالفى برنیاید. شخصى باید حاضر باشد که بىصورت

اند تحمل کند و خودش در حق دیگرى بى عدالتى نکند. شخصى باید این جریان پیوسته بى رحمى و داشته
شما از پى این کار برخواهید آمد فقط اگر محبت تمام عیار داشته «گوید: ف سازد. خدا مىقساوت را متوق

»باشید.
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در زندگى زناشویى خود آیا حاضرید که پیشقدم شوید و بر زخمها مرهم گذارید؟ 
م تا از ببخشید اگر ممکن است اجازه بفرمائید یک قسمت از کارتان را من انجام بده«حاضرید که بگوئید: 
در مدرسه آیا حاضرید تکالیف خود را با شادى انجام بدهید و سپس از معلم خود، » فشار کارتان کاسته شود.

مخصوصاً اگر بداخالق و پرتوقع است تقاضا کنید تا تکالیف بیشترى براى شما تعیین کند؟ خدا در پى کسانى 
خدمت باشند. است که محبت تمام عیار داشته باشند و داوطلبانه حاضر به 

محبت تمام عیار راهى براى بشارت دادن است 
تواند خواهد تا محبتى تمام عیار داشته باشیم این است که هیچ چیز نمىدلیل دوم براى این که خدا از ما مى

مسیح را چشیده باشیم بیش از محبت تمام عیار قلب سنگى دیگران را بگدازد. اگر شخصاً طعم محبت عیسى
کوشیم تا با یافتن روشهایى براى تحت تاثیر قرار دادن دیگران کارى کنیم مانیم و مىخى اوقات شب بیدار مىبر

ککه  هم طعم محبت مسیح را بچشند. آیا براى تحت تاثیر قرار دادن سایرین باید صلیب کوچکى بر تا آنهإ؛ع
مقدس زنیم یا در دفتر کار خود کتابیقه کت خود نصب کنیم؟ آیا باید برچسبى مسیحى بر اتومبیل خود ب

خواهیم تا تاثیر عمیق و ماندگار بر زندگى دیگران گوید که اگر واقعاً مىبزرگى را روى میز بگذاریم؟ عیسى مى
ترین بگذاریم باید محبت تمام عیار از خود نشان دهیم. این محبت قدرتى آن چنان عظیم دارد که قلب سنگدل

گذریم. توانند درك کنند که چرا ما به نفع دیگران از حقوق خود مىآنها نمىگدازد.افراد را نیز مى
داد. در پایان حیاتش کشیده خورد و کوچکترین اش محبت تمام عیار نشان مىعیسى در تمام طول زندگى

یش میخ اعتراضى از دهانش خارج نشد. ضرب و شتم شد اما کسى را نفرین نکرد. هنگامى که بر دستها و پاها
پدر، این «بلکه فرمود: » روید!بخاطر این کار به جهنم مى«کردند نگفت: کوفتند به کسانى که این کار را مىمى

»اشخاص براى تو ارزشمند هستند. گناه آنها را در نظر نیاور. لطفاً ایشان را ببخش.
» حقیقتاً این مرد پسر خدا بود!«د: وقتى عیسى جان سپرد یک افسر رومى خشن به زانو درآمد و فریاد بر آور

اى از مباحث الهیاتى نشنیده بود اما قدرت به احتمال قریب به تعیین این سرباز در تمام زندگى خود کلمه
کرد قلب سنگى او محبت تمام عیار مسیح، محبتى که در پى انتقام جویى نبود و پیمودن مایل دوم را ایجاب مى

را گداخت. 

ار راهى براى وارد شدن به حضور مسیح است محبت تمام عی
خواهد تا محبت تمام عیار داشته باشیم این است که این نوع محبت دلیل سوم براى این که خدا از ما مى

زند. روح و جان ما را به قلب خدا پیوند مى
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او از روزى که متولد  شد چنین اى با خدا دارد. البته شناسم که رابطه نزدیک بسیار خارق العادهمردى را مى
اى با خدا یافته است. نبوده است بلکه چون تمرین کرده است تا محبت تمام عیار داشته باشد رابطه صمیمانه

چند سال پیش او و پدرش براى انجام خدمات بشارتى به سرزمین دور دستى رفتند. یک روز نمایندگان مذهبى 
ست کردند که با او دعا کنند. وى نیز با اشتیاق کامل به این درخواست که در آنجا وجود داشت از پدرش درخوا

پاسخ مثبت داد و به این ترتیب تاریخى براى این کار معین شد. در روز موعود شخصى آمد تا با پدر این مرد 
رد جوان جوان دعا کند. هر دو به اتاقى رفتند تا مشغول دعا شوند. ناگهان صداى داد و فریاد برخاست و وقتى م

با عجله خود را به اتاق رساند دید که پدرش غرق در خون کف اتاق افتاده است. شخصى که به مالقات وى 
آمده بود به جاى دعا با ضربات چاقو او را کشده بود.

