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دیباچه

هر » اى کاش من این کتاب را خیلى وقت پیش خوانده بودم!«ها با خواندن این کتاب خواهند گفت: خیلى
توان یافت.کند که در صفحات کتاب مزبور حکمت را مىکس با بازنگرى مطالب آن اذعان مى

اند کجاها تصادف قبلى که از این جاده گذشتهگوید مسافران این کتاب مثل راهنماى جاده است که به ما مى
هاى زمینى یا خطوط هوایى همواره پس از هر سانحه، گروهى به تحقیق و بررسى و چرا! در جاده-اندکرده

ها درسهاى مفیدى بگیرند.توانند از نتایج این بررسىپردازند. مسافران آتى مىعامل آن سانحه مى
پردازد. در روند زندگى مى» سانحه«اتاگلینى نوشته، مفصالً به تشریح دوازده کتابى که دوستم سرجیو اسک

کنیم. اگر شما هم مثل خود من از خواندن تیتر وقتى از نتایج درس عبرت نگیریم، ناگزیر تاریخ را تکرار مى
با دقت بخوانید! اید، پس این کتاب راافتد خسته شدهمربوط به اخبار افتضاحاتى که در عالم مسیحیت اتفاق مى

تواند هر کسى را از بخش است. به باور من کتاب حاضر مىتردید نجاتدیدگاههاى سرجیو اسکاتاگلینى بى
شما را از سقوط حفظ خواهد «دهد. سرجیو در این مورد که پدر مهربان آسمانى » نجات«سقوط در ورطه گناه 

فرشتگان جرأت «یهودیان هم عقیده است. در راهى که با -به شرط آنکه مسیحیانى محتاط باشید-» نمود
بهتر است. من شخصاً به هنگام » تسلیم شدن«از » حفظ شدن«نباید سراسیمه دوید. » پاگذاشتن در آن را ندارند!

شوم، ولى چقدر بهتر است که در سقوط به ته دره از اینکه آمبوالنسى را حاضر و آماده ببینم، خوشوقت مى
هایى نصب شده باشد که جلوى سقوط را بگیرند.تگاه نردههمان باالى پر
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کنم همه ما با این مطلب موافق باشیم که با مانع برخورد کردن و قدرى کوفته شدن از سقوط به ته فکر مى
دره و کامالً له شدن بهتر است. این کتاب از باندپیچى پایین پرتگاه خیلى بهتر است؛ درواقع کتاب سرجیو حکم 

برانگیز کتاب شما را مرعوب ساخته از خواندنش منصرف هاى کنار جاده را دارد! نگذارید عنوان بحرانهنرد
سازد. همسفر عزیز، شما به این کتاب راهنما نیاز دارید.

تواند داشته باشد. گاهى وقتها داشتن اطالعاتى از زندگى خود نگارنده در تأثیرگذارى کتاب نقش زیادى مى
بندد. وى به راستى مصداق نویسد با تمام وجود در زندگى عملى خویش به کار مىآنچه را که مىسرجیو هر

آالیش دارد. کالم او از باشد. سرجیو روحى پاك و بىمى» مرد خدایى که در او هیچ فریب نیست«کامل عنوان 
شناسم و هم کالم را مىسازم، چون هم منبعخوانم وارد قلبم مىسرچشمه پاك است. من هر آنچه را که مى

ظرف آن را.
تامى تنى

پیشگفتار

مجذوب شده با آتش او

)ى آرژانتین خداحافظى کرده به ایشان La Plataبا اعضاى کلیسایم در شهر الپالتا (1997در ماه مى 
ایاالت متحده برگزار شده خواهم به چند جلسه بیدارى که درهفته دیگر به نزدتان بازخواهم گشت؛ مى«گفتم: 

اصوالً » دهد برایتان خبرهایى خواهم آورد.سرى بزنم. از کارهاى عظیمى که خداوند در سراسر دنیا انجام مى
کردم وضعم از نظر رابطه با خدا خیلى خوب است و فقط به لمسى دیگر از جانب او نیاز دارم که در فکر مى

ها صرفاً نجام خواهد گرفت. فرض من این بود که مواجهه با بیدارىاثر حضور در این بیداریها آن لمس هم ا
توانستم تصور کنم که خدا قرار است در زندگیم انقالبى برپا کند.خدمت مرا تقویت خواهد بخشید. اصالً نمى

ود را در کردم. بارها هنگامى که زانو زده بودم خاما ناگفته نماند که از ماهها پیش با گریه دعایى عجیب مى
خواهى بیدارى دیگرى ایجاد کنى، پس مرا به آسمان ببر. خداوندا، اگر نمى«دیدم: حال گفتن این عبارت مى

کردم روحم را به خاطر این دعا سرزنش کنم، چون من زن هر بار سعى مى» خواهم زنده بمانم.چون دیگر نمى
اندیشیدم: من نباید این طور دعا کنم؛ ممکن ىرفت. با خود مو سه فرزند داشتم؛ کار خدمت هم بد پیش نمى

است خداوند دعایم را اجابت کند!
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ها بارى در قلبم گذاشته است. براى خدا احساس القدس براى دیدن بیدارىآنگاه متوجه شدم که روح
خداوندا، اگر اسکاتلند را به من ندهى، خواهم «گفت: کردم. جان ناکس همیشه مىتشنگى مقدس بیشترى مى

خود اشتیاق پیدا کنید؛ اشتیاق دعاى من این است که شما خواننده گرامى براى بیدارى حتى بیش از جان» مرد.
لرزند.براى مشاهده این صحنه که کل ملتتان در زیر قدرت خدا مى

کردم، ولى برایش آماده نبودم. قصدم این بود که از بیدارى هاى دیگر براى بیدارى دعا مىمن هم مثل خیلى
ز محلهایى که در آن بیدارى روحانى در آمریکا براى اعضاى کلیسایم گزارشهایى به همراه بیاورم. به یکى ا

ایجاد شده بود رفتم و از آنچه دیدم، در خداوند شادمان شدم. خیلى هیجان زده بودم. صبح روز بعد خیلى زود 
از خواب برخاستم تا به مقصد ایندیاناى شمالى یعنى محل سکونت خانواده همسرم حرکت کنم.

قرار شده بود سر راهم به کلیسایى دیگر بروم و خدمت جماعت در روز بعد در کلیسایى موعظه داشتم ولى 
آنجا سالمى عرض کنم و زود جلسه را ترك گویم. بر طبق برنامه فقط چند دقیقه وقت داشتم چون واعظ 

رفتم. ولى میهمان دیگرى قرار بود در آنجا موعظه کند؛ و خود من هم که باید براى وعظ به کلیساى دیگر مى
خواهم مى«دیگر بود. خدمت  اعضاى آن کلیسا سالمى عرض کردم. آنگاه شبان کلیسا گفت: نقشه خدا چیزى

از کشیش سرجیو تقاضا کنم تشریف بیاورند جلو تا پیش از ترك اینجا برایشان دعا کنیم تا با خود آتش خدا را 
»به کلیسایى که قرار است در آن موعظه کنند، ببرند.

رفت. چشمانم امى شروع به دعا کردن نمودند. همه چیز آرام و تحت نظم پیش مىچند نفر از جوانان به آر
کردم. فقط براى رفتن به آن کلیساى دیگر عجله را بسته بودم و اصالً به بیدارى یا هیچ چیز دیگرى فکر نمى

سلطى روى آنها داشتم. ولى ناگهان دستانم که به هم قالبشان کرده بودم شروع به لرزیدن کردند؛ بدون اینکه ت
ام، کنترل جلسه باید از دست رهبر یا داشته باشم. در فرقه ما و خصوصاً با نوع تربیتى که من از پدرم گرفته

گذاریم اوضاع از دستمان به در رود. دهیم خدا از وجود ما استفاده کند ولى نمىواعظ خارج نشود. اجازه مى
ست رهبر خارج شود، بقیه اعضا هم کنترل خود را از دست اعتقاد ما براین است که اگر کنترل جلسه از د

خواهند داد.
اما براى اولین بار در طول زندگیم اتفاقى برایم افتاد که کنترلم را از دست دادم. با خود اندیشیدم: این که 

لرزید. ربط است! چشمانم را گشودم و به حضار نگاه کردم. جز خودم هیچ کس دیگرى نمىجا و بىخیلى بى
تر به هم فشار دادم تا جلوى تکان گرفته شود ولى پس سعى کردم جلوى لرزش را بگیرم. دستهایم را محکم

تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. به فکرم رسید زانوهایم را قفل کنم ولى همین کار باعث شد محکم به زمین 
بیفتم.
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روى زمین افتاده ». این درست نیست، باید بلند شوم«فتم: گچیز غریبى اتفاق افتاده بود. مرتباً به خودم مى
کردم و آنها به من. لرزیدم. به مردم نگاه مىبودم و بدون اینکه هیچ تسلطى برخودم داشته باشم، به شدت مى

اى گریستم و لحظهاى مىکرد. من لحظهکرد! شبان اکنون داشت چند سرود را رهبرى مىدیگر کسى دعا نمى
ندیدم. همزمان و با هم احساس ناراحتى، بهت و خوشحالى داشتم.خبعد مى

سه بار تالش کردم روى پاهایم بایستم. بار سوم دو تن از انتظامات کمکم » باید از اینجا خارج شوم.«گفتم: 
انجایى کردند تا روى پاهایم قرار بگیرم. کمک شبان کنارم بود. شبان از روى سکو به پایین آمد و مقابل آن، هم

جناب کشیش نگذارید من باعث برهم خوردن این جلسه شوم؛ «که من ایستاده بودم قرار گرفت. با گریه گفتم: 
»کنم مرا از اینجا بیرون ببرید.خواهش مى

زنید. این حضور برادر، شما جلسه ما را برهم نمى«ام حلقه کرد و گفت: آن برادر بازویش را دور شانه
دانستم که وقتى جالل خدا به شکلى نو و مثل مرهمى شفابخش بر جان من اثر کرد. مىکلمات ا» خداست.

گذرد درك کنند.شود، چقدر مهم است که انسانهاى دیندارى شاهد آن تجربه باشند و آنچه مىمتجلى مى
استم با خدا خوخواهند به اتاقى خلوت ببرند چون مىباالخره مرا از جایم حرکت دادند. اول فکر کردم مى

لرزیدم و هر چند دقیقه یکبار به زمین تنها باشم. ولى با کمال تأسف مرا در ردیف جلو نشاندند! همچنان مى
توانستم کوشیدم نشاند. تا جایى که مىکرد و دوباره روى نیمکت مىافتادم. کسى مرا از زمین بلند مىمى

آمد. القدس با قدرت بیشترى بر من فرود مىمواج روحکردم، ابرخودم مسلط باشم، ولى هر چه بیشتر سعى مى
دانستم این تجربه را چه بنامم.جالل او آنجا حضور داشت. نمى

شخصى بدون اینکه با من مشورت کند به کلیسایى که قرار بود در آن موعظه کنم رفت و به شبانش خبر داد 
فته طول کشید تا من بتوانم در آن کلیسا موعظه کنم! در دو ه» تواند به کلیسایتان بیاید.امروز سرجیو نمى«که 

لرزید و ام هنوز در فکرم هیچ چیز عوض نشده بود. هنوز افکارم تازه نشده بود. بدنم مىاین مقطع از تجربه
مقدس با ما از معجزات، دانستم این به چه معناست. کتابتوانستم حس کنم. اما نمىامواج جالل خداوند را مى

ام آیتى از سوى خداوند بود تا توجه مرا جلب کند. و گوید. من ایمان دارم که تجربهو عجایب سخن مىآیات 
به راستى که او توجهم را جلب کرد! تا شش روز بعد همه بیست و چهار ساعت شبانه روز من آماده و در 

دسترس او بودم.
خواهید شما را به خانه برادر، آیا مى«ز بود: سرانجام برادرى نزدم آمد و پرسشى کرد که قدرى تحقیرآمی

خداوندا، نگذار پدرزن و مادر «در طول راه فقط دعایم این بود که » کنم بهتر باشد.بله، فکر مى«گفتم: » برسانیم؟
کردم وقتى رسیدم، هیچکدام از آنها خانه نباشند. میان من و خانواده همسرم دعا مى» زنم مرا در این حال ببیند.
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القدس را کردم آنها این مواجهه قوى و غیرمعمول با روحجور تنش الهیاتى وجود داشت و فکر نمىیک
ولى خداوند دعایم را اجابت » خداوندا، نگذار این مسئله باعث جدایى و تفرقه شود.«گفتم: بپذیرند. در دعا مى

توانستم بلم ایستاده بودند. نمىنکرد و وقتى به خانه رسیدم و در را گشودیم پدرزن و مادرزنم درست مقا
درست راه بروم، به همین خاطر آن برادرى که مرا تا خانه رسانده بود، زیر بغلم را گرفته بود تا زمین نخورم؛ 

توانستم واضح حرف بزنم، ولى یادم ریختم و نمىخوردم. مرتب عرق مىدرست مثل آدمهاى مست تلوتلو مى
» کنم به من نگاه نکن.ن، من حالم خوب است؛ نگران نباش، فقط خواهش مىماما«هست که به مادر زنم گفتم: 

درنگ دستهایش را به سوى آسمان برافراشت و شروع به ستایش و تمجید خدا نمود. از اینکه دیده مادر زنم بى
اتاق کردم خودم را بهبود خدا مرا لمس کرده، تصمیم گرفت سه روز روزه بگیرد. درحالى که با سختى سعى مى

» این همان چیزى است که کلیساهاى ما بدان نیاز دارد!«گوید:شنیدم که مىخوابم رسانم، در نهایت شگفتى مى
مردى که مرا به خانه رسانده بود، شروع کرد به توضیح دادن که براى من در کلیسا چه اتفاقى افتاده است. من 

خودم را به اتاق خواب رساندم و در را بستم؛ خوشحال ها باال رفتم و هم از همین فرصت استفاده کرده از پله
دانستم چه اتفاقى در حال وقوع است. ریختم، و نمىلرزیدم و اشک مىام. همچنان مىاز اینکه باالخره تنها شده

لرزیدم و همه چیز خوب بود به دو ساعت بعد تجلیات ظاهرى حضور خدا به کلى برطرف شده بود؛ دیگر نمى
کردم این پایان فکر مى» هى پسر، براى اعضاى کلیسایم در الپالتا چه حرفهایى دارم که بگویم.«خودم گفتم: 
ماجرا است.

برگشته بودم، به طبقه پایین رفتم تا براى پدر زن و مادر زنم توضیح بدهم که » حالت عادى«از آنجایى که به 
آیا خداوند «ادرزنم بشقابى غذا مقابلم گذاشت و گفت:چه اتفاقى افتاده بود. پیش از اینکه بتوانم حرفى بزنم م

به محض اینکه این جمله از دهانش خارج شد، دوباره جالل خداوند بر من فرود آمد. از پشت » عالى نیست؟
بر زمین افتادم و شروع به لرزیدن کردم. بار دیگر سینه خیز به طبقه باال رفتم و به درون اتاقم خزیدم!

که با شبان کلیسایى که قرار بود در آنجا موعظه کنم تماس بگیرم ولى حتى قادر نبودم درست این بود
توانم کار تو را انجام خداوندا اگر این تجربه از طرف تو است، پس چرا نمى«گوشى تلفن را بردارم. دعا  کردم: 

ام فهرستى از کارهایى که لعهروى میز مطا» دهم؟ اگر این طور باشد باید بتوانم بیش از پیش به تو خدمت کنم.
باید انجام دهم قرار داشت. بلیت هواپیمایى که خریده بودم تا با آن به کلیساى بعدى بروم، بسیار گران بود، از 

کردم و لیست هم کردم که باید هر چه زودتر به سر کارم برگردم. به لیست کارهایم نگاه مىاین رو احساس مى
فهمیدم که خداوند برایم نقشه دیگرى تدارك ستم مشغول کار خداوند شوم، ولى نمىخواکرد. مىبه من نگاه مى

دیده است. او به برنامه کارى من اعتنایى نداشت!
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ریختم و براى شش روز تمام در حضور خداى قادر مطلق بودم. در همان اتاق خواب منزل پدرزنم اشک مى
پوشیدم و آماده بستم و کتم را مىشده، بالفاصله کراوات مىکردم حالم عادى کردم. وقتى فکر مىگریه مى

شد و مرا به زمین شدم. ولى پیش از اینکه پایم را از درگاه خانه بیرون بگذارم، باز قدرت خدا بر من نازل مىمى
کشید تا بتوانم از جایم بلند شوم.انداخت به طورى که قادر به برخاستن نبودم و گاه ساعتها طول مىمى

تر شده بود. فرداى روزى که در آن کلیسا بدان حال دچار شدم، حضور خداوند از روز پیش حتى قوى
بعدازظهر هنوز تمام 3بامداد شروع به اتو کردن پیراهنم نمودم، ولى این اتو کردن تا ساعت 7حدود ساعت 

پرستیدم. در بر زمین افتاده او را مىنشده بود. در خالل این ساعات جالل خداوند اتاق را پر ساخته بود و من 
دانستم اوضاع از چه قرار است، ولى بعداً فهمیدم که آنچه مرا به خود مشغول داشته، آتش آن زمان نمى

قدوسیت اوست.
توضیح داده است: من شما را براى توبه، با آب 11:3یحیاى تعمید دهنده این پدیده را به وضوح در متى 

القدس و آتش تعمید خواهد آید تواناتر از من است...او شما را با روحما آن که پس از من مىدهم؛ اتعمید مى
داد.

تواند در الگوهاى مذهبى ما خدا با ما همسان نیست. او خیلى از ما تواناتر است. به همین دلیل است که نمى
خود تحمل ریختن شراب نوى روح او را توانیم با داشتن مشکهاى کهنه بگنجد. به همین خاطر است که ما نمى

داشته باشیم. باید نخست مشکهاى خود را عوض کنیم تا بعد روح بر ما نازل گردد. اگر به روشها و الگوهاى 
تان پاره خواهد شد. ولى مشکهاى نو فرق القدس بیاید، مشکهاى کهنهانسانى خود متکى باشید، وقتى روح

دارند.کنند. این مشکها قابلیت اتساعمى
من یقین دارم که در لحظه ایمان آوردن به » القدس را یافتم.آه، من پانزده سال پیش روح«گویند: ها مىخیلى

القدس یابیم. اما این تازه آغاز کار است. حضور او با ماست؛ بدون روحالقدس را نیز مىعیسى مسیح، روح
هایى القدس جدا کنیم چون این دو، مقولهدس را از آتش روحالقتوانیم مسیحى باشیم. ولى باید تعمید روحنمى

متفاوت هستند.
القدس را حس کردم، اما تا روز سوم هنوز ذهنم عوض نشده بود. من در همان روزهاى نخست امواج روح

نى در آن روز بود که زیر آتش خداوند قرار گرفتم. آن روز همه چیز عوض شد. وقتى از خواب بیدار شدم، حز
عمیق اتاق را فرو گرفته بود. آن حضور زیبا که در دو روز قبل مرا در آغوش گرفته محبت کرده بود، اکنون مرا 

راند و به طرزى قوى و خطرناك به من نزدیک بود.از خود مى
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آن روز صبح، قدوسیت خدا چنان به من نزدیک و در آن اتاق چنان قوى بود که ترس مرا فرا گرفت. عقب 
توانم خود کنم؟ این حضور خداوند است؛ نمىمن دارم چه مى«عقب رفتم تا به دیوار خوردم، آنگاه اندیشیدم: 

نخستین بارى بود که چنین » نم تحمل کنم.تواخداوندا، دیگر بس است، نمى«دعا کردم: » را از آن پنهان سازم.
» کنم قادر به تحملش باشم. تو خیلى قدوسى.خداوندا، فکر نمى«کردم. چنان ترسیده بودم که گفتم: دعایى مى

کنم بر من رحم دانم که یک جاى کار ایراد دارد. خواهش مىخداوندا، موضوع چیست؟ مى«چنین ادامه دادم: 
دازظهر آن روز براى قدم زدن از خانه خارج شدم. قدرت خدا به طور ناگهانى بر من بع» کن و اینجا مرا نکش.

درنگ بغضم ترکید و زار زار فرود آمد و با زانوانم روى زمین افتادم. چنان ناگهانى و غافلگیر کننده بود که بى
انم داد...موضوعاتى القدس تصاویرى از گناهانى که در طول زندگیم مرتکب شده بودم نشگریستم. آنوقت روح

که هیچوقت حلشان نکرده بودم.
اى مسیحى به دنیا آمده و پرورش یافته بودم. والدینم عادت داشتند که برایم حتى از سنین من در خانواده

مقدس بخوانند. آنان طریقهاى خداوند را به من آموخته بودند. اما حاال خدا مرا با آنچه که من خردسال کتاب
ساخت. من یکى از دهد، مواجه مىکردم او به آنها اهمیتى نمىنامیدمشان و تصور مىمى» قابل اغماضگناهان «

دروغهاى شریر را که گفته بود ما همیشه یک در صدى از گناهان عمدى در وجودمان داریم را باور کرده بودم. 
گرفت.نمىکرد. او دیگر مرا در آغوش خودالقدس در برابرم ایستادگى مىاکنون روح

درحالى که روى زمین افتاده بودم، خداوند روى نکات خاصى از زندگیم انگشت گذارد؛ نکاتى که درست 
شدند. با خود فکر کرده بودم مرور زمان آنها را پاك کرده، چون مواردى بسیار کوچک نبودند و باید اصالح مى

شوند. همه گناهان گناه جهت گناه محسوب مىبودند. ولى خداوند به یادم آورد که گناهان کوچک به هر
منسوب شده و مخربند. خاطرات اوقاتى که دل خود را در برابر برادرى سخت ساخته بودم مثل برق از ذهنم 

توانستم دقیقاً محلى را که آن اتفاق افتاده بود ببینم. من هرگز با او بد رفتارى نکرده بودم، ولى در گذشت. مى
م که هرگز دوباره به او نزدیک نشوم. همین طور به یادم آمد که بارها چشمانم را براى دلم عهد بسته بود

ساختند. مدتهاى مدید به تصاویرى دوخته بودم که خدا را خشنود نمى
کردم که در همان حال که افتاده بودم، به خاطر گناهانم شروع به گریستن کردم. چنان احساس ندامت مى

القدس شروع به سخن گفتن با من کرد و تازه ام، گویى تبى تمام بدنم را فرا گرفت. روححس کردم مریض شده
چون ولرمى، نه «گوید: اى را به یاد آوردم که مىاینجا بود که متوجه شدم هدف خدا از این کارها چیست. آیه

).16:3(مکاشفه » گرم و نه سرد، چیزى نمانده که تو را چون تف از دهان بیرون بیندازم.
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ام. من واعظ کالم تو هستم. همین هفته پیش بود که روزه خداوندا، من سالها خادم تو بوده«شوکه شدم: 
ام؟ چرا پیش از این هرگز متوجه نشده کنم. چگونه من  اینقدر فریب خوردهگرفته بودم. هر روز هم دعا مى

»بودم؟
توانستم بار دیگر نجاتت بدهم، یا بودى، تا من مىپرست سرداى کاش مثل یک بت«خداوند به من گفت: 

در صد وجودش را تسلیم من کرده گرم بودى. آن وقت تو را در طریق خودم به کار 100مثل ایماندارى که 
دل از همه چیز «سپس خداوند پاسخ پرسش مرا در این رابطه که چرا پیشتر متوجه نشده بودم، داد: » گرفتم.مى

توانستم باور کنم. آنوقت بسیار متوحش شده بودم؛ آن لحظه را نمى» بسیار مریض است.تر است وفریبنده
»تقدس نود و هشت درصدى کافى نیست.«خداوند باز با من حرف زد و خیلى آشکار گفت: 

به تعبیرى من یک فریسى تمام عیار بودم. در کلیسایى مسیحى پرورش یافته بودم. هدفم این بود که نسبتاً 
بگیرم. اما » ب«از امتحان قبول شوم و اصطالحاً امتیاز 80قدس باشم، ظاهرم خوب و خوشنما باشد، با نمره م

خواست.خداوند چیز دیگرى مى
ام توبیخ نمود و دروغ و فریب دلم را آشکار ساخت. آن وقت بود که به او مرا به خاطر پارسا نمایى

کوشیدم آدم نسبتاً خوبى باشم. در آن کردم شبیه عیسى باشم؛ فقط مىبزرگترین اشتباهم پى بردم: من سعى نمى
ام در نظر او مثل یک لته ملوث است. پیش از آن روز ها و انضباطهاى روحانىلحظه احساس کردم همه دیندارى

ا و روزه ایمان نداشتم که خداوند مرا خوانده تا شبیه مسیح باشم. یک هفته پیش از سفرم به ایاالت متحده با دع
90فراوان مثالً خودم را آماده ساخته بودم و نسبت به خودم احساس خوبى داشتم. دلخوشیم این بود که االن 

اهمیت درصد یاحتى بیشتر مقدس هستم. حاال فهمیده بودم که این کافى نیست. گاهى ما به گناهان ظاهراً بى
کنى با داشتن چند گناه خداوند به تو فکر مى«پرسیم: دهیم وارد قلبمان شوند. ولى باید از خودمان باجازه مى

گذارد چنددرصد بدى و پلیدى را در دهد؟ به خیالت روزى که خداوند بیاید، مىاجازه ورود به آسمان را مى
خواهیم شبیه مسیح بشویم، باید با اگر مى» توانى با خودت به آسمان ببرى؟خودت نگهدارى؟ چند تا بت مى

شود مقابله کنیم و آن فکر را مغلوب سازیم.انگارى نسبت به گناه مىجر به تسامح و سهلهر فکرى که من
در آن زمانى که در حضور خدا بودم، او با کلماتى که حتى یک بچه هم قادر به فهمیدنش بود با من حرف 

او به من گفت: تر را نداشت. زد. در آن لحظات در شرایطى بودم که ذهنم توان درك مسائل پیچیدهمى
اى زهر بدان افزوده کند بعد قطرهشود و فنجانى چاى یا قهوه درست نمىهیچکس صبح از خواب بلند نمى«

در کلیسا کسانى هستند که «بعد درباره کلیسا شروع به صحبت کرد: » بعد با قاشق هم بزند و تا ته سر بکشد.
شود. هیچکس بطرى آبى را که رویش الکت آنها مىگذارند زهر وارد قلب و فکرشان شود، و همین باعث همى
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خرد. اما این درست همان کارى است که بسیارى درصد فاضالب، نمى2در صد آب معدنى خالص؛ 98نوشته 
»کنند.از مسیحیان با زندگى خود مى

ام؟ شاید به این دلیل پرسند چرا قدرت خدا را اینقدر سریع از دست دادهبسیارى از مردم حیران از خود مى
گویم که اگر حتى یک درصد ام. من به شما مىاست که من آدم ناموفقى هستم و یا شاید چون آموزش ندیده

منجر به تباهى زندگى ایمانى ما شود.گریستم، تواند نهایتاًگناه عمدى در زندگیمان باشد، همان مقدار اندك مى
اعتراف کردم و توبه نمودم. خداوند گناهان مشخصى از زندگیم را به من خاطرنشان ساخت. او اصالً به کلیات 

اى نکرد؛ به طرز دردناکى روى جزئیات انگشت گذاشت.اشاره
گوید که مقدس مىاد حس تقصیر است. کتابدهد ایجیکى از کارهایى که شیطان به ویژه در کلیسا انجام مى

آید تا ما را به حس تقصیرى کلى گرفتار سازد. هرگز در جهت رفع آن به ما شیطان مدعى برادران است. او مى
کنیم احساس بدى داریم. هستند بعضى رهبران و خادمانى که با تمام دل کند. از این رو هر کارى مىکمکى نمى

د، ولى از حس تقصیر همیشه در رنج و عذابند. پیش از هر موعظه مجبورند از این کوشندر کار خداوند مى
آید. این کارى نیست که حس تقصیر براى ساعتى هم که شده خالص شوند، ولى بعد باز به سراغشان مى

کند.القدس مىروح
). او خیلى 8:16(یوحناالقدس این است که جهان را مجاب کند که به لحاظ گناه، تقصیرکار است کار روح

گوید و کالمش نیز بسیار صریح و روشن است. او به ما خواهد گفت که چه مستقیم و مشخص سخن مى
خواهد از اشتباهات خود توبه کنیم. او ما را چیزهایى در دلها، افکار و احساساتمان اشتباه است و از ما مى

کار شیطان اختالفى فاحش دارد.القدس همین است. کارى که باعوض خواهد کرد؛ کار روح
ها را تباه نماید و هر خادم مسیحى را به سرخوردگى و تنهایى دچار سازد. کسانى آید تا زندگىشیطان مى
گویم که ولى من به شما مى». خدا کند کسى از زندگى شخصى و داخلى من آگاه نشود«گویند: هستند که مى
زندگیتان به » بینم.در خود عیبى نمى«همصدا با پولس رسول خواهید گفت: القدس بر شما بیاید، اگر آتش روح

عیب خواهد گردید. جداً که ما به این آتش خیلى نیازمندیم!خاطر عیسى پاك و بى
گردد. اکنون دیگر از آن روز به اتاقم برگشتم و کم کم احساس کردم که شادى خداوند دوباره به قلبم بازمى

زمینگیر شده بودم به مکانى دیگر منتقل شده بودم. شادى خداوند در آن اتاق بود.جایى که در آن
افتد برایتان تعریف نکردم شهادت خودم را تنها از این جهت که شما بدانید در این سوى دنیا چه اتفاقاتى مى

زى را که به من داده یعنى خواهد همان چیدانم خداوند مىبلکه بدین خاطر آن را با شما در میان نهادم که مى
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خواهد در این زمانه حساس بر به شما نیز بدهد. این همان چیزى است که وى با اشتیاق مى-آتش قدوسیت را
کلیسایش بریزد.

امآنچه که من پیرامون تقدس آموخته
توانیم پیدا ىمقدسى چون موسى، یوشع، ایلیا، داود و پطرس چه نقطه مشترکى مدر زندگى رهبران کتاب

مقدسى در عرصه زندگى با خدا از کنیم؟ شاید بشود گفت ایمان بزرگى که آنها و دیگر رهبران بزرگ کتاب
و بر کلیساى - خود بروز دادند. شاید شما بگویید نقطه مشترك آنها تأثیر عمیقى است که هر یک بر قوم خود

اند.گذارده- امروز
نها این افراد، بلکه اشخاصى چون عیلى، یعقوب، شمشمون، شائول، سلیمان، اى دیگر هست که نه تاما رشته

یونس و رئیس جوان و ثروتمندى که عیسى بدو گفت هر چه دارى بفروش و به فقیران بده، را به هم پیوند 
دا دهد. آن رشته هم چیزى نیست جز گناه! هر یک از این رهبران به خاطر گناهى که در لحظه نافرمانى از خمى

مرتکب شدند، طعم شکست و رد شدن از سوى خدا را چشیدند؛ خدایى که دوستش داشتند و خدمتش 
کردند.مى

هیچکدام از این افراد، آدمهاى بد و شریرى نبودند. هر یک از آنها را خدا خوانده بود تا قومشان را به سوى 
طر گناهشان هالك شدند؛ برخى دیگر هم به پارسایى رهنمون شوند. با این حال، بعضى از این رهبران به خا

موقع توبه کردند. هر کدام براى خطاى خویش بهایى گزاف پرداختند و شکستهایشان امروز زنگ خطرى جدى 
براى ما است.

مقدسى این خادمان خدا جلب کرد، شروع کردم به اندیشیدن هنگامى که خدا توجه مرا به شرح حال کتاب
گناهان ایشان در کالم خدا ثبت شده است. یقیناً گناهان ایشان محض سرگرمى ما در در این مورد که چرا

کم و کاست نوشته تا هم تشویقمان کند و هم مقدس احوال این بزرگان را بىمقدس درج نشده. کتابکتاب
را از سقوط هشدار دهد. مقصود خدا از اشاره به گناهان ایشان، دلسرد کردن ما نبوده بلکه خواسته قوم خود 

).11:10دامهاى مشابه برحذر دارد (نگ به اول قرنتیان 
بسیارى از ایمانداران وقف شده براى مطیعانه زیستن در حضور خدا سخت در کشمکش هستند. وقتى که 

مان در حفظ ده فرمان اندیشیدم، دریافتم که بزرگترین مشکل ما ناتوانىبه مسئله کشمکشمان با اطاعت مى
ام، پرهیز از آن چیزى است که من نامش را بزرگترین مشکل ما، چنان که در این کتاب نیز بدان پرداختهنیست. 

ام.گذاشته» گانهگناهان دوازده«
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من ایمان دارم که یک بیدارى روحانى عظیم در راه است. این بیدارى در بخشهایى از دنیا از هم اکنون آغاز 
ى باشد که تاریخ جهان به خود دیده است. این بیدارى در زمینه تقدس است که شده. شاید این بزرگترین بیدار

سابقه بر روى زمین است.القدس آمیخته شده. خدا در حال انجام کارى تازه و بىبا مسح و عطایاى روح
کنم که خدا در حال فرستادن بیدارى در مورد قدوسیت خودش است، اغلب وقتى من صحبت از این مى

کنند که من زنم، آنان تصور مىدهند. وقتى از تقدس حرف مىم این بیدارى را به چیزى تلخ و منفى ربط مىمرد
گویم. آنها از زیستن بر طبق یک مجموعه قوانین و قواعد خشک در مورد نوع پوشاك و مدل مو سخن مى

رده. با تعریفهاى غلط گذشته، تقصیرى ندارند چون با کمال تأسف کلیسا در گذشته تقدس را اینگونه تعریف ک
هاى سرگرم کننده دنیوى. تقدس حقیقى این نیست! تعریف تقدس یعنى نکشیدن سیگار و نگاه نکردن به برنامه

مقدس از تقدس این نیست که انسان بر طبق  قواعد و مقررات خاصى زندگى کند. درواقع تقدس حقیقى کتاب
تواند ما را مقدس سازد و او بیشتر است. فقط خداست که مىالقدس در دل فرد ایماندار کار درونى روح

مند است که افکار درونى ما را شکل بدهد و از تمام امیال نادرست رهایمان سازد تا اینکه ما را با قواعد عالقه
خواهد مسیح را در ما شکل بدهد! و این کار پاالیش تنها به دست رفتارى ساخت ذهن بشر وفق دهد. او مى

القدس انجام پذیر است.روح
خواهم تو را من مى«گوید: خدا با همه رحمت خود بازوانش را به دور کلیسایش حلقه کرده به او مى

زخمهاى ناشى از یک جنگ روحانى. -بردارىخواهم زخمخواهم سقوط کنى. نمىمحافظت کنم. نمى
»شوم.شوند، محزون مىآلوده مىخواهم خادمانم زخمى باشند. دوستشان دارم. وقتى به گناهنمى

کنم که این کتاب باعث تشویق و دلگرمى شما شود و شما را به چالش وادارد تا در خدا جایگاهى دعا مى
کند به مقصود رسیده یا در برابر سقوط و گناه آسیب تازه پیدا کنید. من این کتاب را با نگرش کسى که فکر مى

دارد مرا یکى مثل شما خوانندگان گرامى هستم. چیزهایى که شما را به گریه وامىام. من همناپذیر است ننوشته
ام. کنم که به کمال رسیدهسازد. اصالً ادعا نمىکند، مرا نیز شادمان مىسازد. چیزهایى که شادتان مىنیز گریان مى

که هم خدمت من در کار گام بردارم. براى شمایى » شاهراه تقدس«خدا به من آموخته که با قوت خودش در 
کنم که بتوانید بدون هیچ جرم یا گناه پنهان به چشمان عیسى نگاه کنید و صداى پادشاهى خدا هستید آرزو مى

» آفرین، اى خادم نیکو و امین!«گوید: او را بشنوید که مى
گى کمک کند و درى به هاى روحانى زندامیدوارم به این کتاب اجازه دهید تا به شما در دورى جستن از تله

کنم که روح تقدیس کننده خدا که انگیز و پرثمر بگشاید. دعا مىسوى یک زندگى مقدس و در عین حال هیجان
توصیف شده، مالقاتتان نماید و شما را به صورت او تبدیل نماید. » آتش سوزاننده«29:12در عبرانیان 
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مقدمه

گانه: نمایى کلىگناهان دوازده

اى ام از آرژانتین به ایاالت متحده نقل مکان کردیم و در این کشور خانهمن به اتفاق خانواده2000در سال 
خریدیم. خانه ما نو نبود، از این رو تصمیم گرفتیم از چند متخصص فنى که از تعمیرات و بازسازى خانه 

که آیا خانه در شرایط مطلوب قرار دارد یا نه.سررشته داشتند دعوت کنیم تا کل خانه را بازرسى کنند و ببینند
دالالن معامالت ملکى به ما تذکر داده بودند که بهتر است خانه را از نظر وجود گاز رادون مورد بازبینى قرار 

آیا «دهیم. من هم با نظر آنها موافقت کردم. همسرم، کتى در حالى که با تعجب به من خیره شده بود، پرسید: 
»ى این کار یعنى چه؟دانمى

ها ام که رادون گازى خطرناك است که گاهى در خانهمن فقط از دالل معامالت ملکى شنیده«در پاسخ گفتم: 
شود. او گفت که این گاز براى انسان زیان آور است. پس الزم دیدم از این لحاظ خانه را مورد معاینه جمع مى

رساند و موجب ابتال به سرطان ها به شدت آسیب مىبو ولى به ریهبىرنگ و رادون گازى است بى» قرار دهیم.
شود.مى

کتى به من گوشزد کرد که این کار برایمان هزینه هنگفتى دربرخواهد داشت. ولى من تصمیم گرفته بودم به 
ن در زیر هر قیمتى شده این کار را انجام دهم. پس از چندین روز آزمایش متوجه شدیم که میزان گاز رادو

زمین، خصوصاً در شرایط جوى خاصى، بسیار باال است. از شنیدن این خبر که در خانه ما گاز رادون موجود 
توانستیم درصدد است، غمگین شدم ولى از این بابت که دست به آزمایش زده بودیم خوشحال بودم. حاال مى

ى براى کنترل میزان گاز رادون و نیز یک عالج این مشکل نادیدنى برآییم. مشکل ما با نصب یک کنتور دایم
هواکش جهت هدایت گاز به بیرون از خانه حل شد.

توانیم ببینیم کند؛ یعنى زوایاى پنهان زندگى ما را که نمىمقدس مثل آزمایش رادون عمل مىگاهى کتاب
یا میل و اشتیاق غیر آلوددهد. شاید به کل از حضور یک فکر مخرب، یک عادت گناهمورد بازبینى قرار مى

این قسمت را آزمایش کن. به هر گامى که «گوید: مقدسى غافل باشیم. آن وقت ناگهان خدا به ما مىکتاب
»کنم ولى تو هم باید حواست را جمع کنى.دارى با دقت توجه کن. من تو را راهنمایى مىبرمى
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ا، از روزى که گناه به این جهان وارد شده، مانع من در این کتاب دوازده گناه نادیدنى را که براى قوم خد
مان، زندگیمان یا کانون ام. هیچکدام از ما دوست نداریم پیوند زناشویىکنند، مورد بررسى قرار دادهایجاد مى

گوید:مقدس به ما مىهاى نادیده گرفته شده یا گناهان نامریى مسموم شود. کتابمان با این اشتباهخانواده
خواهیم ). ما مى26:25(امثال ». د عادل که پیش شریر خم شود، مثل چشمه گل آلود و منبع فاسد استمر«

کنیم، در پاکى آسمان را در فکرها و دلهایمان داشته باشیم. حتى با وجودى که هنوز روى زمین زندگى مى
ایم تا بر طبق قوانینى انده شده). خو20:3(فیلپیان » ما اهل آسمانیم«خورده است. » آسمان«امان مهر گذرنامه

متفاوت از قوانین این دنیا عمل کنیم.
ام. در کشور من داشتن ام و تابعیت آمریکایى را خودم برگزیدهمن تابعیت دوگانه دارم. آرژانتینى به دنیا آمده

شوم. دم خارج نمىتابعیت دوگانه ایرادى ندارد.و اگر من تابعیت کشور دیگرى را بپذیرم از تابعیت کشور خو
دانم که هر کدام از دو کشور کنم. با این حال مىام از هر دو گذرنامه استفاده مىمن در مسافرتهاى خارجى

متبوعم داراى قوانینى متفاوت از هم هستند.
اند، انسانهایى دو فرهنگى هستند. شما هم گذرنامه کشوربه همین ترتیب، همه آنانى که تولد تازه یافته

خودتان را دارید و هم گذرنامه پادشاهى آسمان را. هر روزه ما درباره قوانین احکام و مقررات پادشاهى آسمان 
آموزیم.چیزهایى مى
خواهم بر سر آمدن بیدارى خدا به جهان مانع ایجاد کنم و آن را به تأخیر بیندازم و مطمئنم که شما من نمى

یابى مانبردارى خویش این بیدارى را به تأخیر بیندازید. به همین خاطر ریشههم دوست ندارید که با تأخیر در فر
و ریشه کن سازى این دوازده گناه از زندگى هر فرد ایماندار اهمیت حیاتى دارد.

آیدچرا بیدارى روحانى نمى
پرسیم: چه کنیم و از خود مىخیلى وقتها به جهان پیرامونمان، همسایگانمان و زندگى خودمان نگاه مى

کند آمد؟ شهر من اصالً آمادگى آمدن مسیح را ندارد. نه زندگى مردم تغییرى مىشد اگر بیدارى روحانى مىمى
دا دلها را تکان دهد؟ خیلى از ما منتظر شود. چه چیزى مانع از آن است که خو نه از لحاظ روحانى لمس مى

بیدارى روحانى هستیم که همه اقشار اجتماعمان را لمس کند. ولى گویى این بیدارى از ما گریزان است. چرا؟ 
ایمانان و اصالح جامعه از طرف دیگر. وقتى خدا بیدارى روحانى یعنى نو شدن کلیسا از طرفى و بیدار شدن بى

گردد. هر وقت در میان ملتى یک بیدارى آید، نور کالمش بر تاریکى چیره مىرکت مىبا قدرت عظیم خود به ح
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شود، بلکه کل شود. نه تنها کلیسا تازه مىآید، دیر یا زود تاریخ آن ملت عوض مىاصیل روحانى پدید مى
گیرند.القدس جاى مىشهرها و ملتها در آغوش روح

که چنین چیزى امکان پذیر باشد. پس بگذارید با آوردن مثالى از شاید برخى از شما نتوانید باور کنید
). هنگامى که یونس کالم خداوند را به آن 1-4مقدس دلگرمتان کنم. به شهر نینوا نگاه کنید (یونس بابهاى کتاب

-رپااعم از انسان و چها-شهر برد، همه شهر تحت تأثیر آن قرار گرفت. اهالى نینوا روزه اعالن کردند و همه
روزه گرفتند. در نتیجه خدا از داورى ایشان دست برداشت و رحمت خویش را جارى ساخت. 

نخستین بیدارى روحانى که در کتاب اعمال رسوالن وصفش آمده، تاریخ این سیاره را عوض کرد. بیدارى 
د. ولى کالم آخر این اش داده شده نیز نسل ما را تکان خواهد داد و کل جهان را متحول خواهد نموکه وعده

است: براى آغاز چنین بیدارى در کلیسا، باید نخست خود را از خطایا و گناهانمان پاك سازیم. این گناهان 
هإ؛ کک هستند؟ خداوند این اصول را در روح من جاى داد تا کلیسا را تشویق به غلبه بر گانه کدامدوازده

) کنم. در هر فصل به یکى از لطماتى که 18:3دوم قرنتیان » (از جالل به جاللى فزونتر«گناهان و زیستن 
مقدسى زده خواهم پرداخت. همچنین نشان خواهم داد که چگونه خدا سرپیچى از اراده او به شخصیتهاى کتاب

تواند به شما کمک کند تا شکستهایتان را به شهادت فیض عظیم خدا تبدیل کنید.مى
گانه نگاهى بیندازیم.دهبیایید دقیقتر به این گناهان دواز

شودوقتى ضعف گناه محسوب مى-1
در یکى از فصلهاى کتاب نگاهى مستقیم خواهیم انداخت به زندگى عیلى، کاهنى که پسرانش از خدا خیلى 

توانست در ورند، با این حال آنقدر ضعیف بود که نمىدانست که پسرانش در گناه غوطهدور بودند. عیلى مى
انگیز دارفانى را وداع گفت و پسرانش نیز به همین ترتیب؛ در صورتى ره اقدامى بکند. عیلى با مرگى غماین با

که او براى چهل سال وظیفه کهانت قوم اسرائیل را برعهده داشت.

الهىبه کار بردن اسباب دنیوى براى کسب برکت-2
شده بود، ولى او براى به دست آوردن این برکت به با وجودى که به یعقوب از لحظه تولد وعده برکت داده

انگیز است که امروز هاى انسانى خویش متوسل گردید و این برکت را از برادرش دزدید. چقدر غمنقشه
توانند با گول زدن خدا و دوستانشان به امیال نامقدس خویش نایل بسیارى از اعضاى قوم خدا معتقدند که مى

شوند. 
نى بدون شخصیتعطاى روحا-3
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شمشون نمونه بارز کسى است که در زندگیش از خدا دعوتى آشکار دارد، و خدا براى تأیید دعوتش به او 
دهد. با این وجود چون وى فاقد شخصیت خداپسندانه بود، گناهانش به طبیعى مىقدرت روحانى و مافوق

هاى گیریم که توانایىانگیز یاد مىاستان غمقیمت از دست دادن دیدگان و حتى زندگیش تمام شد. از این د
توانند جاى ثبات شخصیت درونى را بگیرند.چشمگیر جسمانى و روحانى نمى

استفاده از خشم خدایى در طریقى غیرخدایى-4
نمونه این گناه کسى نیست جز موسى. نخستین بارى که بنى اسرائیل محتاج به آب شدند، خدا به موسى امر 

اى زد و آب جارى شد. بار دوم که نیازمند آب اى بزند. او هم با عصایش به صخره ضربهود به صخره ضربهفرم
شدند، خدا به او فرمود به صخره بگوید، ولى او با خشم به صخره کوبید. در کمال شگفتى آب باز هم جارى 

موعود محروم گردید. امروزه چه اش، از امتیاز ورود به سرزمینشد، ولى موسى به دلیل خشم و اطاعت نسبى
شوند.بسیارند رهبرانى که به خاطر به کارگیرى غلط اختیارشان از فیض خدا محروم مى

رفتن به استقبال دلسردى-5
ایلیا برفراز کوه کرمل چهارصد و پنجاه نبى بعل را شکست داد و آتش بیدارى خدا را که بر همه قوم فرود 

ا این همه کمى بعد دچار افسردگى شدید شد. او خود را تسلیم روح لجوج و سرسخت آمد، مشاهده کرد. ب
نومیدى کرد به طورى که هرچند خدا روح وى را از نو تازه ساخت ولى به وى فرمان داد تا کسى دیگر را به 

ودکشى شویم که دست به خجاى خود مسح نماید. ما نیز اغلب اسیر افکار مأیوس کننده شده حتى وسوسه مى
داریم هرگز اجازه نخواهیم داد این افکار منفى شادى مسیح را از بزنیم. ولى اگر در تقدس راستین گام برمى
دلهایمان بربایند و خود بر آنها فرمان برانند.

گناه پیش فرض غلط-6
اى ببرد...ولى در این اندکى پس از فتح جانانه اریحا، یوشع از خدا فرمان یافت که سپاه خود را به جنگ با ع

خبر از گناهى که در اردوگاه پنهان است، براساس پیش اسرائیل شکست سختى خوردند. یوشع بىجنگ بنى
اى مشابه ماجراى عاى دست به ها در زندگى خود با تجربهفرضى غلط پیروزى را از آن خود دانسته بود. خیلى

رد شکست بخورند. شاید دلیل شکست مخفى بودن گناهى در گذافهمند که چرا خدا مىگریبان هستند. آنها نمى
ها و امیال خویش را مورد بازرسى قرار دهند. مهم اردوگاهشان بوده، و اصالً به فکرشان خطور نکرده که انگیزه

اید. همواره یک شکست غیرقابل توجیه در کمینتان هست.نیست که در گذشته چه پیروزیهایى به دست آورده
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شودمى که حماقت به گناه تبدیل مىهنگا-7
شائول پادشاه قربانى دعوت خودش شد، چرا که براى همه چیز شتاب داشت. او که طاقت نداشت منتظر 
آمدن سموئیل نبى شود تا آمده و به خداوند قربانى تقدیم نماید، خودش رشته امور را در دست گرفته شخصاً 

اش ین شتاب انسانى موجب شد که خدا سلطنت او را رد کند و پادشاهىبراى خدا قربانى کرد. این حماقت و ا
منقرض گردد.

ناکامى در درك حد و مرز خود-8
داود گناهى را در زندگیش مخفى کرده بود. پس از گذشت مدتى، گناه مزبور حتى از نظر خودش هم مخفى 
شد. شخصى دیگر، یعنى ناتان نبى، بود که او را نسبت به واقعیت گناهش بیدار ساخت. حتى با وجودى که 

مین فرایند بود که او نسبت به گناهى پرداخت. در طى هگناه داود مخفى بود، باز تاوان پیامدهاى گناهانش را مى
توجهى قرار گرفته بود ملزم شد و سرانجام از ته دل توبه کرد.که مورد بى

هاى مهلکغفلت-9
بند و بارى جنسى نبود. گناه اصلى او آن اولین و مهمترین گناهى که رابطه سلیمان را با خدا خراب کرد بى

بود که هشدار خدا در مورد ازدواج با زنان بیگانه (غیراسرائیلى) را نادیده گرفت. پیوند زناشویى با زنان 
ا هم مثل سلیمان در زندگى خود نسبت به مسائلى پرست، دل او را نسبت به بتهاى ایشان متمایل گردانید. مبت

انجامند. ها به هالکتمان مىنماییم. اگر هوشیار نباشیم، این غفلتورزیم و دلهایمان را به شریر مایل مىغفلت مى

میلى خدا را خدمت کردنبا بى- 10
خواست به آنجا برود. باالخره او نمىخدا یونس را فراخواند تا به شهر نینوا رفته در آنجا موعظه کند، ولى

طبیعى خدا، یونس متقاعد به رفتن شد. او از مرحله نااطاعتى وارد مرحله اطاعت از روى با مداخله مافوق
اش راهى نینوا گردید. پاهایش درنینوا بودند ولى دلش آنجا نبود. وقتى از ته میلى شد و برخالف میل باطنىبى

کنیم که با اطاعتمان از یأس و دلسردى به سراغمان خواهد آمد. غالباً ما احساس مىدل اطاعت نکنیم مطمئناً
میلى این دست و آن دست ، در صورتى که حقیقت چیز دیگرى است. ما از روى بى»کنیمبه او لطف مى«خدا، 

نماییم.کنیم و در راه انجام مقصود خدا مانع ایجاد مىمى

سیدناز انسان بیش از خدا تر- 11
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دارد و این اشتباه او را از اعمالش به خوبى خواست انسانها را خشنود نگهپطرس فطرتاً آدمى بود که مى
توان فهمید. هنگامى که با غیریهودیان بود، به آنها نشان داد که واقعاً ایشان را پذیرفته. با این حال وقتى مى

شست و برخاست با غیریهودیان خوددارى کرد. او دو معیار گرا او را دوره کردند، از ناى مذهبى شریعتعده
داشت که هر دو بر مبناى ترس بودند. نشان دادن راستى براى او کار دشوارى بود. تحت تأثیر دیگران بود که 

ترسند، درصدد افکند. کسانى که از انسان مىکرد و این راستى و صداقت باطن او را به مخاطره مىریاکارى مى
آیند. اگر به خصلت خشنود کردن انسانها اجازه بدهیم به درون دلهایمان راه پیدا کند، ایت انسان برمىجلب رض

عاقبت لغزش خواهیم خورد.

خوددارى از رها کردن واپسین بت- 12
ا بینیم که بیابد. در عهدجدید، جوان ثروتمند و موفقى را مىواپسین گناه همیشه به صورت یک بت بروز مى

عیب و نقصى داشت، با این وجود پرسش پیرامون حیات جاویدان به نزد عیسى آمد. او پیشینه مذهبى بى
خداوند این زمینه مذهبى را شکافت و در پس آن در درون قلبش بتى یافت. اطاعت ظاهرى به تنهایى کارى از 

شناسایى و ریشه کن نماییم.گذارد از مسیح پیروى کنیم،برد. باید همیشه آن چیزى را که نمىپیش نمى
مقدسى در یک جنبه از اطاعت نسبت به خدا قصور ورزیدند، درست هر یک از این افراد سرشناس کتاب

ایم. ولى خواست من این است که در حین پرداختن به هر یک از این همانطور که همه ما قصور ورزیده
بخشد، تجربه انیم فیض خدا را که به ما توان مقدس زیستن مىقصورات، کلیدهایى براى غلبه بر آنها یابیم تا بتو

القدس در درونتان ساکن شود، خواهید توانست بر هر خطایى چیره شوید و در کنیم. وقتى قدرت روح
دار بیدارى روحانى گردید. کنید، طالیهاجتماعى که زندگى مى
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فصل اول

گناه عیلى: هنگامى که ضعف،
شودگناه محسوب مى

در کشور زادگاهم آرژانتین انتخابات ریاست جمهورى برگزار شد. پس از آنکه قدرت براى 1999در سال 
) بود، مردم این بار به حزب رادیکال رأى دادند. Peronistمدت ده سال در دست حزب پرونیست (

أى ) نامزد حزب رادیکال براى پست ریاست جمهورى رFernando de La Ruaفرناندو دالروا(
آورد. البته او وارث کشور در وضعیتى، بود که پرونیستها بر جاى گذاشته بودند. واقعاً وضعیت دشوارى بود. 
آرژانتین براى حفظ ارزش پزو و برابریش با دالر آمریکا مجبور شده بود بیش از یکصد میلیارد دالر زیر بدهى 

آهن و شرکتهاى رات، خطوط هواپیمایى، راهخارجى برود. بسیارى از خدمات دولتى از قبیل شرکتهاى مخاب
گذاران بخش خصوصى فروخته شده بودند.نفتى به سرمایه
اش از نظر فساد مالى خراب نبود و براى مملکت هدفهاى توانست به موفقیت دست یابد. سابقهدالروا مى

ها حیح باعث شد که آرژانتینىهاى صخوبى در سر داشت. اما عدم قاطعیت و اقدام به موقع و فقدان استراتژى
اعتماد خود را نسبت به او از دست بدهند. وقتى مردم فهمیدند که وى فاقد قدرت الزم براى اداره کشور است 

شود، ناامیدیشان به استیصال کاران هر روز افزوده مىو وضعیت اقتصادى هم روبه وخامت رفته و بر تعداد بى
اش ه در اعتراض به سیاستهاى رئیس جمهور به خیابانها ریختند و نتیجهمبدل گشت. اندکى بعد مردم سرخورد

کشته شدن بیست و هفت نفر بود. دولت حسابهاى شخصى را مسدود نمود. انبوه جمعیت جلوى بانکها ازدحام 
خواستند سیاستهایش را عوض کند. دالروا مجبور شد تنها پس از سپرى کردن دو کرده بودند و از دولت مى

کوپتر از کاخ ریاست جمهورى بگریزد. اش استعفا دهد و با هلىاز دوره چهار ساله ریاست جمهورىسال 
ضعف سیاسى وى به بهاى از دست دادن مقام ریاست جمهورى تمام شد.

مقدسى که با بحرانى مشابه روبرو بود نگاهى بیندازیم. خواهیم به یکى از شخصیتهاى کتابدر این فصل مى
کند.مسئولیتى ما را توجیه نمىهاى خوب، بىصل خواهیم آموخت که صرف داشتن انگیزهدر این ف

مشکل عیلى: کنار آمدن با گناهان دیگران
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2داستان عیلى را، کاهنى که چهل سال هدایت قوم اسرائیل را بر عهده داشت در کتاب اول سموئیل باب 
شد دزدى شد و نه از هدایایى که تقدیم خیمه اجتماع مىتکب زنا مىیابیم. او ذاتاً انسان خوبى بود. نه مرمى
انگیز شد.آید که او انسان صلحجویى بود. با این حال، عاقبتش بسیار غمکرد. از کالم خدا چنین برمىمى

ان اول سموئیل درباره پسر2عیلى انسان خوبى بود که از دست رفت. چرا چنین اتفاقى افتاد؟ در همان باب 
خوانیم: شرور عیلى که براى خدا هیچ حرمتى قایل نبودند، چنین مى

شنید، و اینکه چگونه نمودند مىعیلى بسیار سالخورده شده بود، و هر چه پسرانش با تمامى اسرائیل عمل مى«
کنید، زیرا چرا چنین کارها مى«خوابیدند. پس به ایشان گفت: کردند، مىبا زنانى که نزد خیمه اجتماع خدمت مى

)22:2-23(اول سموئیل » شنوم.که اعمال بد شما را از تمامى این قوم مى

پشت «شود که وقتى عیلى از اعمال بد پسرانش آگاه شد، فقط به آنها تذکر داد و به قول معروف معلوم مى
»:دستشان زد

باشید. اگر شنوم خوب نیست، شما باعث عصیان قوم خداوند مىچنین مکنید اى پسرانم زیرا خبرى که مى
شخصى بر شخصى گناه ورزد خدا او را داورى خواهد کرد، اما اگر شخصى بر خداوند گناه ورزد، کیست که 

)24:2-25براى وى شفاعت نماید؟ (اول سموئیل 

کرد، آنها به تأدیب پدر گوش ندادند. دلهاى ایشان رانش را به نرمى سرزنش مىاما با وجودى که عیلى پس
دیگر سخت شده بود.

هاى خوبى بود، ولى در برخورد با گناه دیگران ضعیف عمل کرد. او صاحب ردا با اینکه عیلى داراى انگیزه
ته بود. با این همه، مدارایش با گناه به و دعوت براى رهبرى قوم اسرائیل بود. ظاهراً در جایگاه درستى قرار گرف

سقوطش انجامید.

سه اشتباه عیلى
عیلى از قدرت اخالقى الزم براى برخورد شدید و جدى با گناه و شرارت پسرانش برخوردار نبود. او به 

اسرائیل خاطر ضعف خودش مرتکب سه اشتباه شد. این سه اشتباه بر رهبرى مؤثر وى بر پسرانش و نیز بر کل 
به شدت تأثیر منفى گذاشت و بر رهبرى هر کس دیگرى که در اثر ضعف با گناه برخورد جدى نکند، تأثیر 

منفى خواهد گذارد. باید به هر قیمتى شده از این سه اشتباه بپرهیزیم.
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او بیش از حد اهل مدارا بود-1
باقى بمانند. حفنى و فینحاس در خیمه اجتماع بند و بار و فاسد در خدمت روحانى عیلى گذاشت آدمهاى بى

شدند! وجدان ایشان چنان داغ شده بود که در برابر کردند، ولى در همان خیمه با زنان همخوابه مىخدمت مى
آید که کرد. زمانى مىشدند! اشتباه عیلى آن بود که با این عمل آنها مدارا مىدیدگاه خدا و قومش مرتکب زنا مى

مجبور است چوب تأدیب خود را بردارد.خادم خداوند

او بیش از حد ترسو بود-2
). ما باید خیلى مراقب گناهان 22:2(اول سموئیل » بسیار سالخورده بود«گوید که عیلى کالم خدا به ما مى

وى تر از آن است که با قدرت جلکرده که خیلى پیرتر و خستهدوره کهنسالى باشیم. شاید عیلى احساس مى
پسران شرور و خود سرش بایستد. شاید آنان با پدر سالخورده و ضعیف خویش با پرخاشگرى رفتار 

اند.کردهمى
آورد ولى نباید بگذاریم که با ضعف بدیهى است که کهولت سن با خود ضعف جسمانى به همراه مى

باشد. عیلى با ابراز واکنش روحانى همراه شود؛به عبارتى سالخوردگى باید موسم پختگى و بلوغ روحانى
انگیز است که یک مرد بزدالنه به وضعیت پیش آمده، عدم بلوغ روحانى خویش را به ثبوت رساند. چقدر غم

خدا در  انتهاى زندگیش چنین مفلوکانه سقوط کند، آن هم به دلیل آنکه گذاشته ضعف جسمانى از وى سلب 
صالحیت نماید.

کرداو بیش از حد دیر اقدام-3
عیلى آنقدر دیر به توبیخ و سرزنش پسرانش مبادرت ورزید که اصالً به حرفش گوش ندادند. دیگر براى 

کرده که چون خودش کاهن است یا مقابله با شرارت پسرانش خیلى دیر شده بود. شاید عیلى با خود فرض مى
تردید او وفادارانه خدمت خواهند کرد. بىاند، پس حتماً خداوند را چون آنها در کنار خیمه اجتماع بزرگ شده

از همان زمانى که پسرانش کودکانى بیش نبودند، نتوانسته بود آنها را به فرمانبردارى وادارد...یعنى خیلى وقت 
پیش از آن که وارد خدمت کهانت شوند و قوم خدا را با شرارتشان تحت تأثیر قرار دهند. شرارت ایشان به 

).25گوید خداوند خواست که ایشان را هالك سازد (آیه م خدا مىقدرى عظیم بود که کال
درسهایى کلیدى پیرامون اقتدار روحانى

خواهد. در اینجا مسئولیت و اقتدار (یا اختیار) دو مقوله مهم هستند که خدا به خاطرشان حساب و کتاب مى
توانند براى همه ما سودمند باشند.هشت درس ارائه شده که مى
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داندخدا رهبران را مسئول و پاسخگو مى-1
(اول سموئیل » آنان خدا را نشناختند«گوید: شکى نیست که پسران عیلى مردان شرورى بودند. کالم خدا مى

شدند. با این حال خدا به عیلى آور مرتکب مى). آنها از نظر اخالقى فاسد بودند و پیوسته گناهانى شرم12:2
).29(آیه » کنید؟ها و هدایاى مرا که در مسکن خود امر فرمودم، پایمال مىقربانىچرا «گوید: مى

داد، شریک بود! منظور من از اجتناب از چنین خطایى آن نیست عیلى در گناهانى که اجازه ارتکابشان را مى
اختیارى هستیم، باید گویم اگر در کلیسا صاحب اقتدار وهایمان تحمیل کنیم، بلکه مىکه مسیحیت را به بچه

پوشى از خدمت برکنار نماییم حتى اگر این افراد شوند، بدون مدارا و چشمآنانى را که مرتکب گناه مى
فرزندانمان باشند. به عبارت دیگر براى دورى گزیدن از این خطا باید در حیطه مسئولیت خود، همه چیز را در 

ارتباط با خدا اصالح کنیم.
اند. البته شناسم که فرزندان زناکار خودشان را در کادر خادمان کلیسایشان استخدام کردهمن شبانانى را مى

اش، اى استثنایى باشد. اما مواردى هست که شبانى صرفاً به دلیل حفظ آبروى خود و خانوادهتواند تجربهاین مى
مقدسى به گناه این اجازه را نبود انضباط کتابپوشد، این اسفناك است چون از گناهان فرزندش چشم مى

دهد که در پیکره کلیسا مثل سرطان رشد کند.مى
تواند دست او را از خدمت تواند از داشتن فرزندى گناهکار جلوگیرى کند، اما مىیک شبان ارشد نمى

ست. یک رهبر روحانى نباید با کلیسایى کوتاه نماید. اگر آن خادم فرزندش هم نباشد، باز همان قاعده پابرجا ا
هاى کالن بپردازند و در جماعت اند، مدارا کند، حتى اگر آنها ده یکخادمانى که از لحاظ اخالقى فاسد شده

نفوذ یا سابقه ایمانى زیاد داشته باشند و یا از خویشان و بستگانشان باشند.

خدا جایگاه دوم را هرگز نخواهد پذیرفت-2
). خدا دوست ندارد نقش 29(آیه » دارى؟چرا پسران خود را زیاده از من محترم مى«خدا از عیلى پرسید: 
زیرا که یهوه خدایت، آتش سوزنده و «گوید: خواهد اول باشد. او آشکارا به ما مىدوم را بازى کند. او مى

).24:4(تثنیه » خداى غیور است
را برتر از -و البته گناهانشان-هاى ایشان پسرانش، عمالً عالیق و خواستهعیلى با عدم برخورد با شرارت

عزیز و -یا حتى براى فرزندانمان-عالیق و مطالبات خدا قرار داد. هرگز مجاز نیستیم آنچه را که برایمان 
پرستى.ارزشمند است، بر اراده خدا مقدم قرار دهیم. این کار یعنى بت
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هایش را پس بگیردرد که وعدهخدا این حق را دا-3
یابند. با وجودى که خداوند به تحقق مى-فرمانبردارى ما-هاى خدا تنها با بهایى گزاف بسیارى از وعده

عیلى وعده داده بود که خاندانش تا به ابد او را خدمت خواهند کرد، ولى به خاطر نااطاعتى عیلى، خدا تغییر 
نمود و لعنت جاى وعده خدا را گرفت:اش را ملغى عقیده داد و وعده

گوید: البته گفتم که خاندان تو و خاندان پدرت به حضور من تا به ابد سلوك بنابراین یهوه خداى اسرائیل مى
گوید: حاشا از من! زیرا آنانى که مرا تکریم نمایند، تکریم خواهم نمود و خواهند نمود، لیکن االن خداوند مى

آید که بازوى تو را و بازوى خاندان پدر تو را شمارند، خوار خواهند شد. اینک ایامى مىکسانى که مرا حقیر
قطع خواهم نمود که مردى پیر در خانه تو یافت نشود. و تنگى مسکن مرا خواهى دید، در هر احسانى که به 

که از مذبح خود قطع اسرائیل خواهد شد، و مردى پیر در خانه تو ابداً نخواهد بود و شخصى را از کسان تو 
نمایم، براى کاهیدن چشم تو و رنجانیدن دلت خواهد بود و جمیع ذریت خانه تو در جوانى خواهند مرد نمى

).30:2-33(اول سموئیل 

تواند کسى دیگر را جایگزین سازدخدا مى-4
ى است، اما نااطاعتى ما دعوتها و عطایاى خدا همه برگشت ناپذیرند. آنچه او براى ما مقدر فرموده دائم

الشعاع خود قرار دهد. خدا پس از لعنت کردن خدمت عیلى و خاندانش، هاى او را تحتتواند بهترین نقشهمى
فرمود: 

کاهن امینى به جهت خود برپا خواهم داشت که موافق دل و جان من رفتار خواهد نمود، و براى او خانه 
)35:2ح من پیوسته سلوك خواهد نمود. (اول سموئیل مستحکمى بنا خواهم کرد و به حضور مسی

آن وقت خدا سموئیل کاهن امین خود را برپا داشت. چقدر تصمیم راسخ حنا براى تربیت پسرش در طریق 
خداوند و آماده شدنش براى خدمت با نگرش عیلى که در قبال گناهان وقیحانه پسرانش در حضور خداوند تنها 

نده کرد، تفاوت دارد. حنا با خدا عهد بسته بود که پسرش او را و فقط او را خدمت کند: به سرزنش مالیم بس
الواقع به مصیبت کنیز خود نظر کرده، مرا به یادآورى و کنیزك خود را فراموش اى یهوه صبایوت، اگر فى«

م داد و استره بر سرش نکرده، اوالد ذکورى به کنیز خود عطا فرمایى، او را تمامى ایام عمرش به خداوند خواه
). باید به یاد داشته باشیم که عیلى به این دعاى حنا براى فرزندش خندید. او 11:1(اول سموئیل » نخواهد آمد

اى براى اسرائیل احترام گذاشت. نه مصیبت آن زن را درك کرد و نه به اشتیاقش براى برپا شدن نجات دهنده
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و پسران خود را که به خدا توهین و تمسخر روا داشته بودند، براى شود که اصحت این مدعا از آنجا ثابت مى
درس بگیریم تا مرتکب گناه عیلى نشویم.» طرز تفکر خدا«خدمت برپا داشت. شاید بهتر باشد از 

خدا ممکن است بیش از حد سختگیر به نظر برسد-5
و اعتبار و اقتدار زیادى داده بود. در رساله چرا چنین مجازات سختى را بر عیلى تحمیل کرد؟ چون خدا به ا

خوانیم: چنین مى1:3یعقوب 

تر دانید که برما معلمان، داورى سختبرادران من، مباد که بسیارى از شما در پى معلم شدن باشند، زیرا مى
خواهد شد.

یز مطالبه خواهد شد؛ و هر که هر که به او بیشتر داده شود، از او بیشتر ن«کالم خدا صریح و روشن است: 
). به عیلى وظیفه خوراك دادن و 48:12(لوقا » اش نیز بیشتر خواهد بودمسئولیتش بیشتر باشد، پاسخگویى

دقتى و روى گرداندن از نظاره گناهان و اعمال توانست با بىمراقبت از قوم محبوب خدا محول شده بود. او نمى
از خود سلب مسئولیت کند. او به اعتماد خدا خیانت کرد و در پاسخ هم آمیز پسرانش در حق قوم خدا،شرارت

دانیم که خدا رحیم است و هرگاه خویشتن را فروتن ساخته توبه زهر مجازات سخت خدا را چشید. البته ما مى
هاى خاصش نسبتشود که او بر وعدهکنیم گناهان ما را خواهد آمرزید. اما رحمت خدا همیشه هم باعث نمى

کنند سلب صالحیت کند. به ما پایبند بماند. او ممکن است از رهبرانى که نافرمانى مى

فقدان توان اخالقى خطرناك است-6
سازشکارى عیلى باگناه، عامل سقوط وى بود. خدا روى خود را از حضور شرارت در کلیسایش 

کنند، خیلى سخت و جدى برخورد ى برخورد نمىگرداند. او با کسانى که با وجود گناه در کلیسا جدبرنمى
شان مردند. خاندان عیلى ملعون شد و خود عیلى هم با خواهد کرد. حفنى و فینحاس، هر دو به خاطر نااطاعتى

کنند، سخت در اندوه فرو رفت: اش محصول شرارت پسرانش را درو مىدیدن این واقعیت که خانواده

تو را و بازوى خاندان پدر تو را قطع خواهم نمود که مردى پیر در خانه تو یافت آید که بازوىاینک ایامى مى
نشود. و تنگى مسکن مرا خواهى دید، در هر احسانى که به اسرائیل خواهد شد، و مردى پیر در خانه تو ابداً 
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رنجانیدن دلت نمایم براى کاهیدن چشم تو و نخواهد بود. و شخصى را از کسان تو که از مذبح خود قطع نمى
)31:2-33خواهد بود، و جمیع ذریت خانه تو در جوانى خواهند مرد. (اول سموئیل 

آوردمسئولیتى در روابط، ایخابود را به زمین مىبى-7
خیلى وقتها جالل خدا به دلیل آنکه رهبرى به فساد اجازه ورود داده، در ». جالل زایل شده«ایخابود یعنى 

مقدس کند. در چندین نمونه از کتابحالى که قدرت جلوگیرى از ورودش را داشته، قوم خود را ترك مى
از پیامدهاى رهبرى فاسد رهایى خوانیم که حتى صندوق عهد که نماد حضور خداست نتوانست قوم خدا رامى

بخشد.
اسرائیل در جنگ با فلسطینیان چهار هزار نفر از مردان خود را از دست دادند، تصمیم گرفتند پس از آنکه بنى

). 1:4-10صندوق عهد را از شیلوه بیاورند تا ایشان را در برابر دشمنان محافظت کند (نگ به اول سموئیل 
رستادند. دو پسر شرور عیلى نیز به همراه صندوق عهد به اردوى اسرائیل پیوستند. ایشان در پى صندوق عهد ف

ور شدند و این بار سى هزار سرباز را کشتند، صندوق عهد را به غنیمت بردند و فلسطینیان باز به ایشان حمله
برابر داورى خدا اسرائیل را در دو پسر عیلى هم جان خود را از دست دادند. حضور صندوق عهد نتوانست بنى

گرفت، محافظت کند.که به واسطه فلسطینیان انجام مى
تواند داورى خدا را از گذارد. افزایش حمد و پرستش نمىحضور خدا در کلیسایتان، برگناه سرپوش نمى

صالً توانیم صداى موسیقى را بیشتر کنیم و بلندتر موعظه کنیم و اکلیسایى که در آن فساد هست برگرداند. مى
فریاد بکشیم. ولى اگر گناهى را مخفى کنیم، جالل خدا در آن مکان نخواهد ماند.

کسى که عطاى رهبرى (هدایت) کلیسا را دارد، باید با پشتکار و جدیت رهبرى کند-8
رود، باید در روح قوت خود را حفظ کنیم. پولس حتى با وجودى که جسممان روبه پیرى و سستى مى

فرماید: رسول مى
)16:4گردد. (دوم قرنتیان تر مىشود، انسان باطنى روز به روز تازههر چند انسان ظاهرى ما فرسوده مى

شویم و هر روز بیشتر و تر مىبگوییم. تا روزى که زنده هستیم هر روز تازه» نه«باید به سالخوردگى روحانى 
دهد.روحانى نمى» بازنشستگى«گز اجازه آییم. خدا به ما هربیشتر به شباهت مسیح در مى

) اسقف شهر اسمیرنا با اینکه بیش از هشت دهه از عمر خود را پشت Polycarpپلى کارپ (
کرد که زانواهایش میخچه درآورده بود. ولى نه اقتدار روحانى خویش سرگذاشته بود، آنقدر روى زانوان دعا مى
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شد. او تمام اصولى را که در طول مدت عمرش پیروى کرد، تا به را از دست داد ونه از لحاظ اخالقى پیر
آخرین لحظه زندگى حفظ نمود.

من قرار «شبى پلى کارپ در خواب دید که بالشش آتش گرفته است. بامداد روز بعد به دوستانش گفت: 
خود داشت. تن آن خواب اصالً او را نترسانید، چون قدرت خدا را بر». است زنده در آتش سوزانده شوم

صبرانه منتظر بود تا کرد و بىنحیف او حتى در سنین باالى هشتاد نیز روحى پرتوان را در درون خود حمل مى
عیسى این بدنش را قیام دهد.

اش ریختند و دستگیرش کردند. او را به سه روز پس از آن شبى که پلى کارپ خواب دید، سربازان به خانه
ى سوزاندن وى آماده کرده بودند، بردند و به تیرى بستند و هیمه زیرپایش را روشن کردند. محلى که از پیش برا

کرد ها مشغول سوختن بودند، پلى کارپ با چنان شور و حرارتى خداوند را پرستش مىدر طول مدتى که هیزم
هاى آتش د که شعلههاى آتش ایستاده است. قدیس سالخورده دریافته بوکه اصالً فراموش کرده بود بر شعله

هاى آتش جفاکنندگان است.تر از شعلهخدا در درون قلبش قوى
حکم اعدام پلى کارپ در استادیومى به اجرا درآمد که مملو از تماشاچیان تشنه خون بود. آنان در محل 

شود. ولى هر مزبور گرد آمده بودند تا شاهد مرگ یکى دیگر از کسانى باشند که در راه آرمان واالیش شهید مى
هاى آتش پلى کارپ را را شعلهمرد. افسران نظامى در شگفت بودند که چسوخت، او نمىچه آتش مى

سوزاند. سرانجام به سربازان دستور دادند بدن او را با نیزه سوراخ کنند. در تاریخ ثبت شده که پلى کارپ به نمى
نه به وسیله آتش!- ضرب نیزه شهید شد

خودت را از توانى جان گوش کن، تو مى«پیش از مرگ پلى کارپ، مقامات شهر به او هشدار داده بودند که: 
»هاى آتش برهانى. تنها کافى است عیسى را انکار کنى.کام شعله

هشتاد و شش «انداز است: سخنان پلى کارپ در وراى صدها سال تاریخ مسیحیت هنوز در گوش ما طنین
و که توانم به شاهم کفر بورزم، اام و حتى یکبار هم در حقم بدى نکرده؛ پس چگونه مىسال او را خدمت کرده

»رهاننده من است؟
امروز هر ایماندارى باید تصمیم بگیرد که با عزم راسخ به خاطر مسیح بایستد. باید مصمم باشیم که از لحاظ 

بر این تعهد نسبت - اگر الزم شد-اخالقى به خود ضعف راه ندهیم. باید در زندگى متعهد باشیم و تا پاى جان 
به مسیح بایستیم.

نتایج متفاوت



9

بینند خادمان خداوند که به ظاهر براى خداوند کارهاى این موضوع براى ایمانداران گیج کننده است که مى
کنند و مرتکب گناهى خانمان برانداز دهند ناگهان نسبت به تعهد روحانى خویش خیانت مىعظیمى انجام مى

توانند اعمال گونه انسانهاى با خدا مىرسد. چآورى غیرقابل جبران به نظر مىشوند. چنین رفتار شرممى
غیرخدایى انجام دهند؟

اند یا اند، یا سر دولت کاله گذاشتهبند و بارى افتادههمه ما در مورد رهبران مسیحى که در دام زنا و بى
ار یک رسوایى ایم. این روزها کلیساهاى آمریکا گرفتاند و نظایر آنها داستانها شنیدهموجودى کلیسا را باال کشیده

بازى و تجاوز جنسى به کودکان سقوط اند. خادمان کلیساهاى به اصطالح پر از روح در ورطه زنا، همجنسشده
شود که همین خادمان سقوط کرده خیلى زود به موقعیت پیشین خویش اند. در بعضى موارد هم دیده مىکرده

گردند.در کلیسا باز مى
تر خواهد شد. من در طى سالها با برخى ى کنیم، اعمالمان از این هم وحشیانهاگر ضعف را در درونمان مخف
دانم چه اتفاقى افتاد، ولى کامالً مستعد بودم که فالنى را نمى«اند: ام که گفتهاز خادمان خداوند مشورت کرده

ایتان تکان شاید دانستن این مطلب بر» آور بود.گرى درونم براى خودم هم شگفتبزنم. خشونت و وحشى
گرى حیوانى است. این امر حتى به خانه دهنده باشد که یکى از مسائل جدى کلیساى امروز وجود خوى وحشى

تواند عامل بروز واکنشهاى خطرناك از سوى ما بعضى از خادمان نیز سرایت کرده است. ضعف روحانى مى
روح خدا گام برداریم. چگونه از این اى نداریم جز اینکه به طور پیوسته در قوت و قدرت شود. پس چاره

اى به وجود آمده؟ به عقیده من همه لغزشهاى مهلک دورى کنیم؟ چرا در کلیساى معاصر چنین بحران اخالقى
اینها به خاطر وجود گناه روحانى غفلت است.

یساهایمان غافلیم؛ آن هایمان و کلآیند و ما از بدنهایمان، خانوادهروزها از پس هم و سالها از پى یکدیگر مى
پرسیم که چرا مرتکب چنین لغزشى شدیم. سالها پیش آموختم که قوت وقت ناگهان با هراس از خدا مى

روحانى یک تصمیم و گزینش است که خود شخص باید آن را اتخاذ نماید. قوت عطا نیست؛ یک استعداد ویژه 
هم نیست. قوت، گزینش ایمان ماست. خداوند به یوشع فرمود:

). 9:1(یوشع » قوى و دلیر باش، مترس و هراسان مباش زیرا در هر جا که بروى یهوه خداى تو با توست«
خدا نه تنها به شما قوت خواهد بخشید، بلکه دلیرى را نیز در درونتان خواهد برانگیخت. کتاب امثال مرد 

). این فساد زمانى 26:25رده است (امثال تشبیه ک"منبع فاسد"دهد به پارسایى را که به ضعف مجال رخنه مى
شود که ما قوت روحانى خود را از خدا نگیریم و در مقابل نسبت به وقت دادن به کالمش، دعا و ایجاد مى

ایم. با اینکه عیلى مرد شکل دادن یک رابطه درست با او غفلت ورزیم. با این غفلت جا را براى ضعف بازکرده
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اش با خدا غافل شد و به دام رخوت کرد، ولى از رابطهانت در خانه خدا خدمت مىپارسایى بود و در مسند که
روحانى افتاد و میدان را براى پسران شریرش خالى کرد. در نتیجه زندگى خود و فرزندانش را به نابودى و 

ملتى را به انحطاط روحانى کشاند.
د. بر طبق گزارشهاى منتشر شده، معلوم شد یک رسوایى بزرگ در کلیساى کاتولیک کشف ش2002در سال 

که اسقفان کاتولیک که از تجاوزهاى جنسى کشیشهاى خود آگاهى داشتند، گناه آنها را به نوعى توجیه و حتى 
هاى هاى دیگر فرستاده بودند تا گناهانشان همچنان مخفى بماند. به کشیشانى که به پسر بچهایشان را به حوزه

دند، اجازه داده شده بود که به  خدمت خویش در کلیسا ادامه دهند.معصوم تجاوز کرده بو
خورد. شبانانى هستند که به خاطر در بسیارى از کلیساهاى دیگر همین سازشکارى روحانى به چشم مى

اند. آنان با سازشکارى و کنار آمدن با کسانى که مرتکب گناه غفلت روحانى دست به گناهان هولناکى زده
اند؛ آن هم به چه دالیلى: ترس از اینکه اگر جلوى گناه فالنى بایستند او از د به کلیسا لطمات بزرگى زدهانشده

کلیسا خواهد رفت و مثالً یک منبع مالى خوب را از دست خواهند داد. بعضى وقتها هم شبان جلوى گناه را در 
گناهان، کلیسا کماکان در حال رشد و شکوفایى بیند با وجود همه ضعفها و گیرد، به این خاطر که مىکلیسا نمى

است.
تو مواظب رشد کلیسایت باش. اصالً «گوید: من معتقدم شیطان دوست دارد با ما معامله کند. او به ما مى

بینى نباش؛ اینقدر در مورد تقدس متعصبانه فکر نکن. اینقدر بند و بارى اخالقى که در اطرافت مىنگران بى
شریر از رشد کلیسا واهمه » و هم با من.افراطى نباش. حواست به رشد جماعت خودت باشد، مراقبت از شهر ت

دهد که کلیساى ما چقدر ایم، او اصالً اهمیت نمىندارد. مادامى که در زمینه تقدس وارد بیدارى روحانى نشده
روند ولى هرگز بزرگ است. بعضى از رهبران مسیحى به دلیل باج دادن به شیطان تا یک قدمى بیدارى پیش مى

»!ایخابود«تى متوجه نیستند که خدا بر درشان نوشته رسند. آنان حبه آن نمى
توانست فرزندانش را تنبیه و در مال عام اش آرامش برقرار بماند. او چگونه مىخواست در خانوادهعیلى مى

خورد! خدا به او اختیار مراقبت از خیمه توبیخ کند و از کار بر کنار نماید؟ از همه مهمتر، آبروى او لطمه مى
اندیشید: باالخره روزى تماع را بخشیده بود، ولى او نتوانست تصمیم مقتضى بگیرد. شاید او با خود مىاج

مجبورم در مورد پسرانم دست به کارى جدى بزنم ولى او هرگز جرأت عملى ساختن فکرش را پیدا 
شد. خالصه عیلى هر کرده که هر اقدامى به بهاى گزافى تمام خواهدهرگز نیامد. شاید فکر مى» روزى«نکرد.

