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مقدمه
میبایست که ندارد وجود خدا به اعتماد از مهمتر موضوعی من بهنظر
اعتماد به تصمیم وقتی چون است حیاتی موضوعی این نوشت. دربارهاش
کردنبهخدامیگیریم،مزایایآنبیشماروشگفتانگیزهستند.اعتمادبهخدا
یکیازراههایاحترامکردناوست.ازهمینابتدایکتابمیخواهمتاکیدکنم
کهاعتماد،تعهدینیستکهماآنرابهخدابدهکارباشیم؛بلکهاینیکامتیاز
استکهاودردسترسماقرارمیدهد.مادعوتشدهایمکهبهخدااعتمادکنیم
وبااینکاردریبهرویزندگیدرآرامش،شادیوپرازثمراتبرایخود

بازمیکنیم.
وقتیدرهرکاریکهمیخواهیمانجامدهیمبهمیزانکافیاعتمادبهخدارا
نیزدرآندخیلسازیم،اینماراقادرمیکندکهبدوننگرانی،تشویش،ترس،
جروبحثوفشارهایناتوانکنندهزندگیکنیم.برایمثال،منبراینوشتن
اینکتاببهکمکخدااعتمادمیکنم.اینبدانمعناستکهمنتشخیصمیدهم
کهتمامچیزهاییراکهبایددرمورداعتمادبهاوبدانمنمیدانمومطمئنهستم
کهبدوناواینکتابخوبنخواهدبود.خدامیخواهدماهمیشهودرهمه
مسائلبهاوتکیهکنیم.مسائلیکهفرزندانخدابهآنعالقهمندهستند،برای
خداکماهمیتنیستکهنخواهددرآندخالتکند.ازآنجاییکهافرادتمایل
دارندمتکیبهخودومستقلباشندخیلیطولمیکشدتایادبگیریمچطور
بهخدااعتمادکنیم.بخشیازریشهمشکل،تجربههایناخوشایندمااستکه
اغلببهمایادمیدهدمردمهمیشهنمیتوانندقابلاعتمادباشند.اماراههای
خداخیلیباالترازاینمردماست،وکالماوبهماتعلیممیدهدکهشخصیت

اوطوریاستکهنمیتوانددروغبگویدیافریبدهد.
بهوسیلهاینکتاب،امیدوارمموفقبهمنتقلنمودناینحقایقبهشماشوم
کهبتوانیدبدونحدومرزاعتمادکردهوایمانیفراترازمنطقبشریداشته
باشید.اعتمادکاملبهخداهدفماخواهدبود،نهتنهابهایندلیلکهاینکار

خدارااحتراممیکندبلکهمزایایآنشگفتانگیزاست.
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وقتیبهخدااعتمادمیکنیم،اینکاراوراخشنودمیکند.عبرانیان6:11
و ایمان ساخت." خشنود را خدا بتوان نیست ممکن ایمان "بدون میگوید:
کنیم. یکدیگرجدا از را آنها نمیتوانیم که مرتبطهستند بههم اعتمادچنان
ایمانمفهومیاستکهخدارابهزندگیهایمادعوتمیکند،حضوراورادر

زندگیماحفظمیکندوازطریقیقدرتمندمارابهاومتصلمیکند.
مادشمنیداریم،شیطان،کسیکهمدامدرصدداستتامانعلذتبردنما
ازارتباطباخداوحیاتیکهاوارائهمیکند،گردد.شیطانماراباترس،نگرانی
وپریشانی،استدالل،استرس،شکوخیلیچیزهاییکهفکرماراازخدادور
میکنند،وسوسهمیکندومارابهسمتزندگیکامالًخودمحورسوقمیدهد،

کهدرآنبهشدتخودماندرمرکزتوجهقرارمیگیریم.
تنهاپادزهربرایاینگرفتاریهااعتمادکاملبهخدااست.دعامیکنمدر
حینمطالعهاینکتاب،فیضخاصاورادریافتنماییدتاکامالخودراآزاد
کردهوهمهنگرانیخودرابهخدابسپارید.همچنانکهاینکتابرامطالعه

میکنید،اینآیهرابهخاطربسپارید:

امامبارکاستآنکهبرخداوندتوکلکند،واعتمادشبراوباشد.

ارمیا7:17



فصل1

اعتماد چیست؟
آغازنگرانی،پایانایماناستوآغازایمان،پایاننگرانی.

جورجمولر

هرگاهبهکسییاچیزیکهقابلاطمینانبودنشثابتشدهاعتمادمیکنیم
نگرانیتماممیشود.بنابراینخیلیمهماستکهیادبگیریماعتمادچیستو

اعتمادماراقادرمیسازدبدون
بارهایسنگینوبدوندغدغهو

نگرانیزندگیکنیم.

چگونهاعتمادکنیم.وبطورخاصمیخواهیماعتمادبهخدارایادبگیریم.
لغتنامهينوآهوبستر*)سالچاپ1828(اعتمادرابهاینشکلتوضیح
میدهد:»اطمینان؛توکلیاآسایشکاملفکربخاطروجودصداقت،انصاف،
دوستییاسایرفضایلانسانیدرفردمقابل«.آنکهبرخداوندتوکلکند،ایمن

میماند)رجوعکنیدبهامثال25:29(.
اعتمادماراقادرمیسازدبدونبارهایسنگینوبدوندغدغهونگرانی

زندگیکنیم؛چونمطمئنهستیمکسیدیگر
بجای شد. خواهد روبرو آنها با ما بجای
اینکهدائمًااینبارسنگینرابردوشخود
حملکنیممیتوانیمازسبکیشگفتانگیزدر

جانمانلذتببریم.
الزمهیاعتمادکردنبرخداوواگذارکردننگرانیهایمانبهاو،ایناستکه
تصمیمبگیریماینکارراانجامدهیم.داوودمزمورنویسبارهادرمورداعتماد
کردنبهخداصحبتکرد.فعل»قراردادن«درانگلیسی)Put(نشاندهندهیک
عملاستوبارهادرکالمخدازمانیکهاوبهمادستورالعملمیدهدکهچهکاری
انجامدهیمبهاینلغتبرمیخوریم.جاهاییمثلمحبترابرتنکنید،انسانجدید
رادربرکنیدوکفشهایانجیلسالمتیرابهپاکنید،همینطوربرخداوندتوکلکن.

)کولسیان14:3وافسسیان24:4وافسسیان15:6وامثال5:3(.

Noah Webster's dictionary *
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کتابمقدسمیگوید:»نگرانیخودرابهخداوندبسپار)بارسنگیننگرانیرا
رهاکن(کهاوتکیهگاهتوخواهدبود...«)مزمور22:55(.مناینایدهیرهاکردن
بارسنگینرادوستدارم.اغلبماباقلبیپراززحمتوذهنیپرازدغدغه
زندگیمیکنیم.اماخدامارابهیکزندگیباکیفیتبهتردعوتمیکندکهتنها
ازطریقاعتمادبراوتجربهمیشود.طبقلغتنامهنوحوبستراعتماد،آسایش
فکراست.پولسرسولوقتیمیگویدکسانیکهایمانآوردهاند)اعتماددارند(
بهآنآسایشراهمییابند،همینموضوعراتاییدمیکند)عبرانیان3:4راببینید(.
یکیازراههاییکهتشخیصدهیمبهراستیبهخدااعتمادداریمونهاینکهفقط
سعیدراعتمادبراوداریم،ایناستکهآیاجانهایمادرامانتووفاداریخدا
درآسایشهستند.اگرمنمیگویمبهخدااعتماددارمولیهنوزبارهایسنگینرا
بانگرانیوتشویشحملمیکنمیعنیهنوزبارهایمرابهخداوندنسپردهام.ممکن

استمنبخواهم،احتماالسعیهممیکنم.اماهنوزانجامندادهام.
فهمیدناینموضوعبهمنکمککردهاستکهبفهمماعتمادحقیقیبهخدا

امروز که کنید انتخاب میتوانید
بارهایتانرارویزمینبگذارید.

ـسپردنبارهایسنگینمناست؛یکعمل چیست.اینچیزیورایکلماتاستـ
قطعیکهبرایجانمنآسایشمیآورد)ذهن،اراده،احساسات(.فقطتصورکنید
یککولهپشتیپرازسنگراهمهجاباخودحملمیکنید.آنراسرِکار،سوپرمارکت،
کلیساباخودمیبرید.اینبارسنگینیاستاماشمابهحملآنادامهمیدهید.حاال
تصورکنیدکهتصمیممیگیریدآنرابیندازید
ـتصورکنیدچهحسبهتریخواهیدداشتو
همهچیزچقدرراحتترخواهدشد.بههمین
شکلوقتیبجایاینکهبارخودرابهخدابسپاریم،نگرانهستیموبارسنگین
دغدغههایمانراباخودحملمیکنیم.مابهوظایفوانجامکارهایالزمادامه
میدهیمامااینبارهافشارزیادیبرماواردکردهوزندگیمارادشوارمیسازند.
امروزشمامیتوانیدتصمیمبگیریدتوسطاعتمادبهخدابارهایتانرابیندازید.کاش

اینانتخابراانجامدهید،وازآنچهانجامدادیدخشنودخواهیدشد.
منبامردمزیادیبرخوردمیکنمکهبهمنمیگوینداعتماددارندکهخدا
بهمشکالتشانتوجهمیکندامادرعینحالمیگویندنگرانهستند،میترسند
وسعیمیکنندبفهمندچهکاریبایدانجامدهند.اینموضوعنشانمیدهدکه
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آنهاایماندارندکهبایدبهخدااعتمادکنندومیخواهندکهبهخدااعتمادکنند
ولیهنوزاینکاررانکردهاند.آنهامیگویندبهخدااعتماددارنداماهنوززیر

بارنگرانیبرایچیزهایزیادهستند.
منیادگرفتهامکهبهترینعملکرددرارتباطمانباخداایناستکهراستگو
باشیم.اوهمیشهحقیقترامیداندولیصادقبودنکمکمیکندتاباحقیقت
روبروشویم.منسالهایزیادیراهدردادمچوندرحالیکهادعامیکردم
که بفهمم باعثشد این اما بودم، بدبختی و نگرانی در دارم، اعتماد بهخدا
اعتمادحقیقی،نتیجهینیکووخوبیدارد.اعتمادواقعی،آرامشایجادمیکند

ــآرامشیکهفراترازدرکوفهمماست!
اگرکسیهنوزبهاینمرحلهکهبتواندکامالبهخدااعتمادکند،نرسیده
باشد.درمرقس اینموردصادق باخدادر ایناستکه بهترینکار است؛
باب9داستانخوبیهستدرموردپدریکهبدنبالشفایپسرشبود.اوبه
عیساگفتکهایماندارد،امابرایبیایمانیاشنیازبهکمکدارد)مرقس24:9
است این داشتهام.وخبرخوب رادوست او ببینید(.منهمیشهصداقت را
کهاومعجزهرادریافتکرد.همهیماکمیشک،آمیختهباایمانمانداریم.
خوشبختانهمارشدمیکنیمویادمیگیریمدرهمهوقتبهخدابیشتراعتماد
کنیم،اماروندرشدبهزماننیازداردواگرتااالناعتمادشمابرخداکامل

نیست،هیچدلیلیوجودنداردکهطبقآنشمابایدمقصرشناختهشوید.
منبیشترازچهلسالاستکهدرحالتعلیمدادنکالمخداهستموبااین
حال،درطیسالگذشتهدرسهایزیادیدرمورداعتمادبرخدایادگرفتهام.
وقویافکرمیکنموقتیبرایاینکتابمطالعهوتحقیقمیکنمحتیبیشترهم

یادخواهمگرفت.

شخصیت خدا
لغتنامهمیریام-وبستر*اعتمادرااینطورتعریفمیکند:"باوربهاینکهشخصی
یاچیزیمورداطمینان،خوب،صادق،مفیدو...است."اعتمادبستگیبهشناخت
مادرموردشخصیتموردنظردارد.اگرباورنداشتهباشیمکهشخصموردنظر

خوب،عادل،مهربان،بامحبتوقابلاعتماداست،نمیتوانیمبهاواعتمادکنیم.

The Merriam-Webster.com dictionary *
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منفهمیدهامکهمطالعهرویشخصیتخدابهطورچشمگیریبهمنکمک
از اعتمادکنم.برایمثال،یکی یادبگیرمچطورکامالبهخدا کردهاستکه
جنبههایشخصیتخداکهخیلیبهمنآرامشمیدهدایناستکهاوعادل

است.یعنیاوهمیشهچیزهایاشتباهرادرستخواهدکرد.
منبارهاعدالتاورادرزندگیامتجربهکردهام،ووقتیچیزیکهبهنظر
غیرعادالنهونادرستمیآیدراتحملمیکنم،میتوانمبهخدااعتمادکنمکهاودر
زمانخودشوباروشخودشاشتباهرااصالحمیکند.زندگیهمیشهمنصفانه
نیست،اماخدامنصفاست،ووقتیمابهاواعتمادمیکنیم،وازسنگینیبارهایمان

آزادمیشویم،اوبرایماعملمیکندوانصافرابهشرایطمامیآورد.
تالش از من میشود باعث میکند برقرار را عدالت خدا اینکه به اعتماد
شخصیبرایانجاماینکارخالصشوم.خدابهوضوحدرکالمشمیگوید

کهانتقامازآناوستواودشمنانقومشرامجازاتخواهدنمود.

زیرااورامیشناسیمکهفرمودهاست:"انتقامازآنمناست،منهستمکه
سزاخواهمدادونیز:"خداوندقومخودراداوریخواهدکرد."

عبرانیان30:10

برایتجربهکردنعدالتخدا،مابایدحاضرباشیمکهشرایطرابهاوسپرده
اینسختترین باشیم. رادردستداشته ونخواهیمکهخودمانکنترلآن
معموال ما، از بسیاری عدهی برای میکنم فکر و من برای است! کار بخش
ماهمهیتالشمانرابهخرجمیدهیمتاکنترلاموررادردستانخودنگاه
داریم،ولیموفقنمیشویم،ودستآخرتصمیممیگیریمکهگزینهیاعتماد
کردنبهخداوندراامتحانبکنیم.همینکهاینکاررابکنیمووفاداریاورا
برایماسادهتروسادهترمیشود. او به اعتمادکردندوباره کنیم، تجربه
فورا همیشه او که است این خدا به اعتماد چالشبرانگیزبودن دالیل از یکی
آنچهازاوخواستیمرابهمانمیدهد.ماباایمانوصبرخواستهمانراازخدا
دریافتمیکنیم.مرحلهیانتظارکشیدن،آزمایشیاستکهمعموالسببرشد

وارتقایایمانمابهسطوحیتازهمیشود.
خدانیکو،بخشنده،مقدس،ومهرباناست.اورئوف،وفاداروراستاست.
خدامحبتاست!اوهمیشههمینطوراستومامیتوانیممطمئنباشیمکهاو

کالمشراحفظمیکند.
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اعتمادکردنبهکسیکهایمانداریممارادوستداردونهتنهاقدرتدارد
بهماکمککندبلکهمیخواهدکهکمککند،امرسادهایاست!خدامنتظراست
کهبهمنوتوکمککند،وتنهاکاریکهالزماستانجامدهیم،اعتمادبهاوست

تااینکارراانجامدهد.
وقتیبهزندگیخودمنگاهمیکنم،بهطورقطعمیتوانمبگویمکهخداوفادار
است.اوهمیشهبرایکمکبهماآمادهاست،حتیوقتینمیتوانیماوراببینیمیا
حسکنیم.تازمانیکهایمانداریماودرحالعملکردناست،درزمانمناسب،
اونشانههاییبهمانشانخواهددادکهحاکیازعملنمودناومیباشند.وقتی

انتظارطوالنیمیشود،تسلیمنشوید؛بهاعتمادکردنبهخداادامهدهید!
هروقتاعتمادکردنبهخدابرایمدشوارمیشود،کارهاییکهاودرگذشته
برایمانجامدادهاسترابهیادمیآورمویکباردیگراطمینانمبراوتقویت
مییابدمبنیبراینکهاودوبارهوفاداریشراثابتخواهدنمود.منروزنگارهایم
راچهلسالنگهداریکردهام،اخیرایکیازآنهاازسال1970رامرورمیکردم،
زمانیکهازخداخواستمبرایمندوازدهحولهظرفشوییفراهمکند.دیوومن
برایخریدآنهاپولنداشتیم،وآنزمانتازهمسیراعتمادمبهخداراآغازکرده
بودم،منمثلیکبچهکوچکبهاونزدیکشدمودرخواستکردم.شادیمرا
تصورکنیدوقتیچندهفتهبعد،خانمیناآشنابهدرخانهآمدوگفت:"امیدوارم
کهفکرنکنیدمندیوانههستم،امادائمااحساسمیکردمکهخداازمنمیخواهد
چندحولهظرفشویینوبرایشمابیاورم!"منبسیارهیجانزدهشدموقتیبرای
اوتعریفکردمکهازخدادرخواستکردهبودمکهاینحولههارابرایمفراهم
کندواوکامالشکهشدهبود.اینیکیازتجربههایواقعیمنازوفاداریخدا

است،ودرطیسالها،ازاینمواردبسیارپیشآمدهاست.
درکتابمقدس،میخوانیمکهوقتیکهداوودالزمبودیکغول،جلیاترا
بکشد،ودیگراناوراناامیدمیکردندومیگفتندشکستخواهدخورد،اوشیرو
خرسرابهیادآوردکهپیشترباکمکوفادارانهیخداآنهاراکشتهبود.ایماناو
تقویتشدهبود،واورفتتاجلیاترابکشد.)اولسموییل34:17-36راببینید(.

میخواهمتشویقتانکنمکهوقتبگذارید،حتیاگرممکناستهمیناالن،
فهرستیتهیهکنیدازمواردیکهدرزندگیتانبهطورملموسوفاداریخداراتجربه
کردهاید.میتوانمبهشمااطمیناندهمکهاینکارایمانشماراتغذیهکردهوشما
راقادرخواهدساختدرموردنیازهایجاریزندگی،آسانتربهخدااعتمادکنید.
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شنیدهامکهلغت"وفادا"بهعنوان"قابلاعتمادبودنیاقابلاتکابودن"
پشتگرم او به میتوانیم کنیم! تکیه خدا به میتوانیم ما میشود. توصیف
باشیم.اووعدهدادهاستکههرگزماراترکنکردهوفراموشنخواهدکرد،

بلکههمیشهبامااست)متی20:28راببینید(.
وقتیمادرنیازهستیم،میتوانیمبهاواعتمادکنیمکهدرکنارماخواهد
بودوماراکمکخواهدکرد)عبرانیان5:13راببینید(.وقتیماازسختیها
عبورمیکنیم،اوباماستوهمیشهبهماکمکمیکند)اولقرنتیان13:10را
ببینید(.ووقتیدیگرانماراترکمیکنند،اوباماستووفادارباقیمیماند

)دومتیموتاوس16:4-17راببینید(.
مطالعهیعمیقهرکدامازجنبههایشخصیتخدا،براییادگیریاعتماد
براوبسیارسودمنداست.منبهصفاتبیشتریازشخصیتاودراینکتاب
اشارهخواهمکرد،اماشمارانیزتشویقمیکنمکهمنابعدیگریرادراین

موضوعجستجوکردهومطالعهیخودراداشتهباشید.

اطمینان
اعتماد،اطمینانداشتناست.همهیمامیدانیمکهوقتیاعتمادبهنفسداشته
باشیمزندگیچقدرآسانترمیشود.باوراینکهمیتوانیمکاریراانجامدهیم،
ماراقادرمیسازدکهباشجاعتوشادیوانتظاراتمثبتزندگیکنیم.بهعنوان
از برخی در ما باشد.همهی او بر ما اعتماد است بهعیسی،الزم ایمانداران
جنبههایزندگیازاعتمادبهنفسبرخورداریم،امامیتوانیمازطریقاعتماد
برخوردار باال خاطر اطمینان از زندگی زمینههای تمام در خداوند، بر کردن
باشیم.برایمثال،گاهیدرحینتعلیمدادندریککنفرانس،ازاحساسقوت
قلبباالییبرخوردارم،امازمانهاییهمپیشمیآیدکهچنیننیست.درآن

کسی بر داشتن اطمینان اعتماد
استکهبهاواعتمادمیشود،

زمانهامیتوانمانتخابکنمکهبرمسیحاعتمادکنم،نهبرخودمیابراحساسم.
پولسرسولخیلیواضحبیانمیکندکهبرجسمخوداتکاندارد.گرچهاو
داشت، زیادی فطری و طبیعی برتریهای
امااعتمادشرابرآنهانمیگذاشت.اوتاکید
میکندکهاتکایمابرمسیحاست)فیلیپیان3:3
راببینید(.اعتماداطمینانداشتنبرکسیاستکهبهاواعتمادمیشود،واطمینان
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برمسیحمایهيآرامشماست!واینموضوعباعثمیشودکهروندکارهابه
راحتیپیشبرود،چونایمانداریمآنچهمیبایستانجامشودرامیتوانیمانجام

دهیم.اطمیناناسترس،فشار،نگرانی،وترسازشکسترابرطرفمیکند.
اطمینان احساس" " که وقتی حتی "باشیم" مطمئن میتوانیم ما که گفتم
نمیکنیم،وایننکتهیبسیارمهمیاست.احساساتبیثباتهستند؛آنهادر
هرلحظهوبهطورنامحسوسیممکناستتغییرپیداکنند،پساعتمادکردنبر

احساساتامریهوشمندانهنیست.
ممکناستبرایدرخواستشغلبرویدواحساساطمینانبهنفسکنید
چونایمانداریدشماازمهارتهایموردنیازآنانبرخوردارید.امانیمهی
زیاد ازشما ازشمامصاحبهمیکند که احساسمیکنیدشخصی مصاحبه
باعث نباشد( هم درست شاید حتی )که فکر این ناگهان نمیآید، خوشش
باشد، برخدا اطمینانشما اگر برود.حال بین از اطمینان میشودآنحس
میتوانیدبرایکسبموفقیتبهاواعتمادکردهومصاحبهراادامهدهید؛با
ایناطمینانکهاگراینشغلهمانشغلمناسبیاستکهبایدبدستآورید،

آنرابهدستخواهیدآورد.
آن، بدون میداند چون باشیم داشته اطمینان ما نمیخواهد شیطان
نمیتوانیمکارزیادیدرزندگیانجامدهیم.حتیافرادیکهخیلیبااستعداد،
باهوشوتواناهستندهمنیازبهاطمینانبهنفسدارند.اطمینانبهنفسبرای
ماهمانندبنزینبرایهواپیمااست:یکهواپیماتواناییپروازکردندارد،اما

بدونبنزینرویزمینمیماند.
نیست باشد،ممکن یاچیزهایدیگری افراد بر اشتباه به ما اطمینان اگر
دیگر( یاچیزهای )افراد آنها باشیم،چون بهنفس اطمینان با پیوسته بهطور
تغییرپذیرهستند،اماخداهرگزتغییرنمیکندواودروغنمیگوید!اوصخرهای
استکهدرایندنیاییکهاغلبهمچوندریایخروشانبیثباتیاست،مابه

اوچسبیدهایم.



فصل2

اعتماد آسایش می آورد
بیاییدنزدمن،ایتمامیزحمتکشانوگرانباران،کهمنبهشماآسایش

خواهمبخشید.
متی28:11

لغتنامهینوآهوبستر*درتوضیحلغت»اعتماد«،بهایناشارهداردکهاعتماد
آرامشخاطریاستبرپایهیخصوصیاتشخصیتیمثبتفرددیگری.احساس
میکنممهماستکهفصلیرادراینکتاببهمفهومآرامشِفکراختصاصدهیم.
اینچیزیاستکهبهشدتبهآننیازداریموبیشترماخواهانآنهستیم.در
زندگیچیزهایبسیاریزیادیهستندکهنیازبهتوجهمادارندودرتوانمانیست
کهدرموردهمهيآنهابدوناحساسدرهمشکستگیبیاندیشیم.خدامیخواهد
بهماکمککند،اماتازمانیکهمابهتالشبرایانجامدادنهمهچیزباتوسلبه

نیرویخودمانادامهدهیم،اوکمکخودرابهماتحمیلنخواهدکرد.
خدااغلبباآمادهکردنافراددیگربهماکمکمیکند،تادربخشیازمسؤولیت
مادرزندگیسهیمشوند.دِیوومندوپسرداریمکهبامادرسازمانخدمتیمان
کارمیکنند،وخداآنهاراآمادهکردهاستتابامشارکتدرمسؤولیتمدیریتیک
سازمانبزرگبهماکمککنند.درابتدابرایماسختبودکهکارهاییکهماسابقًا
مسؤولشبودیمرارهاکردهوآنهارابهپسرانمانبسپاریم.اینتصمیمیبودکه

بایداتخاذمیکردیموانجامآنبهماآرامشفکریخوبیدادهاست.
اکنونمواردوموقعیتهایزیادیوجوددارندکهدیگرالزمنیستمانگران
آنباشیمچونپسرانمابهآنهارسیدگیمیکنند.منبرایتعلیم،نوشتن،
دعا،مطالعهوبرنامهیتلویزیونیآزادهستم.همینطورکهاینجانشستهامو
مینویسم،کارهایزیادیدرسازماندرجریاناستکهمنحتیازآنخبر
ندارم.مننتیجهرامیبینموهمیشهخوباست،امامنبهپسرانماعتماددارم

 Noah Webster,s dictionary *
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کهآنهاقادرهستندمدیریتتمامجوانبکارهاتارسیدنبهنتایجراضیکننده
رابرعهدهداشتهباشند.پسرمَدنهمیندیروزبهمنگفتبرنامهتلویزیونی
مااالنروینتفلیکساست،ومنخیلیخوشحالشدم.اینفرصتخوبی
استکهمردمبیشتریبهاینبرنامههادسترسیپیداکنند،وتماماینهابرای
اینپیشآمدکهمنمدیریتاینبخشسازمانرابهشخصدیگریسپردم.

پسرمدیویدمرامتعجبکردوقتیکهتصاویریازیکپروژهدرتانزانیارابه
مننشاندادکهتأمینبودجهونظارتآنبامابود.منشریکشادیکمککردنبه
تعدادبیشتریازمردمشدم،اماحتیبراییکبارهمبراییکیازهزارانجزییاتی

کهدرموفقیتاینپروژهنقشداشتهاندنگراننشدهام.
پسرانمابامادرسازمانهمکاریمیکنندوگرچهماهنوزسختکار

میکنیم،امامتحملباروفشاراضافینیستیم.فکرمادرآسایشاست!
ازذوقزدهکردنمالذتمیبرد،ووقتیماهمهچیزرادردستان خدا
وحفاظتاوقراردهیماواغلباینچنینعملخواهدنمود.اومیخواهددر
زندگیماسهیمباشد،ووقتیماایناجازهرابهاومیدهیم،فکرمادرآسایش
قرارمیگیرد.باتوجهبهکالمخدا،مابرایرفاقتومشارکتباخدادعوت

شدهایم.اولقرنتیان9:1بهاینصورتمیگوید:

امین)قابلاطمینان،قابلاعتماد،بنابراینهمیشهوعدههایشدرستاست،
باپسرش، بهرفاقت اووابستهشد(استخداییکهشمارا به ومیشود

خداوندماعیسیمسیح،فراخواندهاست.

شما به که کنید اعتماد خدا به
کمکمیکندبهترینخودراانجام
که کنید اعتماد او به و دهید،

الباقیراانجاممیدهد.

ارتباطباخدافراتراستازخواندنروزانهيکتابمقدس،هرهفتهبهکلیسا
رفتن،هدیهدادنوانجامدادنکارهاینیکو.مواردیکهذکرشدمذهِبصرف
است،اماارتباطشگفتانگیزوغنیایکهبهواسطهیایمانبرمسیحبهماارائه

شده،نوعیهمکاریومشارکتاست.اوبه
مااینتواناییرامیدهدوتوقعداردآنرا
بکارببندیم،درتماممدتبهاواعتمادکنیم.
همچنیناوهمیشهآمادهاستبهمسائلیکه
حلوفصلآنهادرتوانمانیست،رسیدگی

کند.دوستدارمبگویم،بهخدااعتمادکنیدتابهشماکمککندتابهترینتانرا
انجامدهید،وبهاواعتماکنیدکهمابقیراانجامدهد.
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آرامش فکر
وقتیاعتمادمانرابرخداقرارمیدهیم،اوآرامشفکربهمامیدهد.سراسر
افکارزیادیبهسرمامیآیدکهمیتوانندباعثنگرانیودلواپسی هرروز،
شوند.امروزصبحباکسیبودمکهخیلیساکتبودوعالقهایبهصحبتبامن
نداشت،ویکیازفکرهاییکهبهذهنمآمداینطوربود:»فکرنکنمازمنخوشش
انجام کاری "یک باید کردم احساس میکردم، فکر که همینطور باشد«. آمده
بدهم"تاشرایطراعوضکنم،وهیچایدهایبهذهنمنمیرسیدکهانجامبدهم.

اینموضوع نمیدانیمچطور، ولی دهیم انجام کاری میکنیم وقتیسعی
استرسونگرانیوگاهیترسدرماایجادمیکند.آیاچیزهاییدرزندگیشما
وجودداردکهاحساسمیکنیدشمامسؤول"درستکردن"آنهاهستیدامابه
هیچوجهنمیدانیدچهکاریبایدانجامدهید؟اگراینطوراست،میتوانیدکاری
کهمنامروزصبحانجامدادمرابکنیدودعاکنید،شرایطرابهخدابسپارید
وبهخدااعتمادکنیدکهآنرا"درستکند".مندعاییسادهکردم:"پدر،من
رابطهامرابا-----------دردستتوقرارمیدهم.اینرابهتومیسپارمو
درخواستمیکنمآنراآنطورکهخودمیخواهیترمیمنمایی."همینکهاین

دعاراگفتم،آرامشفکرمنبرگشت.
کمیبعد،صحبتهایفرزندانمراشنیدمومیتوانمبگویمآنهاازلحاظعاطفی
دراوضاعخوبینبودند.ازآنهاپرسیدمکهآیامیتوانمکمکیبهآنهابکنم،اماآنها
گفتندنه،وفوراًاینفکرآمد،مشکلچیست؟آیاباکسیمشاجرهداشتهاند؟آیا
مشکلجسمیدارند؟چهاتفاقیافتادهاست؟منکولهپشتیامراپرکردهبودمو
آمادهبودمتمامروزآنراحملکنمتاوقتیکهبهیادآوردمکهمیتوانمآنرابه

خدابسپارم-تنهاکسیکهمیداندمشکلچیستوچهکاربایدکرد.
مندعاکردم:"پدر،کمککن---------تصمیمبگیرندروزخوبیداشته
باشند.بگذارببینندکهچقدربرکتیافتههستندوبجایغمگینبودن،شکرگزار
باشند."کمیبعدازایندعااینپیغامبهمنرسید:"مناالنخیلیبهترهستم.

دوستتدارم!"
ممکناستهرروزخیلیچیزهاییشبیهاینراتجربهکنیم.تعجبیندارد
کهمردمتحتفشارواسترسهستند،تازمانیکهبدانندچطوربهخدااعتماد
کنندونگرانیهایخودرابهپایاوبریزند.منهمبراینصفعمرمیکیاز
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همینمردمبودم،اماخیلیسپاسگزارمکهاالنمیدانمبانگرانیهایمچهکنم.
باصحبتکردندرموردهمهچیزباخدااجازهدهیداودرهرروزتان
شریکشماباشد.دعابهزبانساده،صحبتکردنباخداست،بههمیندلیل
مناصراردارمآنراوظیفهایکهبایدانجامدهیمنبینید.دعاطریقیاستکه
بهواسطهیآنخدارادعوتبهورودبههرجنبهایاززندگیخودمیکنیم،
ازجملهجنبههاییکهدرصددربودنآرامشوایجادنگرانیدرمامیشوند.
فریباینباوررانخوریدکهشمادربارهموضوعیکهرویشفکرمیکنید
انتخابیندارید.اگرفکرهاییکهدرذهنشماهستندباعثاضطرابونگرانیهستند،
میتوانیدانتخابکنیدکهبهچیزدیگریفکرکنید.کالمخدابهماتعلیممیدهدکه
فکرهایاشتباهرادوربیندازیم،تمامآنهارابهاسارتاطاعتمسیحدربیاوریم
)دومقرنتیان5:10راببینید(.مندریافتهامکهصحبتباعیسیدرتمامروز،
راجعبههرچهانجاممیدهیموهرنگرانیایکهداریم،بهترینراهاستتابااودر
مشارکتبمانیم،ازحضوراولذتببریمودرهمانزمانکمکاورادریافتکنیم.

اگرعیسیدروضعیتیسختبودچهفکرمیکرد؟مانمونههایزیادی
درکتابمقدسداریمکهنشانمیدهداوچطورباچنینموقعیتهاییبرخورد
میکرد،ودرهرمورداواعتمادکردنبهپدرآسمانیراانتخابمیکرد.حتی
وقتیاورویصلیببودواحساسکردکهرهاشدهاست،گفت:"پدر،روح
خودرابهدستانتومیسپارم!")لوقا46:23(.اینسختترینزماندرحیات

اوبودودرمیانهیرنجوزحمت،اوبهخدااعتمادکرد!
همچنینکتابمقدسروایتیارائهمیکندکهطبقآنروزیطوفانبزرگی
برخاستوعیسیدرآنهنگامدرقایقیبود.شاگردانیکهبااوبودندآشفته
بیدار را او آنها وقتی بود. قایقخوابیده انتهای در او اما وهراسانشدند،
کردندوترسخودرابهاوبیانکردند،عیسیگفت:"چرااینچنینترسانید؟

آیاهنوزایمانندارید؟")مرقس40:4(.
خداازماانتظارداردکهبهاواعتمادکنیم!اواینانتخابرادراختیارمان
قرارمیدهد،ورفتارحکیمانهاینخواهدبودکهدرمواجههباوسوسهینگرانی
وآشفتگی،اعتمادبراورابرگزینیم.چراسیاهروزباشیموقتیمجبورنیستیم؟
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اگر به آنچه می خواهم نرسم چه؟
بهنظرمترسازبدستنیاوردنآنچهمیخواهیمدلیلریشهاِیدشواری
یادگیریاعتمادبهخداست.بیشترمامتقاعدشدهایمکهتنهاراهیکهمیتوانیم
ازبدستآوردنآنچهمیخواهیم،مطمئنباشیمایناستکهمراقبخودمان

خداهمیشهدرفکرهاونقشههایش
نظر مد را نتایج بهترین ما برای

دارد.