مرد جوان به جاى این که در صدد انتقام بر آید تصمیم گرفت تا زندگى خود را وقف هدایت قاتالن پدر 
گرفت تا خدمت خود را ترك کند هیچکس ف مسیح سازد اگر او به جاى این کار تصمیم مىخود به طر

شد اما وى تصمیم گرفت تا کارى را که پدرش آغاز کرده بود ادامه دهد و بر اثر محبت تمام معترض نمى
سابقه احساس کرد. عیارى که به قاتالن پدرش نشان داد قدرت مسیح را بطرزى بى

شویم تا بارى گذریم و حاضر مىکنیم، از حقوق قانونى خود مىخوریم و تالفى نمىکشیده مىهنگامى که
شویم که در دریایى عمیق با مسیح تنها را که باید حمل کنیم بیش از آنچه وظیفه داریم حمل نمائیم متوجه مى

و به این ترتیب حمایت او چسبیم کنیم که زمین زیر پایمان سفت نیست به مسیح مىهستیم. وقتى احساس مى
کنیم که در حالت معمولى احساس آن برایمان مقدور نیست. عده بسیارى سنگرگاه محبت را چنان احساس مى
کنند. آنها از وارد شدن به دریاى پهناور محبت تمام عیار بیمناك هستند. اما در این دریاى را هیچگاه ترك نمى

بت خویش را عمالً نشان دهد. هم در آنجاست که حضور خدا یابد تا محپهناور است که شخص فرصت مى
گذارند ممکن یابد که حتى تصورش هم براى افرادى که پا را از ساحل فراتر نمىتجلى آن چنان عظیمى مى

مسیح بیاندازند که ترى به زندگى عیسىخواهند تا نگاه دقیقشوند و مىنیست در آنجاست که مردم بهت زده مى
رسند و مونه محبت تمام عیار در تمام جهان است و باالخره در آن جاست که دشمنیها به پایان مىکاملترین ن

شود. صلح پایدار آغاز مى
معناست. داشتن آن آسان نیست. با این حال دنیاى ما امروز بیش از همیشه محبت تمام عیار در نظر جهان بى

محتاج آن است.
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شخصیت مسیح

یک بار یکى از دوستانم از من خواست تا به دانش آموزانى که به یک اردوى تفریحى آمده بودند دروسى از 
مقدس تعلیم بدهم. پس از یکى از جلسات که در طى آن بطور ساده نحوه پذیرفتن مسیح را شرح داده کتاب

ح دعوت کنیم تا وارد قلبمان شود. ولى من شما گفتید که باید از مسی«اى به نزدم آمد و گفت: بودم پسر ده ساله
».خواهم بدانم که او کیست؟قبل از این کار مى

این پسر بچه به دنبال پاسخى سریع براى سوال خود بود و از من انتظار نداشت تا مسیح شناسى به او 
« ل یوحنا را خواندیم: مقدس را باز کردم و با یکدیگر این قسمت از باب دهم انجیتدریس کنم. در نتیجه کتاب

آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هالك کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. دزد نمى
نهد. اما مزدورى که شبان نیست و گوسفندان من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مى

کک کند و گرگ گوسفندان رإ؛غآید، گوسفندان را گذاشته، فرار مىمىباشند، چون بیند که گرگاز آن او نمى
گریزد چون که مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو سازد. مزدور مىگیرد و پراکنده مىمى

شناسد و من پدر را شناسند. چنانکه پدر مرا مىشناسم و خاصان من مرا مىهستم و خاصان خود را مى
0). 10- 15»(نهماسم و جان خود را در راه گوسفندان مىشنمى

کنند تصویرى از دانست اکثر مردم به کمک تصاویر ذهنى فکر مىعیسى معلم بزرگى است. او از آنجا که مى
خواهد وارد دانند که چرا او مىدانست که اکثر مردم بدرستى نمىخود به عنوان شبان نیکو ارائه داد. عیسى مى