اش گناه ادامه پیدا کند.دلیلى داشته، آگاهانه اجازه داد در زیر رداى رهبرى
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اگر در کار رهبرى کلیسا به افراد بدکاره اجازه مشارکت بدهید، حتى اگر هم اکنون خدمتتان شکوفا باشد، 
ندان شرارت اجازه فعالیت بدهید، باعث دیر یا زود زندگى و خدمتتان تباه خواهد شد. اگر در میان خود به فرز

لعنت شدن کلیسایتان و خدمتتان خواهید شد. باشد که خدا به ما قوت و حکمت بدهد تا به عنوان رهبران 
مسیحى سرمشق صداقت و ثبات شخصیت باشیم.

تن تمام عزم خود را جزم کنید تا در قدوسیت خدا زیست نمایید، حتى اگر این تصمیم به قیمت از دست رف
درآمد یا حتى خدمتتان تمام شود. خودتان را به هیچ چیزى نفروشید. با شیطان معامله نکنید.

وقتى براى زیستن در تقدس و پاکى دست از همه چیز خود بشویید، آن وقت رشد کلیسا تنها چیزى نیست 
ا کلیسا بلکه شهرتان را نیز فرو اش خواهید نمود. جالل خدا کلیسایتان را فرو خواهد گرفت؛ نه تنهکه تجربه

تا او به -در شکاف تقدس-گردد که بخواهند در شکاف بایستند خواهد گرفت. خدا به دنبال کسانى مى
خاطرشان داورى خود را بر شهرشان نازل نکند.

سخنى ویژه با کسانى که در کلیسا 
صاحب اختیاراتى هستند

اده که مثل عیلى در بدنش از اقتدار و اختیار روحانى برخوردارید، پس اگر خدا شما را در جایگاهى قرار د
بدانید که واجب است در تمام زوایاى زندگى خود به دنبال ضعفى اخالقى یا روحانى بگردید و هرگاه آن را 

ى خود یافتید، درمانش کنید. در بدن مسیح ما باید در مشارکت با دیگر ایمانداران کار کنیم. هر ضعفى در زندگ
هاى زیر به شما تر از خداوند قوت بگیرید. توصیهیافتید، تصمیم بگیرید در آن زمینه با جدیت هر چه تمام

تر قوى و پاك بمانید:کنند تا در مرحله گذر به تقدس عمیقکمک مى

از شخص دیگرى که صاحب اقتدار روحانى است مشورت و ارشاد بگیرید
هستید، کسى را بجویید که این اقتدار را دارد و آنگاه به او نزدیک شوید. زمانى که وقتى فاقد اقتدار روحانى

مقدس مشغول تحصیل بودم، تصمیم گرفتم دیگر در جلساتى که در عبادتگاه من در آرژانتین در مدرسه کتاب
)Chapelتنهایى کردم در شد شرکت نکنم. این جلسات اجبارى بودند ولى من فکر مى) مدرسه تشکیل مى

خواندم. کردم و کالم مىسرودم، دعا مىتوانم استفاده کنم. سرودهاى مسیحى مىاز وقتم بهتر مى
روزى مدیر مدرسه که هم دوستم بود و هم  استادم، علت غیبتم را از عبادتگاه مدرسه پرسید. با اعتماد به 

، یعنى »مقدس و خودم استدارم، خدا و کتابتنها چیزى که احتیاج «نفس زیادى (و غرور جوانى) به او گفتم: 
اینکه به مشارکت با دیگران در جلسات عبادتى نیازى ندارم.
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این » سرجیو، روح عدم وابستگى به دیگران، روح مسیح نیست.«مدیر نگاهى جدى به من انداخت و گفت: 
آن روز به بعد عدم وابستگى ام. ازتوبیخ معلم را همیشه در تمام مراحل زندگیم آویزه گوش خود ساخته

دانم. از آن به بعد دلم همواره به سوى وحدت، احترام متقابل و گیرى از جمع را گناه مىخودخواهانه و کناره
همکارى متمایل بوده است.

اگر در سمت رهبرى یک خدمت کلیسایى قرار دارید، ولو از خداوند نه تأیید و نه قوت دارید، الزم است 
برادر، من قوت «دامان خادم دیگرى شوید تا او شما را برپا دارد. به نزد آن برادر بشتابید و بگویید: دست به 

ام. ام. دیگر براى اعمال کردن نظم و انضباط در کلیسا اقتدار ندارم. به کلى گیج شدهام را از دست دادهاخالقى
»کمکم کن.

را شفا خواهد بخشید. بدن مسیح از این طریق به بهترین این اشتیاق به فرمانبردارى و حرف شنوى کلیسا
کند:کند. پولس این دیدگاه را در رساله اولش به کلیساى قرنتس چنین تشریح مىنحو عمل مى

اما خدا بدن را چنان مرتب ساخته که حرمت بیشتر نصیب اعضایى شود که فاقد آنند، تا جدایى در بدن نباشد، 
اندازه در فکر یکدیگر باشند. و اگر یک عضو دردمند گردد، همه اعضا با او همدرد بلکه اعضاى آن به یک

).25:12-26باشند؛ و اگر یک عضو سرافراز شود، همه در خوشى او شریک گردند (

از مسیح که از خود هیچ ضعف اخالقى نشان نداد، سرمشق بگیرید
کرد، نه ). او در تقدس کامل سلوك مى5:1(اول یوحناگوید که در بره خدا هیچ عیبى نبودمقدس مىکتاب

). اگر ایمان داریم که 1:5آنگونه که ما تحسینش نماییم، بلکه آن گونه که بتوانیم از او سرمشق بگیریم (افسسیان 
مسیح در کمال پاکى زیست و سلوك کرد، و اگر ما پیروان او هستیم، پس ما هم باید در پاکى سلوك نماییم. 

گر به شریر فقط یک دقیقه مجال بدهید، زندگیتان را نابود خواهد کرد. من براى حفظ صفاى اخالقى ا
کنم و پیوسته از فرودگاهى به فرودگاه دیگر ام. من به سرتاسر جهان سفر مىخویش با چشمانم عهدى بسته

مواقعى که اصالً انتظارشان را گذرد که خوب نیست و اکثراً هم درروم و دایماً مناظرى از جلوى چشمانم مىمى
ام که هرگز به هیچ زنى نگاه نکنم و به او به چشم خریدار نگاه نکنم. اگر ندارم. اما با چشمانم قرار گذاشته

زنم و طلب اى که خوب نیست بماند، هر جا که باشم همانجا زانو مىچشمانم بیش از یک ثانیه بر روى صحنه
مند بود، برخوردار باشم.مان معیار تقدسى که عیسى بهرهکنم. دوست دارم از هآمرزش مى

من غالباً در سفر هستم. در این مواقع مجبورم بیشتر شبها را در اتاقهاى هتل به سر ببرم. این موضوع 
اى بزرگ باشد، چون خیلى از هتلها از تلویزیون فیلمهاى تواند براى خادمانى که در سفر هستند وسوسهمى
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اى روى تلویزیون شوم معموالً حولهکنند. از این رو به محض اینکه وارد اتاق هتل مىى پخش مىپورنوگراف
کنم. من با این روش اتاق مى» محراب«مقدسم بر روى آن، تلویزیون را تبدیل به اندازم و با قرار دادن کتابمى

کنم تا هرگز تسلیم وسوسه نشوم.و زندگیم را براى خدا تقدیس مى
گویم: ام که باید نسبت به موضوع تقدس به صورت افراطى برخورد کنیم! از این رو مىنین آموختهچ

خداوندا، حتى اگر مجبور باشم هر پنج دقیقه یکبار زانو بزنم، حتى اگر شلوارم پاره شود، حتى اگر موقع «
ى در روحم هیچ چین و دهم لباسهاى چروك شده بپوشم ولموعظه همه لباسهایم چروك باشد، من ترجیح مى

»چروك نباشد.
شوند از طریق اینترنت به تماشاى فیلمهاى پورنوگرافى امروزه بسیارى از خادمان ارزشمند خدا وسوسه مى

رحم باشید. اگر گویم که باید نسبت به گناه بىدردسر است. به این گونه افراد مىبنشینند، چون این راه بسیار بى
اینترنت باشید بهتر از آن است که به وترتان را از برق بکشید و از دستش خالص شوید! بىالزم شد، حتى کامپی

خاطر سازش با گناه خدمت روحانى خویش را از دست بدهید. اگر تعهد خودتان را به خداوند روز به روز و 
شد. خدا انزجارى لحظه به لحظه حفظ کنید و تازه نگه دارید، قدرت و اقتدار بیشترى وارد زندگیتان خواهد

مقدس نسبت به گناه در دلهایتان ایجاد خواهد کرد. آنوقت در عین حال که با گناه سازش نخواهید کرد، 
گناهکاران را از صمیم قلب دوست خواهید داشت.

در ابراز و واکنش نسبت به گناه تند عمل کنید
ماندارى که به گناهى در زندگى خودش پى یا ای-دهدشبانى که در کلیسایش وجود گناهى را تشخیص مى

درنگ دست کند که از قدرت اخالقى کافى براى مقابله با آن برخوردار نیست، باید بىولى احساس مى- بردمى
تواند پیش شبان دیگرى تواند شروع به روزه گرفتن، دعا کردن و مشورت گرفتن نماید. مىبه کار شود. او مى

(یا زندگیم) گناهى وجود دارد. اگر فرد گناهکار را تنبیه کنم، نیمى از اعضا، کلیسا را در کلیسایم «رفته بگوید.
ترك خواهند کرد (یا من قدرت ندارم خودم را تحت انضباط قرار دهم). شبان عزیز به من کمک کن. به من 

»خواهم مقدس زندگى کنم.قوت بده چون مى
کنند ولى قادر به اعمال تقدس خدمتى نیستند. عیلى هدفهاى بسیارى از خادمان تقدس شخصى را اعمال مى

بزرگى داشت. او چهل سال تمام قوم اسرائیل را رهبرى کرده بود، ولى واپسین نتایج خدمتش واقعاً خانمان 
مان ما را داورى ا به خاطر شرارت شخصىخاندانش تا به ابد مورد داورى قرار گرفت. خدا نه تنه- برانداز بود
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کنند و ما در جهت اصالحشان هیچ اقدامى کند، بلکه به خاطر شرارت کسانى که تحت نظر ما خدمت مىمى
ایم نیز ما را مورد داورى قرار خواهد داد.نکرده

در زمینه مالى در امروز را روز تطهیر قرار دهید. اموال و دارایى خود را در تقدس شستشو دهید. اگر 
اید براى پنهان نگهداشتن جزئیات دارتان گفتهاید یا به خزانهکلیسایتان دست به اختالس یا کالهبردارى زده

دروغى کوچک بگوید، پس همین امروز تصمیم به عوض شدن بگیرید.
فت. گناه همیشه به اید که عیلى راگر با گناهى که در میانتان هست برخورد نکنید، در راهى قدم گذاشته

شود!مرگ منتهى مى

به منظور احیاى اقتدار اخالقى خود، آتش خدا را بیابید
کنند و در این حال القدس را ندارند. حضور خدا را احساس مىالقدس را دارند ولى آتش روحها روحبعضى

کنند، دس و عطایاى او را تجربه مىالقشود و برخى تجلیات کاریزماتیک یا تجلیات روحمو بر تنشان راست مى
-P  Charismatic{ولى آن اقتدار اخالقى را که براى P{

اصالح زندگى یا کلیسایشان الزم است، ندارند.
خدا تک تک ما را به یک زندگى کامالً مقدس فراخوانده است. بهاى این زندگى مقدس هم اصالً مهم 

اى داشته باشد باید متحمل رنجها و زحمات شود. پطرس این مطلب خواهد زندگى پارسایانهنیست. هر کس مى
را به روشنى بیان کرده است:

یز به همین عزم مسلح شوید، زیرا آن کس را که در عرصه پس چون مسیح در عرصه جسم رنج کشید، شما ن
)1:4جسم رنج کشیده، دیگر با گناه کارى نیست. (اول پطرس 

در این دنیا براى شما زحمت خواهد «معناى این آیه چیست؟ شاید سخنان عیسى را راحتتر بتوان فهمید: 
الى نکنید.). از زیر بار زحمت و آزار دنیا شانه خ33:16(یوحنا» بود

شوند تا تقدس خود را شود. اما بر کسانى که متحمل رنج و آزار مىتقدس اغلب با رنج و آزار آغاز مى
ناپذیر فرود خواهد آمد. پس از آزار دیدن نهراسید. حتى اگر شما را مثل پولس و حفظ کنند، جاللى وصف

اى را بپرستید. تقدس در راه است! زمین لرزهسیالس روانه زندان کردند، براى خداوند سرود بخوانید و او
تان نازل خواهد شد و زندانبانتان و شهرتان مثل زندانبان پولس و شهر فیلپى ایمان رهاننده بر شما و اهل خانه

خواهند آورد و با آتش خدا بیدار خواهند شد. 
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دعاى توبه
خواهم مثل عیلى نسبت به ام بیامرز. نمىرفتهپدر، مرا به خاطر مواقعى که در ضعف و رخوت روحانى فرو

شوم تا نسبت به گناه غفلت تو گناه ورزم. به من فیض عطا کن تا از دامهاى گناه بپرهیزم. هر وقت وسوسه مى
بینم که گناه را یا با آن سازش کنم، کمکم کن تا با آن مقابله نمایم. به من دلیرى بده تا هر وقت کسى را مى

ام نیاز به دهد، به او هشدار دهم. و یاریم کن تا هرگاه دوستان و خانوادهر کلیسایت اشاعه مىچون سرطان د
اصالح اخالقى دارند، حقیقت را بدیشان بگویم. به نام مسیح، آمین.



1

فصل دوم

گناه یعقوب: به کار بردن اسباب دنیوى 
براى کسب برکت الهى

در شهر بزرگ شبانى بود که تأسیس پانزده کلیساى کوچک در پیرامون کلیساى مادر را جزو نقشه خود قرار 
داده بود. با وجودى که این پانزده کلیسا ابتدا با اهداف بشارتى شروع به فعالیت کردند ولى چیزى نگذشت که 

که مسئولیت هدایت یکى از این کلیساهاى هر یک از کلیساى مادر جدا شدند و اعالن استقالل کردند. خادمى
خواست خودش تواند به عنوان کمک شبان خدمت کند. او مىکرد که دیگر نمىکوچک را داشت، احساس مى

شبان ارشد باشد.
اى را که شبان در اختیار کلیسایش گذاشته بود، بار کامیون بنابراین روزى استعفا داد و تمام  اسباب و اثاثیه

ها و منبر را هم با خود برد. او حتى از خیر تزئینات مقابل سکوى موعظه حتى سیستم صوتى و صندلىکرد و
هم نگذشت و همه چیز را برد.

شد، ولى او عجله داشت و کرد، سرانجام خودش شبان ارشد کلیسا مىدرواقع اگر این مرد قدرى صبر مى
ان نامید.توانست صبر کند، بدین ترتیب او خود را شبنمى

هنگامى که من براى نخستین بار این موضوع را شنیدم، هنوز جوان بودم و چیزهایى را که امروز در مورد 
دانستم. مطمئن بودم که این شبانِ خود گماشته چند ماهى بیشتر دوام دانم، آن روز نمىگانه مىگناهان دوازده

انه او بودم. اما او شکست نخورد.او کلیسایش را با نخواهد آورد. هر روز منتظر شنیدن خبر شکست مفتضح
چند عضوى که از کلیساى مادر دزدیده بود آغاز کرد و جماعت به رشد عادى خود ادامه داد. اما داستان به 
همین جا پایان نیافت، پانزده سال بعد که دیگر همه زخمها شفا یافته و یا فراموش شده بودند، او با عمل 

از اعضاى هیئت رهبرى کلیسایش روبرو شد. چند نفر از رهبران جوان کلیسایش نسبت به او خائنانه چند تن 
کرد. گناهان گذشته او اکنون خیانتى کردند بدتر از خیانت وى به شبان ارشدى که وى قبالً زیر دستش کار مى

گریبان خودش را گرفته بود. باالخره او آنچه را کاشته بود درو کرد.
توان آن را نقض کرد. حتى اگر از خدا مسح داشته باشیم و شاید بیماران حانى وجود دارد که نمىقانونى رو

گوید:را شفا بدهیم و معجزات از دستان ما جارى شود، ولى کالم خدا مى
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)7:6(غالطیان » فریب نخورید: خدا را استهزا نتوان کرد. انسان هر چه بکارد، همان را خواهد دروید.«

ممکن است پانزده سال طول بکشد و ممکن هم هست تا آمدن مسیح اتفاق نیفتد، ولى روزى باید بابت 
ایم به خدا حساب پس بدهیم. به همین خاطر نیفتادن در دام گناه یعقوب از اهمیت زیادى کارهایى که کرده
برخوردار است. 

موفق اما غیراخالقى
آیا تا به حال شده که در کلیسا از پیشرفت و موفقیت کسانى که فاقد اخالقیات درستى هستند حیرت کنید؟ 

شناسم که اند. حتى کسانى را مىشناسم که به مدارج باالیى از موفقیت دست یافتهمن آدمهاى خائنى را مى
زناکارند ولى در زندگى موفقند.

گذارند ولى به خاطر خوبى است از کسانى که قواعد اخالقى را زیر پا مىمقدس، یعقوب نمونه در کتاب
پیدایش 27ù25کشند. در بابهاى دعوتى که در زندگى خویش دارند، شاهد موفقیت را نیز در آغوش مى

گر به یک فرد غاصب تبدیل گردید. او عمالً موقعیت کسى دیگر را بینیم که چطور یعقوب از یک آدم حیلهمى
ئیل یعنى ). بیت28ئیل با خدا وارد معامله شد (پیدایش گر بود؛ او در بیتى دزدید. همچنین او یک معاملهاز و

ئیل هستند. آنان پایبند دین و خانه خدا هستند که این البته خوب است، خیلى از مردم پایبند بیت». خانه خدا«
گذارند.ولى این قبیل آدمها پا را از این حد فراتر نمى

سالها بعد یعقوب در فنیئیل، آنجایى که با فرشته خدا کشتى گرفت و تبدیل به مردى شکسته و فروتن 
گردید، اطراق نمود. تا زمانى که ما در زندگى خود به فنیئیل روحانى نرسیم، هر موفقیتى که بدست آوریم در 

پادشاهى خدا چندان ارج و منزلتى ندارد.
خوریم و او به بدن با فرشته خدا زمانى خاص داریم! در این کشتى ما شکست مىهمه ما براى کشتى گرفتن 

خواهند شروع به تحقق یافتن سازد. این درست زمانى است که اهداف خدا در زندگى ما مىما آسیب وارد مى
ل اخیر خدا نمایند. همه ما نیاز داریم با خدا کشتى بگیریم تا بدین وسیله غرورمان خورد شود. در این چند سا

کنیم دیگر از شکسته شدن فارغ در سطحى تازه مرا در زندگیم خورد کرده است. درست در لحظاتى که فکر مى
ها بهترین طریق آید. زندگى مسیحى آمیخته به این گونه شکستگىایم، یک شکستگى دیگر به سراغمان مىشده

نده، بلکه برعکس مفید است چون در راه رفتن با خداست. این شکستگى نه مخرب است و نه لطمه زن
یابد.گردد، ولى روحمان شفا مىشکستگى جسم ما مجروح مى
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اراده خدا در زمانى نامناسب
گوید که عیسو، برادر یعقوب به خاطر نداشتن صبر و شکیبایى عمالً دعوت و آینده مقدس به ما مىکتاب

خوانیم:چنین مى29:25-34خود را فدا کرد. در پیدایش 

از این آش ادوم (یعنى «پخت و عیسو وامانده، از صحرا آمد و عیسو به یعقوب گفت: روزى یعقوب آش مى
از این سبب او را ادوم نامیدند.». امسرخ) مرا بخوران، زیرا که وامانده

ام، موت رسیدهاینک من به حالت «عیسو گفت: » زادگى خود را به من بفروش.امروز نخست«یعقوب گفت: 
»زادگى چه فایده؟پس مرا از نخست
زادگى خود را به یعقوب پس براى او قسم خورد، و نخست» امروز براى من قسم بخور.«یعقوب گفت: 

فروخت. و یعقوب نان و آش عدس را به عیسو داد، که خورد و نوشید برخاسته، برفت. پس عیسو 
زادگى خود را خوار نمود.نخست

گویند که عیسو به خاطر این عمل نسنجیده خود به تلخى گریست. م عهدعتیق و هم عهدجدید به ما مىه
زادگى) و برکت را بازپس ). او کوشید حق پسر ارشد بودن (نخست16:12-17؛عبرانیان 34:27(نگ به پیدایش 

مبادله کرده بود. همچنین عیسو بگیرد، ولى دیگر خیلى دیر شده بود. او آنها را در ازاى ارضاى آنى نیازهایش 
کند. در پى کسب موفقیت آنى بود. به تعبیرى او مرتد گردید؛ کسى که ایمان خویش را انکار مى

ها، نبوتها و دعوتهایى داریم، کالمى هشداردهنده در اینجا براى ماهایى که در زندگیمان از جانب خدا وعده
گر اشتهایمان براى هر چه زودتر به رسمیت شناخته شدن و به صبر و حوصله شویم، اوجود دارد. اگر بى

شویم، مشابه کار موقعیت و موفقیت رسیدن زیاد باشد، آنوقت از سر نومیدى و استیصال مرتکب عملى مى
عیسو. او برکتش را در ازاى یک کاسه آش عدس فروخت.

یش کرده بود و به هر جهت خدا این یعقوب از سوى خدا خوانده شد تا وارث برکتى گردد که عیسو رها
کرد. با این وجود نکته جالب در پادشاهى خدا این است که هدف وسیله را توجیه برکت را نصیب وى مى

کند.شاید فکر کنیم که اگر خدا وعده چیزى را به ما داده، پس باید براى گرفتن آن دست به تالش بزنیم. اما نمى
تا زمانش به کمال برسد.خواهد که مإ؛اکک صبر کنیماو مى

ها یا شقاقها در کلیسا، ریشه در نگرش یعقوب دارند. کسى که در رهبرى کلیسا خدمت بعضى از جدایى
کوچکى دارد، ممکن است ادعا کند که خدا او را براى هدایت کل کلیسایش فراخوانده است. شبان کلیسا 

مقدس برود تا براى خدمت آماده شود و بعد به مدرسه کتابکند که اول احتماالً به فرد مورد نظر پیشنهاد مى
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تر آمادگى هم دو سالى را براى ورود به خدمت انتظار بکشد. اما شخص مورد بحث به جاى آنکه مسیر طوالنى
تواند روند. او که نمىگردد. چند نفر از اعضا هم دنبالش مىشود و از کلیسا جدا مىرا طى کند، اوقاتش تلخ مى

نماید و تازه از خدا زمان فرا رسیدن موعد برکت صبر کند، از همان یکشنبه آینده خدمت موعظه را آغاز مىتا 
انتظار مسح خدمت نیز دارد.

گر این مسئله کند. ما که نظارهنکته گیج کننده آن است که گاهى خداوند آن خدمت جدید را مسح نیز مى
خداوندا، ناکامش کن، او «ش را تغییر دهد. ممکن است چنین دعا کنیم: خواهیم روشهستیم ته دلمان از خدا مى

گهگاه مسیحیان خیرخواه از مشاهده چنین » را چنان در زندگیش به فالکت بینداز که مردم عدالت تو را ببینند.
پرتاب شوند. آنان توقع دارند عدالت خدا فرد عامل شقاق در کلیسا را با لگد به کنارى وضعیتى سرخورده مى

دست -کند. دوست دارند عدم موفقیت را در حق شخص خائن در ظرف دو سه هفته ببینند. ولى روش خدا 
اینگونه نیست.- کم همیشه

کنند تا از طرف دعواى خود پولى ام که بعضى مسیحیان از سر خشم صحبت از توسل به قانون مىمن شنیده
اند، حاضرند در ازایش دو هزار دالر غرامت بگیرند. یک ز دست دادههنگفت به جیب بزنند. اگر مثالً هزار دالر ا

تواند بسیار ناجوانمردانه باشد. ما مسیحیان الزم است مطالباتمان را با افسار انصاف چنین دعواى حقوقى مى
مهار کنیم. باید طالب عدالت باشیم نه بنده طمع.

اند. مشکل اینجاست که این افراد بدون ف را از یاد بردهبسیارى از مسیحیان مفهوم صداقت، مساوات و انصا
هاى مالى و یا حتى در کار خداوند به پیشرفتهایى نایل رعایت انصاف و درستى ممکن است بارها به موفقیت

کنند و شوند. آنان خودشان را با آدمهاى فروتنى که همیشه در حال توبه و جلب رضایت خدا هستند مقایسه مى
رسند که برکات زیاد در زندگیشان نشانه سنجند، به این نتیجه مىن موفقیت و ثروت خود را با آنها مىوقتى میزا

خشنودى و تأیید خداست.
شود اکراه از گناه است. کند، اولین چیزى که در آنها دیده مىوقتى خدا ملتى را به بیدارى روحانى دعوت مى

روحانى نتواند به گناهى که در درونش النه کرده و عاقبت منجر به شاید کلیسا به خاطر نداشتن قوه تشخیص 
زادگى را از برادرش عیسو بخرد، ولى اعتماد او گردد، پى ببرد. یعقوب توانست حق نخستخرابى روابطش مى

یدن به اش با برادر تیره شد و این تیرگى تقریباً تا آخر عمرش باقى ماند. چون او براى رسرا  از دست داد. رابطه
آنچه که خواست خدا بود، از وسایل دنیوى بهره گرفت، اعمالش باعث جدایى در خانواده گردید.

گرددطلبى جایگزین دید روحانى مىهنگامى که جاه
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هاى خدا عصبى صبرى ثمره دنیوى بودن است. مواقعى هست که ما به خاطر تأخیر در انجام وعدهبى
اند. ما در عصر ارضاى یم بعضى از این تأخیرها مستقیماً از سوى خدا ترتیب داده شدهشویم؛ بدون اینکه بدانمى

گردیم. هر وقت اینگونه است، مطمئن مى-آن هم به هر قیمتى-هاى فورىبریم. به دنبال راه حلآنى به سر مى
جاى دید روحانى را طلبى شود که جاهباشید که خصلت دنیوى بودن بر شما حاکم است. دنیوى بودن باعث مى

از دست بدهیم.» خوب«را به خاطر به دست آوردن » بهترین«شود که در زندگى ما بگیرد و این خود سبب مى
براى راه رفتن در طریقهاى خداوند راه بهترى هم هست؛ و آن راهى نیست جز شاهراه تقدس و پارسایى و 

و سرسپردگى کامل.تسلیم شدن به زمانبندى وى؛ راه صبورى خداپسندانه 
زادگى را از چنگ عیسو درآورد، بلکه برکت پدرش را نیز از آن خود ساخت. او یعقوب نه تنها حق نخست

اى کشید:براى فریب دادن پدرش و گرفتن برکت از وى با همدستى مادرش نقشه

موى هستم؛ شاید که اینک برادرم عیسو، مردى موى دار است و من مردى بى«یعقوب به مادر خود رفقه گفت: 
مادرش به وى » اى بشوم، و لعنت به عوض برکت برخود آورم.پدرم مرا لمس نماید، و در نظرش مثل مسخره

پس رفت و گرفته، » براى من بگیر.اى پسر من، لعنت تو بر من باد! فقط سخن مرا بشنو و رفته، آن را «گفت: 
داشت. و رفته جامه فاخر پسر نزد مادر خود آورد. و مادرش خورشى ساخت به طورى که پدرش دوست مى

ها را بر بزرگ خود عیسو را که نزد او در خانه بود گرفته به پسر کهتر خود یعقوب پوشانید، و پوست بزغاله
نى که ساخته بود به دست پسر خود یعقوب سپرد.دستها و نرمه گردن او بست. و خورش و نا

یعقوب به پدر خود » لبیک، تو کیستى اى پسر من؟«گفت: » اى پدر من!«پس نزد پدر خود آمده گفت: 
زاده تو عیسو هستم. آنچه به من فرمودى کردم و االن برخیز، بنشین و از شکار من بخور، تا من نخست«گفت: 

یهوه خداى «گفت: » اى پسر من! چگونه بدین زودى یافتى؟«اق به پسر خود گفت: اسح» جانت مرا برکت دهد.
)11:27-20(پیدایش » تو به من رسانید.

یعقوب درست مثل یک فرد مذهبى عمل کرد و رو در روى پدرش دروغ گفت. اسحاق سالخورده بود و 
زدیک بیا تا تو را لمس کنم، که آیا تو اى پسر من ن«دید، به همین خاطر به یعقوب گفت: چشمانش خوب نمى

اند. وقتى من ). من سه پسر دارم، آنها براى فریب دادن من راهى کشف کرده21(آیه » پسر من عیسو هستى یا نه
تواند تقلید صدا کند، به جاى دو گیرم، یکى از پسرها که مىدر سفر هستم و از آنجا با خانه تماس تلفنى مى

او با صداى مبدل نام برادر » کى پشت خط است؟«پرسم: کند. هر وقت مىعرفى مىبرادر دیگر خود را م
زنم. این گوید. یکى دو بار اول من واقعاً گول خوردم و فکر کردم با پسر آخرم حرف مىکوچکترش را مى
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بهتر کرد بازیگوشى پسرها مرا کمک کرد تا موقعیت اسحاق را در لحظاتى که یعقوب خود را عیسو معرفى مى
شنید.دید و نه گوشهایش خوب مىدرك کنم، به ویژه که اسحاق بسیار سالمند بود و نه چشمانش خوب مى
آواز، آواز یعقوب است، لیکن دستها، «یعقوب جلو آمد تا اسحاق بدنش را لمس کند، اسحاق به او گفت: 

د چون به خاطر پوست بزغاله، ). اسحاق نتوانست دستهاى یعقوب را تشخیص ده22(آیه» دستهاى عیسوست
من «گفت: » آیا تو همان پسر من، عیسو هستى؟«آنها هم پشمالو بودند، پس او را برکت داد. اسحاق پرسید: 

نتیجه این دروغ چه بود؟ یعقوب برکت گرفت.». هستم
او از این هضم کردن این موضوع دشوار است. انسان دروغ بگوید و نیرنگ بزند و آنوقت برکت هم بگیرد.

گرفت. از پیش چنین براى او مقدر شده بود.اما یعقوب براى جهت برکت گرفت که در هر صورت برکت مى
تحقق هدفهاى خدا به وسایل دنیوى متوسل شد. برکت ارزشمندى به سوى او سرازیر شد اما این برکت یافتن 

بدین معنا نبود که خدا حیله وى را نادیده گرفته است.
اى پدر من، آیا همین یک برکت را داشتى؟ به «یسو دریافت که رودست خورده به پدر خود گفت: وقتى ع

و عیسو به آواز بلند گریست. پدرش اسحاق در جواب او کالمى دشوار » من، به من نیز اى پدرم برکت بده!
).39:27- 40گفت (نگ به پیدایش 

نیم:کنتیجه فریبکارى یعقوب را مشاهده مى41در آیه 
ایام «و عیسو به سبب آن برکتى که پدرش به یعقوب داده بود، بر او بغض ورزید؛ و عیسو در دل خود گفت: 

» نوحه گرى براى پدرم نزدیک است، آنگاه برادر خود یعقوب را خواهم کشت.
ر آینده تواند دفریبکارى یعقوب جانش را به خطر افکند. اگر گذشته شما در خون عیسى غرق نشده، مى

ایم باید به گناه خود اعتراف کنیم. باشد که اگر چیزى موجب آزارتان شود. اگر سر کسى کاله گذاشته
القدس دلهایمان را روشن ایم تا سودى عایدمان شود، روحایم یا مردم را فریب دادهایم، دروغى گفتهدزدیده

ایم، خدا به ما فیض خواهد بخشید تا زبان آوردهسازد و آن مورد را بر ما مکشوف نماید. اگر کالمى ناراست بر
آن را زیر خون عیسى بیاوریم.

به عالیم هشدار دهنده توجه کنید!
روزى از جلوى دفتر کارم در شهر الپالتاى آرژانتین سوار اتومبیل شدم تا خودم را به خانه برسانم. وضعیت 

ا فرق دارد. اگر راه نروید، دیگران شما را به جلو هل ترافیک در آرژانتین تا حدودى با جاهاى دیگر دنی
دهند! براى اینکه از وقوع تصادف جلوگیرى کنم تمام حواسم جاى دیگر بود و متوجه چراغ قرمز نشدم، مى
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یعنى راستش را بخواهید اصالً خود چراغ راهنمایى را ندیدم و از تقاطع گذشتم. حدود پنجاه اتومبیل دیگر هم 
ع استفاده کرده دنبالم آمدند. اما هنوز چیزى نگذشته بود که متوجه چراغ دیگرى شدم که از پشت از این موضو

درخشید! چراغ گردان پلیس!سرم مى
توانید در چنین شرایطى خودتان را جاى من بگذارید و حال مرا اگر شما کشیش یا خادم کلیسا باشید مى

اتومبیل را نگه داشتم، » کنم نگذار شغلم را بپرسد.خواهش مىخداوندا،«کردم: درك کنید در سکوت دعا مى
جناب «افسر راهنمایى جلو آمد و من برایش توضیح دادم که اصالً تقصیرى نداشتم. براى جلب ترحم او گفتم: 

او اصالً » سروان، راستش را بخواهید متوجه چراغ قرمز نشدم. حتى ندیدم که اصالً چراغ راهنمایى آنجا هست.
- چه من آن را ببینم و چه نبینم-تأثیر جوابم قرار نگرفت، چون پیامدهاى گذشتن از چراغ قرمزتتح
توانست اسفناك باشد.مى

خواهد که هوشیار خدا هم تعدادى چراغ قرمز روحانى نصب کرده که ما نباید از آنها عبور کنیم. او از ما مى
آیا من انسان روراستى هستم یا مثل «د. باید از خود سؤال کنیم: و بیدار باشیم و حواسمان هم کامالً جمع باش

باشم؟ آیا برخوردها و بده بستانهایم با مردم براساس شرافت و صداقت است یا یعقوب اهل کلک و فریب مى
شوم؟آمیز و حرفهاى نیمه راست متوسل مىهاى کوچک و مصلحتپیوسته به دروغ
توانیم وقتى به دروازه شود. نمىکند. ندانستن باعث رهیدن ما نمىرقى نمىراست با دروغ هیچ فحرف نیمه

، ندانستن را بهانه کنیم. »خداوندا، متأسفم؛ من داستان زندگى یعقوب را نخوانده بودم«آسمان رسیدیم، با گفتن: 
» ات داشتى.هاى مختلف در خانهمقدس با  ترجمهولى تو ده نسخه کتاب«خداوند در جوابمان خواهد گفت: 

مقدس در دستهایشان، فدا کنند. تاریخ کلیسا یاد و خاطره ها حاضرند جانشان را به خاطر گرفتن کتاببعضى
هاى کالم خدا گذاشتند، ثبت کرده است. به واسطه کسانى را که جان خود را بر سرنگهدارى از دست نوشته

در دسترس داریم. دعوت خدا از ما این است که در جانبازى آنان است که ما امروز آزادانه کالم خدا را
پارسایى تعلیم بگیریم و در کالمش حکیم و دانشمند باشیم. شاید بتوانیم ندانستن را بهانه کنیم، ولى این بهانه ما 

اند، آنها را توانیم درحالى که عالیم هشداردهنده برابر چشمانمان قرار گرفتهکند. نمىرا از قالب خالص نمى
ادیده بگیریم.ن

ئیل: معامله با خدابیت
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خواست خدا را گول بزند. او سعى کرد با خدا همان کسى که سر برادرش عیسو کاله گذاشته بود، اکنون مى
اندیشیده که چون توانسته در بسیارى از مقاطع زندگى از فریب و نیرنگ وارد معامله شود. احتماالً او با خود مى

تواند سر خدا کاله بگذارد.ین بار هم مىاستفاده کند، ا
ئیل رویایى دید و در این رویا خویشتن را در حضور خداوند یافت.یعقوب در بیت

پس ترسان شده، گفت: » البته یهوه در این مکان است و من ندانستم.«پس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت: 
بامدادان یعقوب برخاست و » خدا و این است دروازه آسمان.این چه مکان ترسناکى است! این نیست جز خانه«

آن سنگى را که زیر سر خود نهاده بود گرفت و چون ستونى برپا داشت و روغن بر سرش ریخت. و آن موضع 
اگر خدا با من باشد و مرا در این راه «ئیل نامید، لکن نام آن شهر اوالً لوز بود. و یعقوب نذر کرده گفت: را بیت

روم محافظت کند و مرا نان دهد تا بخورم و رخت تا بپوشم، تا به خانه پدر خود به سالمتى برگردم، مىکه 
»هرآینه یهوه، خداى من خواهد بود.

نامم. وقتى بیدارى مى» پیمان مشروط«یعقوب به مجرد بیدار شدن از خواب با خدا پیمان بست که من آن را 
شود. وقتى جنبش خدا در میان ما آغاز شود، کسانى که ا خیلى سریع معلوم مىروحانى بیاید، این قبیل چیزه

کسانى » اگر فالن چیز را بدست آورم، خدا را خدمت خواهم کرد.«درنگ خواهند گفت: مثل یعقوب هستند بى
رایط شوند. آنان با شکردیم کامالً سرسپرده خدا هستند ناگهان تبدیل به مسیحیان مشروط مىکه ما فکر مى

کنم، و گرنه، من یکى که اگر خدا این کار را برایم بکند، پیرویش مى«بندند. خودشان با خدا عهد و پیمان مى
»نیستم.

شناختم که مادر بیمارش را به کلیسا آورد تا بلکه شفا یابد. اما چون مادرش شفا یک بانوى مسیحى را مى
از انجیل روى گرداند. او فکر -یا روى نداد-ر آنچه که روى دادنیافت، آن بانو هم از کلیسا برید. او به خاط

تواند با خدا معامله کند و وى را متقاعد سازد تا به معیارهایش گردن نهد.کرده بود مى
شان مشروط کنند و وقف و سرسپردگىآدمهایى نظیر این زن، یعقوبهاى زمانه ما هستند. با خدا معامله مى

کنند ویند که اگر حتى سرشان را از تن جدا کنند، باز خداوند خدایشان است، بلکه سعى مىگاست. آنها نمى
خودشان خداى زندگیشان باشند. این یعنى جوهره غرور.

حتى اگر هرگز مرا به خانه پدرم بازنگردانى، باز هم خداى من خواهى بود. تنها «توانست بگوید: یعقوب مى
اى که با برادرش کرد، با شرایط به ولى او پس از معامله ناجوانمردانه» من خشنودى.خواهم بدانم که تو از مى
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حضور خداوند آمد. شاید با ناراستى و تقلب بتوانیم میانبر بزنیم و پیشرفتهایى بکنیم ولى سرانجام محصول 
ایم درو خواهیم کرد.تلخى را که کاشته

کشتى گرفتن، راه شما به سوى قدرت
یعقوب که در قبال پدر و برادرش چنین متقلبانه رفتار کرده بود، محصول عمل خود را به صورت خیانت و 
تقلب دیگران در قبال خودش، درو کرد. زمانى که سنش بیشتر شده بود، پدر زنش البان سرش کاله گذاشت. 

ن دختر بزرگترش لیه را به وى اش، یک هفته بحرانى بود. وى پس از شب عروسى فهمید که الباهفته عروسى
داده است! او مجبور شد براى پرداخت بهاى ازدواج با راحیل که زن محبوبش بود، هفت سال دیگر براى البان 

کار کند.
کرد. و چه خورد. او تنها آنچه را که خود کاشته بود درو مىیعقوب فریبکار، حال از کسى دیگر فریب مى

تى با وجود تمام برکات خداوند؛ حتى با وجود دعوت بلندى که خدا از او به محصول بدى هم درو کرد. ح
عمل آورده بود تا پدر ملتهاى بسیار باشد، باز فریبکار فریب خورد.

یعقوب به قدرى سرخورده شد که خانه پدر زنش را ترك کرد. دیگر نه در خانه البان جایى داشت و نه در 
اى. بود. اکنون فریبکار کامالً منزوى شده بود. نه خدمتى داشت و نه ظاهراً آیندهخانه پدرش. هیچ جا، جاى او ن

تنها هم و غمش این بود که زنده بماند و به دست برادرش کشته نشود. مردى که همیشه ترفندى در آستین 
گریخت. او کامالً مستأصل بود.خود داشت، اکنون از هر ترفندى مى

دهد که چنین استیصال و بحرانى در زندگى هر کدام از ما پیش حمت خود اجازه مىمن معتقدم که خدا با ر
خواهد ما را از مرحله مسیحیت مشروط یک پله باالتر بیاورد. یعقوب در شرف یک رویارویى بیاید چون مى

ساس را در جدى با خدا بود؛ رویارویى که قرار بود به تسلیم مشروط او به اراده خدا خاتمه دهد. این لحظه ح
خوانیم:مى32پیدایش 

و شبانگاه، خودش برخاست و دو زوجه و دو کنیز و یازده پسر خویش را برداشته ایشان را از معبر یبوق عبور 
داد. ایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد، و تمام مایملک خود را نیز عبور داد. و یعقوب تنها ماند و مردى با 

یابد. کف ران یعقوب را لمس کرد، و کف گرفت. و چون او دید که بر وى غلبه نمىى مىوى تا طلوع فجر کشت
تا مرا «گفت: » شکافدمرا رها کن زیرا که فجر مى«ران یعقوب در کشتى گرفتن با او فشرده شد. پس گفت: 

نام تو یعقوب از این پس «گفت: » یعقوب.«گفت: » نام تو چیست؟«به وى گفت: » برکت ندهى تو را رها نکنم.
و یعقوب از او سؤال » خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردى و نصرت یافتى.



10

و او را در آنجا برکت داد. و یعقوب آن » پرسى؟گفت: چرا اسم مرا مى» مرا از نام خود آگاه ساز.« کرده گفت: 
)23:32-30(پیدایش » رو دیدم و جانم رستگار شد.زیرا خدا را روب«مکان را فنیئیل نامیده گفت: 

طلبید. این بار خوب توجه داشته باشید: یعقوب که قبالً برکت را از برادر خود دزدیده بود، هنوز برکت مى
هم برکت را به دست آورد ولى البته با معیارهاى خدا، نه خودش. خیلى از مسیحیان همه جور ترفند و کلک به 

اى تحت عنوان ) در مقالهAllen Redpathاند ولى هنوز از برکت تهى هستند. آلن ردپث (کار برده
رهبرى، پیرامون آن لحظه کشمکش یعقوب با خدا که بیست سال پس از گریختن به ارام روى داد، مطالب 

نویسد:جالبى مى

با او به مقابله برخاست. او از کرد،اى که احساس قوت مىاى با او کشتى گرفت و درست در همان نقطهفرشته
اى که به دنیا آمد، پاشنه پاى برادر دوقلویش را گرفته بود و در سرتاسر زندگیش نیز توانسته بود در برابر لحظه

تواند بر او غلبه بیابد گودى ران او هماوردهاى خود پیروز از میدان خارج شود. هنگامى که مرد غریبه دید نمى
ش را از جایش بیرون کشید. ران ستون قوت انسان است و مفصل ران به انسان امکان را گرفت و مفصل ران

دهد. اگر استخوان ران از مفصلش جدا شود، دیگر انسان به کلى ناقص نشستن و برخاستن و کشتى گرفتن مى
روى تواندشود که بدون کمک حریفش نمىشود. اکنون یعقوب که رانش آسیب دیده متوجه مىو زمینگیر مى

تر از خود متکى باشد. این یابد که باید به قوىشود و به تجربه در مىپا بایستد. پس به حریف خود آویزان مى
آور یعقوب است.نقطه عطف داستان شگفت

مادامى که با خدا رویارویى معنى دارى نداشته باشیم، گویى هیچ چیز در زندگیمان معنا و مفهوم ندارد. 
خدا براى همه است. هر فرد مسیحى باید با خدا روبرو شود و زندگیش عوض گردد. همه ما در رویارویى با 
شویم. یعقوب پس از آن کشمکش مذبوحانه دیگر یعقوب مى» گذارىنشانه«اى است که از سوى او چنین لحظه

تغییر پیدا کرد.» شاهزاده«به اسرائیل یعنى » فریبکار«نبود. نام او از یعقوب یعنى 
اراده خدا در زندگى، خدمت و شخصیت ما این است که از یعقوب به اسرائیل تبدیل شویم. این نخستین 

اى بیتوته کرد تا دمى بیاساید و آن وقت با خدا رودررو بارى نبود که یعقوب در میانه سفر شبانگاه در گوشه
ستراحت در بیابان اطراق کرد. آن گریخت، شب براى اشد. بیست سال پیش هم، زمانى که از خشم برادرش مى

شب خدا را در رویایى دید که بر فراز نردبانى ایستاده است. در همانجا بود که خداوند به یعقوب وعده داد: 
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(پیدایش » اینک من با تو هستم و تو را در هر جایى که روى محافظت فرمایم تا تو را بدین زمین بازآورم«
است.» خانه خدا«ئیل را برایش برگزید که معنایش کرد، نام بیتترك مى). او زمانى که آن محل را 15:28

خواهد از جایمان شویم که دیگر دلمان نمىئیل نزدیک مىمشکل اکثر ما مسیحیان این است که آنقدر به بیت
رویاهاى این خانه خدا است. در اینجا«گویند: رسند و مىئیل مىها مثل یعقوب به بیتتکان بخوریم. بعضى

روند. این زیباست، به توانم فرشتگان را مشاهده کنم که از حضور خداوند باال و پایین مىبینم. مىخوبى مى
»ام، پس چرا با برداشتن گامى دیگر خودم را به دردسر بیندازم؟خواستم رسیدهآنچه مى

ئیل به فنیئیل نقل مکان ما باید از بیتتا زمانى که گام بعدى را برنداریم، زمینمان شفا نخواهد یافت. همه 
کنیم. یعقوب پس از رویارویى با خدا در فنیئیل براى مالقات برادرش عیسو شتافت. این بار دیگر نه صحبت از 

جنگ بود، نه کشتن و نه فاجعه. او دیگر مجبور نبود با عیسو بجنگد، چون قبالً با خدا کشتى گرفته بود.
دانستن این موضوع براى ما خیلى اهمیت دارد که باید از بسیارى از جنگهاى جسمانى پرهیز کرد. تنها یک 
پیکار است که تعیین کننده است که همانا دست و پنجه نرم کردن با خدا است. الزم است بإ؛پکک سماجتى 

خداوندا، تا مرا برکت «و بگوییم: چون سماجت یعقوب و به روشى مقدس و توأم با ترس با خدا کشتى بگیریم 
باید به خدا اجازه بدهیم طبیعت خودرأى و فریبکار ما را در هم بشکند.» کنم.ندهى، رهایت نمى

چند سال پیش کلیساى من در آرژانتین با سالى پرتالطم رودررو شد. تا آن زمان ما در کمال وحدت و 
اى از خادمان از تالفات، ناگهان هیئت شبانى دو دسته شد. عدهکردیم. اما به خاطر برخى اخیکپارچگى عمل مى

موضوعى جانبدارى کردند و گروهى دیگر با آن به مخالفت برخاستند. کار چنان باال گرفت که کم کم از جانب 
ها صحبت از دو پاره شدن کلیسا مطرح شد.بعضى

کردم، ار بردم. ولى هر چه بیشتر تالش مىمن به عنوان شبان ارشد تمام تالشم را براى حل مسئله به ک
اى نداشت. گذاشتم اما فایدهشد. براى حل مشکل پشت سر هم جلسه بحث و گفتگو مىمشکل از قبل بدتر مى

کردیم، از برگزارى جلسات و مطرح کردن نقطه نظرات دو گروه مخالف نیز دریغ با این که خیلى دعا مى
کشید.سات کار به تنش مىنداشتیم. اما در بعضى از همین جل

کردم و با شبى باالخره از همه چیز خسته شدم و کاسه صبرم لبریز شد. من مرتباً به سراسر جهان سفر مى
بردم، آن وقت کلیساى خودم به خاطر اختالف نظر دو پاره شده خود پیام تقدس، پارسایى و آتش خدا را مى

هایم که کردم دیگر تمام ایدهاحساس مى» این اصالً خوب نیست!خداوندا، «بود. در حضور خدا فریاد زدم: 
ها واقعاً خالقانه بودند. ما براى پایان دادن اند. بعضى از این ایدهممکن بود به کل قضیه کمکى بکنند، ته کشیده
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رفت. دست روى هر کردیم. اما به رغم همه تالشها هیچ کارى پیش نمىبه معضل و اختالف سخت کار مى
کرد.گذاشتیم اوضاع را بدتر مىارى مىک

بدین » روم بخوابم.خداوندا، تا جوابم را ندهى، نمى«آن شب در حضور خدا به روى درافتادم و گفتم: 
ساعتها به » باید مرا و کلیسایم را برکت دهى.«ترتیب کشتى گرفتن با فرشته خداوند را آغاز کردم. در دعا گفتم: 

م بودم از خدا چیزى بشنوم، از شدت خستگى تقریباً درحال بیهوشى بودم.دعا ادامه دادم. مصم
اى درغلتیدم و از خستگى به خواب مقدسم را در دستانم گرفته بودم روى کاناپهسرانجام درحالى که کتاب

وى رفتم. کمتر از دو ساعت به صبح مانده بود که از خواب بیدار شدم و خداوند به خاطر رحمتش مرا به س
مقدس هدایت کرد. به محض اینکه آیه مزبور را خواندم پاسخ مشکل را دریافتم. قسمتى از کتاب

درنگ گوشى تلفن را برداشتم و به یکى از کسانى که درگیر معضل کلیسایى بود زنگ زدم و از او بى
از آن لحظه » مشکل پیدا شد.راه حل«خواستم هر چه زودتر براى مذاکره پیش من بیاید. وقتى او را دیدم گفتم: 

به بعد با وجود همه مشکالت و موانع ما گام به گام از وضعیت اختالف دور شدیم، بدون اینکه بر سر این 
اختالف حتى یکى از اعضایمان را از دست بدهیم و کارمان به جدایى دردناك در کلیسا بینجامد. زمانى که من 

نسانى برداشتم و دست به دامان خدا شدم، جواب گرفتم. حتى هاى ااز فرط استیصال دست از همه ایده
اى که تنظیم کرده بودیم نتوانسته بود مشکل دو طرف را حل کند، چون هیچیک حاضر توافقنامه چهارده صفحه

به امضاى آن نشدند. وقتى باالخره تصمیم گرفتم با فرشته خداوند پنجه در پنجه افکنم، پاسخ مسئله پیدا شد.

کندتگى، خدا را جذب مىشکس
ایستد، اما فروتنان خدا در برابر متکبران مى«گوید: گردد. کالم خدا به ما مىخدا به دنبال مسیحیان زخمى مى

گردد که دیگر نامشان یعقوب نیست. یعقوب نمونه ). خدا به دنبال کسانى مى6:4(یعقوب » بخشدرا فیض مى
برند. قوم خدا باید در برابر ت که از موقعیت خود نهایت استفاده را مىآدمهاى زیرك و چاالك و باهوشى اس

ام، ولى آنقدر مشتاق تو خداوندا، من صدمه دیده«گویند: گردد که مىخدا شکسته باشند. او دنبال کسانى مى
»دهم.هستم که تا زمان گرفتن جواب به کشتى گرفته ادامه مى

جوابتان را خواهید گرفت! اصالً مهم نیست که از این مبارزه، لنگان بیرون از کشتى گرفتن با خدا نهراسید، 
بیایید. اصالً من امیدوارم که این اتفاق برایتان بیفتد! باید با طریقهاى مزورانه جسم مقابله کرد و آنها را نابود 

کرد. بزرگترین خوانیم که فرشته خداوند ران یعقوب را لمس نمود. در شرح کشتى گرفتن یعقوب چنین مى
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کند. اما خدا باید قوت انسانى یعقوب استخوان و عضله بدن در ران قرار دارد و بر قوت و توان انسان داللت مى
شکست تا او حقیقتاً در خدا قوى بشود.را درهم مى

خداوندا، از ما به عنوان نسلى که نه تنها اهدافمان پاك است «الزم است غرورمان خورد شود. باید بگوییم: 
باشد استفاده کن. از ما انسانهایى پایبند به حرفهایمان بلکه راههاى رسیدن به اهدافمان نیز پاك و مقدس مى

»بساز.
). در دنیاى کنونى که تنظیم 37:5شما نه (متى » نه«ه باشد وشما همان بل» بله«عیسى به ما هشدار داد که: 

شکایت و اقامه دعوا علیه دیگران باب شده و هزار جور امضا و اقدامات حفاظتى رواج یافته، هنوز مردم قول 
اند، از گذارند. پیوندهاى زناشویى که با سوگند وفادارى و حلقه و عکس و قباله محکم شدهخود را زیر پا مى

گسلند. مردم در روابط کارى و تجارت و خالصه همه روابط اجتماعى به دروغ و کلک متوسل مىهم
گردند.مى

اى خداى قادر مطلق، از امروز من انسان باشرفى خواهم «به قول و قرارها و حرفهایتان پایبند باشید. بگویید: 
مردم به خوبى منظورم را درك » بله«گویم ى مىبود؛ یک انسان درستکار و راستگو که به قولش پایبند است. وقت

»خواهند کرد.

از اراده خدا جلو نزنید
یعقوب بیست سال صبر کرد تا اراده خدا در زندگیش نمایان شود. شاید همیشه هم بیست سال طول نکشد، 

کنیم تا بعد خدا ولى در غالب اوقات ما باید یک دوره خشکسالى یا یک فصل بیابان را در زندگیمان تجربه
اش را آشکار سازد. براى دانستن اراده خدا در مورد زندگیتان از او جلوتر نزنید.اراده

توانند تا دوند. اگر دختر یا پسر جوانى هستید، جزو کسانى نباشید که نمىبسیارى از مسیحیان جلو جلو مى
توانم تا هنگام شوند. فکر نکنید که، من نمىمىهنگام ازدواج صبر کنند و پیش از موعد با نامزد خود همبستر

دانم که او همان کند من که نامزدم را  دوست دارم و مىشوم. چه فرقى مىعروسى صبر کنم؛ خیلى وسوسه مى
کشاند.زوجى است که خدا برایم در نظر گرفته. اینگونه فکر کردن شما را به زناکارى مى

صبرى از کند که براى آن دعوتتان نموده، بىا را وارد خدمت روحانى مىدر این مورد که خدا چه وقت شم
اش نمایید. کسى که خود نشان ندهید. سعى نکنید با  اقدامات خودتان او را وادار به جلو انداختن اراده

ن تواند تا موقع باز شدن درهاى خدمت انتظار بکشد، هرگز به اولیاى امور احترام نخواهد گذاشت. چنینمى
هاى نام یکى از ترانه"هر چه دلم خواست کردم"مبتالست. » هر چه دلم خواست کردم«شخصى به مرض 
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ام. ما به اندازه کافى در کلیسا معروف فرانک سیناترا است، به همین خاطر من آن را سندرم فرانک سیناترا نامیده
خودمحورى و خودرأیى داریم. 

اینکه هیچ چیز به خواست -زندگیم نازل شد، از یک چیز مطمئن بودمآتش خداوند بر1997وقتى در سال 
و میل من نیست. همه چیز در دستان او بود. به کلى گیج، ترسان و معذب بودم، ولى وقتى دیدم که خدا 

اش را در زندگیم آشکار کرده شادى عظیمى به من روى آورد. به خدا وقت بدهید تا در زندگیتان عمل نقشه
مکان فنیئیل بیایید و با دعا و مراقبت منتظر باشید تا اراده خدا براى زندگیتان مکشوف شود. خدا برکتى کند. به

را که به شما وعده داده، نصیبتان خواهد نمود!
رویاى من تشکیل یک قوم پارسا است، با این وجود در بسیارى از موارد، طریقهاى کلیسا مبتنى بر پارسایى 

ز آنکه آتش خدا را در زندگیم لمس کنم، احساس خوبى داشتم. از اینکه هیچ گناه چشمگیرى نیست. تا پیش ا
کردم. اما وقتى خدا قلب فاسدم را به من نشان داد، همه چیز در زندگیم نیست احساس اعتماد به نفس مى

ص کنیم. باید به شروع به عوض شدن نمود. ما الزم است خودمان را از شّر تظاهر، ناراستى، دروغ و تقلب خال
دهد، اعتراف کنیم. آن را تماماً به خدا بسپارید. تصمیم اى که خدا نشانمان مىتک تک گناهانمان، در هر زمینه

بگیرید که از امروز به بعد یک انسان روراست و صدیق باشید؛ یک اسرائیل نه یک یعقوب.
خودش را به شما خواهد نمایاند. هر دروغ و خودتان را از طریقهاى دنیوى خالى کنید، خداوند راههاى 

ریاکارى در بدن مسیح باید به صداقت و شرافت کامل مبدل شود. دعاى من این است که خدا داغى بر تن و 
زخمى بر جسم ما بگذارد تا دیگر جرأت نکنیم با ابزار دنیوى به خدمت روحانى بپردازیم. باشد که خدمت ما 

د که ما به نشانه یادآورى وابستگى کاملمان به قدرت او، بنگریم.القدس باشد. باشبه قوت روح
ارتش در حال آموزشى که قرار است به خوبى تجهیز هم بشود، به سربازان مجروح نیازى ندارد. ارتش خدا 

دهد که هرگز تلفات نخواهیم داد. تنها الزم به ما تضمین مى-خدا- تنها ارتشى است که فرمانده کل قوایش
کند.ست از دستورهاى او اطاعت کنیم. خدا ارتش خود را آماده مىا

بیش از دویست سال پیش جان وسلى، اصالحگر دینى بزرگ، بیشتر از دویست هزار نفر از مردم را در 
کرد. او به این یاد مى» هاى مقدسکلوپ«نویسى کرد. او از این گروهها تحت عنوان گروههاى کوچک نام

و دو پرسش داده بود تا در پرسشهاى روزانه خویش مورد استفاده قرار دهند. دو پرسش از گروهها بیست
آیا خود را «کنید؟ و پرستشهاى او چنین بودند: آیا آگاهانه یا ناآگاهانه تظاهر به شخصى دیگر بودن یا نبودن مى

»نمایانید؟بهتر از آنچه که واقعاً هستید به دیگران مى
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ریایى بازگردیم. باید به خلوص و راستى برگردیم. شاید الزم باشد که سیح به صداقت و بىباید در بدن م
بعضى از شما براى جبران مافات گامهایى بردارید. از خداوند حکمت بطلبید. گاهى دعاى توبه آخرین قدم 

نیست، بلکه تازه اولین قدم است. براى رسیدن به خدا باید گامهاى متعددى برداشت.
دانید که چگونه باید این گامها را بردارید، با شبانتان یا رهبرانتان مشورت کرده از آنها اگر با  اطمینان نمى

کند، فهرستى از القدس به اینکار تشویقتان مىیارى بخواهید. شاید الزم باشد گذشته را جبران کنید. اگر روح
).8:3توانید ثمره شایسته توبه بیاورید (نگ به لوقا مىگامهایى که باید بردارید را تهیه نمایید. با این کار

دعاى توبه
پدر هر طریق ناراستى که در وجود من هست پیدا کن. ژرفترین قسمتهاى وجود مرا تفتیش نما. اى خدا مرا 

م دست از خواهسازى؛ چیزى که بسیار فراتر از قوت انسانى خودم است. من مىبراى چیزى بس عظیم مهیا مى
کنم.گذارم اى خداوند و از تو طلب رحمت مىها را بر مذبح تو مىسالحها و ابزار دنیوى بردارم. اکنون این

ئیل به فنیئیل منتقل ساز. مرا خواهم با تو کشتى بگیرم. مرا از یعقوب به اسرائیل تبدیل نما. مرا از بیتمى
کشم. ى، ترس از انسان و میل به خشنود ساختن دیگران دست مىطلبى، خودخواهکامالً تبدیل نما. من از جاه

کنم که ایستم. خداوندا، دعا مىدر برابر ناراستى، روح دروغ و فریب و عدم شفافیت و صداقت به نام عیسى مى
تو فکر، طریق و چشمانم را پاك بسازى. به جسمم زخم وارد کن و بگذار هنگام راه رفتن بلنگم. ترجیح 

ه دست تو مجروح شوم اى خداوند، تا اینکه به دست شیطان هالك گردم.دهم بمى
خواهم دست از معامله کردن برداشته و کل وجود خویش را به تو بسپارم؛ اى خدا، با رحمت خود بیا. مى

خواهم بدون قید و شرط خودم را وقف تو کنم، نه با قید و شرط. مرا دریاب؛ مرا بپذیر؛ زندگیم را مى
نمایم! به نام مسیح، آمین.رصد به تو تقدیم مىصدد
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فصل سوم

گناه شمشون: عطاى روحانى 
}P  Charisma - P{

و فقدان شخصیت روحانى 

چند سال پیش خبر شبانى به گوشمان رسید که خدا در کلیسایش به طرزى مافوق طبیعى حضور خود را 
شد. مردم به ایستگاه رادیو کرد هم این تجلیات دیده مىداد. حتى زمانى که او در رادیو برنامه اجرا مىنشان مى
گوید از سقف باره امور الهى سخن مىکند و یا درگفتند هنگامى که او دعا مىزدند و به او مىزنگ مى

ریزد. یکبار وقتى این مطلب را شنید در استودیو چشم گرداند تا موضوع را با هایشان خاك طال فرومىخانه
صدابردار و سایر کارکنان رادیو مطرح کند ولى هیچ کس را ندید. وقتى برخاست تا دنبال آنها بگردد، همگى را 

زمین افتاده دید.در اثر حضور قدرت خدا روى 
پیوست. هنگامى که مردم در گفت که در کلیسایش به وقوع مىاو از آیات و عجایب دیگرى نیز سخن مى

ریخت و سرایندگان این سنگها را از روى حال پرستش بودند، بر سر سرایندگان کلیسا سنگهاى قیمتى فرو مى
شان با طال پر شده است. ما بودند که دندانهاى خالىکردند! دیگر اعضاى کلیسا دریافته موهاى خود جمع مى

شناختیم.خودمان چند نفرى از کسانى را که دندانهایشان از طال پر شده بودن مى
پس از اینکه اتفاقات مذکور به وقوع پیوست، واعظ مزبور را به کشورهاى مختلف دعوت کردند تا داستانش 

رسید که هنگام موعظه وى تا شعاع یکصدپایى اطراف محل رهایش به ما مىرا با دیگران نیز در میان بگذارد. خب
نشیند.ها خاك طال مىوعظ، روى خانه

کامالً معلوم بود که خدا در خدمت روحانى این شخص خود را متجلى ساخته است. کلیساى او آیات و 
بودند. کلیساى او با رشد سریعى کرد و بسیارى به جماعتش اضافه شده طبیعى را تجربه مىمعجزات مافوق
مواجه شده بود.

اما هنوز چند سالى از آغاز این آیات نگذشته بود که خبرهاى کامالً متفاوتى از این مرد شنیدیم. او همسرش 
آیا «خواهید بپرسید که کرد! بدون شک مىرا ترك کرده با زن دیگرى گریخته بود و دیگر در کلیسا شبانى نمى

»بار به طور ناگهانى اتفاق افتاد؟فاجعهاین رفتار
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افتد. از قرار معلوم او در طى مدتهاى مدید در موارد مسلماً خیر، هیچ درختى با یک ضربه تبر بر زمین نمى
گوناگون نشان داده که چندان پایبند و وفادار نیست. متأسفانه او نمونه کسى است که عطایاى مافوق طبیعى را 

خصیت مسیحى استوارى برخوردار نیست.دارد ولى از ش

بازى کردن با آتش
» بازى کردن با دنیا«توانیم نام دیگر آن را خطاى بدبختانه در کلیساهاى ما این خطا بسیار شایع است. مى

افتد که ما با امورى که مورد تأیید خدا نیستند بیش از اندازه مأنوس و صمیمى بگذاریم. این امر زمانى اتفاق مى
بینیم که به سازند. در زندگى شمشون مردى را مىشنود نمىگردیم که  اصالً او را خشویم یا وارد روابطى مىمى

رقصید و از طرف دیگر با خاطر بازى کردن با دنیا، زندگى خویش را تباه ساخت. او از طرفى با دشمن مى
کرد.مسحى که خدا به او داده بود، بازى مى

همراه آیات و معجزات دریافت در اینکه شمشون داراى عطا بود، هیچ شکى نیست. او عطایاى روح را به
کرده بود. او رهبرى بود که از لحظه تولد براى خدمت خدا خوانده شده بود. خدا هدایت قوم خود را به او در 

سمت داور سپرده بود.
اى نیک مفتخر بود. والدینش خداترس بودند. فرشته خداوند ایشان را مالقات کرده و این مرد به پیشینه

و را داده بود. تولد وى با آیات و معجزات همراه بود. فرشته خداوند یعنى حضور خدا که به شکل وعده تولد ا
آن ولد از رحم مادر خود براى خدا نذیره خواهد «یک فرشته متجلى شده بود، به والدین شمشون گفته بود: 

). شمشون حتى پیش از تولدش وقف اراده خدا شده بود.5:13(داوران » بود
اى دیندار داشت. در شمشون خیلى چیزها درست بود، ون نبوتهایى درست، تربیتى درست و پیشینهشمش

ولى او فاقد شخصیتى دیندار بود. دارا بودن عطا بدون داشتن شخصیت اخالقى خداپسندانه خیلى خطرناك 
است.

القدس را که عطایاى روحرسد که بدن مسیح میان دو گروه تقسیم شده است: کسانى اغلب چنین به نظر مى
گذارم و هم به قبول دارند و کسانى که ندارند. من از هر دو گروه دوستانى دارم هم به انجیلیها احترام مى

گیرم. اما دیدن این که کسانى بدون داشتن شخصیت روحانى ها و از هر دو طرف چیزهایى یاد مىپنتیکاستى
کوشند انگیزى است. چنین افرادى براى کسانى که مىبرند، چیز غمثابت و محکم، عطایاى روحانى را به کار مى
شوند.در طریق روح گام بردارند، سنگ لغزش مى
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باشد که در حین خواندن این کتاب خدا به شما فیض ویژه عطا کند تا قدوسیت کامل او شما را فرو بگیرد. 
د پیدا کنید. منتظر زمانى دیگر نشوید؛ ممکن کنم که به تقدس به صورت افراطى اعتقامن شما را دعوت مى

القدس پیرامون اعتقاد به تقدس کامل در زندگى با کنید که روحاست زمان دیگر هرگز فرا نرسد. اگر حس مى
کند، از همین امروز شروع کنید.کند، در هر سنى که هستید فرقى نمىدلتان صحبت مى

براى پرواز باید دو بال داشت
کردیم. روزى در اتاق نشیمن مسابقه کوچکترین پسرم شش ساله بود، ما در آرژانتین زندگى مىوقتى

هواپیماى یک باله. من از -موشک کاغذى پرانى به راه انداختیم. پسرم تصمیم گرفته بود هواپیمایى جدید بسازد
».این هواپیما پرواز نخواهد کرد«پیش به او گفتم که 

و » بسیار خوب«گفتم: »دانى؛ بگذار آن را بسازم، آن وقت خواهى دید.بابا، تو نمى«او در جوابم گفت:
اش را پرتاب کرد. گذاشتم ابتکار خود را عملى سازد. او با هزار امید و انتظار و با همه توان هواپیماى کاغذى

بودم، پرواز نکرد.گویى کرده هواپیما در هوا نیم چرخى زد و تلپى روى زمین افتاد. همانطور که پیش
توان با یک بال پرواز اندیشند در خدمت روحانى مىکنند. آنان مىها از همین الگو پیروى مىبدبختانه بعضى

شوند. چرا؟ چون براى پرواز کردن در اراده خدا باید کرد. خیلى هم توقع موفقیت دارند ولى به تلخى نومید مى
دو بال داشت: عطا و شخصیت.

گیرند افراد صالح و داراى از کردن با یک بال محال است. برخى مسیحیان باوجودى که تصمیم مىپرو
سازند و به کلى مسح، معجزات، مقدس مىشخصیت اخالقى استوارى باشند، خویشتن را تنها وقف تعلیم کتاب

دوره رسوالن به وقوع دهند که معجزه فقط درکنند. حتى گروهى چنین تعلیم مىآیات و عجایب را فراموش مى
کنند و با آیات و عجایب به کار گرفته پیوسته است. دیگران به این علت که حضور خدا را احساس مى

گیرند اینگونه در پیشگاه خدا خویشتن را صالح سازند. اینان شخصیت را به کلى فراموش شوند، تصمیم مىمى
کنند.مى

مقدس نیستند. خدا بدن مسیح را خوانده تا به هر دو ق با تعلیم کتابهیچکدام از این افراط و تفریطها مطاب
توانیم هم از روح پر باشیم و عطایاى او را در زندگیمان داشته باشیم و هم شخصیت و ایمان داشته باشد. ما مى

استوارى داشته باشیم.

هفت مزیت روحانى
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دادند و ممکن است بخشى از شون را تشکیل مىهر یک از مزیتهاى روحانى زیر، بخشى از زندگى شم
ها متضمن موفقیت و زندگى تجربه مردان و زنان خدا نیز باشند. اما بدون شخصیت هیچیک از این مزیت

روحانیتان نخواهد بود.

دعوت از جانب خدا-1
شمشون از لحظه تولد دعوت داشت تا براى خدا نذیره و براى قومش رهبر باشد:

اى، لیکن حامله شده پسرى اینک تو حال نازا هستى و نزاییده«شته خداوند به آن زن ظاهر شده او را گفت: فر
خواهى زایید. و االن با حذر باش و هیچ شراب و مسکرى منوش و هیچ چیز نجس مخور. زیرا یقیناً حامله 

مادر خود براى خدا نذیره خواهد شده پسرى خواهى زایید و استره بر سرش نخواهد آمد، زیرا آن ولد از رحم
).3:13-5(داوران » بود و او به رهانیدن اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد کرد

ها که دعوت داشتند، از خود سلب صالحیت دانید خیلىدعوت داشتن از خدا خیلى عالى است. ولى آیا مى
پى تحقق دعوت او با روشهاى انسانى خویش و طبق اى به دعوت خدا لبیک نگفتند. دیگران در کردند؟ عده

برنامه زمانى خویش برآمدند.

بخوبى آماده بودن-2
پدر و مادر شمشون مطابق دستوراتى که از فرشته خداوند گرفته بودند، او را پرورش دادند و تجهیز کردند. 

گرفتند: آنها مسئولیت پدرى و مادرى خود را کامالً جدى مى

آه اى خداوند، تمنا اینکه آن مرد خدا که فرستادى بار دیگر نزد ما «و مانوح از خداوند استدعا نموده گفت: 
و خدا آواز مانوح را شنید و » بیاید و ما را تعلیم دهد که با ولدى که مولود خواهد شد، چگونه رفتار نماییم

د، اما شوهرش مانوح نزد وى نبود. و آن زن به فرشته خدا بار دیگر نزد آن زن آمد و او در صحرا نشسته بو
اینک آن مرد که در آن روز نزد من آمد، بار دیگر ظاهر شده «زودى دویده شوهر خود را خبر داده به وى گفت: 

).8:13-10(داوران » است!
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اینکه انسان دیندارى را از پدر و مادر به ارث ببرد مزیت بزرگى است. اما این هم موفقیت را تضمین 
اند، به طور خودکار باعث کند. صرف اینکه پدر و مادر ما، ما را با کالم خدا آشنا و بر طبق آن تربیت کردهنمى
شود که ما راه تقدس را برگزینیم.نمى

آیات و عجایب-3
هاى آتش مذبحى اى ظاهر شد تا خبر تولد شمشون را به پدر و مادرش بدهد، سپس او در میان شعلهفرشته

که مانوح براى قربانى کردن برپا کرده بود، صعود نمود.

رفت، فرشته خداوند در شعله مذبح زیرا واقع شد که چون شعله آتش از مذبح به سوى آسمان باإل؛چ کک مى
و مانوح و زنش چون دیدند، رو به زمین افتادند. و فرشته خداوند بر مانوح و زنش دیگر ظاهر صعود نمود،

).20:13-21نشد، پس مانوح دانست که فرشته خداوند بود (داوران 
ممکن است خدا براى جلب توجه شما و تأیید دعوتتان دست به آیات و معجزات بزند. اما حتى بزرگترین 

انند متضمن موفقیت باشند.تومعجزات هم نمى

برکت خدا در زندگیتان-4
شمشون در آغاز برکت خدا را بر زندگیش داشت.

).24:13و آن زن پسرى زایید، او را شمشون نام نهاد، و پسر نمو کرد و خداوند او را برکت داد (داوران 

گزینیم. اگر پیوسته با دنیا بازى کنیم یا آشکارا واقعیت این است که ما باید راه رفتن در برکت خدا را بر
هایى را که براى ما کشیده شده قربانى سازیم.نااطاعتى کنیم، ممکن است تمام نقشه

القدسحضور ملموس روح-5
کرد، و مردم هم انگیخت، حس مىشمشون حضور روح را که از درون وى را براى انجام اعمال عظیم برمى

گرفتند.أثیر پیروزیهاى غیرعادى او قرار مىسخت تحت ت
).5:13و روح خداوند در لشگرگاه دان در میان صرعه و اشتاؤل به برانگیختن او شروع نمود (داوران 
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گیرى توانیم چنین نتیجهنمى» کنیمالقدس را احساس مىروح«اى کلیسایى فقط به این دلیل که ما در جلسه
دارد. براى ارزیابى خدمت یک فرد برى جلسه را به عهده دارد، در طریق تقدس گام برمىکنیم که واعظى که ره

توانیم به احساسات متکى باشیم.نمى

معجزات مافوق طبیعى عظیم-6
).6:14اى دریده شود (داوران و روح خداوند بر او مستقر شده آن را درید به طورى که بزغاله

اند چون آیات و معجزات از دستانشان اند، تنها به این دلیل که تصور کردهوط نمودهچه بسیار خادمانى سق
تأثیر عیب هستند. پس از اینکه چند نفر را شفا دادند، خودشان تحتبه ظهور رسیده، پس نزد خدا پاك و بى

شوند و ر مىآن وقت مغرو- اندگویى عامل اصلى شفا خودشان بوده-گیرند خدمات روحانى خویش قرار مى
گردد.همین غرور موجب سقوطشان مى

دوام آوردن در کار-7
شود که تصور شمشون بیست سال به عنوان داور هدایت قوم اسرائیل را برعهده داشت. ولى این دلیل نمى

القدس ایستاده و گوید روحکند یا مىکنیم چون فالنى سالیان دراز موعظه کرده، پس در وراى هر کارى که مى
کند.از او پشتیبانى مى

از برکت اولیه فراتر بروید
سپرد، الزم است از برکت اولیه فراتر برویم. تمام مزیتهاى کسب موفقیت در خدمتى که خدا به ما مىبراى 

ظاهرى که شمشون در زندگیش داشت، براى نگهداشتن او از افتادن در کام یک فاجعه روحانى کافى نبود. 
این «ه من گفت: دهد، روزى بها مشورت مى)، شبانى که به خیلىPedro Ibarraکشیش پدرو ایبارا (

»باشد، نه برعکس.قانون زندگى است: این شخصیت است که حامل مسح مى
ها خبر تصادفات رانندگى ناشى از معیوب بودن تایر خودروها چند سال پیش در تلویزیون و روزنامه

رفته بود. در گردید، جان بسیارى از انسانها تا به حال از دستجنجالى به پا کرد. اگر این نقص برطرف نمى
توانیم چندین عیب را برشماریم، عیبهایى که عاقبت منجر به سقوط او شدند. چقدر شخصیت شمشون مى

مقدس درس بگیریم و از همان دامها بپرهیزیم.خوب است که از داستان زندگى او در کتاب

تند خویى
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خشمش افروخته «گوید که شمشون ىم19:14اش بود. داوران یکى از معایب اخالقى شمشون تندخویى
شمشون خوانده شده بود تا اسرائیل را از ستم فلسطینیان برهاند. این خدا بود که او رإ؛چ کک خوانده بود، » شد.

ولى او هنگامى که مردان اشقلون را قلع و قمع کرد، در چارچوب دعوتى که خدا از وى کرده بود، عمل ننمود. 
کرده، ولى نیروى محرك او قدرت خدا نبود. انگیزه او خشمى ا هم احساس مىشاید او حضور قوى خداوند ر

القدس تعدیل نشده بود.بود که به وسیله روح
کنند. مسیحیانى هستند که هنوز بدى دیگران نسبت آدمهایى هستند که با قوت و انگیزه خشم خود عمل مى

رانى هستند که هنوز از دیگران نفرت دارند. آنها هنوز از اند و به اصطالح ایماندابه خودشان را فراموش نکرده
اش داده بودند اند که حتى در هنگام مصلوب شدن نزد خدا براى کسانى که شکنجهعیسى این درس را نیاموخته

تواند نیروى محرك بسیار مخربى باشد.دعا کرد و آمرزش طلبید. خشم مى
گرا بود و هم انتقام جو.شمشون هم واپس

(داوران » گناه خواهم بود اگر ایشان را اذیتى برسانماین دفعه از فلسطینیان بى«شمشون به ایشان گفت: 
3:15.(

اگر به اینطور عمل کنید، البته از شما انتقام خواهم کشید و بعد از آن آرامى خواهم «شمشون به ایشان گفت: 
).7:15(داوران » یافت

العمل اش به جاى آنکه در رفتار پیشتاز باشد، همواره عکسخاطر همین تند خویىاو یک رهبر بود ولى به
داد.شد، بالفاصله واکنش نشان مىدهد. هر توهین و تعرضى به او مىنشان مى

شخصى کردن خدمت
عیب اخالقى دیگرى که شمشون داشت، مسئله شخصى کردن خدمت بود. او بدون اینکه از خداوند 

به نحوى که ایشان به «خوانیم: چنین مى11:15کشید. در داوران رى داشته باشد، شخصاً نقشه حمله مىدستو
»من کردند، من به ایشان عمل نمودم.
توانند جایگاه خود را در بدن مسیح پیدا کنند. مدتى در یک قسمت خدمت در کلیسا افرادى هستند که نمى

روند. آنان به همان راحتى که کانال شوند و اصالً به کلیسایى دیگر مىکنند، بعد ناراحت و عصبانى مىمى
قوم خدا و مجهز و استوار و قوى براى نمایند. اگر ماکنند، کلیساى خود را عوض مىتلویزیون را عوض مى

دهیم؟ پس چرا بسیارى از وفایى از خود نشان مىخدمت به او هستیم، پس چرا در کار خدمت اینقدر بى
کنند؟گذرد و هنوز جایگاه واقعى خود را پیدا نمىمسیحیان، سال از پس سال مى
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کنند کار کلیسا بر محور آنان یال مىیکى از مشکالت شخصى کردن خدمت است. مسیحیان خودشیفته خ
هر وقت فالن چیز اول انجام «، »اگر در حیطه مسئولیتهایم باشد...«، »اگر فالن چیز را به من بدهند...«چرخد. مى

کنیم خدا صفحه کاغذى سفید به ما داده  شنویم. ما فکر مىاینها حرفهایى است که از چنین افرادى مى-»شد...
ما لوح سفید زندگى -ایم که قضیه کامالً برعکس استداریم  آن را پر کنیم. فراموش کردهتا هر طور دوست 

کنیم خدمت مال خودمان اش است آن را پر نماید. فکر مىایم تا او هر طور ارادهخودمان را به خدا تقدیم کرده
است. یادمان رفته که خود ما از آن خدا هستیم.

وفایىبى
کرد رفت، شمشون از زیر تعهد خویش شانه خالى مىشد و کارها سخت پیش مىخراب مىهر وقت اوضاع 

به خانه پدر خود برگشت. و زن شمشون به رفیقش که «خوانیم: چنین مى19:14-20شد. در داوران وفا مىو بى
در خالل پیش از این شمشون با دخترى فلسطینى عروسى کرده بود. » شمرد، داده شداو را دوست خود مى

اش معمایى طرح کرد. او مطمئن جشن عروسى او در غلیان خودستایى و غرور براى دوستان جدید فلسطینى
اش تبانى کرد تا بود که ایشان هرگز نخواهند توانست معما را حل کنند. اما چون زنش با دوستان تازه فلسطینى

و خیلى راحت چمدانهایش را بست و خانه را جواب را از زیر زبانش بیرون بکشد، او همسر خود را رها کرد.
ترك کرد، و با این کار نشان داد که اصالً پایبند و وفادار به همسر تازه خویش نیست.