باشیم.اینترسمانعازاعتمادمابههرکسیدیگریمیشود.
ازآنجاییکهمنبایکپدرومادرخودخواهوسوءاستفادهکنندهبزرگ
توجه من به و نیست من فکر به براستی کسی هیچ میکردم شدهام،حس
نباشم خودم مراقب من اگر که، بود اینطور هم من برخورد طرز نمیکند.
هیچکسمراقبمنخواهدبود!اینتفکرمارابهبیچارگیمیرساندهمانطورکه

مرارساند.
به من تمایل عدم بخاطر بارها دِیو
اما است، شده اذیت او به کردن اعتماد
تصمیم او که کنم فکر نمیتوانستم من
خودخواهانهایکهصرفًادرپینفعشخصیاشبود،نخواهدگرفت.منباور
داشتمکهاوعاشقمناست،اماوالدینمنهمگفتهبودندعاشقمنهستند،
ومندیدمچطوربرعکسازآبدرآمد.منتاوقتیکهمحبتبیقیدوشرط
خداراباورنکردمنتوانستمیادبگیرمبهکسیاعتمادکنم،آنوقتمتوجهشدم
کهحتیوقتیکسیبهمنآسیببزندخدامراشفاوآرامیخواهدداد.خدا
همیشهدرفکرهاونقشههایشبرایمابهتریننتایجرامدنظردارد،ووقتی
مابهاینموضوعایمانبیاوریممیتوانیمبهاواعتمادکنیمویادمیگیریمبه

دیگرانهماعتمادکنیم.
میآوریم. بدست را میخواهیم هرچه که نمیکند تضمین خدا به اعتماد
ایناستکهخدا برای فقط نمیآوریم رابدست آنچهخواستیم گرچهوقتی
بارهادرزندگیام،چیزهاییخواستهامو برایمادرفکردارد. بهتری چیز
ازخدادرخواستکردهامکهبدستنیاوردهام،فقطبعدهافهمیدمکهاگرخدا
چیزیکهآنزمانمیخواستمرابهمندادهبودبرایمنخوبنبود.وقتییاد
میگیریمآنچهخدابرایمامیخواهدرابیشترازآنچهخودمانمیخواهیم

بطلبیممیتوانیمدرفکرماندرهرشرایطیآرامشداشتهباشیم.
عیسیبهمانمونهایکاملازاینرویکرددادوقتیپیشازمرگدردناکش،

درباغجتسیمانیدعاکرد.اوگفت:
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ایپدر،اگرارادهیتوست،اینجامراازمندورکن؛
امانهخواستمن،بلکهارادهیتوانجامشود.

لوقا42:22

منبعآرامشفکرمادرایناستکهاعتمادکنیمکهخواستخدابرایمابهتر
ازخواستمااست،حتیاگرآنرانمیفهمیم.چونماباارادهیآزادآفریده
شدهایم،ازاینحقانتخاببرخورداریمکهخوْدزندگیخودرابهپیشببریمو
برایآنچهمیخواهیمزندگیکنیم،اماخداراشکر،انتخابدیگریهمداریم،و
آناعتمادکردنبهنیکوییوحاکمیتخدااست.اشعیاینبیبهاینشکلبیان
"افزونیفرمانرواییوصلحاوراپایانینخواهدبود...")اشعیا7:9(. میکند:
هرچهبیشتربهخدااجازهدهیمبرزندگیماحاکمباشد،بیشترازآرامشو

صلحلذتخواهیمبرد!

در زندگی شما چه کسی روی صندلی راننده نشسته است؟
اعتماد خدا به ما و نمیرود پیش داریم دوست که آنطور زندگی وقتی
سعی و بگیریم، او دست از را فرمان کنیم سعی که است آسان نمیکنیم،
کنیمخدارامجبورکنیمبهروشماعملکند.متأسفانهاینکارحتیبهترین
اینکار، بهگودالروحیواحساسیمیاندازد.چرابهجای اشخاصراهم

اجازهنمیدهیدخدارانندهیزندگیشماباشد؟
اخیراًداستانیدرمورددودخترنوجوانشنیدمکهروزراباهممیگذراندند.
یکیازآنهادختریدمدمیبودواغلببدونفکرکردنکاریراانجاممیداد.
گرفت تصمیم ناگهان او بود، حرکت در ماشین که زمانی همان در درست
جایشرابادختریکهماشینرامیراندعوضکند.گرچهرانندهابتدامخالفت
کرد،سرانجامراضیشداینکارراانجامدهدوآنهاداخلیکچالهافتادندو

ماشینبهشدتآسیبدید.
توصیهمیکنماجازهدهیدخدارانندگیکند.سعینکنیدفرمانراازدستاو
بگیرید.اوشمارابهجاییکهمیخواهد،میرساند.بگذاریداورهبریکندوشما
پیروباشید.اینهوشمندانهترین،امنترینوعملیترینطریقهیزندگیکردناست.
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اینجانقطهخوبیاستکهخواندنرابرایچنددقیقهمتوقفکنیدودرباره
چندسؤالفکرکنید:

درزندگیشماچهکسیرویصندلیرانندهنشستهاست؟ ●
چقدرازآرامشفکریلذتمیبرید؟ ●

چقدرزمانازکلروزرابراینگرانیدرموردمسائلیهدرمیدهید،که ●
باعثمیشودآرامششمادزدیدهشود؟

آیاترسازدستنیافتنبهآنچهمیخواهیدجلویاعتمادشمابهخدا ●
رامیگیرد؟

آیابرایآرامشفکریبیشترعطشدارید؟ ●
آیامیخواهیداززندگیتانبیشترلذتببرید؟ ●

به اعتمادتان تشخیصسطح در میتواند اینسؤاالت به پاسخصادقانه
شماکمککند.اگرتشخیصمیدهیدکهآنطورکهبایدبهخدااعتمادنداریداین
نبایدباعثشودحسمحکومیتکنید.ازهمینلحظهشروعکنیدکهاعتمادرا

بجاینگرانیانتخابکنید.اینآیهرامطالعهکنید:

توکل تو بر زیرا داشت، خواهی نگاه کامل آرامش در را استوار اندیشه
میدارد.

اشعیا3:26

اینکه بهجای پیشنهادکنم. بهشما برایدعا اجازهدهیدشیوهیجدیدی
بهخدافقطبگوییدمیخواهیداوچهکاریبرایشماانجامدهد،نیازخودرا
مطرحکنید،وامابعداینجملهرااضافهکنید:"اماخداونداگراینهمانچیزی

نیستکهتوبرایمندرمدنظرداری،پسلطفًاآنرابهمننده!«
بارهادرزندگیمن)واحتمااًلدرزندگیشمانیز(پیشآمدهاستکهبه
سختیبرایرسیدنبهچیزیتالشکردهامامابعدازدستیافتنبهآنمتوجه
شدهامکههیچحسرضایتخاطریندارم،وحتیشرایطمنبدترازگذشته
شدهاست.اغلبما،برخیاوقاتچیزیراکهخیلیدوستداشتهایمخریدهایم،
اینکهتوانخریدشرانداشتهایمودستآخربهخاطرقرضیکهاز علیرغم
دیگرانگرفتهایمدچارفشارروانیشدیدیشدهایم.ویاممکناستبهخاطر
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میکردیم فکر که چیزی به وقتی اما کنیم بحث خود همسر با نظر اختالف
و روانی فشار این ارزش آوردیم بدست آنچه میبینیم رسیدیم، داریم، نیاز

احساسیایکهتحملکردهایمرانداشت.
منیادگرفتهامکهاگرآنچهمیخواهیمرانمیتوانیمباآرامشفکریداشته

اگرآنچهمیخواهیمرانمیتوانیم
باشیم، داشته فکری آرامش با
بدست ارزش چیز آن احتمااًل

آوردنشراندارد.

باشیم،احتمااًلآنچیزارزشبدستآوردنشراندارد.کالمازمامیخواهدکه
اجازهدهیمآرامشبرزندگیهایماحاکمباشد.)کولسیان15:3راببینید(.
بعدازسالهایزیادازپریشانیاحساسیوروانی،یادگرفتهامکهآرامش
متاعیارزشمنداستومابایدبرایبدستآوردنشهرکاریکهالزماست

انجامدهیم.
وقتیمیبینیداعتمادکردنبهخدامشکل
استازخودتانبپرسید:"آیاعلتایناست
آنچه کنم اعتماد او به اگر میترسم که
میخواهمرابدستنیاورم؟".اگرپاسخبله
فقدان علت یافتن به موفق شما پس است،

آرامشواعتمادتانشدهاید.
بسیار راههایخودمان به اتکا با موفقیت به دستیابی و تالششخصی
موردمبالغهوارزشگذاریبیجاقرارگرفتهاست.جایشگفتیاستکهچقدر
اززندگیمادرتعاقبرضایتخاطربههدررفتهوبعدازاینهمهودرآخر

میفهمیمکهازهیچرضایتخاطرینیزبرخوردارنیستیم.
نهایتًافقطارادهیخداتواناییخشنودساختنمارادارد.مابرایاوساخته
شدهایموبرایاهدافاو،هیچچیزکمترازاین،نمیتواندرضایتخاطرماندگار
آنچه به دستیابی کنیم فکر است ممکن هستیم، جوان ما وقتی بدهد. ما به
میخواهیم،مهمترینچیززندگیاست،اماوقتیسالهامیگذرد،امیدوارمیاد
بگیریموبهاندازهکافیتجربهداشتهباشیمکهبهآسانیبگوییم:"منارادهی
خدارابیشترازخواستخودممیخواهم."هیچجاییبهترازبودندرارادهی

کاملخدانیست!



فصل3

به چه کسی می توانم اعتماد کنم؟
ملعونبادآنکهبرانسانتوکلکند،وبشرخاکیراقوتخویشسازد،

ودلشازخداوندبرگردد.
ارمیا5:17

"اینروزهابههیچکسنمیشهاعتمادکرد"اینیکجملهمرسوماست،
وعدهیزیادیازماوسوسهمیشویمکهگهگاهازاینجمالتبگوییم.بااین
همه،اینکههیچکسقابلاعتمادنیست،گفتهیدرستینیستوبدبینبودنو

بهاینروشفکرکردنخطرناکاست.
منمیپذیرمکهامروزهپیداکردنافرادقابلاعتمادمشکلترازهرزمانی
استکهمیتوانمبهیادآورم،امابهکلیزندگیباقلبیلبریزازبیاعتمادیو
سوءظنراردمیکنم.منتصمیمگرفتهامبهترینراباورکنموبهمردماعتماد
کنمگرچهآنهاهیچدلیلیبرایاینکاربهمنندهند.اینتصمیممنبرمبنای

تجربههایمدررابطهبامردمبنانشدهاست.
منوقتیهفتسالداشتمفهمیدمکهنمیتوانمبهوالدینماعتمادکنمچون
نمیتوانستم هم فامیل بقیهی به بودند. سوءاستفادهکننده و خودمحور آنها
بهانهی بایک آنها آنهادرخواستکمککردهبودم از اعتمادکنمزمانیکه
ضعیفکه:"نمیخواهیمدخالتکنیم؛اینبهماربطیندارد."درخواستکمک

منراردکردند.
این که داشتم دیگری تلخ تجربیات رسیدم، جوانی و نوجوانی به وقتی
پیغامرافریادمیزدند:"تونمیتونیبههیچکساعتمادکنی!"درهجدهسالگی
ازدواجکردم،بامردجوانیکهوفادارنبود،بعالوهبهخاطردزدیهایکوچکش
قابل آدمهای با زندگیام مسیر در که هستم مطمئن درآوْرد. زندان از سر
اعتمادیهممالقاتکردهام،اماآنقدرازمردمیکهبهمنآسیبزدندومرا

ناامیدکردندعصبانیبودمکهفقطرویآنانتمرکزداشتم.
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دربیستوسهسالگیبادیِوازدواجکردم،وازآنزمانبهطورمرتب
درکلیساشرکتکردم.منفکرمیکردمچونبا"افرادکلیسا"برخورددارم،
میتوانمبهآنهااعتمادکنموازآنهاآسیبنخواهمدید،اماایندرستنبود.
درحقیقتبعضیازعمیقترینناامیدیهاییکهدرزندگیامتجربهکردماز
جانبمسیحیاناست.)تقریبًامیشنومبعضیازخوانندگانزیرلبمیگویند
"آمین!"(شماهمممکناستچنینتجربیاتیداشتهباشیدومطمئنهستمکه

شماهمداستانهاییازآنچهمردمباشماکردند،برایتعریفدارید.
انسانهاازجملهخودما،ناکاملهستیم،واگرغیرازاینفکرکنیمخودمانرا
درمعرضناامیدیرنجآوریقرارمیدهیم.عیسیبرایضعیفانآمدنهافرادقوی،
ومنبرایاینموضوعسپاسگزارم.منمدامبهبخششورحمتنیازدارمواین
یعنیاینکهمنهمبایدآمادهباشمکهبافروتنیاینکاررادرقبالدیگرانانجامدهم.
موضوعاعتماد–یافقداناعتماد–موضوعاصلیسرخطخبرهایامروز
درمورد میشود. گزارش مکرراً کشیشان توسط جنسی آزار ادعای است.
اِنرون*شنیدهایمکهچطورهزاراننفردرموردپسانداززندگیشان رسوایی
فریبخوردند.مابهسیاستمدارانیرأیمیدهیمکهفکرمیکنیمقابلاعتماد

هستنداماآنهاباانجامندادنوعدههایشانماراناامیدمیکنند.
چگونهخوبراازبدتشخیصدهیم؟چطوربفهمیمکسیقابلاعتمادهست
پاسخهایسادهای کنیم؟ اعتماد میتوانیم بهچهکسی بفهمیم نه؟چطور یا
بهنگهداریو ندارند،وگاهیماحتینمیتوانیمبهکسانیکهمتعهد وجود
مراقبتازماهستند،اعتمادکنیم.برایمثالسراغزنجوانیبرویدکهتوسط
پدرشکهشماسمحترمکلیسابودموردسوءاستفادهیجنسیقرارگرفته
و راستی مظهر مرد آن که بودند معتقد خانوادهاش اهل جمله از همه بود.

اطمینانبود.امادرآخر،آنمردثابتکردکهشریروحیلهگراست.
درمقالهایباعنوان"بهچهکسیمیتوانیداعتمادکنید؟"دکتراِرویندبلیو.

لوتزر**میگوید:

کنیم فکر چنین داریم دوست ما گرچه هستند؟ اعتماد غیرقابل مردم چرا
کهماهموارهباغریزهعقلیجلومیرویم،حقیقتایناستکهاینتمایالت

Enron scandal *
Dr. Erwin W. Lutzer **
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خودخواهانهیماستکهمارابهپیشمیراند.وچونمیخواهیمخوببهنظر
برسیم،برایماآساناستکهبادقتبهشخصیتظاهریخودتوجهکنیمو
ازدرستیوصداقتقلبخود،غافلمیشویم.درحقیقتبعضیازمردمنه
تنهادیگرانرافریبمیدهند،بلکهدرنهایتعماًلخودرافریبمیدهند.وقتی
خودفریبیمابهسرحدکمالشرسید،تبدیلبهفردشریریمیشویمکهحاضر

استاطرافیانخودرانابودکندتاازخودِبیمارمشمراقبتکند.

بله،مشکلاستبدانیمبهچهکسیمیشوداعتمادکرد.خیانتزیاداست.
از کارمندان میکنند. تقلب امتحانات در میگویند دانشجویان از بسیاری
کارفرمایانخوددزدیمیکنند.واینفهرستهمچنانادامهدارد.درحوزهای
نهچندانقابلمالحظهولیبههماناندازهناامیدکننده،پیداکردنافرادماهری
کهکارهاراباکیفیتومهارتباالانجامدهند،ازهمیشهدشوارترشدهاست.
قرار به اینکهسروقت برای بهمردم اعتمادکردن بهسادگی وحتیکاری

مالقاتبرسند،دشواراست.پسچهکاریبایدانجامدهیم؟
آیاماهمبایددرقبالسایرینرویکردیتندوغیرقابلاعتماداتخاذکنیم
یا کنی"؟ اعتماد نمیتونی هیچکس به روزها "این بگوییم: دیگران همانند و
تصمیمبگیریمبهدیگراناعتمادکنیمتازمانیکهآنهادالیلکافیبرایاعتماد
نکردنبهمابدهند؟منبهاعتمادکردنبهمردمرأیمیدهم،خیلیسادهچون
دوستندارمفقطبهایندلیلکهبعضیازمردمممکناستمراناامیدکنند،
هموارهعینکبدگمانیبرچشمداشتهباشمکهاینامرمنجربهتیرهبختیمن

خواهدشد.

با چشمان کاماًل باز اعتماد کن
مامیتوانیمبهمردماعتمادکنیمبدوناینکهآناعتمادیکهدرحقیقتتنها
بایدبهخداداشتهباشیمرابرآنهاقراردهیم.عیسیدراینبارهصحبتکرد

ویوحنایرسولآنراثبتکرد:

اماعیسیرابرایمانشاناعتمادنبود،زیراهمهرامیشناخت.
یوحنا24:2
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اوخود بلکهمیگوید نداشت. اعتماد بههیچکس آیهنمیگویدعیسی این
رابهاعتمادکردِنآناننسپرد.اینبهچهمعناست؟اوهرگزچنینفکرنکرد
کهمردمهیچوقتناامیدشنخواهندکرد.اوخودرابهطورکاملبهامانتبه

دستانآناننسپرد.

ونیازینداشتکسیدربارهانسانچیزیبهاوبگوید،زیراخودمیدانست
دردرونانسانچیست.

یوحنا25:2

عیسیطبیعتانسانوضعفآنرابهخوبیمیشناخت.اوآمدتاانسان
رادرضعفش،قوتدهدواشتباهاتوگناهانشراببخشد.اگردرزندگیدر

پیدستیافتنبهآرامشهستیم،مانیزبایدچنینکنیم.
هیچکدامازمانمیتواندبگویدمنبهکسیآسیبنزدهامیاکسیراناامید
نکردهام،یاآسیبندیدهاموناامیدنشدهام.ماشخصًاضعفطبیعتانسانیرا
تجربهمیکنیم.منهیچوقتعمداًبهکسیآسیبنزدهام،اماگاهیچنینچیزی
رخدادهاست.بخشیازبودندریکرابطه،نیازمندایناستکهآمادهیناامید
شدنازطرفمقابلباشید،ولیبااینحالبهعوضتسلیمشدنراهیپیداکنید

تااعتمادمتقابلدوبارهشکلبگیرد.
کسی از یعنی کنم، اعتماد باز کاماًل باچشمان گرفتهام تصمیم من پس
ابتدایراه باخدا،گاهیدر ناامیدنکند.حتی ندارمکهمرا )بهجزخدا(توقع
وقتیکارهاآنطورکهمنانتظارداشتمپیشنمیرودناامیدمیشوم.گرچه،
بینناامیدشدنمنواینکهخدامراناامیدکندفرقهست.توقعاتمن،منشاء
ناامیدیمنهستند،نهخدا،چونکالمخدابهماتعلیممیدهدکهاگرامیدمانرا

براوبگذاریماوماراسرافکندهنمیکند)رومیان5:5راببینید(.

انتظارات نادرست
چقدر و است دیگری شخص اشتباه بهخاطر ما ناامیدیهای از چقدر
بهخاطراشتباهخودما؟فکرمیکنمسؤالجالبیاست.اشارهکردمکهخدا
هرگزماراناامیدنمیکند.ممکناستمابهخاطرچیزیکهاوانجاممیدهدیا
نمیدهد،احساسناامیدیکنیم،امااینبهآنعلتاستکهازابتداانتظاراتما
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نادرستبودهاند.بهجایاینکهآنچهخواستخدابودهرابطلبیم،صرفًادرپی
تحققخواستهیخودبودهایم.

اینکهتوقعداشتهباشیمشخصیآسیبیبهمانرساندیاهرگزماراناامید
ما است. ازکمال ناتوان انسانی است،چونطبیعت نادرست توقع نکند،یک
میخواهیممردمآنچهدوستداریمیااحساسمیکنیمرابدانند،ووقتیآنها
نمیتوانند،مأیوسمیشویمکهچراآنهامارانمیفهمند.اماچرامنبایددِیورا
بهخاطردرکنکردناحساسممقصربدانموقتیدرکاینموضوعبهاینشیوه
درطبیعتاونیست؟شخصیتاوباشخصیتمنمتفاوتاست،وبعضیاز
برعکس.من و ندارند اهمیتی او برای برایمنخیلیمهمهستند که چیزها
ابراز بامن اومیتواند اوتوضیحدهمکهچهاحساسیدارمو میتوانمبه
همدردیکندچونمرادوستدارد،اماهنوزنمیتوانداحساسمراتجربهکند.
اگریکزنمیخواهدکاماًلفهمیدهشودبهتراستبایکزندیگرحرفبزند،
وترجیحًاباکسیکهشخصیتیشبیهاودارد.اگردِیومیخواهدباکسیکه
واقعًابهورزشعالقهداردبحثورزشیکند،دیگربیمعنیاستکهبامنحرف
بزند.شایدازرویاحترامتظاهربهعالقهمندیکنماماهیجاناورانمیفهمم،

چونهیچوقتاینحسرالمسنکردهامواحتمااًلهرگزنیزنخواهمکرد.
هماکنونکهمشغولنوشتناینخطوطهستم،ازدواجدِیوومنپنجاهسالهشد
ویکیازدالیلاینکهچراازدواجماموفقیتآمیزبودهاستایناستکهمدتهاقبل
یادگرفتیمازهمتوقعچیزیرانداشتهباشیمکهتواناییآنرانداریم.چیزهایی
هستندکهمیتوانیمیادبگیریمفقطازرویمهربانیآنهارابهاشخاصیکهنیاز
دارندبدهیم،اماچیزهاییهمهستندکهغیرممکناند.دِیومیخواهدمناززندگیام
لذتببرم،ومیداندنمیتوانممگراینکهآزادانهخودواقعیامباشم،واوهمازآنچه
هستمخوشحالمیشودنهآنچهآرزومیکندکهباشم.منهمدرمورداواینکار
رامیکنم.سالهاطولکشیدتابهاینمرحلهرسیدیموپیشازآنهردویما

بخاطرتوقعاتنادرستیکهازهمداشتیمباعثآسیبوناامیدییکدیگربودیم.
عیسیمیدانستشاگردانشاوراناامیدخواهندکرد،پسوقتیموعدش
فرارسید،اوآمادهبودودرپیاینرفتارآنهاازپایدرنیامد.یهودابهاو
خیانتکرد،پطرساوراانکارکرد،تمامآنهادرطولآنساعتسختیکهاو
بهآناننیازداشت،خوابیدندبهعوضاینکهبااودعاکنند،همانطورکهازآنها
خواستهبود.امااوهمچنانبهمحبتکردنایشانبطورکاملادامهداد.اواین
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نگرشمنفیرانداشتکهبگوید:"شمامرارنجانیدیدپسمنهرگزدوبارهبه
شمااعتمادنخواهمکرد."اوتوقعبیجاییازآناننداشت.

اینکهازمردمتوقعداشتهباشیمکاردرستراانجامدهندوتالشکنندبه
حال عین در اما نیست. اشتباهی انتظار نزنند، آسیب ما به ممکن نحو هر

روز هر که است حکیمانه این
برایچیزهایبرنامهریزینشده

برنامهبریزید.

نمیتوانیمتوقعداشتهباشیمکههرگزاشتباهنکنند.مردمکاملنیستند!
منسالهایزیادیبیشتروقتخودرادرناامیدیواندوهسپریکردم،

داشتم توقع که آنطور برنامههایم چون
پیشنمیرفت،تااینکهمتوجهشدمهمیشه
درطولسالفقطچندروزهستکههمه
چیزدقیقًاهمانطورکهمیخواهمازکاردر

میآمدند.حاالمنبرایچیزهایبرنامهریزینشده،برنامهریزیمیکنم،این
کارباعثمیشوددرآرامشبمانم.همیشهبیادداشتهباشیدکهاینحکیمانه

استکههرروزبرایچیزهایبرنامهریزینشدهبرنامهبریزید.

به نیمه ی روشن نگاه کنید
مادرموردمردمیکهنمیتوانیمبهآنهااعتمادکنیمصحبتکردهایم،اما
اعتمادهستندچه؟همینطور افرادیکهبارهاثابتکردهاندقابل درموردآن
کهگفتیمهیچکسکاملنیستاماافرادبرجستهوفوقالعادهایدردنیاهستند
کهپرازصداقتودرستیمیباشند.مامیتوانیمبهآنهااعتمادکنیمکهبه

قولشانوفادارمیمانندوهرگزعمداًاعتمادمارابهیأستغییرنمیدهند.
بهخاطر و میشناسم را افراد این از تعدادی که دارم را امتیاز این من
وجودشانشکرگزارم.وقتیرنجورهستمیاوسوسهمیشومکهطرزفکر
قدیمی"بههیچکسنمیتونیاعتمادبکنی"درقلبمرسوخکند،اینافرادکمیاب

راکهامیدرادرمنزندهمیکنند،بهیادمیآورم.
به چیز هر مثبت جنبهی است. کار بهترین نیمهیروشن، به کردن نگاه
را ما آرامش یکی میدهد آرامش ما به یکی دارد. ترجیح آن منفی جنبهی
میدزدد.پسچرابانگاهکردنبهجنبهیمثبت،تاجاییکهممکناستزندگی

خودراخوبنسازید؟
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تشخیص
ارواح داردتشخیص قرار ما دردسترس که ازعطایایروحالقدس یکی
است)اولقرنتیان4:12-11رانگاهکنید(.اینیکهدیهیفوقطبیعیازسوی
خداستکهماراقادربهشناختشخصشریروشخصنیکومیکند.مناغلب
برایعطیهیتشخیصدعامیکنم.میدانم،زمانیکههیچروشطبیعیوجود
ندارد،خدامیتواندباعثشودکهمنبفهممچیزیدرموردیکشخصخاص
احساسی چنین بودم کرده مالقات که کسی به نسبت اخیراً نیست. درست
داشتم.هرباراورامالقاتمیکردمباخودممیگفتم،منبهتواعتمادندارم.
درابتداخودمرابرایاینمظنونوبدبینبودنسرزنشمیکردم،امابعددو
شخصمختلفدردوموقعیتمجزابهمنگفتندکهاینشخصآنطورکه
خودشرانشانمیدهدنیست.اوخودشرابهعنوانشخصیروحانیکهبه
زندگیخداپسندانهاعتقادعمیقداردمعرفیمیکرد،امادرحقیقتدرزندگی

روزانهاشاینطورنبود.
ایناحساسرادرموردیککارمندداشتم،حسمیکردم همینطوراخیراً
چیزیدرستنیست.نمیدانستمموضوعچیستاماوقتیبااوبودماحساس
ناآرامیمیکردم.بعدازچندماهفهمیدیماینشخصکارهارادرستانجام
برمال میبایست سرانجام که بود گذاشته سرپوش مسائلی بر و نمیداد
میشدند.چونازپیشاحساسکردهبودمکهچیزیدرستنیست،ناامیدیای
کهباآنروبروشدمآنقدرشدیدنبودکهاگرناگهانبااینموضوعروبرو
میشدم.تشخیصمیتواندجلویدرگیرشدنماباآدمهایاشتباهرابگیرد،

همینطورمیتواندپیشازاینکهچیزیاتفاقبیفتدکمککندماآمادهشویم.
وقتیاحساسمیکنمکهچیزیدرستنیستیاباشخصیراحتنیستم،
فقطبهآناحساستکیهنمیکنمچونمیدانمممکناستاشتباهکردهباشم
ونمیخواهمبهخاطریکاحساس،کسیراقضاوتکنمیاقلبمرابرویآن
ببندم.امااینمرامحتاطترمیکندتابادقتبیشتریازنزدیکنگاهکنم.من
را اینکار اوهمیشه کندو دارد،خداآشکار اگرمشکلیوجود دعامیکنم
میکند.برایعطیهیتشخیصدعاکنید.اینشماراازفریبخوردنوآسیب

دیدنمحافظتمیکند.
یکشخصواقعًاروحانییکشخصبصیراست:
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پرسش، تحقیق، ]آزمایش، قضاوت چیز همه درباره روحانی شخص اما
تشخیص[میکند.

اولقرنتیان15:2

به خدا اعتماد کن!
گرچهمانمیتوانیمهمیشهبهمردماعتمادکنیم،اماهموارهمیتوانیمبه
خدااعتمادکنیم!پدرآسمانیمابارهاوبارهاثابتکردهاستکهاودرمورد

هرچیزکهمابهاومیسپاریمقابلاعتماداست.
درکمیکنمکهسؤاالتیهموجوددارندکهبایدبهدنبالجوابشانباشیم.
مثل:اگرخدانیکوستواوحاکماست،چرادرموردموقعیتهایوحشتناکیکه
درزندگیمردموجودداردکارینمیکند؟چطورمامیتوانیمبهکسیاعتماد
کنیمکهمیتواندکاریکندکهدردهایماازبینبرود،ولیاینکاررانمیکند؟
چراچیزهایبدبرایمردمخوباتفاقمیافتد؟پدرمنکهبسیارشریربود
تاهشتادوسهسالگیعمرکردوهمیناواخردرمراسمخاکسپارییکمادر
مسیحیسیوهفتسالهدارایدوفرزند،شرکتکردم.چرامردمشریراغلب

عمرطوالنیدارندوافرادخوبدرجوانیمیمیرند؟
پاسخهاییوجوددارنداماهیچکدامبرایراضیکردنکسیکافینیستند.
بهاینموضوعاتباتواناییاندکم،بعداًدراینکتابخواهمپرداخت،امابار
دیگراجازهدهیدبگویمکهاعتمادبهخداهمیشهمستلزمایناستکهسؤاالتی
از بخشی کنیم. اعتماد او به هنوز هرصورت در و باشیم داشته بیجواب
اعتمادبدونحدبهخدایعنیحتیوقتیسؤالیبدونجوابداریم،ازاعتمادبه
خدادستبرنمیداریم!ممکناستماجوابراندانیم،امامیتوانیمدرایمان

آرامشداشتهباشیمکهخداوندمیداند.
اعتمادبهخدایکامتیازاست؛انتخابیاستکهمیتوانیمآنرابرگزینیم.
بعدازسالیاندرازپرسیدنسؤاالتزیاد،تصمیمگرفتهامبهخدااعتمادکنم
چونبرایمنراهیدیگربرایهمیشهشادبودنوجودندارد.منایماندارم
اوارزشاعتمادمنرادارد.منتجربهکردهامکهاعتمادمرابرچیزییابر
کسیدیگرقراردهم،وهیچچیزیاهیچکسرابهحدکافیبیعیبپیدانکردم
کهشایستهیایناعتمادباشد،پسایناعتمادرابرخداقرارمیدهم.منسعی
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کردهامبهخودماعتمادکنم،واینیکفاجعهیکاملبود.منسعیکردهامبه
بقیهیمردماعتمادکنموگرچهمردمخوبیهموجوددارند،امامادیدهایمکه
طبیعتانسانیناقصاست.حکومتگزینهیخوبینیست،نهبازارسهامنه
صندوقبازنشستگیمن.پسازبررسیدیگرگزینههایمن،خدابرندهاست

–منبهخدااعتمادمیکنم!
خیلیجالباستکهوقتیآخرینجملهرانوشتم،شادیعظیمیجانمراپر
کرد!اینبهمنمیگویدکهوقتیبهخدااعتمادمیکنیماوشادمیشود.اواین
رادوستدارد،وازآنجاییکهاوبینقومشزندگیمیکند،وقتیاوشادی

میکندماهمشادمیشویم.
هرگاهاینپرسشبرایتانبهوجودآمدهباشدکهشادیتانکجارفتهاست،
ایمان ایمانخودراچککنید.پولسبهرومیانگفتکهشادیوآرامشدر
پدیدارمیشود)رومیان13:15راببینید(.منایناصلرادرزندگیامامتحان
کردهامومیدانمدرستاست.وقتیبهخدااعتمادمیکنم،بهکالماوووعدههایش
ایماندارمآرامشوشادیدارمواززندگیلذتمیبرم.اماوقتیبهاواعتماد
نمیکنم،باشک،ترس،نگرانیوپریشانیپرمیشوم.اینباعثایجاداسترس

»پدر،منبهتواعتمادمیکنمکه
کمکمکنیتااعتمادبهتورایاد

بگیرم.«

میشودوبارسنگینیبرمنمیگذاردکهنمیخواهمآنراحملکنم.
این نکنیم. اعتماد بهخدا یا اعتمادکنیم بهخدا داریم: انتخاب مافقطدو
دهیم انجام نصفه بتوانیم که نیست چیزی
اما کنیم! دریافت کامل را فوایدش ولی
همانطورکهپیشترپیشنهادشد،ومهمتر
ازهرچیز،باخداروراستباشید.تظاهر
مارابهجایینمیرساند.اگربااعتمادکردنبهخدامشکلداریدامامیخواهید
اعتمادکنید،چنیندعاکنید:"پدر،منبهتواعتمادمیکنمکهکمکمکنیتااعتماد

بهتورایادبگیرم."
خدامشتاقاستشماراهرجاهستیدمالقاتکندوکمککندبهجاییکه

بایدباشیدبرسید.اینخبرخوشانجیلاست!



فصل4

حماقت تکیه به خود
بگذاریم، خود حساب به را چیزی تا باشیم داشته کفایت خود آنکه نه

بلکهکفایتماازخداست.
دومقرنتیان5:3

اعتمادبهخدایااعتمادبهخودتان؟بحثیقدیمی،کههرروزهافرادزیادی
بهاینسؤالپاسخهایمتفاوتیمیدهند.انسانگراییهمیشهبهقدرتتمامبه

ضدتفکرنیازبهخداجنگیدهاست.
هرانسانیومخصوصًاهرمسیحیبایداهتمامورزدکهازاستعدادهایش
باحداکثرظرفیتاستفادهکند،ودراینبارهماالزماستتصمیماتیبگیریم.
امامادعوتنشدهایمکهزندگیراآنطورکهدلمانمیخواهدطیکنیموخدا
راهموارهنادیدهبگیریمتازمانیکهموقعیتیاضطراریپیشبیایدکهخودمان

قادربهحلشنباشیم.
خستگی به تنها کنید، زندگی بهنفس اتکا با همیشه اینکه برای تالش
فیزیکی،احساسیوروانیوسرخوردگیوناامیدیواحتمااًلخشموگاهی

گیجیمنتهیمیشود.
یوشع15:24انتخابیکهمابایدانجامدهیمراارائهمیدهدوایناولین

انتخابهرایمانداراست:

اگردرنظرتانناپسنداستکهخداوندراعبادتکنید،
همینامروزبرایخودبرگزینیدکهراعبادتخواهید
کرد...امامنوخاندانم،یهوهراعبادتخواهیمکرد.