ان شود و در نتیجه براى معرفى شخصیت خود اول گفت که چه چیزى نیست. قلبش

او دزد نیست 
هدف اصلى سارق این است که به زور وارد خانه شخصى شود و » مانند دزد نیست.«فرماید که عیسى مى

دزدى وارد منزلى ایم که چیز با ارزشى سرقت کند که با فروش آن پول خوبى به چنگ آورد. تا به حال نشنیده
شود و چهار قاب، دستمال، دو پادرى و یک خمیردندان سرقت کند. سارقان به دنبال جواهرات، اشیاى با 



2

ارزشى که میراث خانوادگى است، تابلوهاى نفیس و وسایل الکترونیکى هستند. شخصیت دزد چنین است. وى 
گردد تا آنها را به سرقت برد.به دنبال چیزهاى با ارزشى مى

آید تا برباید بلکه تا برکات مختلفى عطا کند. او بزور وارد اما شخصیت مسیح کامالً تفاوت دارد. او نمى
شود و بر زند. اگر به داخل دعوت شد وارد خانه مىایستد و در مىشود بلکه دم در مىزندگى شخصى نمى

ارد. او زندگى شخص را با چیزهاى گذها چیزهاى با ارزشى مىها و در قفسهها، سر بخارىروى تاقچه
سازد. اى از قبیل هدف، خرسندى، مفهوم، محبت، صلح و آرامش، اطمینان، امنیت و آزادى پر مىارزنده

ترسند که مبادا عیسى بزور وارد زندگیشان شود و توانند درك کنند و از این مىبسیارى حقیقت فوق را نمى
خواهد آزادى آنها را محدود سازد و کارى کند تا مطمئن هستند که عیسى مىشادى آنها را برباید. این افراد 

خواهد پا روى لذتهاى آنها بگذارد و به هیجان و تفریحاتى که دارند محبوس شوند. به گمان آنها عیسى مى
لط خواهد تسکنم که خدا مىاحساس مى«گویند: آیند و مىپایان بخشد. برخى اوقات این افراد نزد من مى

».خواهم. با او در حال مبارزه هستمام داشته باشد اما من نمىبیشترى بر زندگى
ات توانى کارى کنى تا خدا وارد زندگىشوى. مىنگران نباش. برنده مى«گویم: معموالً به چنین افرادى مى

توانى مانع از ورود بند. مىهاى قلبت را با حفاظ بپوشان و درب ذهنت را بنشود. در را به روى او ببند. پنجره
شناسند. عیسى دزد نیست بلکه در برابر سارق از ما گویم که عیسى را نمىالبته به آنها این را هم مى» خدا شوى.

کوبد تا آن را به رویش باز کنیم. سپس وقتى داخل شد خانه کند. او با بردبارى آن قدر در را مىحمایت مى
سازد. شمند مىقلبمان را مملو از برکات ارز

کند. او به این دلیل ما رإ؛غ کک دوست ندارد تا چیزى از ما عیسى با از خود گذشتگى به ما محبت مى
خواهد چیزى به ما عطا فرماید. اگر حفاظها را از جلوى پنجره قلبمان برداریم و در قلبمان دریافت کند بلکه مى

ب ما را با برکات خویش گرم و زیبا و خوشایند خواهد ساخت. را کامالً بگشائیم تا او وارد شود کاشانه قل

دو نوع شبان 
بنابراین عیسى دزد نیست بلکه شبان است. اما شبانها بر دو نوع هستند. برخى از آنها صاحب گله هستند و 

از گله دارند به مدت یک روز یا یک ساعت برخى دیگر در ازاى پولى که از صاحب اصلى گله دریافت مى
اند و بنابراین عواطف و دهند که براى آن پول گرفتهکنند. این نوع شبانان فقط کارى را انجام مىمحافظت مى

احساسات و فداکارى در کار آنها مفهومى ندارد. 
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کردم و کارم پاك کردن مرغ بود. به این کار فقط در حد یک شغل وقتى دانشجو بودم در یک قصابى کار مى
توانى امروز کمى بیشتر العاده داریم. مىبیل، فردا فروش فوق«گفت: کردم. گاهى اوقات رئیسم مىمىنگاه 

العاده به من چه که فردا فروش فوق«گفتم: اى به او بدهم ولى در قلبم مىکردم تا پاسخ مؤدبانهسعى مى» بمانى؟
ن گونه است. برخورد مزدبگیر ای» روم دنبال کارم.دارى. ساعت پنج که شد مى