در طى برگزارى کنفرانسى در آرژانتین، شبان جوانى پیش من آمد تا اعتراف کند. پیغام تقدس قلب او را 
هم جدا شده بودیم، اما وقتى پیغام تقدس کامل را شنیدم، به من و همسرم از«سوراخ کرده بود. او گفت: 

این شبان جوان بر خالف شمشون » ام را جمع کردم و پیش همسرم بازگشتم.آپارتمانم برگشتم و لوازم و اثاثیه
خواهد.فهمیده بود که خدا از ما وفادارى مى

ثمرات توبه ما باید براى دیگران » وبه بیاورید.ثمرات شایسته ت«گوید:، یحیاى تعمید دهنده مى8:3در لوقا 
وفایى و نادیده گرفتن تعهدات و قولهایمان زندگى نماییم؛ و حق توانیم با بىمشهود و ملموس باشد. ما نمى

شناسم که به سرتاسر ایاالت متحده سفر نداریم از فرط خشم مسئولیتهاى خود را از یاد ببریم. مبشرى را مى
گرفتند. ولى بعد معلوم نمود. مردم تحت تأثیر پیغامها و معجزات او قرار مىبیدارى برپا مىکرد و جلساتمى

شد که این مرد دو زن را طالق داده و در ایالتى دیگر تحت تعقیب پلیس است، چون از زیر پرداخت مخارج 
کند، خدمت او تأمین معاش فرزندش شانه خالى کرده است. اگر کسى از حریم خانواده خودش محافظت ن

باالى منبر هیچ ارزشى ندارد.
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نگاه شهوانى
و شمشون به غزه رفت و در «گوید: به ما مى1:16عیب دیگر شمشون نحوه روابطش با زنان بود. داوران 

دانست که به پاکى اخالقى و جنسى خوانده شمشون به عنوان نذیره مى» اى دید، نزد او داخل شد.آنجا فاحشه
اى که شیطان از طریق شهوات جسم پیش پایش گذاشته بود دورى توانست از وسوسهست. ولى او نمىشده ا
کند.

و بعد از آن واقع شد که زنى را در وادى سورق که اسمش دلیله بود دوست «خوانیم: مى4:16در داوران 
و به سوى تباهى خود برداشت. از نگاه شهوانى و ماجراى عشقى ناپخته مسلماً گامهایى بودند که ا» داشت.مى

تواند قدرت شهوت چشم و شهوت جسم برحذر باشید که شما را نابود خواهند کرد. گاهى تنها یک نگاه مى
مردى را به زناکارى بکشاند.

عقل و شعور
شمشون به قدرى به دعوت خدا از خودش غره شده بود که بناى بازى کردن با مسح  خود را گذاشت. 
وقتى دلیله منشاء قدرت وى را از او سؤال کرد، او از روى شوخى در مورد آن منشاء به وى دروغ گفت و بعد 

از همان قدرت براى خالصى از چنگ دشمنان استفاده کرد. این خطرناك است!
اگر مرا به هفت ریسمان تر و تازه که خشک نباشد ببندند من ضعیف و مثل سایر «شمشون به دلیله گفت: 

ریسمانها را بگسیخت، چنانکه ریسمان کتان که به آتش «). پرواضح است که او 7:16(داوران » مردم خواهم شد
درتش را که در موهایش نهفته بود، به ). خدا به شمشون دستور داده بود که راز ق9(آیه » بر خورد گسیخته شود

کسى نگوید.
اما دشمنانش دست بردار نبودند. دلیله به پرسش و کنجکاوى خود ادامه داد. تا اینکه باالخره شمشون 
حقیقت را به او گفت؛ رازى را که خداوند به او سپرده بود، با دشمن در میان گذاشت. شمشون مرواریدهاى 

کها انداخت. گرانبهایش را پیش خو
تواند با قدرت عظیم بازوانش آنها را پراکنده کرد مثل قبل وقتى دشمنانش از راه برسند، مىاو هنوز فکر مى

کرد...قدرت از او رفته بود. همانطور که یک واعظ قدیمى و قلع و قمع نماید. اما اینبار اوضاع با قبل فرق مى
تمنا اینکه به من بگویى «پرسد: شنید که دلیله از او مىشمشون مى.» جوهره گناه حماقت است«آرژانتینى گفته: 

، با این حال بدون اینکه عقلش »توان تو را بست و ذلیل نمودکه قوت عظیم تو در چه چیز است و چگونه مى
را به کار بیندازد، راز خود را به وى گفت. او عقل و شعور خود را از دست داده بود.
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اذباحساس امنیت ک
توانست فشار پیوسته را تحمل کند. آنقدر دلیله در طى شمشون از لحاظ اخالقى فاقد ثبات بود. او نمى

کند، ). کسى که با دنیا بازى مى6:16روزهاى متوالى غرغر و سماجت کرد تا آخر شمشون عاجز شد (داوران 
د. وقتى به این مرحله برسد، خواهد گردکشد که باالخره تا حد مرگ خسته و عاجز مىکارش به جایى مى

» توانم در برابر وسوسه مقاومت کنم. وسوسه خیلى قوى است.دیگر نمى«گفت: 
شوند که در کنند. وارد روابطى مىخیلى از ایمانداران مثل شمشون با مسحى که خدا به ایشان داده، بازى مى

کنند، حتى اگر این سرگرمى موجب است مشغول مىشاناراده خدا نیست. خود را با سرگرمى که مورد عالقه
کنند روند. با این حال فکر مىزنند و به جاهاى بد مىکنند، حرفهاى بد مىناخشنودى خدا گردد. کارهاى بد مى

رسد که آنقدرها هم گناهکاران بدى نیستند. ولى قدرت آنها هم مثل قدرت شمشون محدود است. زمانى فرا مى
نگیدن برایشان نمانده.که دیگر توان ج

حسى روحانىابتال به بى
کرد زندگیش هرگز دستخوش تغییر حسى شده بود. فکر مىشمشون نسبت به امور خدا دچار نوعى بى

نخواهد شد. او در کار ایجاد تعادل میان مسح الهى و گناه در زندگیش خبره شده بود. او انسانى شده بود که به 
حسى روحانى شمشون را علناً نشان است که بى20:16است. گواه این گفته ما، داوران دنبال امیال خودش

دهد:مى

مثل پیشتر بیرون رفته، خود را «آنگاه از خواب بیدار شده، گفت: » شمشون، فلسطینیان بر تو آمدند.«و گفت: 
اما او ندانست که خداوند از او دور شده است. » افشانم.مى

القدس بدون هشدار کند و حاال روحدانست که خیلى وقت است با مسح خدا و امور دنیوى بازى مىاو نمى
قبلى از زندگیش بیرون رفته است.

نباید فراموش کنیم که عیسى به ما وعده داده که هرگز رهایمان نخواهد کرد. شاید در عمل برکتش را از 
کنان یض و آمرزشش را از ما دریغ نخواهد کرد. یکبار مردى گریهخدمتمان بردارد، ولى اگر توبه کنیم هرگز ف

» ام.کنم که گناهى نابخشودنى مرتکب شدهمن فکر مى«به خانه پدرم آمد و در نهایت استیصال و نومیدى گفت: 
القدس او را براى همیشه رها کرده و دیگر آمرزشى در کار نباشد، او را به وحشت انداختهترس از اینکه روح

بود. من براى کسانى که چنین احساسى دارند، خبرهاى خوشى دارم. اگر از این موضوع نگرانید که مرتکب 
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القدس اید...این خود نشانگر آن است که روحاید، اگر در این مورد نزد خدا استغاثه کردهگناهى نابخشودنى شده
دغدغه روحانى نسبت به وضعیتى که در آن تواند در درونتانالقدس است که مىترکتان نکرده است. تنها روح

هستید، ایجاد کند.

گام برداشتن در شاهراه تقدس
بله، من » گویى که خدا از من انتظار دارد در تقدس کامل زندگى و سلوك کنم؟آیا تو مى«شاید بپرسید: 

ن است؟ به توان انسانى خود گویم! ما باید به طور کامل مقدس زندگى کنیم. آیا چنین چیزى ممکهمین را مى
توانیم چنین تقدسى در خود ایجاد کنیم. به همین دلیل است که من تقدس را به عنوان ما، خیر. من و شما نمى

وار تقدیستان نیز خواهد وار نجاتتان داده، همو معجزهکنم. همان کسى که معجزهاى از آسمان موعظه مىمعجزه
شما مرد، براى پارسا شمردگى، عدالت، حکمت و تقدس شما نیز مرده کرد. همان عیسایى که براى نجات 

گردد.است. همانطور که نجات به وسیله ایمان است، تقدس نیز به واسطه ایمان میسر مى
ام تا به شما بگویم که خودم چقدر مقدس هستم. باور کنید، اگر رحمت خدا نباشد من این کتاب را ننوشته

بدبخت و فلک زده خواهد بود و بدنم فاسدتر از بدن هر کس دیگر. منى که از چهار روح و جان من خیلى 
ام، اگر رحمت خدا نباشد، عاقبتم دوزخ است. اما این خداى قادر مطلق بود پشت نسل بعد نسل مسیحى بوده

ش از که جان، چشمان، فکر و بدن مرا پاك کرد. حتى با وجودى که من زندگى گذشته (به مفهوم زندگى پی
ام، مواقعى بود که در دلم به زندگى پیش از ایمان ام و از بچگى در کلیسا پرورش یافتهایمان به مسیح) نداشته

گشتم.بازمى
گردد چگونه آدمى است؟ او کسى است که پاهایش در دانید کسى که به زندگى گذشته خود بازمىمى

دار باشید ولى در عین لیسا هر سمت یا خدمتى را عهدهتوانید در ککلیساست ولى چشمانش به دنیا. شما مى
حال چنین آدمى باشید، یعنى هنوز دلتان در گرو مهر دنیا باشد.

اى با این عنوان ) خواننده، پیش از آنکه به خداوند  ایمان بیاورد، ترانهKeith Greenکیت گرین (
داریم، دورى از خدا وقتى ما دنیا را دوست مى.» جویىدارى و از من دورى مىتو دنیا را دوست مى«خواند: 

برایمان گریزناپذیر است. شمشون دنیا را دوست داشت، پس از اراده خدا دور شد. او هرگز خودش را کسى 
هیچوقت نگفت: » من دیگر از ایمان استعفا دادم.«دانست که از ایمان برگشته. او هرگز رسماً اعالم نکرد که نمى

کرد اوضاع روحانیش خوب او درواقع فکر مى» م کارى به کار خداى اسرائیل داشته باشم.خواهدیگر نمى«
کرد همه چیز عادى است. است. حتى زمانى که روح خدا او را ترك کرد، متوجه این امر نیز نشد. فکر مى
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از خطاها و اند. باید مقدس براى سرگرمى ما نوشته نشدههمانطور که پیش از این گفتم، داستانهاى کتاب
تواند شما را در مسیر درست قرار دهد:اشتباهات پیشینیان درس عبرت بگیریم. گرفتن تصمیمات ذیل مى

تصمیم بگیرید که از مسح به بهاى از دست دادن شخصیت استفاده نکنید. با آیات و عجایب روى گناه را 
ر خدا شما را به طرزى قدرتمند به کار نپوشانید. نگذارید معجزات شما را تحت تأثیر قرار دهند. حتى اگ

گیرد، اگر گناهى در زندگى خود دارید، باید توبه کنید.مى
توان یافت که فوراً تصمیم بگیرید که دست از بازى کردن با دنیا بردارید. در آمریکا جوانان بسیارى را مى

اى ناشایست با همین جوانان به شیوهاند. اما بندوبارى جنسى یا عمل زنا نشدهمدعى هستند هرگز مرتکب بى
هایمان با جنس مخالف را مورد بازبینى دوباره قرار جنس مخالف خود دوستى و ارتباط دارند. باید دوستى

) در کتاب خود (بیرون رفتن با جنس مخالف را کنار گذاشتم) Joshua Harrisدهیم. جاشوا هریس (
نویسد: مى

دختر و پسر چیست؟ غالب اوقات غرض از بیرون رفتن دختر و پسر با هم آشنایى واقعاً منظور از روابط میان 
شوند و دو نفر بدون داشتن هیچ نیت واقعى درستى با هم دوست و به هم نزدیک مى- با هدف آشنایى است

ا ر- اعم از عاطفى و جنسى- دهند...صمیمیت بدون تعهد، امیال این صمیمیت را براى مدتى طوالنى ادامه مى
تواند به طرزى درست آن امیال را ارضا نماید.کند و در چنین شرایطى شخص نمىبیدار مى

خدا و پادشاهى او. شمشون -هایتان را تنها در وجود یک نفر    خالصه کنیدتصمیم بگیرید که تمام دلبستگى
به انتقام    و بسیارى امیال سر پر سودایى داشت    و دلش ماالمال از امیال و شهوات بود. میل به خشم، میل 

مربوط به روابط عاشقانه. اما خدا قومش را دعوت    کرده که فقط یک میل و اشتیاق داشته باشند؛ اشتیاق به 
خود او.

تصمیم بگیرید از موفقیتهاى هر از گاهى وارد پیروزیهاى دایمى در    مسیح شوید.
تصمیم بگیرید نقاط ضعف شخصیتتان به نقاط قوت تبدیل شوند.

تصمیم بگیرید شخص کاملى باشید. به مسح خود، تقدس؛ به    عطایاى روح، ثمره روح؛ به تعمید 
القدس، آتش قدوسیت و    به عطایا، شخصیت را بیفزایید.روح

و موى سرش «گوید: مى22:16کنید.    داوران تصمیم بگیرید از فرصت باقى مانده براى تجدید قوا استفاده
»بعد از تراشیدن باز به بلند شدن شروع نمود.
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عیسى قربانى الزم براى احیا و تجدید قواى ما را بر صلیب داده است. او براى ما مرد تا مجبور نباشیم به 
سوى ستونهاى اصلى معبد خاطر گناهانمان بمیریم. شمشون در آخر عمرش از پسرکى خواست  تا او را به

طبیعى پرستان هدایت کند. در آنجا بود که روح خداوند بار دیگر بر او قرار گرفت. او با قدرت مافوقبت
بازیافته خود کل ساختمان را ویران کرد و به همراه خودش جان بیش از سه هزار نفر از فلسطینیان را گرفت. 

ى که با مرگ خود کشت از شمار کسانى که در طول حیات گوید که شمشون و تعداد کسانمقدس مىکتاب
). 30:16خویش کشته بود، بیشتر بود (داوران 

چقدر عالى است که ما با اطاعتمان از خدا او را گرامى بداریم. بله، توبه و آمرزش هست. بله، فیض هم 
تا براى -گذارى کنیمارى سرمایهخواهد بود. ولى چقدر بهتر است که ما از هم اکنون زندگیمان را روى دیند

خدمت به خدا وقت هست اقدام کنید. چقدر بهتر است که خدا از ما به عنوان ظروف عزت استفاده کند، تا 
ظروف ذلت.

خواهم که همین دانید که روابطتان با دنیا رو به پیشرفت است و این در اراده خدا نیست، از شما مىاگر مى
عیسى هم دوست -بکشید و توبه کنید. دوست گناهکاران بودن هیچ اشکالى نداردحاال از خواندن دست 

گناهکاران بود. ولى مقصود شما از دوستى با آنها باید این باشد که به خدا نزدیکترشان کنید، نه اینکه خودتان 
افکند. هم از خدا دور شوید. روابطى که خارج از اراده خداست، جان و روح شما را به مخاطره خواهد

کنید آن را در کنار برکت و مسح خدا جاى دهید، همین االن با آن اگر در زندگیتان چیزى هست که سعى مى
مقابله کنید. پیش از آنکه آن موضوع باعث شود روح خدا شما را رها کند همانطور که شمشون را رها کرد، آن 

سرگرم کننده نامقدس است که چشمان شما را آلوده را از زندگیتان بیرون کنید. شاید آن موضوع یک برنامه
هاى شهوانى یا حتى خیانت به همسر است. همین حاال از شرش خالص شوید.سازد. شاید دیدن صحنهمى

کنیم و از برپا مى» سطل زباله روحانى«کنم، عمالً یک در بسیارى از کنفرانسهایى که من در آنها موعظه مى
کند، پاك سازند و آن چیزها ها و زندگى خود را از هر چیز ناپاکى که خدا را ناراحت مىخواهیم خانهمردم مى

اکنون به اندازه چندین بشکه آشغال روحانى جمع آورى را آورده درون سطل زباله بیندازند. در این کنفرانسها ت
هاى شیطانى، مواد مخدر، کاندوم، فیلمهاى مبتذل هاى ویدئویى کفرآمیز، سى دىایم. مردم فیلمکرده

ها اندازند. فهرست این زبالهدان مىآورند و به زباله(پورنوگرافى)، زیورآالت طلسم و چشم زخم و غیره را مى
دارد.انتهإ؛ذ کک ن

دانید. مى» نسبتاً مقدس«یا » نسبتاً خوب«باید روحمان را پاك کنیم. این اصالً مهم نیست که شما خودتان را 
اى دست باید عیسى روح و جان شما را لمس کرده وجودتان را از ردپاى هرگناه پاك سازد. براى لحظه
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. اگر چشمانتان پاك نیست...اگر در شرارت ساکنید نگهدارید و از او بخواهید همین حاال این کار را انجام دهد
آن که نزد «تواند تقدس خویش را به شما ببخشد. عیسى فرمود: و از پاکى مسیح برخوردار نیستید...عیسى مى

کند فرقى نمى-). اگر با دلى شکسته نزد خداوند بیایید 37:6(یوحنا» من آید، او را هرگز از خود نخواهم راند
عیسى احتیاجتان را رفع کرده جانتان را احیا خواهد نمود.-چقدر پلید باشدکه گناهتان 

برم. در کردم، از یاد نمىهیچوقت اتفاقى را که در کنفرانسى افتاد که من در آن پیرامون تقدس وعظ مى
به سکو گرماگرم جلسه که جالل خداوند آن مکان را فرو گرفته بود، مردى به زور جمعیت را شکافت و تا ل

دانم ام. نمىکشیش سرجیو، من به یک بچه تجاوز کرده«پیش آمد. وقتى جلو رفتم تا با او دعا کنم، به من گفت: 
»آیا آمرزیده خواهم شد یا نه.

گیرد آورى که در کار مسیح بر جلجتا نهفته این است که قربانى عیسى هر گناهى را در بر مىحقیقت شگفت
»به کنى، خداى ما تو را خواهد آمرزید.اگر تو«به او گفتم: 

دهد، هر چه که شما را در خود بسته و اسیر کرده، اگر اید و اکنون شما را عذاب مىهر کارى که انجام داده
از آن کار یا چیز توبه کنید، خداى قادر مطلق شما را خواهد بخشود. او در آغوشتان گرفته قوت خود را به شما 

براى همیشه از گناهتان دست بکشید.خواهد بخشید تا 
اش و ساعاتى پیش از به صلیب کشیده شدن از پدر چنین عیسى در واپسین ساعات زندگى زمینى

دانست جامى که باید عیسى نیک مى» اى پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد.«درخواست کرد: 
م همه چیز بود. همجنس بازى، نفرت، غضب، انتقام، هاى این دنیاست. در آن جابنوشد، محتوى همه تلخى

مرتکب شده -در گذشته، حال و آینده-پورنوگرافى، حسد، کینه و انواع و اقسام عصبانیت. هر گناهى که انسان 
یا خواهد شد، در این جام که مرگ فدیه کننده مسیح بود جاى داشت.

اه گردید. او خود در زندگیش هرگز گناهى مرتکب عیسى به خاطر من و شما جسم گناه شد. او نشانه گن
نشده بود، ولى جام گناه بشریت را نوشید. او واپسین قربانى گناهان ما شد. پس از آن، پرده معبد از باال تا پایین 

االقداس جدا سازد. سلطه گناه درهم شکسته شد و راهى دریده شد. دیگر چیزى نبود که قدس را از قدس
تخت خدا گشوده شد تا هر کس در هر زمان بتواند با توبه در حضور مسیح وارد حضور خدا مستقیم به سوى 

گردد. عیسى راه را براى گناهکاران گشود تا مستقیماً به حضور خدا آمده آمرزیده شوند و هدیه حیات جاویدان 
باشیم.را دریافت نمایند. هیچ دلیلى وجود ندارد که ما هم فرجامى چون فرجام شمشون داشته 

دعاى توبه
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کنم. شکرت دهى، شکر مىخداوندا، تو را به خاطر هشدارهایى که در کالمت پیرامون خطرات گناه مى
ام را با تو درست کنم. خداى پدر، مرا به خاطر مواقعى که با دعوت گویم چون به من فرصتى دادى تا رابطهمى

ام ببخش. مرا به خاطر ائتالف نامقدسم با دنیا ببخش.بازى کردهتو در زندگیم و با مسحى که بر زندگیم بوده، 
خواهم به شباهت تو درآیم. پیش از آنکه دیر شود مرا خداوندا، بر من رحم کن. به پاکسازى تو نیازمندم. مى

نجات بده. بر جان من رحم کن. به نام عیسى، آمین.
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فصل چهارم

گناه موسى: استفاده از خشم خدایى 
در طریقى غیرخدایى

شناختم که به همراه گروه از خشم گرفتن باالى منبر بر حذر باشید! چند سال پیش جوانى مسیحى را مى
نواخت. او احتماالً مسیحى خیلى بالغى نبود و در زندگیش نکاتى وجود اش ساز مىپرستشى کلیساى محلى

داشت که الزم بود عوض شوند.
که شاید حتى خشمى - اى که خشم او را فرو گرفته بودلحظهروزى در میانه جلسه کلیسایى، شبان در 

گوید که چون گناه کرده و عصیان کند و به این شخص مىجلسه را متوقف مى-درست و بجا بوده باشد
ورزیده، باید همین حاال سازش را زمین بگذارد و از صحنه پایین بیاید. البته آن جوان صحنه را ترك گفت و به 

اى بیرون خزید. چنان شخصیت او در حضور جمع خورد شده بود که کلیسا را رها کرد و دیگر آرامى از گوشه
را » خدایى«هرگز به آن بازنگشت. او یکراست به آغوش دنیا رفت، چون نتوانست چنین نحوه ابراز خشم 

بربتابد.
زد. اما خدا را شکر که پایان این مرد سالها از عمر خود را در دنیا تلف کرد و دست به کارهاى تأسف بارى 

داستان خوش است. سرانجام به دامان خداوند بازگشت و البته در کلیسایى دیگر شروع به رفت و آمد کرد و 
ها هستند که در خانه خدا عضو شد. با این حال هزاران نفر هستند که داستانشان پایان خوشى ندارند. خیلى

دار شده.  ند و قلبشان جریحهامورد آزار و رنجش روحانى قرار گرفته
خیلى از مسیحیان خیرخواه و خوش نیت هستند که تندخو، عصبى و به طرز خطرناکى در زندگى شخصى 

تواند پیامدهاى وحشتناکى در پى داشته خود جان به لب آمده هستند. این جان به لب آمدگى در مواقعى مى
ناك است. او مردى عصبى و تندمزاج بود. یکبار وقتى از کوره باشد. موسى نمونه خوبى از این پیامدهاى وحشت

در رفت، در اوج خشم یک مصرى را کشت و سپس از سرزمین زادگاه خود گریخت و در غربت سالهاى 
ترین مرد بسیارى را گذرانید. او به خاطر اخالق تندخو بهاى گزافى پرداخت، به این حال همین انسان به حلیم

خدا تبدیل گردید.
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اى است از زندگى انسان نه چندان دیندارى که در نهایت تغییرات عمیقى را تجربه کرد. او زندگى او نمونه
جوى ما را عوض کند که تبدیل به آدمهایى تواند چنان طبیعت پرخاشگر و ستیزهدهد. خدا مىبه ما امید مى

خویشتندار و مفید شویم.
توانند بر خشم اند، ولى خویشتندار نیستند و نمىاى از خدا گرفتهویژهکسانى هستند که در زندگیشان مسح

رود، ولى در غالب اوقات خانواده و خدماتشان خود لگام بزنند. خدمت اینگونه افراد براى مدتى خوب پیش مى
در انتها دچار فاجعه خواهد گشت. مادامى که هم در خانه و هم در خدمت واجد شخصیت نگردیم، توفیق 

یافتن در زندگى برایمان بسیار مشکل خواهد بود.
غضب موسى

خدا موسى را از لحظه تولد براى اهداف خویش جدا کرده بود و مقدر ساخته بود که رهبر بزرگ قوم 
ترین مرد روى اسرائیل شود و او هم در رهایى قوم از بند اسارت ایشان را رهبرى نمود. با این حال حتى حلیم

تواند دچار لغزش شود و در دام خشم نابجا بیفتد که حاصلش پیامدهایى بسیار جدى است. گاهى مىزمین هم 
اى بزرگ بود، ولى نتوانست در رأس قومش وارد سرزمین موعود شود، به دلیل آنکه نابجا موسى رهاننده

گوید:مقدس چنین مىخشمگین شد. کتاب

کاش که «و براى جماعت آب نبود. پس بر موسى و هارون جمع شدند. و قوم با موسى منازعت کرده گفتند: 
مردیم وقتى که برادران ما در حضور خداوند مردند! و چرا جماعت خداوند را به این بیابان آوردید تا ما و مى

ا به این جاى بد بیاورید که جاى زراعت و انجیر بهایم ما، در اینجا بمیریم؟ و ما را از مصر چرا برآوردید تا ما ر
»و مو و انار نیست؟ و آب هم نیست که بنوشیم

و موسى و هارون از حضور جماعت نزد در خیمه اجتماع آمدند و به روى خود درافتادند، و جالل خداوند بر 
)2:20- 6ایشان ظاهر شد. (اعداد 

واندم که با مربى هاکى پسرش درگیر شده و او را تا حد مرگ کتک اى داستان پدرى را خاخیراً در روزنامه
زده بود، آنهم به این علت که او با درخواست توقف بازى موافقت نکرده بود. این داستان یکبار دیگر توجه ما 

اى است که ممکن است از انگیز نشانگر میزان فاجعهکند. این حادثه غمرا به سوى خشونت در ورزش جلب مى
دارى ناشى شود.دم خویشتنع

رهبران بیش 1999مى 25اند. در خبر خوب اینکه چندین سازمان دست اندرکار ورزش متوجه این نیاز شده
Josephsonاز پنجاه نهاد و سازمان دولتى و ورزشى با پشتیبانى مؤسسه اخالقیات جوز فسون (
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Institute of Ethics آمدند و اصولى را به تصویب ) در اجالس ورزشى آریزونا گردهم
کنم:رساندند که چندتایى از آنها را در اینجا ذکر مى

اى سازماندهى هاى ورزشى باید به گونهبراى ارتقاى روحیه ورزشکارى و پرورش شخصیت مثبت،    برنامه
به آنها کمک شوند که وضعیت    روانى، اجتماعى و اخالقى ورزشکاران بهبود بیابد و مهارتهاى    مثبت که

کند تا در زندگى خصوصى افرادى موفق    و در زندگى اجتماعى افرادى مسئول باشند، بدیشان آموزش داده    مى
شود.

هاى ورزشى باید معیارهایى گنجانیده شود تا مربیان،    ورزشکاران، والدین، تماشاگران و سایر در برنامه
هاى ورزشى تأثیر مثبت    بگذارد. ن معیارها بر کیفیت برنامهگروهها بر اساس آن رفتار    نمایند و ای

کنندگان در فعالیتهاى ورزشى باید پیوسته رفتارى    صحیح و صادقانه و مبتنى بر درستکارى از همه شرکت
خود نشان دهند.    قواعد مربوطه باید از حالت خشک و کلمات نوشته شده روى    کاغذ بیرون بیایند و جنبه 

اربردى به خود بگیرند.ک
باید بر اهمیت شخصیت، اخالقیات و روحیه ورزشکارى در تمام    ارتباطات مربوط به جذب ورزشکاران، و 

این روحیات تشویق    شده و منابعى مطالعاتى در جهت ارتقاى آنها تهیه شود.
که ورزشکار مورد نظر جداً در مورد جذب ورزشکار، نهادهاى آموزشى باید به طور ویژه    مشخص کنند 

نسبت به حفظ و اجراى    مواردى که آموخته متعهد است و براى کسب موفقیت، مهارتهاى    آکادمیک و 
شخصیتى را آموخته یا حتماً خواهد آموخت.

اندرکار رقابهاى ورزشى هستند مکلفند    سنتهاى ورزشى را رعایت کنند و به دیگر همه کسانى که دست
ندگان احترام    بگذارند. خصوصاً مربیان وظیفه دارند الگوى عملى خوبى براى    ارائه رفتار محترمانه کنشرکت

گویى به حریف و مقامات    باشند و از ورزشکاران خود بخواهند از    هرگونه رفتار نامحترمانه اعم از دشنام
ناپسند جداً پرهیز نمایند.هاىگویى و شادى و    پایکوبىرسمى، اهانت یا پرخاشجویى، متلک

هاى روانى و بدنى به ورزشکاران شغل مربیگرى شغل تعلیم و تربیت است. مربیان باید عالوه بر    تعلیم جنبه
هاى خوبى برایشان باشند و در جهت ساختن    شخصیت آنها بکوشند و از خود، با حرف و    عمل نمونه

محترم، مسئول، جوانمرد، نوع دوست و نیک سرشت بسازند.    اتحادیه ورزشکاران، شهروندانى قابل اعتماد،   
خواهند که    اهمیت موضوع اخالق را درك کنند و در این راه نقض ملى ورزش نوجوانان مؤکداً از والدین مى

تکرار کنند.نامه اخالقى را پیش از هر بازى    براى فرزندان خودمربیان را در    خانه تکمیل نمایند و مفاد آیین
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شوند. آمریکاى التین خیلى از آدمها به سرعت از مرحله هیجان گذر کرده وارد مرحله خشم و عصبانیت مى
اى بوده که در حین رقابتهاى فوتبال برپا شده و غلیان هاى خشن و وحشیانهبه کرات شاهد چنین صحنه

احساسات منجر به مرگ بسیارى گردیده است.
تواند پیامدهاى هولناکى در پى داشته باشد. داشتن تسلط بر جان به لب آمدگى مفرط مىخشم شدید و

کوشند به ویژه براى مسیحیانى که مى- باشدعواطف و احساسات و شخصیت براى هر کس داراى اهمیت مى
. یادم هست کنددر شبیه شدن به مسیح پیشرفت نمایند. در غالب اوقات غلیان خشم خود ما را هم غافلگیر مى

کردم مسیحى بسیار خوبى کردم، خیال مىزمانى که در عنفوان جوانى در دبیرستانى در آرژانتین تحصیل مى
خواستم با صف وارد کالسهایمان شویم و از پشت سر مرا هل هستم. اما خوب یادم هست هر بار که مى

کنند ها را به صف مىین است که صبح بچهشدم. در مدارس آرژانتین رسم برادادند، از فرط خشم دیوانه مىمى
آوردند و هل هایى که پشت سر من ایستاده بودند از پشت فشار مىنمایند. اغلب بچهو با صف راهى کالسها مى

من عصبانى نخواهم شد؛ من عصبانى «گفتم: شد. بارها به خودم مىدادند و این باعث ناراحتى من مىمى
لى هنوز این جمله را براى سومین بار در دلم تکرار نکرده بودم که از فرط و» نخواهم شد؛ من عصبانى...

کردم! او تنها اندکى مرا اذیت کرده بود و من به حد انفجار شدم و با فرد پشت سرم دعوا مىعصبانیت منفجر مى
رسیدم!مى

خشونت و مردانگى
نگى خود پذیرفته بودم. در آمریکاى التین خیلى وقتى جوانتر بودم، خشم را به عنوان بخشى از خصلت مردا

شود و گاهى ما دو مفهوم خشونت را با مردانگى درهم م) مى-= مردى، مردانگىmachoصحبت از ماچو (
کنند که خشن بودن یکجور فضیلت است! آنها تصور آمیزیم. برخى از مردان آمریکاى التین واقعاً فکر مىمى
تر و دلیرتر هستند. به همین خاطر شان بیشتر است و قوى»اقتدار«تر عصبانى شوند، کنند هر چه بیشتر و زودمى

است که کتک زدن زنان در بعضى از کشورهاى آمریکاى التین معضلى عمومى است.
اما چند سالى که گذشت متوجه شدم که من هم با مشکل عصبانیت دست به گریبانم. حتى درمواقعى که 

شدم. دانستن رفت و عصبانى مىبردم، باز گاهى از دستم درمىکنترل خشم خود به کار مىنهایت سعیم را براى
تواند بر اخالق و اعصاب خود تسلط کامل داشته باشد، به او نوعى عدم امنیت این حقیقت که انسان نمى

تواند مطمئن باشد که بار بعد چه واکنشى از خود نشان خواهد داد. دهد. اصالً نمىمى
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کوفتم، البته شدم براى خالى کردن خشمم با مشت به در مىزمانى که در آرژانتین بودم هر وقت عصبانى مى
اى دربرنداشت. وقتى به آمریکا آمدم، باز موردى پیش آمد که از فرط گاهى و نه همیشه. این کار هیچ نتیجه

سازند که ظاهرى محکم ى ارزان قیمتى مىعصبانیت به در کوبیدم، ولى این بار در سوراخ شد. در اینجا درها
باشند.دارد ولى درواقع به ضخامت و استقامت کاغذ مى

تواند چنین خسارتى به بار شد که مشت من مىقدمى به عقب برداشتم و نگاهى به در انداختم. باورم نمى
گونه اصالً فضیلتى » خشم ماچو«آورد. آن موقع بود که دریافتم باید یک جاى کار ایراد داشته باشد. شاید این

نباشد. زبانه کشیدن شعله خشم چیزى بود که من قادر به مهار کردنش نبودم. تا آن زمان براى غلبه کردن بر 
عصبانیتم بارها دعا کرده بودم. بارها مجبور شده بودم با میل به تندخویى سخت دست و پنجه نرم کنم. شاید 

این مشکل مواجهید که خیلى مستعد عصبانى شدن هستید. این مشکل بهاى خیلى از شما خوانندگان گرامى با
اش را در زندگیتان گزافى در پى خواهد داشت مگر آنکه آن را به حضور خداوند بیاورید و بگذارید خدا معجزه

انجام دهد.

از خشم تا نافرمانى
صخره زد تا آب جارى شود و بعد خدا به او خواندم که با عصا بهوقتى نوجوان بودم، داستان موسى را مى

توانستم داستان را هضم کنم. تواند وارد سرزمین موعود شود. آن موقع نمىاش نمىفرمود که به سبب نافرمانى
کردم این داستان براى همیشه یک راز باقى خواهد ماند. چگونه خدا توانست نسبت به مردى پارسا و فکر مى

ناپذیر برخورد کند؟ موسى سالها وفادارانه از خدا پیروى کرده بود. در خشک و انعطافمحترم مثل موسى، اینق
چرا باید خدا موسى را به خاطر کمى عصبانیت آنقدر شدید تنبیه کند؟ از همه اینها گذشته، او که کارى نکرده 

کوبیدم!بود؛ فقط باعصا به صخره زده بود، همانطور که من مشت به در مى
کنیم که موسى به شکایتهاى مردم واکنش نشان داد:جرا را از آنجایى دنبال مىشرح ما

عصا را بگیر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده، در نظر «و خداوند موسى را خطاب کرده، گفت: 
ایشان به این صخره بگویید که آب خود را بدهد، پس آب را براى ایشان از صخره بیرون آورده، جماعت و 

فرموده بود، گرفت و موسى و پس موسى عصا را از حضور خداوند چنانکه او» بهایم ایشان را خواهى نوشانید.
اى مفسدان بشنوید، آیا از این صخره آب براى «هارون، جماعت را پیش صخره جمع کردند، و به ایشان گفت: 

و موسى دست خود را بلند کرده، صخره را دو مرتبه با عصاى خود زد و آب بسیار بیرون » شما بیرون آوریم؟
چونکه مرا تصدیق ننمودید تا مرا «خداوند به موسى و هارون گفت: آمد که جماعت و بهایم ایشان نوشیدند. و 
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ام داخل نخواهید اسرائیل تقدیس نمایید، لهذا شما این جماعت را به زمینى که به ایشان دادهدر نظر بنى
)7:20-12(اعداد » ساخت.

انم که خشم کنترل نشده دفهمم. اکنون مىامروز معناى واکنش خدا را نسبت به عمل نافرمانى موسى مى
هاى اعتمادى است. موج غضب درواقع برافروخته شدن زبانهحرمتى به خداست. خشم نشانه بىابراز بى

دهیم که به خودمان اعتماد داریم نه کنیم، به دیگران نشان مىنافرمانى است. وقتى از روى خشم انسانى عمل مى
خدا.

بینیم که جانش به لب رسید و از فرط عصبانیت نااطاعتى کرد. به سبب در آیات باال موسى را مى
اش به او گفته شد که به سرزمین موعود وارد نخواهد شد. توجه داشته باشید که در هر صورت معجزه نااطاعتى

یست. ممکن است شخصیت ما از بیرون جهیدن آب از صخره اتفاق افتاد. وقوع معجزات لزوماً نشانه تقدس ن
اراده خدا دور باشد ولى چون به آنچه خدا گفته که انجام خواهد داد ایمان داریم، وقوع معجزه را هم شاهد 

باشیم.
براى موسى هیچ مجازاتى باالتر از این نبود که از ورود به سرزمینى که چهل سال آرزوى دیدارش را داشت 

انى کشیده بود، منع شود. خدا از سر رحمت خود موسى را دچار نابودى ابدى و به خاطرش در بیابان سرگرد
تقریباً چهل - اىنکرد، بلکه این خود موسى بود که آخرین منزل سفر خویش را خراب نمود. وى بخش عمده

از عمرش را در رویاى روزى گذرانده بود که از رودخانه خواهد گذشت و پا به سرزمین موعود خواهد -سال
ذارد. او سالهاى واپسین عمر خود را با وعده رسیدن به وعده خدا سپرى کرده بود.گ

موسى در نتیجه نافرمانى خود تنها اجازه یافت از دور و از باالى کوه نمایى از سرزمین موعود را مشاهده 
کند. او هرگز نتوانست پابه سرزمین موعود گذارد و همه اینها فقط به خاطر عصبانیت!

اى خوب براى همه ما شد.اما نباید هرگز این اما خبر دلگرم کننده براى ما اینکه موسى مردى حلیم و نمونه
گناه او را فراموش کنیم. او حق داشت عصبانى شود، ولى حق نداشت بدون کنترل خشم از خود واکنش نشان 

اى غیرخدایى استفاده کرد.دهد. او از خشم خدایى، به شیوه
هاى دیگر کنند. کسانى که در زمینههاى مغایر با معیارهاى الهى، خادمان خدا را وسوسه مىره واکنشهموا

پیش خدا از موقعیت خوبى برخوردارند، ممکن است از جنبه تسلط نداشتن بر اعصاب خود دچار لغزش شوند. 
ند عصبانى شوند. ولى خدا کنند چون از موقعیت و اقتدار برخوردارند، حق داردرواقع گاهى مردم فکر مى

خواهد که فروتن باشند.رهبرانى مى
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سرخوردگى انباشته شده
اسرائیل لب به موسى با مشکل سرخوردگى انباشته شده دست به گریبان بود. این اولین بارى نبود که بنى

پیشتر هر بار که چنین اتفاقى غرغر و شکایت گشوده بودند. موارد مشابه بسیارى قبالً اتفاق افتاده بود. ظاهراً،
گذاشت. اما وقتى تعداد شکایات باال رفت دیگر کاسه افتاد، گله و شکایت آنها چندان تأثیرى بر موسى نمىمى

دانید تا چه مدتى دیگر صبر موسى لبریز شد و جانش به لبش رسید. آیا شما هم در وضعیتى قرار دارید که نمى
ها، انتقادها یا مخالفتهاى آنان وضع درونى شما را به ى مردم، غرغرها، گالیهدوام خواهید آورد؟ آیا فشارها

اى وخیم کرده که از خشم در شرف انفجار هستید؟ در این صورت مواظب باشید که از خشمتان در اندازه
گردد.حرمت شدن خدا مىجهتى غیرخدایى استفاده نکنید، چرا که سبب بى

دهید، مثل این است روبرو هستید، تسلط خود را بر اعصاب خویش از دست مىوقتى در شرایطى که با آن
خداوندا، تا اینجاى کار به تو توکل کردم، اما این دیگر خیلى زیاد است. از حاال به بعد با روش «که بگویید: 

»خودم با قضیه برخورد خواهم کرد. از قرار معلوم تو براى مشکل من هیچ جوابى ندارى.
ام که مان با موضوع عصبانیت سرو کار داریم. من سه پسر نه و یازده و سیزده ساله دارم. دیدهدر خانوادهما 

خداوند، نگذار خشم و عصبانیت «ام: کند. من در دعا گفتهعنصر عصبانیت در وجود آنها با چه توانى کار مى
توان در وجود آنها به خشم نامقدس را مىاما میل به تسلیم شدن » هایم ارث برسد.سالهاى گذشته من به بچه

دید.
تواند در هر یک از ما آدمها، اعم از جوان، خردسال، بالغ یا سالمند و یا حتى میل به زود از کوره در رفتن مى

در خادمانى که در سمت رهبرى کلیسا هستند، وجود داشته باشد. ولى شیوع یک خصلت دلیل بر به حق بودن 
الب اوقات از کوره در رفتن و یا اصطالحاً از عصبانیت ترکیدن، نتیجه دردى درونى است. پیش آن نیست. در غ

از آنکه هر فرد از کوره در برود و کنترل خود را بر اعصابش از دست بدهد، حتماً باید آن پشت دنبال عامل 
عصبانیت تحریک عصبانیت گشت. حتماً چیزى باعث آزار و اذیت آن شخص شده و او آن رنجش یا

تواند واکنشى سنجیده و کنترل رسد که دیگر نمىاى مىداشته. کم کم فرد به نقطهکک در دل خود نگهرإ؛ص
این ». دهداش را از دست مىخونسردى«ریزد و شده به وضعیت موجود ابراز نماید، پس اعصابش به هم مى

دست به گریبانند.ایمانان بلکه ایمانداران نیز با آنمعضلى است که نه تنها بى
شنوم که به شدت افرادى تندخو و عصبى هستند. گاهى این مردان خدا روزهاى من غالباً درباره خادمانى مى
کنند ولى در طول تمام هفته با همسران و کارکنان زیردست خویش با هتاکى یا یکشنبه براى مردم موعظه مى

ور شدن به فردى که با او مشغول بحث و خادمى به خاطر حملهام که نمایند. من حتى شنیدهفحاشى رفتار مى
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ایم که پولس رسول گفته که شخص جدل بوده، متهم شده است. نباید چنین باشد! شاید ما فراموش کرده
).3:3صالحیت خدمت کلیسایى ندارد (اول تیموتاؤس » خشن«

انم را ترغیب کردم تا از یک مشاور مسیحى گیرم. اخیراً یکى از پسرمن مسئله عصبانیت را خیلى جدى مى
کمک بگیرد. آنقدر با مهربانى و وقار با او برخورد کردم که پسرم به رغم اکراهش قبول کرد پیش مشاور برود. 
من هم همراهش رفتم: نه تنها براى کمک به پسرم، بلکه براى یادگیرى بیشتر. آتش قدوسیت بر زندگى من 

د، ولى تقدس به هیچ وجه به معناى انزوا و دورى از دیگران نیست. اکنون من بیش از مانفرود آمده و با من مى
ام. مشاور به ما چند رهنمود عملى داد تا پسرم با کمک آنها بتوان بر پیش به وجود برادران و خواهرانم وابسته

. مشکل دیگر تحت کنترل در ایماش غلبه کند. از آن روز به بعد ما شاهد تغییراتى در او بودههاى عصبىواکنش
آمده است. پیرامون مشکل دعا کردیم، بعد وارد عمل شدیم و یارى طلبیدیم. مواقعى هست که خدا درباره نحوه 

دهد تا از ایشان کمک و دهد، بلکه افرادى را سر راهتان قرار مىاى نمى»مکاشفه«حل یک معضل به شما هیچ 
داند که چگونه یاریتان دهد.باز و پذیرا باشید. خدا بهتر مىراهنمایى بگیرید. نسبت به هر دو طریق 

افتید برید یا هر بار که به یاد وضعیتى خاص یا فردى بخصوص مىاگر از یک سرخوردگى مزمن رنج مى
تواند مانع از خدمت کردن شوید، در این صورت نیاز به شفا یافتن دارید. این سرخوردگى مزمن مىعصبانى مى

د.شما شو
اید. شاید خودتان شبان یا رهبر مسیحى هستید که از شاید از کلیسایتان یا رهبرانشان سرخورده شده

اید. سرخوردگى به هیچ وجه حسى غیرطبیعى نیست؛ در زندگى زمینى از این اتفاقها اعضایتان سرخورده شده
جایز دانسته. گناه موسى خشمگین مقدس عصبانى شدن را براى ماآید. کتابافتد. عصبانیت هم پیش مىمى

حرمت ساختن نام خدا داشت. آنچه شدن نبود؛ گناه او این بود که خشمش ریشه در عدم توکل، نافرمانى و بى
). نباید بگذاریم خشممان به 26:4گوید این است که در حالت خشم نباید گناه کنیم (افسسیان مقدس مىکتاب

طرق غیرخدایى متجلى گردد.
دانست به دفتر من آمد. آن موقع من تازه به سمت شبان ارشد ى برادر ایماندارى که خود را نبى مىروز

تو شبان این «کلیسا منصوب شده بودم. او انگشت نکوهش و محکومیت را به سویم نشانه گرفت و گفت: 
»کلیسا نیستى و هرگز هم نخواهى بود.

ایم. اتم یخ زد، با خودم فکر کردم، شاید ما اشتباهى مرتکب شدهوقتى این کلمات را شنیدم، اولش ستون فقر
ام را نه. وقتى دفتر کارم را لحن حرف زدنش با من طورى بود که گویى حاضر است مرگ مرا ببیند ولى شبانى
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دانستم که این سرآغاز تلخى است. ولى بعد زانو ترك کرد، نومیدى و سرخوردگى دلم را فرو گرفت، چون مى
»شوم.تا قلبم را نشکنى، از روى زانوهایم بلند نمى«و به خداوند گفتم: زدم 

دانستم که اگر این حس انزجار ادامه پیدا کند، تبدیل به ریشه مرارت خواهد شد. فکرى نامقدس خوب مى
ى و به ذهنم خطور کرد: دیگر در کلیسایم به هیچکس اجازه نبوت کردن نخواهم داد. خودم را از دست هر نب

نبوت در کلیسا خالص خواهم کرد. به خاطر رفتار خصمانه یک نفر، من با افکارى از این قبیل سرگرم شده 
بودم.

اى از زانو زدنم نگذشته بود که شروع به گریستن کردم و از خدا براى آن نبى رحمت طلبیدم. چند دقیقه
نى روز به روز بدتر شد. چند هفته بعد او با کلماتى قلبم تبدیل شد. اما به رغم دعاهایم، آن نبى از لحاظ روحا

نفرین گونه شروع به اهانت نسبت به رهبران کلیسا نمود. وضع از قبل بدتر شده بود. پس براى خودمان 
استراتژى خاصى اتخاذ کردیم. تصمیم نگرفتیم که او را به شیطان بسپاریم، بلکه مصمم شدیم با دعاهایمان او را 

زمانى که از لحاظ روحانى درست شود. شش ماه بعد به خاطر اعمال حکمت روحانى، به کار احاطه کنیم تا
هاى اصالحى و شکیبایى بسیار از سوى رهبران کلیسا، شخص مورد نظر احیا شد. یک روز او را بردن روش

کلیسایش دانم که شما خادم خداوند براى من مى«براى بار دیگر مالقات کردم. این بار وى چنین گفت: 
مشاهده چنین چرخش روحانى حقیقتاً مستلزم وقوع یک معجزه بود!» باشید.مى

یک لحظه خشم، یک عمر زیانکارى
به عقیده من ظرفیت موسى براى خشمگین شدن، جزیى از شخصیت خدا دادى وى بود. او در مواردى که 

کردند، موسى از شریعت خدا نافرمانى مىگردید. وقتى قوم اسرائیلشد عصبانى مىحرمتى مىبه خدا بى
اى غیرخدایى استفاده کرد. از این رو یک لحظه خشمش شد. ولى این بار، او از خشمش به شیوهخشمگین مى

به عمرى خسران و زیان انجامید. این اتفاق چهار دلیل اولیه داشت.

موسى از اقتدارش استفاده غلط کرد-1
خداوند به موسى فرمود که چوبدستى را از حضور خداوند بردارد. این چوبدستى گوید که کالم خدا مى

آسایى شکوفه آورده بود و همان عصاى هارون بود که پیشتر به هنگام رویارویى مدعیان با خدا، به طرز معجزه
نشانه اقتدار ). این عصا 17خدا دستور داده بود که این عصا در خیمه اجتماع نگهدارى شود (نگ به اعداد باب 

خواهد پیش روى قوم بایستد. این عصا را در و مسح خدا بود. خدا دستور داده بود که موسى هنگامى که مى
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اى خطیر بود، ولى دست بگیرد، سپس به صخره بگوید تا آب از خود جارى سازد. این در زندگى موسى لحظه
صاى هارون را به صخره زد.او از اقتدارى که خدا به وى داده بود استفاده غلط کرد و ع

نواخت. او هم در جلسات شناختیم که بسیار با استعداد بود و در کلیسایش ارگ مىما زن جوانى را مى
کرد و هم براى سرایندگان و خالصه براى همه مناسبتهاى کلیسایى. در کلیسا هم فرد کلیسایى نوازندگى مى

التحصیلى از دبیرستان بود و مثل بسیارى از جوانان هم سن و فارغنسبتاً سرشناسى بود. این دختر در آستانه 
سالش در کلیسا در صدد آمادگى براى ورود به دانشگاه بود.

اش حضور در ایم) در مورد اشتیاقى که براى خدمت دارد و الزمهنانسى (نامى که ما براى او انتخاب کرده
توانى نه، تو نمى«انش صحبت کرد. شبان به او جواب داد: مقدس و تحصیل الهیات است، با شبمدرسه کتاب

با اینکه شبان را در کلیسا قرار داده بودند تا مراقب » بروى. اگر بروى پس چه کسى براى ما ارگ بنوازد؟
وضعیت روحانى اعضاى کلیساى خود باشد، او به خاطر راحتى شخصى خودش از این اقتدار سوءاستفاده کرد؛ 

ى کلیسایش به دنبال نوازنده دیگرى بگردد. او نخواست برا
مقدس نانسى در کلیسا ماند و به نواختن ارگ ادامه داد. اما وقتى دید که دیگران به دانشگاه و کالج کتاب

هایش براى آینده نقش برآب شده است. کمى بعد، با رفتند، احساس کرد که به خاطر حرفهاى شبان تمام نقشه
ایمان کرد. عاقبت هم با مردى بىروى کلیدهاى ساز بود ولى دلش در دنیا پرواز مىوجودى که انگشتانش

کرد.ازدواج کرد و رفت. آخرین بارى که از او خبر گرفتم. با شوهر دومش زندگى مى
رهبران کلیسا باید مراقب باشند که از اقتدار روحانى که خدا بدیشان بخشیده استفاده غلط نکنند و به 

هایى که صالحیت ندارند وارد نشوند؛ خصوصاً در مواردى که تصمیمشان ممکن است به راحتى شخص حوزه
ه دیگران کمک کنیم تا اراده خدا را خودشان بینجامد. وقتى ما از اقتدارمان سوءاستفاده کنیم، به جاى اینکه ب

کنیم که اراده خدا برایشان چیست.دریابند، به آنها دیکته مى
تنها باید -در خدمت، دیگر لزومى ندارد» صخره را زدن«به اعتقاد من کلیسا اکنون در مقطعى قرار گرفته که 

بایستیم. باید خود را در وضعیت باالى » اکوه سین«دیگر الزم نیست با پیغام محکومیت بر ». به صخره بگوییم«
قرار دهیم و براى مردم پیغام امید و نجات را موعظه کنیم.» تپه جلجتا«

یکبار براى خدمت به یکى از کشورهاى آمریکاى مرکزى رفته بودم. در فاصله میان فرودگاه تا محل 
اى را به شما تذکر بدهیم. در اینجا که شما کشیش سرجیو، مایلیم نکته«برگزارى جلسات، میزبانم به من گفت: 

خواهید موعظه کنید، واژه تقدس معناى منفى و بدى پیدا کرده. بهتر است از به کار بردن این واژه پرهیز مى
اى بد و منفى مورد استفاده قرار گرفته که سپس برایم توضیح داد که این واژه آنقدر در کلیساها به شیوه» کنید.
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اند و با آن مدام بر سر مردم آنها این واژه را چماقى کرده«از شنیدنش گریزانند. او به من گفت: اصالً مردم 
»اند.زده

پیش از آغاز جلسه براى دعا کردن به اتاقم رفتم و از خداوند پرسیدم که اگر من واژه تقدس را به کار نبرم، 
تفاده از این واژه نیاز به مجوز او داشتم. چرا که پیغامم آیا او باز با من خواهد بود. براى موعظه کردن بدون اس

براى مردم آن کشور پیغامى آتشین در مورد تقدس بود و خود خداوند این پیغام را در دلم نهاده بود. خداوند به 
من اجازه داد.

ند و نظایر هاى دیگرى چون تخصیص (تقدیس)، تطهیر، وقف به خداوبه جاى استفاده از واژه تقدس، واژه
آنها را به کار بردم. اما در جلسه سوم احساس کردم که دیگر ذهن مردم آنقدر آزاد شده که بتوانم خود واژه 
تقدس را مورد استفاده قرار دهم. قدرت خدا برآن جلسه نازل شد. بیش از شش هزار نوجوان در این جلسه 

نده بودم که صدها نفر از این نوجوانان بلند شدند و حضور داشتند. من هنوز نکته دوم پیغامم را به اتمام نرسا
کنند، هستند یا خیر. شروع به جلو آمدن کردند. اول کار من حتى مطمئن نبودم که اصالً آنها متوجه کارى که مى

آنها آمدند و مقابل محراب ایستادند. بسیارى از آنها همانجا زانو زده بودند و تا زمانى که من باقى موعظه را 
خواستند آنها را با تقدس تعمید دهد. کردند و از خدا مىام کردم، گریه مىتم

تقدس بد نیست، ولى در آن برهه لزومى نداشت من چوبدستى را بردارم و صخره را بزنم. خدا مسح خود را 
به من هم روشى تازه براى خدمت در آن شرایط» به صخره بگو«عوض کرد. همانطور که خدا به موسى گفت: 

خاص عطا کرد.
اسرائیل نافرمان  و عاصى با وجودى که خدا به موسى فرموده بود که به صخره بگوید، موسى چنان از بنى

خواهید؟ بسیار آب مى«اسرائیل گفت: توانم تجسم کنم که او به بنىخشمگین بود که صخره را با عصا زد. مى
و در همین حال به صخره کوبید.» خوب، این هم آب

در هر خدمتى که خدا شما را براى انجامش فراخوانده، اطمینان حاصل کنید که به دقت به دستورهایش 
اید. تا در این صورت مسح او را با خود داشته باشید. همه ما براى خدمت به خداوند خوانده گوش فرا داده

ى انسانى، از اقتدارى که خدا به شما ایم. اما هیچوقت سعى نکنید با به انجام رساندن دعوت او به طریقهاشده
به خیلى از مسیحیان صدمه زده است.» به صخره گفتن«به جاى » صخره را زدن«سپرده استفاده غلط بکنید. 

سوءاستفاده از اقتدار کار آسانى است. به خوبى نخستین روزهاى ازدواج با همسرم را بیاد دارم. در آن مقطع 
دانستم چطور باید این کار را اقتدار شوهر در خانه را جا بیندازم. ولى درست نمىکردم موضوعزمانى تالش مى

انجام داد. از خدا خواسته بودم به من زنى پاکدامن و با هوش عطا کند، زنى که قادر باشد در مواقعى که به او 
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دانستم با او چه نمىکنم، یاریم دهد. ولى حاال که خدا چنین زنى نصیبم کرده بود، احتیاج فکرى پیدا مى
گرفتم که از اقتدارم به عنوان یک شوهر سوءاستفاده نکنم.برخوردى بکنم! باید یاد مى

پدر بزرگ من، ایتالیایى تبار است و عادت دارد که همیشه اخالق تند و عصبى خود را به پیشینه ایتالیایى 
این -اندازندهاى قومى و نژادى خویش مىها گناه بدخلقى خودشان را به گردن ریشهخود ربط دهد. خیلى

باید که آن افراد از موطن اصلى و مادرى خویش دور هم باشند! پدر بزرگم هر مسئله وقتى شیوع بیشترى مى
کوبید. بچه که بودم، با دیدن این صحنه و پرتاب شدن بشقابها و شد، با مشت روى میز مىوقت عصبانى مى

افتادم. اما این دیگر اوج عصبانیت او بود و از این حد پیشتر ا، سخت به هراس مىکارد و چنگالهاى نقره به هو
رفت.نمى

کرده یا نه. اگر خدا به دانم که آیا پدربزرگم با کوبیدن روى میز از اقتدارش در خانه سوءاستفاده هم مىنمى
اید. باید در قتدارتان سوءاستفاده کردهشما نگفته که روى میز مشت بکوبید و شما این کار را انجام دهید، از ا

روابطمان با دیگران دقت کنیم که همان واکنشى را از خود نشان دهیم که خدا از ما خواسته است. نباید از 
اقتدار سوءاستفاده کرد.

ادرى شود، حیطه پدر و مادر بودن است. وقتى پدر یا مهایى که در آن سوءاستفاده از اقتدار مىیکى از حوزه
شود، براى کند، رویاروى مىاى پرخاشجویانه و عصیانگرانه رفتار مىبا نوجوانى که کنترلى بر او ندارد به شیوه

گردد. اما به کار بردن کلمات شدید اللحن و جیغ کشیدن نشاندن فرزند به سر جایش به تهدید متوسل مى
. باال بردن طنین صدا بر باال رفتن میزان اقتدار تأثیرى تواند نوعى استفاده غلط از اقتدار پدرى یا مادرى باشدمى

ندارد.
آمدند زنگ بزند و اى که چند هفته بود به کلیسا نمىروزى از یکى از کمک شبانانم خواستم به خانواده

نه، هیچ مشکلى نیست؛ حال و اوضاع همه ما «جویاى احوالشان شود. وقتى با آنها تماس گرفت به او گفتند: 
بعد گوشى را گذاشتند. غافل از اینکه بچه خردسالشان دکمه آیفون تلفن را ». وب است. همه چیز روبراه استخ

قبالً فشار داده بود و تماس قطع نشده است.
شنود، باور کند. از گوشى تلفن سیل الفاظ رکیک و فحش و توانست آنچه را که مىکمک شبان بیچاره نمى

آنهم از یک خانه به ظاهر مسیحى. کمک شبان از شنیدن این کلمات به کلى بهت -دجیغ و نفرین سرازیر بو
زده شده بود.
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زدند. واقعاً فکر کردم همه چیز روبراه است، تا آن آنها با من خیلى خوب حرف مى«بعدها او به من گفت: 
لمات رکیک میانشان به پرواز اند و تماس قطع شده. آن وقت کاى که آنها تصور کردند گوشى را گذاشتهلحظه

»درآمد.
گویید دوست عزیز، همیشه و در هر لحظه یک خط آزاد تلفن در خانه شما باز است. آسمان آنچه را مى

شنود. باید در خانه اقتدار خادمانه برقرار باشد. جیغ و فریاد کردن، از کوره در رفتن و تهدیدهاى پوچ و مى
ى هیچ جایى ندارد. باید با وضعیت به وجود آمده حرف زد، نه اینکه آن را با عصا توخالى کردن در خانواده اله

کوبید.
تواند داشته باشد. شود، دیگر آرامشى نمىدار مىوقتى فردى در سمت رهبرى است ولى قلبش مرتباً جریحه

ع به حدى آزاردهنده تواند رهبرى مؤثرى از خود ارائه دهد. این موضوشود، نمىوقتى پیوسته خشمگین مى
اعمال نفس روشن است:...خشم... و مانند اینها. چنانکه پیشتر به شما هشدار «گوید: است که پولس به ما مى

).19:5-21(غالطیان » گویم که کنندگان چنین کارها پادشاهى خدا را به میراث نخواهند برددادم، بازمى
شود، ولى هر از گاهى عصبانى کردم که خدا از ارتکاب زناى یک فرد سخت ناراحت مىمن همیشه فکر مى

توان دید. ولى اصالً موضوع این شدن که اشکالى ندارد و این مطلب را جسته و گریخته در کالمش هم مى
هند. خشم موسى منجر به نیست. خدا از قومش انتظار دارد حلم و صبورى عیسى مسیح را از خود بروز د

نافرمانى او شد و به همین خاطر اجازه ورود به سرزمین موعود را به دست نیاورد. نگذارید اظهار خشم و 
اى که خدا برایتان در نظر گرفته، محروم سازد.عصبانیت، شما را از آینده

کنند با عصبانیت کارها مردم فکر مىعصبانیت در میان مسیحیان امرى کامالً شایع است. شاید به این دلیل که 
چرا «رود. سالها پیش، از مرد جوانى که براى مأموریتهاى مسیحى به آرژانتین آمده بود، پرسیدند: بهتر پیش مى

»رسید.شما اینقدر جدى هستید؟ همیشه و در همه حال ناراحت به نظر مى
»گیرم.بهتر چیز یاد مىچون وقتى جدى و عصبى هستم، ظاهراً«او پاسخ داده بود: 

دهد دهد. اما وقتى جواب مىشاید به نظر برسد که جیغ زدن و تهدید کردن براى مدتى محدود جواب مى
خواهید همچنان نتیجه بگیرید. با این حال خشم گرفتن با شود چون مىمیل به ارائه این شیوه در شما تقویت مى

آید:پارسایى خدا جور در نمى

).20:1آورد (یعقوب خشم آدمى پارسایى مطلوب خدا را به بار نمىزیرا 
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همیشه، همه ما در معرض این وسوسه هستیم که از اقتدارى که به ما داده شده سوءاستفاده کنیم. 
استفاده کنیم. در این مواقع باید روش » زدن«آموزد که وقتى عصبانى هستیم نباید از روش مقدس به ما مىکتاب

را به کار گرفت. خدا به موسى دستور داده بود که به صخره بگوید، نه اینکه آن را بزند. ما در دوره » نگفت«
ترین عصایى است که این محکم-رود کالم خداوند را بگوییمکنیم. از ما انتظار مىفیض الهى زندگى مى

توان براى اصالح به کار برد.مى

، نه اطاعتموسى در حالت عصبانیت خدمت کرد-2
نام نهاد. او این خدمت را در کوران سرخوردگى فزاینده » خدمت توأم با دلخورى«توان خدمت موسى را مى

، تنها »من از صخره آب جارى خواهم ساخت«داد. موسى به جاى دیدن وعده خدا که گفته بود: انجام مى
دید.مشکل را مى

ناپذیرند. اما اگر ما به یا وعده را. بعضى مشکالت اجتنابتصمیم با خود ماست که مشکل را ببینیم
) را خواهد Rhemaهاى خدا در زندگیمان نگاه کنیم، او با قلبمان صحبت خواهد کرد و به ما کالم خدا (وعده

بخشید. این کالم، کالم امید است و ما را قادر خواهد ساخت وعده خدا را با ایمان بپذیریم و به او وفادار 
شویم، بیشتر توکل کردن به او را یاد خواهیم گرفت و دیگر کنترل خودمان نیم. وقتى بر وعده او متمرکز مىبما

را از دست نخواهیم داد. علت از دست دادن کنترل اعصاب، نداشتن توکل است.
موسى با بازگشت به گذشته، فرصت تازه را از دست داد-3

اند، اظهار وقتى عیسى به اورشلیم آمد، از اینکه مردم اورشلیم زمان تفقد خدا در مورد ایشان را درك نکرده
(chronos)کرونوس (1تأسف کرد. در عهدجدید براى تعریف زمان، دست کم دو واژه به کار رفته است: 

گیریم. کایروس، عت اندازه مى). کرونوس زمانى است که ما آن را با تقویم یا ساKairos) کایروس (2
شود.اى خاص از زمان که خدا در زندگى ما وارد مىبرهه-است » لحظه خدا«

هنگامى که قوم اسرائیل بر سر آب هیاهو، راه انداختند، فرصتى تازه در اختیار موسى قرار گرفت. این براى 
ا موسى مفهوم کاربرد لحظه کایروس را موسى فرصتى خداداد بود تا شخصیت خدا را به مردم بشناساند. ام

نفهمید، او تنها متوجه کرونوس بود.
توانیم در داستان مرد زمینگیرى نمونه دیگر فرصت انتخاب میان لحظه کایروس و زمانبندى کرونوس را مى

آمد و آب مىاى گوید که هر از گاه فرشته)، بیابیم. کالم خدا مى5که کنار حوض بیت حسدا افتاده بود (یوحنا
یافت. از انداخت، شفا مىداد و در این موقع اولین کسى که خود را به درون حوض مىحوض را حرکت مى
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این رو مرد افلیجى بدون توجه به گذر زمان (کرونوس)، کنار حوض نشسته بود تا آن لحظه (کایروس) فرا 
داخته شفا پیدا کند.برسد و فرشته آب حوض را حرکت دهد، تا بلکه وى خود را در آب ان

آمد، او از آنجایى که مرد زمینگیر قادر به جهیدن به درون آب نبود، هر بار که آب حوض به حرکت در مى
رساند. وقتى عیسى او را دید که آنجا دراز کشیده و توانست اولین کسى باشد که خود را به حوض مىنمى

» خواهى سالمت خود را بازیابى؟آیا مى«دازد، از او پرسید: دریافت که هیچکس را ندارد تا او را به آب بین
آیا صرفاً منتظر لحظه کرونوس هستى، یإ؛ظ«درواقع معناى پرسش عیسى این بود: 

آنگاه عیسى مستقیماً وى را شفا » اى تا لحظه ورود خداوند به زندگیت (کایروس) را تجربه نمایى؟کک آماده
اى با حضور ما مسیحیان مدتهاست منتظر لحظه کایروس هستیم: تا فرشتهبخشید. من باور دارم که خیلى از

اى در زندگیمان به وقوع بپیوندد، تا براى ادامه راه به ما قوت هایمان بیاورد. تا معجزهخود برکت را به خانه
انتظار به سر اند، به خانه بازگرداند. حتى اگر خیلى وقت است در هایمان را که جذب دنیا شدهببخشد یا بچه

آید. بریم، از جانب خدا براى ما لحظه کایروسى وجود دارد و آن هنگامى است که عیسى به مالقاتمان مىمى
اگر لحظه دیدار را از دست ندهیم، او در میانمان معجزات به ظهور خواهد رسانید.

در اطاعت از امر الهى به بایست به صخره بگوید، موسى درست در لحظه کایروس زندگیش، هنگامى که مى
صورت گزینش عمل کرد و فرصت را از دست داد. او با قوم حرف زد و خیلى چیزها را که خدا از او خواسته 
بود بگوید، به آنها گفت. با این همه، فرصت گفتن به صخره و از این رهگذر امکان جالل دادن خدا از طریق 

خود را با خشم و ضربه زدن به صخره پایان داد.نوعى جدید از معجزه را از دست داد. او کار 
گاهى اوقات، وقتى عصبانى هستیم، دوست داریم به گذشته بازگردیم مثالً دارید در زندگى مسیحى به پیش 

شود و آن وقت روید و اوضاع هم بر وفق مراد است، اما ناگهان موضوعى باعث سرخوردگى و خشمتان مىمى
کنیم، اما گیرد. بعضى از ما مسیحیان در امور خدا خیلى کند رشد مىه در شما قوت مىمیل به بازگشت به گذشت

کند بر خشممان غلبه کنیم. اگر دهد و کمکمان مىخدإ؛ظکک همچنان به شکل دادن شخصیت ما ادامه مى
خواهیم در باند سرعت حرکت کنیم، باید خشم را کنار گذاشته آدمهاى حلیمى شویم.مى

داوند در باند آخر جاده قرار دارد، آنجایى که باید صددرصد وجودمان را به او تقدیم کنیم. در پاى مذبح خ
کنیم. آنجایى است که ما مذبح اوست که وقف و سرسپردگى خودمان را نسبت به خدا و قوم خدا تجدید مى

»گیرم.من دیگر خشم نمى«گوییم: مى
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ده را نگاه داریم، مگر اینکه قدرت خدا بر ما نزول فرماید. قدرت او هم ما به نیروى خود قادر نیستیم این وع
شود که بداند ما از قدرتش به طریقى درست استفاده خواهیم کرد. آن وقت ما را با آتش زمانى نازل مى

دهد و قوت الزم براى طى این سفر را به ما خواهد بخشید.قدوسیت خود تعمید مى
-را به روش درست مورد استفاده قرار نداد. او براى حل مسائل به روش گذشته موسى مسح و قدرت خدا

رجوع کرد. با این وجود، همین مرد تبدیل به مردى حلیم و آرام گردید. شاید شما هم مثل - استفاده از خشم
شد. موسى باشید و از شخصیتى خشن در درونتان رنج ببرید. با این حال من ایمان دارم که عوض خواهید 

اید، من اى بودهآتش خدا شخصیت شما را عوض خواهد کرد. اگر در زندگى خود مسبب جدایى یا مشاجره
یقین دارم که خدا فیض خواهد داد تا از این پس تبدیل به سفیر صلح و آرامش شوید و به جاى فصل کردن، 

انسانها را به هم وصل نمایید.
» گذارید...اى ریاکاران!ى حفظ سنت خویش، حکم خدا را زیرپا مىشما خود برا«عیسى به فریسیان فرمود: 

خواهند به سوى سنن گذشته خویش رجعت کرده طبق روال قدیم ). مردم معموالً مى7ù3:15(متى 
ما «گویند: کارهایشان را انجام دهند. یکى از موانع پیشرفت مردم در کارهایشان وجود این ذهنیت است که مى

آنچه که قبالً بیدارى محسوب » ایم. دوست نداریم روشمان را عوض کنیم.یق انجام دادههمیشه از این طر
تواند براى ما تبدیل به عصیان شود.شده، اکنون مىمى

بدجلوه دادن خدا در نظر مردم-4
ود را خداوند در انظار قوم اسرائیل خویشتن را خدایى قدوس نشان داده بود. او همواره امین بوده و خ

دانست. او عمالً ثابت کرده بود که خدایى امین و عادل است. حتى به رغم نسبت به قوم اسرائیل متعهد مى
ماند.وفایى انسان، او وفادار و امین باقى مىبى

گوید که او به قدر کافى به خدا توکل ننمود و حرمت خدا مقدس مىاما موسى طور دیگرى عمل کرد. کتاب
اشت. رفتار او به اعتبار خدا به عنوان خدایى صادق در میان قومش خدشه وارد کرد. در این مورد از را نگاه ند

دهید موسى پیروى نکنید. آیا شما آدمى تندخو با اخالقى پرخاشجویانه هستید؟ آیا جوابهایى که به دیگران مى
ست، پس بدانید که با رفتار و گفتارتان سازد؟ اگر چنین ادار مىچنان تیز و برنده است که روح آنها را جریحه

ممکن است خدا را در نظر دیگران بد جلوه دهید.
شناسم که کلیساهاى بسیارى تأسیس کرده و در میان ملل زیادى موعظه نموده است. او من مرد خدایى را مى

از اخالق بسیار تندى اشتیاقى وافر به نجات جانهاى گمشده و غیرتى شدید براى پاکى داشت. با این حال وى
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نمود. او با آنها کرد، با عصبانیت و تندى برخورد مىبرخوردار بود و با شبانانى که زیر دست خود تربیت مى
نمود. سرانجام شبانان مزبور تصمیم کرد و اغلب در مالء عام به آنها پرخاش مىهاى خودسر رفتار مىمثل بچه

هایش بگذارند. پس جذب سازمان مسیحى دیگرى شدند. عاقبت این مرد گرفتند از زیر یوغ او خارج شوند و تن
اى که داشت خدمت خود را از دست داد. عصبانیت و از کوره در رفتن ناشى از به دلیل اخالق پرخاشجویانه

من یقین ندارم که خدا بتواند این شبانانى«گوییم: رویم که مىعدم توکل کامل است. ما هنگامى از کوره در مى
ام عوض کند، من ایمان ندارم که خدا آنقدر قدرت داشته باشد که بر ضعفهاى آنان فایق را که من تربیت کرده

تواند در خانواده، کار، گروههاى خانگى یا حتى در این امر مى» آید، من به این افراد دیگر هیچ امیدى ندارم.
شود.خشم مىازدواج برایتان رخ بدهد. توکل نداشتن موجب برانگیخته شدن

اگر مشکلتان این است، در حضور خداوند به خشم و عصبانیت خود اعتراف کرده توبه نمایید. شاید مدتهاى 
اى اید. ولى نتیجهاید و حتى بارها به آن اعتراف و از آن توبه کردهزیاد است که درصدد عالج این خشم برآمده

کنید، ولى این بار تعمید تقدس خداوند را نیز دریافت نمایید.اید. اشکالى ندارد، یکبار دیگر توبه نگرفته

شیوه درست ابراز واکنش
زمانى بود که موسى هنگام رویارویى با غرغرها و شکایتهاى قوم اسرائیل طور دیگرى واکنش از خود نشان 

کنیم:تضادى مشاهده مى17نسبت به خروج 20داد. در واکنش او در اعداد مى

کنید، چرا با من منازعه مى«موسى بدیشان گفت: » ما را آب بدهید تا بنوشیم«قوم با موسى منازعه کرده گفتند: «
چرا «و در آنجا قوم تشنه آب بودند، و قوم بر موسى شکایت کرده گفتند: » نمایید؟و چرا خداوند را امتحان مى

آنگاه موسى نزد خداوند استغاثه » را به تشنگى بکشى؟ما را از مصر بیرون آوردى تا ما و فرزندان و مواشى ما
پیش روى قوم برو، «خداوند به موسى گفت: » با این قوم چه کنم؟ نزدیک است مرا سنگسار کنند.«نموده گفت: 

و بعضى از مشایخ اسرائیل را با خود بردار و عصاى خود را که بدان نهر را زدى به دست خود گرفته برو. همانا 
ایستم و صخره را خواهى زد تا آب از آن بیرون اى که حوریب است، مىجا پیش روى تو برآن صخرهمن در آن

پس موسى به حضور مشایخ اسرائیل چنین کرد و آن موضع را مسه و مریبه نامید، به سبب » آید، و قوم بنوشند.
(خروج » خداوند در میان ماست یا نه؟آیا«اسرائیل و امتحان کردن ایشان خداوند را، زیرا گفته بودند: منازعه بنى

7-2:17.(
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در این رویداد نخست وقتى قوم اسرائیل به آب نیاز پیدا کرده لب به شکایت گشودند،به خدا توکل نکردند، 
وقتى آن واقعه تکرار 20ولى موسى توکل کامل نمود. نبود آب در منش موسى خللى ایجاد نکرد. اما در اعداد 

تمام -واکنشى دیگر از خود نشان داد. او خشم و ناراحتى از دست قوم را در دل خود انباشته بودگردید، موسى 
غرغرها و شکایتهاى فزاینده و پایان ناپذیر قومى که وى هدایتشان را بر عهده داشت در سینه او تلنبار شده بود. 

دیگر کاسه صبرش لبریز و شخصیتش در آستانه درهم شکستن بود. 
شود و موجب شما هم در چنین وضعیتى قرار دارید؟ آیا موضوعى هست که مرتباً در زندگیتان تکرار مىآیا

کنید که دیگر قادر به تحملش نیستید؟ آیا شخصاً با این گردد و احساس مىبروز خشم و عصبانیت در شما مى
اید؟قضیه برخورد کرده

داد. حتى با وجودى که خانه ما، یک خانه مقدس مسیحى است این اواخر میان دو تن از پسرانم دعوایى رخ 
آید که باید حل شوند. پسران من خیلى کم سن و سال هستند و ما در حال حاضر گاهى اختالفاتى پیش مى

مشغول فرایند پرورش آنان در طریقهاى خداوند هستیم. دو پسر مورد نظر بر سر موضوع پیش پاافتاده و 
ه به جان یکدیگر افتاده بودند. شروع به تأدیب پسر بزرگترم کردم که دوازده ساله کوچکى سخت عصبانى شد

تواند خود را کنترل کند. آنچه مرا ترساند جسم نحیف او بود. متوجه شدم که او به قدرى عصبانى است که نمى
نبود، بلکه آن خوى جسمانى که در وجود او بود مرا به هراس انداخت.

گوید: دارى القدس در درونم مىدر آن لحظه جنگ قدرت میان پدر و پسر درگرفته بود. احساس کردم روح
»کنى؟کنى،؟ چرا با مسئله شخصى برخورد مىچکار مى

اى که اکنون براى پیشبرد پسرم، من با تو دعوا ندارم. از شیوه«ام را بازیافتم و گفتم: بالفاصله خونسردى
عمالً من عقب نشینى کردم. خیلى زود تأثیر مثبت این » اى، جداً مأیوس هستم.انتخاب کردهکارهایت 

نشینى را در پسرم مشاهده کردم. خشم او شروع به فروکش کردن نمود.عقب
چند دقیقه بعد به اتاقم آمد و از من عذرخواهى کرد. بعد پیش برادر کوچکترش رفت و از او هم معذرت 

به آشپزخانه رفت و چاى درست کرد تا با من و دو برادر دیگرش، چهارتایى بنشینیم و چاى خواست. حتى 
شد به شما بگویم که از آن به بعد هر بار که کنان برپا نمود. اى کاش مىبنوشیم. به این ترتیب مجلس آشتى

تأسفانه چنین نیست. اما ام؛ ولى مکند، من با همان روش آن تنش را از زندگى خانوادگى زدودهتنشى بروز مى
هایم از توانم بر اعصابم مسلط شوم و یک نزاع یا دعواى بالقوه را به فرصتى تبدیل کنم که بچهدر مواقعى که مى

برم.آن الگو بگیرند، خیلى لذت مى
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الگوى خوبى براى پیروى در مواقعى که با مشکل غرغر و شکایت روبرو هستیم، به ما 17موسى در خروج 
، 2(آیه » نمایید؟چرا خداوند را امتحان مى«رائه کرده است. او با مسئله شخصى برخورد نکرد. به قوم گفت: ا

تأکید از نگارنده است). او از دست قومش به تلخى خشمگین نشد، بلکه از خدا براى حل مشکل رهنمودهاى 
ویژه خواست. بعد هم مو به مو رهنمودهاى خدا را اجرا نمود.

شوند دعا کنید، به یاد داشته باشید که خواهید پیرامون مسائلى که موجب عصبانیتتان مىمى که مىهنگا
القدس در دلتان رهنمودهایى آماده دارد. او خیلى واضح با شما سخن خواهد گفت. یکى از واقعیتهاى روح

را بشنویم. خدا زمانى را براى توانیم صداى او تواند با ما صحبت کند و ما هم مىمسیحیت این است که خدا مى
القدس با مهربانى با ما سخن خواهد گفت و راه درست را نشان خواهد داد. ارائه رهنمود در نظر گرفته. روح
. اگر به خداوند پاسخ مثبت بدهیم و 20تبعیت کنیم، نه الگوى وى در اعداد 17باید از الگوى موسى در خروج 

پوشانیم... اگر با دقت از آنچه قبالً خداوند در دلهایمان نهاده پیروى تک تک رهنمودهایش را جامه عمل ب
کنیم... در زندگى شاهد پیشرفت عظیمى خواهیم بود و نتایج بزرگى را خواهیم دید.

کنید، آن را سرکوب نکنید؛ این بخشى از القدس احساس مىاگر در دل خود حسى عجیب از الزام روح
بیند. اگر ذکر نام فردى بخصوص یا . خدا آن انزجارى را که در دلهاى ماست مىرحمت خدا در زندگى ماست

آورد، در این صورت نیازمند شفاى درونى هستید.خاطره وضعیتى ناراحت کننده، دل شما را به درد مى

دعاى توبه
کنم. مادامى که تو بخواهى و مادامى که مرا رهنمود اى خداوند، تو را به خاطر هشدارهاى کالمت شکر مى

عنایت فرمایى، در وضعیتهاى ناراحت کننده زندگیم تاب خواهم آورد. دیگر شخص پرخاشگر و تندخویى 
با یارى تو حتماً عوض خواهم خواهم انسان حلیم و بردبارى باشم. خواهم خادم تو باشم. مىنخواهم بود. مى

شد.
کنم تا با من سخن بگویى و به من بیاموزى که در چنین وضعیتى چگونه باید القدس از تو دعوت مىروح

واکنش نشان دهم. خداوندا، پس مانده عصبانیت را از دلم بیرون کن. کمکم کن تا با مسئله شخصى برخورد 
لگوى ابراز واکنش نسبت به عصبانیت را در خودم تغییر دهم. به نام خواهم یاریم دهى تا انکنم. از تو مى

عیسى، آمین. 



1

فصل پنجم

گناه ایلیا: رفتن به استقبال ناامیدى

) براى سخنرانى در یک کنفرانس مسیحى دعوت به هم آمده بود. گرداننده کنفرانس که Derekاز درِك (
سخنرانى است، در حضور جمع اعالن کرده بود که او را براى سخنرانى شنیده بود درك در جایى دیگر مشغول 

القدس به او گفته که وى را دعوت کند. درك دعوت را پذیرفت در این کنفرانس نیز دعوت کرده، چرا که روح
و با کمال خوشحالى خود را با دعا و روزه براى شرکت در کنفرانس آماده کرد.