ازتمامهشدارهاییکهامروزمیتوانمبهشماپیشنهادکنم،مهمترینآناین
خواهدبود"تصمیمخودتانرابگیریدکهآیامیخواهیدخداراعبادتکنیدیانه،

واجازهندهیددنیایاهرکسیدیگربرایشماتصمیمبگیرد."
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را

اعتماد زندگی در کسی چه به
خواهیدکرد؟

بهچهکسیدرزندگیاعتمادخواهیدکرد؟الفویا،همانکسیکهانتها
ازابتدامیداند؟یابهخدایانسیستمایندنیا

وروحتکیهبرخوداعتمادخواهیدکرد؟

اتکا به خود چیست؟
اتکابهخودتالشانسانبرایدستیابیبهشادیازطریقعواملخارجی
مثلپول،موقعیت،قدرت،ظاهر،داراییونظایرآناست.وقتیمتقاعدهستیم
کهاینچیزهاماراشادمیسازد،آنهاراباشوقوذوقتمامتعقیبمیکنیم،
ووقتیمیفهمیمکهآنهاآنچهفکرمیکردیمرابرایمابهارمغاننمیآورند

بهشدتناامیدمیشویم.
از رفتن باال راصرف تمامعمرشان "مردم میگفت: یکبارشنیدمکسی
نردبانموفقیتمیکنندووقتیبهآنباالمیرسند،تازهمیفهمندکهنردبانبه
ساختماناشتباهیتکیهدادهشدهاست."منشکدارمکسیدرلحظهیمرگش
درموردترازبانکیاشسؤالکند،درآنزمانآنهامیخواهندباخانوادهو

دوستانخودیاشایدهمخداباشند.
مطمئنمشماهمگفتهایدیاشنیدهایدکهمردممیگویند:"منبههیچکسنیاز
ندارم.منمیتونمازخودممراقبتکنم."منسالهااینیاچیزهاییشبیهبه
اینعباراترامیگفتم.ولیخوشبختانهروزیفهمیدمکهمنحقیقتًابهمردم
دیگرنیازدارموبهشدتبهخدانیازدارم.مردمیکهمعمواًلچنینجمالتیرا
میگویندعمیقًاتوسطافراددیگرآسیبدیدهاندوهرگزبایکرابطهیحقیقی
اعتماد خودشان جز هیچکس به آنها نشدهاند. آشنا عیسی طریق از خدا با
نمیکنند،وهنوزنفهمیدهاندکهاتکابهخودبدترینانتخابیاستکهمیتوانند
انجامدهند.آنهااحتیاجدارندخدایحقیقیرامالقاتکنند،اوکهآنهاراآفرید

وبدونقیدوشرطآنهارادوستدارد.
اینطور را ما اماخدا ندارد، نیاز بهکسی فکرکندکه فردیممکناست
آفریدهاستکهبههمدیگرنیازداریموچهبخواهیمچهنخواهیمنمیتوانیمبا
تمامظرفیتعملکنیممگراینکهیادبگیریمکهبهآدمهایدیگردرزندگیمان
و استعدادها ما از کدام هر فرد، بعنوان باشیم. شریک آنها با و کنیم تکیه
تواناییهاییداریم،ولیهیچکدامازماتمامآنهاراباهمندارد.خدامارادر
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ارتباطبادیگرانیقرارمیدهدکهچیزیدارندکهمانداریم،وهمینطورکه
ماکارکردنباهمرایادمیگیریممیتوانیمکارهایبزرگانجامدهیمواز

زندگیخودلذتببریم.
متأسفانهماگاهیوقتمانراباانتقادازمردمهدرمیدهیم،چونآنهابا
روشماعملنمیکنند،ومابهجایپذیرفتنآنها،آنهاراردمیکنیم.اینباعث
میشودچیزهاییکهاینافرادمیتوانندبهزندگیمااضافهکنندراازدست
کنیممحروم اضافه آنها زندگی به میتوانیم ما آنچه از هم آنها و میدهیم
میشوند.یکیازمهمترینچیزهاییکههمهیمامیتوانیمیادبگیریمایناست
کههرفردیازارزشباالییبرخورداراست.آنهاهممثلماناکاملهستندو
برقراریودوامیکرابطهیخوب،کاروتالشالزمداردوحتمًاارزشاین

فکرنکنیدچونشماتوسطکسی
بهشما همه پس دیدهاید، آسیب

آسیبخواهندزد!

تالشرادارد.
فکرنکنیدچونشماتوسطکسیآسیبدیدهاید،پسهمهبهشماآسیب
خواهندزد!اینکهاعتمادکنیدوگاهیآسیبببینیدبهترازایناستکهمنزوی

نکنید. باز برایهیچکس را قلبتان و شوید
قلبم دور مردم، با تجربیاتم بهخاطر من
حصاریساختهبودمومیترسیدمبهکسی
اجازهورودبدهم.منچندارتباطداشتهام

اماآنهاسالمنبودندچونمنبیشتروقتمبهجایشکلدادنیکرابطهخوب
صرفتالشبرایپذیرفتهشدنمیکردم.خوشبختانه،ازطریقارتباطمباخدا

وتجربهیقدرتکالماودوبارهیادگرفتهاماعتمادکنم.
اگرشماآسیبدیدهاید،خدامنتظراستجانزخمیشماراشفادهد.او
شکستهدالنراشفامیدهدوبهجایغمبهآنهاشادیمیدهد)اشعیا7-1:61
راببینید(.اوخودْدیواردفاعیبهگرداگردشماخواهدشد.خداتضمیننمیکند
کهماهرگزآسیبنخواهیمدیدامابرایوقتیکهآسیبمیبینیموعدهیتسلی،
شفا،وترمیممیدهد.وقتبگذاریدتاآراموباتعمقاینبخشکالمرابخوانید.
طیسالهااینکالمبهمنکمککردتایادبگیرمچطوربهجایمتکیبهخود

بودن،بهخدامتکیباشم.

سپاسبرخدا،پدرخداوندماعیسیمسیح،کهپدر
رحمتهاوخدایبخشندهیهمهیدلگرمیهاست
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کهبهمادرهمهسختیهایماندلگرمی
میبخشدتامانیزبتوانیمباآندلگرمی

کهازاویافتهایم،دیگرانراکهاز
سختیهامیگذرند،دلگرمسازیم.

دومقرنتیان4-3:1

به نبودم قادر آنوقت دهد، راشفا نمیدادمزخمهایم اجازه بهخدا اگر
دیگرانتعلیمدهمکهازاوکمکودلگرمیدریافتکنند.همچنینخداچیزهای
مهمیبرایشماداردتاانجامدهد،ونیزافرادیرامقررکردهاستکهشمارا
کمککنند.اگرشماهنوززخمیهستیدودررنجهایگذشتهدرجامیزنید،دعا
با کنید. خدا شفای و تسلی دریافت به شروع امروز همین از که میکنم

خواهد شفا را شما تنها نه خدا
رفتهی ازدست اوسالهای داد
زندگیشمارابرخواهدگرداند.

درخواستسادهازخدابرایشفایجانتانوتسلیدررنجتانشروعکنید.
زندگی رفتهی دست از سالهای او داد خواهد شفا را شما تنها نه خدا
میدهد وعده او گرداند. برخواهد را شما
کهاگراعتمادمانرابراوبگذاریم،بهخاطر
برکت ما به برابر دو گذشتهمان تنگیهای
انجام شبه یک اینها تمام البته میبخشد.
نمیشود،وقتیمادراعتمادبهخداادامهدهیموباروحالقدسدرمسیرکامل

شدن،همکاریکنیمبهتدریجایناتفاقاترخمیدهند.اشعیا7:61میگوید:

بهعوضشرمساری،نصیبدوچندانخواهیدیافت،
وبهعوضرسوایی،درمیراثخودشادیخواهیدکرد.

بنابراین،ایشاندرسرزمینشاننصیبدوچندانخواهندیافت،
وخوشیجاودانیازآنایشانخواهدبود.

افرادیکهمیشناسمتحقق از اینوعدهیخدادرزندگیمنوبسیاری
یافت.اگرتااالناینراتجربهنکردهاید،مطمئنباشیدکهشماهمقادربهتحربه
کردنآنهستید.اعتمادبهخداکلیدیاستکهاینوعدهوهمچنینوعدههای

دیگررامیگشاید.
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نادان
امثالکتابیاستکهاصولحکمترابیانمیکندونویسندهیآنسلیمان،
زمانزیادیراصرفبهتصویرکشیدنثمرهیحکمتوحماقتمیکند.برای
هردوشخصنادانوحکیموعدههاییوجوددارند.بهمردحکیمهربرکتیکه
بتواننامُبرد،وعدهدادهشدهاست:هدایت،حفاظت،عمرطوالنیوسالمتی،
دارایی،ترقی،احترام،اینهاتنهاچندموردازآنوعدههاست.اماشخصنادان

صرفًامتضاداینوعدههارامیتواندتوقعداشتهباشد.
درامثال،نادانبعنوانشخصیمتکیبهخودیامطمئنبهنفستوصیفمیشود.
بگذاریدواضحبگویم–هرکسیکهمتکیبهخوداست،ناداناستونتیجهیچنین
انتخابیهرگزخوبنخواهدبود.شخصمتکیبهخودنصیحتراردمیکند.آنها
متقاعدشدهاندکهراهشانهمیشهدرستاست.شرمورسواییباالتریندرجهای
استکهمیتواندبهیکشخصاحمقاعطاشود.)امثال35:3راببینید(.نادانانبدون
فکرصحبتمیکنند،وشماآنهاراازنحوهیصحبتشانمیتوانیدتشخیصدهید.
آنهاپارساییرااستهزامیکنند،شرارترادوستدارندوازخوبینفرتدارند.یکی
ازویرانگرترینویژگیهایشخصیتنادانومتکیبهخودغروراست.غرورآنها

فریبشانمیدهدوآنهاازشنیدنصدایخداسربازمیزنند.
بااطمینانمیتوانگفتکهمردمنادانزیادیدردنیاوجوددارند،وآنها
ثمرهیحماقتخودرادروخواهندکردمگراینکهتغییرکنند.هیجانانگیزترین
نکتهدرموردخداایناستکههروقتمابهشروعیجدیدوآغازینونیاز
داریم،اوآمادهیبرآوردهکردناینآرزوست.هیچکسبرایهمیشهدراسرو
پایبندگذشتهاشنخواهدکردمگراینکهخودشانتخابکندکهبماند.گرچهمن
سالهامتکیبهخودمبودم،باکمکخداعوضشدهامواالندرهمهوقتبه
نیازمبهخداآگاهیدارم،همینطوربهنیازمبهمردم!منبهخدااعتمادمیکنم
کهافراددرسترادرزندگیمنقراردهدوبعدوقتیهمراهباآنافرادبرخدا

اعتمادمیکنیم،شاهدرخدادناتفاقاتشگفتانگیزمیشویم.
حتیشخصیکهکاماًلمتعهدبهایمانمسیحیاستممکناستکارهای
احمقانهایانجامدهد.حداقلمیدانمکهمناینطورهستم.چندماهقبلیکتعهد
طوالنیمدتدادمبدوناینکهدرموردشفکرکنمواالنآرزومیکنمکاشاین
کاررانکردهبودم.منبهجایاینکهوقتبگذارموحکمتخداراجستجوکنم،از
رویاحساسات،تعهدراپذیرفتم.منتوبهکردهاموازخداخواستمبرایعمل
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بهوعدهاممراکمککند،چونمیدانماگراینکاررانکنم،ممکناستاحمقانهتر
پیشرود.منمیتوانمازایناشتباهدرتصمیمگیری،درسییادبگیرم.

منظورمنایناستکههمهیمادریکزمانهاییاحمقهستیم،امااگر
قلبمانباخداراستباشد،اومیتواندحتیدراشتباهاتمابهنیکوییعمل
بهنفستصمیمگرفتنبدون اتکا با ازرویحماقتعملکردنو کند.گهگاه
مشورتباخدا،بازندگیکردنمثلیکشخصناداِنمتکیبهخودفرقدارد.
وقتیفهمیدمشخصاحمقدرکتابمقدسبهعنوانفردیمتکیبهخودیا
مطمئنبهنفستعریفمیشود،چشمانمبهخیلیازمسائلبازشد.مشکلاتکا
بهنفس،بزرگترازآناستکهبتوانیمتصورکنیم.اتکابهخوددررابرروی
کمکیکهخدامیخواهدبهماکندمیبندد.حاصلکار،زمانیکهبهخودمان

تکیهمیکنیمبازمانیکهبهخدااعتمادمیکنیمقابلمقایسهنیست!

مجبور نیستی تمام آن را انجام دهی
اینکهبههیچکسبهجزخودتاناعتمادنکنیدبارسنگینیبرایحملاست.
یعنیمجبورباشیدتمامکارراخودتانانجامدهید.وای!منحتیازفکرش
همخستهمیشوم،چونزمانیکهاینطورزندگیمیکردمرابهیادمیآورم.
اطمینان کردن، اتکا یعنی است، کردن" تکیه " کردن اعتماد معنی از بخشی
کردن،وابستهبودن،رویکسیحسابکردن.وقتیمابرکسیاتکامیکنیم،

بارهایماسبکترمیشوند.
اگرمیشنویدکهبهخودتانمیگویید:"بیشترازایندیگهنمیتونمادامه
بدم."احتمااًلبهاینمعنیاستکهشمابرایانجامکارهاییبیشترازآنچه
برایشخلقشدهاید،تالشمیکنید.هرکدامازمامحدودیتهاییداریم.وقتی
بهسطحاسترسمانتوجهکنیم،میتوانیمحدومرزخودراتشخیصدهیم.
وقتیبارسنگینیراحملمیکنمکهمنجرمیشودمداماحساسفرسودگی
صبور مردم بقیه با و هستم بداخالق معمواًل و میکنم شکایت اغلب بکنم،
نیستم،اینیعنیازحدومرزخودمعبورکردهام.احتیاجدارمکمکبگیرم،یا
ازخدایاازکسیکهخدامهیاکردهاست.مننیازدارمبهدیگراناعتمادکنم،

امااینکارسختاست،زمانیکهندانمچطوراعتمادکنم.
آیاتمامکارهاییراکهانجاممیدهیم،واقعًامجبوریمانجامدهیم؟آیاحقیقتًا
ماتنهاکسیهستیمکهتواناییانجامآنکاررادارد؟یاماازاعتمادبهشخصی
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دیگرمیترسیم؟شایدماهویتمان)ارزشواعتبارمان(رااز"کسیکهتمام
کارهاراانجاممیدهد"میگیریم؟پاسخصادقانهبهاینسؤاالت،نیازمندبررسی
دقیقاحساساتوانگیزههایماست.مادرمخفیشدنازخودمانخیلیماهر
هستیم.چندنفربهراستیخودشانراوانگیزههاییکهپشتعملکردشاناست
رامیشناسند؟آیامامیترسیمازخودمانبپرسیمچرافکرمیکنیمبایدتمام
کارهاراانجامدهیم؛چونممکناستجوابشرادوستنداشتهباشیم؟یکیاز
چیزهاییتأسفبرانگیزیکهفهمیدماینبودکهمنحسمیکردمبایدهمهکارها
راخودمانجامدهمچونشخصمغروریبودمومعتقدبودمهیچکسنمیتواند

کاریکهالزماسترابهخوبیمنانجامدهد!
در آن بهخاطر و داشتم، گذشتهام در طردشدگی تجربهی من همچنین
درخواستکمکازبقیهمرددبودم،چونفکرمیکردماگرکمکبخواهمممکن
استبازهمطردشوم.وقتیمادرخواستکمکمیکنیموجواب"نه"میشنویم،
حسخوبیبهمادستنمیدهد.مثلخیلیهامیترسیدمنگاهیعمیقتربهزندگیام
بیندازم،پسهمچنانبهانجامهمهیکارهابهتنهاییادامهدادمتااینکهنزدیکبود

ازپابیفتم.فقطآنموقعبودکهسرانجامازخدادرخواستکمککردم!
از و ایستید باز بهسرآمدهاست، دیگرطاقتتان اگراحساسمیکنیدکه
خداکمکبخواهید.وقتیماازخدامیخواهیمبهماکمککند،معمواًلاوحجم
زیادیازحقایقرابرمامیگشایدکههمیشههمهضمآنبرایماراحت
نیست.حقیقتماراآزادمیسازد،امافقطدرصورتیکهپذیرایآنباشیمو

اگرصادقباشیمشنیدنحقیقتمعمواًلدردآوراست.
برایمنپذیرفتناینکهمغروربودمآساننبود.مندوستداشتمهمهچیز
رادرکنترلداشتهباشم،منمتکیبهخودبودموطرزفکر"منبههیچکسنیاز
ندارم"فکرپسندیدهایدرمننبود.وقتیخدااینچیزهارابرایمنآشکار
کرد،حسکردمروحمپارهپارهشدهوچناندرونمبرایمفاششدکهخجالت
میکشیدم،اماحقیقتمراآزادکرد.وبرایهرکسکهمیخواهداینتجربهرا

اعتمادبهخداآغازتمامشفاهاست. داشتهباشدهمیناتفاقخواهدافتاد.
حاالمننهتنهانمیخواهمتمامکارهارا

انجامدهم،بلکهمیدانمکهنمیتوانمهمهیکارهاراانجامدهم!درحقیقتمن
هرگزنمیتوانستم،شماهمنمیتوانید.

اعتمادبهخداآغازتمامشفاهاست.مابایدبهراههایاواعتمادکنیمحتی
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اگرابتدابهنظربرسدکهبااعتمادکردنبهاوشرایطبدترشدهاست.درک
اینموضوعدشواراستکهچراگاهیشفامیتواندبدترازخودبیماریسبب
شاهد اغلب ماست، جانهای به مربوط موضوع وقتی اما شود، ما رنجش
اینواقعیتهستیم.مندرجانمبیماریداشتم.مننمیدانستمچطوراعتماد
کنم.مندرترسزندگیمیکردم.کولهبارمنپرازبارهایسنگینبودومن
ادامهمیدادم.درحقیقتمنخوشحالمکهگذشتهامرادارمکه بهحملآن
اینبهمنکمکمیکندکهبفهمماالنزندگیمن بهآنرجوعکنم، میتوانم
چقدرعالیاست.وقتیفشاریکهتحتآنزندگیمیکردمرابهیادمیآورم،
واینکهاالنچقدرسبکوآزادم،حقیقتًاازقدرتونیکوییخدامتحیرمیشوم!
مندرموردمسیریکهدرآنبودمصحبتمیکنمچونفکرمیکنممردم
اینکهکسی دانستن که ایناست آنجاگرفتارهستند.دعایمن زیادیهنوز
دیگرآزادشدهاستجانپریشاندیگریراتشویقکندکهایناتفاقبرایاو
هممیتواندپیشبیاید،اگراواجازهدهدکهدستخدادرزندگیاشعملکند.
برخداتکیهکنوبهاواعتمادکنکهبهتوکمکمیکندوازتومراقبتمیکند!
وقتیامروزبهمردمیکهدرسراسردنیافکرمیکنندکهدرزندگیهیچنیازیبه
خداندارندمیاندیشم،اینموضوعمداممراشگفتزدهمیکند.اگردرهرلحظه
اززندگیامخدارانداشتم،درهیچچیزینمیتوانستمهدفیپیداکنم.خدامارا
طوریطراحیکردهکهبهاونیازداریم،پسجداازخداحقیقتًانمیتوانیمهرگز
عملکرددرستیداشتهباشیم.بعضیخودشانرافریبمیدهندوقتیچنینفکر
میکنندکهاوضاعزندگیشانکاماًلروبهراهاست،اماروزحسابپسدادِنآنها
نیزخواهدآمد.آنهابالخرهبهانتهایخودشانخواهندرسیدوامیدوارمفروتنی

کافیداشتهباشندکهخدارابهزندگیخوددعوتکنند.
اگرشماباآشناشدنبااینتعلیمدرموردمتکیبهنفسبودنملزمشدهایدو
نیازبهکمکدارید،ازاودرخواستکمککنید!خدابرترینمتخصصدنیادرکمک
کردنبهمردماست!روحقدوساواینجابامااستواومدافع)یاپشتیبان(خوانده
میشود)یوحنا26:14راببینید(.فقطتصورکنیدکهشمایکحامیاالهیداریدکه
همیشهدرکنارشماحاضراست،پسچراکاریبرایانجامدادنبهاونسپارید؟
حقیقتاًشمامجبورنیستیدهمهیکارهارابهتنهاییانجامدهید.حقیقتایناستکه
عیسیهمهیکارهایالزمراانجامدادهاست،وتوسطاعتماد،ایمانوباوربهاو،

شمامیتوانیدنَفسراحتیبکشیدوبارهایتانراازدوشپایینبگذارید!
شمامیتوانیدبجایمتکیبهخودبودن،متکیبهخداباشید.
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برخداوندتوکلنما)تکیهکن،متکیباشومطمئنباش(ونیکوییکن؛
تودرزمینساکنخواهیبودوقطعًاازسایهيامانتاوتغذیهخواهی

شد،وحقیقتًاپروردهخواهیشد.*
)AMPCمزمور3:37)ترجمهي

مزمور3:37آیهایاستکهوعدهمیدهداگربهخدااعتمادکنیمونیکویی
کنیم،پروردهخواهیمشد،امامقصودصرفًاداشتنخوراککافیبرایمانیست،
بلکهبهاینمعنااستکهماازوجودحسقناعتورضایتدردرونخودلذت
خواهیمبرد.ماشایدمیخواهیمبعضیچیزهاتغییرکنند،امامیتوانیمدرحین

انتظاربرایفرارسیدنتغییر،درونمانمملوازحسازرضایتازخداباشد.
اعتمادکردنبهخدابرایفرزندخدامزیتیبزرگاست.چونبهاواجازه
میدهدبهجایفقطزندهماندن،اززندگیلذتببرد.بهیادآوریدکهاعتمادبهخدا
یکانتخاباست،واینیکامتیازاست.اماچیزدیگریهمهستکهبایدبهاعتماد

اضافهکنیمتامزایایکاملآنرابدستآوریموآن"نیکوییکردن"است.
اینفصلاحتمااًلمهمترینبخشکتاببرایشماباشد.اصولکتابمقدسی
درمزمور3:37درزندگیمنفوقالعادهتأثیرگذاربودهاند،وایماندارمبرای

شماهمحیاتیهستند.
اعتمادبهخدایعنینگرانیهایخودرابهاوبدهیموبرایهیچچیزتشویش
ونگرانینداشتهباشیم،امااینبهمعنیکنارگذاشتنمسؤولیتهایماننیست.
اغلببرایدستیافتنبهخواستهمان،بایددستبهعملیکهالهامگرفتهوهدایت
شدهازسویخداست،بزنیم.بعضیازمردماینعقیدهاشتباهرادارندکهاعتماد
یاصبرکردنبرایخدااقتباسموضعیغیرفعالاست،یعنیوقتیمنتظرکار
خداهستیمنبایدهیچکاریانجامدهیم،اماایندرستنیست.برایمثال،کسی

* »بر خداوند توکل نما و نیکویی کن؛ در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو.« ترجمه ی قدیم 
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کهبهخدااعتمادمیکندکهشغلیبرایشپیداشودولیهیچجستجویجدیدر
اینزمینهانجامنمیدهد،نمیتواندتوقعحصولنتیجهیخوبیراداشتهباشد.

اوگفتآنچه بیانمیکند. اینرا افسسیانبهخوبی به پولسدررساله
راکهبرایحلآنبحرانالزماستبایدانجامدهندوبعداستواردرجای
خودبایستند)افسسیان13:6راببینید(.مادراینآیاتاصل"اعتمادبهخدا
ونیکوییکردن"رامیبینیم.آنچهبایدراانجامدهید،آنچهمیتوانیدراانجام

دهید،وبهخدااعتمادکنیدکهآنچهشمانبایدیانمیتوانیدراانجامدهد.
اولینچیزیکهماهمیشهالزماستانجامدهیماعتمادبهخدادرتمامقسمتهای
زندگیاست.دومینچیزیکهالزماستانجامدهیمآمادهبودنبرایانجامهر
کاریاستکهخداآنرانشانمیدهد.منهدایتشدهامکهوقتینیازیدارم
شیوهيدعاکردنمراتغییردهم.بهجایاینکهبگویم"خداوندبهتواعتمادمیکنمکه
اینکاررابرایمنانجاممیدهی"حاالمیگویم"خداوندابهتواعتماددارمکهاین
موقعیترادردستانخودداریواگرچیزیهستکهالزماستمنانجامدهملطفًا
بهمننشانبده."شایدشماهمبخواهیداینکارراانجامدهید،البتهاگرپیشازاین
نیزاینچنیننمیکردید.منفکرمیکنمایننحوهیدعامارانسبتبهنیازمانبه

گوشدادنبهدستوریکهخدامیخواهدبهمابدهد،هشیارنگهمیدارد.
دراولژانویه2015دریادداشتهایروزانهامنوشتمکهمنبهانرژیبیشتری
نیازدارم.مدتکوتاهیبعدازآن،حسکردمبایدهرروزبهپیادهرویبروم.پیش
ازآنسهروزدرهفتههمراهبامربیورزشمیکردم،امافکرکردمبایدپیادهروی
راهماضافهکنم.هرروزبهخدااعتمادمیکردمکهاشتیاقوتواناییانجامآنرابه
منبدهد.درظرفچندماه،روزیهشتکیلومترراهمیرفتموخیلیپرانرژیتراز
همیشهبودم،تحملبیشتریداشتموازنظرذهنیهشیارتربودم.کمکردنوزن
همیکجایزهتکمیلیبود.چونهدفاولیهیمننبود،بههرحالبههیجانآمده
بودم.اینتمریناتبرایقلبمهممفیدبودودقیقاًچیزیبودکهبدنمبهآننیازداشت.
منبهخدااعتمادکردمکهبهمنانرژیبیشتریمیدهدواوبهمنکاری

منبهخدااعتمادکردمکهبهمن
انرژیبیشتریبدهدواوبهمن

کاریبرایانجامدادنداد.

برایانجامدادنداد،همچنیناشتیاقوتواناییانجامآنراداد.اگرشمابهخدا
اعتمادکنیدوحقیقتًاآمادهباشیدآنچهازشمامیخواهدراانجامدهید،تضمین
میکنمازپیشرفتتانبهسمتدستیابیبه

اهدافتانشگفتزدهخواهیدشد.
چشمان درمورد اخیراً که دیگری چیز
منرخداد.منچشمانبهشدتخشکیدارم
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وآنهاگاهیمیسوزندوخیلیدردناکمیشوند.تمامقطرههایچشمراکه
برایمتجویزکردهانداستفادهکردهام،ویکدستگاهبخوررادراتاقخوابم
گذاشتهام،گرچهکمیکمکمیکردولیهنوزاذیتمیشدم،مخصوصًازمانی
کهبهمناطقیباآبوهوایخشکسفرمیکردموضعمخیلیبدترمیشدو

بهخاطرمسؤولیتهایخدمتیاماغلبمجبوربهاینکاربودم.
برایاینوضعیتدعاکردم،همانطورکهقباًلبارهااینکارراکردهبودم،
واینبارحسکردمخدامیگویدمننیازدارمآببیشترینسبتبهآنچهدر
حالنوشیدنبودم،بنوشم.منفکرمیکردمزیادآبمینوشم!چندنفربهمن
گفتهبودندکهبهتراستآببیشتربنوشم،اماچونباخودمفکرمیکردمکه
اینکارراانجاممیدهم،بهحرفآنهاتوجهینکردهبودم.نکتهیجالباینجاست
کهچطورغروِرذهِنما،ازتوجهمابهپیشنهاداتافراددیگرجلوگیریمیکند.
مادستکمبایددرموردنصیحتهاییکهمیشنویم،درحضورخداتعمقکنیم
وببینیمآیاآنپیشنهاددرروحماتائیدمیشودیانه.خداگاهیازطریقمردم
باماحرفمیزند،امامابایدبهحدکافیفروتنباشیمتابهآنانگوشدهیم.

دست ما از خدا خوشبختانه
نمیکشد.

خوشبختانهخداازمادستنمیکشد.حتیاگرازاینکهتوسطمردمبهمن
بگویدچهکارکنمخستهشدهبود؛آنقدرمهرباناستکهاالنخودشبهمن
تابهحالآبمینوشیدمبنوشم. برابرآنچه بایددو میگوید.منحسکردم

خشک هوای و آب در وقتی مخصوصًا
هستم.برایانجامدادناینکار،الزمبودهر
روزهشتبطرینیملیتریآببنوشم!پس

منآنهارارویمیزقراردادموشروعکردمبهنوشیدن،ومطمئنًاچشمانمبهتر
شدند.آنهاکاماًلخوبنشدند،اماقطعًاازقبلبهترهستند.نوشیدناینمیزانآب
یکچالشاست،ومنهرروزدرآنموفقنمیشوم،اماازرویتجربهمیدانم

کهمیتوانمیکعادتجدیدرابهبخشیازسبکزندگیامتبدیلکنم.
درمقطعیهمنمیتوانستمبخوابموبعدازکلیغلتزدنوچرخیدنتا
نزدیکیصبح،ازخداپرسیدمکهمشکلچیست.اوفوراًتوجهمرابهاتفاقی
کهدرآنروزرخدادهبودجلبکرد،وقتیکهمنبافردیبهتندیحرفزده
بودمورفتارمناسبیبااونکردهبودم،وبالفاصهفهمیدمکهبایدازخداطلب
بخششکنم،واینکارراکردم.همچنینالزمبودکهازآنفرددراولیوفرصت

ممکنعذرخواهیمیکردم.درستبعدازآنبهخوابرفتم!
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هدفمندرزندگیایناستکهبهاعتمادکردنبهخداو"نیکوییکردن"ادامه
دهم.نیکوییکردنیعنیکارنیکوییراکهخدامارابهانجامشهدایتمیکند،انجام
دهیمودرهرچهبهماآشکارمیکندبیدرنگازاواطاعتکنیم.نیکوییکردننمود
دیگریهمداردکهدرفصلبعددرموردشمیخواهمصحبتکنم.امابیاییداین
بخشرابهیادگیریاهمیتپیرویبیدرنگازهدایتروحالقدساختصاصدهیم.

مدافع ما
وقتیعیسیبهآسمانصعودکرد،برایمامدافعوتسلیدهندهیدیگری

فرستادــروحالقدس!اودریوحنا16:14*گفت:

ومنازپدرخواهمخواستواومدافعی)مشاور،یاور،شفیع،تسلیدهنده،
تقویتکننده،ودردسترس(دیگربهشماخواهددادکههمیشهباشماباشد.

عیسیروحشرافرستادتاهموارهباماودرماباشد.باتوجهبهیوحنا
13:16روحالقدسراهبروهادیماست.منعاشقفکِرداشتنیکیاورمقدس
کهدرسراسرزندگیامهمراهبامنراهمیرودهستم،امیدوارماینفکرشما
راهمهیجانزدهکند.ماهرگزمجبورنیستیمکهمسیرزندگیرابهتنهاییپشت
سربگذاریموهمهیکارهاراخودمانانجامدهیم،چونروحالقدسبرایکمک
کردنبهما،درکنارماست.اوماراراهنماییمیکندکهچهکاریانجامدهیم،و
ماراقدرتوتواناییمیدهدتاآنراانجامدهیم!مطمئنشویدکههمهیاوقات
بهخدامتکیهستید،چونجداازاوهیچکارینمیتوانیمبکنیم)یوحنا5:15را
ببینید(.وقتیمااعتمادمانرابرعیسیمیگذاریموبهاووابستهباشیم،دراین

صورتفشارهاازدوشمابرداشتهخواهدشد.
اگرخدامیخواهدشماکارخاصیانجامدهید،شایدسریعمتوجهنشوید
آنکارچیست.امااگرباصبوریبرایخداانتظاربکشیدوبراعتمادکردنبه
همچنانادامهدهید،اوارادهاشراآشکارخواهدکرد.بارهاپیشآمدهاستکه
منتظربودهامتاخدادرشرایطدشوارممداخلهکندواحساسکردهامکهسهممن
ایناستکهدرموردآنشرایطمثبتصحبتکنموپیشازدستیابیبهموفقیتاز
اوتشکرکنم.بهیادمیآورمچندباروقتیاوازماخواستکههدیهایبهاوتقدیم
کنیم،ودردفعاتدیگراوماراهدایتبهروزهگرفتننمودودرموارددیگریهم

*»و من از پدر سوال می کنم و تسلّی  دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند.« ترجمه ی قدیم
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ماراتشویقکردکهفقطاورابپرستیمومنتظربمانیم.دراینخصوصکهخدا
چطورعملمیکندوچگونهباماصحبتمیکند،ایدههاوتصوراتقبلیراصرفًا

درذهنخودجاندهید،چونراههایاوبیشماروبیانتهاست!
وقتیخداصحبتمیکند)راهنماییوهدایتمیکند(،معمواًلدرقلبمان
مسیرخاصیراکهبایدبرویم،یافکریاایدهایراکهمارارهانمیکند،

خداکسانیراکهحقیقتاراهنمایی
اورامیخواهندهدایتمیکند!

قویاً
در کهحقیقتًا را حسمیکنیم.خداکسانی
پیراهنماییاوهستندهدایتمیکند!بعضی
اوقاتمابااشتباهکردنیادمیگیریم،پس
متوجه و شدید خارج ایمان از جایی اگر

شدیددربارهکاریکهبایدانجاممیدادیداشتباهکردید،تسلیمنشوید.
وقتیکاریراانجاممیدهمکهخدانمیخواهد،درروحودرونماحساس
ناآرامیمیکنم.اگرایناحساسادامهپیداکندمیفهممکهبایدمسیردیگری
راانتخابکنموصبرمیکنمتابفهممآنمسیرچیست.اگرآنچهراکهخدا

میخواهدانجاممیدهم،آنوقتآرامش،فیضوشادیرااحساسمیکنم.
چهکسیزندگیشماراکنترلمیکند؟اگرکنترلاموردردستانخداست،
همهچیزختمبهخوبیوکامیابیخواهدشد،واگرخالفاینباشد،حاصل

امورآنقدرهاهمخوبنخواهدبود.

آنچه به شما می گوید، انجامش دهید!
اغلبداستانخانمجوانیراتعریفمیکنمکهدرانتهاییککنفرانسپیشمن
آمدوخواستبامنصحبتکند.درخاللتعطیالتآخرهفته،اووقتشراباچند
خانمدیگرگذراندهبود.آنهاشهادتشخصیخودرادرموردکارهاییکهخدااز
آنهاخواستهانجامدهندوچطورانجامدهندباهمدرمیانگذاشتند.بعدازانجام
دادنآنکارها،پیروزیهاوموفقیتهاییراکهبهشدتبهآننیازداشتند،تجربه
کردند.اوگفت:"جویسهرچهکهخداآنهارابرایانجامدادنشهدایتکردهبود،
دقیقاًهمانمسیررابرمننیزمکشوفکردهبود.امافرقبینمااینبودکهآنها
دقیقاًکاریراکهخداگفتهبودانجامدادندوبرمشکالتخودپیروزشدند،امامن
چنیننکردم!"تبعیتازهدایتروحالقدس،کلیدبهپیشرفتندرزندگیوغلبهبر

چالشهاییاستکهباآنهاروبرومیشویم.
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سادهترازایننمیتوانماینواقعیترابیانکنم!نمونهیکتابمقدسیخوبیدر
انجیلیوحنافصل2وجوددارد.درعروسیقاناوقتیشرابتماممیشودمادر
عیسیمعجزهایازاومیخواهد.درآیهی5اوبهخدمتکارانروکردهمیگوید:
"هرچه)عیسی(بهشماگویدانجامدهید."اگرتاکنونکنترلتمامزندگیتانرابه
خداندادهاید،آیاقصدداریداینموضوعرابهعنوانهدفجدیدزندگیخودقرار

دهید؟اگراینکارراانجامدهیدهرگزپشیماننخواهیدشد.
خالصانهازخودبپرسید:"آیامنحقیقتاًبهخدااعتماددارم؟آیاآنچهازمن
خواستهاستانجامدادهامیااطاعتازاورابهبعدموکولکردهام،وهنوزامیدوارم
چیزیکهمیخواهمرابدستآورم؟"آیاممکناستکسیبهخدااعتمادداشته
باشدولینخواهدازاواطاعتکند؟فکرنمیکنم!ممکناستلحناینجملهکمیتند
بهنظرآید،ولیفکرمیکنمدرستاست.اعتمادبهخداچیزیبیشترازیکنظریه
روحانینخواهدبود،مگراینکهآنقدربهاواعتمادکنیمکهآنچهرااوازمامیخواهد

انجامدهیم،وشایداگراومیخواهدکهکارینکنیمهمکارینکنیم.