خواست محصوالت خود را که شامل سبزیجات بود در اما صاحب کار رفتار متفاوتى دارد. وقتى پدرم مى
کرد. یا وقتى باید زمان معینى به محل خاصى بفرستد به جاى یک راننده مزدبگیر از من یا برادرم استفاده مى

پدرم به جاى کارگر مزدبگیر از من یا برادرم براى خورد تا سر موقع در آن کشت و زرع شود مزرعه شخم مى
شدیم!خواست ما صاحب مزرعه بودیم و براى آن اهمیت قائل مىشخم زدن مزرعه کمک مى

شود.از دوشنبه تا جمعه هاى متعددى دیده مىکنم که در طرفین آن مغازهاى رانندگى مىهر روز من در جاده
ها مملو از ماشین است. اما شنبه صبحها معموالً فقط یک ماشین روبروى هر پارکینگهاى مربوط به این مغازه

توان حدس زد اتومبیل صاحب مغازه است. چرا فقط او براى ها پارك شده است که مىیک از این مغازه
سرکشى به مغازه آمده است؟ چون کار به او تعلق دارد. احتماالً وى از صفر شروع کرده و به موقعیت فعلى 

ها و صورت حسابها بیاندازد. کارمندان این خواهد از نزدیک نگاهى به حسابها، سپردهد رسیده است و مىخو
توانند اهمیتى را که وى براى کار مغازه قایل است درك کنند. شخص هرگز نمى

لومترها شود تا کیعیسى مالکى دلسوز است. ما گوسفندان او هستیم نه شخصى دیگر. بنابراین او حاضر مى
کند شمارد. در برابر خطر از ما محافظت مىهاى سبز برساند. او بارها و بارها ما را مىراه بپیماید تا ما را به مرتع

و بخاطر ما حتى حاضر شد که جان خود را هم فدا سازد. عیسى چون مالک ماست و ما را دوست دارد بر هر 
شود. او ما شویم متوجه مىما آگاه است و هر گاه مأیوس مىکند. از غم و دردداریم نظارت مىقدمى که برمى

دهد تا در گله او در امنیت باشیم. را دوست دارد و هر کارى الزم باشد انجام مى

پسران و دختران و نه غالمان 
ا شناسم و خاصان من مرخاصان خود را مى«توانیم با او دوست شویم. از آنجا که عیسى شبان ماست مى

). به عبارتى رابطه ما با شبانمان 14:10-15(یوحنا» شناسمشناسد و من پدر را مىشناسند. چنانکه پدر مرا مىمى
اش صمیمانه باشد. عجب حقیقت شگفت انگیزى!توان به اندازه رابطه او با پدر آسمانىیعنى عیسى مى

کند. پولس در یر دیگرى نیز استفاده مىمقدس براى نشان دادن عمق و پایدارى این رابطه از تصوکتاب
شوند، ایشان پسران خدایند. از آنرو که زیرا همه کسانى که از روح خدا هدایت مى«فرماید: مى14:8-17رومیان
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اید که به آن ابا یعنى اى پدر ندا اید تا باز ترسان شوید بلکه روح پسر خواندگى را یافتهروح بندگى را نیافته
دهد که فرزندان خدا هستیم. و هر گاه فرزندانیم، وارثان هم ن روح بر روحهاى ما شهادت مىکنیم. همامى

»هستیم یعنى ورثه خدا و هم ارث با مسیح.
اى آمیخته با ترس با او داشته باشیم. از زمان تصویب قانون القاى خواهد تا مانند یک غالم رابطهعیسى نمى

شاید نتوانیم خفت و خوارى غالم بودن را درك کنیم. اکثر ما هرگز به اربابى برده دارى یک قرن گذشته است و 
ایم که اجازه و اختیار انجام دادن هر کارى را با ما داشته باشد و بتواند ما را مجروح سازد، بکشد یا تعلق نداشته

دانیم که معنى و بنابراین مىخانواده ما را متالشى سازد. با این حال تجربه کار کردن زیر دست کارفرما را داریم
ترسیدن چیست. 