کنفرانس، درك با گرداننده کنفرانس گفتگویى ترتیب دادند و در طى این گفتگو با این حال، پیش از آغاز
بود که میان این دو اختالفاتى بروز کرد. گرداننده کنفرانس به دلیل بروز آن تنش شروع به تضعیف اعتبار درك 

هاى آموزههاى تعلیمى درك بابه عنوان سخنران کنفرانس نمود. وى براى تشریح موارد اختالف در آموزه
کلیسایشان، با شبان مسئول کنفرانس صحبت کرد. همچنین در میان مشایخ کلیسا شروع به غیبت و شایعه 

هاى درك کرد تا سوءظن همه را نسبت به درستى آموزهپراکنى نمود و غیبتهایش رابا لحنى روحانى ادا مى
برانگیزد.

گرداننده رإ؛ف ظظ شنیده بود، دیگر چندان مصمم به هاى تا هنگام شروع کنفرانس، درك که خبر سمپاشى
القدس هم خود را به شکلى قوى نشان داد. ده، دوازده شرکت در آن نبود. با همه اینها به کنفرانس رفت و روح

القدس متحول شدند. پس از کنندگان به واسطه حقیقتى که او تعلیم داد و به واسطه لمس روحنفر از شرکت
ادى به نزد درك آمدند تا به او بگویند که پیغامش چقدر درست بوده است. مردم با نوشتن نامه کنفرانس عده زی

از او به خاطر خدمتش قدردانى کردند.
هاى گرداننده اما درِك به رغم همه اینها از ترس اینکه شبان، مشایخ و دیگر رهبران در نتیجه سمپاشى

رد، نتوانست در آنجا بماند. پس تصمیم گرفت که دیگر هرگز در کنفرانس چه فکرهایى در موردش خواهند ک
توانست سرآغاز یک بیدارى عظیم باشد و آن مکان خدمت روحانى انجام ندهد. خدمت او در آن کنفرانس مى

همه کارهایى که خدا در زندگى او و از طریق وى در زندگى دیگران انجام داده بود به بار بنشیند. اما خود 
و احساس ناراحتى او که عاملش اختالف نظر با گرداننده کنفرانس بود، همه پیروزیهاى بالقوه را ناباورى 

الشعاع قرار داد.تحت
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سندرم پس از بیدارى
ها این گناه را مرتکب نامید. خیلى» گناه ویژه خادمان برگزیده خداوند«توان خیلى ساده این گناه را مى

دهیم، با دقت هرچه کنم درسهایى را که از زندگى ایلیا مورد بررسى قرار مىىشوند و من تشویقشان ممى
تمامتر فرا بگیرید.

کک شکوهش بر باالى کوه کرمل رخ داد، این گناه، در زندگى ایلیا، درست بالفاصله پس از پیروزى بإ؛ف
ل را که نتوانسته بودند از خداى یعنى درست پس از آنکه او از آسمان بر مذبح خدا آتش فروآورد و انبیاى بع

طبیعى، دستور کشتار بیش از دروغینشان جوابى بگیرند، خوار و ذلیل ساخت. ایلیا در نتیجه این پیروزى مافوق
نگاه کنید). ایلیا یقیناً در آن 18چهارصد و پنجاه تن از انبیاى بعل را صادر کرده بود (به اول پادشاهان باب 

کرد.ت خویش قرار داشت و یک بیدارى روحانى را تجربه مىهنگام در نقطه اوج خدم
ولى فرازهاى بیدارى روحانى غالباً فرودهایى نیز در پى دارند. بالفاصله پس از پیروزى کوه کرمل، ایلیا را 

گریزد.یابیم که از ترس جانش به سوى حوریب مىمى

و اخاب، ایزابل را از آنچه ایلیا کرده، و چگونه جمیع انبیا را به شمشیر کشته بود، خبر داد و ایزابل رسولى نزد 
خدایان به من مثل این بلکه زیاده از این عمل نمایند اگر فردا قریب به این وقت، جان تو «ایلیا فرستاده، گفت: 

).1:19- 2(اول پادشاه » را مثل جان یکى از ایشان نسازم

پرست به دست آورده بود، اى که بر انبیاى بتایزابل، زن شرور اخاب پادشاه، جان ایلیا را به سبب پیروزى
اى تهدید به مرگ کرده بود. او سوگند خورد که تا فرداى آن روز ایلیا را بکشد. با وجودى که ایلیا تازه از صحنه

آمده بود، به محض دریافت تهدید ملکه ایزابل به سندرم پس از نامید، » بیدارى روحانى«توان آن را که مى
بیدارى مبتإل؛فکک گشت.

تواند در زندگى خادمان خدا به سقوط منتهى گردد، حتى اگر پس از بیدارى روحانى باشد. ایلیا این گناه مى
زى بزرگى به دست آورده پرست بودند و در این رویارویى پیروبه رویارویى با قومى شتافته بود که همگى بت

گویى انبیاى بعل، به همه ثابت شد که خداى ایشان فاقد هر کشى و هذیانبود. وقتى پس از یک نیمروز عربده
قدرتى چه براى عمل کردن و چه پاسخ گفتن به التماسهاى آنهاست، ایلیا آتش خداى زنده را در ظرف چند 

گوید که مردم با تماشاى این رویداد در برابر خداى ما مىمقدس بهدقیقه بر مذبحش فرود آورده بود. کتاب
). در 39:18(اول پادشاهان » یهوه او خداست، یهوه او خداست!«حقیقى سجده کردند. آنان فریاد برآوردند که: 

ظرف نیم ساعت همه قوم از خدایان دروغین روى گردانده به خداى حقیقى ایمان آوردند. قوم اسرائیل از 
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توبه کرد و به پرستش یهوه روى آورد و همه اینها در ظرف یک بعدازظهر رخ داد. این یک پرستش بعل
پیروزى با شکوه بود، ولى هنوز شکستى نامحسوس در راه بود.

گناه براى قوى و ضعیف
اتمه داد. ایلیا براى خدا مردى قوى و زورآور بود. وى با کشتن انبیاى بعل به تمام بحثهاى دینى و الهیاتى خ

کنم! در دوره عهدجدید براى به کرسى نشاندن پیغام خدا راههاى البته من امروز این روش را توصیه نمى
دیگرى وجود دارد، اما در دوره عهدعتیق حکم خدا چنین بود. ایلیا به قوت خداى قادر مطلق دست به کار شد 

و اسرائیل را از شر لعنت مذهبى خالص کرد.
تواند یک مرد پرستان گرفتار افسردگى شدید شد. نومیدى حتى مىایلیا پس از مقهور ساختن بتبا این حال 

اید، در نظرتان ناچیز تواند هر کارى را که قبالً در زندگى انجام داده(یا زن) خدا را ضعیف کند. نومیدى مى
شود که زندگى ید، نومیدى باعث مىاکند که به چه میزان از موفقیتهاى روحانى دست یافتهجلوه دهد. فرقى نمى

اى مات، کثیف و تیره ببینید. وقتى به آرامى به درون وجودتان خزید، صرف نظر از اینکه چه را از پشت شیشه
کند، احساس اندوه خواهید کرد و خود را شکست خورده خواهید یافت. نومیدى ها مىکنید یا کلیسایتان چهمى

یگر دلیلى براى ادامه دادن وجود ندارد.کند که احساس کنید دکارى مى
این همان اتفاقى است که در مورد ایلیا روى داد. این نبى جنگاور و پر ابهت که چهارصد و پنجاه تن از 
انبیاى بعل را در کوه کرمل شکست داده بود، اکنون با تهدید یک زن مقتدر چنان ترسید که از براى حفظ جان 

خود پا به فرار گذاشت.

»خواهم بمیرمفقط مى«
هنگامى که ایلیا از تهدید ملکه ایزابل گریخت، به سوى جنوب یعنى به بیابان نزدیک بئرشبع شتافت. وقتى 

(اول » و خودش سفر یک روزه به بیابان کرد«به بئرشبع که در یهوداست رسید، خادمش را در آنجا واگذاشت 
(سرو کوهى) نشست و براى خالص شدن از زندگى دعا کرد. او ). به زیر یک درخت اردج 3:19پادشاهان 

اید. شاید شما هم مثل ). شاید تاکنون شما هم خود را در چنین حالتى یافته4(آیه » اى خداوند بس است«گفت: 
توانم ادامه بدهم. دیگر قوتى برایم نمانده. آمادگى رویارویى با آینده رادیگر بس است. نمى«گویید: ایلیا مى

شاید حتى ناى فریاد » خواهم از همه چیز خود را کنار بکشم.اش، مىندارم. به زبان ساده، فروتنانه و انجیلى
کنید که شوق، ایمان و شجاعتتان به انتها رسیده است.زدن هم ندارید ولى احساس مى
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د و مذبح بعل را ویران این مرد خدا انبیاى بعل را کشته بود. وقتى به حضور خدا دعا کرد، آتش فرود آم
ساخت. پس از یک دوره خشکسالى، وقتى او دعا کرد، باران آمد. به واسطه خدمت قوى ایلیا، برکت خداوند به 
اسرائیل بازگشت. ولى ایلیا همه کارهایى را که خداوند در زندگیش و از طریق زندگیش انجام داده بود، 

خودکشى بود.فراموش کرد و آرزوى مرگ نمود! او حتى مایل به
یابیم که در اندیشه مرگ هستند. شاید کنیم، مسیحیانى را مىدر بسیارى از شهرهایى که ما بدانها سفر مى

همین امروز صبح یا دیشب پیش از رفتن به رختخواب، آرزوى مرگ کرده باشید. شاید به دنبال راهى 
تواند این طرز تفکر منفى القدس مىید. روحگردآبرومندانه براى یک مرگ سریع و خالص شدن از زندگى مى

را عوض کند. عیسى آمد تا ما حیات وافر داشته باشیم. روح مرگ و خودکشى از خدا نیست.
داند که این روز و ساعت چه هنگامى ولى تنها خدا مى-روزى عمر ما بر روى زمین به پایان خواهد رسید

دهد که از خودتان سلب حیات نمایید. این حق به او تعلق شما نمىفراخواهد رسید. خدا هرگز این حق را به 
دارد.

من «عیسى وارد زندگى من و شما نشده تا فکر افسرده کننده پایان دادن به زندگى را به ما القا کند. او فرمود: 
ید از نگارنده است).اگر ، تأک10:10یوحنا»(مند شوندام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانى بهرهآمده

اید، امروز من برایتان خبر مدتهاست ذهنتان را با افکار نومید کننده تا حد اندیشه خودکشى مشغول داشته
خوشى دارم! عیسى مسیح شما را از تمام این افکار آزاد خواهد کرد.

فرهنگ مرگ
فرهنگ مرگ تعریف کرده است. شخصى فرهنگ کنونى ما را نه فرهنگ سرگرمى یا تکنولوژى، بلکه

فرهنگ ما ماالمال است از موسیقى راك، فیلمها، ویدئوها و کتابهاى منفى که همه خودکشى و مرگ را تبلیغ 
دارند. نقشه خدا این نیست؛ ماهیت دوزخ این چنین است.کنند و آن را بزرگ مىمى

شت به نزد من آمد و از طریق مترجم به من در دست داCDیکبار که در آلمان بودم، مادرى نگران که یک 
توانست انگلیسى بفهمد، بنابراین قادر به درك کلماتى که دهد. او نمىرا گوش مىCDفهماند که پسرش این 

گفت که پسرش مشکالت احساسى و رفتارى زیادى پیدا کرده است. شد، نبود. منتها مىگفته مىCDدر این 
شنوندگانش را عمالً CDهاى ، علت مشکالت پسر را دریافتم. یکى از ترانهوقتى کلمات موسیقى را خواندم

تصمیمتان را بگیرید «کرد که میان زندگى یا ارتکاب خودکشى، یک راه را برگزینند: گیرى مىدعوت به تصمیم
»خواهید زنده بمانید یا خودکشى کنید.که آیا مى
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آمد. ببینید که شیطان از چه راههاى پلیدى براى نفوذ در وقتى عبارت فوق را خواندم، خشم خدا بر من 
اى باشد؟ ذهن نوجوانان ما باید گیرىکند؟ چرا نوجوان باید نگران چنین تصمیمذهن نوجوانان استفاده مى

گیرى درباره مسائلى از این قبیل باشد که در چه رشته ورزشى شرکت کنند، یا چه سازى بنوازند مشغول تصمیم
نه اینکه آیا زنده بمانند یا دست به -اى بخورندسر راه رفتن به باشگاه در کدام رستوران چه غذاى آمادهو یا در 

گیرى در مورد شغل آینده یا نحوه کمک به کلیسا یا هدایت یک دوست به خودکشى بزنند. باید به فکر تصمیم
کلیسا باشند. اراده خدا براى فرزندان ما این است.

نماید. اما تا مچون زمان ایلیا یک روح قوى، سنگین و شیطانى مردم را به سوى مرگ ترغیب مىامروز هم ه
زمانى که ما بر زمین زنده هستیم، باید فکرمان تالش هر چه بیشتر براى پادشاهى خدا باشد. 

شود، از ظاهر امر گذارد و تنها و بدون آب و آذوقه راهى بیابان مىوقتى ایلیا خادمش را در بئرشبع وامى
پیداست که قصد بازگشت ندارد.

و خودش سفر یک روزه به بیابان کرده، رفت و زیر درخت اردجى نشست و براى خویشتن مرگ را خواسته، 
و زیر درخت اردج دراز شده، » گیر زیرا که از پدرانم بهتر نیستم.اى خداوند بس است! جان مرا ب«گفت: 

و چون نگاه کرد، اینک نزد » برخیز و بخور.«اى آمده او رإ؛قکک لمس کرده، به وى گفت: خوابید و اینک فرشته
- 6اى آب بود. پس خورد و آشامید و بار دیگر خوابید (اول پادشاهان سرش قرصى نان بر ریگهاى داغ و کوزه

4:19.(

واقعاً که رحمت خداوند چگونه است! او حتى براى نبى غذاى آماده فرستاد! ایلیا آنقدر فرسوده بود که 
تواند باعث فرسودگى و خستگى مفرط شود! خورد و نوشید و بار دیگر به خواب رفت. افسردگى و نومیدى مى

ها با سازند. امروزه خیلىباور نکردنى وارد مىمان فشار جسمانىفعالیتها و خواستهاى روزمره ما بر زندگى
مفهوم فرسودگى و خستگى مزمن آشنا هستند. خستگى چه ناشى از کار باشد و چه خدمت براى مسیح و چه 

از جانب خانواده، دیگر جزئى از زندگى خیلى از مردم شده است.
یکا به راستى براى من سرزمین فرصتها بود. هنگامى که ما از آرژانتین به ایاالت متحده مهاجرت کردیم، آمر

دانستم در محیط در طى نخستین روزهاى اقامتم در آمریکا، خیلى فرصتها براى خدمت به من پیشنهاد شد که مى
ام خواهد کرد.و شرایط زندگى در آمریکا خیلى زودتر از سایر جاهاى دنیا خسته

توان اکنون در سرتاسر جهان با وجود پدیده اینترنت و شبکه جهانى، حتى پس از یازده ساعت کار تازه مى
توانستند به مجرد غروب کردن ها گذرانید. در روزگار ایلیا، مردم مىدو ساعتى را هم به پاسخ دادن به ایمیل
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الکتریسیته ساعات بیدارى ما را افزایش داده آفتاب بخوابند و با طلوع آن از خواب بیدار شوند، ولى امروز
شود. ما هم مثل ایلیا از شدت خستگى در آستانه خورد شدن تر مىاست. ظاهراً زندگى ما روز به روز پرمشغله

گیریم. از پادرآمدن در اثر کار زیاد امروزه در میان خادمان امرى شایع است.قرار مى
کرده بود، ولى دیگر خسته شده بود. وقتى فرشته برایش نان و آب آورد، ایلیا با تمامى دل خدا را خدمت 

آنها را خورد و نوشید و دوباره خوابید.

» برخیز و بخور زیرا که راه براى تو زیاده است.«و فرشته خداوند بار دیگر برگشته، او را لمس کرد و گفت: 
و چهل شب تا حوریب که کوه خدا باشد، پس برخاسته، خورد و نوشید و به قوت آن خوراك، چهل روز

اى داخل شده، شب را در آن بسر برد. و اینک کالم خداوند به وى نازل شده، او را رفت. و در آنجا به مغاره
).7:19- 9(اول پادشاهان » اى ایلیا تو را در اینجا چه کار است؟«گفت: 

اسرائیل عهد تو را ترك دارم زیرا که بنىبه جهت یهوه، خداى لشگرها، غیرت عظیمى «او در جواب گفت: 
ام و قصد اند، و من به تنهایى باقى ماندههاى تو را منهدم ساخته، و انبیاى تو را به شمشیر کشتهنموده، مذبح

).14؛ مقایسه کنید با آیه 10:19(اول پادشاهان » هالکت جان من نیز دارند

رسید گوش داده بود، هر آنچه که او هر دو بار به ل ناصحیح به او مىبه عقیده من ایلیا به اخبارى که از کانا
اصالً از خبرهاى خوش چیزى نگفت.-خداوند گزارش داد، منفى بود. او فقط خبرهاى بد داشت

خواست عبور زیرا خداوند مى» بیرون آى و به حضور خداوند در کوه بایست.«خداوند در پاسخ ایلیا فرمود: 
اى شد و سپس ى که ایلیا بر دهانه غار ایستاد، نخست بادى سخت وزیدن گرفت، بعد زمین لرزهکند. هنگام
ور گردید، ولى خدا در هیچ یک از این تجلیات قدرتمند نبود. او در عوض در آوازى مالیم متجلى آتش شعله

گشت. 

آمادگى نداشتن براى آتش
خدا به میان ملتهاى گوناگون شده بودم، از اینکه براى هر آن اوایل که من تازه مشغول خدمت بردن آتش

کردم و بر آنها دست کسى دعا کنم احساس اضطراب و نگرانى داشتم. به راستى براى هزاران نفر دعا مى
ها دعا کنم دستم به خواهم براى بعضىکردم وقتى مىآمد که حس مىگذاشتم با این وجود مواردى پیش مىمى

خواست که براى آن شخص بخصوص دعا کنم. این امر خیلى ناراحتم شود گویى خدا نمىعقب کشیده مى
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خداوندا، چه اتفاقى آنجا افتاد؟ چرا نتوانستم براى آن فرد «گفتم: رفتم و مىکرد. به اتاقم در هتل مىمى
»بخصوص دعا کنم؟

آمد، یا رند. اگر آتش بر آنها فرود مىها آمادگى دریافت آتش را نداخداوند کم کم به من فهماند که بعضى
ساخت چون دلهایشان ماالمال از نومیدى، تلخى و تنفر دادند و یا آنکه آتش هالکشان مىفوراً آن را از دست مى

است. اینگونه افراد خواهان قدرت بیشتر هستند، ولى هنوز ترکیب اصلى دلهایشان عوض نشده است.
خواهم براى فرود آمدن آتش خدا براى کسى دعا کنم و ت که مىپس از درك این حقیقت، هر وق

کنم تا چون مرهمى بر جان او قرار م.) دعا مى22:8شود، نخست براى بلسان جلعاد (ارمیا القدس مانع مىروح
خواهم تا روغن مسح کننده و شفا بخش خود را بر دل آن شخص بگیرد و روحش را شفا بخشد. از خدا مى

دانم که وقتى خداوند او را شفا داد، آن وقت خود وى آتش خدا را هایش را شفا دهد. به خوبى مىبریزد و زخم
دریافت خواهد نمود و آن را حفظ نیز خواهد کرد.

اى که ایلیا نیازمند و درمانده بود، خدا به او خدمت کرد. او به جاى آنکه از به یاد آورید که چگونه در لحظه
ین لرزه و آتش ظاهر شود، با آوازى مالیم آمد اگر با نومیدى دست به گریبانید و دچار افکار میان تندباد و زم

برید، اید، بگذارید آواز مالیم خدا جانتان را دربربگیرد. اگر از افسردگى مزمن رنج مىمنفى و مالیخولیایى شده
بگذارید آواز مالیم کالم خدا وارد وجودتان شده از درون شفایتان دهد.

وقتى ایلیا آواز مالیم خدا را شنید، روى خود را با ردایش پوشاند، از تاریکى غار خویش به در آمد و 
پرسد: اى ایلیا تو را اینجا چه کار است؟ در بردهانه آن ایستاد. پس بار دیگر آن آواز مالیم را شنید که از او مى

د:اینجا ایلیا باز همان پاسخى را داد که قبالً داده بو

اسرائیل عهد تو را ترك به جهت یهوه، خداى لشگرها، غیرت عظیمى دارم زیرا که بنى«او در جواب گفت: 
ام و قصد اند و من به تنهایى باقى ماندهاند و انبیاى تو را به شمشیر کشتههاى تو را منهدم ساختهکرده، مذبح

).14:19هالکت جان من نیز دارند (اول پادشاهان 

تى با وجودى که خدا به طرز اعجازآمیزى احتیاجات شدید ایلیا را رفع کرده بود، باز نبى نتوانست منظور ح
کرد باید به نگرانى و غصه ادامه دهد، چرا که همه چیز به هم ریخته و خداى خویش را دریابد. هنوز فکر مى

ى این بار خدا دستور دیگرى به او داد: کرد که حق دارد افسرده و ناامید باشد. ولناجور است. او احساس مى
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روانه شده، به راه خود به بیابان دمشق برگرد، و چون برسى، حزائیل را به پادشاهى «پس خداوند به او گفت: 
ارام مسح کن، و ییهو ابن نمشى را به پادشاهى اسرائیل مسح نما، و الیشع بن شافاط را که از آبل محلوه است، 

)15:19- 16(اول پادشاهان » ى تو نبى بشود.مسح کن تا به جا

تو آغازگر «خواست به ایلیا بگوید: ها در انتظارش است. درواقع خداوند مىایلیا خبر نداشت که هنوز بهترین
فرستم تا با ایجاد یک دگرگونى سیاسى کار خود را به اى. اکنون تو را مىیک انقالب دینى در میان ملتت بوده

گذارى و کار بیدارى روحانى هم همین است. تا زمانى که وجود ما نتواند بر نظام قانون» نى.کمال برسا
شود.سردمداران حکومت تأثیر بگذارد، بیدارى کامل نمى

بیدارى در عرصه سیاسى
جان وسلى، بنیانگذار جنبش بیدارى متدیست، کار خود را از موعظه براى معدنچیان سده هجدهم انگلستان 
آغاز کرد. در تاریخ آمده که معدنچیان پس از پایان کار روزانه، در حالى که هنوز خاك زغال سنگ روى 

شدند. هنگامى که سخنان وسلى دلهاى آنان را صورتشان را پاك نکرده بودند، براى شنیدن موعظات او جمع مى
شان ایجاد روى صورت سیاه شدههایى سفید شد و رگهها جارى مىآورد، اشکهایشان روى گونهبه تکان مى

ها و تعالیم او به گشت. ولى وسلى به خدمت کردن در میان کارگران معدن بسنده نکرد. سرانجام موعظهمى
پارلمان انگلستان راه پیدا کرد. قوانین شروع به عوض شدن کردند. اولین بار تعالیم وسلى بذر صدور فرمان 

آزادى بردگان را کاشت.
این است که کارى را که در زندگى ما آغاز  کرده به اتمام برساند. کار او در وجود ما مستلزم خواست خدا

هاى ها. کار او بر همه جنبهخیلى فراتر از برکت یکشنبه-چیزى فراتر از دگرگونى دینى در دلهایمان است
روزهاى هفته ما تأثیر زندگى ما اثر خواهد گذاشت. قوت خدا، خوشى خداوند و قدوسیت او باید بر تمام

بگذارند.
کرد که دیگر خواست کارى را که در زندگى ایلیا آغاز کرده بود، به کمال برساند. شاید ایلیا فکر مىخدا مى

خواسته بمیرد. ولى خواسته خود را کنار بکشد. حتى شاید مىکارش تمام شده. شاید او آنقدر ناامید بوده که مى
من هنوز با تو کار دارم. این اصالً به توان تو بستگى ندارد. من تمام نیازهاى تو را از «گفت: خداوند عمالً به او 
ام. اکنون زمانش فرا رسیده که تو جانشین خود را مسح نمایى؛ وقتش رسیده که کسى را پیش برآورده کرده

» پرورش دهى تا بعد از تو بایستد.



9

به انجام خواهد - با یا بدون وجود ما-یم که کار خدا به هر صورتنکته مهم اینجاست که نباید فراموش کن
شود، از بیرون آمدن رسید. اگر به درون غار نومیدى و دلسردى بخزیم و هنگامى که خدا در زندگیمان وارد مى

ت خوددارى کنیم، او خیلى زودتر از آنچه بتوانیم تصورش را بکنیم جایمان را به دیگرى خواهد داد. یادم هس
ام که وقتى بچه بودم، پدرم یکبار درباره این مطلب موعظه کرد. از آن زمان به بعد همیشه حواسم را جمع کرده

که هرگز تا این اندازه ناامید و دلسرد نشوم که خدا جایم را به دیگرى بدهد.دوست دارم تا زمانى که خدا با من 
ده ادامه دهم.اى که مرا دعوت کرکار دارد، به خدمت او در آن زمینه

آمد، ممکن بود مسح خود را ماند و براى شنیدن آواز خدا بیرون نمىاگر ایلیا پافشارى کرده در درون غار مى
از دست بدهد. ولى چون به آواز مالیم او لبیک گفت، خدا هم اجازه داد دستیارى را براى کمک به خود مسح 

مضاعف از روح و مسح وى را یافت.نماید. این دستیار عاقبت خدمت ایلیا را به ارث برد و نصیب 

هاى ناامیدىویژگى
توانید غوغاها و چالشهاى زندگى خود را از توانید سرآغاز نومیدى و یأس را تشخیص دهید؟ آیا مىآیا مى

قدرت فلج کننده نومیدى جدا کنید؟ هفت ویژگى مشترك هست که در وجود همه کسانى که پا را از آستانه 
کنند که ببینید آیا شما هم جزو توان سراغ گرفت. این نکات به شما کمک مىاند مىاخل گذاشتهنومیدى به د

این دسته از افراد هستید یا خیر.

ترسدفرد ناامید مى-1
قرار بود با - دیددلیلى وجود نداشت که ایلیا به مرگ فکر کند. او کسى بود که هرگز روى مرگ را نمى

به آسمان باال برده شود! با این حال به خاطر نومیدى، از ترس جان خود گریخت. هاى آتشینارابه
چند سال پیش، خستگى بیش از حد باعث بروز چندین مشکل جسمانى شدید در من شد. یکى از اعضاى 

دست هفت روز استراحت مطلق و-ترسیدم برایم تجویز کردکلیسا که پزشک بود، همان درمانى را که از آن مى
اى رفتیم. در خالل روزهایى که در کشیدن از خدمت! به اتفاق همسر و فرزندانم براى استراحت به مزرعه

»ترسى؟آیا مى«گذراندم یکى از دوستان شبانم تلفنى با من تماس گرفت و از من پرسید: تعطیالت مى
ش مرا متوجه کرد که در آن موقعیت با وجودى که در این باره اصالً با هم صحبتى نکرده بودیم، این پرس

اند، پس به او پاسخ مثبت دادم.ور شدهزمانى از هر طرف ترسهاى گوناگون به من حمله
شود که قرار است ور مىاى به تو حملهخواهم بدانى که شیطان درست از همان ناحیهمى«او در جوابم گفت: 

خواست به من بگوید که من در آینده ه عبارت بهتر او مىب» خدا در آن قسمت تو را تجهیز و تقویت نماید.
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قوت و توان بسیار زیادى خواهم داشت، و شیطان آمده تا مرا از همین نقطه بترساند. همین عبارت طورى به 
توانست این کار را برایم انجام دهد.شفاى من منتهى گشت که هیچ چیز دیگر نمى

ه قرار گرفت که قرار بود عطایى ویژه از سوى خدا دریافت کند. او اصالً اى مورد حملایلیا از همان ناحیه
قرار نبود بمیرد. بلکه مقدر این بود که به آسمان برده شود. از این رو شیطان با مورد تهدید قرار دادن جانش او 

را ترسانید.
کند عطایایى که خدا عى مىاساسند. شیطان متخصص سقط جنین است. او سبسیارى از ترسهاى ما کامالً بى

ها و در وجود ما نهاده از میان بردارد. آژانس حفاظت محیط زیست که در راستاى محدود کردن میزان آلودگى
گوید که آلودگى هوا در داخل اى که اخیراً منتشر کرده مىکند، در مقالهسموم وارده به هواى آزاد فعالیت مى
زا نیز ها سرطانلى بیشتر از آلودگى بیرون است و برخى از این آلودگىخانه یا دفتر کار بعضى از مردم خی

هاى جسمانى نظیر آسم و حمله قلبى را در مبتالیان تشدید نماید.توانند ناراحتىها هم مىهستند. دیگر آلودگى
رت گرفته معضل آلودگى داخلى در سالهاى اخیر به دلیل تالشهایى که براى جلوگیرى از اتالف انرژى صو

داند چگونه ساختمانها را بیشتر شده است. بخشى از این حادتر شدن معضل به خاطر آن است که اکنون بشر مى
شود. اگر هواى داخل خانه به پاکى بندى کند، از این رو هواى تازه به درون خانه یا محل کار وارد نمىعایق

لى معموالً چنین نیست. هواى داخل فضاهاى در و-بندى خیلى هم خوب بودهواى کوهستان بود، این عایق
خوابم بسته معموالً سنگین و آلوده است. من به شخصه یکى از کسانى هستم که دوست دارم در اتاقى که مى

دهد. هاى بسته را ترجیح مىمند شوم. همسرم برعکس پنجرهها باز باشند تا از هواى آزاد بهرهپنجره
دهند که عموم مردم جهان در خانه در معرض آلودگى شدید به مواد شان مىهاى انجام شده نبررسى

دهند. زا هستند. سازمانهایى تأسیس شده که در مورد این موارد و نحوه مقابله با آنها به مردم آگاهى مىسرطان
کر افتادم که خواندم به این فمن در زمینه آلودگى هوا صاحب نظر نیستم، ولى در حالى که مقاله مزبور را مى

و -هایى که ما در دلهایمان، افکارمان، خیاالتمانوضعیت کلیسا هم به همین گونه است. بعضى از آلودگى
تر از همه ضعفهاى موجود در دنیاى آفرینخالصه در درون چهاردیوارى کلیساهایمان داریم، ظاهراً بسیار مشکل

بیرون است.
مبتال نبود. » آلودگى خارجى«، ایلیا به سندرم »تو را خواهم کشت«وقتى ایزابل براى ایلیا پیغام فرستاد که: 

بود. مشکل او ناامیدى درونى خودش بود؛ نگرش و اندیشه او اشتباه بود. با » آلودگى داخلى«مرض او ابتال به 
این آلودگى درونى باعث شد که وى تهدید خارجى وجودى که خدا از پیش مقدر کرده بود که او هرگز نمیرد،
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زا خالصى پیدا کند. الزم بود هوایى را باور کند و از ترس جان خود بگریزد. الزم بود او از این آلودگى هراس
تازه یعنى هواى روح خدا و مسح او را استنشاق نماید.
و افکار ما را نیز پاکسازى نماید، تا بتوانیم از خواهد دلها خداوند همانگونه که در مورد ایلیا عمل کرد، مى

ترسهایمان رها شویم.
گیرد که چه موقع برایش بس استشخص ناامید خود تصمیم مى-2

خواهم خواهم تو را به استراحت بفرستم. حاال مىدیگر بس است. حاال مى«این خدا نبود که به ایلیا گفت: 
ایلیا بود که چنین تصمیمى گرفت و به خدا گفت که به آخر خط رسیده و دیگر این خود » تو را به آسمان ببرم.

آورد. کند؛ یعنى براى ظرفیت ما محدودیتهاى کاذب به وجود مىظرفیت ندارد! ناامیدى اینگونه عمل مى
گذارد شود که به خدا بگوییم که کى قرار است دست از خدمت به او بکشیم. ناامیدى نمىناامیدى باعث مى

از خدا بپرسیم که آیا باز هم باید ادامه دهیم یا نه و اگر قرار است ادامه دهیم پس قوتش را بطلبیم.
گفت در این شهر آمار برهم اى در مورد مردم هنگ کنگ خواندم که مىهنگامى که در سفر آسیا بودم، مقاله

پر استرس در میان مردم هنگ کنگ بسیار شایع فشردن و برهم ساییدن دندانها بسیار باال است. داشتن زندگى
است و از این بابت خسارات زیادى به بهداشت دندانهاى آنان وارد شده. کسانى که دندانهاى خود را برهم 

افتد.سایند حتى خودشان از این موضوع آگاهى ندارند؛ اغلب این اتفاق در خواب مىمى
نند، چنان عصبى و نگرانند که حتى در شب قادر به استراحت کبعضى از کسانى که با استرس زندگى مى

تر از شب نیستند. حتى اگر هر شب هشت ساعت کامل بخوابند، خوابشان چنان آشفته است که بامداد خسته
تقریباً همه بدان مبتال - و سراسر دنیا-اى است که در آمریکاخیزند. استرس عارضهگذشته از بستر برمى

»دیگر بس است.«گوییم شویم که به خداوند مىما چنان از زندگى پراسترس خود خسته مىباشند. گاهىمى
اما به اندازه کافى به خدا - ایدکنم خوب دقت کنید: شاید شما به اندازه کافى استرس داشتهخواهش مى

اى براى شما هم نقشهاى و اى جداگانه دارد. براى من نقشهخدمت نکرده باشید. خدا براى تک تک ما برنامه
بندى شده باشکوهى در نظر گرفته. ولى وقتى تصمیم به کنار کشیدن دیگر دارد. خدا براى آینده ما برنامه زمان

آفرینیم. اراده خدا این نیست که ما به میل خود برنامه او را نیمه کاره رها کنیم. شما مالک گیریم، مشکل مىمى
اش مناسب توانید به خدا بگویید که چه موقع براى پایان دادن به پروژهمىزندگى خویش نیستید؛ از این رو ن

است!
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خداوندا، من هرگز خود را کنار «دعاى من این است که آتش خدا بر زندگى شما فرودآید و آن وقت بگویید: 
به تو دانم که ممکن است ضعیف شوم و ناله سردهم، ولى با قدرت عیسى در زندگیم از خدمتکشم. مىنمى

»کشم.دست نمى

کندفرد ناامید اظهار عدم پیشرفت مى-3
گویند که در کلیسا هیچ اثرى از بیدارى آنانى که در زندگى خود با نومیدى دست به گریبانند، خیلى زود مى

سر خواند براى هر موضوعى بانگ وا مصیبتاشود. گویى اینان مىنیست و در فالن جلسه حضور خدا دیده نمى
بدهند.

شبانى را به خاطر دارم که در شهر الپالتا به کلیسایى که آن وقتها شبانش بودم، آمد. او شنیده بود که ما با 
القدس در جماعتمان آیات و معجزات به ظهور رسیده است. در مدتى ایم و به قوت روحخداوند مالقات داشته

یکى از انتظامات کلیسا هنگام خروج وى ناخواسته شنیده بود که او در کلیساى ما بود برایش دعا کردیم. ولى
»اینجا هیچ خبرى نیست، اصالً چرا ما به اینجا آمدیم؟«گوید: که وى به دستیارانش مى

ولى داستان به همینجا خاتمه نیافت. چند هفته بعد خبرى دیگر به من رسید. وقتى شبان مذکور به کلیساى 
انست همان موقع که برایش دعا کردیم، آتش خدا را یافته است. تصورش براین بود دخود برگشت، هنوز نمى

که نزول آتش خدا با غلیانهاى شدید احساسى همراه  خواهد بود، درصورتى که او اصالً چیزى حس نکرده 
و گرفته مقدسش را گشوده بود تا موعظه را شروع کند، ناگهان حضور خدا جلسه را فربود. اما هنگامى که کتاب

جنبشى نوین در آنجا آغاز شده بود. این مرد آموخت که آتش قدوسیت یک احساس نیست، بلکه عمل مؤثر و 
القدس در زندگى ماست.چون و چراى روحبى

اندیشم که موجهایى از قدرت خدا را تجربه کرده است. در برخى از من به کشور خودم، آرژانتین مى
کردید که به آسمان رفته و جلسات بیدارى ما در گذشته، قوت خدا چنان شدید بود که با خود فکر مى

د که براى نوشتن مقاالتى در هستن-حتى در میان رهبران کلیسا-اید، با این حال در آرژانتین کسانىبازگشته
کنند.باب عدم وجود هرگونه بیدارى روحانى در کشور کاغذ و جوهر حرام مى

به جهت «گویند: شاید در شهرهاى آنان هیچ بیدارى روحانى به وقوع نپیوسته باشد. آنان همچون ایلیا مى
آدمهایى از » ام و هیچ کس پارسا نیست.یهوه، خداى لشگرها، غیرت عظیمى دارم، و من به تنهایى باقى مانده

کنند؛ عمالً دوست دارند مرگ بیدارى را اعالم کنند. بافى مىسازند. آنها منفىاین دست، دیگران را غمگین مى
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القدس انجام داده تجلیل به عمل آورند، روى کارهایى که هنوز انجام نداده انگشت به جاى آنکه از آنچه روح
جویى کنند و بگویند که هیچ پیشرفتى صورت نگرفته است.ت دارند مدام عیبگذارند. مردم دوسمى

اید؛ بر سر خدا اید و هیچوقت آشکارا سر به طغیان برنداشتهشاید شما هم با خداوند مخالفتى خاموش داشته
اید. ت کشیدهاید، ولى در دل خود از سرخوردگى و نومیدى در رنجید. شاید دیگر دسیا رهبرانتان فریاد نزده

اید را با خود به غارى برده، زانوى غم به بغل شاید مثل ایلیا عطایا، وقت، منابع و خالصه هر چه داشته
اید. گرفته

شاید براى خود دالیلى داشته باشید. ممکن است دلیلتان تهدید به مرگ از سوى ایزابل نباشد. ولى شاید 
ته. شاید همسرتان خانه را ترك گفته و با دیگرى رفته است. شاید بر خاطر ساخرهبر کلیسایتان شما را آزرده

ور شده رهایى یابید. شاید اید از چنگال ناامیدى که به سویتان حملهاید، ولى نتوانستهدرد و اندوه خود فایق آمده
ام این است موختهکرد. آنچه من آاگر واقعاً آنجا بودى، همه چیز فرق مى«آورید که: خطاب به خدا فریاد برمى

»شود کامالً به تو اعتماد کرد.که نمى
آیا فقط براى نجات خود به خدا توکل دارید و نه براى چیز دیگر؟ آیا چون آخرین بارى که در کلیسا دست 

خواهید خود را درگیر مسائل کلیسایى اید و دیگر نمىاید و کارها خوب پیش نرفته، ناامید شدهبه کارى زده
کنند. شان چه آمده، دیگر رغبتى به خدمت بعدى پیدا نمىفهمند که بر سر خدمت قبلى؟ مردم وقتى نمىکنید

و در بسیارى از کلیساها -بشویم» تماشاچیان منفعل«شود جزیى از باید در برابر کشش نومیدى که باعث مى
مقاومت کنیم.- توان تعدادى از آنها را یافتهمیشه مى

تواند به هر مسیحى که خدا را سى، چهل یا حتى پنجاه سال در کلیسا خدمت کرده، حمله مىخطاى ناامیدى
دارانه به نظر برسد. اما اى دیناى پرهیزکارانه تغییر قیافه دهد و مثل پدیدهتواند به صورت گالیهکند. مى

اش چیزى نیست جز نومیدى از خدا.چکیده

آیددرمىفرد ناامید از فرط اندوه از پا-4
تواند بدن را از لحاظ جسمانى آفرین است که مىیک جور اندوه عاطفى وجود دارد که چنان شدید و مشکل

ضعیف و فرسوده نماید. ایلیا چنان از نظر جسمانى خسته بود که دوبار به خواب رفت. فرشته مجبور شد دو بار 
خوراند. افسردگى در بسیارى از ملتها یکى از به سراغش آمده از خواب بیدارش کند و نان و آب به او ب

تواند سیستم ایمنى بدنتان را ضعیف و شما را در دانستید که افسردگى حتى مىبیماریهاى عمده است. آیا مى
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پذیر سازد؟ همچنین افسردگى مردم را به سوى داروها و روشهاى درمانى ناسالم سوق برابر بیماریها آسیب
دهد.مى

سازدمید خود را کنار کشیده، پنهان مىفرد ناا-5
کنند؛ بعضى به پرخورى یا کم خورى برخى از آدمهاى افسرده خود را پشت اعتیادهاى خویش پنهان مى

کنند، چون احتیاج دارند بیست و چهار اى دیگر خود را در سرگرمى و تلویزیون غرق مىشوند. عدهمتوسل مى
، منتها با چیزهایى که خارج از اراده خداست. نومیدى آنها را وادار به انجام روز خود را پرسازندساعت شبانه

کند تا ذهنشان از موضوع اصلى منحرف شود واز زیر واقعیت شانه خالى کنند. چقدر مى-هر کارى- کارى 
ال هستند.خود به این مرض مبت-اندکه براى شفاى افسردگان خوانده شده-انگیز است که بسیارى از شبانانغم

گیردفرد ناامید نومیدى را با غیرت مذهبى اشتباه مى-6
کنند و کنند با روحیه منفى خود دارند به خدا لطف مىها چنان فریب خورده و گیج هستند که فکر مىبعضى

آنها به خاطر ها و کنار کشیدن از دیگران و انزجار و دورى از خلقىها و کجاعتقادشان براین است که همه تلخى
کنند که فقط خودشان درست هستند. مدام شهیدنمایى این است که بقیه در اشتباه هستند. آنها تصور مى

فهمم که نزدیک است به تله ترم، مىشوم به این فکر بیفتم که از دیگران روحانىکنند.هر وقت که وسوسه مىمى
در کمین انسان گسترده شده. خدا ما را خوانده تا از این بیفتم. این راهى بسیار پرخطر است و دیر یا زود دامى 

راه پرهیز کنیم چرا که بن بست است.
عادت دارند مرتباً از این کانال تلویزیون به آن کانال بپرند. وقتى من - از جمله خود من -خیلى از مردم 
هاى آن واحد ببینم. ما در عصر گزینهشود را درنشینم، دوست دارم هر چه از آنتن دریافت مىپاى تلویزیون مى
کنیم، ولى با این وجود باز آرام و قرار نداریم. آدمهایى هستند که به همان راحتى که کانال متعدد زندگى مى

من از برنامه این «گویند: نمایند. شاید ایشان با خود مىکنند، کلیساى خود را عوض مىتلویزیون را عوض مى
شوند. این چنین کنند و هیچوقت به یکجا وصل نمىپس کلیساى خود را عوض مى» آیدماه کلیسا خوشم نمى

افرادى به هیچ چیز عالقه ندارند.
کنند قرارى مىکنند. احساس بىآدمهاى افسرده، غالباً جزو کسانى هستند که کلیساى خود را دایماً عوض مى

کنند که خدا نمایند. آنان حتى گاهى فکر مىارى مىولى تصورشان براین است که از غیرت مذهبى خویش پاسد
توانند در هیچ کلیسایى ریشه بدوانند چون ایشان را به فالن کلیسا فرستاده تا شبانش را اصالح کنند. اما نمى

هیچ کلیسایى به اندازه کافى برایشان روحانى نیست. 
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از این است که هنوز بهترى در راه استگیرد و غافلشخص ناامید انجام نقشه خدا را در نظر نمى-7
خواهد کارى را که به او محول کرده، تا به آخر انجام دهد و آن را به کمال دانست که خدا مىایلیا نمى

برساند. او قرار بود حزائیل و ییهو رإ؛ن
کند. احتماالً این کک به عنوان پادشاه دو ملت مسح نماید و سپس الیشع را به جانشینى خویش منصوب و مسح

بزرگترین و دیرپاترین کارى بود که او قرار بود براى خدا و پادشاهیش انجام دهد. شیطان دوست دارد مسیحیان 
باشد. را از دور مسابقه خارج کند. خصوصاً آنان را که در دور آخر هستند و پیروزى بزرگى در انتظارشان مى

اى که خود و دعا کنیم که خدا ما را حفظ کند و نگاه دارد تا نقشههاى دشمن هشیار باشیمباید نسبت به نقشه
براى ما در نظر دارد تا به آخر اجرا شود.

اید که حق دارید خود را از دیگران جدا سازید یا به خدا (یا به شبانان یا رهبران اگر قبالً براین باور بوده
نامم، لطمه ببینید. دعاى اش مىز آنچه که من معضل مذهبىتان) اعتماد نکنید، بدانید که ممکن است اروحانى

من این است که به حضور خداوند بیایید و این معضل را به پاى صلیب عیسى بیندازید. با میل و رغبت ناامیدى 
خود را با امید، ایمان و قدرت مبادله نمایید.

درهم شکستن الگوى قدیم
اید، براى تغییر روش در نحوه نگرش و ابراز واکنش به میدى زندگى کردهاگر مدتى طوالنى است که با ناا

توانید از آنها کند که مىبه شما اصولى را معرفى مى22واقعیت پیرامون خویش، به زمان کافى نیازمندید. لوقا 
پیروى نمایید:

پى او رفتند. چون به آن مکان سپس عیسى بیرون رفت و بنا به عادت، راهى کوه زیتون شد و شاگردانش نیز از 
سپس به مسافت پرتاب سنگى از آنها کناره گرفت و » دعا کنید تا در آزمایش نیفتید.«رسیدند، به ایشان گفت: 
اى پدر، اگر اراده توست، این جام را از من دور کن؛ اما نه خواست من، بلکه اراده تو «زانو زده، چنین دعا کرد: 

اى از آسمان بر او ظاهر شد و او را تقویت کرد. پس چون در رنجى جانکاه بود، با آنگاه فرشته» انجام شود.
چکید. چون از دعا برخاست و نزد جدیتى بیشتر دعا کرد، و عرقش همچون قطرات خون بر زمین مى

)39:22-45اند. (لوقا شاگردانش بازگشت، دید از فرط اندوه خفته

اجازه بدهید اصول نهفته در این آیات را از نزدیک و با دقت بیشتر مورد بررسى قرار دهیم.
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)42ما باید به طور کامل تسلیم اراده خدا باشیم (آیه 
باید توکل کردن به خدا را یاد بگیریم، حتى اگر از کل فرایند چیزى نفهمیم. باید خشم و تلخى ناشى از 

اند را رها کنیم و در این مشکالت خدا را مقصر ندانیم، چون ما ب لطمه یا دلسردى ما شدهموضوعاتى که موج
ترین مرد روى زمین کند. سلیمان که حکیمتوانیم ببینیم. دید ما با دید خدا فرق مىمثل خدا همه جوانب را نمى

و نیز ابدیت را در دلهاى ایشان او هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است «گوید: چنین مى11:3بود، در جامعه 
»نهاده، به طورى که انسان کارى را که خدا کرده است، از ابتدا تا انتها دریافت نتواند کرد.

ریزد، ما چه راحت آموزد که راههاى خدا کاملند. با این حال هر وقت اوضاع به هم مىمقدس به ما مىکتاب
خوانیم: مى4:3شود انسان است، نه خدا. در رومیان چار اشتباه مىدهیم! آنکه دخدا را مورد سرزنش قرار مى

به عبارت دیگر خدا درست است و ما نادرست.» حتى اگر همه انسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است.«
عیسى در شبى که قرار بود فردایش بر صلیب شود، در ضمن دعا خواهش و میل خود را که با خواست خدا 

اى پدر، اگر اراده توست، این جام را از من دور کن؛ اما نه خواست من، بلکه «اشت بر زبان آورد: مغایرت د
). آنچه در دل دارید را به خدا بگویید. همه را به خداوند بسپارید و او چیزى 42:22(لوقا » اراده تو انجام شود

تازه به شما عطا خواهد فرمود.

)44تسلیم اندوه نشوید (آیه 
عیسى غمگین بود ولى تلخ » پس چون در رنجى جانکاه بود، با جدیتى بیشتر دعا کرد.«گوید: مى44:22لوقا 

نه. او ناامید و سرخورده نبود. او در غار خود مخفى نشد. او با رضایت قلبى حاضر شد، صلیب بر دوش در 
اید از الگوى عیسى پیروى نماییم. تسلیم اندوه خیابانهاى اورشلیم گام بردارد و به سوى تپه جلجتا برود. ما هم ب

دست کم -اى وجود دارند که نشوید. توجه داشته باشید که شاگردان از فرط اندوه خفته بودند. در کلیسا عده
اند. چیزهایى هست که خود ما قادر به اند، چون از فرط اندوه فرسوده و خسته شدهخوابیده-از لحاظ روحانى
گیرد. همانگونه توانیم با غمهایمان به نزد عیسى بیاییم. او بارهاى ما را بر دوش خود مىولى مىحلشان نیستیم، 

آموزد:که کالم او به مإ؛نکک مى

بیایید نزد من، اى تمامى زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید 
و افتاده دل هستم، و در جانهاى خویش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ من و از من تعلیم یابید، زیرا مالیم 

)28:11- 30راحت است و بار من سبک. (متى 
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عیسى شما را در بر خواهد گرفت و قلبى نو و روشى نو براى اندیشیدن به شما خواهد بخشید. کالم خدا 
امان خواهد کرد تا ). عیسى یارى2:12شد (رومیان دهد که با نو شدن ذهنمان، دگرگون خواهیمچنین تعلیم مى

طورى دیگر بیندیشیم و طورى دیگر عمل کنیم.

دعا کنید که در آزمایش نیفتید
اگر ناامید هستید، احتمال اینکه در دام گناهان دیگر بیفتید، بسیار است. دعا کنید که در آزمایش نیفتید. این 

اى جز بازگشت از این مسیر اند. چارهنى که در مسیر ناامیدى قرار گرفتهفراخوانى اضطرارى است براى آنا
مواظب باشید کسى از فیض خدا محروم نشود، «مقدس این است: ترین هشدارهاى کتابندارید. یکى از جدى

اگر ). تلخى، 15:12(عبرانیان » و هیچ ریشه تلخى نمو نکند، مبادا موجب ناآرامى شود و بسیارى را آلوده کند
اتان را نابود سازد.تواند زندگى مسیحىدرصدد عالجش برنیایید، مى

به جان خود بگویید که چه باید انجام دهد
توانیم اقتدار خود را بر دانست که ما مىنگذارید جانتان به شما بگوید که چه کار بکنید. سراینده مزمور مى

یم.احساسات سرکش و عنان گسیخته خویش اعمال نمای

اى؟ امید بر خدا دار. زیرا که او را باز حمد خواهم اى؟ و چرا در من پریشان گشتهاى جان من چرا منحنى شده
)5:43گفت، که نجات روى من و خداى من است. (مزمور 

رد که دانست که این اقتدار را داگفت. او دیوانه نبود، بلکه به خوبى مىسراینده مزمور با جان خود سخن مى
به جان خویش فرمان دهد.

اگر به غرق شدن در نومیدى ادامه دهیم، پیوسته احساس قربانى بودن خواهیم کرد. حتى ممکن است 
خواهند با تأسف خوردن به حال خویش، ها مىاحساس کنیم که خدا باید به ما توجه بیشترى بکند. بعضى

است از خدا انتظار احساساتى شدن و در نتیجه به یارى ها ممکنترحم خدا را براى خود بخرند. حتى بعضى
کند. هرگاه من توانم بگویم که خدا اینگونه عمل نمىام مىبرخاستن داشته باشند. من از روى تجربه شخصى

گیرم. اکنون بهتر اى نمىکنم، هیچ نتیجهشوم و یإ؛وکک احساس قربانى بودن مىدچار اوقات تلخى روحانى مى
ه دیگر هرگز نباید از این تاکتیک استفاده کنم. او حتى یکبار هم به کارهایى که من براى جلب توجه و دانم کمى
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تأثیر قرار کنم با گرفتن حالت یک قربانى، دل خدا را تحتام اعتنا نکرده است! دیگر سعى نمىترحمش کرده
اهید به خدا برسید؟خوکوشم با ایمان خود به خدا برسم. شما چطور؟ آیا مىدهم.در عوض مى

دعاى توبه
آورى. کنى و ما را از سردرگمى درمىگشایى مىکنیم که از طریق کالمت از افکار ما گرهپدر، شکرت مى

زدایى.هاى حقارت و ترس را از زندگى ما مىدهى و عقدهکنیم پدر که راه را به ما نشان مىشکرت مى
خواهیم که آمده ما را از ناامیدى رهایى دهى. هیچ چیز خداوند، خداى قادر مطلق، به نام عیسى از تو مى

کنیم که روح تو ما را مالقات و تبدیل نماید. امید را جایگزین ناامیدى بساز.براى تو ناممکن نیست. دعا مى
کنى از تو متشکریم. به ما در برابر دشمن حفظ مىفرشتگان را براى کمک به ما بفرست. به خاطر آنکه ما را

گیرند، برهان و پاکمان قوه تشخیص ببخش تا افکار خود را بشناسیم. ما را از افکارى که از تو سرچشمه نمى
بساز به نام عیسى، آمین. 
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فصل ششم

گناه یوشع: گناه پیش فرض غلط

اند. آنان بارها از شناسم که اعضایش زمان زیادى را صرف دعا و طلبیدن روى خدا کردهکلیسایى را مى
اند که به ایشان نشان داده که به زودى بیدارى روحانى به آن محل خواهد آمد. آنها خداوند کالمى دریافت کرده

آورى حصاد عظیم شرکت نمایند. اوقات پرستش هم با انتظار کامل چشم به راه آمدن بیدارى بودند تا در جمع
کرد. درِ این در این کلیسا حیرت آور و اوقات دعا مملو از قوت بود، ولى ظاهراً این کلیسا هیچ پیشرفتى نمى

شد، گویى یکى دو خانواده دیگر آن را ترك اى به کلیسا افزوده مىکلیسا مثل درهاى گردان بود؛ اگر خانواده
گفتند.مى

س از سالها که از این دور باطل گذشت، کاشف به عمل آمد که شبان آن کلیسا در طى سالیان درگیر روابط پ
توانستند جنسى نامشروع بوده است. شنیدن این خبر براى اعضاى آن کلیسا بسیار تکان دهنده بود. نخست نمى

منبر کلیسا چنین افتضاحى به بار آورده باور کنند که خادم خدا با سالها سابقه وعظ کالم خدا و ایستادن باالى
آلودى، هر هفته به موعظه کردن توانستى با وجود چنین زندگى گناهچطور مى«باشد! هنگامى که از او پرسیدند: 

هر هفته، پیش از اینکه براى موعظه باال «شود. او گفت: پاسخى داد که هرگز از یادها فراموش نمى» ادامه بدهى؟
» خواستم مرا ببخشاید.ردم و از خدا مىکبروم توبه مى

-گناه او به زیان کلیسایش تمام شد. بسیارى از اعضاء کلیساى مزبور را ترك کرده به کلیسایى دیگر پیوستند
توانستند باور کنند که خدا حتى با وجودى که خود شبان دیگر از آن جماعت رفته بود. ایمانداران اصالً نمى

اى هم به کل از کلیسا بریدند.به خدمت وعظ و شبانى بپردازد و گناهش برمال نشود. عدهبگذارد کسى سالها
کشند و زندگیمان را به خطایا، گناهان یا ضعفهایى هستند که دیر یا زود ما را از جاده مسیحیت بیرون مى

ایم، ولى از خدا شنیدهدهد که ما یقین داریمکشانند. گناه پیش فرض غلط زمانى رخ مىشکست و فاجعه مى
شتابیم. پیش فرض غلط روحانى یعنى عمل بدون اینکه دلهایمان را تفتیش کنیم براى اجراى فرمانهاى او مى

P{کردن به رما و از یاد بردن لوگوس. کالم رما حاوى هدایتى خاص از جانب -Logos کالم ازلى ،
یخ به واسطه انبیا و یا کلیسا با قومش سخن کالمى است که خدا در طول تارRhemaخداست، حال آنکه 

}Pم. -گویدمى
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اى ها عمر خود را صرف یافتن چنین دانش روحانىخداست؛ ممکن است نبوت یا کالم علم باشد. خیلى
شوند، ولى شوند. نسبت به کلمات هدایت االهى حساس مىکنند، با این حال در زندگى با ناکامى مواجه مىمى

شود.قیمت فدا کردن کالم آموزنده و کاربردى خدا، یعنى لوگوس تمام مىاین حساسیت به 
امإ؛ه کغ ؛کالم لوگوس، یعنى قانون تقدس » برو و زمین را بگیر.«یوشع کالم رما را داشت که به او گفته بود: 

را که خیلى سال پیش خدا وضع کرده بود، نادیده گرفت.
رود. کنیم پیش نمىکنیم، زندگى و خدمتمان آنگونه که تصور مىمىوقتى ما براساس پیش فرض غلط عمل 

اند، اند از خداوند مطلبى را شنیده و آن را درك کردهبرخى از مسیحیان صرفاً بدین خاطر که گمان کرده
کنند که دیگر رود، احساس مىاند. از این رو وقتى اوضاع برخالف انتظار پیش مىزخمهاى عمیقى برداشته

نخواهند توانست سرپا بایستند.هرگز

هاى پیش فرض غلطنشانه
هایى به این موضوع پى توانید از روى نشانهدارید. مىدرصورتى که در مسیر پیش فرض غلط گام برمى

توانیم اصول مهمى که عالیم پیش فرض غلط را اى از زندگى یوشع، مىببرید. تنها با انداختن نگاهى به نمونه
سازند، یاد بگیریم. اگر خود را به جاى یوشع بگذارید و این اصول را در زندگى خود پیاده کنید، مىآشکار 

شوید که آیا به پیش فرض غلط دچارید یا نه.متوجه مى

روندمات و متحیر شدن در هنگامى که کارها برخالف انتظار پیش مى
اسرائیل آن پیروزى پرجالل را بر شهر اریحا به دست آورد، یوشع ایشان را به باالفاصله پس از اینکه بنى

اى از جنگ عایدشان شد.نبردى دیگر با دشمنانشان فرستاد. اما اینبار نتایج تکان دهنده

ائیل در آنچه حرام شده بود اسربود و اسم او در تمامى آن زمین شهرت یافت. و بنىو خداوند با یوشع مى
خیانت ورزیدند، زیرا عخان ابن کرمى ابن زبدى ابن زارح از سبط یهودا،از آنچه حرام شده بود گرفت، و 

اسرائیل افروخته شد.غضب خداوند بر بنى
ئیل واقع است، مردان فرستاد و ایشان را خطاب و یوشع از اریحا تا عاى که نزد بیت آون به طرف شرقى بیت

پس آن مردان رفته، عاى را جاسوسى کردند. و نزد یوشع » بروید و زمین را جاسوسى کنید.«کرده، گفت: 
تمامى قوم برنیایند؛ به قدر دو یا سه هزار نفر برآیند و عاى را بزنند و تمامى قوم را به «برگشته، او را گفتند: 

نفر از قوم به آنجا رفتند و از حضور مردان پس قریب به سه هزار » اند.آنجا زحمت ندهى زیرا که ایشان کم
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عاى فرار کردند. و مردان عاى از آنها به قدر سى و شش نفر کشتند و از پیش دروازه تا شباریم ایشان را تعاقب 
؛ تأکید از نگارنده 27:6-5:7نموده، ایشان را در نشیب زدند، و دل قوم گداخته شده، مثل آب گردید. (یوشع 

است).

اسرائیل از دشمنان شکست خوردند، نه تنها در آن مقطع زمانى متحمل تلفات شدند، بلکه براى ى بنىوقت
آینده نیز اعتماد به نفس خود را از دست دادند و حس توکل و امیدشان درهم شکسته شد.

ه از این درس گذرانیدم، یک مشکل جدى داشتم: انگلیسى. همیشزمانى که در آرژانتین دوره دبیرستان را مى
صحبت کردن به این زبان را ندارم و به » استعداد«کردم شدم. انگلیسى برایم خیلى سخت بود. فکر مىتجدید مى

کلى شجاعتم را از دست داده بودم. ولى در طى فرایند دست و پنجه نرم کردن با این موضوع، عاقبت تصمیم 
توانستم به نوز چند سالى نگذشته بود که هم مىگرفتم هم در این درس و هم در این زبان خبره شوم. ه

ام تلخ بود ولى همین باعث رشد و پیشرفت در انگلیسى بخوانم، هم حرف بزنم و هم فکر بکنم. در ابتدا تجربه
زندگیم شد.

اند و دانند چگونه این شکست را جبران نمایند، در نتیجه وا رفتهاند و نمىمسیحیان با شکست روبرو شده
کند، نه براى مات اند. اما خدا از شکستها براى آموزش درسهاى تازه به ما استفاده مىسبت به خدا دلسرد شدهن

اید به نفع خود و مبهوت نمودنمان. از شوك اولیه شکست بیرون بیایید و از تجربیات سختى که به دست آورده
استفاده کرده بر طبق نقشه خدا به پیش بروید.

به جاى تمرکز بر هدف سردرگم شدن 
توانید از پیش فرض غلط خود اید، آنوقت مىاگر بفهمید که در اثر شرایطى که پیش رو دارید، سردرگم شده
توانید منظور او را کنید، ولى نمىکند تالش مىبیرون بیایید. شاید براى درك خدا و آنچه که او در زندگیتان مى

اید. رو خودتان هم هدف ندارید و در سردرگمى فرو رفتهدر آن وضعیت خاص بفهمید. از این

و یوشع و مشایخ اسرائیل جامه خود را چاك زده، پیش تابوت خداوند تا شام رو به زمین افتادند، و خاك بر 
)6:7سرهاى خود پاشیدند. (یوشع 
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هایى هستند که از ا و خانوادهبرند. کلیساهامروز خیلى از اعضاى بدن مسیح در مرحله سردرگمى به سر مى
کنند، سخت در عذابند. آنان در حالت تأسف مرتب از بودن در شرایطى که چیزى هم از آن شرایط درك نمى

اى گرفتارید، حتماً پرسشهایى نظیر اینها دارید: اگر شما هم در چنین مرحله» چرا؟«پرسند: خود مى
م؟چرا به فالن شبان این همه مدت اعتماد کرد

لوح بودم؟چرا اینقدر ساده
اش چه شد!چرا تا این حد به خدا ایمان داشتم؟ دیدى نتیجه

چرا اینقدر براى کلیسایمان زحمت کشیدم؟
کنند؟چرا واقعاً باور کرده بودم که در زندگیم عطایاى روحانى عمل    مى

برد؟آمیزى داشتم که خدا مرا به کار خواهدچرا چنین رویاى جنون
چرا این همه از وقتم را به خاطر دعا براى شفاى فالنى تلف کردم؟

چرا فکرم را روى کار و زندگى و مسایل دنیوى متمرکز نساختم؟

به احتمال زیاد آن روز که یوشع تمام وقت در حضور خداوند به روى افتاده بود، پرسشهایى نظیر سؤاالت 
خداوند »توانست بفهمد که چرإ؛ة کک زد. وجودش پر از سردرگمى شده بود. نمىباال در ذهنش دور مى

اسرائیل را به جنگ فرستاده تا در نبرد شکست بخورد.

احساس تأسف کردن از پیروى خدا و اکراه از برداشتن گام بعدى
شوند و قدرت گیر مىاند به کلى فلج و زمینکسانى که در اثر یک پیش فرض غلط دچار شکست شده

هاى تأسف و افسوس را به خداوند بیان دهند. یوشع برخى از این احساسریسک براى پیشروى را از دست مى
کند:مى

آه اى خداوند یهوه براى چه این قوم را از اردن عبور دادى تا ما را به دست اموریان تسلیم «شع گفت: و یو
)7:7(یوشع » کرده، ما را هالك کنى. کاش راضى شده بودیم که به آن طرف اردن بمانیم!

ن براى جماعت خود بودند. بعضى از شبانا» آن طرف اردن«اسرائیل در حسرت نه تنها یوشع، بلکه همه بنى
شوند. شاید با خود گیرند، دچار سردرگمى مىاى نمىکنند و چون نتیجهدرخواست بیدارى روحانى مى

اى کاش این تشنگى براى خدا، این آتش قدوسیت، این پیشرفت و کشمکش براى گرفتن چیزهاى «گویند: مى
»اش نگه داریم؟لیسا را در وضعیت عادىتازه از خدا را به دست فراموشى سپرده بودیم. چرا نتوانستیم ک
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اى شدید روبرو است. زیر پا گذاشتن دید و رویا براى بیدارى روحانى، کنار گذاشتن امروز کلیسا با وسوسه
شوند از معامله کردن با اى مىدعاهاى پرشور و راضى شدن به وضعیت موجود. آنانى که تسلیم چنین وسوسه

شوم. بیا اگر مزاحم من نشوى، من هم مزاحمت نمى«گویند: ان در اصل به شریر مىشیطان خشنود هستند و ایش
رسم و تو هم به کار با هم قرار داد صلح امضا کنیم. تو دشمن بسیار نیرومندى هستى. من به کار خودم مى

تسلیم وسوسه شدن به این صورت، غالباً نتیجه سردرگمى ما از مشاهده اعمال خداست.» خودت برس.
مانند. تردید ندارند که دهد در حیرت مىکنند، از آنچه خدا انجام مىوقتى مردم از یک بحران ایمان عبور مى

بینند گذارند مىخود خدا ایشان را هدایت کرده تادست به فالن اقدام بزنند. با این حال هنگامى که پا در راه مى
د نیست. این همان چیزى است که ما از آن تحت عنوان اند مساعکه انگار اوضاع چندان که انتظار داشته

آید و در فکر و دل ایمانداران حل نشده باقى هایى که براى کلیسا پیش مىضایعه-کنیمهاى مذهبى یاد مىضربه
ماند.مى

داوند روند، هنوز در شام خآیند و مىبرند، کماکان به کلیسا مىمسیحیانى که از اثرات ضربه مذهبى رنج مى
دهند. ولى وقتى زمان برداشتن قدم ایمان و انجام دادن دیگر انجام مى» مذهبى«کنند و خیلى اعمال شرکت مى

یک لحظه «گوید: ایستند. صدایى در درونشان مىرسد، از حرکت باز مىکارى بزرگ براى خدایشان فرا مى
اى که چرا آن دفعه شکست فهمیدهآورى؟ به خاطر دارى که هنوز نصبر کن؛ شکست عاى را به یاد مى

سپس این صداى حاکى » خوردى؟ ولى به هر حال شکست خوردى. این بار هم حتماً شکست خواهى خورد.
دارد.از تأسف، اشخاص را به حالت فلج درآورده از تالش براى رسیدن به پیروزى تازه بازمى

کنار زدن پیش فرض غلط
توانید به مقصود خدا کنید که دیگر نمىگى خود تشخیص دادید؟ آیا احساس مىهاى باال را در زندآیا نشانه

اید؟    گامهایى هست اید و یا سردرگم شدهکند، پى ببرید؟ آیا هدف را گم کردهاز کارهایى که در زندگیتان مى
ین گامها را توانیم از پیش فرض غلط دور شویم. براى بازیافتن هدف در زندگیتان اکه با برداشتنشان مى

بردارید. در حین برداشتن این گامها خدا کشفى تازه از هدفها و مشیتى که برایتان در نظر گرفته به شما عطا 
خواهد کرد.

مسئله شکستهاى پیشین خود را حل کنید
ز پیش از اینکه بتوانیم به سردرگمى خود پایان دهیم، الزم است مسئله شکستهاى قبلى خود را حل کنیم. ا

یوشع سرمشق بگیرید. به حضور خداوند بروید و آنقدر بمانید تا از او بشنوید. از او بپرسید که کجاى کار اشتباه 
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بوده است. بخواهید شما را یارى کرده تعلیمتان دهد. به او بگویید که خواهان آموختن هستید. شاید نتوانید 
توانید طرز فکر خود را عوض کرده براى آینده روشى مىآنچه در گذشته اتفاق افتاده را عوض کنید، ولى یقیناً 

دیگر در پیش بگیرید. 
اسرائیل درست پیش از شکست در نبرد عاى، یوشع به سندرم پس از بیدارى روحانى مبتال شده بود. بنى

ح کنند. آنها توانسته بودند با دخالت مستقیم خدا و به طرزى مافوق طبیعى بر اریحا پیروز شوند و آن شهر را فت
توان مانع از ورود ایشان به سرزمین موعود و تملک آن شود شکست توانسته بودند شهر حصاردارى را که مى

اسرائیل انداخته بود. دیوارهاى اریحا به خاطر نقشه و هدایت عالى دهند. این پیروزى ترس به دل دشمنان بنى
ناپذیران را شکست دهند! یوشع حتماً ته بودند شکستآسا فرو ریخته بود. آنها توانسخدا، به طرزى معجزه

خیلى اطمینان و امید به آینده پیدا کرده بود.
اید یا چه تعداد اشخاص را به سوى خداوند اصالً مهم نیست که در گذشته چه تعداد پیروزى به دست آورده

ه خداوند از طریق شما به ظهور اید کاید. حتى مهم نیست که شاهد چه معجزات پرجاللى بودههدایت کرده
دارید، این شما را زجر خواهد داد و در -شکست غیرقابل توجیه-رسانیده است. اگر در زندگى خود یک عاى
بسیار خوب، کلیسا، موقع آن رسیده که وارد مرحله بعدى «گوید: کلیسا فلجتان خواهد کرد. اگر شبانتان مى

ممکن است بگویید: -کنیدجلو نخواهید بود. در دلتان احساس بدى مى، قادر به برداشتن گامى به سوى »شویم
تواند منجر به گناه اعتنایى شما مىپس بدانید که این اکراه و بى» ام.حاصل زدهمن قبالً دست به این تالش بى«

شود.

حرمت خدا را پاس بدارید
ه تنها نام و آبرویمان، بلکه حرمت خداى قادر گیریم که قادر به درکش نیستیم، نوقتى در شرایطى قرار مى

افتد. اگر در پیش چشمان همسایگانمان متحمل شکست و ناکامى شویم، این خداست که مطلق به مخاطره مى
توانند ببینند، همان تصویرى در نظرشان شکست خورده. تنها تصویرى که بسیارى از ایمانداران از مسیح مى

بینند؟ یوشع در وراى کنند، چه مىشود. وقتى به شما نگاه مىتان عایدشان مىنوادهاست که از تماشاى شما و خا
آبروى خدا.- آبروى خود به عنوان یک رهبر، نگران چیز دیگرى بود

اند، زیرا چون کنعانیان و تمامى آه اى خداوند چه بگویم بعد از آنکه اسرائیل از حضور دشمنان خود پشت داده
ن را بشنوند دور ما را خواهند گرفت و نام ما را از این زمین منقطع خواهند کرد، و تو به اسم ساکنان زمین ای

).8:7-9بزرگ خود چه خواهى کرد؟ (یوشع 
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دغدغه او به خاطر آبرو و حرمت خدا بود. اگر چه پیش فرض غلط -یوشع فقط نگران آینده اسرائیل نبود
با ابراز نگرانى خود به خاطر حرمت خدا، عمالً کار درستى کرد. او از خدا بر فکر یوشع چیره شده بود، ولى او 

»تو به اسم بزرگ خود چه خواهى کرد؟«سؤال درستى کرد. 
دهید؟ اگر ایمان و قوت توانید به طریقهاى خدا پى ببرید، از خود چه واکنشى نشان مىدر زمانهایى که نمى

یت در نظر اطرافیانتان نوعى شکست جلوه کند. در مواقعى که ما از خود را از دست بدهید، ممکن است مسیح
باشند. نه تنها حرکت خود، هایمان داراى اهمیت بسیارى مىفهمیم، واکنششرایط و علل بروز وقایع چیزى نمى

بلکه پیش از آن حرمت خدا را پاس بدارید.

وفادار باشید
ارى حایز اهمیت حیاتى است. به موضوع وفادارى در هیئت رهبرى براى پرهیز از پیش فرض غلط، گام وفاد

بینیم که اعضاى هیئت رهبرى (خادمان) بیش از آبرو و حیثیت شبانشان کلیسا قدرى بیندیشید. در اکثر مواقع مى
به فکر آبروى خود هستند. به طور مثال شاید روزى یکى از کسانى که روى نیمکت کلیسا نشسته، تصور کند 

هاى تحریف شده متهم دارد شبان کلیسا را اصالح کند. پس به اشتباه شبان را به کجروى و تعلیم آموزهدعوت
نماید.مى

سازد، راه را درست طى آید که چنین شخصى بتواند با اتهاماتى که بر شبان وارد مىخیلى به ندرت پیش مى
پراکند. شایعه پراکنى بدون اینکه به آدمها فرصت هایش را به صورت شایعه مىکند. در غالب موارد او دغدغه
سازد.اعتبار مىدفاع از خود بدهد، ایشان را بى

کند، کادر هیئت شبانى دو گزینه مشخص پیش وقتى شایعه از طریق اعضاى کلیسا شروع به پراکنده شدن مى
روى خود دارند. نخست آنکه یکى از اعضاى هیئت شبانى ممکن است به جاى دفاع کردن از شبان به حالت 

رد سخت به تکاپو بیفتد. اگر چنین کسى تواند بر او نیز چه تأثیرى بگذادفاعى درآید و از اینکه شایعه مزبور مى
به جاى وفادار بودن نسبت به شبان به فکر دفاع از شخص خودش برآید، ترجیح داده که شخص خودش را 

پراکنى ادامه دهد، عمالً به گسترش درگیرى دامن زده است. جزیى از معضل سازد. اگر این فرد خود به شایعه
گیرند.رسند که تصمیم به مخالفت با شبان مىى مىغالباً این قبیل خادمان حتى به جای

گزینه دیگر براى عضو هیئت شبانى این است که نقش خود را به عنوان پشتیبان شبان درك کند و به قول 
پراکنى و غیبت معروف از پشت به او خنجر نزند. شاید واقعاً شبان تقصیر کار باشد، ولى مشکل از راه شایعه
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افتد موضوع شود. تنها راه حل مشکل، گفتگوى رودررو است. آنچه به مخاطره مىنمىپشت سر شبان حل
و آبروى -وفادارى است. نخستین واکنش اعضاى هیئت رهبرى کلیسا باید این باشد که به فکر آبروى شبان

باشند، تا نگران آبروى خودشان.- خدا
برابر همسایگانمان بلکه حتى در میان قوم خدا نیز از برادران و خواهران عزیزم، الزم است که نه تنها در 

زنیم یک فاجعه و رسد دست به هر چه مىحرمت و آبروى خدا پاسدارى نماییم. مواقعى هست که به نظر مى
آید. اما در هر حال باید فراتر از خودمان و آبروى خودمان بیندیشیم. پاى حرمت و حیثیت خدا ناکامى به بار مى

ت. واکنش ما به بحران نباید منجر به خیانت به خدا گردد.در میان اس

خدا را به پاسدارى از حرمت خودش برانگیزید
اى خداوند، مصریان چه خواهند گفت اگر تو اسرائیل را محو و «موسى بارها این دعا را به درگاه خدا کرد: 

ت بخوریم و این قوم در بیابان هالك نابود سازى. مردم چه فکرى خواهند کرد، اگر تو بگذارى ما شکس
حتى اگر «دهد که چگونه باید خدا را به حفظ حرمت خودش واداریم. موسى گفت: موسى به ما یاد مى» شوند؟

پرست درباره قومى که تو از مصر بیرون آوردى تا هالك از نسل من قومى عظیم به وجود آورى، مصریان بت
»ار این قوم محو شوند.گردند، چه خواهند گفت؟ خداوندا نگذ

موسى در شکاف میان خدا و قوم اسرائیل ایستاد. او زیباترین تصویر از خدمت شفاعت را به ما ارائه 
هاى مداومشان نابود سازد. ولى به خاطر دهد. خدا راضى شده بود که قوم اسرائیل را براى نااطاعتىمى

خطر هالکت رهیدند.شفاعتهاى موسى براى قومش در حضور خدا، ایشان از
یابیم: ابراهیم. هنگامى که خدا ابراهیم را از اى دیگر از شفاعت کنندگان را مىپیدایش نمونه18در باب 

درنگ از خدا طلب رحمت مقصودش که نابودى شهرهاى گناهکار سدوم و غموره بود، آگاه ساخت، ابراهیم بى
شاید در شهر پنجاه عادل باشند، آیا آن را هالك خواهى کرد و آن آیا عادل را با شریر هالك خواهى کرد. «کرد. 

).23:18-24(پیدایش » مکان را به خاطر آن پنجاه عادل که در آن باشند، نجات نخواهى داد؟
پس خدا نرم شد و موافقت کرد که در صورت یافتن پنجاه نفر انسان پارسا در آن شهرها، آنان را هالك 

شاید از آن «م شفاعت کننده به این هم بسنده نکرد! باز به شفاعت کردن براى مردم پرداخت. نسازد. اما ابراهی
پنجاه عادل پنج کم باشد؟...هرگاه در آنجا چهل یافت شوند؟...شاید در آنجا سى پیدا شوند؟...اگر بیست در 

).28-31آنجا یافت شوند؟ (آیات 
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ست نفر پارسا، دست از نابودى شهرها بردارد، باز ابراهیم به حتى زمانى که خدا پذیرفت در صورت یافتن بی
خشم خداوند، افروخته نشود تا این دفعه را فقط عرض کنم، شاید ده در آنجا یافت «شفاعت کردن ادامه داد. 

).32(آیه » شوند؟
براهیم گفت: شفاعت ابراهیم خدا را تشویق به پاسبانى از حرمت خویش نمود. خدا در پاسخ به درخواست ا

). چنین دعاهایى را در زندگى موسى، ابراهیم و یوشع 32(آیه » به خاطر ده آن را هالك نخواهم ساخت.«
دهند باید به فکر حرمت و آبروى خدا باشیم.بینیم دعاهایى که به ما نشان مىمى

این واقعیت را بپذیرید که پیروزى اصیل باید تقدس به دنبال داشته باشد
تى گناهى در اردوگاه وجود دارد، هیچ شانسى براى پیروزى نیست، حتى اگر جنگ از سوى خدا باشد. وق

بیند، به اعتقاد من بدین خاطر است که کلیسا هنوز به اگر بدن مسیح در این کشور روى بیدارى روحانى را نمى
بدهد، ولى حتى کوچکترین حساب همه گناهان خود نرسیده است. شاید این گناهان درصد کوچکى را تشکیل 

درصد گناه هم باعث شکست خواهد شد.نمونه آن را در شکست قوم اسرائیل در عاى شاهد هستیم:

اى. اسرائیل گناه کرده، و از عهدى نیز که برخیز چرا تو به این طور به روى خود افتاده«خداوند به یوشع گفت: 
اند، بلکه انکار کرده، آن را در اسباب ز حرام هم گرفته، دزدیدهاند و از چیبه ایشان امر فرمودم، تجاوز نموده

).10:7-11اند (یوشع خود گذاشته

کنیم. اما اکنون زمان آن فرارسیده که نیک و بد را از گناهانى وجود دارند که ما آنها را خیلى عادى تلقى مى
زمان سستى و انعطاف «گوید: توانیم با گناه در اردوگاه کنار بیاییم. شاید خداوند مىهم جدا سازیم. دیگر نمى

ردن، به سر آمده. وقت آن نیست که احساس قربانى نشان دادن نسبت به گناه، مویه سر دادن و افسوس خو
هاى حقارت رنج ببرید. اسرائیل گناه کرده، آنان از عهدى که به ایشان امر فرمودم، بودن بکنید و یا از عقده

اند و این رویه را جزء زندگى عادى و اند، دروغ گفتهاند. آنان از چیزهاى حرام گرفته، دزدیدهتجاوز نموده
»اند. از این روست که قوم من توان ایستادگى در برابر دشمنانش را ندارد.د کردهروزمره خو

فهمید که چرا خداوند اجازه داده دشمنان لشگرش را شکست دهند. اسرائیل نمىیوشع به عنوان رهبر بنى
فته بود بکند. او نه یوشع سعى در پنهان کردن گناه خود ننموده بود.او شخصاً کارى را کرده بود که خدا به او گ

زنا کرده بود و نه پول کسى را دزدیده بود. نه وقتش را صرف خوشگذرانى کرده بود و نه میگسارى. با این 
وجود در جنگ پیروز نشد! شاید شما هم در موقعیت یوشع قرار داشته باشید. شاید درحالى که کارتان درست 
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دانید که در زندگى خود مطابق چراغ سبز نشان داده و مىباشد، باز شکست بخورید. شاید خدا آشکارا به شما
تان یا جمعى که بدان تعلق دارید، روید. اما این امکان وجود دارد که در کلیسایتان، خانوادهاراده خدا به پیش مى

ساز نابودى است.گناهى وجود داشته باشد. شاید در اردوگاه گناهى نهفته است. نااطاعتى زمینه

حرام را نابود سازیدچیزهاى
اسرائیل در این بود که خود را از شر گناه خالص نکرده بودند؛ آنها دامهایى را که گناه در میانشان ضعف بنى

گسترده بود، نابود نکرده بودند. ضعف و آز ایشان، عاقبت آنها را به نابودى کشاند. خدا در کنار کسانى که 
مادامى که بتهایى که در میان «گوید: سازند، نخواهد ماند. خداوند مىود نمىچیزهاى حرام را در زندگى خود ناب

»اید، نابود نکنید، با شما نخواهم بود.خود نگهداشته
ام که گویى خداوند دستش را از زندگیشان بیرون کشیده است. وقتى این وضع را من مسیحیانى را دیده

»ترس خدا کجاست؟پس برکت کجاست؟ پس «پرسیم: بینیم مىمى
افتد. اطفا کردن روح شاید سالها به طول انجامد. آلوده شدن ذهن و چنین وضعیتى در یک لحظه اتفاق نمى

پر شدن چشمان از حرص و طمع ممکن است سالها طول بکشد. اما آغاز و انجامش وقتى است که ارضاى 
ر به تغذیه جسم و نفس خود ادامه بدهیم، به نفس و جسم خودمان را به خشنود ساختن خدا ترجیح بدهیم. اگ

»اگر چیز حرام را از میان خود تباه نسازید، من دیگر با شما نخواهم بود.«گوید: رسیم که خداوند مىاى مىنقطه
شنیده بودم که بانویى مسیحى در مقطعى از زندگى خود به شوهرش خیانت کرده و با مرد دیگرى رابطه 

ت. وى در مدتى که با آن مرد رابطه داشت از او هدایایى گرفته بود که یکى از آنها زنجیر نامشروع داشته اس
گردنبند طالیى بود. باالخره آن زن رابطه نامشروع خود را با فاسقش قطع کرده و به زندگى عادى خود برگشته 

یر ارزش مادى داشت.بود. ولى تصمیم گرفته بود زنجیر طال را براى خود نگهدارد. هر چه باشد، آن زنج
آمد، درحالى که زنجیر طال را خالصه، هر یکشنبه بانوى مسیحى به اتفاق شوهر و دو فرزندش به کلیسا مى

القدس با قلب این زن کند، روحبه گردن داشت. یک روز یکشنبه پس از آنکه واعظ همه را دعوت به توبه مى
سازد. او به زور راهش را از میان جماعت باز ر گناه توبیخ مىصحبت کرده او را به خاطر نگهداشتن این یادگا

گردد. خدا از او گذارد و برمىآید و این هدیه گناه را در حضور خدا مىکرده به جلوى محراب کلیسا مى
اش را داده، خود را خالص خواسته بود از شر چیزهاى حرامى که در زندگیش مانده و خدا دستور نابودى

سازد.
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مروز فریاد خدا خطاب به کلیسا این است. به خاطر شکستهاى خود خدا را سرزنش نکنید و نگویید: ا
مان این همه لطمه و شکست اى؟ چرا ما دیگر کامیاب نیستیم؟ چرا در زندگى گذشتهخداوند، تو با ما چه کرده«

چکس بدون تقدس خدا را خواهد. هینخست به خاطر داشته باشید که خدا از قومش تقدس مى» وجود دارد؟
نخواهد دید.