اگر خدا بخواهد هیچ کاری نکنیم چه؟
که هست چیزهایی و دهیم، انجام ما میخواهد خدا که هست کارهایی
میخواهدانجامدادنشرامتوقفکنیم.زمانیبودکهمنمیخواستمشوهرم
عوضشود،اماخداازمنخواستاینتالشبرایتغییراورامتوقفکنم!و
زمانیبودکهخواستمخودمراعوضکنم،اماباتالشخودمنتوانستموالزم
بودبرایخدامنتظربمانم،وباورکنمکهاوکارنیکوییراکهدرمنشروع
کردهبود،کاملمیکند)فیلیپیان6:1راببینید(.میخواستمدرمواردیکهخدا
بهمنگفتهآنهاراانجامندهم،موضعانفعالینداشتهباشموهمچنانخودمرا

درگیرآنهاکنم،ودسترویدستگذاشتنبرایمآساننبود.
چیزیهستکهخداگفتهباشدانجامدادنشرامتوقفکنید؟اوبارهاازمن
خواستهکهانجامدادنکاریرامتوقفکنم.هنوزبهیادمیآورمکهچطورهمیشه
میخواستمدرمواردیکهباشوهرماختالفداشتمحرفآخررامنبزنم،اما
خدابهمنگفتحرفزدنرامتوقفکنم!مندوستدارمنظرمرابدهم،امابارها

روحالقدسبهمنچراغقرمزنشانمیدهد،عالمتیکهبازایستموساکتبمانم.
نمیخواهمهیچکدامازشماباانجامدادناعمالجسم،خودتانرادلسردو
سرخوردهکنید،اینکهسعیکنیدهمیشهکاریرا"انجامدهید"کهباتکیهبر
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قدرتیاتواناییخودتانقادربهانجامدادنشنیستید.خواهشمیکنممتوجه
باشیدکهمندرموردانجامدادنچیزیصحبتمیکنمکهخدابهشمانشان

میدهدتاانجامدهیدیاچیزیکهبهشمامیگویدکهآنراانجامندهید.
یکیازآیاتمحبوبمنمزمور10:46استکهمیگویدمابایدبازایستیمو
بدانیماوخداست.بازایستادنبرایمنخیلیسختترازفعالبودن،بود!خدا
میخواهدمافعالباشیم،امافعالدرانجامدادنارادهیاونهارادهيخودمان.

زمانیکهشمابهخدااعتمادمیکنیدتادرموقعیتیکهبهاوسپردهایدلطف
وعنایتشهمراهشماباشد؛ممکناستدرروحاحساسکنیدکهاومیخواهددر
وقتدعایتانبهجایمطرحکردنصرفًادرخواستهایفراوان،بیشترآنوقت
رابهشکرگزاریاختصاصدهید.بارهادرزندگیتانپیشمیآیدکهشمامطلقًا
هیچکارینمیتوانیدبکنیدبهجزدعاوانتظار.اینمخصوصًاوقتیدرستاست
کهدرخواستدعایشماطلبیدنچیزیبراییکیازعزیزانتانباشد.دعایشما
دررابرایعملکردنخدابازمیکند.امااینخودِآنشخصاستکهبایدبه

خدااجازهکارکردندرزندگیاشرابدهد.
مواردینیزبودهکهوقتیبرایکسیبرایمدتطوالنیایدعاکردهام،وبعد
احساسکردهامکهبیشازاین،دیگرنبایدازخدادرخواستکنمکهعملکند،
بلکهازاوشکرگزاریکنمکهواردعملشدهاستودرحالعملکردنمیباشد.

قدرت اطاعت
آنها ایمان بهنظرخودشان کهچون برخوردمیکنم بامردمی مرتبًا من
با کوتاهی مدت کردن ازسپری بعد نمیدهد،سردرگمهستند. انجام کاری
آنها،اغلببهدلیلاینموضوعپیمیبرم.آنهاشکایتمیکنند،دیگرانرانقد
میکنندوافرادیمنفیهستند!چنینرفتاری،نشانازاطاعتکردنازهدایت
روحالقدسندارد.اینبرایمامهموحیاتیاستکهدرحوزهيطرزتلقیهایمان

نسبتبهافرادمختلفمطیعخداباشیم.
مابردشمنمانشیطانقدرتداریم،امااقتداراستفادهازاینقدرتفقطاز
طریقاطاعتازخدابالفعلمیشود.عیسیحقیقتًاقدرتمندبود،امااوهمچنین
مطیعبود.کالمخدامیگویداوبهغایتمطیعبودحتیتابهمرگ،ونامیبهاو
بخشیدهشدکهباالترازتمامینامهاست،دربرابرناماوهرزانوییبایدخم

شود)فیلیپیان8:2-10راببینید(.
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برایبسیاریازمردمرهانشدنازبندخشموتلخیمانعبسیاربزرگی
که کسانی بخشیدن موضوع دعاهایشان. پاسخهای تجربهی  راه در است
به مینامیم، خود »دشمن« را آنها ما که کسانی و رسانیدهاند آسیب ما به
سادهترینوروشنترینشکلممکندرکالمخداآمدهاست.اوبهصراحت
که کاری هر بهخاطر را هرکس باید میکنیم، دعا وقتی که میدهد توضیح
بهضدماکردهاست،ببخشیم)مرقس25:11راببینید(.بنابراین،اگرکسیدر
میانمافکرمیکندکهمیتوانمقولهيبخشیدنراردکردولیهمچنانشاهد

عملخدادرزندگیبود،اوکاماًلاشتباهمیکند.
بهخاطر ما ایننیستکه اکنون،میخواهمشمارامطمئنکنمکهمنظورم
اطاعتماننجاتیافتهایم.ایناطاعتکردنمسیحبودکهنجاترابرایمامهیاکرد.
مابهواسطهیفیضخدانجاتیافتهایمنهبهواسطهیاعمالمان!)افسسیان9-8:2
راببینید(.درعینحال،حقیقتاًایماندارمکسانیکههدیهینجاتراازطریقمسیح

حجم با مخلوط اطاعت کمی
زیادیازنااطاعتیمساویاست

بایکزندگیناخوشایند.

دریافتمیکنند،میخواهندکهدرزمینهیاطاعترشدکنندچوناورادوستدارند.
والدینازفرزندانخودتوقعدارندکهبهآنهااعتمادکردهوازآنهااطاعتکنند،
چرافکرمیکنیمخداکمترازاینازماتوقعدارد؟میخواهمشماراتشویقکنمدر
همهزمانفکرخودرادراعتمادبهخداقرار
دهید،ودرآنچهاوازشمامیخواهدکهانجام
دهیدیاندهید،اطاعتکنید)کولسیان2:3را
ببینید(.آنچهگهگاهماانجاممیدهیمبرایما
پیروزینمیآوردبلکهآنچهبطورمداوموبا
پشتکارآنراانجاممیدهیم.مقدارکمیاطاعتمخلوطبامقدارزیادیازنااطاعتی

همچنانمساویاستبایکزندگینامطلوب.
آیاآمادهایدبهسطحیباالترازاطاعتازخدامتعهدشوید؟اگرشمامتعهد
میشوید،اوهمبهشمافیضانجامآنراعطاخواهدکرد.آیابخشهاییوجود
داردکههمیناالنازآنهاآگاهیداریدکهنیازهستآنهارابهخداواگذارکنید
ــنهفقطنگرانیهاودغدغهها،بلکهرفتارهاییرانیزکهدرمسیرارادهاو
نیستند؟شمامیتوانیدیکآغازجدیدداشتهباشید!یکشروعتازه!بگذارید

فریادقلبشمادائمًااینباشدکه"پدرارادهيتوانجامشودنهارادهيمن!"
حالمیرویمبهبخشدوِمنیکوییکردن،کهبسیارهیجانانگیزاستو

بیصبرانهدرانتظاراینقسمتمیباشم!
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لذاازانجامکارنیکخستهنشویم،زیرااگردستازکاربرنداریم،درزمان
مناسبمحصولرادروخواهیمکرد.

غالطیان9:6

درفصلپیش،آموختیمکهاطاعتازخداوپیرویازهدایتروحالقدس
"نیکوییکردن"است.امادراینفصل،میخواهمبهطورخاصرویاطاعت

ازخداونیکوییکردنازطریقکمکبهمردمنیازمندتمرکزکنم.
پولسرسولبهغالطیانگفتازنیکوییکردنخستهنشوند)غالطیان9:6را
نگاهکنید(.اوآنهاراتعلیممیدهدکهتافرصتدارندبههمهنیکیکنندبهویژه
بهاهلبیتایمان)10:6(.مابایدکمککردنبهمردمنیازمندرافرصتیبرای
نیکوییکردنبدانیم!اینفرصتیبرایمااستکهبهدیگرانبرکتبرسانیم،
درعینحالباعثبرکتیافتنخودماننیزمیشویم.مردمیکهرویکمکبه

دیگرانمتمرکزهستندمردمشادیهستند!
بهخدا اعتمادکردن در کهبخششکردنریشه دارم باور منصادقانه
دارد.مااینکارراانجاممیدهیمچونخداآنراازماخواستهاست،وما
وعدهیاودرموردبرطرفکردننیازهایمالیمانراباورداریم.انجامدادن
کارهاینیکوبرایکسانیکهپیگیرانهوباجدیتبهاینکارمیپردازند،ثمرات
گرفتن از دادن ..." میگوید: 35 :20 اعمال میآورد. عمل به شگفتانگیزی
فرخندهتراست."دادنبهزندگیماشادیمیبخشدوبهماتواناییمیدهد
کهزمانیکهمنتظرعملخدابراینیازهایمانهستیم،شادباشیم.حالممکن
استبپرسید:"چگونهمیتوانموقتیمشکلیدارمشادباشم؟"جوابساده
است:باتمرکزبرانجامکارخوببرایشخصیدیگر،ازفکرکردنبهخودتان
دستبرمیدارید.مامجبورنیستیمبرایدریافتجوابازخدا،تمامروزبر
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مشکالتمانتمرکزکنیم.آنچهنیازداریدرابهاوبگویید،واعتمادکنیدکهدر
آنحینیکهشمادرحالنیکوییکردنهستید،اونیازتانرابرایشمامهیا

خواهدکرد!
کالم است. 38 :10 اعمال کتابمقدس در من محبوب بخشهای از یکی

کنید فکر که نکنید را اشتباه این
برای زیادی مشکالت شما
به نمیتوانید و دارید خودتان

مردمدیگرکمککنید.

"همهجامیگشتوکارهای میگویدعیسیباروحالقدسمسحشدهبودو
ابلیسبودند،شفامیداد."ماتعلیم نیکومیکردوهمهآنانراکهزیرستم
گرفتهایمکهرفتاراوراتقلیدکنیموازنمونهیاوپیرویکنیم،ونیکوییکردن
بهدیگرانیکیازبهترینراههاییاستکهمیتوانیمآنراانجامدهیم.دنیاپر
ازمردمیاستکهزیرستمابلیسهستند،وماباروحالقدسمسحشدهایمتا

همانندعیسیبهآنهاکمککنیم.
میدهیم، انجام خوبی کار که هربار
حصاد موعد که میکاریم دانهای واقع در
اشتباه این میکند. نزدیکتر قدم یک را ما
زیادی کنیدشمامشکالت فکر که نکنید را
برایخودتانداریدونمیتوانیدبهمردمدیگرکمککنید.اینفکرشمارادر

مشکالتتانگرفتارترخواهدکرد.
یکآخرهفته،دریکیازکنفرانسهایمدقیقًاهمینموضوعـاعتمادبهخدا
راتعلیممیدادم،کهناگهانبرققطعشد.ایناتفاقحدودیک ونیکوییکردنـ
ساعتپیشازجلسهافتتاحیهرخدادومامجبورشدیمجلسهراکنسلکنیمو
شاهدترکسالنتوسطهزاراننفرشرکتکنندهباشیم.حدوددهدقیقهپیشاز
زمانیکهجلسهبایدپایانمییافتبرقوصلشد.عماًلمامجبوربودیمصبر

کنیموکنفرانسراصبحروزبعدآغازکنیم.
زمانیکهسعیمیکردمموضوعاعتمادبرخدارادرکنفرانستعلیمبدهم،خود
مجبوربودمبهخدااعتمادکنم!بهعالوهمدیرسالنتابلویبیرونرابااینپیغام
روشنگذاشتهبود:"کنفرانسجویسمایرکنسلشدهاست."آنهافکرمیکردند
دارندکمکمیکنند،امافراموشکردهبودندبگویندکهفقطآنشبکنسلشده
استوصبحروزبعددوبارهشروعخواهدشد.آنشبدرخوابدیدمکهدارم
درآنسالنبزرگبرایصندلیهایخالیسخنرانیمیکنم.دردرونماحساس
سراسیمگیواضطرابداشتم،امادائماًباخودممیگفتم،»خداوندا،منبهتواعتماد

میکنم«وسرانجاممایککنفرانسعالیایرابرگزارکردیم.
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درخاللتعلیم،ازابزارکمکیبصریاستفادهکردمتابهمردمدردرکاصل
اعتمادبهخداونیکوییکردنکمککنم.گروهدکوردوبطریداروکهتقریبًایک
متربلندیداشتندساختند.آنهارارویمیزگذاشتیمورویآنهابرچسبزدیم
یکی"اعتمادبرخدا"ودیگری"نیکوییکن".همچنینبهحضارگفتمکهاین
بطریهابهدفعاتنامحدودقابلپرکردنهستندوفردبیمارهروقتکهنیاز
داشتهباشدمیتواندازآنهااستفادهکند.درصورتمصرفزیادهردودارو

غیرممکناستکهمسمومیتایجادشود.
وقتیداشتمدرموردنحوهیمواجههباسختیهاومشکالتومصیبتهای
مختلفتعلیممیدادم،بهآنانگفتم:"بهمحضاینکهعالئمبیماریظاهرشدند،
بالفاصلهیکواحد‘اعتمادبهخدا’وبالفاصلهبعدازآنیکواحد‘نیکوییکن’
آنانکمک به اینموضوعواقعًا اینمثالبرایدرک بهنظررسید بخورید."
کردکهانجامدادنکارهاینیکوبرایدیگراندرزمانیکهمابهخدااعتماد
میکنیمتانسبتبهمانیکوییخودرانشاندهد،همانداروییاستکهما

برایجانهایمانبهآننیازداریم.
اگرازآنچهکالمخداتعلیممیدهدپیرویکنیم،آنبرایجانمامثلدارو
عملمیکند.داروکمکیبهمانمیکندمگراینکهآنرامصرفکنیم،وکالمخدا
بهماکمکینمیکنداگرصرفًاآنرابدانیمامابهآنعملنکنیم.برایمثال،اگر
گناهیانجامدادید،میتوانیدکاریکهعمومًامردمانجاممیدهندرابکنیدیعنی
احساسگناهومحکومیتکنید،یابهعوضآن،میتوانیدکمیداروی"خدایامرا
ببخش"مصرفکنیدواینجانشماراشفاخواهدداد.اگرکسیشمارااذیت
کردهیابهشماصدمهزدهاست،بهجایاینکهناراحتوعصبانیشویدیکواحد
ازداروی"منتورامیبخشم"مصرفکنیدوازروزتانلذتببرید.اگرکالم
خدارابهعنوانداروییبرایجانمانتلقیکنیم،درآنبرایتماممشکالتیکهدر

زندگیباآنهاروبرومیشویمکمکپیدامیکنیم.
بگذاریددوبارهبگویمکهمنایماندارماعتمادبهخداونیکوییکردنبرای
ماداروهستند،واکیداًتوصیهمیکنمهرچقدرنیازداریدوهرزمانیکهنیاز
داریدازآنهااستفادهکنید.گرچهمنبایدبهشماهشداردهم،کهعوارضجانبی
هموجوددارند!آنهاآرامش،خوشی،ثبات،اطمینانوپاداشدرآسمانهستند.
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چه چیزی به عنوان کار خوب توصیف می شود؟
انجامدادنعملیخوبمیتواندبهسادگِیتعریفکردنازکسیباشدیا
گوشدادنبهحرفهاییکشخصآسیبدیده.گاهینیزممکناستوقت

گذاشتنیاکمکمالیبهکسیباشدکهبهآننیازدارد.
کتابمقدسهمپراستازآیاتیراجعبهکمکبهفقراونیازمندانوتشویق
ودلگرمیکسانیکهآزردهاند.کالمدرعملبهمامیگویدکهبایدهموارهدر
پیانجامدادنکارهاینیکووخیرباشیم.اینبهآنمعناستکهمابایددر

جستجویراههاییبرایکمکبهدیگرانباشیم.

زنهارکسیبدیرابابدیپاسخنگوید،بلکههموارهدرپینیکیکردنبه
یکدیگروبههمهمردمباشید.

اولتسالونیکیان15:5

دوستداریددرایندنیامفیدباشیدوبایکهدفرضایتبخشزندگی
راسبکتر دیگری فرد سنگین بار که "کسی است: گفته دیکنز چارلز کنید؟

میکند،دراینجهانفردبیفایدهایتلقینمیشود."
خدابهماتعلیممیدهدکهنهتنهابهمردمآسیبدیدهکمککنیم،بلکهدشمنان
بانیکوییبر اینکاررابکنیم؟چونما باید نیزبرکتدهیم!چراما خودرا
شرارتغلبهپیدامیکنیم)رومیان21:12راببینید(.بهمااسلحهایمخفیداده
شدهکهدروقترویاروییبامشکالت،یاوقتیمردمبهماآسیبمیزنند،یا

ـنیکوییکن! نیازمندبهچیزخاصیهستیم،مانندمعجزهعملمیکندـ
یکیازاولینچیزهاییکهوقتیکسیبهماآسیبمیزندیاناعادالنهبامارفتار
میکند،بایدانجامدهیمایناستکهبرایشاندعاکنیم.چطوربایددعاکنیم؟ازخدا
بخواهیمآنهاراببخشدوچشمانآنهارابازکندتاببینندکهچطوررفتارآنهاخدارا
ناخشنودمیکند.اگرآنهانجاتنیافتهاند،براینجاتآنهادعاکنید.باانجاماینکار،
شماخودتانراازعذابخشمگینبودننسبتبهآنانواوقاتتلخیازعملکردآنها
آزادمیکنید.شماممکناستبالفاصلهنسبتبهآنهااحساسمتفاوتیپیدانکنید،اما
اینخیلیبعیداستکهنسبتبهکسیکهمرتببرایشدعامیکنیدخشمگینبمانید.
مابایدخودمانرادرهمهوقتمشغولانجامکارهایخوبکنیم،اماوقتی
دنیای با ارتباط از و شویم درونگرا که میشویم وسوسه هستیم، آزرده
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بیروناجتنابکنیم.ایناشتباهبزرگیاست.نیکوییکردنهمیشهمهماست،اما
مخصوصًازمانیمهماستکهشمامشکالتخودتانرادارید.عیسیبایکمرگ
دردناکباورنکردنیروبرومیشد،ولیهنوزبهنیکوییکردنبهدیگرانادامه
دادوازپدرشخواستآنانیراکهاومصلوبکردند،ببخشدوبهگناهکاریکه
کنارشمصلوببودوازاوکمکخواستتسلیداد)لوقا32:23-43راببینید(.
مندرموردشمانمیدانم،اماوقتیمنمشکلیشخصیدارم،اغلببداخالقیبا
بقیهمردمسختنیست.گرچه،بعدازسالهایادگرفتهامکهاینبهترینزمان
برایتمرینمهربانبودنوانجامنیکوییاست.وقتیمشکلینداریم،مهربان
بودنبادیگرانبسیارسادهاستولیزمانیکهرنجیدهوآزردههستیماعتماد

بهخداوانجامنیکویینیازبهریاضتدارد.
منمزمور37رادوستدارمواغلبآنرامیخوانم.آیات1-5بهمااین
حکمترامیدهد:بهسبببدکارانخودراپریشانونگراننکن،چونخدادر
تازمانیکهمنتظرهستیبهخدا آنهابرخوردخواهدکرد. با زمانخودش
اعتمادکنونیکوییکن.ازخداوندلذتببرواوآرزویدلترابهتوخواهد

کارهای دادن انجام بهواسطهی
تشخیص دنیا که است نیک
خواهددادمابهخداتعلقداریم.

داد.راهخودترابهاوبسپارواوعملخواهدکرد.
آنها کنیم. پیدا خوبی حس و بخوانیم ما که نیستند آیاتی فقط این
دستورالعملیبهمامیدهندکهبایدپیرویکنیم.وقتیاینکارراانجامدهیم،

خواهد رفع نیازهایمان دستآخر نهتنها
شد،بلکهمیتوانیمبرایمردمیکهخدارا

نمیشناسندهمنمونهیخوبیبشویم.
بهواسطهیانجامدادنکارهاینیکاست

کهدنیاتشخیصخواهددادمابهخداتعلقداریم)اولپطرس12:2راببینید(.

بزرگترین حکم
درعینحالکهتماماحکامخداوندمهموعالیهستند،عیسیگفتمهمترین
وبزرگترینآنهاایناستکهمادرمحبتسلوکنماییمــبایدخدارامحبت
ببینید(. را 39-36 :22 )متی کنیم محبت خودمان مانند نیز را مردم و کنیم

همچنیناوگفتباچنینمحبتیدنیاخواهدفهمیدکهماشاگردانشهستیم:
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حکمیتازهبهشمامیدهم،وآناینکهیکدیگررامحبتکنیدهمانگونهکه
منشمارامحبتکردم،شمانیزبایدیکدیگررامحبتنمایید.

ازهمینمحبتشمابهیکدیگر،همهپیخواهندبردکهشاگردمنهستید.
یوحنا35-34:13

نیکو کارهای انجام درمورد ولی کنیم درموردمحبتصحبت نمیتوانیم
صحبتنکنیم،چونمحبتبهاینوسیلهدیدهمیشود.محبتتنهایکنظریهیا
یکتعلیمنیستکهموعظهشود؛بلکهواقعیوعملیاست.محبتمیتوانددیده

محبتراهیبرایمتفقبودنپیدا
برای چیزهایی منتظر و میکند؛

مخالفتکردننیست.

واحساسشود،وقدرتیمعجزهآسابرایتبدیلزندگیهادارد.
ماست میان که تفرقهای بهخاطر دنیا
نسبتبهشهادتمامشکوکومردداست.
باشند، متحد میتوانستند کلیساها  اگر
شهادتماغیرقابلانکارمیشد!محبتراهی

برایمتفقبودنپیدامیکند؛ومنتظرچیزهاییبرایمخالفتکردننیست.
یکخانوادهیمتفققدرتمنداست!منودیِودراوایلخدمتمانفهمیدیمکه
مانمیتوانیمدرآنواحدهمموفقباشیموهمدردلهایماننسبتبههمنزاع
داشتهباشیم.ماباپشتکارسعیکردهایماینهارااززندگیمانبیرونکنیمو

قدرتیکهاتحادوآرامشمیآوردرادیدهایم.
درهیچنزاعیدرخانواده،خانه،همسایگی،کلیسایامحلکارشرکتنکنید.
برایانساناینپسندیدهاستکهازنزاعدوریکندوازخطاچشمپوشیکند
)امثال11:19راببینید(.وقتیبهخداباحرکتکردندرطریقهایشاحترام

داریم ما که احساسی محبت
ما که است انتخابی اما نیست،
انجاممیدهیمکهچطوربامردم

رفتارکنیم.

میگذاریم،اوعلناًدرزندگیهایمابهمااحتراممیگذارد.
بگیریم تصمیماتی روز هر که بود خواهد این مستلزم محبت در سلوک
کهبهماکمکخواهندکردورایاحساساتمانزندگیکنیم.مانمیتوانیمهر
دوستش میکنیم احساس" " که را چیزی
اینحکم از انجامدهیموهمزمان داریم،
همیشه است ممکن من کنیم. اطاعت هم
باکسی که باشم نداشته "احساس"خوبی
برایمهربانبودنوقتبگذارم،اماهربار
کهاینکاررامیکنمدرمحبتسلوکمیکنم.محبتآناحساسیکهماداریم
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نیست،بلکهانتخابیاستکهماانجاممیدهیمکهچطوربامردمرفتارکنیم.
یکیازآیاتیکهبهمنکمکمیکندبهسلوکدرمحبتادامهدهممتی12:7است:

این کنند. رفتار باشما کهمیخ9واهید کنید رفتار بامردمهمانگونه پس
استخالصهیتوراتونوشتههایانبیا.

اگرماهمیشهبادیگرانبهطریقیرفتارکنیمکهدوستداریمبامارفتارشود،
خواهیمدیدکهرفتارماعوضخواهدشد.اینیکدستورالعملسادهاستوما
درزندگیروزانهمانمیتوانیمبهکارببریم.وقتیشرایطیپیشمیآیدکهخوب
رفتارکردنباکسیدشوارمیشود،فقطازخودتانبپرسید،"دوستداشتماین

شخصبامنچهرفتاریمیکرداگرمنکسیبودمکهنیازبهشفقتداشتم؟"
روزهایمااغلبپراستازآزردگیهایکوچک.ممکناستدرپارکینگیک
فروشگاهشلوغمنتظرجایپارکباشیموفردیبهسرعتجایپارکمارابگیرد.
مافوراًعصبانیمیشویموممکناستبهخاطرگستاخیآنها،حتیازکورهبهدر
رویم.میتوانیمفریادبزنیمیاکارهایناشایستدیگریانجامدهیم،اماهیچکدام
ازاینهاحالمارابهترنخواهدکردومارادرسطحآنافرادپایینمیآورد.اگربه
اواعتمادکنیدوبهنیکوییکردنادامهدهیدخدابهطریقیشمارابرکتخواهدداد!
شروعکنیدبهاینآزردگیهاوحوادثبدونبرنامهریزیبهعنوانفرصتی
براینشاندادنمحبتنگاهکنید،بهجایاینکهاجازهدهیدشماراعصبانیکنند.
بهماتوصیفیشگفتآورازرفتارمحبتدراولقرنتیان4:13-8دادهشده
است.لطفًازمانبگذاریدبههرکدامازایننکاتنگاهیبیندازیدوازخودتان

بپرسیددرکدامقسمتنیازبهرشددارید:

محبتبردبار،صبورومهرباناست. ●
محبتهرگزحسدنمیبردوتحتتأثیرحسادتعملنمیکند. ●

محبتفخرفروشیوخودستایینمیکند. ●
محبتمتکبرومغرورنیست. ●

محبتگستاخنیسترفتارناشایستهوغیرقابلقبولندارد. ●
محبتبهدنبالنفعخودنیست،وبراحقاقحقخوداصرارنمیکند. ●

محبتزودرنج،کجخلقیادلخورنیست. ●
محبتبهدنبالانتقاموتالفینیست. ●
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محبتازناعدالتیخوشحالنمیشوداماوقتیعدالتوراستیبرقرار ●
میشودشادیمیکند.

محبتهمهچیزوهرچهپیشآیدراتحملمیکند. ●
محبتهموارهدربارهیدیگرانبهبهترینشکلفکرمیکند. ●

محبتهرگزتسلیمنمیشود؛همیشهپرازامیداستوبدونضعیف ●
شدنهمهچیزراتحملمیکند.
محبتهرگزشکستنمیخورد. ●

کمک به نیازمندان
کتابمقدسمطالبزیادیدرموردکمکبهفقرادارد،ووعدههایشگفتانگیزی

همبرایکسانیکهبهآنهاکمکمیکنندوجوددارد.اینیکیازآنهاست:

آنکهبربینواشفقتکند،بهخداوندقرضمیدهد
واوپاداشکارشرابهتمامیخواهدداد.

امثال17:19

یعقوبرسولگفتکه"دینداریپاکوبیلکه...ایناست:یتیمانوبیوهزنان
ببینید(.خداشناسی را )یعقوب27:1 "... بهوقتمصیبتدستگیریکنیم را
حقیقیهمیشهبااعمالبیرونیابرازمیشود،چونمسیحیتحقیقینهتنهابر
و است بخشنده میکند.خدا اثر هم رفتار بلکهروی میکند، اثر انسان قلب
شد. خواهد تبدیل بخشنده فردی به باشد ارتباط در او با که هم هرکسی

زندگیشادومعناداردرآنچهما
در بلکه نمیشود پیدا میگیریم

آنچهمیبخشیم.

روحالقدسیاوراستوکسیکهازروحالقدسپرشدهیکیاورخواهدبود.
اینمیتواندتمرینوآزمونیباشدکهازخودمانبپرسیم،"برایکمکبه
کسیدیگرچهمیتوانمانجامدهم؟"میتوانیدبهآخرینکسیکهبهاوکمک
کردهایدفکرکنید؟البتهماهمیشهبهخانوادهی
کمک روزانهمان فعالیتهای طی در خود
اما یادرکریسمسهدیهمیدهیم، میکنیم،
مندرموردچیزیبیشترازاینهاصحبت
میکنم.مندرموردزندگیباهدفبخششصحبتمیکنم.کلیدزندگیشادو

معناداردرآنچهکسبمیکنیمپیدانمیشودبلکهدرآنچهمیبخشیم.
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چندنفررامیشناسیمکهنیازبهکمکدارندوبهنظرمیرسدکهحتییک
نفرهمبهآنهاکمکنکردهاست؟وقتیشروعبهپرسیدناینسؤاالتسخت
میکنیم،ممکناستپاسخهایمانماراناامیدکنند.اما،وقتیازخودمناامید
میشوم،همیشهمیتوانمدوبارهشروعکنموانجامکاردرستراازسرگیرم.
میخواهمشماراتشویقکنمهدفمندانهبهمردمیکهدرنیازهستندکمک
کنید.آنهاراجستجوکنیدوراهیبرایکمکبهآنهاپیداکنید.اینکهبهانهایپیدا
کنیدوکاریانجامندهیدراحتاست،امااینرفتارمناسببراییکمسیحی
نیست.اینهاچندبهانهایهستندکهمندرگذشتهمیآوردمیاازدیگرانشنیدهام:

"منخیلیگرفتارم." ●
"مشکالتآنهابخاطراشتباهاتخودشاناست." ●

"منگرفتاریهایخودمرادارم." ●
"نمیخواهمدخالتکنم." ●

"نمیدانمچهکاربایدکرد." ●

بهجایپیداکردندلیلیبرایکمکنکردن،چراجسورانهدرگیرپیداکردن
راهیبرایکمککردننشویم؟احتماالًکسیرامیشناسیدکهنیازشرابهتنهایی
نمیتوانیدرفعکنید،اماممکناستشمابتوانیدگروهیراسازماندهیکنیدکهباهم
برایرفعمشکلاوکمککنید.کمترینکاریکههرکدامازمابایدبکند،ایناستکه
دعاکنیموازخدابخواهیمآنچهمیخواهدبرایکمکبهکسانیکهمیدانیمآسیب
دیدهاندیادرنیازهستندبهماآشکارکند.هرگزفراموشنکنیدهربارشمابرای

کسیدیگرنیکوییمیکنید،درعینحالبهخودتاننیزکمکمیکنید.
اخیراً،سهخانمدرکنفرانسماشرکتکردندوصحبتمندربارهحفرچاه
درکشورهایجهانسومراشنیدند،جاییکهمردمبرایدسترسیبهآبمجور
هستندساعتهاوگاهینیزیکروزکاملپیادهرویکنندوبعداغلبآبیپیدا
میکنندکهکثیفوآلودهاست.ماافتخارداشتهایمکههفتصدچاهمهیاکردهایم

ودیدهایمکهچگونهحفراینچاههاکلروستاهارادگرگونساختهاست.
آنسهخانمتصمیمگرفتندکاریانجامدهند،پسآنهابیستویکخانوادهرا
باهمجمعکردندودرسولهایبزرگیکحراجیبزرگترتیبدادند.آنهادرکنفرانس
بعدیشرکتکردند،وبیشترازدوهزاردالرهدیهدادندتابرایحفرچاهیکمک
شودوکنارآنهمکلیساییساختهشود.بهاینطریقماهمآبطبیعیوهمآبکالم

رابهدسترسمردمروستارساندیم،هردویآنهازندگیبخشهستند!
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در لبریز و تکانداده فشرده، پر، پیمانهای شود. داده شما به تا بدهید
دامنتانریختهخواهدشد.زیراباهرپیمانهایکهبدهید،باهمانپیمانهبه

شمادادهخواهدشد.
لوقا38:6

ما باشد. آوردن بدست باید دادن برای ما انگیزهی که نیستم معتقد من
میبخشیمچونمشتاقکمکبهدیگرانهستیم،اماکالمخداوعدهمیدهدکه
وقتیاینکارراانجامدهیم،ازراههایمختلفچندبرابرشبهمابرخواهدگشت.
ایوبسخنیبسیاربنیادستیزانهایداد.اوگفتهاستاگرازبازویشبرای
کمکبهنیازمنداناستفادهنکردهباشد،بهتراستکهبازویشازکتفبیفتد.

)ایوب16:31-22راببینید(.
دعا بودند،و درزندگیمنخیلیمؤثر آنهاصحبتمیکنم از که آیاتی
میکنمشماهموقتبگذاریدوپیشازجلورفتن،آنهاراچندباربخوانید.من
وشماقدرتداریمرنجهاراتسکیندهیم،ونبایداجازهدهیمهیچفرصتیاز
دستمابرود.جانبنیان*گفتهاست:»شماامروززندهمحسوبنمیشوید،

اگربهکسیکهتوانجبرانکمکشمارانداشتهاست،کمکینکردهباشید.«

باعث لبخند خدا شوید
حیرتآوراستوقتیبهاینفکرمیکنیمکهمامیتوانیمباعثلبخندزدن
خداشویم،اماکتابمقدسمیگویدکهآریمامیتوانیم.داوودچنیندعاکرد:
"برخادمخودلبخندبزن؛وفرایضخودرابهمنبیاموز." )مزمور135:119(

)MSGترجمهی(**
لبخندمیزند!منفکرمیکنم او انجاممیدهیم، را ارادهیخدا ما وقتی
وقتیاطاعِتمامنتهیبهکمکبهدیگرانمیشود،اوحتیلبخندبزرگتری
میزند،چونوقتیاینکاررامیکنیمازاونمونهمیگیریم.پسرمدرمورد
فرزندانشمیگوید:"آنهامرادرحینعملمیبینندوآنچهدیدهاندراتکرار

میکنند."وقتیاینرابهمنمیگوید،معمواًللبخندمیزند!
هربارکهشمابرصورتکسیلبخندمینشانید،بهنظرمخدانیزلبخندمیزند!