المللى چند سال پیش در پروازى که به لس آنجلس داشتم در کنار شخصى نشسته بودم که براى مجتمع بین
خواهد تا مطابق میزانى که تعیین شغل ما به این شکل است که شرکت از ما مى«کرد وى گفت: معروفى کار مى

توانیم در شغل خود باقى بمانیم. یازده سال ز آن فروش کنیم. در غیر این صورت نمىکرده است و حتى بیش ا
ام اما سه ماه پیش شرکت کنم و تا به حال کار خود را خوب انجام دادهاست که من براى این شرکت کار مى

بر دوشم قرار کنم که دیگر از عهده کارى کهتصمیم گرفت که میزان فروش خود را افزایش دهد و من فکر نمى
»ام به خطر افتاده است.گرفته است برآیم. به این ترتیب شغل

کند و اگر فقط یک بار در کار خود موفق این شخص یازده سال است که وفادارانه براى شرکت کار مى
. نشود او را اخراج خواهند کرد! این کارمند بخوبى فهمیده است که ارزش او به ارزش  کارش بستگى دارد

من «فرماید: کیفیت کارش روز به روز باید بهتر شود و در مورد اشتباهاتش از گذشت خبرى نیست. مسیح مى
خواهم تا پیروانم غالمانى باشند که پیوسته در ترس و به هیچ وجه طالب خدمات قوم خود نیستم. نمى

توانند برایم انجام دارم که مىخواهم فکر کنند که آنها را بخاطر کارى دوست برند. نمىاضطراب به سر مى
خواهم بدانند که آنها را بخاطر این دوست دارم که پسر خواندگان و دختر خواندگان خدا و بنابراین دهند. مى

خواهم خواهم از این بترسند که مبادا به دلیلى از حضورم اخراج شوند. مىبرادران و خواهرانم هستند. نمى
»تا به ابد به خانواده من تعلق دارند.برادران و خواهرانم بدانند که

پدر خوانده ما 
چند سال پیش من و همسرم براى مدتى از پسرى هشت ساله و دخترى سه ساله در خانه خود مراقبت 

شدند. علت آوارگى آنها این بود که والدینشان معتاد به اى به خانه دیگر منتقل مىکردیم که پیوسته از خانه
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مند شدیم. من ى بودند و متارکه کرده بودند. سه ماه که با ما زندگى کردند کم کم به آنها عالقهمشروبات الکل
برد. براى پسرك یک ماشین اسباب بازى خریدم که وى از نصب قطعات آن به یکدیگر لذت مى

این حرف را یک روز به او گفتم که فردا مقامات مسئول او را به خانه دیگرى خواهند فرستاد. همین که
شنید اشک از چشمانش سرازیر شد و با این که دو هفته براى ساختن ماشین اسباب بازى زحمت کشیده بود با 

مگر من «مشت کوچکش بر آن کوبید و هزاران قطعه تشکیل دهنده آن به یک باره از هم پاشیدند بعد هم گفت: 
».ام؟توپ فوتبال شده

پاید که متوجه وابط خانوادگى آنها دوام داشته باشد اما بسیارى از ما دیرى نمىتمام انسانها آرزو دارند که ر
کنند.و زن و شوهر از هم جدا شویم رسیدن به این آرزو بر روى زمین محال است. والدین ما فوت مىمى
اق ما را براى تواند اشتیکنند. خانواده ما نمىشوند. پدر بزرگ و مادر بزرگ به جاى دور دستى نقل مکان مىمى

اى با دوام برآورده سازد. مسیح به این نیازمان آگاه است و براى رفع آن ما را عضو داشتن خانه و خانواده
شویم بعالوه میراث خود نهد و به این ترتیب مسیحى نامیده مىسازد او نام خود را بر ما مىخانواده خود مى

باشیم. کند تا حیات ابدى داشتهکک به ما عطا مىرإ؛ق
نهایت کنند بىزوجهایى که حسرت داشتن فرزندى را به دل دارند وقتى کودکى را به فرزندى قبول مى

خواهى در این خانه بمانى باید مطابق انتظاراتى که از گویند که اگر مىشوند و هیچگاه به او نمىهیجان زده مى
به پرورشگاه بازگردانده خواهى شد. آنها به جاى تو وجود دارد زندگى کنى یا اگر مرتکب سه اشتباه شدى

پذیرند و چون او را دوست دارند براى همیشه او چنین تهدیدهایى با آغوشى باز و قلبى پر محبت کودك را مى
سازند. خدا نهند و وى را قانوناً وارث خود مىسازند و نام خانوادگى خود را بر او مىرا عضو خانواده خود مى

کند. آورد دقیقاً به همین شکل عمل مىا را به عضویت خانواده الهى خود در مىهم وقتى م
خواهند کودکى را به فرزندى قبول کنند مدتها پیش از زن و شوهریکه تصمیم به داشتن فرزندى دارند یا مى

دتها پیش قبل از این کنند. خدا هم از مریزى مىتولد فرزندشان یا قبول کودکى به فرزندى در این مورد برنامه
ریزى کرده است که ما را وارد خانواده خود سازد. همانطور که که ما متوجه نیاز خود به او شویم چنان برنامه