خود را تقدیس نمایید
اسرائیل ارائه کرد این بود که خویشتن را تقدیس کنند. آنان براى راه حلى که خدا در هنگام شکست به بنى

کسب پیروزى در جنگ راه دیگرى نداشتند جز اینکه بتهاى زندگى شخصى خودشان را بازشناسند و آنها را 
دور سازند.

گوید: تقدیس نمایید، زیرا یهوه خداى اسرائیل چنین مىبرخیز، قوم را تقدیس نما و بگو براى فردا خویشتن را
اى اسرائیل چیزى حرام در میان توست و تا این چیز حرام را از میان خود دور نکنى، پیش روى دشمنان خود 

).13:7توانى ایستاد (یوشع نمى

مایى بزرگى با شرکت در همان روزى که قرار بود من در کنفرانسى در سیدنى استرالیا موعظه کنم،گرده
هزاران همجنس باز در مرکز شهر برپا شده بود.

ها هم به گردهمایى مسیحى ما آمده بودند، از جمله مقامات دولتى که در ردیف جلو نشسته بودند. خیلى
بازان جشنى برپا کرده بودند. در طى کنفرانس خداوند در همین مقامات به من گفتند که پارسال هم همجنس

آنچه «گفت: رد ایشان کالم نبوتى تندى داد و من تشویقشان کردم که این کالم را بنویسند. نبوت چنین مىمو
بازان) مایه انزجار من است. اما آنچه بیشتر گذرد (اشاره به راهپیمایى همجنسامشب در خیابانهاى شهر شما مى

»خت ناپارسایى در شهرشان بروید.اند درباشد که اجازه دادهمرا منزجر نموده گناه قوم خودم مى
بازان، نگران گناهان کلیساست. نبوت مزبور سخن خدا با قومش این بود که وى بیش را گناهان همجنس

این درخت ناپارسایى در حال نمو است. آنقدر رشد کرده و تنومند شده که دیگر «یافت: چنین ادامه مى
برید. تنها راه انداختن این درخت در شهر شما آن است که مواد غذایى توان آن را با تبر انداخت یا با اره نمى

»الزم براى ادامه حیاتش قطع شود و این مواد غذایى چیزى نیست جز گناه قوم من.
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این کالم در مورد کلیسا در بسیارى از شهرهاى جهان مصداق دارد.ناپارسایى در شهرهاى ما چنان ریشه 
سد هیچ چیز قادر به تکان دادنش نیست و هیچ چیز عوض نخواهد شد. علتش این است ردوانیده که به نظر مى

که در کلیسا گناه و عدم پارسایى حاکم است.
گویم که بدن مسیح هنوز آنطور که عیسى قصد ندارم هیچ کلیساى بخصوصى را متهم به گناه کنم. من مى

که ما دیگر تقدس را در کلیساهایمان وعظ نکنیم. خواهد پاك نشده است. من چشم انتظار زمانى هستممى
من منتظر » دیگر در داخل کلیسا به کسانى که تقدس را موعظه کنند نیاز نیست.«زمانى که کلیساها بگویند: 

روزى هستم که پیغام تقدس را به میان خیابانها و استادیومها ببریم و به کسانى اعالم کنیم که هرگز انجیل را 
اند.نشنیده

ایمانان موعظه کنیم، چرا که ایمانداران این پیغام من مشتاق زمانى هستم که ما قرار است تقدس را براى بى
سازد. عروس گوید که خداوند عروسش، کلیسا را آماده مىاند. کالم خدا مىرا شنیده و از آن اطاعت کرده

ها را هم از دامان کلیسا پاك خواهد کرد. لکهالقدس آخریناى بدون چین و لکه بر تن خواهد نمود. روحجامه
تان، خویشتن را مهیا سازید. با زدودن گناه از زندگى

در برابر دشمن متحد باشید
ما در شهر خودمان، الپالتاى آرژانتین شاهد یک بیدارى روحانى بزرگ و تاریخى بودیم. مبشرى به نام 

ا آمد تا در فضاى باز جلسات بیدارى خود را برپا کند و شش ماه در به شهر م1984کارلوس آناکوندیا در سال 
این شهر ماند. در این مدت بیش از پنجاه هزار نفر به مسیح ایمان آوردند. از آن زمان به بعد بیدارى روحانى در 

بیش از دو شود که در پانزده سال اخیر و در نتیجه آن بیدارى روحانىسرتاسر آرژانتین گسترش یافته. گفته مى
پیوستند. ما به چشم خود اند. معجزات واقعى یکى پس از دیگرى به وقوع مىمیلیون نفر به مسیح ایمان آورده

شدند. خیلى از کلیساها کردند و از اسارت دیوها آزاد مىیافتند، شفا پیدا مىدیدیم که هزاران نفر نجات مىمى
فر رسید.که اعضاى اندکى داشتند، شمارشان به چند صد ن

اما در هنگامه پیشرفت آن بیدارى عظیم، پدیده دیگرى هم در حال وقوع بود. وقتى روح خدا در میان ما 
کند، چه ما متحول شویم و چه به زندگى گذشته خود بازگردیم، در هر صورت بیدارى را شروع به خرامیدن مى

به روشهاى گذشته خود بازگردند. آنها به کار کردن در ایم. برخى از شبانان آرژانتینى تصمیم گرفتند تجربه کرده
میان اعضاى کلیساى خود و فراموش کردن نیازهاى شهرشان بسنده کرده بودند. آنان اتحاد و دید و رویا را از 
یاد برده بودند و فقط روى رشد خدمت و کلیسایشان، آنهم در انزوا، متمرکز شده بودند.در شهرى کار به جایى 
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هاى رادیویى لب به انتقاد از همکاران خود گشودند و از میکروفونها براى بعضى از شبانان در برنامهرسید که 
تهمت زدن به آنان استفاده کردند.

چرا چنین اتفاقى افتاد؟ آنها گذاشته بودند گناه در کلیسایشان به حیات خود ادامه دهد و براى جلوگیرى از 
خواهید شرارت در همه جا پر شود، تنها کارى که باید کرد اند، اگر مىز قدیم گفتهآن هیچ اقدامى نکرده بودند. ا

این است که همه پارسایان دست روى دست بگذارند و هیچ کارى نکنند. ما مصداق دقیق این مثل را در 
اند. آمار ایم. اکنون بیشتر از هر وقت دیگرى در گذشته، مردم به مواد مخدر معتاد شدهآرژانتین شاهد بوده

گیرند و یک جنایت باال رفته. کسانى هستند که تنها به خاطر سه دالر حاضرند آدم بکشند. پول طرف را مى
کنند. ناامنى و عدم ثبات در همه جا افزایش یافته. در زمانى که مشغول اش خالى مىگلوله هم توى شقیقه

اند.ى به منطقه جنگى شباهت یافتهنگارش این کتاب هستم، شهرهایمان به دلیل اضمحالل اقتصاد
ایم که به عقیده من این وضع بدین خاطر پیش آمده که خداوند ما را مالقات کرده، ولى بعد نخواسته

ایم در شهرمان رشد کند. بسیارى قدوسیت خدا در زندگى و روابطمان جا بیفتد. به درخت ناپارسایى اجازه داده
آه اى خداوند یهوه براى چه این قوم را از «زنند. اند که فریاد مىه جایى رسیدهاز شبانان، و از جمله خودم، ب

»اردن عبور دادى تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده، ما را هالك کنى؟
اگر هر روزه در پى تقدس و پاکى نباشیم، بیداریها، برکات و دستورهایى که خدا در گذشته به ما داده، 

تر از گذشته باشد. تواند شدیدتر و رذیالنههاى دشمن مىبه هالکت ما شوند. پاتکممکن است منجر 
» رویارویى براى تبدیل«ایم و مردم شهر را به با این وجود، من خیلى امیدوارم. اکنون ما به الپالتا برگشته

شش هزار نفر، کامالً پر شد. ، شاهد بودیم که یک ورزشگاه با گنجایش بیش از 2000ایم. در سپتامبر فراخوانده
وقتى سال بعد برگشتیم، براى نخستین بار در تاریخ شهر الپالتا، توانستیم چندین کلیسا را با هم متحد کرده 
همه را در یک استادیوم بزرگ فوتبال گردآوریم. البته همه کلیساهاى شهر حضور نداشتند، ولى این حکایت 

همچنان ادامه دارد.

أسفمکاشفه، نه ت
رسد، الزم بست مىشوید و یا در زندگى زناشویى خود به بنوقتى در خانواده با مشکلى جدى روبرو مى

است از خدا بپرسید که چرا این شکست روى داده. از او بخواهید بر شما مکشوف سازد که در کجا اشتباه 
خوردن هیچ دردى را دوا نخواهد کرد. اید. از او بخواهید به شما بگوید که بعد باید چه کنید. تأسفکرده
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افسوس گذشته را خوردن زندگى زناشویى در شرف سقوط شما را نجات نخواهد داد. شما به مکاشفه نیاز 
دارید. الزم است خدا با قلبتان صحبت کند.

ى هستید، هاى سودمند زندگاگر در شرایطى هستید که آماده رها کردن کلیسا، کار، خدمت، دعا و دیگر جنبه
القدس با دلتان سخن بگوید و به شما کالمى امید بخش عطا به مکاشفه نیاز دارید. نیازتان این است که روح

کند.
اسرائیل گناه عخان مسبب دردسر براى همه قوم اسرائیل شد. تجاوز او از عهد خداوند باعث شد که همه بنى

مورد غضب واقع شوند.

ق اسباط خود نزدیک بیایید، و چنین شود که سبطى را که خداوند انتخاب کند به پس بامدادان، شما مواف
اى را که خداوند انتخاب کند، به خاندانهاى خود نزدیک بیایند، و خاندانى را هاى خود نزدیک آیند، و قبیلهقبیله

شود، با هر چه دارد به که خداوند انتخاب کند به مردان خود نزدیک آیند. و هر که آن چیز حرام نزد او یافت 
آتش سوخته شود، زیرا که از عهد خداوند تجاوز نموده، قباحتى در میان اسرائیل به عمل آورده است! (یوشع 

15-14:7.(

عخان توضیح داد که چرا مرتکب گناه شده است. او آز و طمع خود را چنین تشریح کرد:

ام. الواقع به یهوه خداى اسرائیل گناه کرده، و چنین و چنان به عمل آوردهفى«عخان در جواب یوشع گفت: 
چون در میان غنیمت ردایى فاخر شنعارى و دویست مثقال نقره و یک شمش طال که وزنش پنجاه مثقال بود 

-21باشد (یوشع و نقره زیر آن مىدیدم، آنها را طمع ورزیده، گرفتم و اینک در میان خیمه من در زمین است
20:7.(

رود، علت شکست ایشان همین بود. این اصل را همیشه در خاطر داشته باشید: اگر اوضاع خوب پیش نمى
تقصیر از جانب خدا نیست.

ما به شخصیت و صفات خدا ایمان داریم. او در همه طریقهاى خود کامل است. اگر در زندگى من اشکالى 
گویم که اشکال از طرف خود من بوده، یعنى یا به خاطر تمایالت شیطانیم بوده، یا به ش آمده، به جرأت مىپی

خاطر نفس و یا به دلیل غفلت ابلهانه خودم. 
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اسرائیل قبالً شهر اریحا را فتح گناه یوشع این بود که به غلط پیش خود فرض گرفته بود که چون بنى
اى که معادله را تنها مسئله-ولى این بار بدون مداخله االهى-در جنگ پیروز خواهند شداند، این بار هم کرده

برهم زد این بود که این دفعه گناهى در اردوگاه مخفى شده بود.
اگر چیزى را «گوید: اى باشید که مىدانست. خیلى مواظب آن ایمان یا عقیدهیوشع خیلى چیزها را قطعى مى

ن آورم، اگر مثالً یکصد مرتبه تکرارش کنم، خدا وادار به انجامش خواهد شد، و به این طریق به کرات بر زبا
قرار دهیم. دعاهاى ما باید در » راههاى خودمان«توانیم خدا را آلت دست ما نمى» حرف من پیش خواهد رفت.

اگر کالم خداوند را اعتراف : «راستاى اراده خدا باشد، و گرنه شنیده نخواهند شد. من به این حقیقت ایمان دارم
و اراده او را اعالم کنیم، آن کالم واقع خواهد شد. اما اگر با یکدندگى خودپافشارى نماییم و آسمان را آلت 

هاى خودخواهانه خویش قرار دهیم، آن وقت سخت ناامید خواهیم شد.دست برنامه

توبه کنید و مأموریت خویش را 
به انجام رسانید

اسرائیل توبه کردند، با گناهى خوب توجه داشته باشید که در همین داستان کمى جلوتر چه اتفاقى افتاد. بنى
که در میانشان مخفى شده بود برخورد نمودند و سپس برگشته شهر عاى را با یک پیروزى بزرگ تسخیر 

ستند آن سرزمین را تصرف نمایند.نمودند. پس از اینکه ایشان با گناه پیش فرض غلط مقابله کردند، توان
ور شوید. خداوند منتظر است که در خداوند چشم انتظار است که شما با انجیل به سوى شهر خود حمله

هایتان پیروزى را اعالن کنید. اما اگر در دلتان گناهى النه کرده، مسئولیتش را خود به عهده گرفته دلتان را خانه
هاى قبلى، از خودمان به میدان جنگ بازگردید. ما حق نداریم به خاطر شکستپاك بسازید. سپس بار دیگر

سلب صالحیت نماییم.
توانند مثل قبل به ها دیگر هرگز نمىاید، ناامید نشوید. بعضىبه خاطر اشتباهاتى که در گذشته مرتکب شده

وختند ولى حاال با احتیاط، حرارتى مالیم ساند کسانى که زمانى در آتش اشتیاق خدا مىخداوند توکل کنند. بوده
دیگر به «گویند: دهند. شاید در گذشته اشتباهى احمقانه از آنها سر زده، ولى حاال مىاز خود نشان مى

روح ترس این اشخاص را در خود پیچیده است. از این روح آزاد شوید.دوباره به » القدس اعتماد ندارم.روح
اى باشید که به پدرش اعتماد کامل دارد.خدا توکل کنید. مثل آن بچه

خدایا، اگر در گذشته تو توانستى فالن کار را «باید ما به آن سادگى ایمان گذشته خود بازگردیم و بگوییم: 
توانى در تسخیر عاى نیز یاریمان توانى. اگر قبالً در گرفتن اریحا کمکمان کردى، مىبرایم بکنى، اکنون هم مى
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نزد من آیید «خواهد ایلیاهایى را برانگیزد که به اطرافیان خود بگویند: خدا مى» ناممکن معنا ندارد.دهى. براى تو
ما به مردان مبارزه نیازمندیم، مردانى که جرأت ایمان آوردن » آن خدایى که به آتش جواب دهد، او خدا باشد.

داشته باشند.
خدا و وحشى و بسیار مارسلو دوست شدم. او شخص بىزمانى که در دبیرستان بودم، با جوانى به نام 

»این مارسلو هرگز مسیحى نخواهد شد.«نامقدسى بود. یادم هست که یکبار به یکى از دوستانم گفته بودم: 
سالها پس از نخستین بارى که کارلوس آناکوندیا به الپالتا آمد، من هدایت یک گردهمایى مسیحى را بر 

که در باالى بلندى ایستاده جمعیت شش هزار نفرى را که در میدان شهر گرد آمده بودند عهده داشتم. هنگامى
کند. او کردم، ناگاه چشمم به شخصى افتاد که روى سکوى وعظ ایستاده از جماعت فیلم بردارى مىنظاره مى

یمان بیاورد. پس از اش گفته بودم که محال است به مسیح اخیلى شبیه مارسلو بود؛ همان جوانى که من درباره
گردهمایى او به طرفم آمد تا با من سالم و احوال پرسى کند. در نهایت شگفتى دیدم که خود مارسلو است!

مان را از نو تجدید کردیم و او شروع به آمدن به مارسلو به طرز اعجازآمیزى نجات یافته بود. ما دوستى
ذشته بود که او در زمره رهبران کلیسا قرار گرفت. او هنوز در کلیسایى کرد که من شبانش بودم. هنوز مدتى نگ

کنم. زمانى که من در دبیرستان بودم، همان کلیسا مشغول خدمت است، هرچند من دیگر در آنجا شبانى نمى
ام را با مارسلو قطع کردم، ولى خدا او را رها نکرد بلکه نجاتش داد و از او یک خادم وقف شده مسیحى دوستى
.ساخت

باشید و از خدا شاید شما هم مثل یوشع، پس از نخستین پیروزى بزرگش، هستید؛ قادر به دیدن آینده نمى
پرسید که چرا شما را به این نقطه آورد. شاید شکست خود را به حساب تقدیرتان بگذارید. خدا براى شما و مى

نست شهرها، جانها، خانواده خود و همسر خود هاى عالى در نظر دارد. با کمک خدا خواهید توازندگیتان نقشه
را براى خدا فتح کنید.

کاهد. سرزنش کردن خدا و سرباز زدن از انجام اراده او در هنگام شکست، از بار گناه و اشتباهتان چیزى نمى
انیم در برابر شد. براى اینکه بتوکرد، قوم اسرائیل به کلى نابود مىاگر یوشع توبه و اردوگاه را پاکسازى نمى

دشمنان خود بایستیم، باید اول خود را اصالح کنیم و مورد آمرزش قرار بگیریم.
خواهد به شما شادى ببخشد. من یقین دارم که خداوند مکاشفه خود را در اید، خدا مىاگر نومید و دلمرده

رسهاى بیشترى خواهید گرفت دلهایتان خواهد گذاشت و از آسمان هدایت الزم را خواهید گرفت. از گذشته د
و براى آینده ایمان بیشترى خواهید داشت. تجربه خفت بار عاى زمینه ساز کسب پیروزى براى پادشاهى خدا 

خواهد شد.
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دعاى توبه
کنیم. کلیسایمان را از بدیها فهمیم، تو را سرزنش مىپدر، ما را ببخش که هر وقت دلیل شکستهایمان را نمى

کنیم. ما هم مثل یوشع فقط براى اخالقى پاك بساز. اى خدا، ما را آزاد کن. ما براى تبدیل دعا مىو شکستهاى
کنیم بتهایى را کوشیم، ولى داشتن نیت و انگیزه خوب کافى نیست. خداوندا از تو استدعا مىانجام اراده تو مى

ه را پاك بسازیم و چیزهاى حرام را از آن ایم، آشکار سازى. کمکمان کن تا اردوگامان مخفى کردهکه در زندگى
دور کنیم. ما را افرادى مؤثر در پادشاهى خود بساز.

دهم که در مواقعى که راههاى تو و شرایط خود را دهم. قول مىخداوندا، من به تو قول وفادارى مى
تگو و همه انسانها دروغگو دانم که تو راسفهمم، همچنان وفادار بمانم و از حرمت تو دفاع کنم، چون مىنمى

اگر چه مرا بکشى، باز «کنم، مرا شفا ندهى، مثل ایوب خواهم گفت: هستند. حتى اگر هر بار که از تو تقاضا مى
شوم. به نام عیسى، آمین.در زندگى تسلیم اقتدار و عظمت تو مى» تو را حمد خواهم گفت.
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فصل هفتم

گناه شائول پادشاه: هنگامى که حماقت 
شودبه گناه تبدیل مى

پزشکم به دستم رسید به عنوانى پزشکان که از طرف یکى از دوستان دنداناخیراً در بولتن خبرى دندان
به این فکر افتادم که واقعاً چه » یا مراقبت از دندان یا پیامدهاى آن.«برخوردم که نظرم را به خود جلب کرد: 

شاید مرور زمان از درد دندانم «با این تصور که، کنند تعداد از آدمها با این قانون بهداشت دندان مبارزه مى
پزشک را در برنامه زمانى خود پس به جاى اینکه قرار مالقات با یک دندان» بکاهد  یا به کلى شفا پیدا کنم.

کنند تا یک شب، دیر وقت از شدت دندان درد از خواب بیدار شوند و کنند و صبر مىبگنجانند، آنقدر صبر مى
توانند مراجعه به دکتر را عقب بیندازند.اب است که دیگر نمىوضع آنقدر خر

مراقبت از جان یا «پزشکان مرا به فکر واداشت تا این عنوان را از خود بسازم: عنوان بولتن خبرى دندان
ها دهاگر بخواهیم خطایا و گناهانى را که در حال حاضر در کلیسا وجود دارند پنهان کنیم و از دی». پیامدهاى آن

مخفى نگه داریم، عاقبت گرفتار عواقب دردناکى خواهیم شد. به همین خاطر است که تلفات و ضایعات 
اخالقى در کلیسإ؛َ ظظ أاینقدر زیاد است. ما هنوز آماده رویارویى با گناه نیستیم. از این روست که این  همه 

.کنندبارى پیدا مىمسیحى نیکخواه سرانجامِ روحانى بسیار فاجعه
نداشتن تفکر صحیح یا قضاوت درست «واژه حماقت را یکى از فرهنگهاى لغات چنین توصیف کرده است: 

» جوهره گناه، حماقت است.«گفت: مقدس استادى داشتم که همیشه مىدر مدرسه کتاب» فکرى.و ابراز آن، بى
سقوط روحانى افتاد، مورد بررسى مقدس را که در اثر حماقت در ورطه بیایید با هم یکى از شخصیتهاى کتاب

قرار دهیم. 

توان تقدس و حماقت را هرگز نمى
با هم در یکجا جمع کرد

شود گناه حماقت نام نهاد. بدون شک من و شما کمتر پیش آمده که کسى را ببینیم گناه شائول پادشاه را مى
شناسیم که به خاطر نداشتن عقل و ها را مىکه در اثر نداشتن احساس از لحاظ روحانى سقوط کند. اما خیلى

این دو مثل آب و -اند. درجایى که حماقت هست، تقدس جایى نداردحکمت به ورطه سقوط روحانى افتاده
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خواهید مقدس باشید ولى درعین حال از حماقت خود نیز شوند. اگر مىمانند و در یکجا جمع نمىآتش مى
وادار خواهید شد یکى از آن دو را برگزینید. پیش از آنکه به نمونه حماقت از رسد کهمند گردید، زمانى مىبهره

خواهد با ذکر مثالى از زندگى خودم به شما نشان بدهم که حماقت زندگى شائول نگاهى بیندازیم، دلم مى
ى کند. خیلى خوب یادم هست که وقتى تازه به سن نوزده سالگى رسیده بودم،چگونه احساسچگونه عمل مى

کردم. در ضمن رئیس دادم و هم رهبرى مىکردم، هم تعلیم مىداشتم. در آن سن من در کلیسا هم وعظ مى
گروهى مسیحى، شبیه به گروه پیشاهنگان پسر) آرژانتین هم -Royal Rangersسازمان رویال رنجرز (

کردم.بودم و حسابى احساس بالغ بودن مى
زدواج کنم چون برایم خیلى مهم بود. اصالً دوست نداشتم مجرد پا به مطمئن بودم که باید هر چه زودتر ا

سن بیست و یا بیست و یک سالگى بگذارم. پس از آنجایى که اهل دعا بودم، براى ظاهر شدن دختر مورد نظر 
در زندگیم شروع به دعا کردم. چون در این زمینه خیلى عجله داشتم، به خود قبوالندم که آن دختر زیبا و 

مقدس دیده بودم، همان کسى است که خدا برایم در نظر گرفته. بعد از دعا نسبت به انى که در مدرسه کتابجو
او حس خوبى داشتم و با خودم اندیشیدم که خوب، خدایا، مطمئناً تو این بار خیلى سریع جواب دعایم را 

م. دیگر انتظار براى چه؟ من از خدا درنگ با هم دوست شدیم و مرتباً با هم قرار مالقات گذاشتیدادى! پس بى
خواهم این دوشیزه جوان زنم بشود! پس به خدا مکاشفه گرفته بودم. اما تنها چند ماه بعد دریافتم که اصالً نمى

خداوندا، تو این دختر را وارد زندگى من کردى ولى من دوستش ندارم! اما باشد، اگر «لب به شکایت گشودم. 
کردم. به احساس قربانى بودن مى» و ازدواج کنم، به هر صورت این کار را خواهم کرد.خواهى که من با اتو مى

ام اشتباه بود، احمقانه و با شتابزدگى عمل کلى گیج شده بودم. چون برداشتم از اراده خدا براى زندگى آینده
تصمیم گرفتم که توانى صداى خدا را بشنوى.کنى، خوب نمىکرده بودم. بعدها آموختم که وقتى عجله مى

ام را با آن دختر قطع کنم. اما چون هیچ درك درست و صریحى از اراده خدا در آن مورد همان روز رابطه
کردم که، شاید من بخصوص نداشتم، مدتها پس از آن قضیه دچار تردید و سردرگمى بودم؛ با خودم فکر مى

اده نخواهد کرد.ام و او دیگر هرگز از من استفاراده خدا را از دست داده
بایستم تا - گذشتکه برایم یک عمر مى-یک مورد دیگر: جوان که بودم خیلى برایم سخت بود دو دقیقه

شد بگوید: افتادم و پدرم مجبور مىپدرم نصیحتهاى الزم یا دستورهاى مقتضى را بدهد. وسط حرفش به راه مى
»بروى.توانى صبر کن پسر؛ بگذار حرفم تمام شود، بعد مى«

اى در سردرگمى روحانى مداوم به سر ها در مورد اراده خدا خیلى شتابزده و عصبى هستند. عدهبعضى
خوانیم: مى3:19گردند. در امثال شوند که از دست خدا عصبانى مىبرند. دیگران هم آن چنان گیج مىمى
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عامل اصلى ناامیدى ما از خدا » شود.مىسازد، و دلش از خداوند خشمناك حماقت انسان، راه او را کج مى«
چیزى نیست جز شتابزدگى، اضطراب، تعبیرهاى غلط از اراده خدا و خالصه حماقت خودمان.

کردم که به مقدس بودم، همزمان براى مردى کار مىدر مدتى که مشغول تکمیل تحصیالتم در مدرسه کتاب
استخدام کنم. من هم جوانى اهل جنوب کالیفرنیا را که من اجازه داده بود کسى را به عنوان وردست خودم

این «رسید، استخدام کردم. ولى هنوز چند روز نگذشته بود که رئیسم به من گفت: مورد کامالً مناسبى به نظر مى
»شاگردت را ردش کن برود.

درى بیشتر به او کردم که نباید چنین کارى کرد، از رئیسم خواستم اول قبه عنوان یک مسیحى فکر مى
فرصت بدهد به او  اطمینان دادم که شاگردم آدم خوبى است و روزى در کارش خبره خواهد شد. ولى رئیسم 

خواهد چیزى یاد دهد. نمىبینى؟ او اصالً دل به کار نمىولى مگر نمى«(که او هم مسیحى بود) جواب داد: 
کرد. او بر طبق هم، اما از هرگونه همکارى خوددارى مىهاى متمادى تالش کردم به او کار یاد بدهفته» بگیرد.
کرد. سرانجام چند هفته بعد،ناچار شدم عذرش را بخواهم.عمل مى» حداقل تالش«قانون 

من فقط وقتم را تلف کرده بودم، اما در عوض درس گرانبهایى گرفتم. در دلم از او شخصى آرمانى و 
عیت را ببینم. شاید شما فکر کنید، این داستان چه ربطى به مراقبت از نقص ساخته بودم و حاضر نبودم واقبى

جان یا پیامدهاى آن دارد؟ چه ربطى به بیمارى روحانى دارد؟
شود. عمده اعتبار و بدنام مىخیلى ربط دارد! بسیارى از بیداریهاى روحانى ما به دلیل حماقت دل مردم، بى

داند چگونه بیدارى روحانى را پیش ببرد. تصمیمات ناعاقالنه پیاپى ا نمىرود چون قوم خدکار خدا به هدر مى
شود.سازد و سرانجام سبب مرگش مىاعتبار مىبیدارى روحانى را بى

اى که نباید به آن تأسى جست. اگر خوانیم. نمونهاى از زندگى شائول را مىنمونه13در اول سموئیل باب 
قدرى طوالنى است ولى ارزش آن را دارد که به طور کامل مورد بازخوانى قرار چه این عبارت از کالم خدا،

بگیرد.

و شائول سى ساله بود که پادشاه شد. و چون دو سال بر اسرائیل سلطنت نموده بود، شائول به جهت خود سه 
بودند و یک هزار با ئیلهزار نفر از اسرائیل برگزید، و از ایشان دو هزار با شائول در مخماس و درکوه بیت

اش فرستاد. و یوناتان قراول فلسطینیان را که در یوناتان در جبعه بنیامین. و اما هر کس از بقیه قوم را به خیمه
اى «جبعه بودند، شکست داد. و فلسطینیان این را شنیدند. و شائول در تمامى زمین کرنا نواخته، گفت که 
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یل شنید که شائول قراول فلسطینیان را شکست داده است، و اینکه و چون تمامى اسرائ» عبرانیان بشنوید!
اند، قوم نزد شائول در جلجاد جمع شدند.اسرائیل نزد فلسطینیان مکروه شده

شمار بودند، جمع و فلسطینیان سى هزار ارابه و شش هزار سوار و خلقى را که مثل ریگ کناره دریا بى
و برآمده در مخماس به طرف شرقى بیت آون اردو زدند. و چون اسرائیلیان را کردند تا با اسرائیل جنگ نمایند،

ها و ها و گریوهها و بیشهدیدند که در تنگى هستند زیرا که قوم مضطرب بودند، پس ایشان خود را در مغاره
د. و شائول هنوز ها پنهان کردند. و بعضى از عبرانیان از اردن به زمین جاد و جلعاد عبور کردنها و صخرهحفره

در جلجال بود و تمامى قوم در عقب او لرزان بودند. پس هفت روز موافق وقتى که سموئیل تعیین نموده بود، 
قربانى سوختنى و ذبایح «شدند. و شائول گفت: درنگ کرد. اما سموئیل به جلجال نیامد و قوم از او پراکنده مى

را گذرانید و چون از گذرانیدن قربانى سوختنى فارغ شد، اینک و قربانى سوختنى» سالمتى را نزد من بیاورید.
شائول » چه کردى؟«سموئیل برسید و شائول به جهت تحیتش به استقبال وى بیرون آمد. و سموئیل گفت: 

شوند و تو در روزهاى معین نیامدى و فلسطینیان در مخماس چون دیدم که قوم از نزد من پراکنده مى«گفت: 
پس گفتم: االن فلسطینیان بر من در جلجال فرود خواهند آمد، و من رضامندى خداوند را اند،جمع شده

»نطلبیدم. پس خویشتن را مجبور ساخته، قربانى سوختنى را گذرانیدم.
احمقانه عمل نمودى و امرى که یهوه خدایت به تو امر فرموده است، بجا «و سموئیل به شائول گفت: 

داشت. لیکن االن سلطنت تو استوار خداوند سلطنت تو را بر اسرائیل تا به ابد برقرار مىنیاوردى، زیرا که حال
نخواهد ماند و خداوند به جهت خویش مردى موافق دل خود طلب نموده است، و خداوند او را مأمور کرده 

تأکید از 1:13-14(اول سموئیل » است که پیشواى قوم وى باشد، چونکه تو فرمان خداوند را نگاه نداشتى.
نگارنده است.)

داردهاى کسى که در حماقت گام برمىویژگى
توانیم اش مبنى بر تقدیم قربانى، توبیخ کرد. از این مثال مىسموئیل شائول را به خاطر تصمیم نسنجیده

بت به برند. تشخیص دهیم. باشد که امروز خدا ما را نسهاى افرادى را که در حماقت به سر مىویژگى
هاى باقى مانده در زندگیمان واکسینه کند.حماقت

کندشخص احمق بدون زمینه قبلى عمل مى
التحصیل شده بود، ) کالیفرنیا فارغFullerچند وقت پیش، یکى از دوستانم که از دانشگاه االهیات فولر (

یافته بودم، پرسشهاى 1997که در به شهر ما آمد تا با من دیدارى داشته باشد. او در مورد تعمید تقدسى 
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دانم که تو چیزى شبیه به تعمید تقدس دریافت سرجیو، من مى«بسیارى داشت. او با کنجکاوى چنین آغاز کرد: 
»خواهم از تو چند پرسش االهیاتى بکنم. زمینه یا سابقه این تعمید چیست؟اى، ولى مىکرده

ام کردم. از آنجایى که رشته اصلى او در به تعریف تجربهفهمیدم که او صداقت دارد، پس برایش شروع 
اى سابقه آیا در تاریخ کلیسا چنین مسئله«دانشگاه تاریخ کلیسا بود، در ارتباط با تاریخ پرسشهایى مطرح کرد. 

»آه بله!«با شور و حرارت به او پاسخ دادم: » داشته؟
»لى دارد؟مقدس چطور؟ در آنجا هم زمینه قبدر کتاب«پرسید: 
از کالم خدا چند نمونه برایش آوردم. گفتگویى که قرار بود پنج دقیقه طول بکشد. » بله وجود دارد.«گفتم: 

شود براى من دعا مى«بردم، از من پرسید: ساعتها به درازا کشید. هنگامى که داشتم دوستم را به فرودگاه مى
»ى، من هم بیابم.خواهم همان آتش قدوسیتى را که تو یافتکنى؟ مى

این شخص نخست خواسته بود مطمئن شود که این تجربه چیزى خارج از قاعده عملکرد خدا نیست. بعد 
اش. اهل بیریه نیز مانند دوست من وقتى ایمانىآماده شد تا آن را دریافت کند. احتیاط او نشانه عقلش بود، نه بى

هاى گفته» زمینه قبلى«رفته کتب مقدس را بررسى کردند تا هاى خود موعظه پولس رسول را شنیدند به خانه
).11:17پولس را بیابند (اعمال 

کند. شائول کار خودش را کرد. او بر طبق یک برنامه آدم احمق بدون مراجعه به پیشینه قبلى عمل مى
آنان از هرگونه مشارکت کنند.خودمحورانه عمل نمود. امروز در کلیساها بسیارى هستند که در انزوا زندگى مى

گیرند. به عبارتى مثل تکاورها به نمایند و از هیچ کس هم اندرز و مشورت نمىو همکارى خوددارى مى
کنند.صورت تکرو عمل مى

شائول دوست نداشت تا امور آنگونه که خدا مقدر فرموده پیش بروند. به زور شرایط را طورى ترتیب داد 
ام. چندین سال پیش در جلسه ند. من نیز سالها پیش از سر حماقت چنین کارى کردهکه مردانش راهى جنگ شو

هیئت مدیره سازمانى براى اخذ تصمیم در مورد خاصى به بحث و تبادل نظر نشسته بودیم. یکى از اعضاى 
. البته هیئت مدیره آقاى دکتر پیتر واگنر بود، که در طى بحث، من با نقطه نظر وى سخت به مخالفت برخاستم

فهمم که آن زمان کنم، مىمخالفت کردن و نظر ناموافق داشتن اشکالى ندارد، ولى حاال که به گذشته نگاه مى
چقدر احمق بودم.

اى که در آن خبره بود در آنجا مردى حضور داشت با سالیان بسیار تجربه در کار خدمت و داشت در زمینه
وان که به تازگى از دانشکده االهیات فارغ التحصیل شده و سعى گفت. آن وقت من که بودم؟ یک جسخن مى

کنم، چرا که از آن زمان تاکنون خیلى رشد و بلوغ کردم به او بفهمانم چگونه باید عمل کند. خدا را شکر مىمى
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این ام که با دقت بیشترى به حرفهاى این مرد حکیم گوش بدهم و در طول تمام ام.اکنون دیگر یاد گرفتهیافته
ایم. باید خیلى مراقب باشیم که در انزوا زندگى کردن و سالها روابط بسیار گرم و مهرآمیزى با یکدیگر داشته

کنیم که همه اتکا به نفس زیادى باعث از هم گسیختن یگانگى و انسجام میان ما نشود. ما در نسلى زندگى مى
از آن برخوردار باشند ولى هرگز به سراغش خواهنددوست دارند به دور از اندرز نیکو زندگى کنند. مى

برند. روند و وقتى که بیشترین احتیاج را به مشورت دارند آن را از یاد مىنمى
یکى از رهبران مسیحى آمریکا پیشنهاد کرده که شوراى ملى مسئولیت پذیرى اخالقى نشکیل شود. به 

ران مسیحى گردهم آیند تا به طرح و بررسى روشهاى پیشنهاد او بهتر است گروهى متشکل از یکصد تن از رهب
راهبردى بپردازند که مسیحیان بتوانند از طریق آنها نسبت به همدیگر پاسخگو و مسئول باشند. به عقیده من هر 
کشورى نیاز به چنین شورایى دارد. لطمات و ضایعات اخالقى بسیارى وجود دارد که هیچکدام مطابق میل و 

گناه بر «گوید: بلکه مى» از فردا دیگر یقیناً گناه نخواهید کرد.«گوید که مقدس نمىست. کتاباراده خداوند نی
هاى مسئولیت پذیرى توانیم در مسیر تشکیل و راه اندازى شبکه). ما مى14:6(رومیان » شما فرمان نخواهد راند

اخالقى یکدیگر را یارى دهیم.
ملى، آمار طالق در میان اعضاى کلیساها به اندازه آمار طالق در میان ترین آمارهاىبراساس بسیارى از تازه

اى گذارند. یک چیز درست نیست. ما نیازمند کمک هستیم. الزم است موج تازهکسانى است که پا به کلیسا نمى
از تقدیس کلیسا را در برنگیرد. حماقت است که ما به دست خویش، خودمان را نابود کنیم. باید پاسخگو

توانیم در انزوا کار کنیم.باشیم؛ دیگر نمى

کندبندى را درست درك نمىشخص احمق مفهوم زمان
خواستیم خدا را خدمت کنیم. من از خدا هنگامى که تازه ازدواج کرده بودیم، من و همسرم کتى هر دو مى

دید و رویا داشتم که به آرژانتین بروم و در آنجا یک مدرسه و یک پرورشگاه بسازم و برنامه مرکز پرورش 
خواستم همه این کارها را در ظرف یک مىاندازى نمایم. اگر امکان داشت، رهبران مسیحى را نیز در آنجا راه

»اى!تو دیوانه«سال انجام دهم. وقتى موضوع را با همسر دیندارم درمیان گذاشتم، نگاهى به من کرد و گفت: 
مان به لرزه هاى زندگى زناشویىاین حرف او چنان ضربه روحى به من وارد کرد که احساس کردم بنیان

توانم خداوندا، من یک مسیحى انجیلى هستم و نمى«افتاده، پس در دعا به حضور خدا رفتم و به او گفتم: 
گریستم و دعا کردم؛ » کند.هیم نمىهمسرم را طالق بدهم. اما او براى تحقق رویایى که تو به من دادى، همرا

روزه گرفتم و منتظر ماندم. چیزى نگذشت که دریافتم هرچند دید و رویایى درست و از جانب خدا باشد، اما 
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ممکن است زمان تحقق آن هنوز فرا نرسیده باشد. براى تحقق اراده خدا، ما نه تنها نیاز به چراغ سبز از طرف او 
اش حرکت کنیم...بلکه در مورد زمان حرکت نیز نیازمند چراغ سبز او هستیم. باید ادهداریم که به سمت انجام ار

بندى راهبردى او را درك کنیم تا به طور کامل از او اطاعت نماییم.زمان
خوب، چه جور «بعد از مدتى کم کم همسرم در مورد رویاى مزبور شروع به پرسیدن پرسشهایى کرد: 

من هم رویاهایم را با او در » خواهى آغاز کنى؟کار پرورشگاه را چگونه مى» سیس کنى؟خواهى تأاى مىمدرسه
و وقتى براى انجام اراده خدا » شاید بتوانى در این کار موفق شوى!«میان گذاشتم. اندکى بعد او به من گفت: 

رهبران در آرژانتین هاى روانى او به برپایى پرورشگاه، مدرسه و برنامه پرورشراهى آرژانتین شدیم، کمک
بسیار کارساز واقع شد و تا به امروز خدمات نامبرده، با موفقیت ادامه دارند.

کنم که شتابزده عمل نکردم چون توانستم براى انجام رویایى که خدا به من داده بود، همسرم خدا را شکر مى
یت!) است.بندى بخشى از تقدس (و البته موفقمفهوم زمان». به کار بگیرم«را 

من دیگر حاال آمادگى کامل دارم که خودم شبان ارشد باشم. پس «مردى را به خاطر دارم که به پدرم گفت: 
ولى آن مرد آماده نبود. در ظرف یک سال او تمام زحماتى را که پدرم براى » استقالل کلیسایم را به من بدهید.

تأسیس آن کلیسا کشیده بود برباد داد.
بندى الهى امرى بسیار مهم است. نیاز مبرم ما آموختن پیروى از گاهشمار حس ادراك زمانپرورش 

شود. باید یاد بگیریم خداست. گاهى که کاسه صبر اعضاى کلیسا از کندى یا تندى حرکت شبان کلیسا لبریز مى
عضاى یک بدن با هم کار که در داخل کلیسا خودمان را با همدیگر هماهنگ کنیم، منتظر یکدیگر بمانیم و مثل ا

کنیم. شاید خدا به شما عطایاى روحانى بزرگى داده باشد. شاید به نظرتان همه جز خودتان آهسته حرکت 
جلو بزنید، خطر نابودى خدمتتان را تهدید خواهد -و از خدا- کنند. اما اگر بخواهید در کار خدمت از کلیسامى

شود. باز گردید! بیدارى روحانى که خدا اراده خدا بدوید بیشتر مىکرد. اگر تنها بدوید، امکان اینکه خارج از
باشد. شاید ها همراه مىدر حال بخشیدنش به کلیسا است، با فروتنى، اتحاد، شکیبایى و احترام به هم خدمتى

یریم و از یکى دو سال نخست ما بتوانیم تندتر از دیگران بدویم، اما اگر کندى حرکت دیگران را به باد انتقاد بگ
بینیم که شائول روند مى13کلیسا ببریم، دیر یا زود خودمان را در دردسر خواهیم انداخت. در اول سموئیل باب 

کشد، چون دیگر اش را از زیر توده لباسها بیرون مىشرت مورد عالقهاى که تىوقایع را شتابانید. او مثل بچه
شرت مورد نظرش برسد، باعث شد که بردارد و بپوشد تا به تىطاقت ندارد که لباسهایش را به ترتیب از باال

همه آن توده روى سرش خراب شود. او با ناپختگى به فلسطینیان اعالن جنگ کرد و خودش پیامدهاى عمل 
اش را دید.شتابزده
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نى حماقت بندى کایروس را. این یعبندى کرونوس را از یاد برده بود و هم زمانشائول براى جنگ هم زمان
بندى کایروس توانیم با ساعتهایمان آن را اندازه بگیریم. زمانبندى کرونوس همانى است که ما مىمحض. زمان

بندى را کند. گاهى ما هم ممکن است هر دو زمانهمان زمان معهودى است که خدا به طور خاص مداخله مى
مان، با هم راه رفتن را فراموش کنیم و در ى یا خانوادهگم کنیم. این امکان وجود دارد که در کلیسا، پیوند زناشوی

آید، آن را هم گم کنیم، چرا که نابسامانیم. برخى آدمها همیشه یا عین حال وقتى که خدا هم به دیدارمان مى
عقبند یا جلو، ولى هیچوقت با زمان خدا هماهنگ نیستند.
توانم طول رسیدم که آنقدر شناگر قابلى هستم که مىوقتى نه ساله بودم، یک روز بعدازظهر به این نتیجه
خواهم براى ام، ولى االن مىتا به حال این کار را نکرده«یک استخر بزرگ و عمیق را شنا کنم. به دوستانم گفتم: 

بردم، حتى اگر البته حرف من توجه آنها را جلب کرد و من از این موضوع لذت مى» نخستین بار انجامش دهم.
شد. اندکى غرور هم در این کار دخیل بود. بهر حال دست به کارى زدم که اى از دست دادن جانم تمام مىبه به

توانم آمد. هنوز چند مترى از لبه استخر دور نشده بودم که دیدم دیگر نمىانجامش تنها از پسرهاى بزرگتر برمى
شدم. آنها مرا از استخر بیرون تماً غرق مىرسیدند، حجلوتر بروم. مطمئنم که اگر نجات غریقها به دادم نمى

ام خارج کردند و جانم را نجات دادند.کشیدند و با فشار آب را از معده
کنند. این یک هشدار براى بدن مسیح امروزه بسیارى از رهبران کلیساها با همین شتابزدگى احمقانه عمل مى

، حتى بیدارى روحانى هم دردمان را درمان نخواهد کرد. است. مادامى که در مسیر عقل و اتحاد گام برنداریم
پذیرى در میان ما جا افتاده شود، باید روابط، اتحاد و پاسخگویى و مسئولیتهنگامى که قوت خدا ظاهر مى

باشد. باید از پیش تورهاى خود را تعمیر کرده باشیم. باید دلهایمان آماده شده باشد.
ال تقدس، مسئولیت در قبال بدن مسیح است. وقتى تعمید آتش پا به زندگى من بخشى از مسئولیت ما در قب

گذارد، یکى از نخستین تغییراتى که در من به وجود آورد، ایجاد محبت شدید نسبت به بدن مسیح بود؛ محبتى 
بزنم و جلو- و از خدا-گذارد که من با شتاب از بدن مسیحگرفت. این محبت نمىها را دربرمىکه همه فرقه

سازد وقت و تالشم را حتى اگر شده نیمه کاره متوقف کنم تا با دیگران همگام و هماهنگ شوم. وادارم مى

داند که چطور باید حد و حدود خود را بشناسدشخص احمق نمى
شائول در پاسخ گفت:» چه کردى؟«شائول از انتظار کشیدن خسته شده بود. وقتى سموئیل از او پرسید: 

). معناى حرف او این بود: 12:13(اول سموئیل » خویشتن را مجبور ساخته، قربانى سوختنى را گذرانیدم.«
»متأسفم، شبان عزیز، نتوانستم منتظر بمانم.«
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سموئیل را خدا به عنوان نبى و کاهن منصوب کرده بود. شائول هم پادشاه برگزیده بود. اما شائول پا را از 
یش تعیین کرده بود فراتر گذاشت. یک روح فردگرایى قوى بر او حاکم بود که این روح به حدودى که خدا برا

خودى خود و ضرورتاً بد نیست، ولى همین روح نگذاشت که شائول منتظر زمان مناسب بنشیند. پس پا را از 
بود که گلیم خود درازتر کرد و از چارچوب دعوتى که داشت خارج شد. وى عمالً به این نتیجه رسیده

تواند خودش کار نبى را انجام دهد.مى
پادشاه دیگرى که از حدود و چارچوب خود خارج شد، آسا بود. او که دغدغه بستن پیمان صلح با بنهدد، 

پرست ارام را داشت، هر چه طال و نقره در خزانه معبد خداوند موجود بود برداشته به عنوان هدیه پادشاه بت
ارام نمود. او پیروزیهاى متعددى به دست آورد، ولى نهایتاً پیامدهاى عمل احمقانه خود را صلح پیشکش پادشاه 

متحمل گردید. خدا حنانى رایى را به نزدش فرستاد تا با این سخنان وى را توبیخ کند: 

ارام از چونکه تو بر پادشاه ارام توکل نمودى و بر یهوه خداى خود توکل ننمودى، از این جهت لشگر پادشاه
کند تا قوت خویش را برآنانى که دل دست تو رهایى یافت...زیرا که چشمان خداوند در تمام جهان تردد مى

ایشان با او کامل است، نمایان سازد. تو در اینکار احمقانه رفتار نمودى، لهذا از این به بعد در جنگها گرفتار 
ست)؛ تأکید از نگارنده ا9ù7:16خواهى شد. (دوم تواریخ 

یکى از رموز حفظ آتش خدا در زندگیمان این است که پا را از حدود دعوتى که داریم فراتر نگذاریم. در 
ها هیچوقت یاد انجام کارهایى که خداوند براى خدمت به شما داده، جانب فروتنى را همیشه نگه دارید. بعضى

ند. لمس کردن صندوق عهد خدا پیامدهاى گیرند که بدون دست زدن به صندوق عهد، آن را حمل نماینمى
هولناکى در بردارد.

گیرندآدمهاى احمق اغلب واقعیت را نادیده مى
کند.ولى او هیچ وقتى را شائول یقین داشت که با آغاز کردن جنگ با دشمنانش، در نام خداوند عمل مى

گوید که آنها سى هزار ارابه و مقدس مىابهایش نکرد. کتصرف محاسبه نفرات و امکانات دشمن و تعداد ارابه
شش هزار سوار داشتند. هنگامى که شائول یورش دشمن به سویش را مشاهده کرد، هراسان شد. داشتن ایمان 
براى رویارویى با دشمن یک چیز است و داشتن این پیش فرض غلط که براى شکست دادن دشمن توانایى 

دید؛ انجامد. شائول واقعیتها را نمىانسانى خودماست که به شکست مىکافى داریم چیزى دیگر. گاهى این تهور
او اصالً از واقعیت خبر نداشت.
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تواند چشم آدمها را کور کند و آنها را به نتایج بسیار بدى برساند.مردى آور است که چگونه گناه مىشگفت
کرد که خدا به وى گفته که این کار دعا مىشناختم که تصمیم به جدایى از همسرش گرفته بود. او حتى ارا مى

اى به زنش نپردازد.را بکند و در مدت متارکه هم هیچ نفقه
البته براى فهمیدن این مطلب که مرد مزبور از خدا چیزى نشنیده بود، الزم نیست که آدم حتماً یک مسیحى 

مایت مالى خودت را هم از وى دریغ کن! گوید که زنت را طالق بده و حبالغ باشد. خداوند هرگز به کسى نمى
ولى گناه این مرد باعث شده بود که در وضعیت اسفناك روگردانى از واقعیت قرار بگیرد.

اما او » تو باید نفقه را بپردازى، واال به دردسر خواهى افتاد.«در دادگاه، قاضى حتى به این مرد گفت: 
است، اگر چه » یک مورد استثنایى«یده. او حتى ادعا کرد که این پافشارى کرد که یقین دارد صداى خدا را شن

اند. واقعیت سیلى باشد. با این حال چند روز بعد با خبر شدیم که او را به زندان انداختهناقض کالم خدا مى
محکمى به صورت او نواخت و خوشبختانه حکم دادگاه وى را به سر عقل آورد.

عیت بهایى دارد که احمق باید آن را بپردازد. شائول نه تنها اندازه سپاه دشمن حماقت و نادیده گرفتن واق
خوانیم که شائول افراد خود را بدون مى22:13بلکه توان نظامى اندك خود را نادیده گرفت. در اول سموئیل 

در «گوید: ن مىاینکه سالح مناسب نبرد داشته باشند، به جنگ دشمن قوى و تا دندان مسلح برد. کالم خدا چنی
روز جنگ، شمشیر و نیزه در دست تمامى قومى که با شائول و یوناتان بودند، یافت نشد، اما نزد شائول و 

گویند در کلیساهاى خود خواهان بیدارى به همین ترتیب، بسیارى از شبانان هستند که مى» پسرش یوناتان بود.
ایشان (به ویژه رهبران کلیدى کلیسا) با سالحهاى هستند، ولى کوچکترین وقتى را صرف تجهیز خود و اعض

تجهیز نشده و -کنند. اینان مثل شائول هستند و کلیساهایشان همچون لشگریان شائولضرورى براى نبرد، نمى
ناآماده.

دهدهاى خود را به هدر مىشخص احمق اندوخته
در منزل حکیمان خزانه مرغوب و روغن است، اما مرد احمق آنها «فرماید: مى20:21مقدس در امثال کتاب

ایم، تناسب م.) که تا خرخره در بدهى فرو رفته-هااین آیه به طور خاص با فرهنگ ما (غربى» کند.را تلف مى
شویم و دیگر مصرف قسط و وام رانده مىبریم که هر چه بیشتر به سمت بدهى ودارد. ما در ایامى بسر مى

نکردن برایمان کارى بسیار مشکل شده است.
کردم، اعضایش در آخر جلسه کارتهاى اعتبارى خود را یکبار که در کلیسایى در جنوب آرژانتین موعظه مى

کرده است. القدس در کلیسایشان جنبشى جدید آغاز جلوى محراب آوردند. شبان کلیسا به من گفت که روح
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بسیارى از اعضاى آن کلیسا به واسطه کارتهاى اعتبارى گرفتار بدهى شده بودند، چون وجود کارت اعتبارى 
کردند. بدهى آنان کرد. اگر کارت داشتند، پس ناگزیر باید از آن استفاده مىاختیار آنها را به خرید تشویق مىبى

ار خدا حمایت کند و بعد در نهایت حتى از عهده تأمین مخارج توانستند از کچنان سنگین شده بود که ابتدا نمى
اند، روابط آمدند. اما شهادت پشت شهادت شنیدم که از وقتى کارت اعتبارى را کنار گذاشتهخانواده نیز برنمى

هاى اعضا تر شده، خریدهاى اضافى از فهرست نیازها حذف شده وبدهىزناشویى شفا یافته و مستحکم
رانهاى مالى رفع گردیده است.پرداخت و بح

اند که موضوع اصلى بگومگوها در خانه، مادیات است. ما در برخى از صاحبنظران امور زناشویى گفته
کنیم که براى انتخاب اینکه چه بخریم یا چه نخریم، دستمان باز است. مصرف گرایى تبدیل روزهایى زندگى مى

اید که حتى قادر نیستید شوید که خودتان چنان گرفتارش شدهب مىبه یک بیمارى شده. وقتى متوجه این مطل
کند.ده یکتان را به کلیسا بدهید. ما مثل آن مرد احمقى هستیم که هر چه دارد تلف مى

جان وسلى به پیروانش آموخته بود که پیش از خرید هر چیز، اول دعا کنند. من حکمت او را در فلسفه مالى 
انداز کنید و تا جایى که توانید پستوانید پول در بیاورید، تا جایى که مىتا جایى که مى«فت: گستایم که مىمى
توانست با ده در در مقطعى از زندگى وسلى، خداوند چنان برکتى به مالش داده بود که مى» توانید ببخشید.مى

درصد بقیه را صرف کار خداوند نماید.90صد درآمدش گذران کند و 
خواهم عرض کنم که این جزیى گویم. در کمال فروتنى مىتر با شما سخن نمىاز موضع برتر و مقدسمن

هایتان بیاورید. درستى در امور مالى بخشى از مقدس خواهد به میان خانوادهاز تقدسى است که خدا از شما مى
، پس مقدسند. تقدس چیزى فراتر از ها عقیده دارند که چون افراد اخالقى هستنددهد. بعضىبودن را تشکیل مى

اخالق نیک داشتن است. تقدس یعنى اینکه در برابر دیدگان غیرمسیحیان شهادت نیکویى از خود ارائه دهیم تا 
آنان جلب مسیح شوند.

ها فکر کنند هاى زندگیمان را دربرنگیرد، پس ما مقدس نیستیم! ممکن است بعضىاگر تقدس ما تمام جنبه
درصد تقدس کافى نیست. الزم است که همه ما تقدس عیسى مسیح، بره 98مقدس هستند. اما » باًتقری«که 
گناه خدا را دریابیم. الزم است تقدس را وارد حسابهاى جارى، امور مالى، پیوندهاى زناشویى، روابط، بى

بینیم و خالصه همه ابعاد زندگیمان کنیم. فیلمهایى که مى
قدسى را دریابد، هرگز با چیز دیگرى متوقف نخواهد شد. هیچ دیوى در دوزخ پیدا کلیسایى که چنین ت

شود که بتواند جلوى یک کلیساى کامالً وقف شده به تقدس عیسى مسیح را بگیرد. دلیل تأخیر بیدارى نمى



12

خشید تا روحانى، تأخیر ما در اطاعت است. اگر آماده اطاعت باشیم، خداوند قادر مطلق به ما قدرت خواهد ب
هدایت یک بیدارى روحانى را در میان قوم و ملتمان در دست بگیریم.

شخص احمق پایان خوشى نخواهد داشت
شود. گاهى این هورمون در گیاه بیش از اندازه الزم در گیاهان هورمونى وجود دارد که باعث رشد آنها مى

از آنکه سیستم ریشه گیاه رشد کافى بکند، رشد ها و برگهایش پیششود. در چنین شرایطى ساقهتولید مى
کنند.در نتیجه نهال مزبور گل نخواهد کرد و معموالً چنین گیاهى پیش از مرحله بلوغ خشک خواهد شد. مى

مثالى که زدم به یک اعتبار بازتاب حماقت در درون کلیسا است. مراقب این بیمارى در حیطه روحانى باشید. 
تواند شبیه گیاه زیبایى باشد که باید در زمان مناسب به بار بنشیند، ولى خصوص، مىیک کلیسا یا خدمت به 

شود که نهال نوپا با آفت حماقت رشد کند. در نتیجه کلیسا خیلى سریع هورمون روحانى حماقت موجب مى
میرد.اند، خدمت یا کلیساى مذکور پیش از بلوغ مىهایش بالغ نشدهکند ولى چون ریشهرشد مى

واى، او واقعاً باید «دهند. ها خادم مسئول آن را مورد تمجید قرار مىکند، خیلىاول کار که کلیسا رشد مى
اما نباید فریب رشد سریع را خورد. » کند!اى باشد. نگاه کن کلیسایش با چه سرعتى رشد مىشخص مسح شده

بنیان مستحکمى دارد که قادر به نگهداشتن آنچه شایان توجه است این مطلب است که آیإ؛کک =کلیساى مزبور 
این رشد باشد یا خیر.

شمشون، سلیمان و شائول همگى پیش از رسیدن به بلوغ روحانى مردند. بسیارى از خدمات روحانى خیلى 
میرند. مسیحیان نونهالى وجود دارند که کنند ولى اندکى بعد، پیش از آنکه به بلوغ برسند، مىسریع گل مى

خدا مرا مسح کرده. به واسطه فالن نبوت یا مشورت دوستان، من یقین داشتم در خدمتم موفق «ویند: گمى
»خواهم شد، اما چنین روى نداد.

ها، نگذارید آفت حماقت بر شما و خدمتتان تأثیر بگذارد. نگذارید مجبورتان کند که حتى پیش از رشد ریشه
هم راستا کنید. در حضور -و زمانبندى او-خویشتن را با اراده خدامیوه بیاورید. در مورد دعوتى که دارید

خداوند خود را فروتن ساخته منتظر حکمت او بمانید تا آنچه را باید بدانید به شما بیاموزاند.
مقدس در آرژانتین رفیق من بود. در سال دوست عزیزى را به یاد دارم که در دوره تحصیلم در مدرسه کتاب

کردیم که حاال کمى حماقت قابل قبول است.اما از همان تجربه بودیم. فکر مىحصیل همه ما خام و بىنخست ت
زمان شروع به رشد و بلوغ کردیم و تجربه اندوختیم.
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ها را از مایگى و سبک مغزىبا این وجود، دوستم هیچ عوض نشد.در طى سال دوم تحصیل هم همان بى
هم به همین ترتیب سپرى شد؛ او هنوز بالغ نشده بود. از آنجایى که او از خدا داد. سال سوم خود نشان مى

کردم که در خدمت خود موفق خواهد عطایاى زیادى گرفته بود و براى خدمت مسح داشت، من هنوز فکر مى
شد. اما امروز او حتى در کار خدمت هم نیست. زندگى او به معناى واقعى یک فاجعه است.

اى نبود. از نظر اخالقى هم فاسد نبود؛ او تنها فردى احمق بود، که از آموختن و رشد ومایهاو شخص فر
ورزید. خدا براى مدتى او را تحت پوشش و برکت خود قرار داد. ولى پس از مدتى، همه چیز کردن امتناع مى

تمام شد.

هاى حماقتنشانه
مقدسى گام بردارید، باید راه رفتن در جاده حکمت را اگر دوست دارید در مسیر تقدس حقیقى کتاب

هاى هستند که در زندگى شائول پادشاه بدانها برخوردیم که در اینجا هاى امروزى حماقت همانبرگزینید. نمونه
کنیم. به چند نمونه از آنها اشاره مى

کنند، با این بهاى از دست دادن جان. برخى خادمان    شکست اخالقى را تجربه مىماندن در خدمت، حتى به 
شوند    به تدابیر انضباطى گردن بنهند و فرایند احیا را بگذرانند. آنها    کماکان و مثل شرایط وجود حاضر نمى

خواند،    ولى فرا مىدهند.    حکمت ایشان را به اعتراف گناهان و طلب احیاعادى به خدمت خویش ادامه مى
دهد.غرورشان به آنها اجازه انجام چنین کارى را نمى

پرداختن به رشد کلیساى محلى و از یاد بردن شهر خود. چسبیدن    به رشد کلیساى محلى، به بهاى قربانى 
ولى کردن رویایى بزرگتر یعنى    مشارکت با کلیساهاى محلى دیگر براى نجات کل شهر، یک    دلمشغ

اى خود را کنار بگذاریم و در مسیر هاى    شخصى و فرقهخواند که برنامهنابخردانه است. عقل ما را فرا مى
مقدسى گام برداریم و هم به فکر کلیساى محلى خود باشیم    و هم شهرمان.اتحاد    کتاب

گویند: عمل در هنگام جنگ مىجنگیدن با کسان دیگرى که آنها هم جزیى از پادشاهى خدا هستند. به این 
ها برخى از خادمان بدون اینکه دلیل موجهى    داشته باشند، به فرقه». آتش گشودن به روى    نیروهاى خودى«

گیرد.    ها گاه از غرور، حسد و کینه سرچشمه مىکنند.این حملههاى مسیحى دیگر حمله    مىو جنبش
به خاطر داشته باشید که کالم » داده، شما مورد انتقاد    قرار ندهید.آنچه را که خدا برکت«شخصى حکیم گفته: 
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اى که بر زبان آوریم، پس خواهیم داد. چقدر    احمقانه و کودکانه گوید که تقاص    هر کلمه احمقانهبه ما مى
ما    کنیم، آن    هم بر سر موضوعات کوچکى که هرگز باعث جدایى است، بگو مگوها و نزاعهایى که مى

شوند.نمى

خوددارى از رها کردن خادم کلیسایى محلى براى انجام خدمتى دیگر، به دلیل آنکه به وجود آن شخص در 
طلبى احمقانه است. رهبرى که در چنین    روح خدمت خود نیازمندید.    این کار معموالً نشانه جاه

نخواهد کرد.برد، هرگز برکت کامل االهى را تجربه خودخواهى به سر مى

القدس هاى مسیحى زیادى هستند    که ابتدا در پى اتحاد و رابطه با روحبازگشت به عادات کهنه مذهبى. فرقه
هستند، ولى پس از    مدتى در اثر ترس یا اشتباه رهبرانشان  جنبش جدید خود را    منحرف ساخته به آداب و 

سازد و پیشبرد پادشاهى    خدا را اعتبار مىا بىکنند.این    بازگشت بیدارى روحانى رعادات قبلى بازگشت مى
کنند، رها ثمر را    که دیگر ارتباطى به نسل ما پیدا نمىهاى بىکند که استراتژىنماید. عقل حکم مىکند مى

کنیم. من اخیراً از    یکى از شهرهاى آسیایى دیدارى دوباره به عمل آوردم و در این    دیدار سراغ رهبرانى را 
شناختم. در سفر پیش    شاهد بودم که با حرکتى که خدا در میانشان آغاز کرده بود، چه    فتم که از پیش مىگر

اند. به شکل گذشته خود بازگشته» اىتحت فشارهاى    فرقه«اند، ولى این بار به من گفتند که پیشرفتهایى کرده
اند.تر شدهحاال ایشان حتى از    پیش از حرکت خدا در میانشان، بسته

دچار توهم شدن در این باره که شخص خودش را صاحب دعوتى بپندارد که ندارد. هر کسى این دعوت را 
ندارد که بیل برایت یا مارتین    لوترکینگ شود. از خدا بخواهید شما را در همان چیزى که    دعوتتان کرده 

خودپسندى و غرور روحانى خالى کند.متمرکز نگه دارد. از خدا بخواهید درونتان را از هر  

توانى اسب مى«گوید: مسئولیتى قادر به رهبرى نیست. این    مثل معروف که مىرهبرى که به دلیل غفلت و بى
از لحاظ روحانى نیز حایز    اهمیت است. شاید » توانى مجبور به نوشیدنش کنىرا تا لب آب برانى ولى    نمى

تا کلیساى خودتان را بإ؛خدا شما را خوانده 
کک :   موفقیت هر چه تمامتر به سوى پادشاهى خدا هدایت کنید ولى    اگر این دعوت را نادیده بگیرید و 

هاى خود بروید و در مورد مسئولیتهاى رهبرى که خدا شما    را براى ترجیح بدهید دنبال امیال و    برنامه
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اى شکست    خواهید خورد. تنها به این دلیل که رهبرى وظیفهانجامش خوانده غفلت کنید، در کار رهبرى
سنگین است،    از ادامه کار انصراف ندهید.

زیستن در خدمت انزوا طلبانه. همه ما به پدر، مرشد و دوست    نیازمندیم. اگر کسى را نداشته باشید که در 
ا درون یک بدن قرار داده است،    و از ما خواسته که پذیر خواهید بود. خدا ما رکنارتان بایستد، بسیار    آسیب

شما باشند و    » مرشد«یا » پدر«توانند نسبت به یکدیگر مسئول و پاسخگو باشیم.    خودتان را از کسانى که مى
برید.براى رسیدنتان به بلوغ روحانى کمکتان کنند، جدا نسازید. اگر تنها    باشید، در حماقت بسر مى

اى روح را در اولویت نخست قرار دادن و ثمره روح را نادیده گرفتن. بعضى مسیحیان معتقدند عطایاى عطای
روح که علنى و قابل رویت    هستند از ثمره روح که درونى و غیرقابل رویت است اهمیت    بیشترى دارند. 

خصایل رهبرى را که ثمره روح ). آن صفات و 1:13نباشید (اول    قرنتیان » زندگى پرصدا و سنجى پرهیاهو«
گذارد، در خود پرورش بدهید. ارجح دانستن عطا بر    شخصیت مساوى است با شکست و در    اختیارتان مى

نومیدى. 

شاهراه تقدس
نجسان از آن «دارند، ولى گوید که شاهراه تقدسى وجود دارد که پارسایان در آن گام برمىمقدس مىکتاب

اند دعوت به توبه و مصالحه با خدا القدس آنانى را که تن به حماقت داده). روح8:35(اشعیا» د کردعبور نخواهن
ام که خدا خواهد کل کلیسا حکمت االهى را با آغوش باز بپذیرد.من در زندگى خودم یاد گرفتهکند و او مىمى

کارهاى احمقانه مرا برکت نخواهد داد.
وت از مردم براى جلو آمدن و سپردن خویش به خداوند، در رویا زن جوانى را اى بزرگ هنگام دعدر جلسه

دیدم که سعى دارد خودش را بکشد. براى حضار این رویا را تعریف کردم و حتى نام سالحى را که زن جوان 
آن زن «قرار بود با آن خودش را بکشد به زبان آوردم. حرفهایم که تمام شد، زن جوانى جلوى میز آمد و گفت: 

او در شرف انجام » اى که کشیده بودم خودم را بکشم.من هستم، تصمیم گرفته بودم در همین هفته با نقشه
اى دیگر در نظر گرفته بود.کارى احمقانه بود ولى خداى متعال براى او نقشه

ى است، ولى من همسر من زن خوب«گویید: کنید. شاید با خود مىشاید شما هم در دل خود به طالق فکر مى
تواند زندگیتان را نابود سازد. اگر درصدد انجام عمل و مى- این حماقت است» ام.عاشق کس دیگرى شده

اى هستید، از خدا نگریزید. دعاى توبه کنید و خویشتن را به او تسلیم نمایید.احمقانه
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کتش داده. آیا روح انتقاد دارید؟ آیا شاید عمل احمقانه شما، مورد انتقاد قرار دادن آن چیزى است که خدا بر
عادت دارید که همیشه اشتباهات دیگران را ببینید؟ اگر چنین است امروز به حضور خداوند آمده توبه کنید. 

شود. انتقاد کردن کلیسا به خاطر نفاق میان قوم خدا در رنج و عذاب است. انتقاد کردن باعث بناى ما نمى
ت و توصیه کرد و جلوى اقدامات اشتباه را گرفت ولى این کار باید مطابق متى حماقت است. البته باید نصیح

یعنى رو در رو و با کالم راستى همراه با محبت انجام شود.18باب 
کند، ندارید به حضور خداوند بیایید. او به شما اى جز سقط جنینى که در رحمتان رشد مىبینید چارهاگر مى

.مشورت خوبى خواهد داد
خواهید مثل خودش و با کنید، به حدى که مىآیا نسبت به نوجوان عاصى خود احساس خشم شدید مى

جیغ و فریاد و عصبانیت واکنش نشان دهید؟ خشمتان را به حضور خداوند بیاورید و از او بخواهید با ثمره 
محبت لبریزتان سازد تا بتوانید با محبت واکنش نشان دهید.

اید ولى به هیچکدام ا زن خوش قول و پایبند به حرف خود نیستید، اگر وعده خیلى چیزها را دادهاگر مرد ی
ام. گاهى قولهاى ما خیلى اید، امروز به حضور خداوند بیایید. من هم در چنین شرایطى بودهعمل نکرده

این نشانه ضعف ما نیست، بلکه توانند به حرفهاى ما اعتماد کنند،ام که وقتى دیگران نمىاند. من آموختهسطحى
ام، نه ام، بلى و نهام مرا ببخشاید. من دوست دارم بلىنشانه گناه ماست. من بارها توبه کرده و از خدا خواسته

دهد، به گوش جان به ما مى17:5خواهم حرفم، حرف باشد. هشدارى را که کالم خدا در افسسیان باشد. مى
اید و این منجر اگر در دام حماقت افتاده» که دریابید که خواست خداوند چیست.پس نادان نباشید، بل«بشنویم: 

به بروز گناه در زندگیتان شده، براى اجتناب از آن در آینده، سه گام زیر را بردارید:

متوجه باشید که ریشه حماقت، ترس از انسان است. اگر بیش از    آنکه نگران باشید که خدا در موردتان -1
اید. کنند، گزینشى    احمقانه کردهکند، در این    اندیشه باشید که مردم چه فکرى راجع به شما مىفکر مىچه

یاد بگیرید که فقط ترس خداوند را در خود جاى    دهید.

وزه اش پرسازد. هر رحماقت را گناه دانسته از آن توبه کنید. از خداوند بخواهید شما را    با علم به اراده-2
فکرتان را به حکمت کالم خدا    آغشته کنید. حماقت یک ضعف نیست بلکه گناه  است.

توانید آن را داند. تا مىمى» ارزشمندتر از یاقوت«اولویت را به عقل بدهید. کتاب امثال حکمت خدایى را    -3
بیندوزید.    حکمت را هر جاست بیابید و بیشترین ارزش را به آن بدهید.
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دعاى توبه
کنم حماقتم منجر به نمایم.دعا مىکنم و حقیقتاً توبه مىپدر، من به اعمال و افکار احمقانه خود اعتراف مى

کنم که فاجعه نشود. مرا ببخشا و پاك بساز. اما اگر باید با پیامدهاى کارهاى احمقانه خود روبرو شوم، دعا مى
خواهم بیشتر القدس، مىتنى به من عطا کنى. اى روحشجاعت الزم براى رویارویى با آنها را به همراه فرو

بیاموزم. اشتیاق به حکمت و انزجار نسبت به حماقت را در من برافروز. خداوندا، تو حکمت من هستى. یاریم 
ام شخصى حکیم باشم. سرتاسر وجودم را تقدیس نما. به نام عیسى، آمین.ده تا در زندگى روزمره



1

فصل هشتم

گناه داود: ناکامى در تعیین حد و مرز

) مورد نظرى که قرار است از آنجا سوار gateخورم و بعد به گیت (با خودم گفتم فقط یک برش پیتزا مى
پیتزایم را تمام کردم و به طرف گیت به راه افتادم. اما وقتى رسیدم فهمیدم که روم. با سرعت هواپیما شوم، مى

هواپیما لحظاتى پیش فرودگاه را به مقصد مورد نظرش ترك کرده است. به اعتراض خطاب به کارکنان خط 
»ولى هنوز زمان پرواز فرا نرسیده است!«هوایى مزبور گفتم: 
کان را یافت که چند دقیقه زودتر از برنامه زمانى اعالم شده پرواز کند. ما هم هواپیما این ام«به من گفتند که: 

چند بار در بلندگوها اعالن کردیم که مسافران پرواز مورد نظر در کنار گیت بمانند تا لحظه دقیق سوار شدن را 
»متوجه شوند.

ه بودم. هنگامى که براى خوردن یک راستش را بخواهید، من هم این اعالن را شنیده، ولى آن را جدى نگرفت
را هم داشتم. آن روز بعدازظهر در حالى که » انتظار گرفتن بهترین نتیجه«شدم، برش پیتزا از گیت دور مى

زدم، با خودم عهد کردم که دیگر این کار را تکرار نکنم. در حیطه روحانى هم ساعتها در فرودگاه داالس قدم مى
اند در شود، چرا که نتوانستهرا دارند. اما بدترین نصیبشان مى» گرفتن بهترین نتیجهانتظار «ها هستند که خیلى

خواهیم در زندگى از نظر روحانى و اخالقى کامیاب شویم، زندگى براى خود حد و مرز تعیین کنند. اگر مى
باید یاد بگیریم که در محدوده و چهارچوب مورد پسند خدا زندگى کنیم.

اند یک زندگى مسیحى هوشیار تاب هشدارى است خطاب به مسیحیانى که هنوز یاد نگرفتهاین فصل از ک
اى که بر سر راهتان قرار گرفته، نیستید، از نظر خدا داشته باشند. این واقعیت که شما قادر به دیدن وسوسه

خواهد که هوشیار باشیم.توجیه مناسبى نیست. او از ما مى
مسئولیت زندگیش را - ورزدو از آن اجتناب مى-شوداکامى در تعیین حدود مىوقتى شخص متوجه گناه ن

خودش به عهده گرفته دیگر عنان اختیار خود را به گناهى که پیرامونش در کمین نشسته نخواهد سپرد.
من بسیارى براین عقیده هستند که بزرگترین اشتباه داود این بود که مرتکب گناه زنا شد، ولى به عقیده

بزرگترین اشتباه او طمع بود. داود خیلى چیزها داشت، با این وجود انگار هر آنچه دارد برایش کافى نیست. 
افکند. مشکل اخالقى تنها معلول قابل هوس و خواهش نامحدود سالمت نفس را طور دیگرى به مخاطره مى

اش ز آنکه به خاطر شکست اخالقىرویت است، آنچه اهمیت دارد، علت نادیدنى یعنى طمع است. داود پیش ا
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اى انگشت اش مورد نکوهش قرار گرفت. کالم خدا همیشه روى گناه ریشهورزىمواخذه شود، به خاطر طمع
اند، هاى بدى را که در پس رفتار نکوهیده پنهان شدهشکافد و وارد ژرفا شده انگیزهگذارد. عمل اشتباه را مىمى

کند.رو مى

تر از هر شمشیر دو دم، و چنان نافذ که نفس و روح، و مفاصل و مغز نده و مؤثر است و برندهزیرا کالم خدا ز
)12:4کند، و سنجشگر افکار و نیتهاى دل است. (عبرانیان استخوان را نیز جدا مى

روى طمع هنگامى» میل شدید به چیزى که انسان نباید آن را داشته باشد.«اند: طمع را چنین تعریف کرده
کنیم. غالب اوقات متوجه نیستیم که طمع گناه کوچکى نیست. طمع یکى دهد که ما از مرز قناعت تجاوز مىمى

هایى است که یکى از محدوده» طمع مورز«شود. از گناهانى است که باعث عدم پیوستگى در اجتماع مى
که در خیابانهاى شهرهاى ما به وقوع خداوند براى حفظ نظم اجتماعى و تمدن قرار داده است. اکثر جنایاتى 

خواهى ما انسانها است. آزمندى باعث شده که میلیونها انسان برده مال و ثروت پیوندد، ثمره طمع و فزونمى
هاست (اول تیموتاؤس گوید که پولدوستى (شکل دیگر طمع) ریشه همه بدىمقدس به ما مىشوند. کتاب

10:6.(

زمین حاصلخیز یک دل آزمند
عیسى هوسها و امیال یک دل آزمند را به کثافت درونى تشبیه کرده است. وى خطاب به رهبران مذهبى زمان 

کردند، ایشان را به خاطر آنچه که در دلهایشان مخفى خود که از انجام گناهان اصطالحاً قابل مشاهده پرهیز مى
کند:کرده بودند نکوهش مى

کنید، اما درون آن مملو از ریسیان ریاکار! شما بیرون پیاله و بشقاب را پاك مىواى بر شما اى علماى دین و ف
آز و ناپرهیزى است. اى فریسى کور، نخست درون پیاله و بشقاب را پاك کن که بیرونش نیز پاك خواهد شد. 

)25:13- 26(متى 

گناهان روح پیشران همه گناهان گناهان روح، گناهان نفس و گناهان جسم همه پیامدهایى به همراه دارند.
اى در درون دل انسان دیگر است؛ گناهانى چون طمع و غرور. این گناهان که اغلب نادیدنى هستند، در گوشه

سازند. نخستین گام کنند و در موقع مناسب همه وجود انسان را با بیمارى عفونى کثیف خود آلوده مىکمین مى
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به مجردى که درون » نخست درون پیاله را پاك کن«-عوض شدن دل استبراى پاك شدن از این کثافت گناه،
پاك شد، بیرون هم به طور طبیعى پاك خواهد شد.

روز و هفت روز هفته باز هستند. امروزه فروشگاههاى زیادى وجود دارند که بیست و چهار ساعت شبانه
روزى همیشه در دسترس باشند. در هاى شبانهکند که فروشگاهزندگى مدرن، به ویژه در شهر چنین ایجاب مى

ها هزینه نگهدارى، نظافت و سازماندهى در شرایط بیست و چهار ساعته خیلى کمتر از مواقعى برخى حرفه
روز تعطیل کنند؛ عالوه به این دردسرش هم کمتر است.است که کار را چند ساعتى از شبانه

دانیم که دیر یا زود شناسیم و مىروزى مىچند فروشگاه شبانهکنیمخود ما در شهرى که در آن زندگى مى
ها به خواهد افتاد. کتى، همسرم خرید کردن در ساعات پایانى شب، هنگامى که بچه7گذرمان به آنهإ؛ کک 

داند، چون دیگر اضطراب زودتر به خانه برگشتن را ندارد. در تر مىاند را راحتتر و لذتبخشرختخواب رفته
دقت کافى دارد تا با خاطر آسوده و بدون شتاب، ساعتها به خرید کردن بپردازد.شب او
روز و هفت روز هفته، بدون تعطیلى در گردد که بیست و چهار ساعت شبانهالقدس هم دنبال کسانى مىروح

س دلها را در دسترسش باشند و همواره در قلبهایشان به روى او باز باشد تا در هر لحظه که خواست کار تقدی
آنها انجام دهد. اینان افرادى هستند که خواه در حال کار کردن باشند و خواه در حال استراحت، خواه در حال 

روز دویدن و خواه در حال ایستادن پیوسته در حضور او هستند و چراغ دلهایشان در هیچ لحظه از شبانه
خویشند. چنین اشخاصى هستند که جهان را براى شود. همیشه پاکند و همیشه در حال پاکسازى خاموش نمى

مسیح فتح خواهند کرد!
(بیست و چهار ساعت شبانه روز/ هفت روز هفته) باشید؟ براى 7/24خواهید یک مسیحى پر از روح آیا مى

این کار باید یاد بگیرید که از پنج اشتباهى که داود در زندگیش مرتکب شد، بپرهیزید.