John Bunyan *
** روی خود را بر خادم خویش تابان ساز، و فرایض خود را به من بیاموز! )ترجمه ی هزاره ی نو(
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در تمام زمان ها
ایقوم،هموارهبراوتوکلکنید،وسفرهیدلخویشرا

براوبگشایید؛زیراکهخداپناهماست.
ساله!*

مزمور8:62

درسراسرکتابمزامیرهفتادویکبارودرکتابحبقوقسهبارکلمه"ساله"
آمدهاست.ازآنروکهاینآیهایکهدرباالآمدهودرمورداعتمادبهخدادرتمام
اوقاتاست،یکیازهفتادوچهارآیهایاستکهاینلفظدرآنبهکاررفتهاست،
فکرکردممابایدتأملعمیقتریبراینآیهداشتهباشیمتامتوجهشویمکهخدا
میگوید:اینآیهخیلیارزشمنداستوشمابایدتوقفکنیدودرموردآنتأملکنید.
درسالهایاولیهسلوکمباخدا،منرویاعتمادبراوتمرکزکردمتادر
تماماوقاتیکهمشکلیدارمکهنمیتوانمحلشکنم،کمکمکند.امابعدازچند
سال،شروعکردمبهفهمیدناینکهمنبدوناوتواناییانجامهیچکاریرا
ندارم،پسبریادگیریاعتمادبراودرتمامزمانهامتمرکزشدم.یعنیبااین
تفکرزندگیمیکنمکهخدایاورمناست.روزهایکمیپیشمیآیدکهچندبار
درروزنمیگویم،"خداوندادرهمهچیزبهتواعتمادمیکنم."اعتراِفاعتمادتان
بهخداشکلیازپرستشاست.منبرایچیزهایخاصیکهآگاهیدارمکهدر
زندگیمنوبقیهیمردمرخمیدهدبهخدااعتمادمیکنم،اماهمچنینبهخاطر

"تمامآنچیزهایی"کهازوقوعشانبیاطالعهستمنیزبهاواعتمادمیکنم.
ایناحمقانهاستکهپیشازاینکهتصمیمبگیریمبهخدااعتمادکنیم،منتظر
میتوانیم باشیم. جدی مشکل یک یا اضطراری موقعیت یک با رویارویی
هموارهاعتمادکردنبهخداراهمیشهدرنحوهینگرشخودبهامورداشته
باشیم،ووقتیاینکاررابکنیم،یعنیباایمانراهمیرویم.تضمینینیستکه
هرگزمشکلیدرزندگیماپیشنخواهدآمد،اماایننشانمیدهدکهدرتمام

)AMPC ساله: درنگ کنید و با آرامش درباره ی آن تأمل کنید. )از ترجمه ی *
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سختیهایمانبهخداتکیهکردهایمتاماراکمککند،حتیاگراوتصمیمبگیرد
کهماراازآنسختیهانجاتندهد.

وقتیعیسیدرباغجتسیمانیبود،اوازمشکالتورنجوآزمایشیکه
خودشوشاگردانشروبروبودندآگاهبود.اوبهشاگردانشگفت"دعاکنیدتا
درآزمایشنیفتید")لوقا40:22(،اماآنهاترجیحدادندبخوابند.کالممیگوید
آنهاازشدتاندوهخوابیدند)لوقا45:22راببینید(.احتمااًلآنهاازنگرانیو
ترسخستهبودند،یاممکناستخوابیدنروشآنهابرایاجتنابازرویارویی
بامشکلبود.اماعیسیوقتشرابادعایعمیقگذراند.اوبهپدرشاعتماد
کردکهیارنجپیشرویشرابرمیداردیابهاوقوتدهدتاازآنعبورکند.
عیسیانتخابرابهخداسپرد.بهجایاینکهبرعملیشدنارادهیخود
تأکیدنماید،آنچهدوستداشتانجامشودرابهپدرگفت،ودعایشرابااین

کلماتکاملکرد،"نهارادهیمنبلکهارادهیتوانجامشود")لوقا42:22(.
پدرآسمانیمانهتنهانجاتدهندهیماست،بلکهتقویتکنندهیماهمهست!
اگراوشمارافوراًازتنگیتاننجاتنداد،اوشماراتقویتخواهدکرددرصورتی
کهبخواهیدصبوربودهوبهاعتمادکردنبهاوهمچنانادامهدهیدتااینکهاودر

بهترینزمان)طبقزمانبندیاو(،بهترینکاررابرایشماانجامدهد.
اگردرقسمتهاییاززندگیماننقاطضعفیوجوددارند،حکیمانهاست
کهبهعوضاینکهمنتظربمانیمتازمانیکهگرفتارآنضعفهاشویم،دائمًا

بهخدااعتمادکنیمکهماراازوسوسهدرآنبخشهادورنگهدارد.
درطیسالهایکیازضعفهایمنحرفزدنزیادیابدونفکرحرف
زدنبود.البتهاینمسألهمکرراًباعثایجادمشکلمیشد.مناغلبصبحپیش
ازاینکهشروعبهصحبتکردنبابقیهکنمدعامیکردمتاخداکمکمکندکه

یکیازحکیمانهترینکارهاییکه
میتوانیمانجامدهیمایناستکه
نقاطضعفمانرابشناسیموبه
خداتکیهکنیمکهبهماقوتدهد

تاتسلیمآنهانشویم.

شنوندهیخوبیباشمودرهرچهمیگویم،حکمتداشتهباشم.
باانجامدادناینکار،صبرنمیکنمکهمشکلیپیشبیایدوبعدبخواهمبهعواقب
بعدیآنرسیدگیکنم.مندعامیکنمخدامنراازآزمایشمحفوظنگهدارد.یکی
ازحکیمانهترینکارهاییکهمیتوانیمانجام
دهیمایناستکهنقاطضعفمانرابشناسیم
وبهخداتکیهکنیمکهبهماقوتدهدتاتسلیم
آنهانشویم.پطرساگرحکمتداشتکهاین
چنینرفتارکند،مطمئناًآزمونیکهدرپیش

داشتراباموفقیتپشتسرمیگذاشت.
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عیسیبهپطرسهشداردادکهشیطانمیخواهداورابهسختیآزمایش
کند،اماپطرسبهجایاینکهازعیسیبخواهداوراکمککند،فکرکردخیلی
قویاستوغیرممکناستکهشکستبخورد.اینآیاترابهدقتنگاهکنیدو

مراقبباشیدکههرگزطرزفکرپطرسرابرنگزینید:

»ایشمعون،ایشمعون،شیطاناجازهخواستشماراهمچونگندمغربال
بازگشتی، چون پس نشود. تلف ایمانت تا کردم دعا تو برای من اما کند.
برادرانترااستواربدار.«امااودرپاسخگفت:»ایسرورم،منآمادهامباتو

بهزندانبروموجانبسپارم.«

لوقا33-31:22

پطرسسهبارعیسیراانکارکرد!)لوقا55:22-61رانگاهکنید.(.شایداگر
اوضعفانسانیخودراتشخیصدادهبودوازعیسیکمکمیخواست،احتمااًل
میتوانستباقدرتبیشتریباوسوسهبرخوردکند.عیسینخواستاورااز
آزمایشدورنگهداردبلکهخواستاوباموفقیتازآنعبورکندتاتجربهی
کافیبدستبیاوردکهبهدیگرانکمککند.اماپطرسآشکارافکرکردکهتواناتر
ازایناستکهدروسوسهبیفتد.ایناشتباهبزرگیبود،وایناشتباهبزرگی
برایهریکازماستاگراینطورفکرکنیم.داشتنفکرهایباالترازآنچههستیم
حکیمانهنیستودررابرایسقوطمابازمیکند)رومیان3:12راببینید(.خداما
رابسیاردوستدارد،ومیخواهدماموضوعغرورمانراحلکنیمتابتوانیم

بهطورکاملبهاوتوکلکردنرافرابگیریم.
هر در شرایط، هر در کنیم، دعا اوقات تمام در که میدهد تعلیم پولس
وضعیتی)افسسیان18:6راببینید(.وقتیاینطورعملکنیم،نشانمیدهیمکه

درتماماوقاتبرخدااعتمادداریم.
برایشناختننقاطضعفتانوقتبگذاریدومطمئنشویددرتمامزمانها
بهخدااعتمادداریدتاشمارادرضعفهایتانقوتببخشد.اینوعدهیخدا

بهمااست:

درروزیکهخواندم،مرااجابتفرمودی؛و
مرادردلمشجاعساختی!

مزمور3:138
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تاخدابهشماکمککنددر ممکناستاحساسمیکنیدکهدعاکردهاید
برابروسوسهمقاومتکنید،وبااینحال،همچناندچارلغزشمیشوید.من
همبارهااینطورحسکردهام،امااگرشمابهاعتمادکردنبهخداادامهدهید،
باگذرزمانقویتروقویترخواهیدشد.اعتمادتانرابامطالعهیدقیقکالم
خدامخلوطکنیدتابهبهتریننتیجهبرسید.یعقوبمیگویدکالمخداقدرت

داردکهجانهایمارانجاتبخشد)یعقوب21:1راببینید(.
آیات کنم، کنترل را زبانم تاسخنان کند کمکم خدا که میکنم دعا وقتی
مختلفیازکالمخدارانیزکهدرموردکلماتدهانماهستنقلقولمیکنم.

برایمثالچنیندعامیکنم:

کن کمکم آورم. زبان بر عالی کلمات فقط کن کمک من به امروز پدر، "
شنوندهخوبیباشموپیشازحرفزدنفکرکنم.میخواهمسخنانمن
تو به خداوندا، باشد. برکت میشنوند که کسانی برای و دهد راجالل تو

نیازدارم.بدونتوهیچهستم.درتمامیضعفهایممراتقویتکن."

دعامیکنموکالماورااعالممیکنم،چونیادآوریکالمخدابهاوچیزی
ببینید(. را )اشعیا26:43 انجامدهیم باید که گفتهاست نبی اشعیا استکه
مطمئنًاخداکالمشرافراموشنمیکند،پسچراماآنرابهاویادآوریکنیم؟

اینجاچنددلیلآمدهاند:

وقتیکالمخدارایادآوریمیکنیم،ایننشانمیدهدکهکاماًلاعتمادمان ●
رابراوووعدههایاونهادهایم.

اینکالمشمشیر بلندبسیارقدرتمنداست،چون بیانکالمباصدای ●
روحاست،ویکیاسلحههایجنگروحانیمااست)2قرنتیان4:10-5؛

افسسیان17:6راببینید(.
صحبتازکالمخداکمکمیکندفرایندتازهشدنفکرماادامهپیداکند ●
)رومیان2:12راببینید(.اینبخشیازفرایندتعمقدرکالمخدااست،

ونیزدرخودکتابمقدسبارهابهانجاماینکارتوصیهشدهایم.

اینهاسهآیهیمحبوبمنراجعبهسخناندهانمنهستندکهاغلبدر
دعاهایمآنهارانقلقولمیکنم:
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خداوندا،بردهانمنگاهبانبگذار،وبردرلبهایمدیدبانیکن.
مزمور3:141

سخناندهانموتفکراتدلمدرنظرتپذیرفتهآید،ایخداوند،کهصخرهو
رهانندهیمنهستی!

مزمور14:19

میوهاش از میدارند، دوستش که آنان است زبان قدرت در زندگی و مرگ
خواهندخورد.

امثال21:18

شمامیتوانیدازهمینایدهبرایدعاواعترافکالمدرهرزمینهایکهنیاز
است؟ پرخوری است؟ خشم شما ضعف آیا کنید. استفاده دارید کمک به
خودخواهیاست؟هرچهباشد،میتوانمبهشماقولدهمآیاتیازوعدههایخدا
وجوددارندکهمشکلشمارادربرمیگیرند.استفادهازنرمافزارهایمطالعهی
کتابمقدسکهامروزهدراینترنتدردسترسهستنداینکارراراحتکردهاند.
همچنین،منقویًااصرارمیکنمبهیادداشتهباشیدکهاینکارینیستکهیکیا
دوبارانجامدهیموبالفاصلهپیروزیرابهزندگیمانبهارمغانآوریم.متعهد
شویدکهفراتروباالترازهرچیزدرهمهیزمانهابهتکیهبهخداوکالماو

اعتمادبهخداوقتیبهچیزیکه
یک یافتهایم، دست میخواستیم
وقتی کامل اعتماد و است چیز
نیاوردهایم،چیز بهدست چیزی

دیگریاست.

ادامهخواهیددادودروقتمقررشتغییررابهچشمخواهددید.

قناعت دائمی
اگردرتماماوقاتبهخدااعتمادکنیم،طبیعتاًیعنیمادرشرایطیکهآنرا
نمیفهمیمویابهنظرمامنصفانهنیست،همچنانبراواعتمادمیکنیم.اعتمادبهخدا

وقتیبهچیزیکهمیخواستیمدستیافتهایم،
یکچیزاستواعتمادکاملوقتیچیزیبه
دستنیاوردهایم،چیزدیگریاست.ایماندارم
کههدفمابهعنوانمسیحیانبایداینباشدکه
بتوانیممانندپولسرسولبگوییم:"آموختهام
)فیلیپیان11:4(. باشم" قانع کهدرهرحال
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پولسمیگویدکهیادگرفتهاستکهچگونهدرهروضعیتی،چهدرفراوانیو
چهدرنیازمندیرضایتخاطرداشتهباشد)فیلیپیان11:4-12راببینید(.

قانعبودنبهاینمعنینیستکهماهرگزخواهانتغییرینیستیمیارویای
نمیدهیم اجازه که است معنا این به بلکه باشیم، نداشته را بهتری اوضاع
چیزهاییکهمیخواهیمولیهنوزنداریم،شادیمارادرقبالچیزهاییکه

االنداریمبدزدند.
منچندسالکاماًلدرهمشکستهبودموریشهیمشکلدراینبودکهمناز
جاییکهدرآنقرارداشتم،درمسیریکهبههدفممنتهیمیشد،راضینبودم.خدا

پیشرفتورشدمارامدنظردارد،امابیشترازآنآرامشمابرایاومهماست!
بهاینآیاتازکتابجامعهنگاهیبیندازید:

دیدنچشمازشهوتنفسبهتراست.
ایننیزبطالتاستودرپیباددویدن.

جامعه9:6

نویسنده)کهاغلبمعتقدندسلیماناست(میگویداینبطالتاست)بیفایده
را اکنونآن که باشید بهچیزی یافتن بهشدتمشتاقدست وبیمعنی(که

ندارید،وایناشتیاقمانعازاینشودکهشماازداشتههایتانلذتببرید.
پولسیادگرفتهبودقانعباشد،خواهآنچهمیخواهدراداشتهباشدخواه
نداشتهباشد،واینبایدهدفماباشد.قانعوشکرگزاربودنصرفًازمانی
کهآنچهمیخواهیمراداریمبسیارکودکانهاستوبههیچوجهنشانهیبلوغ
روحانینیست.بهعنوانوالدین،ماچنینرفتارهایبچهگانهرادرفرزندانمان
یادآوریمیکنیمو را برکاتومواهبشان تمام آنها به ما اصالحمیکنیم.
بهآنهامیگوییمبرایآنچهدارندشکرگزارباشند.شایدالزماستکهبهیاد
داشتهباشیمکهنمونهایبرایآنهاباشیم،تارفتاروواکنشمارازمانیکه

آنچهمیخواهیمرانداریم،ببینندوفرابگیرند.
اعتمادکردنبهخداوقتیهمهچیزمطابقخواستهیماپیشمیرود،خیلی

سادهاست،امااینکتابدرمورداعتمادکردنبهخدادرتمامزمانهاست.
زمانیکهزندگیسختاست،یاوقتیکهمجبوریمصبرکنیمونمیفهمیم
با او راههای و نیکوست خدا که است باور این به نیازمند بودن قانع چرا،
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راههایمامتفاوتاست.کاریکهمنمیخواهمبرایخودمانجامدهمممکن
استبرایمنبهتریننباشد.مطمئنًادرآنزمانخوببهنظرمیرسد،امادر
درازمدتچطور،آیابهمنکمکیخواهدکرد؟آیااینکههمیشهبهخواستههایم
برسمبهمنکمکمیکندکهکمترخودخواهباشم،بیشترمحبتکنم،بیشتْر
افرادرادرککنم،وبیشترباافرادرنجورمهربانباشم؟نه،اینطورنیست!
تنهاراهدرکوهمدردیبادیگرانایناستکهتاحدیازتجربهیرویارویی
بامسائلیکهآنانباآنهادرگیرهستند،برخوردارباشیم.لزومینداردکههر
تجربهایکهدیگرانباآندرچالشهستندراتجربهکنیمتابتوانیمبهآنها
کمککنیم،امادرعینحالنمیتوانیمناامیدی،یادرداحساسییافیزیکی،یا

سایرسختیهارابهخوبیبفهمیماگرهیچوقتآنهاراتجربهنکردهباشیم.
مادردردهایمانبهسویعیسیبرمیگردیمچوناوکاهناعظممااستو
ضعفوناتواناییهایمارامیفهمد.اوچطوردرکمیکند؟اودرکمیکندچون
اودرتمامنکاتمثلماآزمایششدوهرگزگناهنکرد)عبرانیان15:4راببینید(.ما
رفتنپیشعیسیوکمکگرفتنازاوبرایماامریآساناستچونایمانداریم
کهاومارادرکمیکند!اوبابیماریوغم،دردوطردشدگیکاماًلآشنااست.
دقیقاًهمانگونهکهمامیتوانیمبهراحتیبهنزدعیسیبیاییم،بایددرپیاینباشیم
کهدیگراننیزبههمانراحتیبهنزدمابیایند،باهماناطمینان،واینباورکهما

ایشانرادرکخواهیمکرد.
تجهیز را ما تجربیات این عبورمیکنیم، ازمشکالت زندگی در ما وقتی
میکنندتاتوسطخدابرایتشویقوآرامشکسانیکهدرنیازهستندبکار
گرفتهشویم.ماممکناستهمیشهراههایخدارانفهمیمواحتمااًلنخواهیم
و نیکوییاش به ایمان با را او میتوانیم اما ببینید(، را 9 :55 )اشعیا فهمید

درستیراههایش،احترامکنیم!

میدهد اجازه ما به صبوری
از هستیم منتظر که درحالی که

زندگیلذتببریم!

اعتماد به صبوری نیاز دارد
به همیشه خدا به کردن اعتماد
صبورینیازدارد،چونخدامطابقجدول
برنامهریزیماعملنمیکند.صبوریبهما
اجازهمیدهدکهدرحالیکهمنتظرهستیم
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اززندگیلذتببریم!اینممکناستبرایمامشکلباشدکهچراخداکاری
کهمیدانیمبهسادگیمیتواندانجامدهدرانمیکند،ووقتیایناتفاقمیافتد
قطعًااودالیلخودشرادارد.اینممکناستبرایآزمایشایمانماباشدیا
برایرشدایمانماتاظرفیتمابرایزندگیباایمانرشدکند.ممکناست
خدابخواهدکاربهتریازآنچهمیخواهیمیافعاًلتواناییآنراداریم،انجام
دهد.تمامایندالیل)ودالیلدیگر(فرصتهاییبرایماهستندتابااعتمادبه

حاکمیتخدا،نیکوییاووحکمتاودرآرامشباقیبمانیم.
صبوریثمرهیروحالقدسیکهمعمواًلبهفراوانیداشتنآنکارسادهای
آدمصبوریهستمودربعضی کهدربعضیقسمتها نیست.منمیدانم
برای ما همهی هستم. رشد حال در صبر در هنوز قطعًا و نه، قسمتها
چیزهاییمنتظرمیمانیم،پسمنتظرماندنیکانتخابنیست،اماچهرفتارو
طرزبرخوردیرادرحینانتظارنشانمیدهیم،یکانتخاباست.ثمرهیصبر
درلغتنامهتفسیریواین*اینطورتعریفشدهاست:»ثمرهایازروحالقدسکه
تنهاتحتدرآزمایشهارشدمیکند.«وای!آرزونمیکنیدچیزدیگریمیگفت؟
مندوستداشتمبرایداشتنصبِربیشتر،فقطدعاکنموخداآنرابه
منبدهد،امااینروشعملینیست.ماثمرهیصبررابهعنوانفرزندانخدادر
خودداریم،امااینبایدپرورشبیابدواجازهدهیمازدرونمابهبیرونکار
کند.الزماستکهبیشترازیکنظریهیروحانییاایدهباشد،صبرحقیقیدر
هرروززندگیوشرایطماعملمیکند.ومامخصوصًازمانیکهبرایچیزی

کهدقیقًاهمیناالنمیخواهیممنتظریم،بهصبرنیازداریم!
چهزمانیکهدرصفسوپرمارکتمنتظریم،درترافیکمنتظریم،انتظار
برایکسیکهبرایقرارمالقاتدیرکردهاست،یاانتظاربرایخداتابهدعای
ماجوابدهد،اگردرپیداشتنآرامشولذتبردناززندگیهستیم،قطعًابه
صبرنیازداریم.آگوستینقدیسمیگوید:"صبرهمنشینحکمتاست."صبر

ممکناستتلخوسختبهنظربرسدولیمیوهاششیریناست.
یکیازدالیلیکهخداازمامیخواهدصبرکنیمایناستکهاوازمشکالت
مااستفادهمیکندتادرماصبرایجادکند.یادگیریصبوربودنآنقدربرای
خدااهمیتداردکهسببمیشوداوآنچهفرزندانشازاودرخواستمیکنند
یادبگیرند. باید والدین از اینچیزیاستکهبسیاری ندهد. آنان به فوراً را

Vine,s Expository Dictionary *
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متأسفانه،دنیایماپرازانسانهاییاستکهایناصلمهمرادرزندگیشان
ما باعثمیشود آنی لذت به میل آنیهستند. لذت نگرفتهاندودرطلب یاد
بدهیهای ازمردم مثال،بعضی برای بگیریم. زیادی تصمیماتغیرحکیمانه
زیادیباالمیآورندکهاسترسزیادیدرزندگیآنهاایجادمیکند.وبعضی
احساسات چون میکنند، ازدواج نیست آنها مناسب که شخصی با مردم
مهارنشدنیخودرادنبالمیکنند.اینسوءتعبیرکهمامیبایستبالفاصله
خواستهمانبرآوردهشود،باعثتلخیهاوفقدانشادیدرزندگیهامیشود

وهمچنینسبباخدتصمیمهایاشتباهدرزندگیمیشود.
باشناختازطبیعتخدا،شکدارمکهاوکسیرامنتظرنگهدارد،مگراینکه
بدانداینبهترینچیزبرایآنهااست.پذیرشخوببودنانتظاربرایمادشوار
است،امااینبهخاطرآموزشاشتباهوطبیعتجسمانیمااست.انتظارمفیداست
–وقتیبالخرهبهآنچهمیخواستیمدستبیابیمبیشترسپاسگزارخواهیمبود.
بیصبریبهزندگیمافشارواردمیکند،امااعتمادبهخداوقتیمنتظر
اومیمانیم،آنفشاررابرمیداردوبهمااجازهمیدهدکهباطرزفکریدر
اعتمادبراستیزیباهستند.وقتی اوراجاللمیدهد.فواید انتظاربمانیمکه
روی که هستیم آزاد ماست، گرفتاریهای تمام مراقب خدا که داریم ایمان
چیزهایدیگریکهثمراتنیکوبرایمادارندتمرکزکنیم.اینبهسالمتیو
طولعمرکمکمیکند،ومعتقدمحتیکمکمیکندکهراحتتروکمتنشتربا
دیگرانزندگیراسرکنیم.اعتمادناامیدیوفشاررااززندگیماحذفمیکند،
اینهادومنبعاصلیبدخلقیوزودرنجیهستند.لزومینداردکهباقصدقبلی
خواستهباشیمبامردمنامهربانباشیم،وقتیروحماپرازپریشانیباشدما
رویاحساسخودمانمتمرکزخواهیمشدبهجایاینکهبهرفتارمانبامردم
توجهکنیم.مااکثرمواقعتشخیصنمیدهیمچقدرخشنوگستاخهستیم،اما
مردمآنراحسمیکنندواگرآزارماادامهیابدآنهاازمادورخواهندشد.

منعاشقاینهستمکهامتیازاعتمادکردنبهخداراداراهستم!وهمچنین
استرس سنگین فشار زیر و ناامیدی بودن، ترسان بودن، نگران از متنفرم
بودن!اگردرحالتصمیمگیریدراینموردهستیدکهدراینمشکلکنونی
کدامگزینهراانتخابکنیدیادرزندگیچهطرزبرخوردیراپیشبگیرید،من

تضمینمیکنمکهاعتمادکردنبهخدابهترینانتخاباست.
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اگر خدا نیکوست، چرا مردم رنج 
می کشند؟

ماآشکار باجاللیکهدر قیاس درنظرمن،رنجهایزمانحاضردر
خواهدشد،هیچاست.

رومیان18:8

موضوعرنجیکیازسختترینموضوعاتبرایتعلیماست،پسمناینرابا
دعایزیادآغازمیکنمودوستدارمباگفتناینموضوعشروعکنمکهبههیچ
وجهفکرنمیکنمتمامجوابهارامیدانم.اما،مننمیتوانمکتابیدرمورداعتماد
بهخدابنویسماگرخودمبااینموضوعدرگیرنباشم،یکیازسؤاالتیکهمکرراً

پرسیدهمیشودایناستکه،"اگرخدانیکواست،چرامردمرنجمیکشند؟"
بهعنوانمسیحیان،شایدهیچوقتنپرسیمکهچرابیایمانانرنجمیکشند،
اگرکسیبهخداایمانندارد،احتمااًلمیتوانیمرنجکشیدناورابفهمیم.پس
سؤالمابهاینشکلتغییرمیباید،"چرامسیحیانرنجمیکشند؟"بهمایاد
دادهاندکهایمانداشتهباشیمخدامارادوستداردومیخواهدمازندگیآرام
وشادیداشتهباشیم،وهمینطورهست،اماعالوهبرایناوبهمایادمیدهد

کهمیتوانیمایننوعزندگیرادراثنایرنجکشیدنداشتهباشیم.
منسؤاالتیمیشنومنظیر:

"آیاخدامسببرنجاست؟" ●
"آیاخدااجازهیرنجکشیدنرامیدهد؟" ●

"اگرخداحاکماست،چرارنجکشیدنرامتوقفنمیکند؟" ●
"چرااواجازهمیدهدگرسنگی،آزار،بیماری،وهزارانشرایطدیگری ●

کهباعثرنجمیشوند،وجودداشتهباشند؟"
"چراگاهیکودکانازبیماریسرطانرنجمیبرند؟" ●

"چرابعضیافرادخوبدرجوانیمیمیرند؟" ●
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"چرامنشغلموتمامبازنشستگیامراازدستدادم؟" ●
"چراخداراجعبهقحطییانسلکشیکارینمیکند؟" ●

پس نیکوست، خدا میدانم من
تمرکز آن تصمیممیگیرمروی
کنمبهجایاینکهرویچیزیکه

کامالنمیدانم.

جنون به را شخص میتواند "چرا؟"
باید اگر نیابد. برایش پاسخی اگر برساند،
بهسادگی میدادم، جواب سؤالها این به
امامنمیدانمکهخدا "نمیدانم." میگفتم،
آنچه روی میگیرم تصمیم پس نیکوست،

میدانمتمرکزکنمبهجایاینکهرویچیزیکهکاماًلنمیدانم.منایماندارم
اطمینانیراسخبهنیکوییخدا،بهمااجازهمیدهدکهبدوناینکهاسیرسردرگمی
شویم،بارنجهایشخصیورنجهایاطرافمانروبهروشویم.اگررفتنبهیک
اتاقوفریادزدن،"چرا،خدا؟چراایناتفاقافتاد؟"بهشماکمکمیکند،برویدو
اینکارراانجامدهید.اماآمادهباشیدکهاحتمااًلجوابیعایدتاننخواهدشدو
همچنانبادوانتخاباعتمادکردنبهخدایادلسردیتحملناپذیرباقیمیمانید.
"چرا؟" پرسیدن با را خدا با سلوکم اولیهی سالهای که بپذیرم باید 
درموردهرچیزیکهنمیفهمیدمسپریکردم،وهمچنینزمانزیادیرادر
سردرگمیوناامیدیگذراندم.سؤاالتبدونپاسخمنرویارتباطمنباخدا
تأثیرمنفیمیگذاشت،درنهایت،مطالبهکردنپاسخازاورامتوقفکردمو
اعتمادکنم،مخصوصًاوقتیمتحملدردورنجی او تصمیمگرفتمکاماًلبه

مااغلببهجایاینکهبهکاریکه
خدابرایماکردهاستنگاهکنیم،
چه خدا که میکنیم نگاه این به
کاریرابرایماانجامندادهاست.

بودمیاآنچهدرزندگیاماتفاقمیافتادرادرکنمیکردم.
بعدازتحملرنجوحشتناکآزارجنسیازطرفپدرمبرایپانزدهسال،و
بیستوپنجسالدیگریابیشتر،تحملاثراتآنآزار،میتوانمبهشمابگویم

کهسؤاالتزیادیداشتم.بعنوانیککودک،
مندعامیکردموازخدامیخواستممرااز
اینموقعیتبیرونبیاورد،امااواینکاررا
آنشرایطخالصی از مرا او گرچه نکرد.
ازآنعبورکنمو تا داد بهمنقوت نداد،

ما برای کهخدا کاری به اینکه بهجای اغلب ما بیابم. بهبود آن از تا فیض
انجامدادهاستنگاهکنیم،بهایننگاهمیکنیمکهخداچهکاریبرایماانجام
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ندادهاست.منفکرمیکنماینیکیازبزرگتریناشتباهاتیاستکهماانجام
بهجای کنید داریدشادی آنچه برای بگیرید تصمیم میتوانید میدهیم!شما
در فقط یا نمیرسد بنظر منصفانه زندگیشما در بودنش آنچه برای اینکه
زندگیشماوجوددارد،گریهوماتمکنید.اجازهندهیدچیزیکهدرکنمیکنید

چشمانشمارابرروینیکوییخداببندد.
مناعتقادندارمکهخداهمیشهمارادرمورداینکهچراچیزیاتفاقافتادیا
نیفتاددرسردرگمینگهمیدارد،اماقطعًامواردیوجوددارندکهدرحکمت
غیرقابلدرکخدامخفیهستند–چیزهاییکهورایفهمماهستندوتاوقتی

کهبهآسمانبرسیمبرایمارازباقیخواهندماند.اینآیهرانگاهکنید:

وهکهژرفاستدولتوحکمتوعلمخدا؛تقدیرهایاوکاوشناپذیراست
وراههایشدرکناشدنی!

رومیان33:11

خداوعدهمیدهدکهوقتیاورابطلبیمقدرتفهماسراررابهماعطاخواهد
کرد)افسسیان17:1راببینید(،وهمچنینپولسرسولمیگویدکهما"جزئی"
میدانیم،وهمهچیزرانخواهیمدانستتازمانیکهباعیسیروبروشویم

سواالتبیجواب،الزمهیاعتماد
هستند.

)اولقرنتیان9:13-10راببینید(.
خدا هستند. کردن اعتماد الزمهی بیجواب، سؤاالت که میگویم اغلب
چیزهایزیادیرابرماآشکارمیکندوپاسخمشکالتپیچیدهرابهمامیدهد،
امامواقعیهستکهنمیتوانیمبهپاسخش
به را آن خدا وقتی حتی کنیم، دریافت را
مامیدهد.منباورنمیکنمفکرمحدودما
بتواندچیزهاییراکهفقطخدامیداندبفهمد.وقویًامعتقدماوچیزهاییراکه
الزماستبدانیمبهمانشانمیدهدوچیزهاییکهالزمنیسترامخفیمیکند.
ماروبهجلوزندگیمیکنیموگاهیفقطدرپیبهپشتسرنگاهکردن
میتوانیمآنرابفهمیم.چیزهایدردناکبسیاریوجوددارندکهزمانیکه
برایماتفاقمیافتادندمننمیفهمیدم.امااالنکهبهگذشتهنگاهمیکنم،آنهارا
متفاوتازقبلمیبینم،چونمیبینمکهازرنجیکهدرگذشتهتحملکردهام،
گذشتهرشد به نسبت روحانی لحاظ از یاچون است، آمده ثمر به نیکویی



69اگرخدانیکوست،چرامردمرنجمیکشند؟

از پر دیدگانم نه و نیست، متکبر من دل میگوید،"خداوندا، داوود کردهام.
که اموری به نه و نمیسازم مشغول بزرگ کارهای به را خویشتن غرور.

فراترازحدمناست")مزمور1:131(.
بهزبانسادهمیگویدکهدراسرارخداوندچیزهایی فکرمیکنمداوود
مخفیهستندکههیچانسانیامکاننداردآنهارادرککند.پسمابایدکمتر
سؤالکنیموبیشتراعتمادکنیم!منعاشقاینجملههستمکهازلیاستروبل
جسم بلکه نیست؛ توضیح یک بشری رنج به خدا نهایی "واکنش *شنیدم:

پوشیدناوست".خداعیسیرافرستادتابرایگناهانمارنجبکشدوبمیرد.
اوبهتمامکسانیکهبهاواعتماددارندوعدهیرهاییدادهاست،اماهرگزبه
مانمیگویددقیقًاچهموقعیاچگونهبرایرهاییماعملخواهدنمود.تافرا
رسیدنزمانرهاییخدا،مااینامتیازراداریمکهبهخدااعتمادکنیمودر

میانسختیهایمانآرامشاورادریافتکنیم.
است ممکن میمیرد، بیماری بهخاطر جوانی در عزیزی میبینیم وقتی
از را ما خدا که باشیم داشته ایمان چطور پس نیافت، رهایی بگوییم،"او
مشکالتمانرهاییخواهدداد؟"منهمچنانمحکمرویحرفمایستادهامکه
تا همیشه است ممکن میرهاند. را دارند اعتماد او به که کسانی همیشه او
زمانیکهرویزمینهستیمایناتفاقنیفتد،اماوقتیدرآسمانبهاوملحق

شویم،دیگرهیچدرد،اشکوهیچنوعرنجیوجودنخواهدداشت.
یکبارداستانتأثیرگذاریدرموردمردجوانیشنیدمکهمثلیککودک
ازیکسریپلکانسقوطکردوکمرششکست.اودرطیتمامعمرشدررفت
در را ازعمرش اوسیزدهسال هفدهسالگی، در بود. بیمارستان به آمد و
بیمارستانگذراندهبود.اوگفتکهفکرمیکردخدامنصفاست،ووقتیازاو
پرسیدهشدهبود،"چطورمیتونیاینطورفکرکنی؟"اوپاسخداد،"خب،خدا

برایجبران،تمامابدیترافرصتدارد."
توضیحاحساسمخیلیمشکلاست،وقتیاینقبیلداستانهارامیشنومیا
کسانیرامالقاتمیکنمکهرنجهایطاقتفرساییراتحملمیکنندوهنوزبه
خدااعتماددارند.تمامچیزیکهمیتوانمبگویمایناستکهاعتمادآنهابرای
منبسیارزیبابهنظرمیرسد،وآنهانمونههایعالیایهستندازکسانیکه

Lee Strobel *
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درتمامشرایطزندگیبهخداایماندارند.اعتمادکردنبهخدادرشرایطیکه
همهچیزخوبپیشمیرودودعاهابهسرعتجوابدادهمیشودیکچیز
است،امااینکهشمارنجمیکشیدوبرایمدتطوالنیدعاکردهایدوهنوز
منتظرپاسخدعایتانهستیداماهمچنانبهخدااعتمادداریدکاماًلچیزدیگری

است.بهنظرمحالتدومایمانیبزرگترالزمدارد.