فرماید: چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مى4:1- 5پولس در افسسیان 
»مسیح.تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم بوساطت عیسىعیب باشیم. که ما را از قبلمقدس و بى

خواهم شما را عضو دائمى خانواده قلب من بقدرى مملو از محبت به شماست که مى«گوید: خدا به ما مى
توانید خود سازم از هر نژادى هم که باشید، هر رنگ پوست و اعتقاد و گذشته و مشکلى هم که داشته باشید مى

رسماً » خواهم عضوى از خانواده تو شوماى عیساى خداوند مى«وقتى صادقانه بگوئیم: » انواده من شویدعضو خ
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به خانواده الهى انتقال یافته و به عضویت آن در خواهیم آمد. از آن پس دیگر روح بندگى را نخواهیم داشت و 
پسران و دختران خدا خواهیم شد. 

بخشدالقدس مىاطمینانى که روح
کنیم به ما سند ازدواج امروزه در فرهنگ ما صدور اسناد قانونى بسیار مرسوم است. مثالً وقتى ازدواج مى

دهند. طبیعتاً براى رخداد مهمى کنیم سند مالکیت آنها را به ما مىشود. وقتى خانه یا ماشین خریدارى مىداده مى
است. مدرکى که خدا در این مورد به ما ارائه داده است نظیر عضویت یافتن در خانواده الهى سند و مدرك الزم 

القدس هر بسیار مهمتر و محکمتر از اسنادى است که از جنس کاغذ هستند و آن عبارتست از شهادتى که روح
دارد که به خدا تعلق داریم. دهد و بوسیله آن اعالم مىروز و هر ساعت به روح ما مى

اى در ذهنمان وجود داشته باشد. به همین اى که با او داریم شک و شبههخواهد تا در مورد رابطهخدا نمى
). شهادت 16:8(رومیان» دهد که فرزندان خدا هستیمهمان روح بر روحهاى ما شهادت مى«دلیل است که 

توانم بر واقعى بودن آن شهادت هم مىتوانم آن را توضیح بدالقدس اسرار آمیز است . اگر چه نمىدرونى روح
مقدس بروشنى شوم زیرا کتابناراحت مى» دانم که ایماندار هستم یا نهنمى«گوید: دهم. وقتى کسى به من مى

گردد و متوجه داریم حضور او براى ما ملموس مىدارد که وقتى قلب خود را تقدیم خداوند مىاعالم مى
و 13:1- 14، افسسیان22:1براى مثال مراجعه کنید به دوم قرنتیانشویم که به او تعلق داریم ومى
کند که شود و پیوسته در گوشمان زمزمه مىالقدس در ما ساکن مى. به این ترتیب روح13:4ù24:3یوحنااول

»مطمئن باش تو عضوى از خانواده الهى هستى.«
ما را دوست دارد. براى او ما یک ایماندار شویم که مسیح چگونه القدس متوجه مىبر اساس شهادت روح

گمنام از میلیونها ایماندارى که به آسمان تعلق دارند یا یک سراینده گمنام در میان سرایندگان بیشمار گروه کر 
خواهد تا ما پیوسته در ترس و آسمان نیستیم بلکه فردى هستیم که شخصاً براى خدا مهم است. مسیح نمى

خواهد تا از عطایى که به ما بخشیده است آگاه باشیم و بخاطر ندگى کنیم بلکه مىهراس از محکوم شدن ز
محبتى که برما دارد در امنیت باشیم. 

هم ارث با مسیح 
کند تا به به گمان برخى پدر بودن خدا و مقام فرزندخواندگى ما استعاره دلنشینى است که به ما کمک مى

کند. خدا واقعاً ما ببریم. این نظر صحیح است اما کل حقیقت را منعکس نمىعمق محبت خدا نسبت به ما پى 
دهد همانا درسى است که خدا برایمان را عضو خانواده خود ساخته است و آنچه بر این حقیقت گواهى مى
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ب ما نیز ). به این ترتی17:8(رومیان» هر گاه فرزندانیم، وارثان هم هستیم«فرماید که مقرر کرده است. پولس مى
به همراه مسیح، پسر عزیز خدا سهمى در میراث الهى خواهیم داشت.