ه سوى یک فاجعهگامهاى داود ب
کرد، باعث شد که چند طمعى که در دل داود النه کرده بود و شاید در آن موقع اعتناى چندانى هم به آن نمى

گام اشتباه در زندگى بردارد.
در خانه ماندن به هنگام جنگ-1

بندگان خویش و تمامى و واقع شد بعد از انقضاى سال، هنگام بیرون رفتن پادشاهان که داود، یوآب را با
اسرائیل فرستاد، و ایشان بنى عمون را خراب کرده، ربه را محاصره نمودند، اما داود در اورشلیم ماند (دوم 

).1:11سموئیل 
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). داود در زمان جنگ به 8:3هست (جامعه » وقتى براى جنگ و وقتى براى صلح«در کتاب جامعه آمده که 
زیهاى گذشته و به سپاهش توکل کرد و مردانش را به تنهایى به میدان نبرد فرستاد. داود برد. اما او به پیروسر مى

قادر به درك این واقعیت نبود که رهبرى مستلزم کوشایى است. جاى او در میدان کارزار و در میان مردانش 
را کنار خود ببینند و بود. امروز هم براى ما وضع به همین منوال است. قوم ما در هنگامه جنگ نیاز دارند ما

شگفتا که ماهم نیازمندیم کنار آنان باشیم.
اند. این قضیه چنان ام که در دام پورنوگرافى اینترنتى گرفتار شدهمن در مورد مسیحیان بسیارى شنیده

لیساها اند. من از همه این کگیر شده که کل کلیساها براى رهایى از این بالى اعتیاد جنسى فراخوان دادههمه
خواهم بدانم که  اگر این خادمان مسیحى راهى میدان جنگ شده بودند، آیا باز هم در دام سپاسگزارم، ولى مى

کردند و در کمال هوشیارى روحانى پیش کردند؟ اگر با ابلیس دست و پنجه نرم مىپورنوگرافى سقوط مى
یافتند تا از تماشاى تصاویر مستهجن نمىکردند، شاید دیگر فرصتىرفتند و مردم را براى مسیح صید مىمى

ایم.سکسى لذت ببرند یا اصالً به آن فکر کنند. چقدر  اهمیت دارد که بفهمیم که به میدان نبرد فراخوانده شده

استفاده نادرست کردن از وقت آزاد-2
ش کرد (دوم سموئیل بام خانه پادشاه گردو واقع شد در وقت عصر که داود از بسترش برخاسته، برپشت

2:11.(

ام. در ها و مجالت مقاالت زیادى خواندهسپتامبر به نیویورك در روزنامه11من پیرامون حمله تروریستى 
هایى که خواندم، نویسندگان در یک نکته اتفاق نظر دارند؛ اینکه از زمان حمله مزبور ایاالت متحده تمام مقاله

ن تقویت سیستم دفاع ملى خود شده است. افزودن تدابیر امنیتى در فرودگاههاى ناگزیر به یافتن راههاى نوی
اى و تأمین اصلى کشور کافى نیست. سردمداران کشور باید براى حفظ منابع آب آشامیدنى، تجهیزات هسته

ام آن را تر شمردن مسئله هوشیارى، نمواد غذایى به چاره جویى بپردازند. یکى از مقامات دولتى براى پراهمیت
نامیده است.» برنامه چشمان کامالً باز«

برد! او به جاى پیوستن کرد، خیلى سود مىاگر داود هم برنامه چشمان کامالً باز را در زندگى خود اعمال مى
که البته از این اوقات فراغت هم به - مندى از اوقات فراغت دادبه مردانش در جبهه جنگ، به خود اجازه بهره

استفاده نکرد. او استراحت سالم را با آزمندى زهرآگین به هم آمیخته بود. او اصالً گوش به زنگ نبود. او خوبى 
»کار، ابزار کار شیطان است.دستهاى بى«گوید: المثل قدیمى شد که مىمصداق آن ضرب
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ن مهم باشد که ، جدى هستید پس باید برایتا»مقدس باشید زیرا او قدوس است«اگر روى این موضوع که 
کنید. از خود این پرسشها را بکنید: هایى مىساعات آزاد خود را صرف چه سرگرمى

بخش است یا آلوده کننده؟آیا این نوع سرگرمى فرح
کنم؟رسد، از راه و رسم    اخالقى دیگرى تبعیت مىام فرا مىآیا وقتى ساعت استراحت و سرگرمى

برم؟شمارم، اما در عالم خیال    از آن لذت مىآیا در زندگى واقعى هرزگى را مردود مى
خورد؟آیا میان ارزشهاى فکرى و ارزشهاى رفتارى من ناهمخوانى به    چشم مى

سالم یا حتى تنهایى از تفریحات-مان توانیم با خانوادهباشیم. مى» پشیمانىبى«هاى ما باید دنبال سرگرمى
لذت ببریم، بخندیم، آواز بخوانیم و در ضمن همه اینها حرمت خدا را نیز نگاه داریم.

خورد. یک کارگر مسیحى به من به چشم مى-حتى در میان مسیحیان- هاى ناسالم روند افزایش سرگرمى
هرزگى راه درستى » روم که خیلى خسته هستم.من تنها اوقاتى به سراغ سایتهاى پورنو (سکسى) مى«گفت مى

کند، پس شاید در نفستان آز و طمع النه کرده و این براى آرامى یافتن نیست! اگر سرگرمى سالم ارضایتان نمى
کشاند.آز است که شما را به بیراهه مى

مونه گذارد. ندر اینجا اصلى مهم وجود دارد: نحوه استفاده ما از وقت آزادمان، بر انجام کارهایمان تأثیر مى
زن مشهور آرژانتینى ) مشتMicolino Locchoتوانیم در زندگى نیکولینو لوچو (این اصل را مى

توانست شب پیش از مسابقه را در یکى از کلوپهاى زن با استعدادى بود که مىمشاهده کنیم. او چنان مشت
کس را هم ببرد. ضربات مشت او گسارى و خوش گذرانى بپردازد و با این حال روز بعد مسابقه بوشبانه به باده

ایستاد؛ شدند. او همیشه با دستان آویخته برابر حریفش مىخیلى سریع بود، آنقدر سریع که حریفانش گیج مى
شکافت؛ این داد و ضربه حریف هوا را مىاى جاخالى مىکرد، در ثانیهوقتى حریف مشتى حواله صورتش مى

داد.گشت و امتیازهاى خود را از دست مىکه حریف مستأصل مىشد تا اینکار بارها و بارها تکرار مى
نیکولینو یک قهرمان مسلم بود، ولى به تدریج به دلیل نبود آمادگى و عدم حفظ تناسب اندام و شیوه زندگى 

توانست به آور او شد. دیگر نمىهاى آسان و شرمنظم، افت زیادى کرد. به زودى آرژانتین شاهد شکستبى
از خود واکنش سریع نشان دهد. کار نیکولینو به شکست کامل انجامید. او در رینگ بوکس خیلى خوب موقع

شد ولى نتوانست از اوقات فراغت خود به خوبى استفاده کند و همین باعث سقوط او شد.ظاهر مى
گیرید؟ وسه قرار مىاز وقت آزاد خود با غیرت پاسدارى نمایید. آیا در هنگام استراحت بیشتر در معرض وس

ها نشوید.موفقیت روحانى شما به حتى در اوقات فراغت هم گارد دفاعى خود را باز نکنید و تسلیم وسوسه
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فراغت از «عنوان یک مسیحى، یک همسر، یک بازرگان یا یک رهبر تا حد زیادى بستگى به این دارد که هنگام 
کنید.چقدر حکیمانه رفتار مى» کار
را به دست امیال دادنافسار خود -3

رفت. او با نبودن در جایى که باید باشد، شروع کرد. سپس درحالى داود در مسیر گناه قدم به قدم جلوتر مى
بام کاخ که دوستانش در میدان کارزار مشغول پیکار بودند، به استراحت پرداخت و ضمن راه رفتن در پشت

اش سرگرم شستشو بود، نگاهش را برنگرفت و به میل حیاط خانهوقتى چشمش به بانوى زیبایى افتاد که در 
خود تن در داد.

).2:11کند و آن زن بسیار نیکو منظر بود (دوم سموئیل از پشت بام زنى را دید که خویشتن را شستشو مى

د، همان را عمالً کردنام، پدر و مادرم هر آنچه را که موعظه مىاى مسیحى پرورش یافتهمن در خانواده
ها و جوکهاى غیراخالقى. با کردند. درخانه ما هرگز نه از مجالت مستهجن اثرى بود و نه از لطیفهزندگى مى

هاى غیراخالقى بمباران شدم. اگر این وجود وقتى به سن جوانى رسیدم، مثل هر جوان دیگرى با انواع وسوسه
آورد، به من فهماند که یک جاى که وسوسه بر من وارد مىاى طبیعى است، اما فشار شدیدىچه وسوسه پدیده

کار ایراد دارد.
در هر جاى عالم - از جمله خودم- به عقیده من به دو دلیل وسوسه به سراغ هر مرد یا زن جوان مسیحى 

رود:که باشد، مى

که به دنبال دارد، وسوسه و اند. شیطان و لشگر دیوها و ارواح شریرىنیروهاى شیطانى بیکار ننشسته- الف 
اند. این نیروهاى اهریمنى غالباً نابود کردن اخالقیات در میان جوانان را در صدر برنامه کارى خود قرار داده

دهند.فرزندان خادمان مسیحى را هدف قرار مى

شوند. وقتى من امروزه فیلمها و مجالت پورنوگرافى در هر جا و آزادانه در معرض دیدگان ما عرضه مى-ب
نوجوان بودم، به ویژه پس از سرنگونى رژیم دیکتاتورى نظامى، مجالت پورنوگرافى را در هر جاى کشورم 

ها دید. پس از آزادى کشور، ما وارد یک نوع جریان شد آزادانه در خیابانها و قفسه روزنامه فروشىمى
پردگى آزادى بیان در رژیم دیکتاتورى سابق، بىاى بود که در واکنش به سرکوب شده بودیم. دوره» پردگىبى«

گیر شده بود و این روند سالها ادامه داشت.غیراخالقى همه
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کرد، در مسیر رفت و آمد به مدرسه من به عنوان نوجوانى که در یکى از شهرهاى بزرگ آرژانتین زندگى مى
فروشى که در فاصله هر چند صدمتر از نامههاى روزافتاد که جلوى دکهو خانه چشمم به تصاویر مستهجنى مى

هم سبز شده بودند، قرار داده شده بودند. در آرژانتین روزانه این تصاویر در برابر دیدگان هزاران کودك و 
گیرد، ولى در ایاالت متحده و دیگر کشورها هم وضع بدین منوال است. من هیچوقت نوجوان آرژانتینى قرار مى

دادم. اما به هر روى ایستادم، و با وجودى که خیلى کنجکاو بودم به راهم ادامه مىیر نمىبراى تماشاى این تصاو
شد. این شد و جنگ روحانى تمام عیارى در درونم برپا مىافتاد و وسوسه بیدار مىناخواسته نظرم به آنها مى

ه که زمانى براى سازى است که جامعه مدرن ما را دچار اختالل کرده است. آنچهمان پدیده شهوانى
پدربزرگهاى ما دشوار بود،اکنون براى فرزندانمان بسیار بسیار دشوارتر شده است.

چالش و خود انضباطى هر روزه من این است که نگاهم را بر طبق هدفم جهت دهم، نه هدفم را بر طبق 
راند. هدفم به من مان مىهاى چشمانم فرمسیر نگاهم. حسى که از وظیفه و هدف واالى خود دارم، برماهیچه

گوید که به چه چیزهایى نگاه کنم و به چه چیزهایى نگاه نکنم.مى
من هر روز مأموریتى واال و مهم دارم که ارزش دارد به خاطرش هر چیز بد و بیهوده را از زندگیم بزدایم. 

بینید مشغولم. همانطور که مىدارم که با اشتیاق به کار تقدس پیوسته تنها زمانى در مسیر درست گام برمى
رود خیلى مهمتر از جایى است که پایش دار است، نه ثابت. آن جایى که دل انسان مىتقدس امرى جهت

رود. شاید اکنون من در خیابان مشغول راه رفتن باشم ولى دلم پیوسته در مسیر تقدس سیر کند. مأموریت مى
یش بروم.هر روزه من این است که در راه صلیب بیشتر پ

بینم و خود را درحال در جا زدن در تقدس نسبى هر وقت خودم را از مقصد یعنى تقدس دائمى دور مى
گردد و تقویتمان ام. پیشروى به سوى مقصد به حیات منتهى مىفهمم که راه را اشتباه آمدهکنم، مىمشاهده مى

کاهد و سرانجام مان جایى که هستید، از توانتان مىکند، ولى چشمان را از مقصد برگرفتن و قانع بودن به همى
خورید.شکست مى

همواره در پى تقدس بودن، پیوسته دل شما را در مسیرى هدایت خواهد کرد که خدا برایتان در نظر گرفته. 
اید هر چه باد مخالف تندتر بوزد و بخواهد شما را منحرف سازد، باید سکان کشتى را در کشتى که نشسته

هر «اش جلوگیرى نمایید. از خدا بخواهید که تر در دست بگیرید و از انحراف کشتى از مسیر اصلىمحکم
تر بگویم، از خدا بخواهید هر ثانیه تقدیستان کند.تقدیستان نماید. شاید بهتر باشد که دقیق» دقیقه

روى بودیم که انتین مشغول پیادهروزى، به اتفاق پسرانم در یکى از خیابانهاى یکى از شهرهاى ساحلى آرژ
هایم با شد. دیدم که بچهناگهان چشممان به تابلو تبلیغاتى بزرگى افتاد که تصویر زن نیمه لختى رویش دیده مى
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اند. فرصت را غنیمت شمردم تا اصل ثانیه دوم را بدیشان چشمان گشاد شده به تصویر پیش رویشان خیره شده
بیاموزم.

ها، وقتى سرچهار راه به این طرف پیچیدیم و چشمانمان به تابلو تبلیغاتى افتاد، در ببینید بچه«به آنها گفتم:
توانیم تصمیم ناپذیر بود. این ثانیه اول است. با این حال، هر کدام از ما مىآن لحظه مشاهده صحنه اجتناب

ه هم همان ثانیه دوم است. باید یاد بگیریم بگیریم که آیا به خانم عریان روى تابلو خیره بمانیم یا نه. این گزین
»اى بزنیم.که در ثانیه دوم دست به گزینش عاقالنه

سوءاستفاده از اقتدار یا اختیار-4
پیشروى داود به سوى گناه باعث شد که او از اقتدار شاهانه خود سوءاستفاده کند. وقتى هوسش او را به 

ز اختیاراتى که داشت در جهت به دست آوردن آن زن زیبایى که از سوى انجام عملى منافى عفت کشید، ا
بام دیده بود استفاده کرد و دستور داد او را به کاخش بیاورند.پشت

آیا این بتشبع، دختر الیعام، زن اوریاى حتى «پس داود فرستاده، درباره زن استفسار نمود و او را گفتند که 
و داود قاصدان فرستاده، او را گرفت و او نزد وى آمده، داود با او همبستر شد و او از نجاست خود » نیست؟

داود را مخبر ساخت و گفت که من حامله طاهر شده، به خانه خود برگشت. و آن زن حامله شد و فرستاده، 
).3:11- 5هستم (دوم سموئیل 

شاید من و شما اقتدار یک پادشاه را نداشته باشیم تا بتوانیم هر هوس دل خود را برآورده سازیم. ولى هر 
انه خود تواند بر مبناى آنها مسیر زندگى روزکس در حد خود در زندگى داراى اقتدار و اختیاراتى است که مى

را تعیین کند. از اقتدار یا امتیازاتى که دارید هیچوقت سوءاستفاده نکنید. از رویدادها و شرایطى که در زندگى 
آید به نفع خود سوءاستفاده نکنید تا از روى دیوار تقدس و اخالق بپرید و وارد قلمرو دیگرى شوید. پیش مى

ز آن تجاوز ننماید. از او سرمشق بگیرید.داود نتوانست حد و مرز زندگیش را تعیین کند و ا
شوم و مسافرت و دورى از خانواده هم به درازا کشیده، با خود اینگونه در مواقعى که به شدت وسوسه مى

کنم: پول این اتاق زیباى هتل را کلیسا پرداخته تا من در آن استراحت کنم و خودم را آماده جلسه فکر مى
توانم حتى از یک دقیقه آن امتیاز است. پول ملکوت خدا صرف این کار شده. چطور مىکلیسایى نمایم. این یک 

کنم: عشق و براى سرگرمى ناسالم یا افکار پلید استفاده کنم؟ آن وقت با یادآورى دو نکته با وسوسه مقابله مى
اند.همان خویش پذیرفتهاند و مرا مثل میوفادارى. عشق به خدا و وفادارى به قوم خدا که به من اعتماد کرده
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کنیم که مردم به اهمیت و لزوم ایجاد دیوار دفاعى براى مقابله با تروریسم پى ما در روزگارى زندگى مى
خواهید به فرودگاهى وارد شوید یا از یک اند تا ترور به زندگیشان دست اندازى نکند. هر بار که مىبرده

گیرد. ایجاد موانع روحانى براى مقابله با امنیتى جلوى شما را مىساختمان دولتى دیدن کنید، چندین مانع 
از این هم مهمتر است، چون پاى نجات روحتان در میان است. از اقتدار خداداد خود » تروریستهاى شیطانى«

استفاده کرده به این نیروها فرمان بدهید که دور از شما بمانند.

دن به آنپنهان کردن گناه به جاى اعتراف کر-5
چندین سال پیش زمانى که تازه رانندگى یاد گرفته بودم، به اتفاق یکى از دوستان سوار اتومبیل شدیم تا به 

بایست در مورد جاده هاى کلیساى پدرم در شهر الپالتا سرى بزنیم. هنوز خیلى چیزها بود که مىیکى از شعبه
) ، بخشى از جاده خاکى بود. در روزهاى بارانى، این City Bellبیاموزم. در راه میان الپالتا به سیتى بل (

اند.اى پوشاندهشد، گویى سطح آن را با شکالت آب کرده و چسبندهجاده خاکى به خیابانى گلى تبدیل مى
اى ناشى بودم پا را روى پدال گاز دست بر قضا آن روز زمین گلى بود و ما در گل فرو رفتیم. من که راننده

رفت. سرانجام هنگامى که دادم، چرخهاى اتومبیل بیشتر درگل فرو مىته فشار دادم. هر چه بیشتر گاز مىگذاش
دیدم اتومبیل تا زیر درهایش در گل فرو رفته، دست به دامان دیگران شدیم. اتومبیل چنان در گل گیر کرده بود 

با خود الوارهاى بلند، آجر و یک بیل آوردند. دانستم بتوان آن را بیرون کشید. چند تن از همسایگانکه بعید مى
دادند، باالخره اتومبیل خالصه پس از تالش بسیار و صرف وقت و گلى شدن چند نفرى که اتومبیل را هل مى

از گل درآمد.
گذارند و کنند، پا را روى پدال گاز مىایمانداران ناشى هم به همین ترتیب وقتى در گل روحانى گناه گیر مى

دانند که باید دهند تا بلکه از این طریق وضع را به حال عادى بازگردانند. آنان در چنین شرایطى نمىفشار مى
کمک بگیرند!

ام. اگر واعظ نامدارى در ورطه سقوط اخالقى بیفتد، من این الگو را در خیلى از کشورها مشاهده کرده
کند تا هم پاسخگوى عمل خود باشد و هم » گیرىکناره«ار، رهبران از او خواهند خواست تا براى یکسالى از ک

در «از لحاظ روحانى به وضعیت مطلوب بازگردد. در موارد بسیار، پاسخ او به درخواست رهبران چنین است: 
» توانم به این دوره باز پرورى روحانى تن در دهم.طى این دوره استطاعت مالى اداره زندگیم را ندارم، نمى

شود، کار خدمتش به شود که چون شخص مذکور حاضر به ترك خدمت به صورت موقت نمىمىنتیجه این
انجامد.کل به تباهى مى
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داود ترجیح داد بر روى دو گناه قبل، گناه سومى هم مرتکب شود. نخست به زن دیگرى نظر شهوت 
ان پیشین افزود. داود با ارتکاب انداخت، بعد با او مرتکب عمل زنا شد و باالخره هم گناه قتل را بر گناه

هرگناه، بیشتر و بیشتر در گل فرو رفت. 

و بامدادان داود مکتوبى براى یوآب نوشته، به دست اوریا فرستاد. و در مکتوب به این مضمون نوشت که 
).14:11-15(دوم سموئیل » اوریا را در مقدمه جنگ سخت بگذارید، و از عقبش پس بروید تا زده شده، بمیرد«

کند. گناهان پیاپى هم پیامدهاى پیاپى ق مىآلود تشویگناه اعتراف نشده انسان را به پیشروى در اعمال گناه
اى از خواهند داشت. انسان براى پوشاندن گناه موجود ناگزیر است گناه بزرگترى مرتکب شود، پس زنجیره

گناه «کنند تا آخرین مهره که هاى دومینو آنقدر ادامه پیدا مىشوند و این مهرهگناهان پشت سر هم ردیف مى
سازد. اگر اه اعتراف نشده راه را براى عصیان بعدى هموار و دل انسان را سخت مىاست. گن» منتهى به موت

شود. آن وقت اصالً نسبت به گناهى که شخص براى مدتى به این وضع ادامه بدهد، رفته رفته وجدانش داغ مى
پاکى توصیه تواند دعا کند، خدمت نماید و دیگران را هم بهکند. مىمرتکب شده هیچ احساس جرم و خطا نمى

کند و در عین حال خودش غرق گناه باشد. روح چنین شخصى مرده و در راه رسیدن به محکومیت ابدى است. 
وه که چه موقعیت اسفناکى!

باشد. اگر در گل متوجه باشید که افتادن در دام گناه امرى خطیر است، ولى پوشاندن گناه خانمان برانداز مى
ور شوید. کمک بخواهید! به نزد رهبران مسیحى نکنید با تقالى بیجا بیشتر در آن غوطهاید، سعى گناه فرو رفته

با تجربه و قابل اعتماد بروید تا با گفتن حقیقت توأم با محبت یاریتان دهند و از نو شما را احیا نمایند. با طیب 
خفى نکنید. شفاى حقیقى را تنها در اید را ماى از آنچه مرتکب شدهخاطر به اندرز ایشان گردن نهید و هیچ جنبه

توان یافت.پرده مىاعتراف صریح و بى

پیامدهاى گناه
داود با وجودى که بر سر قضیه بتشبع به گناه ادامه داد ولى باز در اسرائیل پادشاهى موفق بود. هنوز قدرت 

خوانیم که . در عهدجدید مىداشتعظیمى براى رهبرى کشور خود داشت و هنوز خدا او را بسیار دوست مى
اى ). ولى گناه داود پیامدهایى به دنبال آورد و وى چاره22:13نامد (اعمال خود مى» مرد دلخواه«خدا داود را 

اما کارى که داود «خوانیم: چنین مى27:11جز پذیرش و رویارویى با نتایج خطایش نداشت. در دوم سموئیل 
»آمد.کرده بود، در نظر خداوند ناپسند 
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همیشه باید به خاطر داشته باشیم که ناخشنود ساختن خداوند پیامدهایى در پى خواهد داشت. هر وقت 
گوید: آورم که مىاند، این دعاى قدیمى را به یاد مىهاى زندگیم به هم خوردهشوم که اولویتمتوجه مى

ازم.خواهم؛ اینکه بگذارى خشنودت سخداوندا، تنها از تو یک چیز مى
اگر بتوانم لبخند تو را بر زندگى خودم ببینم،

دیگر همه چیز برایم دلپذیر و گوارا است.
بگذارد خشنودت سازم.

ام، در هنگام رانندگى و در هتل. این دعاگویى هر بار دیدگاهى درست در خانه- اممن این دعا را بارها کرده
دهد.از زندگى به من مى
چون دلش پیش خدا بود، جایگزین شائول شد تا بر اسرائیل پادشاهى کند، اکنون مایه داود، مردى که 

ناخشنودى خدا را فراهم ساخته بود. وجود او باید براى ما یادآور این حقیقت همیشگى باشد که پارسایى ما در 
روشنى در آیات گذشته هرگز براى خدا کافى نیست! باید همواره پارسایى خویش را حفظ کنیم. این اصل به 

ذیل بیان شده است:

تو اى پسر انسان، به پسران قوم خود بگو: عدالت مرد عادل در روزى که مرتکب گناه شود، او را نخواهد 
رهانید. و شرارت مرد شریر در روزى که او از شرارت خود بازگشت نماید، باعث هالکت وى نخواهد شد. و 

ه به مرد عادل گویم که البته زنده مرد عادل در روزى که گناه ورزد، به عدالت خود زنده نتواند ماند. حینى ک
خواهى ماند، اگر او به عدالت خود اعتماد نمود، عصیان ورزد، آنگاه عدالتش هرگز به یاد آورده نخواهد شد، 
بلکه در عصیانى که ورزیده است خواهد مرد...هنگامى که مرد عادل از عدالت خود برگشته، عصیان ورزد، به 

).18ù13-12:33سبب آن خواهد مرد (حزقیال 

هنگامى که داود در حضور خدا به گناه خود پى برد، روزه گرفت و نزد خدا استغاثه کرد تا بلکه جان فرزند 
نوزادش را حفظ کند. او عاجزانه درخواست کرد که طفل زنده بماند. اما خدا از پیش تصمیم خود را گرفته بود. 

را تجربه کرد...مرگ فرزند نوزادش. پایدارى و سماجت ما در انگیز اى غمپیامد گناه داود آن شد که صحنه
ارتکاب به گناه، گاه پیامدهایى برگشت ناپذیر به دنبال خواهد داشت.

پیامدهاى گناه داود با مرگ نوزادش پایان نیافت. پیامد دیگرى که او با آن روبرو شد، هتک ناموس زنانش 
ى به داود فرمود: در مال عام بود. خدا به واسطه ناتان نب
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تو اوریاى حتى را به شمشیر زده، زن او را براى خود به زنى گرفتى، و او را با شمشیر بنى عمون به قتل 
رسانیدى. پس حال شمشیر از خانه تو هرگز دور نخواهد شد، به علت اینکه مرا تحقیر نموده، زن اوریاى حتى 

اینک من از خانه خودت بدى را بر تو عارض خواهم گردانید «د: گویرا گرفتى تا زن تو باشد. خداوند چنین مى
ات خواهم داد، و او در نظر این آفتاب، با زنان تو خواهد خوابید. و زنان تو را پیش چشم تو گرفته، به همسایه

ود (دوم زیرا که تو این کار را به پنهانى کردى، اما من این کار را پیش تمام اسرائیل و در نظر آفتاب خواهم نم
).9:12-12سموئیل 

کوشیم اندك زمانى بعد، داود از مملکت خود رانده شد؛ و شرم بسیارى را متحمل گردید. وقتى ما مى
تر خواهیم شد، که اگر همان گناهمان را از ترس شرمندگى مخفى نماییم، در دراز مدت متحمل شرمى سنگین

کشیدیم.ردیم هرگز اینقدر خجالت نمىکموقع به گناه خود اعتراف و از آن توبه مى
توانیم درسهاى مهمى یاد بگیریم. اگر از اصول زیر پیروى کنید خواهید توانست با از نمونه گناه داود مى

تعیین حد و مرز اخالقى براى خود از گرفتار شدن به گناه داود بپرهیزید و خویشتن را از پیشروى در گناه 
حفظ کنید.

روم، همسرم یا یکى از اعضاى گروه در سفر مرا پشت بام نروید. در اکثر مواردى که من به سفر مىتنهایى به
کند و به من کمک پایه و اساس حفظ مىکنند. این گام مهم در پاسخگویى، مرا از هر تهمت بىهمراهى مى

اید، مقاومت در برابر احاطه شدهکند تا بر انجام کارى که دارم متمرکز باشم. هنگامى که با دوستان دیندار مى
وسوسه برایتان بسیار آسانتر است.

به کسى اجازه ندهید در پیرامون کاختان در هواى آزاد دوش بگیرد. از هر نوع ادبیات شهوانى خود را خالص 
کنید.نهایت تالش خود را بکنید تا از دیدن تصاویر سکسى و لخت جلوگیرى کنید. در جهت درستى و 

گذارند، پا به آن شناسید که در آنها فیلمهاى پورنوگرافى به نمایش مىت بکوشید. اگر جاهایى را مىاخالقیا
دانید از لحاظ جنسى وسوسه کننده هستند نشوید.مکانها نگذارید. وارد جاهایى که مى

هستند افرادتان را در خط مقدم جبهه تنها نگذارید. وقف، مسح و فداکارى کسانى را که هم خدمت شما
فراموش نکنید. حس وفادارى نسبت به اعضاى خانواده و دوستان و هم قطاران خود در کار خدمت یا همکاران 

دیگر را در خود تقویت کنید. مرتکب اشتباه داود نشوید که به مرد شریفى چون اوریا خیانت کرد.
همه «گوید: مى12:6ر اول قرنتیان نگذارید مجاز بودن یک چیز بر اخالقى بودن یا نبودن آن بچربد. پولس د

گذارم چیزى بر من تسلط چیز بر من جایز است، اما همه چیز مفید نیست. همه چیز بر من رواست، اما نمى
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شود که انجام دادنش براى شما درست باشد. معیارهاى باشد، دلیل نمىصرف اینکه چیزى قانوناً مجاز مى» یابد.
ى دنیا باالتر است.خدا براى ما همیشه از معیارها

دانید که دوستى با دنیا دشمنى با آیا نمى«خوانیم: چنین مى4:4دنیا را دوست مدارید. در رساله یعقوب 
دهد که با کسانى این آیه به ما پند نمى» سازد.خداست هر که در پى دوستى با دنیاست، خود را دشمن خدا مى

ند دوستى نکنیم. بلکه لزوم خوددارى از پذیرش معیارها و قواعد شناسکه در دنیا هستند و هنوز خدا را نمى
سازد. این به معناى مردود شناختن فعالیتهاى غیرخداپسندانه دنیوى است و رفتارى دنیوى را به ما خاطرنشان مى

شود.این فعالیتها شامل نگاه شهوانى انداختن و بازگو کردن جوکهایى با معانى دو پهلو و زشت نیز مى
چیزهایى را که در دنیاست دوست مدارید. نه تنها از رفتارها و آداب دنیا، بلکه باید از بسیارى چیزهاى دیگر 

دنیا و «دهند، دورى کرد. توصیه کالم خدا در این مورد چنین است: کند ولى خدا را جالل نمىکه دنیا ارائه مى
؛ 15:2(اول یوحنا» بدارد، محبت پدر در او نیستآنچه را در آن است، دوست مدارید. اگر کسى دنیا را دوست

تأکید از نگارنده است).
مان را خیلى روشن کنند تا از ارتکاب گناه خوددارى نماییم. باید حد و مرز زندگىاین اصول به ما کمک مى

ه خدا به اسرائیل پا به سرزمین موعود گذاشتند تا آن را بر طبق وعدو واضح مشخص کنیم. هنگامى که بنى
ملکیت خویش درآورند، نتوانستند براى جلوگیرى از ورود دشمن به درون اردوگاهشان مرزى مشخص کنند. 
حتى پس از آنکه دشمن را در بیرون اردوگاه شکست دادند، با همان دشمنان از در مصالحه و سازش بیرون 

ه مخاطره انداخته تهدید به نابودى کرده آمدند و ایشان را به خود راه دادند. دشمنانى که موجودیت آنها را ب
بودند.

قواعدى براى نگاهبانى از دیدگان
دانست چگونه چشمان خود را پاسبانى یکى از دامهایى که داود را به کام خود کشید این بود که داود نمى

ش به بتشبع افتاد، اش نشست و گذاشت چشمانش به هر سو بگردند و وقتى نگاهکند. او روى پشت بام خانه
وسوسه شد تا خوب او را ورانداز کند. باید یاد بگیرید که براى نگاههایتان با جدیت و دقت حد و حدود 
بگذارید. به دشمن اجازه ندهید دزدکى وارد دلهایتان شود و برکت و میراث خدا را از آنها بدزدد. با پاسدارى از 

شود. براى مرزهایى است که همواره از سوى دشمن تهدید مىچشمانتان شروع کنید که این یکى از مهمترین
نگهبانى از دیدگان خود از قواعد زیر پیروى کنید.
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به هر چیز چون سر راهتان است، چشم ندوزید
افتد که هاى چشم با مغز است، نه کنترل مغز با چشمان. پس هرگاه چشمتان به تصاویرى مىکنترل ماهیچه
ها براى بستن چشمانتان یا گرداندن آنها به سویى کند، از این ماهیچهغیرخداپسندانه ایجاد مىدر شما واکنشى 

ده ثانیه یا بیشتر چشم دوختن به -دیگر استفاده کنید. وسوسه تا زمانى که وارد مرحله عمل نشده، گناه نیست
ان عملى است که از وسوسه گناه انگیزد، هماى که نباید دید، و امیال شهوانى را در روح انسان برمىصحنه

سازد.مى
به نمونه یوسف در کتاب پیدایش قدرى بیندیشیم. هنگامى که زن فوطیفار یک روز به سراغ یوسف رفت و 

آستین جامه «آستین جامه او را گرفت و از وى خواست تا با او بخوابد، یوسف حتى صبر نکرد تا به او بگوید: 
اما او جامه خود را به دستش رها کرده، گریخت و «گوید: مقدس مىآنگونه که کتاببلکه » مرا لطفاً رها کن.

ایستاد و به زیبایى و جذابیت آن زن از نزدیک خیره کنید اگر او مى). فکر مى12:39(پیدایش » بیرون رفت
چنین کنیم.داد؟ او خیلى سریع و قاطعانه عمل کرد و ما نیز بایدشد،بعد چه واکنشى از خود نشان مىمى

نباید چون چیزى صرفاً جذاب است، خواهانش باشید
براى این کار به پایدارى و عزم راسخ نیاز دارید. هر سال من براى موعظه بیش از پنجاه بار به نقاط مختلف 

توانم به خوبى دورى از خانه را تحمل کنم. بنابراین ام که براى نه تا ده روز مىکنم، من خودم دریافتهسفر مى
شود، برنامه سفرهایم را بر مبناى تحملم تر مىوالنىجز در موارد استثنایى که سفرى به دالیل استراتژیک ط

کشد، هم از لحاظ جسمانى و هم عاطفى بر من فشار کنم. هر سفرى که بیش از این مدت طول مىتنظیم مى
ام که از قوتى که خداوند براى خدمت به من ام و یادگرفتهکند. من محدودیتهاى خودم را شناختهزیادى وارد مى

بهتر استفاده کنم.ارزانى داشته
یابد. بنابراین خوب هرگاه مدتى دراز از خانه دور باشم وسوسه و تحریک پذیرى جنسى شدت بیشترى مى

دانم که باید احساساتم را طورى با دقت کنترل و برنامه زمانى سفرم را طورى تنظیم کنم که به خودم اجازه مى
ندهم در وضعیت دشوارى گرفتار شوم.

توانید، چیزى را صاحب شویدنباید چون مى
یکى از دوستانم براى یک سفر کارى به کارولیناى شمالى رفته بود. پس از شام به هتل محل اقامتش 

گردد تا بخوابد. هنگامى که مشغول پارك کردن اتومبیل خود است کتاب کوچکى در گوشه پارکینگ برمى
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رود، در حالى که دن اتومبیل از سر کنجکاوى به طرف کتاب مىکند. پس از پارك کرنظرش را جلب مى
فهمد گیرد مىگفته که این کتاب پورنوگرافى است. وقتى کتاب را به دست مىاحساس درونى عجیبى به او مى

القدس بوده است.که احساسش درست و این هشدارى از روح
کتاب را برداشت و وقتى آن را باز کرد دیگر کامالً کنجکاوى سراپاى وجود او را فراگرفته بود. جلو رفت و

توانم آن را با مى«مطمئن شد که رمانى سکسى است. در درون مرد جوان جدالى برپا شد. با خودش اندیشید: 
خودم به اتاق هتلم ببرم و بخوانم و هیچکس هم متوجه نخواهد شد. نه همسرم اینجاست و نه کسى مرا 

»شناسد.مى
دانست که سازد. او مىالقدس او را ملزم مىگذارد، ولى بالفاصله روحدارد و در جیب مىاب را برمىاول کت

گردد و کتاب بایست آن را بردارد. پس برمىحتى اگر به راستى این کتاب را سر راهش گذاشته بودند، باز نمى
اندازد. را در سطل آشغال پارکینگ مى

قبولش کنیدنباید صرف اینکه مجاز است،
هر چیز که مجاز است لزوماً بنا کننده نیست. سقط جنین در ایاالت متحده سالهاست که آزاد شده، ولى از 

کنیم، از نگاه خدا این کار درستى نیست. ما در خیلى از کشورها هنگامى که مردم را دعوت به جلو آمدن مى
گذشته خود که در اراده خدا نبوده است، خالص کنند. هاى روابط » یادگارى«خواهیم خود را از شر آنها مى

آورند و پاى صلیب هایى که از روابط نامشروع گذشته خود دارند، مىهاى عاشقانه و عکسمردم جواهرات، نامه
نسبت به برخى که متزلزلند، رحیم باشید، برخى را از آتش بیرون «خوانیم: چنین مى22- 23ریزند. در یهودا مى

هاى آلوده به ات دهید و بر برخى دیگر با ترس رحمت نشان دهید. در عین حال حتى از جامهکشیده نج
»شهوات نفسانى متنفر باشید.

آمیز و آکنده از تعریف چند وقت پیش یادداشت قشنگى از یک بانوى مسیحى دریافت کردم. نامه چنان تملق
وحانى در کار نبود، بلکه نوعى کشش عاطفى در و تمجید بود که وسوسه شدم نگهش دارم. موضوع عالقه ر

کردم. فوراً نامه را پاره کرده دور انداختم. با وجودى که مطالب آن یادداشت به هیچ وجه خود حس مى
غیراخالقى نبود، ولى فهمیدم نگهداشتن این نامه براى من مناسب نیست.

شناسید؟ آیا آنها را ها و ظرفیت خود را مىدیتاید؟ آیا محدوآیا در اطراف دیدگان خود پاسبانى گذاشته
این حرف خود، حماقت » گیرم.با ایمان هر محدودیتى را نادیده مى«اید؟ در کمال حماقت نگویید: پذیرفته

شمارد.نامحدود است. خدا هیچوقت تصمیمات احمقانه را محترم نمى



16

براى خاموش کردن آتش شهوت آماده باشید
هاى هتل را نشان هاى اتاقها و خروجىهایى نصب شده که همه خروجىهاى بیشتر هتلها نقشهبر روى در

سوزى، مردم بتوانند در کمترین زمان خود را به هواى آزاد برسانند. در دهند تا در موارد اضطرارى نظیر آتشمى
عتبار شدن انجیل گشته هاى اخالقى متعددى در کلیسا رخ داده که موجب کم ا»آتش سوزى«چند سال گذشته 

ها برخاسته از جرقه کبریت شهوت درون بوده است. براى جلوگیرى از آتش است. بیشتر این آتش سوزى
توانید گامهاى عملى زیر را بردارید:سوزى در اثر شهوت، مى

مسیر خروج اضطرارى را به خاطر بسپارید
باشد که شما را راهنمایى کند. با این وجود، اگر مسیر در لحظه وقوع حادثه اضطرارى شاید نور یا صدایى ن

توانید به سوى خروجى ساختمان بدوید. سرعت داشتن خیلى مهم است. حتى الزم خروج را بلد باشید، مى
است اشیاى گرانبها را جا بگذارید و جان بدر برید. آنچه اهمیت دارد این است که در هنگام یورش وسوسه، پا 

رحمانه باشد.. در مواقع اضطرارى اشکالى ندارد که واکنش انسان قدرى تند و بىبه فرار بگذارید
انگیز را لغو کنید. آدرس ایمیل مذکور را از حافظه شوید، آن قرار وسوسهکنید که وسوسه مىاگر حس مى

ات تلویزیون کابلى هاى خود پاك نمایید. دیگر به سراغ چت اینترنتى که شایسته نیست نروید و خدمپایگاه داده
آورد، قطع کنید.تان مىخود را اگر کثافت به خانه

کند، اى داشت. اما براى رعایت خلوت شخصى کسى که از دفتر استفاده مىزمانى دفتر کار من درى شیشه
پیش آن را رنگ کرده بودند. من از یکى از زیردستانم خواهش کردم تمام رنگ روى شیشه را بتراشد. هر از گاه

دادم. اگر قرار بود آمد که من با یکى از اعضاى مؤنث هیئت شبانى یا کادر کلیسا جلسه و گفتگو ترتیب مىمى
توانستند از من مرا به کارى متهم کنند یا پشت سرم بدگویى نمایند، اعضاى هیئت شبانى و سایر همکاران مى

اى دفتر، گذرد، مشاهده کنند. در شیشهدر دفتر من مىدفاع کنند چون آنها به راحتى قادر بودند هر آنچه را که 
من بود.» در خروج اضطرارى«درواقع 

اگر در داغ است، بازش نکنید
تواند منجر به بروز فاجعه شود. اى خارج از اراده خداست و مىیاد بگیرید که تشخیص دهید چه رابطه

وره مقدماتى مبانى آتش نشانى را گذراندم. مربى به ما مقدس در کانادا بودم، یک دزمانى که در کالج کتاب
پیوسته » اول به در دست بزنید، اگر داغ است، بازش نکنید. چون احتماالً اتاق در شرف انفجار است!«گفت: مى
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توانند امروز خیلى خطرناك شوند چون باید مراقب باشیم. درهایى که تا دیروز ممکن بود عادى بوده باشند، مى
ور گردیده است. باز کردن چنین درى برابر است با یک دردسر بزرگ.هوت در پشتشان شعلهآتش ش

پله فرار یا نردبان آتش نشانى دم دست خود داشته باشید
کشى کردیم، من یک کنیم. هنگامى که به این خانه اسبابام در یک خانه دو طبقه زندگى مىمن و خانواده

تا در هنگام حادثه یا آتش سوزى بتوانیم از نردبان خودمان را از اتاق خواب که در نردبان آتش نشانى خریدم
ها طبقه دوم است به حیاط برسانیم. با همسر و پسرانم چندین بار تمرین آتش نشانى کردیم. البته براى بچه

یین بیاییم. اما همین کشیدیم از پنجره اتاق خارج شده از نردبان پاسرگرمى جالبى بود ولى من و تى خجالت مى
تمرین آتش نشانى به ما حس ایمنى خوبى داد. به راستى این کار ارزش وقت گذاشتن را داشت.

توانیم حیاتمان را براى همیشه حفظ کنیم! من هیچوقت به همین ترتیب، اگر ایمنى دلهایمان را باال ببریم، مى
مقدس نیست، ولى یک جور مانم. البته این دستور کتاببا جنس مخالفى که جزو بستگانم نیست، یکجا تنها نمى

کنم. این عمل متضمن امنیت از آن تبعیت مىام و مصرانه قاعده اخالقى است که من براى خود وضع کرده
است. در واقع همان پله فرار یا نردبان آتش نشانى من است. لزومى ندارد که من اول شرایط را ارزیابى کنم که 

درنگ و در همه حال از آیا در این مورد بخصوص اشکالى دارد با فالن خانم در جایى تنها بمانم یا نمانم. بى
اغراق، بارها جانم را در شرایط گیج کننده حفظ کرده کنم. پله فرار روحانى من، بىوى مىاین اصل خود پیر

است.

زنگ خطرى نصب کنید که عمل کند
جمع شدن دود، اطمینان دارید؟ 8آیا از سالم بودن باتریهاى زنگ خطر خانه به هنگام آتش سوزى یإ؛کک 

دهیم باید هرچند وقت یکبار زنگ خانه مورد بازبینى قرار مىهمانطور که زنگ خطرهاى حساس به دود را در 
» دود«تان عالیم خطرهاى روحانى خود را بازرسى کنیم. آیا وقتى همکاران، همسر یا دوستان نزدیک مسیحى

اید تا در صورت آورند؟ به چه کسانى اجازه دادهبینند، زنگ خطر را به صدا در مىاخالقى را در زندگى شما مى
هده (یا استشمام) دود در منش، کردار یا روابط شما، بهتان هشدار دهند؟ بیایید خود را فروتن سازیم. مشا

بگذارید زنگ خطر، هر وقت که الزم است کار خودش را انجام دهد.
شود، دیگر دست روى دست نگذارید منتظر حمالت بعدى وسوسه ننشینید. وقتى آتش سوزى شروع مى

نردبان آتش نشانى یا ساختن پله فرار دیر است. باید از قبل آن را مهیا و در جاى مناسب براى سفارش دادن
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شود، براى خریدن باترى نو نصب و در مواقع غیرضرورى با آن بارها تمرین کرده باشید. وقتى آتش به پا مى
براى زنگ خطر دیگر دیر شده است.

دهم از من سؤال کند. او حق دارد بداند که من در ه انجام مىتواند در مورد هر یک از کارهایى کزن من مى
هر لحظه از زمان کجا و با چه کسى هستم. اخیراً برایش تعریف کردم که برادر عزیزى مرتکب عمل زنا شده 

شود از تو خواهش کنم که هر وقت دچار سقوط اخالقى مشابهى شدى، خودت به مى«است. او از من پرسید: 
دانستم که این حس پاسخگو بودن به همسر، طریق خدا مى» دهم.بله، به تو قول مى«ه او گفتم: ب» من بگویى؟

البته مادامى که تصمیم نگیرم به او دروغ بگویم. من - است براى استحکام بخشیدن به زندگیم در مسیر صحیح
المه نادرست یا عمل خالفى ام که حتى اگر در هتلى، یک فیلم مستهجن دیدم یا با زنى مکبا همسرم عهد بسته

انجام دادم، به او بگویم. با گذاشتن این حد و مرزها در اطراف حریم زندگى و با یارى خدا خواهم توانست از 
ام را به دیگرى بدهم به من قوت کار خطایى که کرده» گزارش«گناه دورى جویم. تنها فکر کردن به اینکه باید 

ى را رعایت نمایم.بخشد تا معیارهاى باالى اخالقمى

با آتش به جنگ آتش بروید
توانند آن را مهار کنند، غالباً نوار جنگلى پیرامون کانون آتش گیرد و آتش نشانان نمىوقتى جنگلى آتش مى

زنند تا وقتى آتش به آن نوار رسید، دیگر چیزى براى سوختن باقى نمانده باشد، بدین گونه را خودشان آتش مى
شود.ر مىآتش مها

برند. آتش اى است که آتش نشانان براى کنترل دامنه آتش به کار مىآتش خدا مثل همان آتش مهار کننده
سازد. وقتى شهوات نفسانى ما بسوزند، آتش وسوسه سوزاند و آنها را متوقف مىخدا شهوات نفسانى را مى

شها و امیال خود را به مسیح بسپاریم.شود، منتها به شرط آنکه ما همه خواهخود به خود محدود مى
کند. شهوت یعنى دل چسبد و از آن تغذیه مىشهوت گناهى انگل مانند است که معموالً به گناه طمع مى

سپردن به چیزى که نباید مال ما باشد. ناتان نبى داود را به خاطر طمع مورد توبیخ قرار داد، نه شهوت:

گوید: من تو را بر اسرائیل به پادشاهى د تو هستى، و یهوه خداى اسرائیل چنین مىآن مر«ناتان به داود گفت: 
مسح نمودم و من تو را از دست شائول رهایى دادم. و خانه آقایت را به تو دادم و زنان آقاى تو را به آغوش تو، 

کردم.پس براى تو مزید مىبود، چنین و چنان و خاندان اسرائیل و یهودا را به تو عطا کردم. و اگر این کم مى
چرا کالم خداوند را خوار نموده، در نظر وى عمل بد به جا آوردى و اوریاى حتى را به شمشیر زده، زن او را 

عمون به قتل رسانیدى. پس حال شمشیر از خانه تو هرگز دور براى خود به زنى گرفتى، و او را با شمشیر بنى
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؛ 7:12-10(دوم سموئیل » وده، زن اوریاى حتى را گرفتى تا زن تو باشدنخواهد شد به علت اینکه مرا تحقیر نم
تأکید از نگارنده است).

ضعف اصلى داود آن بود که یگانه گوسفند مرد فقیر را دزدید، یعنى آزمندانه زن شخص دیگرى را از 
تواند ت است. دل آزمند نمىچنگش به در آورد. این طمع بود که زنا و قتل را با خود آورد. آز نقطه مقابل قناع

طلبى همه نفوس طماع پیوسته نا آرام هستند. طمع یا جاه» من به اندازه کافى دارم. خداوندا شکرت.«بگوید: 
آورند.نوع نتایج شیطانى به بار مى

).16:3طلبى باشد، آنجا آشوب و هرگونه کردار زشت نیز خواهد بود (یعقوب زیرا هر جا حسد و جاه

اگر از اصولى که در این فصل بدانها پرداختیم، پیروى کنید، دیگر نگران این نخواهید بود که با تجاوز از 
حدود خود مرتکب گناه شوید. اگر حد و مرزتان سرجایش باشد، این نتایج عایدتان خواهد گردید.

وجه بیشتر و از آنها اطاعت کنید، کنید، هر چه به عالیم راهنمایى تآزادى بیشتر. وقتى با اتومبیل مسافرت مى
خطرترى خواهید داشت. اگر به جاى راندن بر روى جاده، از مسیرى که پر از چاله است یا از سفر راحتتر و بى

رو اتومبیل برانید، مسلماً مشکالت زیادى به بار خواهد آمد و آخرش هم پلیس شما را وسط یک مزرعه یا پیاده
پذیرى ادامه دهید و از گودالهاى اگر به راندن در جاده پاسخگویى و مسئولیتدستگیر و جریمه خواهد کرد!

گناه دورى کنید، خیلى سریعتر به مقصد خواهید رسید و تازه در طول مسافرت هم ایمن خواهید بود.
هاى زودگذر از روىشادمانى بیشتر. وقتى بار تالش براى یافتن راههاى پرهیجان براى رسیدن به موفقیت

سازد دوشهایتان برداشته شود، روحتان بر بالهاى شادمانى اوج خواهد گرفت. تعیین حد و مرز شما را قادر مى
تا آرام و پیوسته و یکنواخت پیش بروید و از این کار احساس خوشى و افتخار نمایید.

دور حیاط خود پر چینى دارد. اگرنیروى بیشتر.  حد و مرز هر چیز را در جایى که بدان تعلق دارد، نگه مى
خورند. اگر دور گودال دیوارى کشیده شود، در شوند و گلهایتان را نمىدرست کنید، بزهاى همسایه وارد نمى

افتد. با تعیین حد و مرز سرانجام به مسیحیان ثابت قدم و استوارى تبدیل خواهید تاریکى شب کسى در آن نمى
شما نخواهد بود. حد و مرز شما را در زیستن مطابق وعده اول شد! دیگر پهیچ چیز قادر به مغلوب ساختن

آورد، تا ابد باقى دنیا و هوسهاى آن درگذر است، اما آن که خواست خدا را به جا مى«کند: یارى مى7:2یوحنا
»ماند.مى
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دعاى توبه
کنم. از مشکل ام توبه مىاخالقىآلود، ناپاك و غیرخداوند عزیزم، من از همه افکار، نگاهها و سخنان شهوت

اى که دارم و به هر کردار، گفتار و اندیشهکشم! نقاب از طمعى که در دلم مخفى شده برمىاى آز دست مىریشه
دهم با اى قانعم. ترجیح مىکنم که به آنچه تو به من دادهکنم. اعالن مىام، اعتراف مىبا انگیزه طمع داشته

دهم همواره تعدادى از افراد دیندار را پیرامون القدس زندگى کنم. قول مىیت روحخویشتن دارى و تحت هدا
خود داشته باشم تا در صورت لزوم مرا اصالح نمایند.

لطفاً کمکم کن تا حد و مرز اخالقى درستى پیرامون خود ایجاد کنم. به فیض تو متکى هستم. در کمال 
روم. سپاسگزارم که عیسى پارسایى من شده است. آمینصداقت به پیش مى
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فصل نهم

هاى مرگبارگناه سلیمان: حواسپرتى

یک روز صبح زود در حوالى منزل ما تصادفى روى داد. یک کارگر ساختمانى جوان سوار بر کامیون خود به 
شود تا کاله را بردارد ولى در افتد. او دوال مىسوى محل کارش رهسپار بوده که ناگهان کالهش کف کامیون مى

ز مسیر خود خارج شده شاخ به شاخ به سوى چرخاند و کامیون ااین هنگام ناخواسته فرمان کامیون را نیز مى
میرد.خورند و راننده سر به هوا در جا مىرود و هر دو به هم مىآمده مىکامیون دیگرى که از روبرو مى

انصاف است. مرد وقتى این مطلب را در روزنامه خواندم، با خودم اندیشیدم که زندگى عجب نامرد و بى
نه سعى کرده بود از روى قصد خالفى بکند؛ نه از قانون سرپیچى کرده بود و نه بیچاره نه مشروب خورده بود

پرتى کشته شد.خواسته بود براى کسى دردسر بیافریند و تنها به خاطر یک لحظه غفلت و حواس
هاى در حین رانندگى، غفلتهایى است که در بدن مسیح به وقوع آمیزتر از حواس پرتىبا این حال، مخاطره

شویم. حتماً براى آن راننده بیچاره بارها اتفاق افتاده پیوندد. گاهى ما دچار عادت حواس پرتى روحانى مىمى
کند. حواس پرتى هنگام رانندگى که در حین رانندگى حواسش به چیز دیگرى پرت شود ولى اتفاق خبرى نمى

کبار براى همیشه جان او را گرفت.اشکال گوناگون داشته که هر بار به قول معروف به خیر گذشته ولى ی

برهم خوردن تمرکز
حواس پرتى در میان رانندگان، یک معضل بزرگ در ایاالت متحده است. اخیراً کمپانى نفتى شل بروشورى 

منتشر ساخته است. در  این بروشور آمده:» هاى مرگبارپرتىحواس«تمام رنگى با عنوان 

.حواس پرتى اصالً چیست؟ هر آنچه که دستان شما را مشغول کند، توجه و حواس پرتى در همه جا هست..
تواند تابلوهاى بزرگ تبلیغاتى پرتى است. مىنگاه شما را به خود جلب نماید و از رانندگى غافل سازد، حواس

حتى باشد، یا سرنشینان اتومبیل خودتان، و یا اتفاقى که در بیرون از ماشین در حال رخ دادن است، و یا
کوششتان براى تعیین سرعت برف پاك کن شیشه جلوى اتومبیلتان.

پرتى بیدار کرد. حتى عوض کردن موج رادیو یا خواندن این بروشور مرا نسبت به جدى بودن خطر حواس
تواند حواس راننده را پرت کند. این هشدار در مورد رانندگى روحانى نیز صحبت کردن با تلفن همراه مى
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هاى رانندگى باشند توانند مرگبار و حتى مرگبارتر از حواس پرتىهاى روحانى هم مىاست. حواس پرتىصادق
افکنند. زندگى سلیمان پادشاه بهترین نمونه براى خطر حواس پرتى چون زندگى روحانى انسان را به خطر مى

است:
و در وقت پیرى سلیمان واقع شد که زنانش دل او را به پیروى خدایان غریب مایل ساختند و دل او مثل دل 

).4:11پدرش داود با یهوه، خدایش کامل نبود (اول پادشاهان 

ها هنگامى آغاز شد که او جوان و هاى روحانى مرگبارى را تجربه کرد. این حواس پرتىپرتىسلیمان حواس
اش در اوج اقتدار قرار داشت. زمانى که او پادشاه لحاظ جسمانى نیرومند و در خدمت خدا بود و پادشاهىاز 

جوانى بود مسح خدا بر زندگیش قوى بود. حکمت خدا چنان واضح با او بود که مردم از اطراف و اکناف دنیا 
بود. خدا به او توان و پتانسیل باالیى آمدند. او نه تنها پادشاه بلکه آموزگار حکمتبراى آموختن به نزدش مى

بخشیده بود، زیرا با حکمت االهى باور نکردنى مجهز شده بود.
سلیمان با خداوند دوبار مالقات داشت. خدا به او مکاشفه الهى، حکمت و ثروت بخشیده بود. او به طور 

نهایت کارش به سقوط آورى در زندگى کامیاب بود، ولى چون توجهش از خدا منحرف شد، درشگفت
روحانى انجامید.

تواند زندگى مسیحیان را تباه سازد. وقتى حواس پرتى مىشیطان نه تنها از طریق گناه، بلکه به واسطه حواس
توانیم روى آن چیزى که خدا ما را براى انجامش فراخوانده تمرکز کنیم. اگر این فرایند ما پرت شود، دیگر نمى

شود. حواس پرتى توان بسیارى از خادمان خدا را به پیدا کند، انسان فرسوده و خسته مىحواس پرتى ادامه
تواند ما را اهمیت باشد که اصالً متوجهش نشویم، ولى در آخر کار مىبرد شاید در آغاز کار آنقدر بىتحلیل مى

از پادرآورد.
دار توجه کنیم حفاظت و قدرت خدا در به هشدار در مورد خطر حواس پرتى توجه کنید. اگر به این هش

زندگى در اختیارمان است.

گامهایى به سوى حواس پرتى
اى هست که باید به آنها  توجه کنیم. موضوع حواس براى پرهیز از حواس پرتى چراغهاى هشدار دهنده

رویم.گیریم و جلو مىپرتى را از زندگى سلیمان پى مى

پرست بودندگى پیدا کرده بود که بتسلیمان به زنانى وابست
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آنچه که حواس سلیمان را پرت و او را از راه اصلى منحرف کرد، کششى شهوانى و عاطفى بود. شیطان از 
ور شد. راه احساسات طبیعى و عادى که خدا در درون هر فرد نسبت به جنس مخالف گذاشته، به او حمله

ازدواج چیزهایى هستند که خدا در دلهاى ما انسانها نهاده، ولى عشق و کشش به سمت جنس مخالف و میل به
همین چیزها حواس سلیمان را پرت کرد.

گوید:سلیمان اسیر احساساتش بود کالم خدا در این باره مى

و سلیمان پادشاه سواى دختر فرعون، زنان غریب بسیارى را از موآبیان و عمونیان و ادومیان و صیدونیان و 
اسرائیل را فرموده بود که شما به ایشان در نیایید داشت. از امتهایى که خداوند درباره ایشان بنىیان دوست مىحت

و ایشان به شما در نیایند، مبادا دل شما را به پیروى خدایان خود مایل گردانند. و سلیمان با اینها به محبت 
).1:11- 3نانش دل او را برگردانیدند (اول پادشاهان ملصق شد. و او را هفتصد زن بانو و سیصد متعه بود و ز

کنند که مشکل سلیمان زناکارى بود، در صورتى که اینطور نیست. موضوع ژرفتر از اینها ها فکر مىخیلى
اش به شد. او براى جلب خشنودى زنان بیگانه- پرستىیعنى بت- وفایى به خدااست. او مرتکب نهایت بى

ن بیگانه پرداخت. به عقیده من مهمترین موضوعى که مردم هنگام خواندن آیات باال فراموش پیروى از خدایا
کنند، سلیمان چه ربطى به من دارد؛ من که نه حرمسرا دارم و نه چند کنند، همین است. شاید با خود فکر مىمى

ونى هستیم که همه اینها زنه هستم. ولى همه ما، یا دست کم اکثریت ما در معرض خطر آز، شهوت و امیال در
شوند.اى که خدا به ما داده، آغاز مىهاى ویژهنخست با غفلت از دستورالعمل

گفت که اینترنت باعث شده حواس وى از انجام امور خدا اخیراً یکى از ایمانداران اهل اروپا به من مى
کند و به این تماسها تماس برقرار مىمنحرف گردد. وى از طریق اینترنت با زنى که سابقاً دوست دخترش بوده

) chatدهد. در این کار ظاهراً هیچ اشکالى وجود نداشت. آنان جسته و گریخته با هم چت (ادامه مى
کند که گلویش پیش دوست دختر سابقش گیر کرده. او کردند. اما پس از گذشت چند هفته، مرد احساس مىمى

او پاك قافیه را باخته ». که او را حتى از همسرم هم بیشتر دوست دارمامحاال به جایى رسیده«گفت: به من مى
بود.

بعد از اینکه با هم درباره این موضوع دعا کردیم، به او متذکر شدم که من این دلبستگى را یک درگیرى 
امش بود، دانم. من نفوذ شیطان را براى نابود کردن خدمتى که او در آن هنگام مشغول انجعاطفى ساده نمى

دانى که اینجا فقط احساسات خالى در میان نیست؟ جادوگرانى برضد آیا مى«کردم. از او پرسیدم: احساس مى
دراین باره احساس جرم و «در ادامه به او چنین اندرز دادم: » ات را تباه کنند.تو در کارند تا پیوند زناشویى
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ن رابطه را به خداوند بسپار. بدان که اکنون درگیر جنگى تقصیر نکن چون این هیچ کمکى به تو نخواهد کرد. ای
او هم بر طبق آنچه با هم دعا کرده بودیم، عمل کرد.» اى.روحانى شده

توانند از شرش خالص شوند. خیلى بسیارى از مسیحیان درگیر گرفتاریهاى عاطفى هستند که به راحتى مى
شوند که خارج از اراده خدا نگر، به آسانى درگیر روابطى مىاز آدمهایى که نه اشخاص بدى هستند و نه عصیا

دانید خارج از اراده اى هستید که مىگویم که اگر درگیر دوستى یا رابطهاست. من در ترس خداوند به شما مى
خداست، باید همین امروز این رابطه را به خدا بسپارید.
رابطه احساس کنید که فکر کنید اگر این رابطه را قطع شاید از لحاظ عاطفى خود را چنان وابسته به این

دهم که کنید، دچار از هم پاشیدگى عاطفى خواهید شد و یا حتى خواهید مرد. ولى من به شما اطمینان مى
شود، به خداوند قدرت و اختیار کافى براى رها شدن از چیزهایى که باعث حواس پرتى و انحراف فکرتان مى

سازد، کند و دور مىد. اگر رابطه و مالقاتهاى شما با دیگران شما را از امور خدا منحرف مىشما عطا خواهد کر
اید که هر روز از روز قبل و هر هفته از هفته پیش، به کار خدا باید این رابطه را عوض کنید. اگر متوجه شده

کنید، باید همین امروز آن شوید و نسبت به عالیق مغشوش دیگر اشتیاق بیشترى احساس مىتر مىعالقهبى
شوند، پشت پا بزنید، او به طرزى رابطه را به خدا بسپارید! وقتى به روابطى که مانع نزدیکتر شدنتان به خدا مى

آسا آن رهایى از اسارتى را که الزم دارید به شما خواهد داد.معجزه
اى عاطفى شود که خارج از اراده خدا بطهاید روحتان درگیر یا مجذوب رااگر حواستان پرت شده یا گذاشته

است، امروز همان روزى است که سردرگمى خویش را به خداوند بسپارید. اگر با ایمان قدم اول را بردارید، 
خدا کمکتان خواهد کرد تا خالص شوید. این گام نخست را با گفتن این کلمات در قالب دعا، بردارید: 

توانم به خواهم قلبم را آزاد کنى. من به قوت خودم نمىآورم. مىبه حضور تو مىاى خداوند، من این رابطه را 
طور کامل این رابطه را قطع کنم، ولى با قوت و نیروى تو در زندگیم خواهم توانست.

خواهد، تسلیم کامل به اوست. آن وقت او قوت کافى براى رهایى از هر تنها چیزى که خداوند از ما مى
را خواهد داد. براى شما چنین مقدر شده که از لحاظ عاطفى آزاد باشید.اسارتى

پرستى شدسلیمان مغلوب بت
اى هم که شده خواهم براى لحظههشدار و اخطار بسیار وجود دارد. اما من مى» گناهان جوانى ما«پیرامون 

شناسم که اول درباره گناهان کهنسالى به آنانى که میانسالند، هشدار بدهم. من خادمان و ایمانداران زیادى را مى
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عفت شدند. این افراد رفته رفته اشتیاقى را که در ا بىخوب بودند ولى در سالهاى بعد پرخاشگر، تلخ، نامطبوع ی
اند.جوانى به خدا داشتند، از دست داده
شناختم که چند سال پیش از مرگش، تمام فکر و ذکرش آزار دادن دیگر من خادمى را در آرژانتین مى

سایر خادمان در سراسر کشور نوشت و به اى مىایمانداران شده بود. او در مورد یکى از خادمان خداوند نامه
انداخت.داد و به جان هم مىفرستاد و خادمان را رو در روى یکدیگر قرار مىمى

بود که او هم مثل من مراقب روند این کار بودم و حواسم را جمع کردم تا در دام نیفتم. شاید بهتر مى
رى براى همیشه از خود شهادتى بد بر جاى پیش از آنکه در سنین پی-مردحزقیاى پادشاه در سنین جوانى مى

کنم این است: ). دعایى که من همیشه به حضور خداوند مى18-19بگذارد (نگ به دوم پادشاهان بابهاى 
خداوندا، یا اجازه بده تو را جالل دهم یا مرا از این دنیا ببر، نگذار وجود من براى دیگران سنگ لغزش شود یا «

آید زیاد عمر کنم. ولى البته اگر خدا قصد تأخیر در بردن من داشته باشد، بدم نمى» د.اعتبار سازنام تو را بى
القدس حساس باشم و قلبم مملو از شوم، نسبت به روحخواهم تا هنگامى که در پیشگاه خدا حاضر مىمى

اشتیاق به خدا و محبت به همسایگانم باشد. 
گیرى و در سنین باال این است که ایشان به قانون زدگى و خردهمن یقین دارم که دلیل پرخاشگر شدن آدمها

شود. به ها هیچوقت از زمین دل آنها کنده نمىدهند تا در قلبشان ریشه بدوانند. این ریشهجویى اجازه مىعیب
تأثیر شوند که بر اطرافیان و دیگرانرود، آنقدر خسته و فرسوده و پریشان مىتدریج که سن این افراد باال مى

شود و ریشه کن کردن ریشه گذارند. بعضى چیزها هستند که اگر به موقع اصالح نشوند، وضع بدتر مىمنفى مى
علفهاى هرز از قلب در سنین جوانى یکى از همین اصالحات است.

اى که از دوستان ما هستند طبق معمول هر شب به رختخواب رفته بودند که چند وقت پیش، خانواده
اشان نشت کرده و همه جا را پر ساخته بند. غافل از اینکه وقتى در خوابند گاز منواکسید کربن در خانهبخوا

شود و با آخرین رمقى که است. خوشبختانه یکى از اعضاى خانواده در اثر صدایى به موقع از خواب بیدار مى
دهد. چقدر کند و همه را نجات مىىاعضاى خانواده را کشان کشان از خانه خارج مدر تنش باقى بوده، بقیه

-گناه- انگیز است که بعضى مسیحیان حتى متوجه این واقعیت نیستند که در معرض چنین خطر روحانىتأسف
شود. من این مطلب را در کتاب قرار دارند. گناه هم مثل گاز منواکسید کربن خطرناك است و آرام آرام وارد مى

»).پویایى وسوسه«ام (نگ به فصل تر توضیح دادهکاملبه طور» آتش قدوسیت خدا«دیگرم 
پرستى اجازه رویش و رشد داده بود، تا اینکه در سنین هاى بتسلیمان سالیان سال در زندگیش به ریشه

توجهى جویى هم ممکن است سالها با بىپرستى، قانون زدگى و عیبهاى شهوتکهولت مغلوب آن شد. ریشه
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توانند در زندگى هر کس وارد شوند. این گناهان مثل گاز خطرناك و غیرقابل رویت مىاز جانب ما روبرو
شوند، بدون اینکه آن شخص از وجودشان آگاهى داشته باشد. الزم است به طور پیوسته دلهایمان را تفتیش و 

گیمان پیدا نماییم. القدس بخواهیم به ما قوه تشخیص عطا کند تا گناهان مخفى را در زندبررسى کنیم و از روح
ما نیازمند این هستیم که فراتر از فهرست موارد غلطى که در زندگى خود داریم و از آنها آگاهیم، خود را 

اى نیاز داریم که عیسى با تقدس خود به زندگیمان بیاورد.پاکسازى کنیم. ما به پاکسازى

سلیمان در اطاعت ناقص خبره شده بود
کرد. پیروى او از خداوند نسبى و ناقص بود.کامل و به تمامى دل پیروى نمىسلیمان خداوند را 

پس سلیمان در عقب عشتورت، خداى صیدونیان، و در عقب ملکوم رجس عمونیان رفت. و سلیمان در نظر 
).5:11-6خداوند شرارت ورزیده، مثل پدر خود داود، خداوند را پیروى کامل ننمود (اول پادشاهان 

مرا با آتش قدوسیت خود تعمید داد، من 1997من هم چنین وضعى داشتم. تا آن زمانى که خداوند در سال 
کردم او را پیروى کنم. ولى نتیجه تمام توان من چیزى نبود جز اطاعت هم با تمام  توان و وجودم سعى مى

ا با خطکش و معیار خودم کردم که یاد گرفته بودم زندگى کنم، و همه چیز رناقص. آنگونه زندگى مى
اى از قدوسیت عیسى دهم، بهترین است. اما وقتى در درونم به مکاشفهکردم آنچه انجام مىسنجیدم. فکر مىمى

دست یافتم، فهمیدم که خداوند مرا فراخوانده تا به طور کامل پاك و وقف شده باشم. خداوند حتى وجود 
خواهد دلهاى ما کامالً خدا براى همه ایمانداران است. او مىدرصد ناپاکى را در فکر جایز ندانست. دعوت2

پاك و کامالً وقف اراده او باشد.

سلیمان از عطایاى خود هم براى خدا استفاده کرد و هم براى شیطان
توانست قوم خدا به سلیمان عطایایى چون حکمت، مدیریت و استعداد در ساخت و ساز بخشیده بود. او مى

توانست براى انجام کارهاى بزرگ همه منابع الزم را توانست به آنان انگیزه بدهد. مىا رهبرى کند. مىخدا ر
هایى گردآورد. اما او همین عطایایى که براى ساختن معبد خداى واقعى به کار برده بود، صرف ساختن بتکده

براى خدایان بیگانه نیز نمود.
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ورشلیم است، مکانى بلند به جهت کموش که رجس موآبیان است، و به آنگاه سلیمان در کوهى که روبروى ا
عمون بنا کرد. و همچنین به جهت همه زنان غریب خود که براى خدایان خویش بخور جهت مولک، رجس بنى

).7:11- 8گذرانیدند، عمل نمود (اول پادشاهان سوزانیدند و قربانى مىمى

کند. وقتى اسیر یک یم، دشمن عطایا و استعدادهاى ما را غصب مىوقتى دچار حواس پرتى و انحراف شو
شویم، دیر یا زود، چه بخواهیم و چه نخواهیم، به جاى خدا براى شیطان چیزهایى خواهیم درگیرى عاطفى مى

هاى درونى ما را پاك سازد، ها و انگیزهخواهد که اندیشهساخت. خدا حاضر است تا به ما کمک کند؛ او مى
انگیز است: همان مردى که خدا براى باید بدانیم که انحراف از مسیر اصلى خیلى خطرناك است. چقدر غمولى 

ساختن معبد خود در اورشلیم به کار برد، بعدها پایگاهى براى نیروهاى شیطانى ساخت تا از آنجا کنترل خود را 
بر اسرائیل اعمال نمایند!

ا از دست داده بود، باز با موفقیت نسبى به زندگى خود ادامه داد. سلیمان حتى با وجودى که دیگر مسح ر
دهند که انگیز است. امروزه کسانى هستند که کارهایى انجام مىچرا سلیمان هنوز موفق بود؟ این خیلى حیرت

ا بند و بار و غیر اخالقى شوند، بشود شخصیت خود را از دست بدهند و یا حتى تبدیل به افرادى بىباعث مى
و با موفقیت دست به کارهایى هم بزنند، چگونه چنین چیزى » خدا را خدمت کنند«توانند این وجود هنوز مى

ممکن است؟
خوانیم: توانست هنوز موفق باشد. چنین مىکند که بفهمیم چرا سلیمان مىمقدس به ما کمک مىخود کتاب

ده قسمت «دوازده قسمت پاره کرد. و به یربعام گفت: اى که در برداشت گرفته آن را بهپس اخیا جامه تازه
کنم و گوید، اینک من مملکت را از دست سلیمان پاره مىبراى خود بگیر، زیرا که یهوه خداى اسرائیل چنین مى

اسرائیل دهم. و به خاطر بنده من،داود به خاطر اورشلیم، شهرى که از تمامى اسباط بنىده سبط به تو مى
).30:11-32(اول پادشاهان » یک سبط از آن او خواهد بودام،برگزیده

مدت مسحى سلیمان دیگر مبارك نبود، بلکه هنوز تحت برکت پدرش قرار داشت. او هنوز از مزایاى کوتاه
اى برخوردار بود.عاریه

ایش هویدا نشد. هپرتىبار انحراف و حواسمادامى که دوره پادشاهى وى به پایان نرسید، عواقب فاجعه
کنیم، بلکه ممکن درنگ مشاهده نمىدهیم بىاى که انجام مىگاهى اوقات ما عواقب و نتایج کارهاى دنیوى

ایم با اشکها درو است دود آن به چشم نسل بعد از خودمان برود. اگر توبه نکنیم، باید روزى آنچه را کاشته
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بدانید که گناه شما، شما را «گوید: کالم خدا صراحتاً مىنماییم. گناه ما پیامدهایى به همراه خواهد داشت.
).23:32(اعداد » درخواهد گرفت

کنم، روزى بر چشمان فرزندانم تأثیر کنم که هر آنچه با چشمان خودم مىمن  همیشه به خودم یادآورى مى
را پاك نگه دارم. امروزه کند تا چشمانمدارد و کمکم مىخواهد گذارد. این اصل مرا از چشم چرانى باز مى

هاى افتادن در کام شهوت، خیلى آسان شده است؛ پورنوگرافى بدون اینکه پولى در ازایش داده باشیم، وارد خانه
ما شده است. به همین خاطر یادآورى هر روزه من به خودم در مورد تأثیر گناهانم بر زندگى فرزندانم، اینقدر 

حواسم پرت باشد و از نظر خدا فکرهایم ناپاك، ممکن است تأثیرش را در اهمیت دارد. اگر افکارم مغشوش و
ام تنش بروز کند و حتى خانواده با فشارى از زندگى زناشویى خودم و نیز در فرزندانم ببینم. شاید در خانواده

م و مطمئنم ام بگشایاى براى ورود این فشار به زندگى خانوادگىخواهم روزنهجانب شریر روبرو شود. من نمى
اتان بیفتد. از این روست که باید مراقب پاکى افکارمان باشیم.که شما هم دوست ندارید چنین اتفاقى در خانه

کاش «دهد که مرد یا زنى بگوید: مواظب اصل زناى احساسى (عاطفى) باشید. این زنا هنگامى روى مى
کشد، در داشتن همسر فرد دیگرى را مىوقتى شخصى حسرت» توانستم با شخصى دیگر ازدواج کنم.مى

اى میانشان نبوده و یا در این باره گفتگویى هم احساس خود مرتکب زنا شده است. حتى اگر هرگز هیچ رابطه
رد و بدل نشده باشد، اگر اندیشیدن به این موضوع موجب سرگرمى فرد را فراهم کند و از فکر کردن به آن 

د مرتکب خیانت شده است.لذت ببرد، او نسبت به همسر خو
شود جلویش را گرفت، ولى اگر آید و نمىما در طول هفته با صدها وسوسه روبرو هستیم. وسوسه مرتباً مى

براى خدا اشتیاق شدید داشته باشیم، دیگر لزومى ندارد به هر فکرى اجازه انحراف در جهت غلط بدهیم. من 
کنم. با این حال، به چ چیز دیگرى عوض نمىدهم و با هیام به هیچ قیمتى از دست نمىتعمید آتشى را که یافته

اى با خدا وجود ندارد که انسان را از قرار گرفتن گویم که هیچ تعمید یا مالقات یا داشتن تجربهشمإ؛!کک مى
کنیم، وسوسه خواهیم شد.در معرض وسوسه درامان نگاه دارد. مادامى که اینجا روى کره خاکى زندگى مى

توانید بر خود عیسى گویم که با پرورش دادن انضباط روحانى و مسح شدن، مىشما مىاما از سوى دیگر به
درنگ توبه کنید. اگر چنین انضباطى داشته باشید، سقوط نخواهید مسیح متمرکز بمانید و با طیب خاطر و بى

م روى موضوعى ام بیش از اندازه الزکه متوجه شده- در فرودگاه، در هواپیما، هر جا- کرد. مواقعى بوده
گذارم. اما اگر شد دو...سه...ده...یا ام. یک ثانیه ایرادى ندارد؛ من اسم آن را وسوسه مىناخداپسندانه متمرکز شده

گویم: کنم. به خدا مىزنم و توبه مىپانزده ثانیه، دیگر وسوسه نیست! از این رو هر جا که باشم، همانجا زانو مى
»انیه به تو خیانت کردم. مرا ببخش و پاك بساز.خدایا، من براى مدت پانزده ث«



9

شاید فکر کنید که یوغ انضباط روحانى برایتان غیرقابل تحمل است. ولى دوستان عزیزم، آنچه تحملش براى 
این آمیزه به راستى مثل زهر مرگ آور است. -اى به نام آمیزه تقدس و گناه استما ناممکن است بار کشنده

بار شد. او سلطنتش را با مسح االهى آغاز کرد. او قیت ساخته شده، بود، ولى سرانجامش فاجعهسلیمان براى موف
هایى ). خداوند به او وعده9:11حتى دوبار با خداوند مالقات کرد و بدین وسیله متبرك گردید (اول پادشاهان 

د.ها را لغو نموهم داده بود ولى چون او از راه صحیح منحرف شد، خدا آن وعده

چونکه این عمل را نموده و عهد و فرایض مرا که به تو امر فرمودم نگاه «پس خداوند به سلیمان گفت: 
).11:11(اول پادشاهان » ات خواهم دادنداشتى، البته سلطنت را از تو پاره کرده آن را به بنده

در زمان حیات وى دشمنانى بر ضد  با اینکه در دوران فرمانروایى وى در اسرائیل صلح برقرار بود، خدا 
هاى نسل قبل براى نسل بعد به شکست و مصیبت بدل شد.اسرائیل برخیزانید. پیروزى

هاى پیشین کند. وسوسهشویم، شیطان از نو سازماندهى مىوقتى حواس ما پرت و از مسیر اصلى منحرف مى
گذاریم سازیم و مىالقدس پر نمىخداوند و قوت روحگردند. وقتى دلهایمان را با اراده با قوت بیشترى بازمى

آورند و وسوسه نیرومندتر از دفعه اول بر ما فشار خالى بمانند، دیوها رفته چند تا بدتر از خود را به همراه مى
آید تا توى دل ما را خالى کند و از درون نابود سازد.خواهد آورد. مى

هایى که باید از حواس پرتى
رهیز نمودآنها پ

ها یا انحرافاتى را که باید از آنها دورى بجوییم، از نزدیک و با دقت بیشترى مورد بررسى پرتىبیایید حواس
قرار دهیم. نگذارید هیچیک از این چیزها تمرکزتان را از وقف و سرسپردگى به مسیح به هم بزند.

حواس پرتى ناشى از مصرف گرایى
تر گفتم، هنگامى که در جنوب آرژانتین بودم، در کلیسایى موعظه کردم که در آن اعضا همانطور که پیش

دادند که از وقتى که از کارتهاى ها شهادت مىروزه کارتهاى اعتبارى! خیلى-اى عجیب گرفته بودندروزه
اس پرتى ناشى از القدس حواند. این کار خود جوش روحکنند، از بدهى و قسط آزاد شدهاعتبارى استفاده نمى

اختیار آورده بود، از بین برد.مصرف گرایى را که با خود خرید کردن ناخواسته و بى
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هاى رسانه»هیاهو«
هر » در سکوت صداى آرام خدا را بشنوید.«کند، خاموش کنید تا اى که در پیرامونتان سر صدا  مىهر رسانه

تواند حواس شما را از شنیدن آواز خدا که از اعماق شود مىصدایى که پیوسته از طریق گوشهایتان وارد مغز مى
ى »هیاهو«باشند. نگذارید » مسیحى«اهاى حتى  اگر این صداها، سروصد-خیزد، پرت نمایدروحتان برمى

ها جایگزین مصاحبت با خدا شود.رسانه

میلى براى خداکارکردن با بى
هر کارى را از جان و دل چنان انجام دهید که گویى براى خداوند کار «دهد: کالم خدا به ما چنین پند مى

پرتى خود و عدم عالقه به کارهاى خدا، باعث حواسصبرى). با بى23:3(کولسیان » کنید، نه براى انسانمى
نشوید. براى خدا با تمام وجود و از ته دل کار کنید.

مخالفت همیشگى با دید و اهداف کلیسا
کنید آن را کامل یا اصالح نمایید، دچار گیرد یا سعى مىاگر همیشه روشهاى کلیسایتان را به باد انتقاد مى

اگر توانستید کلیسایى کامل پیدا کنید، هرگز به آن ملحق نشوید، چون حتماً «گراهام گفته: یلىشوید. بانحراف مى
عمل کردن بر ضد بدن مسیح، کارى زیان بخش است؛ با بدن خداوند همکارى » آن را خراب خواهید کرد!

کنید.

نداشتن هیچ هدفى در زندگى
تان چند هدف خداپسندانه تعیین نمایید.اگر اهدافى که از هم اکنون تصمیم بگیرید تا براى زندگى و خانواده

اید، با اراده خدا همراستا باشند، او بسیارى از هدفهاى شما را  تان در نظر گرفتهبراى زندگى خود و خانواده
د نمود. اگر هدف نداشته باشید، به سادگى از مسیر محترم خواهد شمرد و براى رسیدن به آنها یاریتان خواه

منحرف خواهید شد.

وجود شهوات و امیال غیراخالقى در زندگى
کند. هر مقدس نه فقط ارتکاب علنى زنا و فجور، بلکه حتى هر نوع ناپاکى ذهنى را محکوم مىکتاب

پرده سخن گفته است. اگر مردى به خیلى بىپردازى شهوانى خارج از اراده خداست. عیسى در این مورد خیال
آلود بیندازد، در دل خود با او مرتکب زنإ؛%زنى نظر شهوت
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کک شده است.