آیا خدا نیکو است؟
بله،خدانیکوست!ماهیتاونیکوییاست،اونمیتواندطوردیگریباشد.
فقطاینکهموردیخوببهنظرنمیرسدیاخوشآیندمانیستبهاینمعنی
نیستکهخدانیکونیست.حدودهفتصدآیهوجوددارندکهبهمامیگویندخدا

نیکوست.مناینآیهازکتابیعقوبراخیلیدوستدارم:

هربخششنیکووهرعطایکاملازباالست،نازلشدهازپدرنورهاکه
دراونهتغییریاستونهسایهناشیازدگرگونی.

یعقوب17:1

هرچیزخوبازطرفخدامیآید–اینمطلقًادرذاتخداستوحقیقتی
غیرقابلتغییراست.منمطمئنهستموقتیاینرامیگویم،بعضیازخوانندگان
آرزومیکنندازمنبپرسند،"اگرخداهمیشهنیکواست،پسچرامردمرنج
میکشند؟"دالیلزیادیوجودداردکهچرامارنجمیکشیم،اماهیچکداماز
آنعلتهاایننیستکهچونخداچنینترتیبیدادهاست.اومسّببرنجنیست،
بلکهشیطاناست!گرچهچیزیممکناستبهخودیخودنیکونباشد،اماخدا
چوننیکواست،میتواندازهرشرایطیدرزندگیمانیکوییحاصلآوَرد.
شماممکناستدرشرایطبسیارسختیباشیدکهفکرکنیدهیچراهیوجود

نداردکهچیزنیکوییازآنبیرونبیاید،اماباخداهمهچیزممکناست.
ازآنرنجکشیدم بدونتردیدمیتوانمبگویمخداآزاریکهدرکودکی
آنهارا به تعلیم افتخار نیکوییمنوتمامکسانیکه به رابرداشتهاستو
ازترحمنسبتبهخودمبودمو پر تلخو تبدیلکردهاست.وقتیمن دارم
شروع کمکم زمانی بفهمم. را این نمیتوانستم بودم متنفر آزاردهندگانم از
بهفهمیدنکردمکهبهخدااعتمادکردمکهبدیرابرمیداردونیکوییازآن
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حاصلمیآورد.منشماراتشویقمیکنمبهخدادرتمامزمانهااعتمادکنید
چونایماندارماینتنهاگزینهایاستکهکمکیکهشمانیازداریدرامهیا
میکند.اگربهخدااعتمادنکنیم،چیزینداریمجزاینکهشاهدسردرگمیو

تلخیدرتجاربزندگیمانباشیم.
خدانیکوست،وهرچهمیکندنیکوست)مزمور68:119راببینید(.پسآیا
ممکناسترنجکشیدنهمیشهبراینیکوییماباشد؟وقتیکهرنجمیکشیم،
آیاممکناستخدادررهاییماتأخیرکندچوندرنظرداردازآنبدیبرای
میتوانیم ما اکثر و است، محتمل خیلی این البته بیاورد؟ بیرون نیکویی ما
شهادتدهیمکهچیزهایشگفتانگیزیدرزندگیمااتفاقافتادهاندکهنتیجهی
چیزهاییهستندکهترجیحمیدادیمآنهاراتجربهنکنیم.اگرحقانتخابداشته
باشیمازرنجکشیدناجتنابخواهیمکرد،اماماهمیشهانتخابنداریم؛گرچه
که کنیم اعتماد بهخدا درهرصورت که اینست آن و داریم انتخاب یک ما

حاصلکاررانیکوخواهدکرد.
میخواهمبعداًدراینموردباجزئیاتبیشتربحثکنم،اماپیشازاینکه
بتوانیمدرتالشبرایدرکمفهومدستکمبعضیازرنجهایمانموفقشویم،
میبایستبنیانیدرقلبمانداشتهباشیمبرپایهیاینباورانکارناپذیرکهخدا
نیکواستواعمالشنیکویی.درابتدابعدازآفرینشهمهچیزاونگاهکردوپیدایش

31:1میگوید،"خداهرآنچهراکهساختهبوددید،واینکبسیارنیکوبود."
بعضیازافراداینسؤالرامیپرسند،"اگرخدانیکوست،پسچرادنیایی
بدونرنجومصیبتنیافرید؟"درواقع،اواینکارراکرد!کافیاستکهنگاهی
و بیندازیم نگاهی داشت انسان برای خدا که اولیهای نقشهی و عدن باغ به
میتوانیمببینیمکههمهچیزنیکوبود.گرچه،خداارادهیآزادبهانسانداد،و
دوستش آزادانه میخواهد خدا است. شده کشیدن رنج نتیجهاش متأسفانه،
داشتهباشیم،نهمثلیکعروسککهبرایکاریکهمیکندهیچانتخابیندارد.
اومیخواهدماازارادهیآزادخوداستفادهکنیمتاخواستاوراانتخابکنیم.
آدموحواارادهیخداراانتخابنکردند،ونتیجهاشاینشدکهدردواردجهان
شد.عیسیآمدتاماراازعواقبانتخابمصیبتبارآدموحوانجاتدهد،اما
ماتاوقتیکهبهآسمانبرویمتمامیِتکاریراکهاوانجامدادنخواهیمدید.
"بیعانه کردهایم دریافت ما که روحالقدسی که میگوید افسسیان در پولس
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خدامارابهتدریجازدشمنانمان
نجاتمیدهد.

میراثمااستبرایتضمینرهاییآنانکهازآنخدایند...")افسسیان14:1(.
اینآیهچیزهایزیادیرابرماآشکارمیکند.وقتیمامسیحرابهعنوان
چیز همه میپذیریم، خداوند و نجاتدهنده
درزندگیمابهترمیشود.وهرچهبیشتر
اوودربارهینحوهيسلوکدر دربارهی
میشود. بهتر رفته رفته او با سلوکمان و شناخت فرامیگیریم، او ارادهی
سلیماندرامثالمیگویدکهطریقپارسایانهمچونطلوعسپیدهدماناست،
کهتاروشنایینیمروز،نورآنهردمفزونیمیگیرد)امثال18:4راببینید(.و

تثنیه22:7میگویدکهخدامارابهتدریجازدشمنانماننجاتمیدهد.
حتیزمیندرانتظارنجاتکاملفرزندانخدامینالد.اینآیهبااقتداراین

حقیقترابیانمیکند:

درون در برخورداریم، روح نوبر از که نیز ما خود بلکه خلقت، تنها نه و
خویشنالهبرمیآوریم،درهمانحالکهمشتاقانهدرانتظارپسرخواندگی،

یعنیرهاییبدنهایخویشهستیم.
رومیان23:8

االنمانوبرتمامنیکوییخداراداریم،اماروزیخواهدآمدکهآنراکامل
دریافتخواهیمکرد.تازمانیکهلذتجوییوجودداشتهباشد،گناهوجودخواهد
داشت،وتاوقتیکهگناهوجوددارد،رنجبردنوجودخواهدداشت.خداهرگز
وعدهندادهاستماراتاوقتیرویزمینهستیمازتمامیرنجهارهاییدهد،اما
وعدهدادهاستکهمامیتوانیمازقدرتقیامتاوبرخوردارشویم)فیلیپیان10:3را
ببینید(.بهکالمیدیگر،اوماراقادرمیسازدتاباشادیوآرامشرنجراتحملکنیم.
عیسیبهماگفتدراینجهانبرایمازحمتخواهدبود،امامابایدقویدلباشیم

چوناوبرجهانغلبهیافتهاست)یوحنا33:16راببینید(.
منتاوقتیکهرویزمینهستمازنیکوییخداتاحدممکنلذتمیبرم،و
مشتاقحتیچیزهایبهتریهستمبرایزمانیکهدیگردراینبدننخواهمبود
ودروطناصلیام،درکنارخداوندمخواهمبود.تارسیدنآنروز،دعامیکنم
چیزیبهجزایننگویم،"خدانیکوست!"مهمنیستمتحملچهرنجهاییهستیم،

یابرزمینچهمصیبتهایمیبینیم،اینهاتقصیرخدانیست–خدانیکوست!
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رنج دائمی نیست
وقتیدررنجهستید،بهیادآوردناینکهرنجکشیدنشماهمیشگینیست
بهشمادلگرمیخواهدداد.الاقلبرایکسانیکهبهعیسیایماندارندهمیشگی
نیست،چونمهمنیستچقدربدیاینجارویزمینهست،مامیتوانیممنتظر

ابدیتباخداباشیمجاییکهوعدهدادهشدههیچدردیآنجانخواهدبود.

خداهراشکیراازچشمانآنهاپاکخواهدکرد.ودیگرمرگنخواهدبود؛
وماتموشیونودردوجودنخواهدداشت،زیراچیزهایاولسپریشد.

مکاشفه4:21

غالِبچیزهاییکهدردناکهستندپیشازمرگورفتنبهآسمانبرطرف
میشوند،اماحتیاگراغراقآمیزتریناحتمالرادرنظربگیریمبراینمبناکه
تاآخرعمربایدمتحلرنجباشیم،حتیاینحالتنیزروزیبهانتهاخواهید

رسیدوشادیغیرقابلوصلجایگزینآنخواهدشد.
وقتیآزردههستیدبهاینفکرکنیدکهایننیزبگذرد،اینکارباعثمیشود
احساسدرهمشکستگینکنید.اخیراًبهخاطرعفونتسینوزیت،سردردگرفتم
دقیقًا و بگذرد" نیز این میگفتم:" اغلب من کشید. طول روز پنج و کهسی
همینطورشد.اماوقتیبرایمدتیرنجمیکشیم،معمواًلاینطورفکرمیکنیم
کههرگزتمامنخواهدشد.بااینوجودبیشترمشکالتپایانیدارند.قلبهای
شکستهشفامییابندیاالاقلمیتوانندشفابیابنداگراجازهدهیمعیسیدر
زندگیماکارکند.مزمور3:147میگوید،"اودلشکستگانراالتیاممیبخشد."
زخمیهاشفامییابند،ناامیدانرویایتازهمییابند،وپایانیکفصل،دررا

برایآغازفصلیدیگربازمیکند.
همهیمامیتوانیمبهگذشتهیزندگیماننگاهکنیموموقعیتهایبسیار
دردناکیرابهیادآوریم،کهاالنآنمشکالتحلشدهاندودیگرماراناراحت
نمیکنند.بهمدتسیسالکمردردمزمنداشتمکهباعثمیشدکارهاییکه
انجاممیدهممحدودبشود.دوسالپیش،پزشکجدیدیدیدم،واومرابرای
آزمایشیفرستادکهتابهحالانجامندادهبودم.مشخصشدکهدرمفصل
رانیکنقصاحتمااًلمادرزادیدارمکهباعثکمردردمیشد.بااستفادهاز
تکنولوژیکهامروزهدردسترسهست،مفصلمنجایگزینشدودیگراز
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دردکمردردرهایییافتم.خیلیازکارهاییکهقباًلنمیتوانستمانجامدهماالن
انجاممیدهم.وقتییکمشکلسیسالطولبکشدفکرمیکنیمدائمیخواهد

بود،امادراینمورد،پایانیوجودداشتکهبهمنآغازیتازهداد.
فکرمیکنمهیچوقتامیدبهبهبودواحیارادرهرنوعمشکلنبایدازدست
بدهیم.امیدبهبهترشدنخیلیبهترازناامیدیاست!آیاقلبشمامیتوانداز
رنجازدستدادنیکعزیزشفابیابد؟بله،چونخداخدایتسلیهاستوهمه

چیزبااوممکناست.
پولسرسولخیلیبیشترازاکثرمارنجراتجربهکرد،امابهآنهابهعنوان

رنجیزودگذروخفیفاشارهمیکند:

زیرارنجهایجزئیوگذرایماجاللیابدیبرایمابهارمغانمیآورد
کهباآنرنجهاقیاسپذیرنیست.

دومقرنتیان17:4

زمانیکهتصمیممیگیریمدرمشکالتبهخدااعتمادکنیم،مانیزمیتوانیم
دیدیمثلپولسبهشرایطداشتهباشیم.اواعالمکردکهبهچیزهاییکهدیدنی
استچشمندوختهاست،بلکهبهچیزهاییکهنادیدنیهستند)دومقرنتیان18:4
راببینید(.بهبیانیدیگر،پولسدرروحبهزندگینگاهمیکردنهدرجسم.او
بهنیکوییخداایمانداشتحتیدرمیانهیرنجهایش،واوایمانداشت،مطابق
کالمخدا،کهابدیترادرمکانپرجاللسپریخواهدکردکهرنجهایشبه

برکتتبدیلخواهندشد.



فصل9

آیا خدا “اجازه”ی رنج کشیدن 
می دهد؟

خداوندهرآنچهراکهبخواهد،بهانجاممیرساند،
درآسمانوبرزمین،دردریاهاوهمهژرفناها!

مزمور6:135

ممکناستکسیبگوید،"منباورنمیکنمخداباعثوبانیرنجومصیبت
باشد.باورنمیکنماومسببرنجباشد،اماآیااواجازهمیدهد؟اگراواجازه
اجازه که کسی بین فرقی چه اینصورت در و چیست، هدف پس میدهد،
میدهدوکسیکهانجاممیدهدوجوددارد؟چطورمیتوانمبهخداییاعتماد
کنمکهاجازهمیدهدمنازشرارتومصیبترنجبکشم؟"منمیدانمکهاین

سؤاالتوجوددارند،چونمردمازمنخواستهاندکهبهآنهاپاسخدهم.
شنیدهامکسیمیگفت،"اینعلمنبودهاستکهباعثشدهمنبهوجودخدا
باورنداشتهباشم،بلکهتمامآنشرارتورنجیکهدردنیاوجوددارد."اینمرد
نمیتوانستبینشرارتیکهباچشمانشمیدیدوخداییکهگفتهمیشودخدایی
این تمام از فراتر بسیار ایمان ما، از بعضی برای ببیند. نیکوست،سازگاری
سؤاالتاست،امابسیاریازمابقیمردمنیازبهیکپاسخدارندتاایمانبیاورند.
دردیکهمنازپدریشریرتجربهکردممرابسویایمانبهخداهدایت
کرد.دردورنجمبیشترازآنیبودکهبتوانمباآنزندگیکنم،ومنآرامش،
امیدوشفاراازطریقارتباطمباخدایافتم.مزایاییکهمنازشناختنوایمان
بهخدادریافتکردهامازهرسؤالیکهداشتهامفراتربود،وحالقادرهستم
سؤاالتمراکناربگذارمتاروزیکهیاجوابازطرفخدابرسدیابااودر

آسمانباشمجاییکهپاسخهرسؤالیآشکارخواهدشد.
نمیکنم فکر و میکنم، درک میپرسند مردم که را سؤاالتی حال، این با
پرسیدنآنهااشتباهباشد.خداباسؤاالتمااذیتنمیشود،اماهمیشهپاسخ
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دادنرامناسبنمیبیند.مهمنیستچهتعدادازسؤالهایماجوابدادهشوند،
همیشهسؤاالتدیگریخواهندبودکهمابایدتصمیمبگیریمبهخدااعتمادکنیم

یانه،حتیوقتیکهبهنظرمیرسدزندگیهیچمفهومومعناییندارد.
منبیشترینتالشخودمراانجامخواهمدادتاجواباینسؤالراپیداکنم
کهآیاخدا"اجازه"رنجکشیدنرامیدهدیانه،امامیخواهمبگویمجوابهای
منناکاملخواهندبود،مخصوصًابرایکسانیکهدنبالتوجیهیمیگردند
کهبهخداایماننداشتهباشند.همچنینپاسخهایمنبرایکسانیکهانتظار
دارندبایدهمهچیزراباعقلومنطقدرککنند،رضایتکنندهنخواهدبود.
جستجویمابرایدانشخوباست،امااگرازمیزانمعقولبسیارفراتررود،
مایهیتباهیماخواهدشد.یکیازآیاتمحبوبمندرامثالیافتمیشود:

باتمامدلخودبرخداوندتوکلکن،وبرعقلخویشتکیهمنما؛درهمه
خواهد راست را طریقهایت او و باش، داشته نظر در را او خود راههای

گردانید.خویشتنراحکیممپندار...
7

باتکیهبرفهم آرامشهیچوقت
خودمانبهدستنمیآید.

امثال5:3-

آرامشهیچوقتباتکیهبرفهمخودمانبهدستنمیآید.چرااینیاآن
اتفاقافتاد،وچراایناتفاقبرایمنافتاد؟ایناولینفکرفریبندهیدشمنما
شیطاناست،کهدرتالششبرایدورکردن
گوشمان در را آن خدا با رابطهمان از ما
نجوامیکند.میتوانیمبرگردیمبهباغعدن
وبخوانیمکهچطوراوسؤاالتشرادرگوشحوانجواکردوآدموحوارابه
سمتگناههدایتکردوباعثشدمسیرنقشهیموردنظرخدابرایبشرعوض
شود.شیطانبهاوگفت،"آیاخدابهراستیگفتهاستکهازهیچیکازدرختان
باغنخورید؟")پیدایش1:3(.اینسؤالراهرابرایسؤالدیگریبازکردکه
–اگرتماممیوههایدرختانباغخوب اصاًلالزمنبودشیطانآنرابپرسد
هستند،چراخدامیخواهدیکیازآنهاراازمندریغکند؟حواشروعکردبه
استداللکردن،واستداللاوبهفریبیمنتهیشدکهمسیرزندگیاشراتغییرداد.
خداحاکماستوالبتهمیتواندهرکاریراهرزمان،هرجا،وبرایهرکس
کهانتخابمیکند،انجامدهد.مادعامیکنیم،وآندعاهاوابستهبهحاکمیت
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خداهستند.مابهاینوعدهکهباخداهمهچیزممکناستاتکامیکنیم)متی26:19
راببینید(.بااینحال،خداانتخابکردکهارادهیآزادبهانسانبدهد،وباعث
شدکهانسانخودانتخابکندکهآیاازدستشریرمتحملرنجخواهدشدبا

نه.آیاماازخدااطاعتخواهیمکرد،یابهراهخودمانخواهیمرفت؟
خدامارادوستداردومیخواهدمااورادوستبداریم،امادوستداشتن
اگربااجبارباشددوستداشتنحقیقینیست.محبتاصیلبایدآزادانهداده
را این من میدهیم. آزادی داریم دوستشان که کسانی به ما همیشه شود.
شنیدهام:عشقطالبآزادیدرانتخاباست،وجاییکهآزادیارادههست،
نجاتدهنده یک باشد، کهشرارت جایی و بود، آنجاشرارتخواهد همیشه
میتواندباشد،وجاییکهیکنجاتدهندهباشد،آنجارستگاریهست،وجایی

کهرستگاریهست،آنجاتجدیدحیاتمیتواندباشد.
خدابهانسانانتخابآزاددادبااینپیشدانیکهاواشتباهانتخابخواهد
کردواینانتخابدررابرایرنجودردبازخواهدکرد،اماخدامارابدون
کمکرهانکرد.ازایندیدگاه،خدااجازهدادرنجواردجهانشود،امااینبهتر
ازاینبودکهخداانسانرامثلیکعروسکمیآفریدکهبرایدوستداشتن

یاچطوررفتارکردنشهیچانتخابیندارد.
نیافته پاسخی پرسشی برای که نبوده روبهرو مشکل این با هرگز خدا
باشد!بادانستناینکهچهاتفاقیخواهدافتاد،ازهمانابتدانقشهکشیدکهیگانه
پسرش،عیسی،رابفرستدتااورابرایگناهماکفارهکندودوبارهراهیبرای
ارتباطخدابافرزندانشبازکند.خداراهیبرایفرارازرنجمهیانکردهاست،
چونهنوزگناهدرجهانحضورداردوتازمانیکهگناهوجوددارد،رنجنیز
وجودخواهدداشت.اماخداتوسطعیسی،بخششگناهان،تسلی،فیض،قوت،
وتمامکمکیراکهنیازداریمتاصبورانهرنجراتحملکنیمفراهمکردهاست.
اوحتیازایننیزپیشتررفتهوفرمودهاستکهاگربهاواعتمادکنیم،اوحتی

بزرگترینمصیبتمارابراینیکوییمابهکارخواهدبرد:

او ارادهی طبق بر و میدارند دوست را خدا که آنان حق در میدانیم
فراخواندهشدهاند،همهیچیزهاباهمبرایخیریتدرکاراست.

رومیان28:8
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همین آید. بدست آن از نیکویی حاصل تا باشد چیزیخوب نباید حتمًا

تا باشد خوب چیزی نباید حتما
حاصلنیکوییازآنبدستآید.

بد اثرات تمام میتواند او نیکویی و است نیکو خدا که میکند ثابت واقعیت
پوشش را شخصی رنجهای و بیعدالتی
دهد.تنهاهمیندلیلکافیاستکهاعتمادبه
اینزندگیرنج انتخابکنیم.مادر خدارا
کشیدنراتجربهخواهیمکردچهباایمانبهخداچهبدونباوربهخدا.عیسی
بهماگفتکهدرجهانزحمتخواهیمداشت،امااواینحقیقترابااینوعده
همراهمیکند:اوبرجهانغالبشدهاست)یوحنا33:16(.گناهرنجراتولید

کردوعیسیپاسخآناست!خدامارابدونکمکرهانکردهاست!
اگربدونخداهمرنجخواهیمکشید،چرادررنجمانبااونباشیموبهاو
اعتمادنکنیمکهمارادروقتمناسبرهاییمیدهدیابراینیکوییماعمل
بهخدا اعتماد بهخداست. کردن اعتماد گزینهی تنها من، برای کرد؟ خواهد
ایمان یا امکاندریافتکمکرامهیامیکند،درحالیکهاعتمادنکردنبهخدا
نداشتنبهخدامارابهرنجکشیدنبدونامیدبهنجاتیاشفامحکوممیکند.
خداهمهچیزراباهمبراینیکوییکسانیکهاورادوستدارندبهکار
بهدنیا آزاد انتخاب با ما بطلبید! را او ارادهی و کنید، اعتماد او به میبرد،
میآییم،ووقتیرنجکشیم،بازهماینانتخابراداریمکهبهخدااعتمادکنیم

یابهاواعتمادنکنیم.

تمام مصیبت ها نتیجه ی گناه است
اگرگناهوجودنداشت،رنجومصیبتیهموجودنداشت.تماممصائبوبدیها
نتیجهیگناههستند.ممکناستنتیجهیمستقیمگناهخودماباشدیاکسیدیگر،یا
نتیجهیغیرمستقیمزندگیدریکدنیایسقوطکرده.شیطانمسببگناهاست.او
وسوسهکنندهوفریبدهندهاست،پسمامیتوانیمبگوییمشیطانمنبعمشکالت
مااست،امامابایدبپذیریمکهمسؤولیتاینکهبهچهکسیگوشمیدهیمواز
چهکسیتبعیتمیکنیم،بهخاطربرخورداریازارادهآزاد،باخودمااست.آیا
مطیعانهبهتوصیههایخدابرایزندگیمانگوشخواهیمداد،یااجازهخواهیمداد
کهلذتطلبیوخواستههاینفسازطریقدروغهایشیطانبرمافرمانرواییکنند؟
شیطانبهماخوشیهایزودگذرکهخواستاحساساتماهستند،ارائهمیکند،
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همانطورکهبرایحواانجامداد،اماخدابهماحیاتیفراترازلذتهایموقتی
پیشنهادمیکند.اوارتباطواقعیباخودشرابهماپیشنهادمیکند،آرامش،شادی،

وزندگیمعناداربهواسطهیمشارکتورفاقتبااو.
بگذاریدهشداریبهشمادهم،زیادتالشنکنیدکهارتباطیبینرنجتانو
یکگناهشخصیپیداکنید.بسیاریازاشخاصبیمار،رنجخودرازیادکردهاند
چوندراینداممیافتندکهاشتباهیکهآنهاانجامدادهانددررابرایبیماریشان
بازکردهاست.گرچهممکناستتوسطگناهراهرابرایبیماریبازکنیم،اما
اینهمممکناستکههیچکاراشتباهیانجامندادهباشیموآنچهپیشآمده
حاصلزندگیدردنیایسقوطکردهباشد،جاییکهبیماریوناخوشیجزئی
ازعوارضونتایجآنهستند.وقتیبهخاطرحوادثدردناکومصیبتباررنج
میکشید،خودتانراباحستقصیرعذابندهید.حتیوقتیخداتصمیممیگیرد
کهبهمانشاندهدکهکاریاشتباهانجامدادهایم،نمیخواهدحسگناهبهما
بدهد.خداماراملزممیکند؛اوفرصتیرابهمامیدهدکهتوبهکنیموبخشش

اورادریافتکنیم.خدامارامحکومنمیکند؛اینکارشریراست.
حتیبیشترازاینکهبخواهیمبدانیمچرامردمرنجمیبرندوچرادنیاپراز
شرارتاست،مادوستداریمبدانیمکههدفمادرزندگیچیست.مامیخواهیم
احساسکنیمکهفردارزشمندیهستیم.مشکلانسانرنجکشیدننیست،بلکه
لذتمفرطیاستکهبههیچشکلنمیتوانداوراراضیترکند.بهعنوانمثال،
کشوریمانندهند،پرازانواعمصیبتهااست،وکشوریبسیارمذهبیاست.
ازمذاهبغلطاست،مردمشبهدنبالخداهستند.آنهابهپرستش گرچهپر
بزرگ ایمانی مولود که دنیایغرب، اما دارند. ایمان ازخودشان غیر چیزی
برخدااست،ازانواعخوشیهالذتبردهاست،واالنبهنظرمیرسدازخدا
دورترودورترمیشود.دراصل،دنیایغرببهخداگفتهاستکهدیگرپذیرای
اونیست.بهعنوانملتها،مابهسویانسانگراییبرمیگردیم،یعنیجاییکه
انسانونهخداهمهچیزرادرکنترلخوددارد.هرچهگناهبیشترشود،متعاقبًا
رنجومصیبتنیزبیشترخواهدشد.امامهمنیستکهچهکثریازمردمیک
کشورازخداروگردانشوند،هریکنفریکهبهسویخدابازگرددوبهاو
را کمکخدادرمشکالتش نمودن دریافت کند،موهبت اعتماد درهمهچیز
تجربهخواهدکرد.اینشخصهمچنیننجاتوحفاظتچشمگیریازشریر
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راتجربهخواهدکرد،اماکالمخداهرگزوعدهنمیدهدکهمابهطورکاملاز
تجربهکردنمشکالتورنجهابیمههستیم.مادرجهانهستیموجهانپراز

گناهاست؛بنابراین،مانمیتوانیمازتمامتأثیراتآندوریکنیم.
رنجمیتواندبهدوطبقهتقسیمشود.گروهاولمصائبیهستندکهنتیجهی
تصمیماتاخالقیمیباشند،ودوممصیبتهایطبیعی،کهشاملبالیایطبیعی
مثلسیل،آتشسوزی،طوفان،ونظیرآنمیباشند.آیااینبالیاازجانبخدا
هستندیاخدااجازهآنهارامیدهد؟برخیالهیداناننظرمثبتدارندوبرخی
دیگر،نظریمنفی.بهجایاینکهواردمناظرهالهیدانانشویم،ترجیحمیدهم

بالیایطبیعیرابهعنواننالهیزمینزیرسنگینیبارگناهتلقیکنیم.
همیشهمردمخوبوبیتقصیربامصیبتحاصلازبالیایطبیعیآسیب
میبینند.منترجیحمیدهمبهجایاینکهواردبحثومنظرهشومکهچرااین
بالیااتفاقمیافتند،دروهلهیاولبهاینمردمکمککنم.مردمیهستندکهبهخدا
ایمانواعتماددارند،وعلیرغمایمانشان،دراثربالیایطبیعیمانندمردمشریر
آسیبمیبینند،واینهامسائلیهستندکهمانمیتوانیمتوضیحدهیم–یادستکم
مننمیتوانم.اماکسانیکهبهخدااعتماددارندمیتوانندبهکمکواحیایمجدد

امیدوارباشند.رحمتومهربانیهمیشهبرداوریکردنپیروزمیشود.

کِی کمک فرا خواهد رسید؟
بهنظرمیرسدخداگاهیمراکمکمیکندوگاهینه.گرچهشایدبرایمن
اینطوربهنظرمیرسد،اماواقعیتچنیننیست.وقتیخداکمکیکهمیخواهمرا
بهطریقیکهمنمیخواهمبهمننمیدهد،شناختشخصیتخداکمکمیکندکه
بهاواعتمادکنمکهوقتیازاوکمکمیخواهم،همیشهازبهترینراهممکنمرا
کمکمیکند.گاهیآنقدردریافتچیزیکهمیخواهیمبرایمامهماستکهوقتی
خداآنرابهمانمیدهد،شایدچنیناحساسیداشتهباشیمکهاگرخداخواستهی
مرابرآوردهنمیکند،پسدرکلاوهیچکمکیبهمننکردهاست.خودخواهیبیش
ازاندازهیماباعثمیشودکهآنچهخدابرایکمکبهماانجاممیدهدرانبینیم.

مقولهیبعدیزمانبندیاست.بعضیوقتهامادعامیکنیموخداکمک
میکندوبالفاصلهرهاییمیدهد،امادربقیهمواقعکمکاوطبقجدولزمانیکه
ماازآنسردرنمیآوریم،میآید.وقتیمنازشرایطیعبورمیکنمکهباعث
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رنجشمناست،وخداقصدداردکهبهمنکمککند،پسچرااوبرایماهها
وحتیسالهامنتظرمیماندوکمکشرابهتعویقمیاندازد؟اوهمیشهدالیل
خودشرادارد،امابهندرتآنهارابامادرمیانمیگذارد.اوزمانهایتنگیما
رابهکارمیبردتادرطیآنهابررویشخصیتماکارکند،وتغییراتیبهوجود

آوردکهدرزمانهایخوشیاجازهانجامدادنآنهارابهاونخواهیمداد.
سی.اس.لوییس*میگوید:"درداصراردربودندارد.خدادرخوشیهایمان
نجوامیکند،باوجدانهایمانسخنمیگوید،امادردردهایمافریادمیکند.

دردبلندگویخداستبرایبیداریدنیایناشنوا."
وقتیصدایخدارامیشنویم،اینلزوماًدفعهیاولینیستکهاوباماصحبت
کردهاست.منفهمیدهامگاهیفکرهایمندرموردمسألهایجلویدریافتکردن
فکرهایخدارادرموردآنمسألهکهکاماًلازفکرمنمتفاوتبود،گرفتهاست.
پیشتراشارهکردمپاسخخدابرایخشکیچشممناینبودکهآببیشتربنوشم،
اماچونفکرمیکردمکهبهمقداربسیاریآبمینوشم،آمادهشنیدنوپذیرش
پاسخاوبهمشکلخودنبودم.االنکهبهقبلبرمیگردمومیبینمکهاوچندنفر
رابهکاربردتابهمنبگویند،"توبایدآببیشتریبنوشی"،امامنسریعپاسخ

میدادم،"نه،منآبزیادمینوشم؛آبخوردنمشکلمراحلنمیکند!"
درکتابدومپادشاهانفصلپنجممردیهستبهنامنعمان.اوفرماندهی
ارتشسوریهبود،یکمردتواناوباهوشامامبتالبهبیماریبرص.اوازیک
خدمتکارپیغامیدریافتکردکهالیشعنبیمیتوانداوراشفادهد،پسآنها
نعمانراپیشالیشعبردند،بانامهایازپادشاهسوریهکهازاومیخواست
بهفرماندهاشکمککند.وقتینعمانرسید،الیشعهیچگفتگویشخصیبااو
انجامنداد،فقطبهاوپیغامدادکهبایدبهروداردنبرودوهفتبارخودشرا
بشویدوشفاخواهدیافت.نعمانعصبانیشدوآنجاراترککرد،چون"فکر
کرد"مردخداحتمًابهاستقبالازاوبیرونمیآمدوطیمراسمیاوراشفا
میداد.بهنظرمیرسدکهچوناوفرماندهیعالیمقامیبود،عادتکردهبودبا

تشریفاتخاصبااورفتارمیکردند،امااینباراینطورنشد.
کتابمقدسمیگویدنعمانباخشممحلراترککرد،وگفتاگرمیخواست
دریکرودخانهشستشوکند،الزمنبوداینمسیرطوالنیراسفرکندچونجایی

C. S. Lewis *
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ازخادمینش امایکی اوزندگیمیکردرودخانههایبهتریوجودداشت. که
بهاوگفت،"پدرما،اگرنبیتورابهانجامکاربزرگیفرمانمیداد،آیاچنان
نمیکردی؟)2پادشاهان13:5(.خدااینخدمتکارفرودسترابهکاربردتاغرور
نعمانرابهچالشبکشد،دقیقًاهمانچیزیکهمانعدریافتشفاییبودکهبهآن
بهشدتنیازداشت.چندبارپیشآمدهاستکهما"فکرمیکنیم"راهدرسترا
میدانیمووقتیخداراهدیگریارائهمیکند)راهخودش(آنراردمیکنیم،چون

آنرانمیفهمیمیاشایدحتیازآندلخورمیشویم؟
کالمخدامیگوید،"هرکسبایددرشنیدنتندباشد،درگفتنکندودرخشم

خداگاهیبرایجوابدادنصبر
میکندچونسؤالیکهمیپرسیم

اشتباهاست.

آهسته!")یعقوب19:1(.فکرمیکنماگرکمیبهترگوشکنیمجواببعضیاز
سؤاالتخودرادریافتخواهیمکرد.الاقلمیدانمدرموردمنصحتدارد.

همیشه چون بودم ناامید خودم از بودم، نابالغ و جوان ایمان در وقتی
نمیفهمیدم، یا نداشتم دوست که چیزی هر پشت در را »چرا« میخواست
درککنم.خدایا!چرارشدخدمتمناینقدرطولمیکشد؟خداوندا!مندعا
میکنم،پسچراتودِیووبچههایمراعوض
نمیکنی؟جوابخدادراینمقطعبرایمن
آشکاراست:اوخدمتمنیاخانوادهیمرا
عوضنمیکرد،چونمنکسیبودمکهنیاز
بهتغییرداشتم؛آنزمانمنبهحدکافیبالغنبودمکهاینموضوعرادرک
کنم.اینتجارببهمنیاددادکهخداگاهیبرایجوابدادنصبرمیکندچون
سؤالیکهمیپرسیماشتباهاست،وگاهیماآمادهیدریافتکردنآنچهازاو
درخواستکردهایننیستیم.جاِنکالمایناستکهمهمنیستسؤالچهباشد،

پاسخهمیشههمیناست:بهخدااعتمادکن!
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درهروضعیشکرگزارباشید،
زیراایناستارادهیخدابرایشمادرمسیحعیسی.