). 17(آیه » شریک مصیبتهاى او هستیم تا در جالل وى نیز شریک باشیم«کند: با این حال پولس اضافه مى
ر نشد. هنگامى که مسیح به زمین آمد تا به جاى ما مجازات شود بر روى زمین به هیچ وجه از جالل برخوردا

تنها یک دفعه او باال برده شد و آن هم زمانى بود که مصلوب گردید. مردم فقط زمانى براى او هورا کشیدند که 
به اشتباه تصور کرده بودند که قصد براندازى امپراطورى روم را دارد. همه مردم اورشلیم فهمیدند که مسیح 

او از مردگان و صعودش به آسمان آگاه شدند. این مانند مجرمان به دار آویخته شد. معدود کسانى از قیام
کند تا با وارد شدن به خانواده الهى برادران و خواهران او شویم، همچنین از ما عیسایى که از ما دعوت مى

اگر کسى خواهد متابعت من کند، باید «کند تا در رنجها و مصائب او نیز شریک باشیم. وى فرمود: دعوت مى
).24:16(متى» ده و صلیب خود را برداشته، از عقب من آیدخود را انکار کر

بنابراین برادر و خواهر مسیح بودن به این معناست که در همه چیز با او شریک باشیم. یعنى هم در اطاعت و 
زیرا هر که اراده پدر مرا«رنج کشیدن و هم در دریافت پاداش پرجالل آسمانى با او سهیم باشیم. عیسى فرمود: 

). مخاطبان مسیح که در 50:12(متى» که در آسمان است بجا آورد، همان برادر و خواهر و مادر من است.
توان با زیر سؤال دانستند که نمىکردند زیرا مىزیستند این فرمایش او را کامالً درك مىفرهنگ قرن اول مى

ماند. بردن اعتبار پاتریارخ یا بزرگ خانواده همچنان عضو خانواده باقى 

نیاز ما: شخصیت روحانى 
اى شویم براى عمل به اراده پدر به چه چیزهایى نیاز داریم؟ به شجاعت نیاز داریم تا بتوانیم عضو خانواده

که دنیا درك غلطى از ماهیت آن دارد. همچنین به عنوان فرزندان خدا براى انجام دادن وظایفى که او براى ما 
ضباط نیاز داریم. بعالوه براى غلبه بر مشکالت اجتناب ناپذیر و مشاهده کارى که خدا در مقرر داشته است به ان

دهد باید از دید وسیع برخوردار شویم. به پشتکار و مداومت نیاز داریم تا بتوانیم زندگى فرزندانش انجام مى
نان در کنارشان بمانیم. از همه زمانى که ترك کردن برادران و خواهرانمان آسانتر از ماندن در کنار آنهاست همچ

مهمتر این که در خانواده الهى به محبت نیاز داریم تا بتوانیم اتحاد خانواده را همچنان حفظ کنیم و دیگران را 
هم دعوت نمائیم تا عضو این خانواده شوند. در نتیجه به محبت در تمام ابعادش اعم از رأفت آمیز، خشن، 

داریم. فداکارانه و تمام عیار نیاز 
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در یک کالم، براى عمل به اراده خدا به شخصیت روحانى نیاز داریم. حقیقت حیرت انگیز این است که 
داریم خدا شخصیت مسیح را در ما وقتى ترسان و لرزان عالقه خود را به عضویت در خانواده الهى اعالم مى

اش برگزیده نى که براى عضویت در خانوادهدهد تا کسانویسد که خدا ترتیبى مىفرماید. پولس مىایجاد مى
کند که نظیر هایى عطا مى). خدا به این افراد ویژگى29:8(رومیان» به صورت پسرش متشکل شوند«اند شده

هاى شخصیتى برادر بزرگتر آنها یعنى عیسى است. ویژگى
لیکن همه ما «فرزندانش است. دهد که نماینده او در قلبالقدس انجام مىخدا این کار را از طریق روح

شویم، نگریم، از جالل تا جالل به همان صورت متبدل مىنقاب به جالل خداوند را در آینه مىچون با چهره بى
هاى شخصیتى و خصائل مسیح را بر القدس ویژگى). روح18:3قرنتیان(دوم» چنانکه از خداوند که روح است

محبت، خوشى، سالمتى، حلم، مهربانى، نیکویى، ایمان، تواضع «ارتند از: فرماید. این خصائل عبقلب ما حک مى
».و پرهیزکارى

کند آورد از ما دعوت مىپذیرد و به شباهت مسیح در مىخدا پس از این که ما را به فرزندخواندگى خود مى
از مردگان از آن برخوردار تا میراث الهى خود را مطالبه کنیم یعنى همان پاداش پرجاللى را که عیسى از قیام