انتظار قدردانى داشتن
با انتظار مورد قدردانى و احترام قرار گرفتن از کار خدا منحرف نشوید، چون شاید هیچوقت زمان آن فرا 

زحمات و تالشهاى شما نشوند، آیا باز حاضرید براى خداوند کار و به او نرسد. حتى اگر دیگران متوجه
خدمت نمایید؟

هاى کسى که حواسش پرت نیستویژگى
دهد، در اینجا به ذکر کند، جهت را به روشنى تشخیص مىپرتى دورى مىآن خادم خدا که از گناه حواس

پردازیم.چند ویژگى اینگونه افراد مى
یوسته مشتاق این هستند که به شباهت عیسى درآیند.آنان پ

براى جانهاى گمشده اشتیاقى خاص دارند.
آدمهایى قابل اعتمادند، چون توانایى ماندن در مسیر درست را   دارند.

ورزند.به کل بدن مسیح عشق مى
خدمتشان به خدا، خدمتى اثر بخش است.

نگامى که مشغول انجام    کارى کوچک براى خدا هستند.حتى ه-یک جور حس بزرگ منشى دارند
ها در شما هست؟ آیا نسبت به قوم خدا عشقى مقدس دارید؟ در مورد گمشدگان چطور؟ آیا آیا این ویژگى

سازد؟ آیا پیرامون خدمت به خدا حس خوبى دارید، دعاهاى شما به جاى اینکه مردم را متفرق کند، متحد مى
در نظر مردم بزرگ و با اهمیت باشد و خواه کوچک و کم اهمیت؟خواه این خدمت 

چنین 51:9عیسى، خود نمونه ماست. او مردى پایبند به قول خود بود و هدفى روشن در پیش داشت. در لوقا 
او حتى » شد، با عزمى راسخ رو به سوى اورشلیم نهاد.چون زمان صعود عیسى به آسمان نزدیک مى«خوانیم: مى

به خاطر آن خوشى که پیش رو داشت، صلیب «ت شاگردانش حواسش را از مقصود منحرف سازند. او نگذاش
آل واال براى نسل بشر. او به خاطر ). عیسى اهداف بلندى در سر داشت، یک ایده2:12(عبرانیان » را تحمل کرد

بار شود.این آرمان، حاضر شد متحمل مرگى خفت
خواهد ریشه بدوانیم و از لحاظ روحانى پا بگیریم. با ه خداوند از ما مىبریم کما در عصرى به سر مى

توان به سلوك مسیحى ادامه داد. از سلیمان و زندگیش این درس را پرتى و انحراف از هدف نمىحواس
ممکن است در اثر -اندگیریم که حتى مردان و زنان بزرگ خدا هم که در گذشته براى او شاهکارها کردهمى
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اى که برایمان در نظر گرفته شده برنگیریم پرتى و انحراف از میدان به در شوند. باید نگاهمان را از جایزهاسحو
و در مسیر رسیدن به مقصود، به چپ و راست منحرف نشویم.

دعاى توبه
اى که تا هر رابطهدهى. همین حاال به من آزادى االهى عطا کن پدر، متشکرم که با کلمات به من هشدار مى

اى که از تو نیست فایق آیم.خارج از اراده تو با کسى دیگر دارم، قطع کنم. کمک کن تا بر هر میل و خواسته
خداى بسیار رحیم، اکنون بیا و حضورت را برایم ملموس بساز. فرشتگانت را به یاریم بفرست. یوغ گناه را 

ى عالج شود؛ باشد که هر عادت ناپسند ترك گردد. خداوندا، بیا و درهم شکن. باشد که به قدرت تو هر اعتیاد
هاى مهلک رها ساز. باشد که من هر روزه در زندگیم اراده تو را به جاى آورم. به نام عیسى . پرتىمرا از حواس

آمین. 
س کند. اگر هاى خود را به خداوند واگذارید. حسد را کنار بگذارید خداوند چشمانتان را لمپرتىحواس

پاشى است، امروز با اطمینان به نزد عیسى بیایید انحراف عدم تعهد، شما را تان در آستانه سقوط و از همخانواده
گیرى شما را از اراده خدا منحرف و پرت خواهد ساخت.ارادگى و عدم تصمیمنابود خواهد کرد. بى

سازد، دست بکشید. طفى که شما را از عیسى دور مىعیسى جذب کننده است نه دفع کننده. از هر اسارت عا
اش متمرکز بمانید.اتان بر او و بر ارادهدر زندگى
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فصل دهم

میلى خدمت کردنگناه یونس: خدا را با بى

برد در برابر حضار در جلسه کلیسایى ایستاد تا در مورد دعوتى روزى میسیونرى که در مرخصى به سر مى
اش سخن بگوید. اما پیش از او، همسرش باالى سکو رفت و که براى آن خوانده شده و محل مأموریت مسیحى

ن در این باره که چقدر جدایى رشته سخن را به دست گرفت، او پشت منبر ایستاد و شروع کرد به صحبت کرد
از خانواده و زادگاهش و زندگى کردن در سرزمینى دور دست برایش دشوار بوده. او از شبهایى حرف زد که به 

گیرى تا صبح گریسته. زن میسیونر از رابطه نزدیکش با مادر خود سخن گفت و اشاره نمود خاطر این تصمیم
کردند. سپس وى شروع اند و در غربت احساس دلتنگى مىخود وابستههایش تا چه اندازه به مادربزرگکه بچه

به هر روى، من مطیع خداوندهستم و هر جا که مسیح اراده کند «به گریستن نمود و در حال گریه کردن گفت: 
وقتى قصه سوزناك زن میسیونر به پایان رسید، بر نیمى از اعضاى کلیسا این احساس حکمفرما » خواهم رفت.

»ات برگرد!شود، به خانهتو را به خدا اگر مى«بود که شده 
اى بود که به جماعت اش در کلیسا، کمتر هفتهشناسم که در طول سى سال خدمت روحانىمن شبانى را مى

گفت: پوشى کرده است. او همیشه مىیادآور نشود که به خاطر شبانى آنها از چه شغل و موقعیت خوبى چشم
خواستم به اینجا ام. هرگز نمىد درك کنید که من در اینجا چه فداکارى عظیمى به خرج دادهتوانیشما نمى«

من مطمئن نیستم که او چندان هم از اینکه شبان شده، احساس » بیایم، ولى ترجیح دادم از خدا اطاعت کنم.
اکارى بزرگى در دانند که او چه فدخواست مطمئن شود که همه مىپشیمانى کرده باشد، ولى دست کم مى

کند.حقشان کرده که به آنها خدمت مى

مخالفت با رویاى خدا
). 19:26(اعمال » از رویاى آسمانى سرپیچى نکردم«پولس رسول در پیشگاه آگریپاس پادشاه چنین گفت: 

به قول ورزند، وشاید این حرفى باشد که هر فرد مسیحى نتواند بزند. کسانى هستند که در سکوت عصیان مى
گردند. ما باید چقدر متکبر باشیم که فکر کنیم خداى قادر مطلق محسوب مى» مخالف خاموش«معروف 

توانیم هر جنبه اراده خدا را که دلمان خواست، دستچین و گزینش نماییم!مى
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سه بار یا کالم خداوند به یونس به طور ویژه براى کسانى پر معنى خواهد بود که در دلشان پیغامى را دو،
و شما در برابر مأموریت » برو«گوید: اند. آیا خدا به شما مىبیشتر تکرار کرده و هنوز به دعوت خدا لبیک نگفته

خواهد اکنون از طریق بازخوانى داستان یونس، چیزى را که مدتها پیش در دلتان کنید؟ خدا مىاو مقاومت مى
گذاشته، بار دیگر تکرار کند.

دانست چه باید بکند، اما یک مشکل اى دریافت نموده و مىخداوند را شنیده بود. او مکاشفهیونس آواز 
داشت: او نظرى مخالف نظر خدا داشت.

برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و برآن ندا کن زیرا که «کالم خداوند بر یونس بن امتاى نازل شده، گفت: 
یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند و به اما » شرارت ایشان به حضور من برآمده است.

اش را داده، سوار شد تا همراه ایشان از حضور اى یافت که عازم ترشیش بود. پس کرایهیافا فرود آمده، کشتى
).1:1- 3خداوند به ترشیش برود (یونس 

ار نهاد. ما از همه دالیل گریز وى یونس این نخستین کالم خداوند را شنید، اما در جهت مخالف پا به فر
اطالعى نداریم. شاید وى از روبرو شدن با مردم نینوا واهمه داشته. شاید فردى، متعصب بوده و نسبت به آنان و 

دانیم این است که او از ستم مردم نینوا شاکى بوده و دلش دیگر غیریهودیان نظر خوشى نداشته است. آنچه مى
است. به هر روى، یونس به خدا نه گفت. هر چند او یکبار این فرصت را از دست داده سوخته به حال آنان نمى

بود، خدا بزرگوارانه به او فرصتى دوباره داد.

برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به «پس کالم خداوند بار دوم بر یونس نازل شده گفت: 
).1:3-2(یونس » تو خواهم گفت، به ایشان ندا کن.

اما من » چرا خدا به این آدم فرصتى دوباره داد؟ او شایسته دعوت خدا نبود!«شاید وسوسه شده بگویید: 
اى یونس خرده بگیرم که چرا در دادن پاسخ مثبت به خداوند تأخیر کرد، چون خودم هم تجربهتوانم برنمى

ام.مشابه او داشته

دعوت براى گردهم آوردن کل شهر
از من کرد و با آتش تعمیدم داد، نگذشته بود 1997اى که خداوند در سال هنوز مدت زیادى از مالقات ویژه

ردهم آوردن همه کلیساهاى شهرم، الپالتا فراخواند. او براى فهماندن خواست خود عمالً که خداوند مرا براى گ
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توانستم یک ورزشگاه را ببینم که ماالمال از جمعیتى بستم، مىبه من رویایى نشان داد. وقتى چشمانم را مى
است که طالب تقدس از خدا هستند.

تن از شبانانى که از جمله دوستانم بودند، صحبت کردم. پس از دیدن این رویا، طبق روال معمول با چند
آنها مرا از انجام چنین کارى به کلى ناامید کردند. آنان به من اطمینان دادند که شبانان کلیساهاى شهر با یکدیگر 
دعا یا همکارى نخواهند کرد. به من گفتند که شهر دچار تفرقه شده و دودستگى چنان شدت یافته که عمالً 

یسا در شهر الپالتا به دوپاره تقسیم شده است.کل
هایى تایپ کردم تا بفرستم، ولى وقتى دریافتم که شهر در حتى براى چند تن از شبانان کلیساهاى شهر نامه

اى غیرمذهبى است، مسئله را مسکوت گذاردم. با خودم فکر کردم که خوب، آن هنگام سرگرم برپایى جشنواره
خدا نبوده است.حتماً این فکر از

رفتند، بدون آمدند و مىها از پس هم مىسه سال بعد، آواز خدا در زندگیم رو به خاموشى گرایید. هفته
اینکه کالمى از او بشنوم. براى خدمت در کنفرانسى به انگلستان سفر کردم، ولى او با من سخن نگفت. به 

ماند و چیزى بت به شخص من همچنان خاموش مىدیدم، ولى نسرفتم و حضورش را علناً مىجلسات مى
گشتم، پیوست، اما وقتى به هتل محل اقامتم برمىشد، معجزات عظیم به وقوع مىگفت. جاللش ظاهر مىنمى

توانستم حضور خداوند را حس کنم. من که از این وضع به شد. اصالً نمىآورى خاموش مىخدا به طرز حیرت
علت را جویا شدم. شدت نگران شده بودم در دعا

یک روز بعدازظهر که براى دویدن بیرون رفته بودم، واکمن خود را هم همراه بردم تا به موعظه واعظى که 
در کنفرانس پیش از من سخنرانى کرده بود، گوش بدهم. قصدم این بود که نسبت به آنچه که خدا پیش از 

کنم.سخنرانى من در کنفرانس انجام داده دیدى کلى پیدا
خدا دوست ندارد حرف خود را دوبار تکرار کند. او یکبار «گوید: دویدم، شنیدم که واعظ مىدر حالى که مى

به محض اینکه این کلمات را شنیدم از دویدن » ماند.گوید و بعد در سکوت منتظر اطاعت ما مىچیزى به ما مى
گوید. خداوندا، من را مى«اى زانو زدم و گفتم: سرانجام گوشهبازایستادم. اول به آرامى به راه رفتن ادامه دادم و 

سه سال پیش تو از من خواستى همه کلیساهاى شهرم را گردهم فرابخوانم و من اطاعت نکردم. مرا ببخش. اگر 
در آن لحظه بود که یونس، نبى » دهم دیگر این نااطاعتى را تکرار نکنم.فرصتى دوباره به من بدهى، قول مى

میل به خدمت را درك کردم!یع و بىنامط
بعد از دعا احساس کردم خدا چراغ سبز نشان داد. او فرصتى دوباره به من بخشید، اما حاال دیگر ما حتى در 

کردیم. بار نخست که خدا از من خواست ترتیب گردهمایى را بدهم، خودم یکى از الپالتا هم زندگى نمى
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اما در ظرف این سه سال من از شبانى کلیسایم استعفا داده بودم تا رویاى شبانان کلیساهاى آن شهر بودم، 
جهانى را که خداوند به من داده بود جامه عمل بپوشانم.

شد، کارم را شروع هاى رادیویى دریک ایستگاه رادیویى مسیحى که در الپالتا پخش مىپس با پخش برنامه
ام هاى رادیویىاهاى شهر یک گردهمایى یا ترتیب دهم. در برنامهام این بود که براى همه کلیسکردم. نقشه

پیرامون گردهمایى حرف زدم و از همه کلیساها دعوت کردم در آن شرکت کنند. با یکى از شبانان الپالتا تماس 
آوردناالن بدترین موقع براى گردهم«گرفتم و از او درخواست پشتیبانى و مشارکت نمودم. به من جواب داد: 

کلیساها است! شبانان دچار اختالف و چند دستگى هستند. یک انشعاب تازه در شهر به وجود آمده و جو 
خود سعى نکن ورزشگاه کرایه کنى، روحانى اصالً مساعد نیست. اگر قبالً اوضاع بد بود، اکنون بدتر شده. بى

ردیدآمیز دیگران مرا از هدفم ولى این بار من اجازه ندادم سخنان ت» چون این کار تلف کردن پول است.
منصرف کند.

ام. پس تصمیم گرفتم ام و به او قول صریح دادهدانستم که در این رابطه از خداوند هدایت مستقیم گرفتهمى
فقط اجازه آنها برایم کافى بود. باالخره -ها پیش بروم، چه دیگران از من پشتیبانى کنند و چه نکنندبر طبق نقشه

، ولى همین اجازه برایم بس »براى شکست خوردن مجازى«ریافت کردم که فحواى کالمش این بود که ایمیلى د
کردم کارم با شکست مواجه خواهد شد، اما خود را متقاعد ساختم بود. باید اعتراف کنم که خودم هم فکر مى

گیرم و در کار خودم موفق که اگر در انجام اراده خدا شکست بخورم، بهتر از آن است که راه خودم را پیش ب
شوم.

اند که از ما هیچ دانم که مردم نخواهند آمد. برخى شبانان از پیش به من خبر دادهخداوندا، من مى«گفتم: 
پشتیبانى نخواهند کرد و کلیساهایشان در این گردهمایى حضور نخواهند داشت. بعضى از آنها حتى قدغن 

کت نکنند. هیچ راهى براى کشیدن مسیحیان به این گردهمایى وجود اند که اعضایشان در جلسات شرکرده
ندارد. ولى خداوندا، به خاطر اطاعت از فرمان تو، من ورزشگاه را اجاره خواهم کرد. حتى اگر فقط پنجاه نفر 

دیگر ام و شاید ام را در این شهر به انجام رساندههم خودشان را آفتابى کنند، براى من کافى است و من وظیفه
»هرگز این کار را تکرار نکنم!

اى به آغاز جلسات نمانده بود که شبانان کم کم احساس کردند، این گردهمایى در اراده هنوز دو سه هفته
هایى چاپ خداست. جوانان از کلیساهاى مختلف دور هم جمع شدند و شروع به سازماندهى کردند. آنان آگهى

پیوست.ند. چیز جدیدى داشت به وقوع مىکردند و در سراسر شهر پخش نمود
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زمانى که من و همسرم پا به ورزشگاه گذاشتیم، جاى سوزن انداختن نبود. روز دوم گردهمایى هنوز مردد 
شب 7کک 0زد، رگبار شدیدى بود که تمام روز باریده بود. امإ؛بودم و آنچه که بیشتر به تردید من دامن مى

اش، آدم در خود جمعیت پر شد. در روز سوم، ورزشگاه بیش از گنجایش واقعىهنگام بار دیگر ورزشگاه از
جاى داده بود. روزنامه محلى گزارش داد که در ورزشگاه بیش از شش هزار نفر گردهم آمده بودند، حال آنکه 

ظرفیت آن تنها براى سه هزار نفر برآورد شده بود.
هر الپالتا مشاهده کرد. شبانان شهر باز هم براى گردهمایى و توان در شنتایج این جلسات را هنوز هم مى

رفت، انجام اتحاد بین کلیساهاى شهر دست به فراخوانهاى ماهیانه زدند. آن گردهمایى عظیمى که انتظارش نمى
شود.پذیرفته بود. اکنون بیدارى روحانى در سطح شهر الپالتا با شتاب دنبال مى

دهدا جالل مىهخدا، خود را در ناممکن
تواند نام خود را از طریق آن ناممکن جالل دهد. کتاب رسد، خدا مىحتى اگر چیزى ناممکن به نظر مى

یونس، به راستى کتاب پیروزى است، هرچند که خود یونس از سهمى که در این پیروزى داشت بهره چندانى 
نبرد.

گریختن از حضور خدا مرتکب عمل اشتباهى شد. در بینیم که یونس با در دو باب نخست این کتاب مى
پس او -اش اشتباه استکند، ولى هنوز دیدگاه و طرز تلقىبابهاى سه و چهار، یونس اشتباه خود را اصالح مى

همچنان بازنده است. حتى موفقیتى که به دست آورد، او را خشمگین و عصبانى کرد. کالم خداوند براى بار 
برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت، به «ده گفت: دوم بر یونس نازل ش

خدا طبعى شوخ دارد. او یک یهودى محافظه کار را برگزید تا به شهرى که مورد نفرت همه » ایشان ندا کن.
ر دل یونس یهودیان بود برود و آنان را به توبه فراخواند. نینوا شهر ستمکارى و وحشیگرى بود. آنچه د

خداوندا، عدالت خود را بیاور و فیضت را «گذشت، حس انتقام بود، نه بیدارى روحانى. دعاى او این بود: مى
دیدگاه او نسبت به این » باز دار. کمکمان کن تا با این قوم (آشوریان) تصفیه حساب کنیم و انتقاممان را بگیریم.

فهمید که خدا قصد دارد به او رى کوته فکرانه بود. او نمىغیریهودیان نجس، دیدگاهى مذهبى و تؤام با داو
خواهد که او این کالم را با خود به میان آنها ببرد.نشان دهد که نقشه نجات براى همه قومها است و مى

گیریهاى خدا در تضاد است. عهدجدید گیریهاى ما مسیحیان حتى، به طور آشکار با نتیجهخیلى وقتها نتیجه
گیرى دروغین و ها. قلعه، یک نتیجهبرد. قلعهاى خاص به کار مىگیریهاى غلط واژهتوصیف این نتیجهبراى 
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افتد گیرى طورى در فکر و ذهنمان جا مىایم. معموالً این نتیجهاشتباه است که ما آن را به عنوان حقیقت پذیرفته
تواند نفوذ نماید.القدس به درونش نمىکه نور روح

باید این قلعه را درهم کوبید؟ باید آن را با نیروى خدا ویران سازید. براى منهدم ساختن دیوارهاى چگونه
گیرند، به ایم و این دیوارها جلوى پذیرش اراده خداوند و حقیقت خدا را مىنامرئى که گرداگرد قلبمان کشیده

نیروى خداوند نیازمندیم. 
خواست به نینوا برود اى ایجاد کرده بود. او نمىر ضد اهالى نینوا قلعهیونس هم از قرار معلوم در دل خود ب

و همچنین دوست نداشت که خدا هم به آنجا پا بگذارد. با این وجود، خدا براى بار دوم که وى را فراخواند، 
اطاعت نمود: 

آنگاه یونس برخاسته، برحسب فرمان خداوند به نینوا رفت و نینوا شهر بزرگ بود که مسافت سه روز داشت. و 
بعد از چهل روز نینوا سرنگون «یونس به مسافت یک روز داخل شهر شده، به ندا کردن شروع نمود و گفت: 

).3:3-4(یونس » خواهد شد

اگر «این دو آیه کوتاه دربرگیرنده کل محتواى موعظه یونس بود. او فراموش کرد قسمت دوم پیغام یعنى: 
تر، او نکته آخر موعظه را ، را براى اهالى نینوا موعظه کند. به عبارت دقیق»توبه کنید، خدا شما را خواهد آمرزید

اعم -ینوا به خدا ایمان آوردند. پادشاه به همه شهروندانگوید که اهالى ناز یاد برده بود! کتاب مقدس به ما مى
فرمان داد که روزه بگیرند. آنان پالس که نماد توبه و فروتنى در پیشگاه خداست، برتن کردند.-از غنى و فقیر

ه، و چون پادشاه نینوا از این امر اطالع یافت، از کرسى خود برخاسته، رداى خود را از بر کند و پالس پوشید
مردمان و «بر خاکستر نشست. و پادشاه و اکابرش فرمان دادند تا در نینوا ندا در دادند و امر فرمود، گفتند که 

بهایم و گاوان و گوسفندان چیزى نخورند و نچرند و آب ننوشند و مردمان و بهایم به پالس پوشیده شوند و 
از ظلمى که در دست اوست بازگشت نماید. نزد خدا به شدت استغاثه نمایند و هر کس از راه بد خود و 

-9کیست بداند که شاید خدا برگشته، پشیمان شود و از حدت خشم خود رجوع نماید تا هالك نشویم (یونس 
6:3.(
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شوید؟ تصور کنید که مقامات غیردینى اگر روزى کل شهرتان به سوى خدا بازگشت نمایند، آیا شوکه نمى
ن چنین خبرى را اعالم کنند! شهر شما خارج از حیطه فیض خدا نیست. خدا آنقدر تاشهرتان و رهبران دینى

تواند شهر شما را در ظرف یک روز متحول سازد. قدرت دارد که مى
درنگ حسى از اضطرار بر مردم وقتى یونس شروع به اعالن پیغام خود خطاب به اهالى شهر نینوا کرد، بى

اج به توبه هستند. آنان چنان مصمم به توبه بودند که حتى چارپایان خود را وادار مستولى شد و دریافتند که محت
به روزه گرفتن کردند. وقتى خدا اقدام جدى ایشان را مشاهده کرد و دید که چطور از راههاى شریرانه خود 

. رحمت خدا بر اش را داده بود، عملى گردداند، برآنها رحم کرد و نگذاشت هالکت و داورى که وعدهبازگشته
اش چربید.داورى

کردیم که واعظ از اینکه مردم به پیغامش گوش کرد و حال اگر این تنها باب کتاب یونس بود، البد فرض مى
بینیم که این واعظ از ثمره وعظ خود، نتیجه اند، شادمان گشته است. اما در باب بعدى مىبدان لبیک گفته

که اهالى نینوا نجات یافته بودند، عصبانى شده بود!شخصى گرفت. او به راستى از این
کنند که اگر ها هستند که در مورد بیدارى روحانى عقاید خاصى دارند. شاید فکر مىاین روزها، بعضى

بیدارى روحانى بیاید، باید حتماً با فالن شیوه پرستش همراه باشد و حتماً فالن افراد را در بر بگیرد. وقتى ما 
ودمان عقاید از پیش پنداشته در مورد چگونگى عملکرد خدا داشته باشیم، ممکن است این عقاید با براى خ

آید که ما از او اطاعت کنیم ولى از ثمره کار مسیح لذت آنچه مسیح در نظر دارد متضاد باشد. پس حتى پیش مى
بریم، مگر اینکه چیزى در نبریم. در نتیجه ممکن است باقى عمر خود را در سرخوردگى و ناراحتى به سر

درونمان عوض بشود.
یونس اطاعت کرد، ولى بدون میل و رغبت خدمت کرد. او نسبت به مردم و شهر نینوا هیچ رحم و شفقتى 

خواست که داورى خدا بر این شهر فرود آید. شاید او اینگونه آموخته بود که کرد. درواقع او مىاحساس نمى
اما او یادنگرفته بود که اراده خدا را -خت و هولناکند که بهتر است انسان اطاعت کند،نتایج نااطاعتى چنان س

با خوشحالى پذیرا شود.

از نقشه خدا لذت ببرید
گوید که متحول شدن شهرمان امرى امکان خواند. او به ما مىخدا  امروز کلیسا را به سطحى باالتر فرامى

تواند مى9کک 5خدإ؛» عصیان این زمین را در یک روز رفع خواهم نمود«گوید: چنین مى9:3پذیر است. زکریا 
شهرى را در ظرف یک روز از لحاظ روحانى بیدار کند، همانطور که در زمان ایلیا و یونس این کار را کرد. جو 
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کنیم مىتواند به کلى عوض شود. آن زمانى که ما صرف دعا، روزه و اعالن اراده خدادر یک بعد از ظهر مى
شود؛ خدا حصاد را خواهد فرستاد.بیهوده تلف نمى

کنیم. کند که ما با سرسختى و لجاجت خود از لذت بردن از نقشه خدا خوددارى مىمشکل زمانى بروز مى
خواهد خدا کارهایش را فقط به روش ما پیش ببرد، آن وقت نشان هر وقت به این نتیجه برسیم که دلمان مى

ایم.برکت واقعى را از دست دادهدهیم کهمى
یونس قبالً نااطاعتى را تجربه کرده بود. او تجربه خود را با گریختن از دست خداوند آغاز کرده بود (یونس 

رود، وى اعتراف کرد که ). وقتى دریا نوردان از او شروع به پرس و جو کردند که از کجا آمده و به کجا مى3:1
).10(آیه » اى؟چه کرده«پس آن مردمان سخت ترسان شدند و او را گفتند: «گریزد.از دست خدا مى

انگیزه او منفى بود. » مقصد من هر جایى است، جز اراده خداوند.«به عبارت بهتر، یونس به آن مردان گفت: 
شکاالت کند. نااطاعتى وى موجب بروز اخواهد برود و از دست که فرار مىدانست که کجا نمىاو فقط مى

متعددى شد. یکى از این اشکاالت تأخیر بود. اگر نااطاعتى کنید، اراده خدا را براى زندگى و شهرتان به تأخیر 
خواهید انداخت.

قانونى هست که همه انسانها مجبور به پیروى از آن هستند، و این هیچ ربطى به میزان روحانى بودن آنها 
زمان بر روى زمین جاودانى نیست. اگر ما مقاومت کنیم و وقت را با ندارد. این قانون، قانون زمان است.

شود. ما به پرسش و پاسخ و مخالفت با اراده خدا سپرى نماییم، مقاومت ما سبب تأخیر در انجام اراده او مى
هیچ وجه حق نداریم در فرمانبردارى از خدا تعلل کنیم.

ز رهبران به من زنگ زد و قرار مالقاتى از من خواست. او در کلیسایى که من شبانش بودم، روزى یکى ا
خواهم به کشیش سرجیو، مى«گفت که باید حتماً مطلب مهمى را به من بگوید. وقتى به دفترم رسید، گفت: 

- امکنم. این هفته تصمیمى گرفتهشما این مطلب را بگویم. من در این کلیسا بیست و پنج سال است که کار مى
»درصد عمر و زندگیم را به خدا بدهم.100ز این به بعد خواهم امى

شناختم مسیحیانى را که ربع قرن زندگى من از شنیدن این حرف هم خوشحال شدم و هم کمى گیج. مى
کنم. بگو خداوندا، من همه چیز را به تو تسلیم مى«خود را وقف خدمت کرده بودند ولى هرگز نگفته بودند: 

توانست این همه سال خادم خدا بوده باشد ولى تا این چگونه این مرد مى» رایت انجام دهم.خواهى تا بچه مى
موقع خود را وقف اراده خدا نکرده باشد؟ هیچ مسیحى نیست که در اطاعت از خدا به نقطه صددر صد برسد. 

او را به تعویق مسیحیانى هستند که با چانه زدن، مذاکره، بهانه آوردن و شرط گذاشتن براى خدا، اراده
کشیم. به کنند. به تعبیرى، ما هنگام خدمت کردن به او پاهایمان را روى زمین مىاندازند و روند آن را کند مىمى
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تواند القدس مىرود. اگر بگذاریم او ما را با خود ببرد، روحهمین خاطر است که کلیسا اینقدر آهسته به پیش مى
.تر از اینها حرکت کندخیلى سریع

شود. ممکن است ما اشکال واقعى در به تعویق انداختن اطاعت این است که عاقبت تبدیل به نااطاعتى مى
خودمان را خیلى هم روحانى بدانیم، ولى درعین حال آواز خدا را که در گذشته در گوشمان نجوا کرده، 

شود.کند و نه نظرش عوض مىفراموش کرده باشیم. ولى خدا نه فراموش مى
- هنگامى که من و همسرم براى شرکت در میتینگ اتحاد بین کلیساهاى شهر الپالتا وارد ورزشگاه شدیم

، اتفاق جالبى افتاد. افرادى از میان جمعیت -ام به تعویق انداخته بودماى که من به خاطر نااطاعتىهمان برنامه
آورى؟ من همان راننده ا مرا به خاطر مىکشیش، آی«گرفتند. مردى با من دست داد و گفت: جلوى مرا مى

هاى ورزشگاه پایین آمد و خانم دیگرى از جایگاه صندلى» تاکسى هستم که تو درباره مسیح به او شهادت دادى.
آید؟ من کوکا هستم، همانى که زمانى کشیش سرجیو، آیا مرا یادتان مى«خود را به من رسانید و گفت:

به دم خانه ما آمدید و درباره مسیح با ما صحبت کردید. حاال من یک مسیحى تان بودم. شما یک روز همسایه
قلبم ماالمال از شادى شده بود!» وقف شده هستم.

القدس به خانه کوکا رفتم. او دخترهاى نوجوانش را آن روزى را به یاد آوردم که با اطاعت از هدایت روح
د تا همگى به حرفهاى من گوش بسپارند. هنگامى که گرد خود جمع کرد و تلویزیون را هم خاموش نمو

صحبتهایم تمام شد، او را به سوى خداوند راهنمایى کردم. اکنون خیلى خوشحالم که آن بار اطاعت از خدا را 
به تعویق نینداختم! 

دهیم. یکسال بعد از آن گردهمایى اول، ما بار دیگر به الپالتا برگشتیم تا میتینگ اتحاد دیگرى تشکیل
هاى قدیم دیدارى تازه کندو شخصاً آنها را براى شرکت در همسرم، کتى سرى به خانه سابقمان زد تا با همسایه

جلسات دعوت نماید. وقتى به خانه کوکا رسید، زنگ در را به صدا درآورد.مردى دم در آمد. کتى از او پرسید: 
نه؟ببخشید، خانم خانه تشریف دارند نام ایشان کوکا است،«

این درست سه ماه پس » کوکا مرد. او در دسامبر سال گذشته بدرود حیات گفت.«مرد در پاسخ کتى گفت: 
از زمانى بود که ما او را در میتینگ اتحاد کلیساها مالقات کرده بودیم. واقعاً شادمانم که در مورد او ما هیچ 

آورد و اکنون در آسمان نزد خداوند خویش نبود.شنید و ایمان نمىتأخیرى نکردیم. واال او کالم را نمى

نااطاعتى: یک تأثیر منفى
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گذارد. اگر ما کامالً خود اى است که بر اطرافیان ما مىاشکال دیگرى که نااطاعتى مسبب آن است، تأثیر منفى
امان تحت تأثیر نوادهرا به خداوند وقف نکنیم و در انجام آنچه که خواست اوست از ته دل شادمان نباشیم، خا

تأثیر قرار خواهد گرفت و این منفى بودن به روحیه منفى ما قرار خواهند گرفت. رابطه زناشویى ما هم تحت
کلیساهاى ما نیز سرایت خواهد کرد. این واقعیتى اجتناب ناپذیر است. اگر در اراده خدا نیستید و از انجام آنچه 

کنید، ناگزیر تأثیرى که بر دیگران خواهید گذاشت، خوب نخواهد مىگوید، خوددارى که خداوند به شما مى
بود.

در مورد یونس، تأثیر منفى کامالً مشهود بود. کشتى که او در آن سوار شده بود در اثر توفان در حال غرق 
» یم؟امقصر کیست؟ چرا به چنین مکافاتى گرفتار آمده«شدن بود! مردم شروع به پرس و جو کردن نمودند: 

قرعه افکندند و قرعه به نام یونس درآمد.
) چه پرسشى! 11:1(یونس » با تو چه کنیم تا دریا براى ما ساکن شود؟«مردمان سوار کشتى از او پرسیدند: 

مرا برداشته به «، گفت: »بیایید دست به دعا برداریم و از خدا طلب مغفرت کنیم«یونس به جاى اینکه بگوید: 
»دریا بیندازید.

میلى و عدم رغبت او به خدمتى که خدا ند پیروى نکند. بىیونس حاضر بود بمیرد ولى از اراده خداو
خواسته بود انجام دهد، از او فردى منفى و دلمرده ساخته بود. همچنین او آنقدر عصبانى بود که مرگ را بر 

داد. پس آنان وى را به دریا انداختند و ماهى بزرگى آمده وى را بلعید، بدون اینکه او را زنده بودن ترجیح مى
شوند کند، بسى شگفت است! اگر الزم باشد همه آفرینش جمع مىشد. کارهایى که خدا با آدمهاى عاصى مىبک

تا هر طور شده ما را به راه درست بازگردانند.
هنگامى که یونس در شکم ماهى بزرگ زنده به گور شد، شروع به دعا و توبه کردن نمود. سپس گفت: 

).9:2هم نمود (یونسبه آنچه نذر کردم وفا خوا
خواهد، برود. سرانجام، یونس درحالى که در شکم ماهى حبس بود، راضى شد به آنجایى که خدا مى

اطاعت ظاهرى
به عبارتى دیگر، یونس سرانجام قبول کرد آنچه را که قولش را به خدا داده بود، به او بدهد. در اینجا ما 

م، نه تغییر در دیدگاهش. بسیارى از مردم از نظر ظاهرى از رویایى که کلیسایشان شاهد تغییر در رفتار او هستی
کنند، ولى باطناً دلشان با آن رویا یا آنچه انجام دهد، متابعت مىدارد یا آنچه که خدا در شهرشان انجام مى
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خدماتمان لذتى هم دهیم هماهنگ نیست، از کارها وگیرد، نیست. وقتى دلهایمان با اعمالى که انجام مىمى
نخواهیم برد.

یونس عاقبت مجبور شد براى موعظه به نینوا برود. پس از اینکه پیغام خدا را اعالم کرد، مردم توبه کردند. 
ولى واکنش یونس چه بود؟

).1:4اما  این امر یونس را به غایت ناپسند آمد و غیظش افروخته شد (یونس 

اراده خدا همساز یا اصطالحاً کوك نیست، حتى اگر بیدارى روحانى هم بیاید، ما عصبانى وقتى دلهاى ما با 
که وقتى بیدارى -شناسمو آنها را حتى با نام کوچک و نام خانوادگى مى-امخواهیم بود. من کسانى را دیده

مسیحى واقعى از آمدن روحانى در شهر الپالتا آمد، بسیار عصبانى شدند. واقعاً برایتان عجیب نیست که یک 
بیدارى روحانى برافروخته گردد.

اند. تا پیش از بیدارى روحانى، شبانان فرصت را از دست داده» شانشبان شخصى«ها ناراحتند چون بعضى
داشتند در پایان جلسه کلیسایى دم در بایستند و با تک تک اعضا دست داده خوش و بش و احوال پرسى کنند. 

توانند همیشه با تک تک شود، دیگر شبانان نمىآورند و ازدحام مىران نفر جدید به کلیساها رومىاما وقتى هزا
کنند، و تازه غرغر و شکایت شروع اعضا دست بدهند. درواقع برخى از مردم حتى جا براى نشستن پیدا نمى

شود.مى
کنند. اینان در دلهاى خود براى ى مىگیرند و از وضع موجود اظهار نارضایتبرخى با شبانانشان تماس مى

اند. تنها خواستشان این بوده که کلیسا فقط به آنها خدمت کند. اینها نه انسانهاى بدى هستند شهرشان بار نداشته
اند. ولى گاهى حتى برخى از آنها حتى سالیان دراز مسیحیان وفادارى هم بوده-و نه افرادى پست و فرومایه

دهد، سازگار سازند. ذات و اى که خدا انجام مىتوانند خود را با کارهاى تازههم نمىوفادارترین مسیحیان
جوهره وفادارى این است که سیال باشد.

کنم، این نشانه وجود چیزى مندى و اظهار ناخرسندى مىدانم که هرگاه شروع به گلهمن در دل خود مى
خداوندا، «گویم: روم و مىد، فوراً در دعا به حضور خدا مىافتغلط در وجود خودم است. وقتى این اتفاق مى

مرا از این ناخشنودى، از این عقده قربانى بودن و از این اندیشه که من تنها کسى هستم که با سفرهاى متعدد و 
ان آورد، به شبانخیلى وقتها که حس نارضایتى و شکایت به من هجوم مى» پردازم، آزاد ساز.خسته کننده بها مى

کنند که زیر جفا و فشار هستند و به خاطر انجیل هر روزه اندیشم که در کشورهایى زندگى مىعالیقدرى مى
جانشان در معرض خطر است و من حتى شایستگى هم منبرى با ایشان را ندارم. 
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ل از سالن ماالما-زمانى که من و همسرم براى خدمت به جمهورى چک رفتیم، جلسات پر از قوت بودند
جمعیت بود و حضور خداوند آنجا را پر ساخته بود. در آنجا دریافتم که شبانى که ما را دعوت کرده بود، رهبر 
کلیسایى است با پیروان بسیار که ماههاى بسیارى را در زندانهاى کمونیستى گذرانیده است. وقتى این را شنیدم 

ند که رنج و جفا به خاطر مسیح را با گوشت و ابرخود لرزیدم چون فهمیدم در این جلسات کسانى نشسته
شان نکنیم. اند، زحماتى که ما حتى از آنها خبر هم نداریم و امیدوارم که هرگز هم تجربهپوست خود لمس کرده

دانستن میزان جانفشانى آنان به خاطر مسیح مرا فروتن ساخت و باعث شد که دیگر بر مشکالت خودم که در 
ها هیچ است، متمرکز نشوم.مقایسه با مشکالت آن

مشتاق اطاعت بودن
بلکه - دهد که اراده خدا را به انجام رسانیم. آتش خدا یک احساس نیستآتش خدا به ما این اشتیاق را مى

یک گرایش است. یک جور اشتیاق براى خدا و جانهاى گمشده است. یونس صاحب خدمت، دعوت و عنوان 
ز کار خداوند لذت نبرد.بود، ولى اشتیاق نداشت. حتى با وجودى که خدا وى را به کار گرفت، ولى او ا

حتى پس از آنکه شهر نینوا توبه کرد، یونس به سماجت خود ادامه داد.

آه اى خداوند، آیا این سخن من نبود حینى که در والیت خود بودم و از این «و نزد خداوند دعا نموده گفت: 
).2:4(یونس » سبب به فرار کردن به ترشیش مبادرت نمودم

آید. بحث کردن ما دار پیش مىاى خندهکنیم، واقعاً صحنهیش از اندازه با خدا بحث و بگو و مگو مىوقتى ب
خداوندا، من به تو چنین و «گوییم: دهیم و مىمعنى است، ولى ما باز به بحث کردن با خدا ادامه مىکارى بى

»دادى. حق با من بود.چنان گفتم. تو بایستى به حرفهاى من گوش مى
با اینکه یونس با خدا به بحث و جدل پرداخت، باز خدا به او رحم کرد. خداوند به او چنین پاسخ گفت: 

).4:4(یونس » آیا صواب است که خشمناك شوى؟«

القدس در دلتان این پرسش را از شما اید، روحاگر در حین انجام اراده خدا، از دست او خشمناك شده
کند. آیا حق دارید که خشمناك باشید؟ آیا درست است که شکایت کنید؟ آیا حق دارید با دعوتى که خدا از مى

فت ورزید؟تان...کلیسایتان...یا شهرتان به عمل آورده مخالخودتان...خانواده
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شوند تا از ورزند زیاد است، ولى آنها هرگز سوار کشتى نمىتعداد کسانى که نسبت به اراده خدا عصیان مى
کک همچنان از باور «تر است. امإ؛تر و نامحسوسدست خدا به جایى بگریزند. عصیان و نافرمانى آنان زیرکانه

زنند. مقاومت و مخالفت ایشان از نوع مخالفت ز مىکردن آنچه که خدا براى شهرشان مقدر فرموده، سربا
خاموش است.

ما در آرزوى روزى هستیم که اعضاى کلیساها به شبانانى که براى شهرشان دید و رویا دارند، ملحق شوند و 
اند، پا به میدان مبارزهبه آنها دلگرمى و قوت قلب بدهند. دعاى ما این است که کسانى که گوشه گود نشسته
گذارده براى رویایى که خدا براى شهرشان دارد، از بذل وقت و پول خود مضایقه نکنند.

کند. او ما را به اکنون خدا در شهرهاى مختلف ما را از خواب بیدار کرده رویاى بیدارى روحانى را ندا مى
ه بگیریم. در روزگار یونس، توانیم بخشى از کار حصاد را به عهدخواند که هر یک از ما مىاین واقعیت فرامى

واسطه از یونس براى خدمت دعوت کرد امروز خدا در کلیسا شبانان و رهبرانى را خدا به طور مستقیم و بى
گمارده تا ما را در جهت صحیح راهنمایى کنند.

زمان آن فرا رسیده که هر غیظ و خشم و ناخرسندى را کنار بگذاریم. وقت آن است که جسممان را 
لوب ساخته از اراده خدا پیروى کنیم. دقت کنید که یونس در ظاهر کارش را به  خوبى انجام داد. او به نینوا مص

رفت و پیغام خدا را خطاب به اهالى شهر موعظه نمود. اما دیدگاهش همچنان نادرست بود.

)5:4یونس از شهر بیرون رفته...نشست تا ببیند بر شهر چه واقع خواهد شد. (یونس 

یونس هنوز امیدوار بود که این مردم عصیانگر، شرور و پلید را خدا نابود سازد. از این رو نشست و به شهر 
خواهید که امور را مطابق میلتان زبانى از خدا مىچشم دوخت. شاید شما هم نشسته و منتظرید و به زبان بى

تغییر دهد.
تا فالن مسئله درست نشود، من دیگر با کلیسا همکارى «اید: هاید و گفتشاید سالها پیش دل آزرده شده

بیا، «گوید: اید تا ببینید چه روى خواهد داد. عیسى پیش رویتان ایستاده و مىو منتظر نشسته» نخواهم کرد.
نگذارید رنجش موجب » دشمنانت را ببخش و برایشان دعا کن. با رویایى که من برایت دارم همگام شو.

در دام یونس شود!افتادنتان
شنوند. شاید بدین خاطر باشد که هنوز آنچه را که کنند که همیشه از خدا یک چیز را مىها فکر مىبعضى

دهند روزشان را با اندوه به شب اند. برخى آدمها ترجیح مىخدا اول بار به ایشان گفته، به انجام نرسانده
ته در پى انجام اراده خدا نروند.برسانند، ولى دست از رنجش و نومیدى برنداش
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چرا » آیا من نباید نگران شیکاگو...بوئینوس آیرس...بمبئى...یا شهر خود شما باشم؟«پرسش خدا این است: 
فشاریم؟ چرا اینقدر در معرض وسوسه دست کشیدن از تالش خود تر پامىما بر مسیحیتى راحت طلبانه

شیده؟ چرا با رویایى که خدا براى شهرمان در نظرگرفته و با این امید گوییم دیگر خیلى طول کهستیم؟ چرا مى
تواند شهر ما را هم متحول سازد، به خود جان و قوتى تازه که اگر او توانست در نینوا تحول ایجاد کند، پس مى

بخشیم؟نمى
گردد. دعاى من این مىخدا براى به انجام رسانیدن اراده خود براى شهرهاى ما به دنبال افرادى وقف شده

کنم که است که شما نه تنها در اعمال ظاهرى، بلکه در دیدگاه باطنى خود، اشخاصى وقف شده باشید.دعا مى
».لبیک اى خداوند«شما در پاسخ به دعوت خدا قادر به گفتن این جمله باشید: 

که من کودکى بیش نبودم، خدا هنگامى «همین اواخر در یکى از جلسات، مرد جوانى پیش من آمده گفت: 
مرا به خدمت دعوت نمود. بعد من یک دوره سرگشتگى و نابسامانى را پشت سر گذاشتم و تا به امروز این 

ام به قولم وفا کنم و به ام تا به خداوند بگویم که آمادهسرگشتگى ادامه داشت. اما امروز من به محراب آمده
»، لبیک بگویم.دعوتى که خداوند از من به عمل آورده

من حتماً ژاپنى یاد «ام تمام شد، مترجم جوانم به من رو کرده گفت: روزى در جنوب تگزاس، وقتى موعظه
سپس برایم توضیح داد که سالها پیش از سوى خدا هدایت شده که زبان ژاپنى را فرابگیرد و » خواهم گرفت!

اده سازد. اما او پشت گوش انداخته، در اطاعت از براى انجام خدمت میسیونرى در آن کشور خویشتن را آم
فرمان خدا تأخیر کرده بود، ولى اکنون او آماده فرمانبردارى بود. آیا شما هم برخى از فرمانهاى خدا را در کنج 

اید تا خاك بخورند؟اى گذاشتهقفسه
داده نخواهد شد، جز آیت خواهند! اما آیتى بدیشاننسل شرارت پیشه و زناکار آیتى مى«عیسى فرمود: 

یونس نبى. زیرا همان گونه که یونس سه شبانه روز در شکم ماهى بزرگى بود، پسر انسان نیز سه شبانه روز در 
). براى عیسى دالیل انسانى زیادى وجود داشت تا از انجام اراده خدا 39:12- 40(متى » دل زمین خواهد بود.

(لوقا » اى پدر، اگر اراده توست، این جام را از من دور کن؛«دعا کرد: سرباز زند. او به عنوان یک انسان چنین
»اما نه خواست من، بلکه اراده تو انجام شود.«)، اما پشت سرش چنین گفت: 42:22

ور شوند. من یقین دارم که بخشى از نقشه خدا بر روى زمین خادمانى هستند که باید از نو با آتش خدا شعله
یدار کردن و از نو احیا کردن خادمان خفته در خواب غفلت است. وجود این خادمان احیا شده در عصر حاضر ب

هاى الزم براى بدن انسان است.براى بدن مسیح در حکم ویتامین
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یونس هرگز به طور رسمى از دین برنگشت. او هیچوقت ایمان به خدا را ترك نگفت و هرگز از قوم خدا 
ده خدا دور بود. شاید شما هم یکى از اعضاى فعال کلیسایتان هستید و اصالً خودتان را نبرید. ولى دلش از ارا

اید. شاید گیج و سردرگم دانید. با این وجود پیوسته در برابر نداى خدا مقاومت کردهرویگردان از مسیح نمى
ولى اطاعت، شفافیت را آورد، مانده باشید که اصالً اراده خدا چیست. نااطاعتى همیشه با خود سردرگمى مى

درنگ آلودى که به وسیله نااطاعتى به وجود آمده، این است که بىتنها راه رخنه کردن از میان این فضاى مه
گامهایى در جهت اطاعت برداریم.

اش در زندگیت بسپار. شهرت را براى خداوند اى مرد یا زن خدا برخیز. بار دیگر دل خود را به انجام اراده
کن. دست از کشیدن دل خود به دنبالت بردار. روز نجات را به آنانى که محتاج شنیدنش هستند، اعالن صید 

هاى گوناگون مانع از انجام اراده او توسط تو شوند. تو کن. نگذار روحیه منفى، رنجش و دل آزردگى یا بهانه
خواهد در شهرت پیاده کند، باش.اى که خدا مىهم بیا و جزیى از نقشه

اگر بر سراینکه همه چیزت را به خداوند تقدیم کنى، با خود کشمش دارى، به این دلیل است که هنوز به 
پدرى که تو را دوست دارد، توکل ندارى. به خاطر داشته باش که اراده خدا، کامل و نیکو و پسندیده است 

).2:12(نگاه کنید به رومیان 
ا در حق زندگى شما است، دریابید:این عبارت را که یادآور نیکویى خد

هاى من به جایهاى خوش افتاد. دارى. خطهخداوند نصیبِ قسمت و کاسه من است تو قرعه مرا نگاه مى
).5:16-6میراث بهى به من رسیده است (مزمور 

دعاى توبه
ات کنم که قلبم را از این گناه عدم موافقت با ارادهکنم. دعا مىاى خداوند، تو را به خاطر کالمت شکر مى

القدس، همین حاال آمده برهانى. مرا از ناخرسندى این جهانى آزاد ساز. مرا از روح غرغر و شکایت برهان. روح
خواهم که خواهم عوض شوم. مىزى. خداوندا، مىخواهم زندگى و خدمتم را متحول سامرا در برگیر. از تو مى

نه تنها پایهایم بلکه دلم نیز در پیروى از اراده تو باشد. من ازناخرسندى، افسوس خوردن و دلِ ناخشنود داشتن 
آیم. اى خداوند، هر چه از من بخواهى بکنم، با جان و کشم و با شادمانى در پى انجام اراده تو برمىدست مى

ات را انجام دهم، و همانطور که مرا براى انجام همان گونه که به من آموختى که چطور ارادهکنم.دل مى
ات تجهیز کردى، عمل خواهم نمود. مطیع اراده تو هستم.اراده
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کنم که پیش از بنا کردن هر چیز در زندگى من، نخست مشکهاى کهنه مرا خراب کنى. بحثها و پدر، دعا مى
ام آزاد کن. بله، خداوند از هاى مرا نابود کن. مرا از کشمکش درونىتراشىرا خنثى ساز. بهانهاستداللهاى کهنه
کنم که پیش از کاشتن و بنا کردن، ابتدا ریشه کن و ویران نمایى. بیا و عمل انهدام االهى خود را تو خواهش مى

ریشان، هر نااطاعتى و عصیان را درهم در دل من به انجام برسان. هر عمل جسم، هر فکر شیطانى، هر اندیشه پ
گزینم. از داشتن نگرش پوشم و پیروى از راههاى تو را برمىبکوب. اى خداوند، از طریقهاى خودم چشم مى

برد ولى هرگز براى هاى کلیسا را زیر سؤال مىگرانه و انتقاد آمیز که همیشه رویاى رهبران یا برنامهقضاوت
دارم.دست برمىدارد،کمک کردن قدمى برنمى

خواهم درمانده باشم. فرقى ام را ببخش. خداوندا دیگرنمىمرا ببخش، حماقتهاى مرا بیامرز، غرور و خودبینى
هاى توانى مرا به کارگیرى. اى خداوند، اموال و دارایىکند که چقدر من ضعیفم؛ من خادم تو هستم و تو مىنمى

ا نصیبم گردانى، با حکمت آنها را اداره خواهم کرد و هر چه از من در خدمت پادشاهى توست. چون فیضت ر
من بخواهى تقدیمت خواهم نمود. اى خودخواهى، به نام مسیح از من دور شو؛ اى خود محورى، به نام مسیح 

القدس، بیا و شخصیت مسیح را در دل من نقش ببند. خود را از هر چیزى که به از زندگى من دور شود. روح
کنم. من در مسیح هستم. چیزهاى کهنه در گذشت، اکنون همه چیز تازه شده کهنه تعلق دارد خالى مىطریقهاى 

کنم هایم، خدمت و کارم بدم. پدر، دعا مىاست. خداوندا، اکنون آمده دم زندگى بخش خود را به کالبد اندیشه
کنم که هرگز از قلبم در در، دعا مىدرنگ رویاى تو را به روشنى ببینم. پکه چشمان فهم مرا لمس نمایى تا بى

تو روى نگردانم، بلکه با تمامى دل و وجودم تو را خدمت نمایم. به نام عیسى مسیح آمین.
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فصل یازدهم

گناه پطرس: از انسان بیش از خدا ترسیدن

چندین سال پیش در جلسات بیدارى روحانى که در نیویورك برپا شده بود و خیلى هم عالى بود، شرکت 
کرد، کلیساهاى دیگر نواحى را براى شرکت در آن جلسات دعوت داشتم. شبانى که آن جلسات را اداره مى

القدس را در پرجالل روحکرده بود. جالل خداوند بر جلسه نزول فرمود، گویى هیچکدام از ما چنان ریزش 
طول تاریخ زندگیمان تجربه نکرده بودیم. بسیارى توبه کردند، گریستند و دلهاى خود را شکسته فروتن 

ساختند. مکان برگزارى جلسات ماالمال از جمعیت بود و حتى در راهرورها هم جاى سوزن انداختن نبود.
ى پذیرش هتل به من گفت که ترتیب همه چیز داده در روزى که قصد داشتم نیویورك را ترك کنم، متصد

دانستم، چرا که شبان هاى صورتحساب مرا تقبل کرده است. این را از پیش مىشده و کلیساى میزبان همه هزینه
هایم پرداخت شده و جاى هیچ نگرانى نیست. درست در دعوت کننده قبالً به من گفته بود که همه هزینه

با چمدانهایم از هتل خارج شوم، ناگاه فکرى به خاطرم خطور کرد که من باید خواستم اى که مىلحظه
شد که من صورتحساب را ببینم و بدانم که محسوب مى» فضولى«اى صورتحساب را ببینم. این کار تا اندازه

زند تا جلو القدس است که به من سقلمه مىدانستم که این روحمیزبانم براى اقامتم چقدر پرداخته است. اما مى
بروم و رونوشتى از صورتحساب را بگیرم و نگاهى به آن بیندازم.

پس به پذیرش هتل مراجعه کرده از متصدى رونوشتى از صورتحساب را خواستم. تا آن زمان هرگز چنین 
م که در هاى اتاقم را به من داد. تا به آن نگاه کردم، دیددرنگ صورتحساب هزینهکارى نکرده بودم. متصدى بى

خورد. این ها، قلم هزینه استفاده از تلویزیون کابلى براى تماشاى فیلمهاى درخواستى به چشم مىفهرست هزینه
فیلمهاى درخواستى معموالً فیلمهاى سکسى یا پورنوگرافى هستند. لبخندى زده به متصدى پذیرش گفتم که 

ریز برق بیرون کشیدم! من حتى آن را روشن هم من به مجرد ورودم به اتاق هتل، دستگاه تلویزیون را از پ«
آنها بالفاصله هزینه مزبور را از » اند.ام، با این حال هزینه فیلمهاى درخواستى را به پاى من نوشتهنکرده

اى را در خیلى تند و شتابزده. با شگفتى دریافتم که آنها بنا بر عادت چنین هزینه- صورتحساب کم کردند
گنجانند و خیلى از مسافران بیچاره بدون اینکه روحشان خبرداشته باشد، افران خود مىهاى مسفهرست هزینه

اند.پردازند که از آن استفاده نکردههزینه چیزى را مى
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وقتى شبان کلیساى میزبانم آمد تا صورتحساب را بپردازد، آنچه روى داده بود را برایش شرح دادم اکنون 
ا برانگیخت تا به صورتحساب هتل نگاهى بیندازم. آن روز نیویورك را با گفتن این القدس مریقین دارم که روح
القدس که آبروى مرا پیش اینها حفظ کردى و نگذاشتى به صداقت من سپاسگزارم، روح«جمله ترك کردم: 

مرا توانست شهادت وجودى که من گناهى مرتکب نشده بودم، ولى این موضوع مى2بإ؛اًکک » لطمه وارد شود.
کردند.آمدند و شخصاً از من در این باره پرس و جو مىالقدس باطل کند، مگر اینکه خود آنها مىدرباره روح

روراستى و یکرنگى را در خود پرورش دهید
خواهم از هتلى تصفیه حساب کرده خارج شوم، یک رونوشت از صورت از آن روز به بعد، هر بار که مى

ام در نظر دیگران به عهده خودم ام که پاسبانى از یکرنگى و روراستىکنم. اکنون دریافتهىها درخواست مهزینه
است و براى این کار باید نهایت تالش خود را بکنم. باید مراقب تصویر مسیحى که از خود به نمایش 

گذاریم باشیم.مى
روریم. من و شما باید هر روزه در تقدس عطاى خداست. روراستى چیزى است که ما باید آن را در خود بپ

گوید که مسئولیت پاسبانى از مقدس به ما مىدرواقع کتاب». رشد کنیم«زندگى خود از لحاظ صداقت و کاملیت 
حرمت و آبرویمان به عهده خودمان است:

).16:14شمارید، بد گفته شود (رومیان نگذارید در مورد آنچه شما نیکو مى

ترین پیروان عیسى به خاطر جدى نگرفتن کاملیت گیریم که یکى از صمیمىبا خواندن عهدجدید یاد مى
خویش در دام افتاد. پطرس سه سال در مکتب عیسى به فراگیرى درس پرداخته بود. او قدم به قدم استاد گام 

نیدن انجیل به غیر یهودیان را به برداشته و شاهد معجزات او بود. او همان کسى بود که خدإ؛اًکک =فیض رسا
وى بخشید. او کلیدهاى پادشاهى خدا را دریافت کرد. با این حال، پطرس در وضعیتى قرار گرفت که روراستى 
خود را از کف بداد. حتى اگر سالهاست که در کلیسایتان به عنوان معلم، واعظ یا خادم مشغول خدمت هستید، 

یکرنگى را زیر پا بگذارید. ولى حتى اگر بسیارى از اعضاى کلیسا ممکن است به آسانى اصل روراستى و
گرفتار گناه ریاکارى باشند، هیچ ضرورتى ندارد که شما هم در دام آن بیفتید. این اتفاق زمانى براى پطرس افتاد 

گذشت.که هنوز از انتشار انجیل توسط رسوالن در خارج از محدوده یهودیه مدت زیادى نمى
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پطرس به انطاکیه آمد، با او رویاروى مخالفت کردم، چه آشکارا تقصیر کار بود. زیرا پیش از آنکه اما چون
شد، اما همین که آنها آمدند، پا پس کشید و خود را کسانى از جانب یعقوب درآیند، با غیریهودیان همسفره مى

اى که حتى کارى به او پیوستند، به گونهجدا کرد، چرا که از اهل ختنه بیم داشت. سایر یهودیان نیز در این ریا
برنابا نیز در ریاکارى آنان گرفتار آمد. 

اگر «زنند، در حضور همه پطرس را گفتم: اما من چون دیدم آنان در راستاى حقیقت انجیل استوار گام نمى
ست که غیریهودیان را کنى، نه چون یهودیان، چگونه اتو، با اینکه یهودى هستى، همچون غیریهودیان زندگى مى

).11:2-14(غالطیان » دارى که از رسوم یهودیان پیروى کنند؟وامى

پطرس ریاکارانه عمل کرده بود. او بیش از آنکه نگران حفظ شهادت مسیحى خود در برابر غیریهودیانى 
عیب بى«م آمده بودند، کرد، ترجیح داد در برابر ایمانداران یهودى نژادى که از اورشلیباشد که خدمتشان مى

او محتاطانه عمل کرده از سنن و قواعد انسانى پیروى نمود و با این کارش نشان داد که در اعمال ». جلوه کند
خود فردى ریاکار است. ترس پطرس از آدمهاى مذهبى باعث شد که وى در این دام بیفتد.

یکرنگ و روراست نبودن، ریاکارى است
» هاى مقدسکلوپ«اش که آنها را بزرگ سده هفدهم براى گروههاى خانگى مسیحىجان وسلى، واعظ

نامید فهرستى متشکل از بیست و دو پرسش تهیه کرده بود. او شمارى بیش از دویست هزار نفر را در سراسر مى
وى انگلستان در این گروههاى خانگى سازماندهى کرده بود و این سازماندهى ثمره سالها زحمت و خدمت

زد و آتش کرد و به تک تک این کلیساهاى خانگى سر مىبود. او هر ساله هزاران مایل را بر پشت اسب طى مى
افروخت. برخى از پرسشهایى که اومطرح کرده بود، به موضوع بحث ما یعنى یکرنگى تقدس را در آنها مى

پرداختند.ها به بحث و گفتگو مىشوند. آنان در گروههاى کوچک خانگى خویش پیرامون این پرسشمربوط مى
دهید که از آنچه واقعاً آیا خود آگاه یا ناخودآگاه این تصور را در خود پرورش مى«یکى از پرسشها این بود: 

اید بهتر از آنچه واقعاً هستید، آیا کوشیده«پرسش دیگر: » تر، آیا ریاکارید؟باشید؟ به عبارت سادههستید، بهتر مى
این پرسشها توجه مرا به خود جلب کردند. این روزها کمتر کسى هست که از خود این پرسشها را »جلوه کنید؟

بکند.
بهتر جلوه کردن از آنچه به راستى هستیم، اکنون در میان ما مسیحیان امرى عادى شده. نقاب به چهره زدن و 

قعى جلوه کردن چیزى نیست جز از خود تصویرى بهتر جلوه دادن دیگر برایمان طبیعى شده. ولى غیروا
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دانیم که با روحانیت ساختگى و تصنعى. ما نمى-دورویى و ریاکارى. این کار یعنى نقش روحانى بازى کردن
تظاهر کردن به یکرنگى خود را به مخاطره خواهیم افکند.

کردند که زیبایى مىهاى در زمانهاى قدیم، در روم، هنرمندان آن روزگار عمر خود را وقف تراشیدن پیکره
هاى شخصى ببینیم. در تاریخ آمده است که وقتى ها و مجموعهتوانیم در موزههایى از آنها را مىاکنون نمونه

شکست، آن قسمت شکسته شده را با موم جایگزین پیکره گرانبهایى که از سنگ مرمر تراشیده شده بود، مى
متوجه نشود که این پیکره با موم به اصطالح وصله و پینه زدند تا هیچکسکردند و سپس رویش را رنگ مىمى

فروختند و اغلب هم هاى مرمت شده را به جاى پیکره سالم مىشده است. سنگتراشان خیلى از این پیکره
شد.هیچوقت خریدار متوجه شکسته بودن پیکره نمى

cera، و »بدون«به معناى sineد: شدر زبان التین براى پیکره سالم و یکدست از دو واژه استفاده مى
(یعنى sincereگفتند که واژه انگلیسى مى» بدون موم«یعنى sineceraپیکره سالم را ». موم«یعنى 

غل و غش) از آن اقتباس گردیده. در مقطعى از تاریخ این کار چنان رایج شده بود که خریداران هنگام ریا، بىبى
بودند نخست از سازنده یا فروشنده بپرسند که آیا پیکره مورد نظرشان هاى گران قیمت، مجبور خرید پیکره

sine cera.(بدون موم) است یا خیر
) از فریبکارى و دروغ برى هستند. ایشان از انسجام اخالقى sencereغل و غش (ریا و بىآدمهاى بى

خصیت آنان فریب و دروغ جایى نشده است. در ش» از موم ساخته«برخوردارند و هرگز قسمتى از زندگیشان 
گویند و در انجام دهند، دروغ نمىایماندارانى که فریب نمى- ریا استندارد. جهان خواهان دیدن مسیحیانى بى

اى را ببیند، به انجیلى که مسیحیان وعظ نمایند. اگر جهان چنین مسیحى نمونهکارهایشان راستى را مراعات مى
گذارد جهان به انجیل ایمان آورد، مشاهده دروغ و یکى از بزرگترین موانعى که نمىکنند، ایمان خواهد آورد. مى

کنند نمایند و وانمود مىریا در زندگى بسیارى از مسیحیان است. اینگونه ایمانداران خود را مثل جنس اصل مى
گردند. آنان یل مىریا نیستند، مانع انتشار و گسترش انجکه در خود غل و غش ندارند، ول چون یکرنگ و بى

پر از موم هستند!
خواهند آنها را جزو مسیحیان بپذیرند، کنند که مسیحى هستند، اما دیگران نمىها خیلى سریع اعالم مىبعضى

چون ایشان فاقد صداقت هستند. این عده بدون اینکه کار کرده باشند، بر ساعات اضافه کارى هفتگى خویش 
برند. حتى اگر مردگان را زنده ستى از محل کار خود چیزهایى برداشته به خانه خود مىافزایند. در کمال نادرمى

کنیم و بیماران را شفا دهیم (که البته کلیسا به بیش از اینها احتیاج دارد)، اما با نادرستى و دغلکارى عمل کنیم، 
برد. خاطرم هست مطلبى را از کند و تأثیر خدمات ما را از بین مىاین نادرستى از مردمان سلب اعتماد مى
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گفت هنوز چند روزى از شروع کارش نگذشته اى که به تازگى در کلیسا استخدام شده بود، شنیدم. او مىمنشى
داد که چون خود شبان در هاى معوقه تلفنهایى به دفتر کلیسا زده شد. او شرح مىبود که از واحد وصول بدهى

من باید با خود شبان کلیسا «گذاشتند. عاقبت یکى از آنها گفت: یغام مىکلیسا حضور نداشت، ناگزیر برایش پ
حرف بزنم، او هفت ماه است که حساب بانکى خود را پر نکرده و مبالغى را که از طریق کارت اعتبارى خود 

»خرج کرده به بانک برنگردانده است!
ز او جوابى صاف و پوست کنده براى این دهد و اوقتى منشى شبان را در جریان تلفنهاى مزبور قرار مى

اى؛ تو مرتکب هیچ اشتباهى نشده«کنند. شبان گفته بود: خواهد، وى را از کارش اخراج مىپرسشها مى
شبان مزبور خیلى مراقب بود » گرى) معاف کنم.القدس به من گفت که تو را از انجام این مسئولیت (منشىروح

آورند، از اطراف خود پراکنده سازد. او آدم نادرست و ریاکارى ارهایش سردرمىکه آن عده از افرادى را که از ک
کنند، دنیا در مورد کلیسا چه فکرى خواهد کرد؟بوده. وقتى در کلیسا رهبران اینگونه عمل مى

دروغهاى کوچک و مصلحت آمیز
ایم. زمینه اجتماعى و را یاد گرفتهمان دروغ گفتنبرخى از ما مسیحیان، به خاطر پیشینه اجتماعى و فرهنگى

هاى بدى گفته فرهنگى من به من آموخته که چیزهایى بگویم که خالف واقعیتند. این گونه حرفها با انگیزه
به کسى نگو که «شوند؛ بلکه بیشتر اشتباهاتى ناشى از نادرستى هستند. مثالً به ما یاد داده بودند که نمى
». بگو خیلى خوب است، ولى آن را نخر.خواهى فالن چیز را بخرىنمى

اى رفتم و این کار برایم تجربهاى بیش نبودم اغلب با مادربزرگم براى خرید به بازار مىوقتى پسر بچه
تر خریدن کاالهاى مورد نظر خود به حیله و دوز و کلک دلچسب بود. یادم هست که مردم چگونه براى ارزان

امروز چقدر گوجه «گفتند: انداختند و به دستفروش مىها نگاهى مىوجه فرنگىشدند. مثالً به گمتوسل مى
گفتند: خریدند، به کسى که همراهشان بود مىها را مىولى پس از اینکه گوجه فرنگى» اند!ها گران شدهفرنگى

بد بود، نه شریرانه؛ هاى آن افراد نه این مثل یک بازى بود. انگیزه» ها را چه ارزان خریدم؟دیدى گوجه فرنگى«
ترى بخرند.خواستند با به کار بردن ترفندى جنس مورد نظر خود را با قیمت مناسبفقط مى

کرد، اما او هم اغلب این شیوه را به کار مادر بزرگ من به راستى زن مقدسى بود و براى خدا زندگى مى
گفت، مادر بزرگ بالفاصله وقتى قصاب قیمت را مى» گوش کیلویى چند است؟«پرسید: برد. از قصاب مىمى

»خیلى گران است.«داد: جواب مى
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شود آن کنم که مىاشد، این گوشت خیلى ارزان است، ولى من فکر مىخیالت راحت ب«گفت: بعد به من مى
کنیم اى که در آن زندگى مىدانستیم جامعهدر آن روزها هیچکدام از ما نمى» ترى هم خرید!را با قیمت مناسب

به یک چنین فریب و دروغى آلوده است.
باشد. مثالً ایج است، دروغ گفتن به فرزند مىنوع دیگرى از دروغ که به ویژه در کشورهاى آمریکاى التین ر

نه پسرم، اصالً نگران نباش. تو تب «گویید: تان سرماخورده و تب کرده ولى شما براى اینکه نترسد به او مىبچه
شود در آموزید که مىنیت شما در این مورد آن است که فرزندتان نترسد ولى در عمل به او مى» اى.نکرده

دهیم که در مواقعى که چیزى مطابق میلمان نیست، هایمان  یاد مىى کوچک گفت. ما به بچهمواردى، دروغها
نامند. شاید این دروغها خیلى مى» آمیزدروغ مصلحت«توانیم دروغ بگوییم. برخى این گونه دروغها را مى

کوچک باشند، اما در هر صورت دروغند.
شود. نى که به سن بلوغ و جوانى برسد، همچنان از وى جدا نمىماند و تا زماچنین عاداتى همراه کودك مى

خرید، شاید روزى شبان یک کلیسا شود. آن وقت ممکن است به اى که در بازار گوجه فرنگى مىآن بچه
»حسابها را قدرى رند (سرراست) کن، تا مالیات کمترى بپردازیم.«دار کلیسایش بگوید: خزانه

ید آنانى که بر چیزهاى اندك امین نباشند، بر چیزهاى بسیار نیز امین نخواهند بود. گوکالم خدا به ما مى
گویند فاقد آن روراستى و دروغ گفتن، هر چقدر هم آن دروغ کوچک باشد، نادرست است. کسانى که دروغ مى

یکرنگى هستند که الزمه قوم خداست.
تواند در مورد یک میلیون دالر باشد یا ت در امانت مىنادرستى، نادرستى است و کم و زیاد هم ندارد. خیان

هاى بازرسى گمرك ام دیگر با ناراستى عمل نکنم، در باجهفقط یک دالر. یکى از جاهایى که من یادگرفته
المللى است. باید اقرار کنم که اتاقک گمرك فرودگاه بوئینوس آیرس، جایى است که کمى مرا فرودگاههاى بین

کردم از چند ساعت قبل از رسیدن به فرودگاه کشمکشى سخت در هر بار که به آرژانتین سفر مىکند.عصبى مى
آیا باید به » خداوندا، آیا باید فالن چیز را در اظهار نامه گمرکى قید کنم؟«گفتم: شد. در دعا مىدرونم آغاز مى

ن من درآوردى یا باالتر حساب کردن نرخ گیرى، قوانیآنها نشانش دهم؟ انواع فساد مالى و ادارى از قبیل رشوه
خواهند کاالیى را وارد آرژانتین کنند، سابقه نسبتاً طوالنى دارد.تعرفه گمرکى براى کسانى که مى

کنند چون اصوالً اى اندیشه نمىکنند، لحظهکارگزاران گمرك اصالً به درستى یا نادرستى کارى که مى
کنند، در کل هدف هوسهاى هاى بازرسى گمرك عبور مىکه از برابر باجهآدمهاى نادرستى هستند. مسافرانى

گیرند. کند، قرار مىشخصى که چمدانهایشان را بازرسى مى
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تر و اند و نسبت به گذشته تعریف شدهبا گذشت زمان دریافتم که قوانین گمرکى شروع به تغییر یافتن کرده
اندیشیدم، کردم، مىاند. وقتى به چیزهایى که در چمدانهایم بود و با خود به کشورم وارد مىچارچوبمندتر شده

ام از گذشته سعى هاى فرهنگىنین مواقعى، آموختهکردم که بیشتر مایلم دروغ بگویم تا راست. در چاحساس مى
گشتند.کردند بر من مسلط شوند و فرمانهاى خداوند کم کم محو و کمرنگ مىمى

زمانى که متوجه شدم در این زمینه باید تغییراتى در من صورت بگیرد، در سکوت شروع به دعا کردم: 
راستى و راستگویى برندارم، حتى اگر آنها در گمرك فرودگاه خداوندا، به من قوت ده تا به هر بهایى دست از «

باید اعتراف کنم که وقتى تصمیم گرفتم کامالً صادق و روراست باشم، در درونم » کفشهایم را هم از من بگیرند.
کردم که هم میهن و هم فرهنگم بودند و به خاطر پرداخت حق کردم. به آنانى فکر مىاحساس حماقت مى

گفتند که هیچ لزومى ندارد چنین مبلغى را خندیدند. بعضى از آنها به من مىبه حماقت من مىگمرك باال
خواستم وارد کشور کنم، قرار بود براى کار خداوند مورد استفاده قرار اى که مىبپردازم، وانگهى آن بار یا وسیله

گیرد.
س ذهنم را تازه ساخته. حاال به این القدولى اکنون چند سالى است که نحوه تفکرم عوض شده. روح

بازرسان گمرك به دیده فرصتهایى براى نشان دادن راستى و صداقت مسیحى به مقامات رسمى فرودگاه نگاه 
گویند اگر گذارم آنها بفهمند که مسیحى هستم. وقتى با صداى آهسته در گوشم مىکنم. در غالب موارد مىمى

دهم که گویم که من یک واعظ هستم. اجازه مىکمترى بپردازم، به آنها مىتوانم پولدرخواست رسید نکنم، مى
خواهم کارها درست انجام شود.آنها بفهمند که من مى

ام، خدا هم مرا در مورد مسئله گمرك برکت داده است. براى نمونه، همین چون این روش را پیش گرفته
دالر آمریکا بپردازم. متصدیان گمرك 100وسایل خدمت اى حاوى اواخر مجبور شدم براى وارد کردن جعبه

100حاضر بودند با گرفتن مبلغى بسیار کمتر از آن به عنوان رشوه، بار را رد کنند. با این وجود من ترجیح دادم 
شت در دالر را که قانون تعیین کرده بود بپردازم. وقتى به الپالتا رسیدم، یکى از ایمانداران آنجا که اصالً خبر ندا

دالر! از این مورد و موارد مشابه بسیار 100اى به مبلغ گمرك فرودگاه چه گذشته پاکتى به من داد حاوى هدیه
گذارد. پاداش نمىام که خدا روراستى و صداقت را بىدانسته

یک تجربه تدریجى و پیشرونده
آن پس الزم است سلوك کردن در تقدس را یاد اى از ایمان بر شما فرود آید. اما ازتواند در لحظهتقدس مى

آید، ولى پس از آن است که باید با مدد فیض خدا راه رفتن در طریق بگیرید تقدس یکبار بر شما فرود مى
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راستى را تا پایان عمرتان بیاموزید. تقدس بر زندگى من نازل شد و مرا پاك نمود. اما الزم است تا آخر عمرم 
جى و پیشرونده سلوك کردن به شیوه عیسى را یاد بگیرم.در طى یک تجربه تدری

دانم که قوانین هر کشورى با کشور دیگر فرق در این مورد قصد ندارم شما را محکوم کنم. به خوبى مى
زند، بهتر شود. وقتى که چراغ خطر چشمک مىرسد که چراغ قرمز ضمیر ما خاموش مىدارد، اما زمانى فرا مى

خواهد به ما هشدار دهد که القدس باشد که مىجه کنیم چون ممکن است این چراغ خطر از روحاست به آن تو
پیش رویت خطر در کمین است! نزدیک است یکرنگى و صداقت خود را «گوید: خطرى در راه است. به ما مى

هیچوقت این عالمت خطر را نادیده نگیرید!» از دست بدهى.
) بود. با Mar del Plataوئینوس آیرس عازم شهر ماردل پالتا (شناختم که از بشخصى را مى

کشید تا از مبدا به مقصد برسد. در بین راه، او متوجه شد که یکى از چراغهاى اتومبیل چهار ساعت طول مى
خواست حواسش از رانندگى پرت شود، با دستمالى قرمز جلوى داشبورد اتومبیل روشن شده. او چون نمى

پوشاند. اما هنوز نیمى از راه را طى نکرده بود که ناگهان دودى از کاپوت ماشینش تنوره کشید. روى چراغ را 
بله، اتومبیل، موتور سوزانده بود. فقط به این خاطر که او به چراغ خطر توجه نکرده بود و گوشه جاده نایستاده 

القدس برایتان زندگیتان بسوزد. وقتى روحبود تا موتور را وارسى کند و از آن رفع اشکال نماید. نگذارید موتور 
فرستد، به آن توجه کنید.چراغ خطر مى

دهد، کسى که فاقد یکرنگى و روراستى است، صرف نظر از اینکه در زندگیش چه کارهاى خوبى انجام مى
نخواهد گوید هرگز مورد احترام فرزندانش قرار کند. پدرى که دروغ مىاز اطرافیان خود سلب اعتماد مى

گرفت. مگر اینکه توبه و اعتراف کند و واقعاً عوض شود. فرزندان همیشه به خاطر خواهند داشت که پدرشان 
دروغ گفته و با خود خواهند اندیشید: شاید باز هم به من دروغ بگوید؛ شاید این یکى هم راست نباشد. گاهى 

شغالها، شغالهاى کوچک «کنیم. سلیمان گفته: ما به خاطر چیزهاى پیش پا افتاده از خودمان سلب صالحیت مى
»کنند براى ما بگیرید، زیرا که تاکستانهاى ما گل آورده است.را که تاکستانها را خراب مى

اند. آنها زمین را سوراخ کنند که همه تاکها شکوفه کردهشغالهاى کوچک زمانى به درون تاکستانها رخنه مى
کنند، بدون اینکه این خرابى عالیم ظاهرى زنند و تاك را از ریشه خراب مىب مىها نقکنند و در زیر ریشهمى

توانند یک تاکستان را به کل نابود کنند. به همین منوال، دروغهاى کوچک و داشته باشد. آنها بدین ترتیب مى
کنند. ممکن راب مىهاى مسیحیت را در زندگى ما خزنند، ریشهاى که از ما سر مىفریبکاریهاى پیش پا افتاده

خشکند. شغالهاى کوچک غالباً بیشترین آسیب را به باشد ولى ناگهان تاکها مى» سرسبز«است از بیرون ظاهر ما 
سازند.زندگى ما وارد مى
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خصوصیات کسى که فاقد روراستى است
ها شناخت این ویژگىباشند. هاى مشترکى مىهمه کسانى که فاقد روراستى و یکرنگى هستند داراى ویژگى

و مطابقت پیوسته خود با این ویژگیها براى ما خیلى اهمیت دارد، چون همواره باید مراقب باشیم که هیچیک از 
این خصوصیات را در زندگى خویش نیابیم. بیایید این خصوصیات را با دقت بیشترى مورد بررسى قرار دهیم. 

کندبر تن مىکسى که فاقد روراستى است، رداى محکومیت 
کند، دیگر زیر برکت خدا قرار ندارد. وى عمالً زیر محکومیت یا عدم کسى که رداى محکومیت بر تن مى

نوشته که شخصاً رویاروى پطرس، کسى که رداى محکومیت 11:2گیرد. پولس در غالطیان تأیید خدا قرار مى
به انطاکیه آمد، با او رویاروى مخالفت کردم، چه اما چون پطرس«خوانیم: بر تن کرده بود، ایستاد. چنین مى

امروز کلیسا به کسانى چون پولس نیاز ». چه محکوم شده بود«آمده NASدر ترجمه ». آشکارا تقصیر کار بود
دارد که رویاروى جلویش بایستند و تقصیرهایش را به او بازگویند، نه اینکه مرتباً انتقاد کنند و ایراد بگیرند.

این درست است، اما » من به فیض خدا ایمان دارم و او همه گناهان مرا بخشیده است.«شما بگویید که شاید
کند از نظر خدا محکوم است و دیگر رداى برکت و تأیید خدا را بر تن ندارد. کسى که با یکرنگى زندگى نمى

توانید روى تأیید گ و کوچک، نمىکند. اگر زندگى شما پر است از دروغهاى بزرخدا چنین فردى را تأیید نمى
اید، بدانید که دارید از خدا خدا حساب کنید. اگر کاسبى هستید که تراز و یا پیمانه خود را دستکارى کرده

حتى اگر از این راه درآمد بیشترى عایدتان گردد، و به تبع آن هدیه بیشترى هم به کلیسا بدهید! -دزدیدمى
کند و نه تطهیر. دزدى، دزدى است. مگر اینکه به گناهتان اعتراف کنید و در ىهدیه دادن نه شما را تقدیس م

توانید روى آمرزش خدا حساب کنید.صدد جبران آن برآیید؛ آنوقت مى
آید. بعضى به غلط معتقدند که روراستى و صداقت عطایى مختص رهبران است و به کار آدمهاى عادى نمى

بلکه الزمه هر مسیحى است. هر ایماندارى از خدا فرمان یافته که - ان نیستى ویژه رهبر»عطا«روراستى یک 
مثل مسیح سلوك کند. در زندگى از هر موقعیتى که برخوردار باشید، چه رئیس یک بانک باشید و چه یک 

رفتگر، باید پیوسته با روراستى و یکرنگى زندگى کنید.هیچکس از پاسخگویى معاف نیست.

کندراستى است، از سر ترس عمل مىکسى که فاقد رو
ها آنقدر دلواپس خشنود ساختن آدمهاى پیرامون خود هستند که حاضرند با کارهایى که در آن بعضى

براى اینگونه افراد شایسته به نظر رسیدن از شایسته عمل کردن مهمتر » شایسته به نظر برسند«یکرنگى نیست، 
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ترسید، به همین خاطر بسته مرتکب شد. او از مردم بیشتر از خدا مىاست. این همان اشتباهى است که پطرس
داد.به آدمهایى که پیرامونش بودند، رفتار خویش را تغییر مى

شد، اما همین که آنها آمدند، پا زیرا پیش از آنکه کسانى از جانب یعقوب درآیند، با غیریهودیان همسفره مى
).12:2از اهل ختنه بیم داشت (غالطیان پس کشید و خود را جدا کرد، چرا که

اندیشید. او از بیم آنکه یهودیان چه خواهند گفت، به طرزى مى» حفظ آبرو«پطرس به جاى حفظ ایمان به 
کردند بیمناك بود، تصمیم گرفت دیگر با غریب رفتار کرد. چون از ایمانداران یهودى تبار و آنچه ایشان فکر مى

هودى نشست و برخاست نکند و با آنها غذا نخورد. او خود را از مسیحیان غیریهودى جدا ایمانداران غیر ی
ساخت تا مقبول یهودیان واقع شود.