اولتسالونیکیان18:5

گرچهماهیچوقترنجراکاماًلنخواهیمفهمید،اماچیزهاییوجوددارند
کهمیتوانیمدرموردشیادبگیریم،واینکارحکیمانهایاست.وقتیماچیزی
کاماًلسردرگم اینکه تا است سادهتر آن با آمدن کنار معمواًل میفهمیم، را
بارمضاعفی میتواند امر این نداریم، اوضاع از فهمی هیچ ما وقتی شویم.
بردوشماباشدکهتحملشدشوارخواهدبود.منفهمیدهامکهبسیاریاز
پاسخهاییکهدرارتباطباموضوع»چرامارنجمیکشیم«بهدنبالشانبودهام
رادراثنایروندبلوغروحانیدریافتهام.برایمثال،منیادگرفتهامکهبعضی
ازرنجهاحقیقتًابرایمنسودمندهستند.بعضیازآنهاراالزماستبپذیرم
واجازهدهمکهکارموردنظرشرادرمنانجامدهد،ودرخصوصبعضی
دیگر،الزماستکهمحکمدرمقابلشبایستمچونقصدشیطاننابودکردن
مناست.درآینده،همچنانکهبهرشدمدرخداادامهمیدهم،احتمااًلبیشتر

خواهمفهمید،امابرایحال،آنچهیادگرفتهامراباشمادرمیانمیگذارم.
مانند داریم زندگیهایمان در که بسیاری برکاِت برای بودن سپاسگزار
رنجمان روی بیشتر هرچه است. رنجکشیده جان برای نیروبخش دارویی
تمرکزمیکنیم،بیشتررنجمیکشیم،اماپیداکردنچیزهاییکهبهخاطرشان
میتوانیمسپاسگزارباشیموتمرکزکردنرویآنها،بسیارمفیدخواهدبود.
میانهی در حتی فرد آن آنگاه نیکوست، خدا که دارد ایمان کسی چنانچه
بدترینرنجهایشثابتکردهاستکهاعتمادشبرخداقویاستوایناعتماد
میتوانددرتماممراحلزندگیدوامبیاورد.کالمشکرگزاریمادربرخورد
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بارنجها،مخصوصًارنجهایناعادالنه،ازهردلیلدیگریبرایاثباتاعتماد
مابرخداقویتراست.

رنجکشیدنکاماًلواقعیودردناکاست.گاهیکاماًلدلهرهآورودرظاهر

نمیخواهد ما از هرگز عیسی
نبوده خودش که برویم جایی

است.

غیرقابلتحمل.ممکناستجسمی،روحی،روانی،احساسی،مالی،یاارتباطی
رنج ما از یک هر از بیشتر عیسی باشد.
کشید،وکالمخدامیگویداوازطریقرنجی
گرفت یاد را کردن اطاعت کشید، که
هرگز عیسی ببینید(. را 8 :5 )عبرانیان
نامطیعنبود.اوسپاسگزارباقیماندوهمیشهرفتارمحبتآمیزنشانداد.اما
توسطرنجیکهکشیدن،تجربهکردکهاطاعتازخداچههزینهایدارد،واو
ما نجات منشاء عنوان به کردن خدمت برای تا بپردازد را بها این خواست
اعظمیاستکههر اوکاهن ببینید(. را )عبرانیان9:5و2:12 تجهیزشود
دردیکهمادراینزندگیتجربهمیکنیمرامیفهمد)عبرانیان15:4راببینید(.
عیسیهرگزازمانمیخواهدبهجاییبرویمکهخودشقباًلآنجانبودهاست.
دانستناینکهاوهمیشهپیشازمنرفتهوراهرامهیاکردهاستتامنبتوانم

باخاطریآسودهدرآنراهقدمبگذارم،مراآرامشمیدهد.
همراهبابهیادداشتناینموارد،اجازهدهیدچندنکتهدرموردرویارویی

بارنجهادراینزندگیباشمادرمیانگذارم.

گناه علت ریشه ای تمام رنج هاست
درمباحثگذشتهبهاینپرداختیمکهریشهیتمامرنجها،گناهانخودمان،
گناهآلود و کرده سقوط دنیای یک در زندگی نتیجهی یا دیگر، کسی گناه
است،امامنمیخواهماینراکمیبیشتربازکنمتابهترآنرادرککنیم.
قصداولیهیخدابرایانسانایننبودکهدردوعذابراتجربهکند،واین

غیرمنصفانهاستکهاورابهاینخاطرمقصربدانیم.
یکیازطرقیکهاکثرمادربرخیاوقاتدرزندگیمتحملرنجمیشویم
تلقی مرتبط هم به اغلب بیماری و گناه که میشنویم وقتی است. بیماری
میشوند،شروعمیکنیمدردرونخودبهدنبالگناهگشتن.گرچهایندرست
استکهگاهیممکناستکارهاییکهانجامدادهایمعلتبروزبیماریشده
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نیست. اینطور هم معمواًل حتی و نیست چنین همیشه واقعیت در اما باشد،
درکتابمقدسمثالینیستکهعیسیگناهخاصیرابهمریضییاناخوشی
خاصیربطدادهباشد.اوشفادهندهیماست،وگاهیازشفادادناستفاده
میکردتامردمرامتقاعدکندکهاگرمیتواندبیماریهاراشفادهد،پسحتمًا
میتواندگناهانراهمببخشد)مرقس9:2-11راببینید(.یکمطالعهیمناسب
از بخشی گناه بخشیدن و دادن شفا که میکند مشخص خدا کالم دقیق و
کفارهیمسیحهستند)اشعیا4:53-5راببینید(.خدانمیتواندهمشفادهندهی
ماباشدهمعلتبیماری.بیاییداینرابرایهمیشهاینحقیقترادرقلبمان

جادهیمکهخدانیکوستوشیطانشریر!
وقتیهرسالفصلسرماخوردگیوآنفلوانزافرامیرسد،تماممردماز
تأثیراتاینبیماریهااذیتمیشوند–مردمخوبومردمشرور،جوانوپیر!
کاماًلتصادفیاستوبعیداستکهفکرکنیمآنانکهسرمامیخورندگناهکار
هستنوآنانکهبیمارنمیشوندبیگناه.گرچه،فکرمیکنماینحکیمانهاست
کهوقتیبیمارشدیمازخدابپرسیمکهآیامابرایبیماریدریبازکردهایم.
غالبًامادرمراقبتازخودماندرستعملنکردهایم،وسیستمایمنیماضعیف
شدهاست،ومامستعدبیماریشدهایم.گرچهخداممکناستچیزهاییرابر
ماآشکارکندکهدرآیندهبایدازآنهااجتنابکنیم،امازمانهاییهموجود
داردکهاینکاررانمیکند.وقتیاوساکتاست،منفقطبرایشفادعامیکنم

وبهخدااعتمادمیکنمکههمهچیزرابرایخیریتمنانجامدهد.
صحبت سرماخوردگی یا آنفلوانزا درمورد وقتی موضوع این فهمیدن
که میشود دشوار مقوله این با آمدن کنار زمانی اما است، ساده میکنیم
صحبتازبیماریسرطانیایکبیماریدردناکوصعبالعالجدیگرباشد.و

هرچهموقعیتدردناکترباشد،درکشبرایمادشوارترمیشود.
اگر که شدم متوجه اواخر همین و داشتم، سینه 1989سرطان سال در
عاقلتربودموازبدنمدرستمراقبتمیکردم،میتوانستمازآندوریکنم.
درآنزماندرزندگیام،خدمتماتقریبًاتازهبودومنتحتاسترسدائمی
بودم،چونآنموقعهنوزدرمورداعتمادبهخداوصبوربودنزیادنمیدانستم.
عالوهبرتالشکردندرگسترشخدمت،مندریکفرآینددرونیشفاباخدا
حرکتمیکردمکهآنهمدردناکودشواربود.منبهاندازهینمیخوابیدم،
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نداشتم، کافی استراحت کارمیکردم، نمیکردم،خیلیسخت مناسب ورزش
غذاهاینامناسبزیادمیخوردم،قهوهزیادمینوشیدم،آببهاندازهیکافی
نمینوشیدم،واغلبعصبانیوناراحتبودم،کاماًلسرخوردهبودم–واین
لیستهمچنانادامهداشت.نتیجهاینشدکهاسترسباعثبهمخوردنتعادل
هورمونیدربدنمشدورویسیکلپریودمناثرگذاشت،درنهایتمنپیش
استروژن تزریق و بیاورند بیرون را اوتوصیهکردکهرحمم و رفتم، دکتر
بگیرم.تجویزاوبسیارمؤثربود،ودرنهایتهردهروزتزریقداشتم.بعداز
حدودیکسال،پزشکانیکتوموروابستهبهاستروژندرسینهتشخیصدادند.
آنباسرعترشدمیکردوازنوعخطرناکبود،ومجبوربودمجراحیشوم.
دراینشرایطخدامرامجازاتنکردیابهخاطردرستمراقبتنکردنازبدنممرا
سرزنشنکرد.جراحیموفقیتآمیزبودومندیگربهدرمانبیشترینیازنداشتم.
برایمناینیکمعجزهبود.اماخدااینموقعیترابهکاربردتابهمندرسمهمی
بدهدتابهبدنماهمیتبدهمچونمعبداوست،ومناالنتصمیماتروزانهیبهتری
درارتباطباسالمتجسمانیاممیگیرم.منبهاینمرحلهازباورشخصیرسیدهام
کهازآنجاییکهمابهقیمتیخریداریشدیموبهخداتعلقداریم،وچونبدنهای
مامعبد)خانه(خداست،بیتوجهیوبدرفتاریبابدنمانگناهاست.اگراینتعلیم
بهنظرشمازیادهرویاست،فعاًلآنراکناربگذارید،اماازشمامیخواهمبهحد

کافیبرایخودتانارزشقائلباشیدکهبهخوبیازخودتانمراقبتکنید.
مردم بیشتر- هم شاید – از خیلی که فهمیدهام مردم ازصحبتهای من
ازبدنهایخودسوءاستفادهمیکنند.ممکناستمادرمورداهمیتسالمت
جسمانیآگاهینداریم،وبهخاطرایندلیل)اگرعلتدیگرینباشد(،خوباستکه
ازخدابابتمنبعاصلیهربیماریایکهداریمسؤالکنیم.منپیشنهادمیکنمبرای
مطالعهیکتابیدرموردسالمتیروح،جان،جسمزماناختصاصدهیدومنباور
دارماینکارچشمانشمارارویچیزهاییکهتابهحالنمیدیدیدبازخواهدکرد.
بود،و بامنبسیارمهربانوبخشنده زمانیکهمنسرطانداشتمخدا
ماحصلنمیتوانستبهترازآنچهشد،باشد.منمیخواهمدربیانتجربهام
دچار که کسانی نمیگویم وجه هیچ به من که باشد، روشن کاماًل نکته این
سرطانشدهاندحتمًاازخودشانخوبمراقبتنکردهاند.منتمامدالیلپشت
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بیماریوناخوشیرانمیدانم،امااینرامیدانمکهمابایدرویسالمتیخود
سرمایهگذاریکنیموتاجایممکنخوشبنیهبمانیم.شیطانبرزمینگردش
میکندوکسیرامیجویدتاببلعد،ومنهرکاریخواهمکردتامطمئنباشمکه
آنشخصمننیستم.اولپطرس8:5میگوید،"متعادلباشید...هشیارومراقب
باشید،زیرادشمنشماابلیسهمچونشیریغراندرگردشاستوکسیرا
میجویدتاببلعد."پطرسمیگویدمتعادلباشیدتابلعیدهنشوید.منمطمئنًادر
نگرشمبهزندگیکاماًلنامتعادلبودم.مانمیتوانیمقوانینخدادرموردسالمتی
کهدرکالماوهسترابشکنیموتوقعداشتهباشیمهیچناخوشیپیشنیاید.
ازهمهیاینهاگذشته،اگرازخودمانبهخوبیمراقبتنکنیم،خستهخواهیمشد.
بهعلتآرتروزوناهنجاریمفصلران،یکجراحیجایگزینیران اخیراً
کاملانجامدادم.گرچهازروندمثبتبهبودیخودممتعجببودم،چندروزی
دردشدیدیراتجربهکردمکهفعالیتشدیدباعثآنبود.بدنمبااعالمدرد
بهمنمیگفتکهآرامحرکتکنم،فعالیتمراکمکنم،وصبورترباشم.حتی
دکترمبهمنگفتبگذارمدردراهنمایمباشد،کهچهکاریرامیتوانمانجام
دهموچهکاریرانه.اوگفت،"اگریکروزخیلیکارکردیوروزبعددردت

زیادشد،فعالیتتراکمکنوبگذارناحیهیدردناکآرامشود."
همانطورکهپولسبهافسسیاننوشت:"پسازانجامهمهچیز،بایستید."
)افسسیان13:6راببینید(.درمسیحبمانید،درمحبتاوبمانید،وبهاواعتماد
کنیدکهشماراشفامیدهد.آنچهخدابهشمانشانمیدهدراانجامدهیدوبعد

درحالیکهمنتظرترمیموشفاهستید،درمحبتاوآرامیبگیرید.

فرد حکیم کم تر از شخص نادان رنج می کشد
گرچهشخصحکیمازتمامرنجهادورنمیماند،اماازخیلیازمشکالتی
کهفردنادانگرفتارشمیشود،دوریمیکند.باتوجهبهقانونخدا،ماآنچه
کاشتهایمرادرومیکنیم)غالطیان7:6؛متی1:7-2؛لوقا31:6راببینید(.این

برایمنتفکربرانگیزاستوهرروزبایدآنرابهیادآوریم.
اگرمردیگاهگاهینسبتبههمسرشوفادارنباشد،اوازبابتازدست
دادنرابطهاشباهمسرشرنجخواهددید.ایناشتباهخوداوست،اوآنچه
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کاشتهاسترادرومیکند.اگرکسیبیشازحدخرجمیکندودرنهایتزیر
فشاربدهیمیماند،اشتباهخوداوست،اوآنچهاحمقانهکاشتهاسترادرو
میکند.کتابامثالارجاعهایزیادیداردکهچطورسخنانشخصناداندر

زندگیاشباعثدردسراوخواهدشد.اینیکنمونهاست:

لبهایجاهلدرگیرنزاعمیشود،زبانشبهاستقبالکتکمیشتابد.
زبانجاهلنابودیاوست،لبانشدامبرایجاناو.

امثال7-6:18

همینطورآیاتزیادیهستندکهبهماتعلیممیدهندکهسخنانحکیمان
چقدرمفیدهستند.اینهمفقطیکنمونه:

هستندکهسخنانباطلشانچونضربشمشیراست،
امازبانحکیمانشفامیبخشد.

امثال18:12

عالوهبرتالشبرایگفتنکالمحکیمانه،میتوانیماعمالحکیمانهرانیز
ارزشمندترینچیزیکهمیتوانیم تعلیممیدهدکه ما به امثال کنیم. انتخاب
جستجوکنیمحکمتاست.وعدههاییکهبرایحکیماندادهشدهاستفراوان

ورویاییهستند:رحمت،ثروت،عمرطوالنی،پیشرفت،حفاظتو....
واضحاستکهمانمیتوانیمفوراًاثراتهرانتخاباحمقانهایراکهانجامدادهایم
دروکنیم،یاتجربهکنیم،وگرنههمهمابهطورجدیدرمشکلمیافتیم.خوشبختانه،
مامیتوانیمبخششخداورحمتاورادریافتکنیم،اماوقتیکهمرتباًحماقت

میکاریم،نتایجآنرادروخواهیمکردوبهنوعیرنجیراتجربهخواهیمکرد.
و شده، ساخته اخالقی بنیانهای روی که میکنیم زندگی دنیایی در ما
عواقبیبرایرفتارغیراخالقیوجوددارد.برایمثال،اگرشخصیالکلبنوشد
ورانندگیکند،ممکناستمجروحشودیاشخصدیگریرامجروحکند.اگر
تنهاخواهد کسیهموارهخلقوخویبدیدارد،بهاحتمالزیاددرزندگی
ماند.اگرکسیرابکشند،بااینکهمیتوانندبخشیدهشوندامااحتمااًلعمرشان
رادرزندانخواهندگذراند.اینفکرخوبیاستکههرروزرابااینفکرشروع
کنیمکهسخنانماواعمالماچهعواقبیدارند.ممکناستاینکارباعثشود

تصمیماتحکیمانهتریبگیریم.
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ماسزاوارشهستیم که پطرسرسولدرموردرنجیصحبتمیکند
بهخاطر که است بهتر میگوید او نیستیم. سزاوارش که رنجی نیز و
اشتباه کار برای عادالنه اینکه تا بکشیم رنج ناعادالنه کاردرست انجام

ببینید(. 15-16را :4 19-20؛ :2 )اولپطرس
منقطعًامیتوانمبگویمکههرچهبیشترکالمخدارامطالعهمیکنم،بیشتر
ازآنحکمتمیآموزم،وبیشترازآندرزندگیامبهکارمیبرم،درنتیجه
کمترگرفتاررنجمیشوم.کتابمقدسکتابراهنمایمابرایزندگیاست!و
میتواندبهماکمککندتادرموردهرتصمیمیبادقتفکرکنیم،اینمهماست
چونهرانتخابعواقبخودشرادارد.کسانیکهکالمخداراپیرویمیکنند
هیچوقتقربانیشرایطنخواهندشد،چوننهتنهامیتوانندتصمیماتیبگیرند
کهبهآنهادرغلبهبرمشکلکمکخواهدکرد،بلکهآنهاازمشکالتمیتوانندیاد
بگیرند.منپیشازاینکهکالمخدارایادبگیرمیکقربانیآزارجنسیبودم،اما

االنازتأثیراتآنآزادمچونمنتصمیماتیموافقارادهیخداگرفتهام.

ما به خاطر ایمان به مسیح متحمل رنج و عذاب خواهیم شد
تیموتائوسنوشتکههرکسیکهبخواهدزندگی به یادآوری برای پولس
)دوم کشید خواهد رنج مذهبیاش موضع بهخاطر باشد داشته خداپسندانهای
تیموتائوس12:3راببینید(.پولسهمچنینمیگویدکهگرچهاومتحملجفاهاشده
بود،اماخدااوراازتمامآنهانجاتدادهبود)دومتیموتاووس11:3(.منبسیار
خوشحالمکهدرمیانهیتمامانواعرنجها،ماوعدهیرهاییومزیتاعتمادکردن
بررهاییخداراداریم.ممکناستمجبورباشیمکهصبوریپیشهکنیموبرای
دورهایمتحملسختیایباشیم،اماخداامیناست،تازمانیکهمارارهاییبخشد،

ماراتقویتمیکندتاآنمشکلرابادیدیخوبومثبتتحملکنیم.
تعدادکمیازمامیتوانندبگویندکهمستحکموباقدرتبرایمسیحایستادهاند
ودرپاسخ،هیچجفاییراتجربهنکردهاند.اینجفااغلببهشکلطردشدگیاست.
تجربهیشخصیمندراینزمینهبسیارسنگینودردناکبود.بهمحضپیرویاز
دعوتخدابرایتعلیمدادنکالم،ازمنخواستهشدکهکلیسایمراترککنم،وطرد
شدنراازجانبخانوادهودوستانتجربهکردم.بهعنوانانسان،برایمایافتناتحاد
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باوجودتمامتفاوتهایکاردشواریاست.مامیخواهیمهمهمثلماباشند،چون
اگرنباشندحسمیکنیمکهفکرها،نظرات،واعمالمازیرآتشحملهقراردارند.

منداشتمپابهمحدودهیبیرونازهنجارطبیعیونقشپذیرفتهشدهیزنان
میگذاشتم،وایمانداشتمکهدعوتمراازخداشنیدهبودم.اینبهاندازهکافیمردم
راخشمگینکرد.منفکرکردمکهچهکسیهستم؟تحصیالتمناسبینداشتم.یک
زنبودم،وزناندرحیطههایمذهبیماچنینوظایفیراانجامنمیدهند.آنزمان
نتوانستماینراتشخیصدهم،اماایناولینآزمایششریربودتامنتسلیمشوم

وهمانجاییکهبودمباقیبمانم،یعنیدرتیرهروزیومنفعلبودن.
رسوالنازروحالقدسهشداردریافتکردندکهجفاخواهنددید،بااینحال
شجاعانهادامهدادند.عیسیبهماتعلیممیدهدکهکسانیکهکالمرامیشنوند
و»بیدرنگآنراباشادیمیپذیرند...تنهااندکزمانیدواممیآورند.آنگاهکه
بهسببکالم،سختییاآزاریبروزکند،دردممیافتند.«)مرقس16:4-17راببینید(.
همهیمامیخواهیمکهموردپذیرشدیگرانباشیم.دردطردشدگیبرای
هیچکسلذتبخشنیست؛اینیکدرداحساسیکاماًلشدیداست،واثراتآن
میتواندتامدتیطوالنیبامابماند.عیسیطردوتحقیرشد)اشعیا3:53را
ببینید(.درواقعیوحنا25:15میگویداوبدوندلیلموردنفرتبود.اونیکو
بودوهیچکاراشتباهیانجامندادهبود،وبااینحالآزاردیدهبود.واوبهما
میگویدکهشاگردازآقایشباالترنیست)لوقا40:6راببینید(.اگراورنجکشید،

ماهممیتوانیمانتظاررنجراداشتهباشیم.
میخواهمدوآیهدربارهرنجکشیدنباشمادرمیانبگذارمکهدرسالهای

اولیهیزندگیامدرکشانبرایممشکلبود:

زیراپسندیدهاستکهکسیازآنروکهچشمبرخدادارد،
چونبهناحقرنجکشد،دردهاراتحملکند...

چه،برایهمینفراخواندهشدید،
زیرامسیحبرایشمارنجکشید

وسرمشقیگذاشتتابرآثارقدمهایویپانهید.
اولپطرس21،19:2

مننمیتوانستمبفهممچرازمانیکهمنرنجمیکشیدم،خدامیتوانستخشنود
باشد،اماباالخرهمتوجهشدمکهاینرنجودردمننبودکهاوراخشنودمیکرد،
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رنجهایمانیستند

االن همین که شرایطی هر در
میباشید، آن از عبور حال در
باشماست بدانیدکهخدا را این
شما شفای و رهایی برای او و

نقشهایدارد.

بلکهاینحقیقتکهمنمایلمبهخاطراواینکارراانجامدهم.این
کهخداراجاللمیدهند،بلکهتواناییمادر
این در نیکو طرزبرخورد و نگرش داشتن
رنجها،خداراجاللمیدهد.زمانیکهمارنج
میکشیم،خدانیزبامارنجمیکشد،همانطور
کهزمانیکهکودکانمارنجمیکشندماهم
از را ما نمیتواند چیز هیچ میکشیم. رنج

لحظه یک برای حتی نمیکند، ترک را ما هرگز او و سازد، جدا خدا محبت
)رومیان38:8-39؛عبرانیان5:13راببینید(.حتیاگرمااحساسکنیمکهاو
ماراترککردهاست،همانطورکهعیسیبرصلیبچنیناحساسیداشت،او
اینکاررانکردهاست.درهرشرایطیکههمیناالندرحالعبورازآنمیباشید،

اینرابدانیدکهخداباشماستواوبرایرهاییوشفایشمانقشهایدارد.
عیسیگفتوقتیدرراهپارساییآزارمیبینیمبرکتیافتههستیموپاداشما
درآسمانبزرگخواهدبود)متی10:5-12راببینید(.ممکناستشماهممثل
منترجیحبدهیدتازمانرسیدنبهآسمانصبرنکنیدتاپاداشبگیرید،عیسی
همچنانگفتاگرماهرچیزرابهخاطراووانجیلترککنیم،دراینزندگیو
درعصرآیندهحصادوبرداشتیبرایمامقرراست)مرقس29:10-30راببینید(.
ازایندوآیهمیبینیمکهوعدهیپاداشهمبرایآسمانوهمبرایزمیناست.
یکیازچیزهاییکهمااغلببرایخدمتخداباتمامقلببایدترککنیمشهرت
واعتبارماست.عیسیخودشراازاعتباروشهرتخالیکرد)فیلیپیان7:2را
ببینید(،واالنبرایمنفهمیدندلیلشآساناست.وقتیمابهاینکهمردمدرمورد
ماچهفکرمیکنندبیشازاندازهاهمیتبدهیم،نمیتوانیمهرگزمسیحراکاماًل
پیرویکنیم.مناعتباریراکهدربینآشنایانمداشتمقربانیکردمچونآنزمان
میدانستمکهخدامرادعوتکردهاست،واالن،بعدازگذشتسالها،اوبهمن

پاداشدادهاست.االنمنصاحبدوستانبسیاربیشتریازقبلهستم.
خداکسانیکهاوراباجدیتجستجومیکنندپاداشمیدهد)عبرانیان6:11
راببینید(.وقتیشماازجفارنجمیکشید،بهپیشرو،بهپاداشیکهخدابرایشما
مهیاکردهاستچشمبدوزید!اگرشمابهخاطرازدستدادنآبرویایکقضاوت
نامنصفانهرنجمیکشیدیابهخاطرایمانتانبهخدانقدمیشویدناامیدنشوید.

اعتمادکردنبهخداراادامهدهیدومنتظرپاداشتانباشید.
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درفصلپیشین،سهدلیلآوردمکهچرارنجمیکشیم.اولین،وجودگناه
بود.دومین،مندرموردرنجهاییکهحاصلانتخابهایغیرحکیمانههستند
صحبتکردم.وسوم،درموردرنجهاییصحبتکردمکهبهخاطرایمانمانبه

خدامتحملمیشویم.
دراینفصلمیخواهمدالیلدیگریبرایرنجکشیدنمطرحکنم،ودعا

میکنمکهاینمبحثبهسلوکشماباخداکمککند.

ما به خاطر گناه دیگران، ناعادالنه رنج می کشیم
تحملایننوعرنجبرایمابسیارسختاست،چونماحسمیکنیمکاماًل
بیگناههستیموبهخاطرچیزیکهفراترازکنترلماسترنجمیکشیم.اولین
فکریکهداریمایناست،اینعادالنهنیست،ومطمئنًاهمینطورهماست.اما
بااینکهزندگیهمیشهمنصفانهنیست،کسانیکهبرخدااعتماددارندمیتوانند
منتظرباشندکهعدالتاوراببینند–درزماناووبهشیوهیاو.چونخداعدالت
رادوستدارد،اوازتبدیلکردنناراستیهابهراستیلذتمیبرد.اوحامیما

استوزمانیکهباماناعادالنهرفتارشدهاستاوجبرانمیکند.
کردن رفتار ناعادالنه خواه باشد، کودکی در جنسی سوءاستفاده خواه
رفتار باشد، دیگر علت هزاران یا و ملیت جنسیت، پوست، رنگ بهخاطر
نداشته باآن اگربرخوردمناسبی ناعادالنههمیشهآسیبعمیقیمیزند،و
بگذاردکهروی باقی باشیم،میتواندجراحتوزخمهایعمیقیبرجانما

نحوهیزندگیکردنمااثرخواهدگذاشت.
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یکیازصفاتخداکهمنبهخاطرآنبسیارهیجانزدههستمایناستکه
اوخدایعدالتاست.اینیکیازوعدههاییاستکهمامیتوانیماعتمادمانرا

برآنبگذاریم:

زیرااورامیشناسیمکهفرمودهاست:"انتقامازآنمناست؛
منهستمکهسزاخواهمداد"ونیز:"خداوندقومخودراداوریخواهدکرد."

عبرانیان30:10

وه!اینآیهایشگفتانگیزوآرامشدهندهاست،واگرشمابهخاطررفتار
خدا به و کنید مخفی قلبخود در را آیه این میکشید، رنج ناعادالنهکسی

اعتمادکنیدکهاینوعدهرادرزندگیشمامحققسازد.
منعدالتاورادرموقعیتهایزیادیدرزندگیامتجربهکردهام.پیشتر
بهطردشدگیاشارهکردمکهابتدایخدمتمآنراتجربهکردم،وگرچهسالها
ازمنعذر بودند زده بهمنآسیب عمیقًا که افرادی از طولکشید،بعضی

خواهیکردندوگفتندکهرفتاریکهبامنداشتهانددرستنبودهاست.
جبرانناعدالتییعنیدرقبالاتفاقیکهبرایشمارخدادهاست،بهشما
بازپرداختشود.هیچچیزشیرینترازایننیستکهخدابهشماافتخارکندو
شمارابرکتدهدچونیکنفرباشماغیرمنصفانهرفتارکردهاست.امااگر
خواهاناینهستیمکهشاهدحمایتخداازماباشیم،نبایددیگرانرامجبور

کنیمکهرفتارناعادالنهشاننسبتبهماراجبرانکنند.
بعدازموردسوءاستفادهجنسیقرارگرفتنتوسطپدرمورهاشدندرآن
شرایطتوسطمادرموبقیهیبستگان،هیچکسبهمنکمکنکرد،منحقیقتاًافکاری
درمنشکلگرفتهبودکهزندگیامرامسموممیکرد.دوستداشتمبرگردمو
سراغآنکسانیبرومکهمراآسیبزدندوهمچنینکسانیکههیچکمکیبهمن
نکردند.منتلخبودموپرازرنجش،واحساسمیکردمدنیابهمنبدهکاراست.
البته،هیچکدامازاینرفتارهاوطرزبرخوردهابهمنکمکینکرد.آنهانهمشکلمرا
حلکردند،نهحالمنرابهترکردند،تنهااحساسبدبختیمرابیشترمیکردند.من
آزارجنسیدیدهبودم،اینبهاندازهیکافیبدبود،اماپسازگذشتسالهامن
هنوزیکقربانیبودمودرگذشتهیخودگرفتاربودم.احساسمیکردمهیچوقت

نمیتوانمزندگیطبیعییااحساسیسالمیداشتهباشم.
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منیکمسیحیبودم،اماکالمخدارابهدرستینمیدانستم.منتولدتازه
داشتم،ولیبهجایاینکهروشهایخدارایادبگیرموپیرویکنم،کارهارابه
روشخودمانجاممیدادم.تااینکهیادگرفتمکهخداعدالترادوستداردو
میخواهدبامسائلگذشتهامخودشبرخوردکند،بهجایاینکهمنبهروش
خودمکاریکنم.بمحضیادگیریاینموضوعهمهچیزبرایمنشروعبه
تغییرکرد.نمیگویمتماماینهادریکشبانجامشد،امابهتدریجشکستگیمن
شفایافتوحقیقتًاخداتمامآنبدیهاییکهبرایماتفاقافتادهبودرابرگرفت

وماحصلینیکوازآنبهمنبخشید.
خدامیخواهدماگذشتهرارهاکنیمودشمنانخودراکاماًلببخشیم،برای
آنهادعاکنیموحتیاگرخداماراهدایتمیکند،آنهارابرکتدهیم.پدرم
درعاقبتازمنعذرخواهیکردوباپشیمانیاشکریخت.مناینافتخاررا
داشتمکهاورابهسمتخداوندهدایتکنمواوراتعمیددهم.اوبهمنگفت

چقدربهمنوخدمتمبارکیکهدارمافتخارمیکند.
فکرمیکنمایندرستاستکهبگوییماکثررنجهایمادرزندگیازجانب
افرادشریریبرماتحمیلمیشودکهرفتاردرستیباماندارند،امابعضیاز
آنهامیتوانندازطرفافرادیباشندکهمیگویندمارادوستدارند.درچنین
مواقعیزخمهاعمیقترهستند.امامهمنیستیکمشکلچقدرعمیقیاشدید
بودهاست،خدامیتواندبهآنرسیدگیکند،آنراشفادهد،ازآننیکوییبهبار

آورد،ودردگذشتهراجبرانکند.
بهعوضخاکستروشادمانیعوضسوگواریمیبخشد تاجی ما به او
)اشعیا1:61-3راببینید(.واووعدهمیدهدهرچهماازدستدادهایمراجبرانکند.

آنگاهیهوهخدایتاننیزسعادترابهشمابازخواهد
گردانیدوبرشمارحمکرده،دیگربارشمارااز

میانتمامیاقوامیکهیهوهخدایتانشمارابدانجا
پراکندهساختهبود،گردخواهدآورد.