جاللى «شد. عیسى مشتاق آن است که ما را در میراث خود شریک بسازد. وى در مورد شاگردانش چنین گفت: 
). مسیح به تنهایى در کانون توجه قرار نخواهد گرفت و بلکه 22:17(یوحنا» را که به من دادى به ایشان دادم

). 4:3(کولسیان» شما هم با وى در جالل ظاهر خواهید شدچون مسیح که زندگى ماست ظاهر شود آنگاه«
اش بر جهان ظاهر سازد ما را نیز که برادران و خواهران او هستیم به مسیح خود را در جاللهنگامى که عیسى

همراه خود خواهد آورد تا براى همیشه در جالل او شریک شویم. 
دانم که او شایسته جالل و تمجید دارم. مىیشتر دوست مىشناسم او را بمسیح را مىهرقدر بیشتر عیساى

است و استحقاق این را دارد که تمام زندگى خود را صرف خدمت به او سازم. او بخشنده است نه دزد. 
خواهد تا ما را عضوى از خانواده صاحب و مالک است نه مزدور و مزدبگیر. پدر است نه اربابى سختگیر. او مى

هایى در شخصیت ما ایجاد کند که به کمک آنها بتوانیم براى همیشه در اطاعت، و پیروزى ژگىخود بسازد و وی
و شادى زندگى کنیم. مسیح مایل است تا با ما رابطه شخصى داشته باشد زیرا قلب او ماالمال از محبت نسبت 

به ماست. 
امروز او مایل است که آنرا بر شما ایددوست عزیز اگر تا به حال این جنبه از شخصیت مسیح را نشناخته

توانم با تالش خودم عضو خداوندا من گناهکارى هستم که هرگز نمى«مکشوف سازد. فقط الزم است بگوئید: 
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توانم به فرزند خانواده تو شوم. اما از آنجا که پسر کامل تو، عیسى، براى من جان خود را فدا ساخت مى
» عضوى از خانواده تو گردم. از این که حاضرى مرا بپذیرى متشکرم.خواهمخواندگى تو پذیرفته شوم. مى

اگر این کار را انجام دهید خدا بالفاصله شما را به عضویت خانواده خویش در خواهد آورد. او نخواهد 
»چند سالى صبر کن تا شخصیتت بیشتر به فرزندم شباهت یابد.«گفت: 

نى در ما شکل خواهد گرفت که در خانواده او حضور داشته باشیم. او داند که شخصیت روحانى زماخدا مى
پایان خویش به شخصیت شما شما را همانطور که هستید خواهد پذیرفت و با محبت، بردبارى و کرامت بى

القدس را به زندگى شما خواهد فرستاد تا شاهدى زنده بر فرزندخواندگى شما باشد و شکل خواهد داد. او روح
ن ترتیب خواهید دانست که جایگاه شما به عنوان فرزند خدا قانونى، همیشگى و معتبر است. به ای

بسیارى از متفکران غیر مذهبى بر این مسأله واقف هستند که یکى از مهمترین وظایف نسل حاضر این است 
لیونها انسان شدیداً که در خود شخصیتى استوار بپرورد. بدون رشد و پرورش شخصیت مردم ما، خانواده ما و می

در خطر خواهند 
توانند از قدرت و کامیابى برخوردار شوند. با این بود. اما اگر شخصیت افراد رشد مطلوبى داشته باشد آنها مى

همه اگر تصمیمى قاطع و عزمى جزم نداشته باشیم پرورش شخصیت دشوار و حتى دردناك خواهد بود. 
هاى شخصیتى را در خود بپروریم این است که در محیطى مساعد قرار ىبهترین راه براى این که ویژگ

رویند. خدا براى اى هستند که در محیط گرم و مساعد بخوبى مىها همانند گیاهان نو رستهبگیریم. این ویژگى
سازد در نتیجه عالیترین نمونهاین که در ما شخصیت استوارى بپرورد بهترین محیط را براى ما فراهم مى

فرماید و بهترین مدرسه رشد شخصیت را به ما شخصیت یعنى عیسى مسیح را به عنوان الگوى ما معرفى مى
توانیم کمى شجاعت به خرج اش. امروز مىدهد که عبارتست از مشارکت موجود میان اعضاى خانوادهنشان مى

کن و مرا عضو خانواده خود خواهم مانند عیسى شوم. در حق من لطفبله اى خداوند، مى«دهیم و بگوییم: 
»بساز و بگذار تا شبیه تو شوم.
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