از یاد نباید برد که این همان مردى است که گفته بود حاضر است به خاطر عیسى بمیرد. بنا بر روایات، 
مسیح بهاى سنگینى پرداخت. اما در این هنگامه ضعف، پطرس را وارونه بر صلیب کشیدند. او براى خدمت به 

شویم. افتادن در دام از حرف دیگران ترسید. این گناهى است که ما براى خوب و موجه جلوه کردن مرتکب مى
این گناه بسى خطرناك است. کسانى هستند که به خاطر خوب جلوه کردن، حتى نجات خویش را از دست 

دهند. مى
ام از بیمارى صرع شفا یافت. آنها وى را که مادر بزرگ من زمانى به مسیح ایمان آوردند که عمهپدر بزرگ و 

آسایى شفا یافته مبتال به این بیمارى بود به یکى از جلسات کلیسایى برده بودند و او در همانجا به طرز معجزه
و تمثالهاى مذهبى بود.خرافات بخشى از هاشان مملو از پیکرهبود. آنها بنا به زمینه فرهنگى که داشتند خانه

داد. اما حاال که به مسیح ایمان آورده و قلبشان را به طور کامل تسلیم خداوند نموده زندگى آنان را تشکیل مى
بودند، دیگر جایى براى این چیزها نبود.
خبر چرا به این مسیحیان انجیلى از خدا بى«گفتند: آمدند، مىشان مىبرخى از دوستان ایشان که به خانه

پس از مدتى در اثر فشار دوستان و آشنایان و ترس از اینکه » اید؟ مگر مذهب شما چیز دیگر نیست؟پیوسته
پرستى و مذهب پیشین خود زرگم به تمثالدیگران چه خواهند گفت یا چه خواهند اندیشید، پدربزرگ و مادر ب

ام دوباره بیمار شد. این امر پدر بزرگ و مادر بزرگ مرا متوجه اى شگفت رخ داد؛ عمهبازگشتند. اما واقعه
ام دیگر ام، آنها هم توبه کرده به سوى خدا بازگشتند. با این حال، عمهحقیقت ساخت و با بازگشت بیمارى عمه

ر سن چهل سالگى بدرود حیات گفت. پدر بزرگ و مادر بزرگ من به خاطر ترس از هرگز شفا نیافت. و د
پرستى سابق روى آورند.انسان ترجیح داده بودند به شمایل
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کرد. او ) در آرژانتین خدمت مىTommy Hicksدر اواخر دهه پنجاه، مبشرى به نام تامى هیکس (
نفر از مردم به دست وى شفا یافتند. روزى وى براى دیدن پدر استادیومها را ماالمال از جمعیت کرد و هزاران

روح این دختر «ام دعا کرد، او شفا نیافت. هیکس به پدر بزرگم گفت: اش رفت. وقتى براى عمهبزرگم به خانه
»در آرامى ساکن است.

؟ به اعتقاد من چون ام با ایمان به مسیح وارد آسمان شد، ولى دیگر هیچوقت شفا نگرفت. چرااگر چه عمه
خواست بار دیگر این اتفاق تکرار شود. پدر و مادرش یکبار طریق خداوند را ترك گفته بودند و خداوند نمى

اکنون پدربزرگ و مادر بزرگ من نزد خداوند هستند. از آن به بعد هر دو آنها افرادى روراست و یکرنگ 
دادند. آندو همه چیز را به خداوند صالً اهمیت نمىکسانى که به حرفهاى مردم در مورد خودشان ا-گشتند

تسلیم نمودند و تا آخرین روز زندگیشان مرد و زنى صادق و اهل دعا بودند.

کشدکسى که ریاکار است، دیگران را هم با خود به ریاکارى مى
ز برکت خدا محروم پطرس به خاطر خشنودى انسان و نه خدا، مرتکب گناه شد. اما این تنها خود وى را ا

ها سنگ لغزش شد.نساخت، بلکه دیگران نیز در ریاکارى او گرفتار شدند.گناه وى براى خیلى

اى که حتى برنابا نیز در ریاکارى آنان گرفتار آمد (غالطیان سایر یهودیان در این ریاکارى به او پیوستند، به گونه
13:2.(

کند. اگر او بتواند دیگران را هم به ریاکارى آدم ریاکار غیر مستقیم دیگران را هم به ریاکارى تشویق مى
کند. چنین شخصى بر کلیسا تأثیر منفى بکشاند، دیگر احساس محکومیت یا متفاوت بودن با دیگران نمى

نماید.گذارد و سایرین را به دروغگویى و فریبکارى تحریض مىمى

پیمایدکسى که فاقد روراستى است، در مسیر غلط راه مى
توان در مسیر برکت و تأیید خدا باقى ماند. کسى که فاقد جز راه رفتن در طریق صداقت و روراستى، نمى

سازد. در نمونه مورد بحث ما یعنى یکرنگى است، در مسیرى پرپیچ و خم افتاده که  او را از خداوند دور مى
س در حضور همگان به مخالفت با وى برخاست و رفتار ریاکارانه او را محکوم کرد و حماقت پطرس، پول

عملکرد او را به وى گوشزد نمود.
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اگر تو، «زنند، در حضور همه پطرس را گفتم: اما من چون دیدم آنان در راستاى حقیقت انجیل استوار گام نمى
کنى نه چون یهودیان، چگونه است که غیریهودیان را ى مىبا اینکه یهودى هستى، همچون غیریهودیان زندگ

).14:2(غالطیان » دارى که از رسوم یهودیان پیروى کنند؟وامى

پولس، جدیدترین عضو جرگه رسوالن، تصمیم گرفت به خاطر رفتار ریاکارانه و متظاهرانه پطرس در 
یى یهودى کند.گرابرابرش بایستد. پطرس ترجیح داده بود تظاهر به شریعت

کردم با کمک پدرم شروع به مطالعه و بررسى در مورد کلیساى الپالتا زمانى که در الپالتا خدمت مى
نمودیم. براى رسیدن به نتیجه بهتر آزمونهایى نیز طرح کردیم و میان همه اعضاى کلیسا پخش نمودیم.

یرامون ایمانداران کلیسا دست پیدا کنیم. اکثر ایمانداران اى پبا این بررسى توانستیم به نتایج بسیار روشنگرانه
دهند. اما از قرار معلوم سال پنجم ایمان در طى پنج سال نخست ایمان خود به مسیح به رشد روحانى ادامه مى

اند، این کار را در پنجمین سال ایمان یک نقطه عطف است. ما دریافتیم که اکثریت کسانى که کلیسا را ترك گفته
اند. براى اینان نخستین مرحله مسیحیت به پایان رسیده و آن اند. گویى دورى را به کمال رساندهخود انجام داده

خطاب 4:2اشتیاق نخستینى که براى خداوند داشتند، روبه کاستى نهاده است. درست مانند آنچه که در مکاشفه 
اند.هخوانیم، محبت نخستین خود را فرو گذاشتبه کلیساى افسس مى

برخى از این ایمانداران تلخ و عیبجو شده از پیکره اصلى کلیسا جدا گشته بودند. در بررسى خود متوجه 
دهند. یا با حدت و شدت شدیم که در پایان پنج سال نخست، ایمانداران یکى از این دو کار را انجام مى

کنند سازند، یا به کل کلیسا را ترك مىار مىچسبند و عالیم بلوغ روحانى را از خود آشکبیشترى به خدمت مى
گردند. گویى پس از یک وقفه زمانى معین میل به بازگشت به زندگى  پیشین در اینگونه افراد و به دنیا باز مى

شود.تشدید مى
آگاهى از این میل بشرى براى هر ایماندار داراى اهمیت است. ما نباید به گذشته خودمان بازگشت کنیم. 
آدمهاى ریاکار دوست دارند عادتهاى نادرست گذشته را که به هنگام گرویدن به مسیح کنار گذاشته بودند، از نو 

آلود را در پس صورتى مذهبى مخفى نمایند. در غالطیان بنا کنند، حتى به این قیمت که آن عادت یا رفتار گناه
یران کردم، از نو بنا کنم، در آن صورت نشان اگر آنچه را  که خود و«خوریم: به هشدارى صریح برمى18:2

»دهم که به شریعت نافرمانم.مى

شمارندکسانى که فاقد روراستى هستند، فیض خدا را باطل مى
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آنانى که فاقد روراستى و صداقت هستند به قدرى در فکر خشنود کردن دیگران هستند که حاضرند به خاطر 
کنند. با این حال پولس رسول فرمود: غ بگویند. ایشان فیض خدا را تباه مىخوب و موجه جلوه کردن، حتى درو

آمد، پس مسیح بیهوده مرد شمارم، زیرا اگر پارسایى از راه شریعت به دست مىفیض خدا را باطل نمى
).21:2(غالطیان 

شود که باید چیزهایى مىمنظور پولس این است که اگر کسى به شریعت گرایى بازگردد، از نو اسیر همان 
شمارد. کسى که آنها را انجام دهد یا بگوید تا موجه جلوه کند. او با این کار خود فیض خدا را باطل مى

کوشد خود را روحانى جلوه دهد، درحالى که چنین یعنى کسى که مى- دروغگو، ریاکار یا فریبکار است
شمارد.فیض خدا را باطل مى-نیست

پردازندکسانى که فاقد روراستى هستند، به جزئیات مى
گوید:خطاب به کلیساى غالطیه چنین مى1:3پولس در غالطیان 

اى غالطیان نادان! چه کسى شما را افسون کرده است؟
تا تواند چشمان روحانى او را ببنددبندى مىوقتى ایماندارى مراقب و هشیار نیست، هر افسونگر و چشم

دیگر او قادر به دیدن حقیقت نباشد.
خواهم اصلى کسانى هستند که صورت تقدس را دارند ولى هنوز یکرنگ و رو راست نیستند. در اینجا نمى

کنم به درد کلیسا مقدسى را با شما در میان بگذارم، بلکه این مشاهده و تجربه شخصى من است و فکر مىکتاب
تواند تقدیس شده باشد، ولى فاقد روراستى و یکرنگى نیز باشد.بخورد. به باور من آدم مى

شناسم که عاشق کار خداوند بودند و زندگیشان را صرف این کار کردند، ولى در من خادمانى را مى
اند. به تصور من ایشان تا مدتى خود را پشت نادانى موقعیتهاى کوچک کلک هم زده به فریب نیز متوسل شده

سازند. با این حال، پس از مدتى، وقتى دوره پذیرش نادانى سپرى شد، زمان شناخت حقیقت ن مىخویش پنها
زند، توجه کنند. اگر به رسد. این افراد باید به چراغ خطر قرمزى که جلوى داشبوردشان چشمک مىخدا فرا مى

نادانى نیست، بلکه عصیان القدس در دلهایشان ادامه دهند، این دیگر اسمشمقاومت خود در برابر نداى روح
آشکار است. 
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کند که توبه کنند پوشید، اما اکنون به همه مردمان در هر جا حکم مىدر گذشته، خدا از چنین جهالتى چشم مى
).30:17(اعمال

ممکن است یک مسیحى براى مدتى کوتاه در کام اعمال نادرست فرو رود و متوجه هم نشود. این را 
حساب جهالت و حماقت موقتى گذاشت. اما اگر دور صداقت و راستى و پاکى را به کل خط بکشد، توان به مى

تقدس خود را از دست خواهد داد. ما نیازمند تقدس آگاهانه هستیم؛ باید از کالم خدا پر شویم.

کسانى که فاقد روراستى هستند، همه چیز را از دست خواهند داد
ن کسى که زمانى آدم روراست و صادقى بوده...در برکت و تأیید خدا سلوك چقدر اندوهبار است دید

دهد. روراستى آلود ادامه مىکند و به همین زندگى گناهکرده...و آنوقت در گناه افتاده از گناهش توبه هم نمىمى
ره بیفتد.دارد. بدون آن ممکن است همه چیزمان به مخاطهمچون چسبى است که ما را در طریق خدا نگه مى

).4:3آیا همه آن چیزها بیهوده بر شما گذشته است؟ مگر اینکه براستى بیهوده بوده باشد! (غالطیان 

به عبارت دیگر منظور » خواهید همه چیز را کنار بگذارید؟آیا واقعاً مى«پرسد: پولس از ایمانداران غالطیه مى
اید. اید، و براى انجیل رنج فراوان بردهن، شما سخت تالش کردهاى مبرادران و خواهران غالطیه«او این بود: 

»خواهید همه آنها را از کف بدهید؟ولى ظاهراً اکنون معلوم شده که همه آن تالشها و رنجها بیهوده بوده. آیا مى
ل ظاهر شان و به دلیگرایى و ریاکارىچرا غالطیان در خطر از کف دادن همه چیز بودند؟ به خاطر شریعت

سازى و خشکه مقدس بودنشان.
ایم صداقت و روراستى به ویژه با فرزندانمان است و البته یکى از چیزهایى که من و همسرم از خدا طلبیده

گذارد. اما در غالب موارد این تأثیرگذارى مثبت نیست چون هر پدر و مادرى بر فرزند یا فرزندانش تأثیر مى
خواهم با اى را همچون آشغال به دور بیفکنم. مىخواهم چنین تأثیر منفىمن مىباشد. عارى از صداقت مى

فرزندانم کامالً روراست باشم.
هایم در خانه بگذرانم. آنوقت بود که متوجه شدم جوى چند هفته پیش فرصتى یافتم تا مدتى را با بچه

از جانب من به بقیه منتقل شده! گاهى وقتها عصبى بر خانه حاکم است. تقریباً بالفاصله دریافتم که عصبانیت
و آن روز هم چنان بود. در - گردم خیلى خسته و عصبى هستمکه من از سفرهاى کارى خود به خانه برمى

کردم. گرفتم و انتقاد مىهایم ایراد مىگشتم که اشتباه باشد. براى هر چیز کوچکى از بچهنتیجه دنبال چیزى مى
دانند که من به هایم مىه شدم دانستم که باید تغییر در خودم و جو خانه ایجاد کنم. بچهوقتى متوجه این مسئل
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کنم که باید براى آنها پدر کاملى باشم. کنم. به معناى دقیق کلمه، غالب اوقات احساس مىتقدس وعظ مى
نم که وانمود کردن به داچنانکه همه ما این چنین هستیم. نیز مى-شوربختانه من از کمال فاصله زیادى دارم

ریا باشیم.آنچه که نیستم، کار درستى نیست. بهتر است روراست و بى
آن روز به حمام رفتم و تشتى پالستیکى را از آب گرم پر کردم و به همراه یک صابون، یک حوله و عطر و 

تا در اتاق گردهم آیند.لوسیون بدن با خود به اتاق نشیمن آوردم و بعد همه اعضاى خانواده را صدا کردم 
خواهم پاهاى شما را ها من قدرى عصبى بودم. حاال مىخوب، بچه«وقتى همه دور هم جمع شدیم گفتم: 

سپس یکى یکى شروع به شستن پاهاى اعضاى » اتان معذرت بخواهم.ام از همهبشویم و به خاطر رفتار عصبى
وسیون زدم.خانواده کردم و بعد با حوله خشک کردم و عطر و ل

من » بابا، ممکنه بازم پاهاى منو بشویى؟ من عاشق آب گرمم!«وقتى کارم تمام شد، یکى از پسرها گفت: 
گویم. ایستم و مىآیم و وسط اتاق مىمقدسم را در دستانم بگیرم. گاهى مىدوست دارم هنگام موعظه، کتاب

عى هم هست که باید با تشت آب گرم و حوله موعظه ولى مواق» خواهم به شما درسى را بیاموزم.ها، مىبچه«
کرد. راه شناخت اشتباهات ما همین است. زمانهایى بوده که من و همسرم در برابر فرزندانمان زانو زده و 

» شود ما را ببخشید؟ایم و این از خدا نیست. آیا مىپسرها، رفتار ما بد بوده، سر شما جیغ و فریاد زده«ایم: گفته
بخشند. کودکان داراى فضیلتى هستند که ظاهراً در ما بزرگترها این فضیلت رنگ باخته ان موقع ما را مىآنها هم

فاصله زمانى خشم تا بخشش در کودکان فقط سى ثانیه است. من نیاز دارم که در همه حال و همه وقت - است
نه خودم و با کسانى که بیش از اما این موضوع به طور ویژه در خا-در مسیر روراستى و شرافت گام بردارم

همه دوستشان دارم باید مراعات گردد. در طى مراسم عقد زناشویى من در بخشى از شروط ازدواج به همسرم 
اول تو و فرزندانم را خدمت خواهم کرد. خدمت کردن به تو شیواترین موعظه من به تمام دنیا «ام که: قول داده

»خواهد بود.
کرد. کالم او زندگى بسیارى را وى زمین بود، در برابر انبوهى از مردم موعظه مىعیسى هنگامى که ر

نیز موعظه کرد. هیچ -و در کل با خدمت کردن به دیگران-دگرگون ساخت کالم او ابدى است. اما او با حوله
توانیم با کار مىدر عوض این» هایمان بزنیم.مقدس تو سر بچهبا کتاب«ضرورتى ندارد که همیشه به قول معروف 

محبت و اعتراف به خطاها و معایبمان بهترین خدمت را به آنها بکنیم. پى بردن به خطاهایمان و طلب عفو 
هاى آشکار روراستى هستند.کردن به خاطر آنها از نشانه

هاى یک زندگى روراست و صادقانهویژگى
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کند را مورد بررسى قرار دادیم. ما باید از تا بدین جا خصوصیات کسى که در یکرنگى و صداقت سلوك نمى
اى دارند نیز براى هاى مثبت کسانى که زندگى روراست و صادقانهاین خصوصیات بپرهیزیم. اما دانستن ویژگى

نزدیک بررسى کنیم.هاى مثبت را ازباشد. اکنون بیایید این ویژگىما حایز اهمیت مى

گویدشخص روراست حقیقت را مى
). چقدر راحت از کنار این قضیه 37:5(متى » نه«ما، » نه«باشد و » بله«ما همان » بله«عیسى فرمود که باید 

نخواهم >گوییم: اصالً پایم را آنجإ؛چذذ گوییم: بله، حتماً خواهم آمد، و بعد در دلمان مىگذریم که مثالً مىمى
کرد.شدند، مسیحیت با قوت بیشترى عمل مىگذاشت. اگر مسیحیان راستگوتر مى

غل و غش است. مثل تندیسى است که یکدست از سنگ مرمر تراشیده ریا و بىشخص روراست، انسانى بى
چه اى است که از یک تخته سنگ سخت و یکپارشده و در آن موم نیست. انسان صادق و یکرنگ مثل پیکره

درست شده است. او نیازى به ظاهر سازى یا پنهان کارى ندارد.

هاى پاکى داردشخص روراست انگیزه
پذیر، و سرشار از رحمت آمیز و مالیم و نصیحتاما آن حکمت که از باالست، نخست پاك است، سپس صلح

).17:3و ثمرات نیکو، و برى از تبعیض و ریا (یعقوب 

گیرند. این آیه در رساله ها از قلبى پاك سرچشمه مىتن خیلى حیاتى است. این انگیزهانگیزه پاك داش
دهد که نخستین الزمه حکمت، پاکى است. کسى که پاك است، خود را با چیزهاى فاسد و یعقوب نشان مى

پاك نسبت به خدا هاى او برخاسته از عشقهاى آلوده ندارد، بلکه همه انگیزهسازد. او انگیزهنامقدس آلوده نمى
گذاریم ایمانمان دستخوش کند این است که ما مىاست. یکى از اشکاالتى که در بسیارى از خدمات بروز مى

من «کند. شوید که شخصى شروع به گفتن مطالبى نظیر این مىپیچیدگى گردد. شما وقتى متوجه این مسئله مى
آنها باید به من احترام بیشترى بگذارند. هنگامى که ام. در این موقعیت شغلى بیش از یک سال زحمت کشیده

اند آورد، نام مرا از قلم انداخت! حاال که مرا شبان نام ده نفرى را که در طى سال گذشته سخت تالش کرده
»اند، من هم به کلیسایى دیگر خواهم رفت.نادیده گرفته

افکارمان را به دست امیال مغشوش و دهد که عنان اختیار و هدایتچنین طرز تفکرى وقتى روى مى
شود و کلیسا قادر به هاى خودمحورانه در ما مىپریشان خویش بسپاریم. امیال پریشان سبب بیدار شدن خواسته
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خوانیم که آن حکمت که از ها نیست. با این همه، در آیه فوق از رساله یعقوب مىارضاى این گونه خواسته
خواند.لوده به چیزهاى دیگر. به اعتقاد من پاکى ما را به سادگى فرا مىباالست، حکمتى پاك است، نه آ

شخص روراست پشتکار و ثبات راى دارد
یکى از دوستان هم خدمت من کارلوس آناکوندیا مبشر معروف است. من او را در شهرهاى مختلف جهان 

کوشم فرصتى بیابم تا با او من همواره مىکنیم،ام. هر وقت هر دوى ما در شهرى واحد خدمت مىمالقات کرده
ام، این است که او انسانى هاى اخالقى که من در این خادم خدا یافتهبه گفتگو بنشینم. یکى از مهمترین ویژگى

آناکوندیا مبشرى است که تاکنون بیش از دو میلیون نفر را در جلسات بشارتى خویش به -با پشتکار است
ست.سوى مسیح هدایت کرده ا

آناکوندیا در جلساتى بشارتى خدمت کرده که در آنها بیش از هشتاد هزار نفر شرکت کننده حضور داشته 
ام که فقط براى پنجاه نفر شرکت کننده یا کمتر جا بوده. او در زیر است. ولى من او را در جاهایى هم دیده

کنده شدن از زمین بوده است. در محالت چادرهایى موعظه کرده که در هواى توفانى حتى خود چادر در شرف
هاى چند ده کند که در استادیومهاى گل آلود. آناکوندیا در این مکانها همانطور موعظه مىفقیر نشین و زمین

هزار نفرى.
موضوع وعظ او چه براى هشتاد هزار نفر و چه براى پنجاه نفر، یکى است. او پیغام نجات را با پشتکار و 

ماند تا به کسانى که صبح مى2یا 1کند. غالباً در جلسات بشارتى، وى تا ساعت خاصى موعظه مىثبات راى
احتیاج به خدمت و دعا دارند، کمک کند.

ام. آدمهاى روراست در برابر عده کثیر و قلیل من در زندگى خود از جهاتى او را الگوى خویش قرار داده
کنند. چه هوا آفتابى باشد و چه بارانى، تغییر و کوچک، یکسان عمل مىیکجور هستند. در موقعیتهاى بزرگ 

دهند. در توفانها، جفاها یا دهند. براى رسیدن به هدفى که دارند از خود توانایى و پشتکار نشان مىراى نمى
کنند.رویارویى با موانع از هر نوعش، آنان دمدمى و ناپایدار رفتار نمى

لکوت خدا به موفقیت دست پیدا کنید، براى انجام آنچه که خدا شما را برایش دعوت خواهید در ماگر مى
ها کرده، کوشا و پیگیر باشید! آدمهاى ریاکار همیشه در حال تغییر دادن اصول هستند و در مواجهه با سختى

امتیازات بهترى شوند، اما اگر در کلیسایى دیگر امکانات و کنند. امروز در یک کلیسا حاضر مىرنگ عوض مى
روند. و باز اگر فرصتى بهتر برایشان پیدا شود از این یکى هم به جاى دیگر بدانها پیشنهاد شود، فوراً به آنجا مى

کنند که خدا ایشان را به کجا و براى انجام چه کارى خوانده است. در طریقهایشان روند. اصالً نگاه نمىمى
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گردند، اما هیچ هدف مشخصى ندارند. درست مثل ال فرصتى تازه مىثبات و ناپایدارند و همیشه به دنببى
شوند. امروز بیایید در کالم خدا محکم ریشه بزنید! در مانند که از جایى به جاى دیگر منتقل مىابرهایى مى

جایى که خدا شما را کاشته، پایبند بمانید.

دهدشخص روراست تا پاى جان ادامه مى
دارد. در این راه ل روراستى و صداقت و فرمان عیسى را بدون توجه به شرایط پاس مىشخص روراست، اص

گذارد.بازد ولى احکام خداوند را زیرپا نمىحتى اگر قرار باشد جانش را نیز ببازد، مى
فرد روراست خوانده شده که براى مسیح زندگى کند و براى مسیح هم بمیرد. او چیزى براى از دست دادن 

اند تا براى عیسى زندگى کنند و چون عرصه زندگى دارد. او مانند آن مسیحیانى نیست که فقط خوانده شدهن
برآنها تنگ شد، حاضر نیستند دست به فداکارى بزنند. سعى کنید براى مسیح یک قهرمان باشید، حتى اگر این 

ا، اگر قرار است زندگى کنم، به خداوند«قهرمانى مستلزم شهید شدن باشد. جسم را مصلوب ساخته بگویید: 
وقتى چنین کنید ترس از مردم » کنم، و اگر قرار است بمیرم، به خاطر مسیح خواهم مرد.خاطر مسیح زندگى مى

بندد.براى همیشه از وجودتان رخت برمى
یس اینجا را ترك کن و به جایى دیگر برو، زیرا هیرود«تنى چند از فریسیان نزد عیسى آمده گفتند: 

»خواهد تو را بکشد.مى
کنم و مردم را بروید و به آن روباه بگویید: امروز و فردا دیوها را بیرون مى«عیسى در پاسخ بدیشان فرمود: 

). او مردى بود با اندوه و 31:13- 32(لوقا » دهم، و در روز سوم کار خویش را به کمال خواهم رسانیدشفا مى
مردى بود با عزم و اراده راسخ. او رویش را چون سنگ خارا سخت ساخت؛ به درد بسیار، ولى از سوى دیگر 

خوانیم: کرد. در رساله به عبرانیان مىاورشلیم رفت و کرد آنچه را که باید مى

چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنى عیسى بدوزیم که به خاطر آن خوشى که پیش رو داشت، 
).2:12ننگ آن را ناچیز شمرد (عبرانیان صلیب را تحمل کرد و

اى نیست. این واقعیت که آنان بر تحمل این ننگ براى من مسئله«گوید: توانم تصور کنم که خداوند مىمى
من تازیانه زدند، به رویم آب دهان انداختند یا نیمه عریان بر صلیب آویختند، برایم مهم نیست. این درد را به 

خواهم اراده خدا را به انجام برسانم. من مرگ را شکست خواهم داد و همه اینها گذراست. من مىنهم.کنار مى
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آنچه را که پدر مرا به خاطر انجامش فرستاد، تحقق خواهم بخشید. من نتایج شگرف کار خود را خواهم دید و 
»جانم خشنود خواهد گردید.

باید بتوانید هر جا که هستید این دعا را به درگاه خدا بکنید: اگر دوست دارید در انجیل عمیقاً ریشه بزنید،
» خواهم براى تو زندگى کنم و به خاطر تو بمیرم.خداوندا، مى«

کندشخص روراست مراقب تصویرى است که از خود ارائه مى
تقدس یک عطا است، ولى اخالقیات را باید در خود پرورش داد. امروزه مراقب ظاهر خود بودن مفهومى 

گوییم که باید مراقبش بود، با ظاهر و باشد، اما تصویرى که ما از آن سخن مىکلى است که مقبول همگان مى
اگر «اند: ایم. به ما گفتهار چیزها شنیدهبیرون ما خیلى ربط دارد. در مورد تأثیر ظاهر خوب در کار و حرفه بسی

این دیدگاهى کامالً مدرن به ظاهر و شخصیت ظاهرى انسان است، » خواهى موفق باشى، خوش لباس باش.مى
اى، محدود ها و وزن مناسب براى کسب موفقیت حرفهاما فقط به داشتن ماشین، پوشاك، آرایش مو، رو، ناخن

گویم.که من از آن سخن مىگردد. این آن ظاهرى نیست مى
گذاریم، باشیم. شخص یکرنگ و ما باید خیلى مراقب تصویر مسیح که در خدمتمان از خود به نمایش مى

روراست کسى است که آموخته تقدس را از خود به نمایش بگذارد. تقدس مثل یک فیلم ویدئو است که خدا 
کند و نوارى جدید درون ما دنیوى را از وجود ما خارج مىهاى ویدئویىدهد. او فیلمدرون زندگى ما قرار مى

دهد. با این وجود، اگر هیچ صفحه نمایشگرى نباشد که این فیلم را به نمایش بگذارد، کسى قادر به قرار مى
دیدن آن نخواهد بود. بسیارى از مسیحیان فیلم جدید تقدس را در درون خود دارند، ولى تصویرى از آن در 

اند و یا تصویرى مغشوش پخش گذارند. یا صفحه نمایشگر را خاموش کردهود به نمایش نمىمحل کار خ
کنند. یک پیام مغشوش شنوندگان را دچار سردرگمى خواهد کرد. فرد مسیحى که در محل کار خود تصویر مى

نیست او از زیر آورد. وقتى رئیسش کند،در محل کار خود عبارات دروغین بر لب نمىدرستى از تقدس ارائه مى
اى که در روراستى سلوك گذارد. مسیحىاش حداقل مایه را نمىکند، یا براى وظیفه محولهکار شانه خالى نمى

گذارد کند، فیلم ویدئوى تقدس را هم در دستگاه روشن صفحه نمایشگر زندگیش در معرض دید همگان مىمى
تا تصویرى شفاف و روشن از مسیح نمایش دهد.

گذارد، همانا رفتار هر روزه ماست. از این روست که یحیاى نمایشگرى که تقدس را به نمایش مىصفحه
). نه تنها باید توبه کنیم، بلکه ثمرات این توبه باید به 8:3(لوقا » ثمرات شایسته توبه بیاورید«تعمید دهنده گفت: 

ایم.دنیا نشان دهد که ما توبه کرده
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منظورم تصویر ظاهرى و جسمانى شما نیست، بلکه تصویر -دهید باشیدد ارائه مىمراقب تصویرى که از خو
پیروى کنید: 23:10- 24عیسى در زندگیتان است که اهمیت دارد. از اندرز پولس در اول قرنتیان 

اما همه چیز سازنده نیست. هیچ کس -»همه چیز رواست«اما همه چیز مفید نیست. -»همه چیز جایز است«
پى نفع خود نباشد، بلکه نفع دیگران را بجوید.در 

مقدس مشخصاً به ما نفرموده که کند که ما باید مراقبش باشیم. کتاباین آیه از همان تصویرى صحبت مى
زیستى و فروتنى اصولى هست. پیش از آنکه کسى لباس بر تن کند، چه چگونه باید لباس بپوشیم، اما براى ساده

گذارم؟ آیا از دیدن خداوندا، آیا من تقدس را از خود به نمایش مى«ه غنى، باید از خود بپرسد: فقیر باشد و چ
براى پوشش ما هیچ قاعده خاصى وجود ندارد که » شود؟من تصویر عیسى مسیح در ذهن بینندگان تداعى مى

آیند و سیح از قلب ما برمىاین اصول خداپسندانه هستند که به خاطر محبت م- کالم خدا آن را به ما دیکته کند
رانند.بر ظاهر ما فرمان مى

گفت که بنا هاى آمریکاى التین بوده شهادتى جالب شنیدم. او مىاز بانویى مسیحى که زمانى خواننده ترانه
کرده انگیز به تن مىبه شغلش و براى اینکه در موسیقى آمریکاى التین بهتر جلوه کند، همیشه لباسهاى وسوسه

گذاشته است. با این حال، پس از تا جایى که براى یک خواننده دنیوى امکان دارد، بدنش را به نمایش مىو
جوشید، آنکه مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت، به خاطر محبتى که از اعماق قلبش براى مسیح مى

سیح را خشنود سازد، بدون اینکه کسى ظاهرش را خود به خود تغییر داد و شروع به پوشیدن لباسهایى کرد که م
توانست حس کند که آیا کرد، مىبه او بگوید که چه باید بپوشد یا نباید بپوشد. هرگاه او در آینه به خود نگاه مى

آنچه پوشیده باعث خشنودى عیسى است یا نه.
ایز است ولى همه چیز تر براى ما تشریح کرده که همه چیز جپولس رسول در آیه فوق با دقت هرچه تمام

مفید نیست. همه چیز رواست،ولى همه چیز سازنده نیست. او از زندگى خود مثالهایى آورده تا به ما نشان دهد 
اگر خوردن گوشت که تقدیم بتها شده بوده «که تا چه اندازه مراقب صداقت و یکرنگى خویش است. او گفت: 

طر محبت نسبت به او، لب به گوشت نخواهم زد، ولو خورد، به خاسبب لغزش برادرى شود که گوشت نمى
خواهم تصویرى خداپسندانه به آنها ارائه اینکه خوردن گوشت گناه نیست. چون دیگران را دوست دارم، مى

کرد.چنین تصویرى بود که مردم را به سوى عیسى جلب مى» دهم.

چگونه بر ریاکارى غلبه کنیم
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رس پرهیز کنید؟ پس براى آزادى کامل از این گناه، هفت گام ذیل را بردارید: خواهید از گناه پطآیا مى
شخصى را بیابید که همچون پولس با صراحت و صداقت کامل در صورت ارتکاب خطا یا گناه رویارویتان -1

ه شما اتان دسترسى داشته باشد و در صورت لزوم ببایستد. به او این اختیار را بدهید که به زندگى خصوصى
). 11:2؛ غالطیان 11هشدار بدهد. پولس در برابر پطرس ایستاد و ناتان نبى در برابر داود پادشاه (اول سموئیل 

هر یک از ما نیاز به کسى داریم که هر وقت از خط خارج شدیم، مقابلمان بایستد.
، رهبران خوبى از آب در شخصى استوار باشید. هیچیک از کسانى که در پى خشنود کردن انسانها هستند-2
). نااستوارى همواره منجر به بروز رفتار ریاکارانه از سوى 12:2آیند؛ ایشان هرگز مقدس نیستند (غالطیان نمى

گردد.شما مى
همواره میان خود و افراد ریاکار فاصله معقول را رعایت نمایید. هشیار باشید! ریاکارى واگیردار است -3

سازد، به سرعت در کلیسا اى که توده بزرگى از خمیر را مخمر مىتواند همچون خمیرمایه) و مى13:2(غالطیان 
گسترش یابد. 

ست. ریاکارى گناه است، نه یک خطاى کوچک (غالطیان متوجه باشید که ریاکارى سمى روحانى ا-4
). هرگز قدرت پلید ریاکارى را دست کم نگیرید. وقتى پولس متوجه وجود آن شد، با تمام قوا و با دلیرى 14:2

تر جلویش ایستاد.هر چه تمام
عا کنید ثباتى خود را تشخیص دهید و براى عوض شدن آنها دثابت قدم باشید. نقاط ضعف و بى-5

).14:2(غالطیان 
گرایى که بر پارسایى شخصى و نه ایمان متمرکز اصول را موعظه کنید، نه فقط قواعد را. از شریعت-6

).15:2است، دورى کنید (غالطیان 
). باید 18:2در زیر فشار، پا پس نگذارید. عادات کهنه دنیوى را از نو در خود ایجاد نکنید (غالطیان -7

ما این باشد که بتوانیم همراه با پولس رسول بگوییم:هدف 

کند؛ و کنم، بلکه مسیح است که در من زندگى مىام، و دیگر من نیستم که زندگى مىبا مسیح بر صلیب شده
کنم، با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من این زندگى که اکنون در جسم مى

).20:2ن داد (غالطیا

دعاى توبه
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رساله غالطیان با آتش تو در قلبم مهر گردد. در پیشگاه تو خویشتن را فروتن 2اى خداوند، باشد که باب 
ام از دلم بزدایى و همه عادات بدى را که از خواهم که هر منش منفى را که از اجتماعمان گرفتهساخته، مى

ه ظاهر سازى و عوام فریبى را از وجودم پاك نمایى. هر ناراستى،  هر ام و نیز هر میل بفرهنگ خویش آموخته
دهد، از من دور کن. مرا شخصى اغراق، دروغ و هر چیز دیگرى که در زندگیم بوى ناراستى و ریاکارى مى

ریا بساز. آمین.روراست و بى
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فصل دوازدهم

گناه رئیس جوان و ثروتمند: خوددارى 
از رها کردن واپسین بت

ام را براى رفع عیب پیش دو تکنیسین کامپیوتر بردم. یکى از آن دو که ماهرتر چند وقت پیش کامپیوتر کتابى
از دیگرى بود، بیش از دو ساعت روى کامپیوترم کار کرد. آنها جزء به جزء دستگاه را امتحان کردند، درحالى 

دم. سرانجام کامپیوتر را به من تحویل داده گفتند: که من تمام وقت ایستاده بودم و به تالش آنها خیره شده بو
کند. مودمش هم سالم است، با این وجود هر آقا، کامپیوتر شما هیچ ایرادى ندارد. همه چیزش درست کار مى«

»کارى کردیم نتوانستیم به اینترنت وصل شویم.
درست باشد و باز دستگاه کار نکند. تواند ام از این بود که چطور همه چیز مىپاك  گیج شده بودم. شگفتى

اید افزارى شدهاید و یا دچار بحران نرمدانم که کدامیک از شما تاکنون با کامپیوتر خود مشکل پیدا کردهمن نمى
اید. به هر روى من براى این معضل شروع به دعا کردم. از و در صورت بروز مشکل چگونه آن را حل کرده

کنم. این موضوع خیلى فکرم را به خود مشغول کرده بود، چون الزم بود براى در خدا پرسیدم که باید چکار 
ام، به اینترنت وصل باشم.تماس دایم بودن با همکاران و خانواده

hardاى نیست جز اینکه هارد دیسک (آنگاه به یاد آوردم که تکنیسین به من گفته بود که ظاهراً چاره
diskز نو فورمت () کامپیوتر را به کلى اreformat کنیم. از نو فورمت کردن یعنى اینکه شما همه (

اطالعات کامپیوتر خود را نخست روى دیسکت ذخیره کنید و سپس همه حافظه را از روى کامپیوتر پاك 
اى سازمان یافته دوباره وارد آن کنید و در این شرایط توانید اطالعات ذخیره شده را به شیوهنمایید. سپس مى

ماند.امپیوتر قاعدتاً کار خواهد کرد. درست مثل پاك کردن لوح آموزشى و از نو نوشتن روى آن مىک
کند. از این تجربه درسى من هم همین کار را کردم و کامپیوترم از نو شروع به کار کرد و هنوز هم کار مى

کند. هیچ گناه هولناکى در کار مىروحانى گرفتم، مواقعى هست که در زندگى مسیحى ما ظاهراً همه چیز خوب 
رسد که همه چیز روبراه است، بریم. چنین به نظر مىکنیم، و در تبعیت کامل از کالم خدا به سر مىآن پیدا نمى

ثمر هستیم. در چنین مواقعى باید از نو فورمت شویم!ولى به نحوى براى پادشاهى خدا بى
رسند. کنند، ولى هرگز به نتیجه نمىست. نهایت تالش خود را مىکسانى هستند که زندگیشان بدین منوال ا

تواند آیند. اصالً باور ندارند که بود و نبودشان مىکنند که براى پادشاهى خدا اصالً به حساب نمىاحساس مى
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در آن توانند به هیچ کار مهمى که اهمیتى داشته باشد. ممکن است سالها در کلیسا حضور داشته باشند، اما نمى
مقدس ما ثمر خیلى اندوهبار است، چرا که سرتاسر کتابحاصل و بىاند اشاره کنند. مسیحیت بىشرکت داشته

خواند تا وقت خود را براى رسیدگى به دیگران و کمک به دگرگون شدن وضعیت روحانى ایشان به را فرامى
کار گیریم.

دیگر آن را به خوبى خواهید فهمید. این فصل چنان اگر پیام این فصل واپسین کتاب را بگیرید فصلهاى
بنیادین و چنان جدى است که اگر آن را درست فرا بگیریم، براى خدمت مؤثر و ثمربخش آماده خواهیم بود. 

برادر و خواهرم اگر از این گناه دورى کنید، به راستى یک مسیحى پنج ستاره خواهید شد.

کشف واپسین گناه
اى ممتاز پرورش یافته بود و ى خدمتش با جوان یهودى ثروتمندى برخورد. این مرد در خانوادهعیسى در ط

گوید:اکثر تعالیم دینى را به خوبى فرا گرفته بود. کالم خدا به ما چنین مى

چرا مرا «عیسى پاسخ داد: » استادنیکو، چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم؟«یکى از رئیسان از او پرسید: 
دانى. زنا مکن، قتل مکن، دزدى مکن، خوانى؟ هیچ کس نیکو نیست جز خدا فقط. احکام را مىنیکو مى

عیسى چون » ام.کودکى به جا آوردههمه اینها را از «گفت: » شهادت دروغ مده. پدر و مادر خود را گرامى دار.
هنوز یک چیز کم دارى؛ آنچه دارى بفروش و بهایش را میان تنگدستان تقسیم کن، که در «این را شنید، گفت: 

آن مرد چون این را شنید، اندوهگین شد، زیرا ثروت » آسمان گنج خواهى داشت. آنگاه بیا و از من پیروى کن.
- 24(لوقا » چه دشوار است راه یافت ثروتمندان به پادشاهى خدا!«رد و گفت: بسیار داشت. عیسى به او نگاه ک

18:18.(
) آن جوان را بیابد. به hard drive» (هارد درایو«عیسى توانست با یک معاینه، اشکال موجود در 

د. به همین درون روح او نگاهى افکند و در آن به دنبال بتى نامرئى گشت که مانع روحانى پیشرفت وى شده بو
یافته عوضش - که گاهى اصالً از وجودش خبر هم نداریم-را» چیز کوچک«خواهد آن ترتیب خدا از ما مى

ثمر هستیم، اگر ضمیرمان پاك نیست، بدین خاطر است که یک چیزى باید عوض شود، حتى اگر کنیم. اگر بى
ریا و وقف شده هستید، به شما مژده دانیم چیست. اگر شما یک مسیحى بىایم و نمىهنوز دنبالش نگشته

خواهد که تنها واپسین گناه را دهم که خداوند شما را فرا نخوانده که همه چیز را عوض کنید. او از شما مىمى
بردارید، یعنى واپسین بت زندگى خویش را بشکنید.
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رفته است. با این شمار مىاى بوده و فرد موفقى هم بهرئیس جوان و ثروتمند، از قرار معلوم رئیس کنیسه
»عیسى، چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم؟«حال او یک پرسش بسیار مهم در دل خویش داشت: 

عیسى در شرایط گوناگون به این پرسش پاسخهاى گوناگونى داد. به فقیهى که همین پرسش را از او کرده 
). ولى به این جوان گفت که آنچه دارد بفروشد و 25:10اش را محبت کند (لوقا بود، گفت که خدا و همسایه

بهایش را میان تنگدستان تقسیم کند، سپس آمده از وى پیروى نماید. خداوند همه ثروتمندان را به ترك ثروت 
شان فرانخواند. بلکه این حکم وى در مورد آن جوان بخصوص بود. در پس این واقعیت اصلى نهفته و دارایى

است.
ون دل این مرد جوان نفوذ کرده آخرین بت او را یافت. همیشه آخرین گناه یک بت است. خداوند در

گاهى هست که در آن همواره آن چیزى است که ما بیش از خدا دوستش داریم. همیشه در کنج دلهاى ما مخفى
توانى بدان وارد و نمىاى است که تالقدس، متأسفم. این تنها حیطهروح«گوییم: ایم. شاید مىچیزى را پنهان کرده

داند که اش درست بر همان نقطه متمرکز شده است! او مىمطمئن باشید که عیسى با نورافکن نفوذ کننده» شوى.
در زوایاى تاریک روح شما بتى پنهان النه کرده است.

ند و بر طبق ادرصد از زندگى خود را به خداوند داده90ثمرند چون با وجودى که بسیارى از مسیحیان بى
درصد باقى مانده 1درصد یا 2درصد یا شاید 10تر مراقب آن کنند، با دقت هر چه تمامفرمانهاى او زندگى مى

اند.هستند و آن چنددرصد اندك را دودستى و محکم چسبیده
ایم و تا حد زیادى به او خیلى وقتها چون در زندگى خود درصد باالیى را به خدا اختصاص داده

ایم. حتى برخى از خادمان تمام وقت انجیل کنیم که اراده او را به طور کامل انجام دادهایم، فکر مىسپردهسر
زندگى خویش مخفى کنند. اما همین بتهاى » هاىگنجه«براین باورند که مجاز هستند بتهاى کوچکى را در 

شیم.گذارند ما براى پادشاهى خدا اشخاصى مثمر ثمر باکوچک هستند که نمى
ام یا نه. شاید بتى در دلم درصد زندگیم را به خداوند داده100من مطمئن نیستم که «ممکن است بگویید: 

ناامید نشوید. براى تسلیم کامل » ام.اى از آن را به عیسى مسیح تسلیم نکردهمخفى است. شاید هنوز محدوده
توانید گامهاى زیر را بردارید.مى

م کاملگامهایى براى تسلی



4

اید، همین امروز تصمیم بگیرید که آنها را از زندگیتان بیرون نمایید. اگر در زندگى خود بتهایى مخفى کرده
شش گام زیر واپسین مانع را از سر راه زندگى روحانى شما برخواهد داشت و خدمتتان را ثمربخش خواهد 

کرد.

استعیسى را نیکو بخوانید، ولى بدانید که او خد-1
انسان بسیار نیکخواهى بود. در انجیلى دیگر ضمن شرح داستان او چنین آمده 18مرد جوان مذکور در لوقا 

). او براى عیسى احترام بسیارى قایل بود و وى را 17:10(مرقس » دوان دوان آمده در برابرش زانو زده«که او 
نامى، پس بهتر اگر تو مرا نیکو مى«ست به او بگوید: خوااستاد نیکو خواند ولى این کافى نبود. گویى عیسى مى
این همان چیزى است که امروز هم براى مسیحیان اتفاق » است بدانى که من خدا هستم. وگرنه مرا نیکو نخوان.

افتد.مى
اند ممکن است در تواند به چیزى سطحى تبدیل بشود. کسانى که همواره در کلیسا بودهدین و مذهب مى

خداوند نیکو، من تو «تفاوت پیدا کرده، بگویند: این وسوسه قرار بگیرند که نسبت به خدا دیدگاهى بىمعرض
ترسند، و نه اصالً راغب به گذارند و نه از خدا مىاما در عمل نه به او احترام مى» ستایم، تو بزرگى.را مى

ایم که با او مثل یک استاد سى خودمانى شدهاطاعت فورى از او هستند. شاید بدین خاطر است که ما آنقدر با عی
کنیم، نه مثل خدا.نیکو رفتار مى

عیسى خیلى واالتر از یک استاد نیکوست. او خداوند قادر متعال است. خود عیسى فرمود که پرستندگان او 
ضور ). این پرستش نه پرستش جسمانى است و نه ح23:4بپرستند (یوحنا» در روح و راستى«باید وى را 

فیزیکى و ظاهرى در یک مکان مذهبى، بلکه حضور معنوى و وقف کامل  به اراده خداوند است. ما باید از 
مرحله ستایش گذشته وارد مرحله پرستش گردیم.

بنابراین نخستین گام این است که نه تنها عیسى را نیکو بخوانیم، بلکه از او چون خدا اطاعت کنیم. در متى 
سرور ما، سرور ما، آیا به نام تو همه این چیزها «گفته شده که در آن روز بسیارى خواهند گفت: به ما 23-21:7

آنها مسیح را » از من دور شوید اى بدکاران.«، ولى خداوند در پاسخ ایشان خواهد گفت: »را انجام ندادیم؟
گفتند، ولى حاضر خواندند. خطاب به او کلمات خوبى» سرور یا خداوند«خیلى سطحى و از روى عادت 

اطاعتى که شایسته خدا است.- نبودند در اطاعت کامل نسبت به او، همه چیز خود را به وى بدهند

فرمانها را نگاه دارید و گوش به فرمانده بسپارید-2
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ه هیچ خواند. سپس به او اطمینان داد ک، عیسى از رئیس ثروتمند پرسید که چرا او را نیکو مى19:18در لوقا 
خواست جوان ثروتمند از گفتن کلمات قشنگ فراتر برود. از او اطاعت، دل کس جز خداوند نیکو نیست. او مى

دهند. کوشند فرمانها را نگاه دارند، ولى اصالً به فرمانده گوش نمىها مىخواست. خیلىپذیرا و تسلیم کامل مى
گوید، هماهنگ نیست. شاید فهرستى بلند باال از قواعد چشمان و گوشهایشان با آنچه که امروز خدا به کلیسا مى
گیرند.مذهبى را رعایت کنند، ولى صداى خداوند را ناشنیده مى

کردم. در شب دوم مردى با یک بار کامیون کایاك (نوعى چند وقت پیش در جلسه بشارتى بزرگى وعظ مى
م)، قایق ماهیگیرى، پارو و دیگر وسایل ورزشى به محل برگزارى جلسات آمد. اول -قایق مخصوص مسابقه

نزده بودم. با این حال نفهمیدم که منظور او از این کار چیست، چون شب گذشته اصالً درباره ورزش حرف
هاى ورزشى وقتى با شبان میزبان صحبت کردم، دریافتم که پرداختن به ورزش براى او بت بوده است. فعالیت

در دامان طبیعت که به خودى خود بد نیستند، براى او مهمترین اصل زندگى شده بودند.
خواست تا به پاى خداوند بریزد او دیگر نمىهنگامى که متوجه این موضوع شد، فرداى آن روز همه را آورد 

کرد که تمام احکام را نگاه دارد، مرتباً در کلیسا بتى در زندگیش داشته باشد. او نه تنها نهایت تالش خود را مى
کرد، بلکه داد به بهترین نحو خدمت مىداد و خداوند را هر طور که تشخیص مىیافت، ده یک مىحضور مى

دهد. وى برخالف رئیس ثروتمند خواسته هم شنید که به او درباره بتهاى زندگیش هشدار مىصداى خداوند را 
بود اطاعت کند. 

شناسم که روزه عجیبى گرفته بود. تواند از هر چیز یک بت بسازد؟ زنى را مىدانستید که دل انسان مىآیا مى
تواند براى دیگران بت باشد. گاهى حتى .  غذا مىاز خریدن لباسهاى جدید، چرا که بت او مد لباس بود» روزه«

گذارند از صداى خداوند اطاعت کنیم.شوند و نمىبعضى روابط براى ما بت مى

خدا را به خاطر وفادارى مذهبى گذشته شکر کنید، ولى براى روحانیت کنونى خویش روى آن حساب -3
نکنید.

عیسى به رئیس جوان و ثروتمند گفت: 

گفت: » زنا مکن، قتل مکن، دزدى مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را گرامى دار.0دانىاحکام را مى«
)20:18- 21(لوقا » ام.همه اینها را از کودکى به جا آورده«
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ام درست است. شخصى من آموزه صحیح را دارم. سابقه زندگى«خواست بگوید: جوان به عبارت بهتر مى
کنیم که اطاعت گذشته یا آموزه صحیح سبب وقتى باور مى» ام دیگر چه کار باید بکنم؟و با انضباط بودهمطیع 

نجات ما خواهد گشت. همیشه با مشکل روبرو خواهیم شد.
حزقیال نبى بدین اندیشه پرداخته خیلى روشن و صریح توضیح داده که چگونه باید به اطاعت گذشته خود 

نگاه کنیم: 

و تو اى پسر انسان به پسران قوم خود بگو: عدالت مرد عادل در روزى که مرتکب گناه شود، او را نخواهد 
رهانید. و شرارت مرد شریر در روزى که او از شرارت خود بازگشت نماید، باعث هالکت وى نخواهد شد. و 

به مرد عادل گویم که البته زنده مرد عادل در روزى که گناه ورزد،به عدالت خود زنده نتواند ماند. حینى که
خواهى ماند، اگر او به عدالت خود اعتماد نموده، عصیان ورزد، آنگاه عدالتش هرگز به یاد آورده نخواهد شد، 

).12:33-13بلکه در عصیانى که ورزیده است، خواهد مرد (حزقیال 

آموزش و آمادگى که در طریقهاى اید، هر تمام گذشته مذهبى شما، همه چیزهاى خوبى که فرا گرفته
اى براى شما نخواهد داشت. اگر هنوز در برید فایدهاید، اگر هم اکنون در نااطاعتى به سر مىخداوند کسب کرده

اید و در اید یا کارهاى نیکو انجام دادهکند که چقدر در گذشته خوب بودهدل خود بتى دارید، هیچ فرقى نمى
اید. امروز در ارتباط با خدایتان مقدس را از بر کردهاید یا چند آیه از کتابکردهچه موقعیتى در کلیسا خدمت

برند.تقصیر کار هستید. بتهاى حال، اطاعت گذشته را از بین مى
اى شرکت داشتم که واعظ مردم را دعوت کرد تا به ام. یکبار در جلسهخود من در چنین وضعیتى بوده

نند. وقتى این دعوت را شنیدم، پیش خودم فرض کردم که آدم پارسایى هستم و محراب کلیسا آمده توبه ک
نیازى به توبه ندارم. با خودم اندیشیدم، سراسر زندگى من درست است و من خادم خداوند هستم. در 

کنم. ولى هنوز بتى باقى مانده بود. هنوز در دلم چیزى بود که کنفرانسها و جلسات دعاى بسیارى شرکت مى
لیم خداوندش نکرده بودم. پس همراه با بسیارى از توبه کنندگان جلو رفتم تا توبه کنم و آن بت را از دلم تس

بیرون نمایم.
رویم، او براى سخن گفتن با دلهاى ما و نشان دادن بتهایمان راهى مهیا القدس مىوقتى به حضور روح

پردازد، در برابر نورافکنش مقاومت نکنید.کند. هنگامى که او به تفتیش و کاوش در روحتان مىمى
شویم باید مراقب حس محکومیت باشیم. میان خدمت همچنین هنگامى که وارد مرحله باالترى از تقدس مى

القدس و عمل شیطان در زندگى ما اختالف فاحشى وجود دارد. اگر تمییز دادن میان این دو را فرا نگرفته روح
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را یکى تصور کنیم. شیطان حسى مبهم و کلى از جرم و تقصیر بر قلب و فکر ما باشیم، ممکن است هر دو
). کتاب مکاشفه هر چند 10:12نامیده است (مکاشفه » مدعى برادران«مقدس او را سازد. کتابمستولى مى

و حس تقصیر پردازد گوید که شیطان از آسمان رانده شده، ولى باز او با اتهام بستن به ما، به دروغ گویى مىمى
کند؛ کار شیطان همین است.ایجاد مى

گیرند. حال القدس است، اشتباه مىبعضى از مسیحیان این عمل ابلیس را با عذاب وجدانى که عاملش روح
القدس این نیست که آموزد که خدمت روحمقدس به ما مىکند. کتابالقدس اصالً اینگونه عمل نمىآنکه روح

القدس سازد. روحجاد کند، بلکه او مشخصاً نسبت به گناهى خاص ما را مجاب و ملزم مىدر ما حس تقصیر ای
دهد، بلکه او نه تنها گناه را نشان مى» بت تو این است.«گوید: رود و مىمورد مشخصى را در دلهایمان نشانه مى

خطاکارى هستى. در زندگیت تو انسان «سازد. عیسى به رئیس ثروتمند نگفت: راه خالصى از آن را هم عیان مى
بلکه به » توانى آن را یافته عالج کنى.گویم که این گناه چیست. تو نمىایراد و گناهى هست، ولى من به تو نمى

ام توانى پیروىهنوز یک چیز کم دارى؛ تنها یک چیز. هرگاه در این یک مورد از من اطاعت کنى، مى«او گفت: 
تى وى انگشت گذارد.او مستقیماً روى پولدوس» نمایى.

کنم که گوش گوید. اگر هنوز در دلهایتان بتى مانده، دعا مىخداوند خیلى روشن و شفاف با ما سخن مى
کند بشنود. مجاب شدن نسبت به گناه، لعنت نیست؛ بلکه گوید و بدان اشاره مىالقدس مىجانتان آنچه را روح

هنوز یک چیز مانع تو است، «گوید: است که به دلهاى ما مىیکجور برکت است. الزام روح نشانه محبت خدا 
به مجردى که آن واپسین بت را رها کنى، آزاد خواهى شد.» پسرم یا دخترم. هنوز یک چیز کم دارى.

در هنگام وعظ در شهرى در جنوب آرژانتین، در رویا ساعتى مچى دیدم. پس از جماعت این دعوت را به 
کنم آن را به محراب این سالن کسى هست که ساعتى دزدیده با خود دارد، خواهش مىاگر در «عمل آوردم: 

دو مرد جلو آمدند. هر دو مسیحى بودند. یکى از آنها طورى ساعت مچى را در دست گرفته بود که » بیاورد.
تا به پاى دهد. او ساعت را با دو انگشت شصت و نشانه و دور از بدن خود نگه داشته بودگویى بوى تعفن مى

محراب رسید و آن را روى سکو انداخت. براى این دو مرد ساعت دزدى واپسین بت زندگیشان بود.
برخالف رئیس ثروتمند، خداوند از آن دو مرد نخواست تمام ثروتشان را رها کنند. بر حسب تصادف آنها 

به صاحبش بازگردانند، پس از خاتمه خواستندداشتند که نمى-شى دزدى-اصالً ثروت نداشتند. ولى هنوز بتى 
شان برگردانند. همان کار ایشان را از قدرت شیطان جلسه، به آن دو توصیه کردم ساعتها را به صاحبان اصلى

آزاد ساخت و در طریق اطاعت قرار داد.
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راغب به شناسایى، تشخیص و از بین بردن واپسین بت باشید-4
عیسى از او نخواست » هنوز یک چیز کم دارى.«س جوان و ثروتمند گفت: به رئی22:18عیسى در لوقا 

بلکه فقط یک چیز. شاید شما هم تنها یک چیز کم داشته باشید و به محض - سراسر زندگیش را عوض کند
اینکه آن بت را شکستید، روحتان چنان براى خدمت به خدا آزاد شود که هرگز تا پیش از آن نبوده. خدمتتان در 

ثمر بود، پر ثمر خواهد شد.هایى که پیشتر بىنهزمی
اى کوچک براى وقتى بچه بودم، یکى از بستگانم انگشترى مخصوص به من داده بود که در آن محفظه

شود اگر پاسخ پرسشهاى مخفى کردن بعضى چیزها تعبیه شده بود. با خودم اندیشیده بودم که چقدر عالى مى
خالصه شده روى کاغذى کوچک بنویسم و در آن بگذارم. یادداشت را آماده امتحانى مدرسه را به صورت

نگاه کنید من چکار «کردم و آن را درون محفظه انگشتر نهادم و در زنگ تفریح به دوستانم نشانش داده گفتم: 
ام براى تقلب بسیار زیرکانه بوده است.با خودم اندیشیدم که نقشه» کردم! هیچکس متوجه نخواهد شد.

یادداشت را دوباره درون انگشتر قرار دادم و در خالل آزمون از پاسخهایى که فهرست وار روى آن نوشته 
بینم آن وقتى که صرف کنم، مىبودم، روى ورق امتحانى رونوشت بردارى کردم. حاال که به گذشته فکر مى

درسها و حاضر کردن آنها بسیار بیشتر کردم، از زمان مطالعه آماده کردن کاغذ تقلب با خطوط بسیار ریز مى
بوده. از قضا هنگام امتحان همه پاسخها را بلد بودم چون وقت زیادى را صرف نوشتن پاسخها روى کاغذ تقلب 

کرده و از این رهگذر درس را یاد گرفته بودم.
و تو با تقلب سرجلسه اى گناه است، دانى که آنچه انجام دادهآیا مى«روزى خواهرى در کلیسا به من گفت: 

در حضور خداوند توبه کردم. از خداوند خواستم مرا به » اى؟امتحان، درواقع به دروغ و فریب متوسل شده
خاطر تقلب ببخشاید. روحم نسبت به گناه مجاب شد. دانستم که کارم اشتباه بوده و آن اشتباه را اصالح کردم.

ها، بچه» تقلب اینترنتى.«میان دانش آموزان و دانشجویان رواج یافته: ام که نوع جدیدى از تقلب اخیراً شنیده
دیگر را از روى اینترنت پیدا کرده، نام خود را بر باالیش توانند مقاله کسىنوجوانان و دانشجویان کالج مى

بگذارند و به عنوان تکلیف درسى تحویل آموزگار یا استاد خود بدهند.
اى است از صنعت فریبکارى که ما در فرهنگمان شاهد پدید آمدنش هستیم. ها نمونهاین شیوه نوین تقلب تن

گذارید که اى مىاید یک دروغ است. وقتى نام خود را روى مقالهاى که خودتان آن را ننوشتهتحویل دادن مقاله
اید این گناه کوچکى به اید و این دروغ است. شگویید که خودتان خالق آن اثر بودهاید، درواقع مىخود ننوشته

نظر برسد. باید اعتراف کنم که وقتى نخستین بار به تقلب متوسل شدم، این گناه چندان در نظرم بزرگ جلوه 
ها به ها، تقلب کردن تبدیل به یک عادت شده است. بچهنکرد، تا اینکه الزام روح بر من آمد. در برخى مدرسه
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اند. این عادت در بزرگساالن ن آموزگاران خویش معتاد شدههیجان تقلب کردن، دروغ گفتن و فریب داد
محل یا مخدوش، به خود بستن هویتهاى دروغین یا اضافه هاى بىتواند به رفتارهایى چون کشیدن چکمى

گویى و تقلب هاى آشکار دروغکردن ساعت کار دروغى به ساعات کار خود، تبدیل شود. این رفتارها نمونه
بار به نظر نرسند، ولى اگر در کن است این کارها به اندازه زناکارى یا قتل بزرگ و فاجعههستند. هر چند مم

همین یک مورد هم بلغزید، مجرم به شکستن تمام شریعت هستید.
یکبار در خالل جلسه کلیسایى، دوشیزه جوانى که احتماالً چهارده یا پانزده سال بیشتر نداشت، دفترى را که 

هاى سینما را چسبانده بود، به پاى سکوى موعظه آورد. در ش عکس خوانندگان و هنرپیشهروى همه صفحات
این عکسها هیچ چیز بدى وجود نداشت. نه تصاویر شهوانى بودند و نه سکسى. وقتى از دختر جوان پرسیدم 

و عکسها را بار دیگر که چرا این دفتر را آورده تا زیر پاى خداوند بیندازد، او برگهاى دفتر را تند تند ورق زد
خواهم از دستشان جناب کشیش، این آدمها روزى بتهاى زندگى من بودند، حاال مى«نشانم داد. سپس گفت: 

بار دیگر مسیحیان پاکتهاى سیگار خود را پیش آوردند. برخى از آنها با خشم پاکتهاى سیگار » خالص شوم.
با این رجاست کارى داشته باشم. به ششهایم آسیب خواهم دیگر من نمى«گفتند: خود را مچاله کرده مى

ام که با خود مواد مخدر و همه جور تصاویر مستهجن به جلوى محراب من مسیحیانى را دیده» رساند.مى
اند.آورده

آور است. این شوند، شگفتهاى زندگى خود آزاد مىشنیدن شهادت از دهان ایماندارانى که از آخرین بت
کند.ت که خدا کلیسا را پاکسازى و قوم خویش را تطهیر مىنشانه آن اس

دارید. شاید زندگیتان به روالى خداپسندانه شاید شما کسى هستید که از پیش در مسیر کالم خدا گام برمى
مقدسى شکل گرفته و سامان کنید. شاید خانه شما بر پایه الگوهاى کتابرود و خالصه با او زندگى مىپیش مى

ته است. با این وجود اگر حتى یک مورد گناه در زندگیتان وجود دارد، دعوت خدا از شما این است که یاف
همین واپسین بت را هم رها کنید.

تواند غرور، برترى مذهبى یا نبخشیدن کلیسایتان به خاطر آنکه شاید بت شما چیز ملموسى نباشد؛ آن مى
شما باعث شده که تصمیم بگیرید دیگر هرگز از آن ناحیه گزیده نشوید. زمانى شما را رنجانده، باشد. شاید بت 

اید دیگر هرگز شاید بدین خاطر که ایماندارى یا یکى از رهبران کلیسا در شما رنجش ایجاد کرده، تصمیم گرفته
خدا را به تمامى دل و جان و مثل گذشته، خدمت نکنید.

هاى ضربه«تواند براى باقى عمرتان مانعى بر سر راه شما باشد. من نام آنها را اینجور تصمیمهاى قطعى مى
کنم که این واپسین گناه نیز از ام. الزم است همین امروز از دست آنها خالص شوید. دعا مىگذارده»مذهبى
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گردید. باشد که اعتمادتان در خداوند دلتان زدوده شود. باشد که در پادشاهى خدا همچون کودکى معصوم
نیز احیا شود.-یعنى هم ایمانانتان-تجدید گردد و به خاطر همین اعتماد، اعتمادتان بر بدن مسیح

جوانى که در یکى از جلسات بیدارى ما رهبرى پرستش را بر عهده داشت، در دومین روز جلسات به 
به محض تمام شدن جلسه و پایان یافتن موعظه من، او به شتاب گرفت تا جلو نیاید. سختى جلوى خود را مى

خواهم چیزى را پیش شما اعتراف کنم. دیروز من به خاطر تماشاى فیلمهاى برادر سرجیو، مى«نزدم آمده گفت: 
کنم، ولى به این مستهجن ملزم شدم. با اینکه من یکى از رهبران جوانان هستم و پرستش را هم هدایت مى

کردم. دانستم که دیدن این فیلمها کارى اشتباه است، از این رو با خداوند عهدى تازه ها نگاه مىبرنامهفیلمها و
»ام براى همیشه دیدن این فیلمها را کنار بگذارم.بستم. تصمیم گرفته

مها به کلى بینم این آددهد تا به کار خودم ادامه دهم چون مىشهادتهایى نظیر مورد باال به من قوت قلب مى
خواهند حتى یک گناه در دلشان باقى بماند.اند. آنها نمىآزاد شده

اى اتخاذ کنیداى بنیادین یا ریشهدر قبال پول فلسفه-5
اى خواهند جداً همه چیز زندگى خویش را به  خداوند تسلیم کنند در قبال پول خیلى ریشهکسانى که مى

توانید پس انداز کنید و آنگاه توانید پول به دست آورید، تا مىتا مى«گفت: مىکنند. جان وسلى همیشه عمل مى
ها در قبال پول و ترین فلسفهمقدسىبه باور من این یکى از بهترین و کتاب» توانید به دیگران بخشید.تا مى

مسئله نظارت مالى است.
اش را داده، توانیم تا جایى که خداوند اجازهما مىنمایم. کنم، بلکه به کوشایى وعظ مىمن به فقر موعظه نمى

پول به دست آوریم، همچنین باید برنامه درستى براى پس انداز درآمد خود داشته باشیم. ولى باید آماده باشیم 
که هرگاه خداوند الزم داشت با سخاوت و گشاده دستى براى کارش پول بدهیم. یقین دارم که بیدارى روحانى 

ر حال آمدن است، از لحاظ مالى هزینه سنگینى دارد، چون باید این بیدارى به سرتاسر دنیا سرایت که اکنون د
باشیم، تا هرگاه خداوند خواست در -و نه مال اندوزى و حرص پول داشتن0کند. باید به فکر پول جمع کردن

ع مالى که خود او در دسترسمان قرار گیرى از این منابکند با بهرهاختیارش قرار دهیم و آنگونه که هدایتمان مى
داده به افراد بیشترى خدمت کنیم.

از دیدگاه یهودیان، سعادت دنیوى نشانه لطف االهى بود. شاید از این رو بود که رئیس ثروتمند با موضع 
ى را ). اما وقتى سخن عیس17:10حب مال دنیا دست به گریبان بود. او نخست در برابر عیسى زانو زد (مرقس 

خواهى در درونم کشمکشى کنم بتوانم این کار را بکنم. آنچه تو از من مىخداوندا، فکر نمى«شنید، آنگاه گفت: 
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اند که رفاه و ثروت دنیوى نشانه برکت خداوند است، من مذهبى ایجاد کرده چون از بچگى به من آموخته
»دوست ندارم فقیر باشم!

د که ثروت مادى برکتى از جانب خداوند است. بلکه مسئله اینجاست عیسى هیچوقت منکر این مسئله نش
تواند تبدیل به لعنت شود، اگر آن را به تمامى تسلیم اراده خدا نسازیم.که ثروت و رفاه مى

بگیرند. اگر » روزه«برخى از ایمانداران الزم است براى یک یا چند ماه از به کار بردن کارتهاى اعتبارى خود 
اید شاید دعوت خدا از شما این است که اختیار خرید کردن؛ مصرف گرایى و مادى گرایى شدهر مرض بىگرفتا

کارتهاى اعتبارى خویش را کنار بگذارید. اگر متأهل هستید، باید در این مورد توافق همسر خود را نیز جلب 
بلکه ممکن است - ایدود را دور انداختهتواند نشانه آن باشد که واپسین بت زندگى خنمایید. این کار نه تنها مى

اید.این کار هم در نهایت شگفتى پس از اندك زمانى متوجه شوید که از تمام قرضهایتان نیز رهایى یافته
مقدسى است  و هم عاقالنه.کتاب

اخالقیات عملى بنیادین را به کار بندید-6
کنم که تو مرا بستایى و فقط به این اکتفا نمىمن«گیر بود. به رئیس ثروتمند گفت عیسى خیلى سخت

»خواهم که تو بت زندگیت را رها کرده از عقب من بیایى. من با تو کار دارم.نیکویم بخوانى. مى
توانست به طور بالقوه یکى از شاگردان عیسى باشد ولى هرگز چنین نشد. تا جایى که این رئیس ثروتمند مى

گوید که وقتى عیسى از او خواست همه چیزش را مقدس مىما اطالع داریم، او هیچگاه پیرو مسیح نشد. کتاب
نکه او ماتم گرفت؛ او با خود یعنى ایparaleposرها کند، بسیار اندوهگین شد. در یونانى واژه 

توانست از تصمیمى که گرفته شادمان باشد.کشمکشى درونى داشت و نمى
زنند، ماتم کنند، آنانى که از وقف کامل سرباز مىآنانى که از رها کردن واپسین بت خویش خوددارى مى

را از - ستن به جرگه عیسىبخت پیو-دانند که بزرگترین فرصت زندگى خود خواهند گرفت. ایشان نیز مى
اند. اگر به جرگه او نپیوندید، در روحتان چیزى هست که شما را ملزم خواهد ساخت و خواهد دست داده

خواست از عیسى پیروى کند، ولى از پرسید که چرا همه چیز را به او نسپردید. رئیس جوان و ثروتمند واقعاً مى
خویش حفظ کند. مثل او نباشید! خواست همه ثروت خود را براى سوى دیگر مى

دهیم، بلکه در آنچه روحانیت ما نه در آنچه انجام مى«همین اواخر این عبارت نظرم را جلب کرد: 
شویم، ما از این رو که خیاالت و امیال زیبایى در سرداریم روحانى محسوب نمى» گردد.گزینیم آشکار مىبرمى

گیریم آییم. آن زمان روحانى هستیم که تصمیم مىم روحانى به شمار مىایبلکه چون پیروى عیسى را برگزیده



12

-یعنى آمادگى براى پیروى از فرمانهاى عیسى- همه چیز را تسلیم خداوند کنیم. راز تقدس در پیروى کردن
ن گشتیم در فرودگاه سن فرانسیسکو به زمین نشستیم تا هواپیمایمااست. روزى من و همسرم که از آسیا بازمى

را عوض کنیم. هر دو براى بازگشت به خانه هیجان زده بودیم. همسرم براى گرفتن کارت پرواز به گیشه مزبور 
دانم چطور شد که او زودتر هاى معمول گردیدم. نمىمراجعه کرد و من هم در گیشه دیگرى مشغول کاغذبازى

شد و به جلوى گیت پرواز رسیدم، در کمال از من سوار هواپیما شد. وقتى تنها یک دقیقه پس از او کارم تمام 
شگفتى دریافتم که هواپیما حرکت کرده است.

کند که یک دقیقه دیرتر دانید که هیچ فرقى نمىاگر تا به حال با هواپیما مسافرت کرده باشید، خوب مى
اى باشند که ایل نقلیهرسیده باشید یا یک ساعت. وقتى هواپیما رفت، دیگر رفته است! شاید هواپیماها تنها وس

دست کم در آسمان دنده عقب ندارند! در هواپیما بسته شده و خود هواپیما از گیت جدا شده بود. دیگر راهى 
براى متوقف کردنش وجود نداشت.

ام تا به موقع به گیت برسم. براى مسئوالن خط هوایى مورد نظر توضیح دادم که من نهایت تالشم را کرده
توانستم شتاب به خرج داده بودم. به آنها گفتم که به خاطر شلوغى و ازدحام جمعیت تاجایى که مىواقعاً هم

چمدانهایم از گمرگ دیر ترخیص شدند و االن همسرم در هواپیما است. درحالى که ما مشغول حرف زدن 
د.بودیم، پانزده نفر دیگر که آنها هم از هواپیما جا مانده بودند، به جلوى گیت آمدن

ناگهان، هواپیما که هنوز چند یاردى بیشتر از گیت فاصله نگرفته بود، ایستاد. شاهد بودم که مسئوالن خط 
زنند. شگفت زده دیدم که هواپیماى غول پیکر دوباره بازگشت. فقط سیم حرف مىهوایى با چه جدیتى با بى

ى درهاى هواپیما را گشودند و همه ما سوار براى بازگشت همان چند یارد پانزده دقیقه وقت صرف شد. به زود
شدیم و آنگاه هواپیما پرواز کرد!

اند. ایشان یقین دارند که دیگر روحانى را از دست داده» هواپیماى«کنند که آخرین بعضى آدمها احساس مى
اندیشید که هواپیما هرگز روى شادى و کامیابى را نخواهند دید. شاید شما هم یکى از این افراد باشید. شاید مى

خواهم به اید و دیگر براى رسیدن به مقصد آسمانى راهى برایتان باقى نمانده است. ولى من مىرا از دست داده
القدس بریم؛ ما هنوز زیر فیض روحشما بگویم که هنوز فرصت هست. ما هنوز در دوره نجات به سر مى

ز خیلى دیر نشده!هستیم. داورى بازپسین هنوز فرا نرسیده است. هنو
هنوز وقت هست که از هر گناه بخشوده نشده، از هر تلخى روح یا خوددارى جدى از یارى رسانى به بدن 

مسیح توبه کنید و همه وظایف خویش را به انجام رسانید. هنوز براى رها کردن واپسین بت فرصت دارید.
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رئیس ثروتمند، داستان دیگرى وجود دارد. این داستان انجیل لوقا، یعنى یک باب پس از داستان 19در باب 
هاى کند که به عشقش نسبت به پول پشت پا زد و تاوان همه نادرستکارىاز مردى ثروتمند به نام زکا یاد مى

خویش را پرداخت و سپس زندگیش را وقف پیروى عیسى کرد.
از بود. ولى واکنش وى نسبت به عیسى به ما اى نبود. درواقع او یک دزد و نیرنگبزکا آدم چندان مذهبى

دهد که او کامالً آماده بود تا زندگى خود را به طور تمام عیار به خداوند و خدمت به او وقف نماید:نشان مى

بخشم، و اگر سرور من، اینک نصف اموال خود را به فقرا مى«اما زکا از جا برخاست و به خداوند گفت: 
).8:19(لوقا » گردانمى گرفته باشم، چهار برابر به او بازمىچیزى به ناحق از کس

برخى از شکارچیان بسیار زیرك در آفریقا براى به دام انداختن میمونهاى کوچک از روشى نوآورانه بهره 
توانستاش آنقدر تنگ بود که دست میمون به سختى مىکردند که دهانهاى استفاده مىگرفتند. آنها از بطرىمى

ریختند. مى-چیزهایى که میمونها خیلى دوست دارند-وارد آن شود. بعد درون بطرى بادام زمینى یا آبنبات
کرد و مشتش را از خوراکى رفت و دستش را درون آن فرو مىدید به طرفش مىمیمون وقتى بطرى را مى

خارج کند. در همان توانست دست خود را از بطرىساخت، ولى با مشت پر، دیگر نمىدلخواهش پر مى
لحظات کوتاهى که میمون درگیر خارج کردن مشت خود از دهانه تنگ بطرى بود، شکارچى از فرصت استفاده 

آمد مشت کرد. همه اینها به این خاطر بود که میمون دریغش مىانداخت و شکارش مىکرده تورى رویش مى
ا آزاد نماید.خود را از بادام زمینى یا آبنبات خالى کند و دست خود ر

اى به ها با چیزهاى پیش پا افتادهخواهد قوم خدا را با چیزهاى کوچک و حقیر اغوا کند. بعضىشیطان مى
افتند و چون عقیده دارند که این گناهان آنقدرها بزرگ نیستند که به جایى بربخورد، از رها کردن آنها دام مى

کنند و تحت هیچ شرایطى حاضر به بتهاى کوچک خود مشت مىکنند. ایشان دستهایشان را گرد خوددارى مى
کشند و خبر ندارند که تور شکارچى کشند و مىهاى خود را مىرها کردنشان نیستند. با همان مشتهاى پر، دست

در حال افتادن روى سرشان است.
مقدس به ما د. کتابگستراناین تور از جانب خداوند نیست، بلکه شیطان، آن هالك کننده دامش را مى

). 8:5(اول پطرس » جوید تا ببلعدهمچون شیرى غران در گردش است و کسى را مى«گوید که شیطان مى
استدعاى من از شما این است که مشتهاى خود را باز کرده هر چه در آنهاست رها کنید و سپس از مسیح 

هاى خوب مسیحى شروع شده به دامهاى تواند یک رابطه باشد که از مالقاتپیروى کامل نمایید. آن چیز مى
شد که در اراده خدا نیست. شاید تواند یک رابطه عاشقانه یا احساس قلبى باشود. مىغیراخالقى منتهى مى
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بله، من «گویید: دانید. مىاى اشتباه است و شما این را خوب مىاحساسات شما درگیر دوستى یا رابطه
اید و حاضر به رها ولى همچنان مشت خود را دور آن رابطه غلط گره کرده» خواهم خدا را خدمت کنم.مى

تواند دیدگاهها یا احساساتى قلبى باشد که خدا ى خاص باشد. مىتواند برکات عادى یا شغلکردنش نیستید. مى
بتى پنهانى که در شکافى از شکافهاى قلب -تواند چیزى باشد که فقط شما از آن آگاهیددر آنها راه ندارد. مى

اید.اش کردهخود مخفى

آنچه که باید روى مذبح خداوند 
قرار دهید، چیست؟

توانست از آخرین گناه خود دست بکشد. ولى زکا یلى اندوهگین بود، چون نمىرئیس جوان ثروتمند خ
وقتى با عیسى دیدار کرد شادمان گشت، چون با میل و رغبت کامل همه چیز را به او تسلیم کرد.

روز اید یا چه گناهانى در زندگیتان باقى مانده، اصالً اهمیت ندارد. اگر اماینکه در گذشته چقدر گناه کرده
توبه کنید، خدا لوح ضمیرتان را کامالً پاك خواهد نمود. او شما را تماماً پاك خواهد ساخت. او هارد دیسک 

تان را از نو فورمت خواهد کرد!شما را پاك و زندگى روحانى
اگر از اید. اید یا اعمال مذهبى به جا آوردهبه همین ترتیب اصالً مهم نیست که در گذشته چقدر پارسا بوده

رها کردن واپسین بت امتناع ورزید و در وضعیت گناه بمانید، خدا لطف خویش را از شما دریغ خواهد کرد.
اشتیاق قلبى من این است که شما خواننده گرامى واپسین بت زندگى خود را به خدا بسپارید و قدرت 

اید.پردگى و محبت کامل وقف او نمودهدگرگون کننده او را در زندگى خود تجربه نمایید؛ زندگى که با سرس

دعاى توبه
کنم که هر بتى را که در زندگیم باقى مانده با قوت اى کنى. دعا مىکنم که تو معجزهپدر، هم اینک دعا مى

کنم که موانع را بردارى و غل و زنجیرهایى که به پاهایم بسته شده، بگشایى تا روحت نابود سازى. دعا مى
نم صداى گسستن زنجیرهاى روحانى را از زندگیم بشنوم.بتوا

اى خدا، دعایم اینست که هر تلخى، رنجش و افسردگى از وجودم رخت بربندد. خداوندا، مرا آزاد ساز. 
پدر، خواهش » این آن چیزى است که تو کم دارى.«خواهم که بیایى و بار دیگر با من حرف زده، بگویى: مى
کنم. اکنون، با ایمان، هر بتى را تسلیم تو ر با من سخن بگو. از تو فرصتى دیگر درخواست مىکنم یکبار دیگمى
پذیرم. کنم. هر چند شایسته این آمرزش نیستم، ولى آن را مىکنم. تو را براى آمرزشت شکر مىمى
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اده تو زندگى کنم. اى خداوندا، خدمت مرا که به خواب رفته، بیدار نما. مرا آزاد ساز تا در تب و تاب ار
خداوند، مرا ایماندارى پرثمر بساز.

به نام عیسى، آمین


	??????? ???? - ??????.pdf
	?????.pdf
	??? 1.pdf
	??? 2.pdf
	??? 3.pdf
	??? 4.pdf
	??? 5.pdf
	??? 6.pdf
	??? 7.pdf
	??? 8.pdf
	??? 9.pdf
	??? 10.pdf
	??? 11.pdf
	??? 12.pdf