تثنیه3:30

هیچکسدرزندگیخوددردورنجنمیخواهد،اماخوباستبدانیدوقتی
شمادرحالتحملرنجهستید،اگرطریقخدارادنبالکنیدوبهاواعتمادکنید،

خداآمادهاستآنرابرایشماجبرانکند.
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ما رنج می کشیم چون می خواهیم چیزهایی را  تغییر دهیم 
که فقط خدا می تواند آنها را تغییر دهد

به یادبگیرمکهمنجر اولینچیزهاییکهمجبوربودم از فکرمیکنمیکی
کاهشرنجهایاحساسیامشداینبودکهیادگرفتمکهعنانکنترلتمامجهاندر
اختیارمننیست.منذاتاًباخلقوخویقویوجسورمتولدشدهام،باسرشت
»کنترلکننده«،ودرنتیجهسعیمیکردمهمهچیزراکنترلکنموچیزهایزیادی
راتغییردهمکهاصاًلحقانجامشرانداشتم.اینموضوعسالهامایهیدردو
رنجمنبودتااینکهفهمیدمخدابیشتردوستداشتمراعوضکندتاشرایط
ناخوشایندمرا.البتهمنتالشمیکردمافرادیکهدردنیایمبودندراهمتغییردهم،
تامرابیشترخوشحالکنندوبرایمنمناسبترباشند،امامنبایدیادمیگرفتم
)واینبهسادگیوبهسرعتنبود(کهفقطخدامیتواندمردمراتغییردهد،واگر

آنهاکمکخدارانخواهنداوهماینکاررانمیتواندبکند.
بهمحضاینکهیادگرفتمبرایمردمدرجاییکهبودندارزشقائلشومبه
عوضجاییکهمنمیخواستمباشند)ومنهنوزهرروزاینرایادمیگیرم(،
مقدارزیادیازرنجوناراحتیامکمشد.منبهشدتبهفروتنینیازداشتم،و
گرچهخدامارادعوتمیکندکه"خودمانرافروتنکنیم"تعدادکمیازما
میخواهندکهاینکارراانجامدهند،پساوخوْداینکاررابرایمامیکند.
اواینکارراباقراردادنمادربینمردمیکهماراعصبانیوسرخورده
میکنند،انجاممیدهدوپسازاینکهماکاماًلامیدخودراازپایانیافتنرنجی
کهآنهابرماتحمیلکردهاندازدستمیدهیم،درنهایتمیفهمیمکهخدادر
حالبهکاربردنبودهاستتاانگشتخودرارویمشکالتعمیقوجودما
بگذارد.اونجاتدهندهیماست،اوهمیشهچیزهایبدرادرزندگیمابهکار

خواهدبردتاسببنیکوییبرایماشوند!
متوجهشدهایدکهممکناستعکسالعملشمانسبتبهمشکل،شایدهمان
مشکلاصلیشماباشد،نهآنچهکهشمادرابتداآنرامشکلتلقیکردهاید؟برای
سالهافکرمیکردممنشادنیستم،چوندیِوبهخواستههایمنتوجهنمیکند،
اماخدابهمننشاندادمشکلاصلی،رفتارخودخواهانهمناست.منبهتالش
برایعوضکردناوادامهدادم،وهیچکدامازتالشهایمننتیجهیخوبیدرپی
نداشت،چونخداازشرایطاستفادهمیکردتابهریشهیواقعیمشکلمنبپردازد.
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کالمخدابهمامیگویدکهروزیپسربچهایچوپان،بهنامداوود،برای
برسر را پادشاهی تاج اینکه از پیش مدتیطوالنی اما پادشاهیمسحشد.
بگذارد،مجبوربودزیردستیکپادشاهدیوانهوشریرکارکند،پادشاهیکه
قراراوجانشینششود.اکثراتفاقاتیکهبرایداووددردستانشائولافتاد

بهنظرغیرمنصفانهبودند،امابااینحالدرهمهیآنهاهدفیوجودداشت.
یادممیآیدکهشخصیاینپیغامراشنیدهامکهخداشائولپادشاهرابکار
بردتا"شائول"راازوجودداوودبیرونآورد،پیشازاینکهاوهمپادشاهی
شبیهشائولشود.میدانمکهایندرزندگیمندرستبود.میتوانمبهخشونتی
اوچیزهای رفتار از کهمن االنمیفهمم و کنم، نگاه بود پدرم رفتار در که
زیادییادگرفتم،امادرآنمقطعنمیتوانستماینموضوعرادرککنم.منزنی
بودمکهبرایکارخدمتدعوتشدهبودم،امابهخاطرآزارهاییکهدرکودکی
دیدهبودم،سنگدلبودم.شیوهيکاریمنتندوسختگیرانهبود،ودرمورد
نمیکردندخیلیشریعتگرا یا بایدمیکردند کاری بقیهچه من بهنظر اینکه
بودم.ارتباطبامنبهمعنیپیرویازقوانینمنبود،ورویپیرویکردناز
قوانین"من"تأکیدداشتم!منجذبهداشتمولیفاقدشخصیتروحانیایبودم
کهدرخوردعوتیبودکهخداوندازمنداشت.نسبتبهرفتارخودمنابینابودم
نیازداشتندکه آنهادرزخمهاوکوفتگیهایجانمنریشهداشتندو چون
تکلیفشانمشخصشود.مسیحیبودنبهاینمعنینیستکهدرتمامطول
زندگیمانبایدمشغولتعدیلرفتارهایمانباشیم،اماماحقیقتًانیازداریمکهبه
عیسیاجازهدهیمتاماراازدرونتغییردهدومارابهصورتخودشدرآورد.
خداوندیکرهبرروحانیوچندنفردیگرراکهبامنرفتارخوبینداشتند
رفتار من با که کنم رفتار طوری مردم با نباید که بفهمم من تا برد بهکار
کردهاند.خداحقیقتًابهمنلطفداشتکهچندسالمرادررابطهنزدیکبا
چنینمردمیگذاشت،گرچهبسیاردردناکبود،امافوقالعادهبهمنکمککرد
وازمنشخصبهتریساخت.میخواهمبگویمگاهینیازداریمکهمشکلی
یاموردناراحتکنندهایاتفاقبیفتدتابهجایتصوریکهازخودمانداریم،
باخودِواقعیمانروبهروشویم.ابرغروربهراحتیآسمانافکارماراتیره
میکند،وباعثمیشودنّقادانهدیگرانراموردقضاوتقراردهیم،وگرچه
ممکناستبدوناینکهمتوجهباشیمهمانکاریکهبهخاطرشازدیگرانانتقاد

کردهایم،خودمانآنکارراانجامدهیم)رومیان1:2راببینید(.
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بهنظرمپطرسنمونهیخوبیدراینحیطهاست.پطرسپرتکاپووپرحرف
بود.اوبرایکاربزرگیانتخابشدهبود،اماخودشراخیلیبیشترازآنچه
میبایست،بزرگترتصورمیکرد.بهخاطرمنافعخودش،میبایستاینطرز
فکرخودراتغییرمیداد.وقتیعیسیبهاوگفتشیطانمیخواستاورادر
تا است کرده دعا برایش او اما کند، غربال گندم مانند پیشرو آزمایشهای
ایمانشتلفنشود،پطرسسریعگفتحاضراستهمراهباعیسیبهزندان
برودوحتیاگرالزمشودبااوبمیرد.دستآخ،درهمانروزاوسهبارمسیح
راانکارکرد،وبهخاطراینشکستش،اوباخویشتنواقعیخودروبهروشد.او
مردضعیفیبودکهبهبخششوکمکخدانیازداشت.)اوقا62-55،34-31:22
راببینید(.وقتیعیسیبهپطرسگفتبرایشدعاکردهاست،پطرسبایدازاو

تشکرمیکردوتصدیقمیکردکهبههرکمکاوبهشدتنیازدارد.
بعدازانکارکردنمسیح،پطرستوبهکردوبهتلخیگریست،وادامهداد
تاتبدیلبهیکیازبزرگترینوتأثیرگزارترینرسوالنشد.ایننقاطضعف
مانیستندکهباعثمشکالتمامیشوند،بلکهعدمتمایلمادرمقابلهباآنها.ما
بایدحکیمباشیموهرروزازخدابخواهیمبهماکمککندونقاطضعفهایمان
راکهمانعمیشونداوخواستهاشراازطریقماعملیسازد،بهمانشاندهد.

ماهمیشهبایدارادهیخدارابیشترازهرچیزدیگریطالبباشیم.
پطرسماراتشویقمیکندکهخودرازیردستنیرومندخدافروتنکنیم
کهاودرزمانمناسبماراسرافرازمیکند)اولپطرس6:5راببینید(.فروتن
ساختنخودیعنیتحتیکچیزیماندنبهجایتقالبرایرهاشدنازآنبه
ایندلیلکهتحملشبسیاردشواراست.هیچکدامازمانمیخواهدرنجبکشد،

اماوقتیبرایماالزماستبایدآنراتحملکنیم.
فرضکنیدزنیبامردیازدواجکردهکهاووفرزندانشانراآزارجسمی
میکند.دراینشرایطاونمیتواندتحتاینآزاربماند.وبایدازاینمرددور
شود.مادرمنباپدرمماند،درحالیکهمیدانستاوبامنچهمیکرد،احتمااًل

اینبدتریناشتباهاودرتمامزندگیاشبود.
امافرضکنیدکسیدرشرکتیکارمیکند،جاییکهاوتنهاشخصمسیحی
است،پساوتنهاکسیدرآنمکاناستکهشاهدمسیحاست.اینفرد،ازسوی
عدهیزیادیازهمکارانشطردشدهومسخرهمیشودوحتیازترفیعیکه
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لیاقتشراداردمحرومماندهاست.آیابهخاطرشرایطسخت،بایدکارشراترک
کند،یادعاکندکهاگرخدامیخواهدکهاوکارشرارهاکندارادهاشراروشنکند،
واگرنمیخواهدارادهاوانجامشود؟درایننمونه،شایدخدابخواهدمدتیاوتحت
آنسختیهابماند،چوناودرآنمکانبهکسینیازداردکهدرمورداوبهسایر
همکارانشهادتدهد.دومتیموتائوس2:4میگویدمابایدآمادهیخدمتبهخدا

که موقعیتی برای همواره خدا
درآنهستیمبهمافیضخواهد

بخشید.

باشیم"کالمراموعظهکنیوبهگاهوبیگاهآمادهیاینکارباشی".
وقتیموقعیتییاشخصیباعثمیشودکهمامتحملرنجشویم،بایدهمیشه
ازخداهدایتبطلبیمکهدرآنشرایطچطوربایدرفتارکنیم.اینحکیمانهنیست
بگیریم.پولس کهزمانیکهآسیبدیدهایمبدونمشورتروحالقدستصمیم
بهغالطیانگفتشمااگرروحانیهستید،بارهایسنگینیکدیگرراحملکنید
)غالطیان2:6راببینید(.اولینواکنشمنچنینخواهدبود:"منمجبورنیستم
اینراتحملکنموقصدشراهمندارم"،اما
و میکند تحمل مرا عیسی دیگر، ازسویی

خوشحالمکهاواینکاررامیکند.
در متفاوت مشکالت از عبور از پس
زندگیام،متوجهشدهامکهخداهموارهبرایموقعیتیکهدرآنهستیمبهما
فیضخواهدبخشید.بهکالمدیگر،اگرمادرجاییباشیمکهاومیخواهد،او
میتواندفیضکافیبهمابدهدکهدرعمل،ازآنشرایطیکهشایددیگراناز

آناحساستیرهبختیکنند،مالذتببریم.
وقتیبهسالهایاولیهیسلوکمباخدانگاهمیکنم،بهنظرمیرسدمدام
یافت دیگری مورد حتمًا نبود، مورد این اگر بودم. کشمکش در چیزی با
داشت. وابستگی موجود شرایط به همیشه تقریبًا من حس و حال میشد.
بود، زیاد من کنفرانسهای از یکی تعدادشرکتکنندههای وقتی مثال، برای
خوشحالمیشدم،اماوقتیتعدادکمبود،ناامیدمیشدموحرفهایمنفی
زیادیمیگفتم.پسماهرکارممکنیراانجاممیدادیمتاتعدادشرکتکنندگان
باآنباال پایینمیشد،حالمنهم اماوقتیکهتعدادباال افزایشدهیم، را
که دهم تغییر را چیزی میکردم منسعی که فهمیدم بالخره میشد. پایین
را کار این مناسب زمان در و میتوانست، خدا اما دهم، تغییر نمیتوانستم
انجامداد.بهراستیزمانهایمادردستاناوست)مزمور15:31راببینید(.
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درنهایت،نگرانیهایمرابهخدادادم،وآرامشکافی،همانطورکهوعدهداده
بودمرادربرگرفت)فیلیپیان6:4-7راببینید(.

االنآمارتعدادشرکتکنندگانکنفرانسهایماخیلیبهتراست،اماگاهیهنوز
موردیپیشمیآیدکهبنابهدلیلیتعدادکماستوگرچههنوزایناتفاقاترا
دوستندارمولیدیگرمانندگذشتهباعثناراحتیمننمیشوند،چوندیگربرای
تعدادباالنمیجنگم،بههمینسادگی.ازآنموردبهنسبتناموفقعبورمیکنمو

بهسراغکنفرانسبعدیمیروم.
دفعهیبعدبهایندلیلکهسعیکردهایدچیزیراکهطبقمیلتاننیستعوض
کنیدودرنتیجهازنظراحساسییاروحیمتحملرنجشدید،ازخودتانبپرسید
آیاتالشیکهمیکنیدکاریاستکهفقطخدامیتواندآنراانجامدهد،اگراینطور

است،مصرانهدرخواستمیکنمکه"رهایشکنیدوآنرابهخدابسپارید".

ما رنج می بریم چون در دنیایی ناکامل زندگی می کنیم
بقیهی گناه یا گناهشخصی بهخاطر میتوانیم که دیدیم قبلی مباحث در
که است این ما کشیدن رنج دالیل بزرگترین از یکی اما ببریم، رنج مردم
مادردنیا–دنیاییپرازگناه-زندگیمیکنیموتازمانیکهزمینوجود
دارد،شرارتبیشترمیشود.فکرمیکنمدرهرنسلیمردمازروندروبه
بدترشدناوضاعشوکهمیشوند.بهیاددارموقتیبچهبودمازبزرگترها
حوادث از چقدر اینکه مورد در ما االن و بود، بدیهایی چه که میشنیدم
دنیامتحیرهستیمصحبتمیکنیم،وتاپیشازبازگشتخداوند،روزیهم
فرزندانمادورهمخواهندنشستودرموردچیزهایبدیکهدرنسلآنها
رخمیدهدوتاپیشازآنسابقهاینداشتهاست،صحبتخواهندکرد.فساد
وشرارتدرحالگسترشاست.آنهاثابتنمیمانندبلکهتکثیرمیشوند.دیِو
بهیادداردکهوقتیاولینپسرروزنامهفروشدرشهرمادزدیدهشد،حدود
بودرا داده آنهانمیتوانستندآنچهرخ بود.مردممتحیربودند، سال1950
دزدیدهشدن کنیم، نگاه میافتند امروزه که اتفاقاتی به وقتی اما کنند. درک
یکپسرروزنامهفروش،خمبهابرویکسینمیآوردوکسیراهمشوکه
متأسفانه و است، گذشته بدی همان به کهشرایط است این نمیکند.مشکل
بیشترخواهندشد. انسانها رنجهای و دردها اوضاع، بدترشدن با همراه
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گرچهماتمامپاسخهارانداریم،امااینامتیازراداریمکهبهخدااعتمادکنیم.
آیاخداازکسانیکهبهاواعتمادمیکنندمحافظتمیکند؟منکاماًلایمان
دارمکهاینکاررامیکند.گاهیداستانهاییمیشنویمکهخداچطورازکسی
حفاظتکردهاست،وماهمداستانهاییازتجربیاتخودمانداریم.امابعضی
وقتهابهنظرمیرسدکهحفاظتاوعملنکردهومابهخاطرچیزیکهقادربه
درکشنیستیم،رنجمیکشیم.بیاییدیکباردیگربهعقببرگردیمبهاظهارنظر
حکیمانهایکهازلیاستروبل*شنیدم:"واکنشنهاییخدابهرنجبشرییک
را چیز همه نمیتواند هیچکس اوست." پوشیدن جسم بلکه نیست؛ توضیح

توضیحدهد،اماعیسیمیتواندهمهرارهاییدهد.
اخیراًیکیازکارمندانماخانهاشوهرچهدرآنبودرادراثرسیلیکهدر
سنتلوئیزداشتیمازدستداد.اوسرپرستخدماتپزشکیماستوباسفر
بهکشورهایجهانسوموکمکبهمردمآنجافداکاریهایبزرگیکردهاست.
اوزنیخداترس،وبرآمدهازخانوادهایخداترساست.چرابایدایناتفاقبرای
اومیافتاد؟گاهیعلترخدادناتفاقاتدردناکفقطاینواقعیتاستکهماهمه
درایندنیازندگیمیکنیم.خبرخوبایناستکهخدادرحالرهاییدادناو
ازشرایطسختشمیباشد.مردموسازمانهایمختلفبهخانوادهیاوبرای
نیازداشتکمکمیکنند،وبهموقعتمام بارسازیوخریداریچیزهاییکه

کارهاتمامخواهدشد،واوصاحبخانهواثاثیهایبهترازقبلخواهدشد.
مسیحیاندیگریرامیشناسمکهنزدیکبودخانهشانراازدستبدهند
ولیایناتفاقنیفتاد.آنهامعتقدندکهخداآنهاراحفاظتکردهاست،ووقتی
آنهاشادیمیکنیم.چراعدهایمورد با رامیشنویم،همراه آنها ماشهادت
محافطتقرارمیگیرندوعدهاینه؟دوبارهمیخواهمتکرارکنمکهنبایدروی
پیداکردنتوضیحتمرکزکنیم؛بیاییدبهتجسمخداوندنگاهکنیموببینیمکهخدا

چگونهرهاییمیدهدورنجراترمیممیکندوآنرابهمنفعتتبدیلمیکند.

Lee Strobel *
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روی دیگر رنج کشیدن
پاهایویرابهزنجیرهاخستند،وجاناودرآهنبستهشد.

مزمور18:105)ترجمهیقدیم(

او از برادرانش بزرگ. کارهایی انجام رویای با بود مردجوانی یوسف
متنفربودندوبهاوحسادتمیکردند،چوناوجوانترینومحبوبترینپسر
بردندو بیابان به را او آنقدرشدیدشدکهیکروز آنها نفرت بود. یعقوب
بهعنوانبردهبهبردهفروشانفروختند،وتکهایازلباسخونآلوداوراپیش

پدربردند،وگفتندکهاوتوسطحیوانیوحشیکشتهشدهاست.
یوسفسالهایمشقتبارزیادیراگذراند،شرایطناعادالنهباعثشداو
رنجزیادیتحملکند،بااینحالاوبهخداوفادارماندوهمچنانبهاعتماد
کردنبهاوادامهداد.هرجاکهبودخدابهاولطفداشتودرنهایتاورادر
مقامدومبعدازفرعونمصرقرارداد.درنتیجه،خدایوسفرابراینجات
مردمزیادی–ازجملهاعضایخانوادهاش–ازگرسنگیدریکقحطیشدید،
بکاربرد.واکنشیوسفبهبرادرانشزمانیکهآنهامیفهمندکهاودرموضع
رفتار بهخاطر ناعادالنه که را دردی و رنج آن تمام میتواند و است قدرت

ظالمانهآنهامتحملشدهبودتالفیکند،متحیرکنندهاست:

برادرانشهمچنینآمدندودربرابراوبرزمینفروافتادندوگفتند:"اینک
مابندگانتوییم."امایوسفبهآنهاگفت:"مترسید.زیرامگرمندرجای
خداهستم؟شماقصدبدبرایمنداشتید،اماخداقصدنیکازآنداشت

تاکاریکندکهمردمانبسیاریزندهبمانند،چنانکهامروزشدهاست."
پیدایش20-18:50

اگردراینآیاتبهدقتتعمقکنیم،آنهابسیارشگفتانگیزهستند.یوسف
پسازپشتسرگذاشتنتمامآنسختیهابهجایاینکهتلخباشد،دستخدا
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رامیدیدکهازتمامآنشرایطبرایاوقصدنیکوکردهبود.حال،بهجایتلخ
بودن،آمادهیکمککردنبهبرادرانشبود.اینادامهیصحبتاوست:

"پسمترسید.مننیازهایشماوفرزندانتانرا
برآوردهخواهمکرد."بدینگونهآنانراتسلی

بخشیدوسخناندلآویزبهآنانگفت.
پیدایش21:50

زمانیکهسخنازکسیاستکهتجربههایدردناکوناعادالنهایراتحمل

کسانی که بگیریم تصمیم وقتی
را رساندهاند آسیب ما به که
خودمان به درحقیقت ببخشیم،

لطفکردهایم.

میکند،ودقیقًاهمانواکنشونگرشیکهخواستخداهسترابهآنسختیها
نشانمیدهد،یوسفکسیاستکهبرایمنیکقهرماناست.بدونتردید
اومردیقویبود.اوتا110سالگیعمرکردوبهنظرمیرسدکهدرمقایسه
باسالهاییکهدررنجوسختیگذرانید،سالهایبیشتریاززندگیاشلذت
برد.یوسفدرآنسویمحنتشازکسبپیروزیبزرگیلذتُبرد.ممکناست
بگوییمرنجاو،زندگیاورابهسطحیبهترارتقاداد.اگرماثابتقدمبمانیمو
حتیدررنجهایمانبهاعتمادکردنبهخدا
خواهیم کسانی جزو آنوقت دهیم، ادامه
و بزرگ مسئولیتی میتواند خدا که بود

برکاتیبزرگبهمابسپارد.
به که کسانی که بگیریم تصمیم وقتی
چون میکنیم، لطف خودمان به درحقیقت ببخشیم، را رساندهاند آسیب ما
غیرممکناستهمزمانهماززندگیلذتببریدوهمپرازتلخیباشید.ما

بایدایننمونهایکهدرزندگییوسفمیبینیمرادنبالکنیم.
سالهابعدازفروشیوسفبهعنوانبرده،اوبرایگناهیکهنکردهبود،
سیزدهسالدرزندانبود.اوبازنجیرآهنیبهزنجیرکشیدهشدهبود،در
مزمور105،کهپیشترنقلقولکردم،گفتهشدهکه"جاناوبخشیازآهن
کنیم، تعبیر را ازدیدگاهعملیآن اگر بهچهمعناست؟ این  محسوبشد"*
بهنظرمنمیرسداینکهجاناوبخشیازآهنمحسوبشد،یعنیاوقویتر
شد.بهکالمیدیگر،رنجاودرحقیقتاورابهشخصبهتریتبدیلکردواورا

برایحکومتبرمصرتجهیزنمود.
 APMC از ترجمه ی*
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بهتر یا تلخ را ما میتوانند ما "مشکالت که راشنیدهایم اینجمله بارها
سازند."واینعینحقیقتاست.اعتمادبرخدادرطیتمامطولمسیررنج
کشیدن،همیشهدرانتهاباخودشپاداشهمراهدارد.یکیازپاداشهاایناست

کهشماراقویترمیسازد.
درکتاباشعیا،خداتوسطنبیبامردمصحبتمیکندوآنهاراتشویق

میکندازآنچهپیشآمدهنترسند،چوناوآنهاراقویترمیسازد:

ترسانمباشزیرامنباتوهستم
وهراسانمباشزیرامنخدای

توهستم،وهراسانمباشزیرامنخدایتوهستم.
توراتقویتخواهمکردوتورایاریخواهمداد،

وبهدستراستعدالتخویشازتوحمایتخواهمنمود...
اینکازتوخرمنکوبیخواهمساختتیزونوو
دندانهدار؛کوههاراکوبیده،خردخواهیکرد،و

تلهارابهکاهبدلخواهیساخت.
اشعیا15،10:41

عبور آن از ما که ازشرایطی که خدا وعدهی از است دیگری مثال این
میکنیماستفادهمیکندتاماقویترشویموازآنچهقباًلبودیمبهترشویم.
اماتماماینهابستهبهایناستکهآیادرچیزهایدردناکیکهباآنرویاروی
میشویماعتمادخودرابرخدامیگذاریمیانه.ممکناستشمااالندرهمین
اینوعدهبرایشماست.دشمنانشماشایدقصدآسیبزدن باشید، مسیر
بهشماراداشتهباشند،اماخداآنرابراینیکوییشمابهکارخواهدُبرد،و
دراینفرآیند،اوازشماشخصبهتریخواهدساخت.وقتیزندگیسختو
دردناکاست،بهیادآوریدکهخداشمارادوستدارد،وبهخاطرهمین،شما

نبایدبترسید.اینداستانکوتاهبهایننکتهاشارهمیکند:
مردیکهتازهازدواجکردهبودباهمسرشبهخانهبرمیگشتند.بخشی
ازمسیررابایدباقایقیازدریاچهمیگذشتند.وقتیاینکارراانجاممیدادند
امواجشد،زنترسید.شوهرش،خیلی قایقدستخوش طوفانشروعشدو
آرامبهنظرمیرسید،اوازهمسرشپرسیدکهچرانمیترسد.اولبخندزدو
چاقوییبیرونآوردونزدیکزنگرفت،گوییمیخواهدبهاوآسیببزند.زن
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اصاًلنترسید،ووقتیمردپرسیدکهچرانمیترسی،اوگفت،"چرابایدبترسم؟
میدانممرادوستداریوممکننیستبهمنصدمهبزنی."

مردگفت،"برایهمیناستکهمنازاینطوفاننمیترسم.میدانمکهخداما
رادوستدارد،مهمنیستچهاتفاقیبیفتد،اوبراینیکویماعملخواهدکرد."
مهمنیستدرطولزندگیباچندطوفانبرخوردمیکنیم،دردستانمحبت

خداماهموارهازامنیتبرخورداریم.

همدلی و دلسوزی
باعثشده متحملشدهام، زندگی در که رنجهایی که متوجهشدهام من
هیچ ما اگر کنم. پیدا میکشند رنج که مردمی به نسبت بیشتری دلسوزی
تجربهایازرنِجموردبدرفتاریقرارگرفتنیاازدستدادننداشتهباشیم،

دشواراستکهبامردمیکهدراینشرایطهستندارتباطبرقرارکنیم.
نصیحتکردنراحتاست،امابدونداشتنتجربه،طرزبرخوردماممکن
استتحقیرآمیزجلوهنماید.بیاییدوانمودکنیمکهمنبیستوپنجسالههستم
وزندگیتااینجابرایمنخیلیسادهبودهاست.والدینعالیایداشتهامکه
همیشهبراینیازهایمنتدارکدیدهاندوبیشترچیزهاییکهخواستهامرابه
مندادهاند.منباهوشهستم،پسبهسادگینمراتخوبیازکالجگرفتهام.پدرم
پیشازفارغالتحصیلی،شغلرویاهایمراازطریقهمکارتجاریاشبرایمن
تدارکدیدهاست.همهچیزروبهراهاست!حاالیکهمکارکهاوراخیلیخوب
میشناسم،دلسردوحتیافسردهبهنظرمیرسدومننمیدانممشکلاوچیست،
امابهخودمزحمتپرسیدننمیدهم.سرانجام،دوستمسعیمیکنددرمورد
مشکلجدیمالیاشبامنصحبتکند.منفوراًبهاوپیشنهادمیکنمکهبه
والدینشزنگبزندوازآنهاکمکبخواهد،چونهروقتخودمنیازداشتماین
کاررامیکردم.اوبهمنمیگویدکهوالدینشاوراآزارمیدادندوسالهاست
کهباآنهادرقهراست.اوبهمناطمینانمیدهدکهغیرممکناستآنهاکمکی
کنند.ازآنجاییکهمنحتینمیتوانمتصورکنموالدینفرزندانشانراآزاردهند،
یابهآنهاکمکنکنند،منبهمشکلاوبابیانجملهایفاقداحساس،بیاعتنایی

میکنم.منمیگویم،"نگراننباش،یکاتفاقیخواهدافتاد."ومیروم.
دوستمباحستنهاییوتهیبودنرهامیشود.قسمتواقعاًناراحتکنندهی
ماجراایناستکهمنبهخاطردستودلبازیخانوادهامازنظرمالیبرکتیافتهام
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وبهآسانیمیتوانمبهدوستمکمککنم،امافقدانتجربهیرنجکشیدنباعثشده
مننسبتبهکسانیکهآسیبدیدهاند،هیچحسهمدلیوهمدردینداشتهباشم.

بلکه نیستند، بدی مردم آنها هستند. اینطور زیادی مردم دنیا این در
برخورد مشکالت برخی با خود زندگی در نهایت در آنها هستند. بیتجربه

خواهندکرد،کهامیدوارمآنهارابهشخصبهتریمبدلسازند.
نیستم.من پنجسالهکهزندگیآسانیداشت بیستو فرد منشبیهآن
هرگزوالدینینداشتمکهواقعًامنرادوستداشتهباشندیادرمسیررسیدن
بهبلوغبهمنکمککردهباشند،وآنهاازهمسوءاستفادهمیکردند.دوران
کودکیمنپرازترس،رنجوتنهاییبود.خیلیدوستداشتمکهمیتوانستم
که کسانی برای فراوان دلسوزی باحس کودکیام دوران از من که بگویم
رنجمیبرندبیرونآمدم،امادرستبرعکس،قلبمنبهقلبیسنگیوسخت
تبدیلشدهبود.تغییرپیداکردنمنمستلزمارتباطیعمیقبامسیح،وسالها

تجربهاندوزیازدردهاورنجهایشخصیامبود.
وقتیسرطانداشتم،همدردیزیادیازکسانیدریافتکردمکهدرگذشته
بیماریهایجدیایداشتهاند.بعدازتحملسردردمیگرنیبرایدهسال،االن
بهدعایدلسوزانهبرایشفایمیگرنباوردارم.بهواسطهیفیضخداوکالم
او،باالخرهمنتوانستمپدرمرابخاطرآزارجنسیببخشم،ومیدانمبخشیدن
چقدربهترازنفرتوتلخیاست.منخدمتیرادستخالیشروعکردم،تنها
چیزیکهداشتمکهخداویکرویابود،اماحالپسازگذشتچهلسال،من
هنوزدرآنمشغولهستم.منچیزهایزیادیراازطریقتجربهیادگرفتهام،اما
بسیارپرهزینهبودهاست.منمردمزیادیرادیدمکهمراقضاوتونقدکردندو
بهدالیلمختلففکرمیکردندمنبرایکارخدمتمناسبنیستم،امامنآرامش
خدارادرآنموقعیتتجربهکردم،واالنمیتوانمافراددیگررادلگرمیدهم.
خدابهماتعلیممیدهدکهبادلگرمیایکهخدادرمیانهیرنجکشیدنمانبهما

بخشیدهاست،مایهیتسلیودلگرمیکسانیباشیمکهدررنجهستند.

متبارکبادخدا،پدرخداوندماعیسیمسیح،کهپدررحمتهاوخدایهمه
دلگرمیهاست؛کهبهمادرهمهسختیهایماندلگرمیمیبخشدتامانیز
بتوانیمباآندلگرمیکهازاویافتهایم،دیگرانراکهازسختیهامیگذرند،

دلگرمسازیم.
دومقرنتیان4-3:1
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بهوضوحبهیادمیآورمکهبارهاسعیکردممشکالتیکهداشتمرابا
دیگرمردمدرمیانبگذارم،اماآنهانمیدانستندچطوربهمنکمککنند.آنها
نکرده تجربه را درد آن چون کنند، برقرار ارتباط من درد با نمیتوانستند
پیش آنها برای نیازی هرگز دهند،چون تسلی مرا نمیتوانستند آنها بودند.
نیامدهبودکهخداآنهاراتسلیدهد،یااگرنیازیبودنمیدانستندچطورآن
تسلیراازخدابخواهندوآنرادریافتکنند.اغلبمیگویمکهمانمیتوانیم
چیزیراببخشیمکهنداریم.اولبایدازخدادریافتکنیم،سپسآنچهاوبهما

دادهاستمیتواندازطریقمابهسویدیگرانجاریشود.
ما که میدانند اوقات بیشتر میآیند، ما پیش مشکالتشان با مردم وقتی
نمیتوانیمآنمشکلراحلکنیم.چیزیکهآنهاحقیقتاًمیخواهنددرکشدن،
آرامشوهمدردیاست.علیرغماحساسدردیکهرنجکشیدنبههمراهدارد،
تجربهیرنجمارانرمتر،حساستر،مالیمترودلسوزتروهمدلترمیکند.این
خصوصیاتبعضیازآنخصوصیاتیهستندکهآنهارادرخداوندمانتحسین

میکنیموبرخورداریازآنهابهماصالحیتخدمتکردنبهناماورامیدهد.
پرورشدلسوزیوهمدلینسبتبهدیگرانیکیازبرکاتیاستکهدرآن
رویرویرنجکشیدننصیبمامیشود.هدیهیسادهیدلسوزیبرایکسی

کهآزردهشدهاست،بسیارارزشمنداست!
تنهاازطریقرنجهایمانیستکهماآمادهمیشویمتاتوسطخدابرایکمک
بهدیگرانبکاررویم.بهطورقطع،خدامیتواندبهنحوبسیارچشمگیریافرادیرا
کهدارایوالدیننمونههستند،دورانکودکیخوبیداشتهاند،وهیچگونهمشکل
مالیایندارند،بهکارببردواینکارنیزمیکند.گرچه،چنینافرادیکمهستند،

چوندرزندگیهمهيمااتفاقاتیمیافتد،وایناتفاقاتهمیشهخوبنیستند.

ارتباطی عمیق تر با خدا
یکیدیگرازفوایدیکهدررنجبردنپیداکردمارتباطعمیقترباخدابود.وقتی
مادرشرایطیقرارمیگیریمکهبهجزخدا،کسیرانداریمتابتواندبهماکمککند
واعتمادمانرابراومیگذاریم،تجربههایشگفتانگیزازشناختاوونیکوییاش
کسبمیکنیم.ماوفاداری،عدالت،مهربانی،رحم،فیض،حکمتوقدرتاورا
تجربهخواهیمکرد.پولسمیگوید،هدفنهاییاوشناختمسیحوعمیقترشدن
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وصمیمیترشدنباشخصاوست.اومیگویدمیخواهدقدرتقیامتمسیحرا
بشناسد،سپسمیگوید،"دررنجهایاوسهیمشوم")فیلیپیان10:3راببینید(.

چندنکتهقدرتمنددراینآیهوجوددارد:

1. پولس مصمم بود!
اگرمیخواهیمچیزیرادرزندگیانجامدهیمبایدمصممباشیم.اینطورنیست
کهاگرکاریرایکیادوبارصحیحانجامدهیمبرایماموفقیتمیآورد.بلکهکلید

رسیدنبهنتیجهیمطلوبایناستکهکارصحیحرامتناوباًانجامدهیم.

2. پولس می خواست مسیح را عمیق تر و صمیمی تر بشناسد.
اونمیخواستفقطدرمورداوبداند،اومیخواستاورابشناسد!

اومیخواستبااویکارتباطشخصیوصمیمیداشتهباشد.اینبرای
هرکسیکهمشتاقشباشدوبخواهدباتمامقلبشعیسیراجستجوکنددر

دسترساست.

3. پولس می خواست شگفتی های شخصیت مسیح را قوی تر 
و واضح تر بشناسد.

پولسمسیحرامیشناخت.اومالقاتشگفتانگیزیباعیسیدرجادهدمشق
داشت،وحاالبهدنبالشناختبیشتربود.مااگرازلحاظروحانیرشدنکنیم
هرگزبهحسرضایتخاطرنخواهیمرسید.چیزهایزیادیبراییادگیریدرمورد
شگفتانگیزبودنعیسیوشناختاووجودداردوهرچهبیشتراوراطلبکنیم،
اورابیشترخواهیمشناخت.همچنانکهبااودرمسیرسفرزندگیپیشمیرویم،
میفهمیمکهاودرهمهیشرایطباماست.اوهرگزماراترکیافراموشنمیکند.


4.  پولس می خواست قدرت رستاخیز مسیح را که حتی زمانی که 

در این جسم هستیم، ما را از مردگان بلند می کند، تجربه کند.
وقتیعیسیراعمیقاًوازنزدیکبشناسیم،میتوانیمحتیدردورانسختی
شادیوآرامشداشتهباشیم.مابهاواعتمادمیکنیمکهدرتمامآنچهبرایماپیش
میآید،هرچقدرهمدردناکباشند،همهچیزرابهنیکوییعملمیکند.وقتیقوتقیام
مسیحدردسترسماست،مامجبورنیستیمزندگیشکستخوردهایداشتهباشیم.
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وقتیقوتخدارادرزندگیخودتجربهکردهباشیم،اعتمادکردنبهاودر
دفعاتبعدبرایرفعنیازمانسادهترازقبلخواهدبود.خدامیخواهدقوتشرا
درماوازطریقمانشاندهد.اونهتنهامیخواهدمارانجاتدهد،بلکهمیخواهد

از ما شخصی شهادتهای
نقطه میتوانند زندگی تجربیات
باشندکهشخصشنونده عطفی
پسازشنیدنآنهاآمادهیتسلیم
کردنزندگیاشبهمسیحشود.

ازمابهعنوانسفیرانخوداستفادهکندتامردمرابهسمتمسیحجذبکند.
میبینند مردم بقیهی و هستیم جدیای مشکلی گرفتار شما و من اگر
و داریم اعتماد خدا به همچنان ما که
و باشادی توأم بامشکل طرزبرخوردمان
آرامشاست،اینشهادتیبرقدرتحفاظت
صبورانه ما وقتی آنهاست. برای خدا
منتظریم،ومهمنیستچقدرطولبکشد،این
ثباتبخشیاوست.وقتی شهادتیبرقدرت
مارهاییراتجربهمیکنیموآنهامیبینندکهخداوفاداراست،اینشهادتیاست
برحضوروقدرتاووهمچنیناشتیاقشبرایکمکبهما.شهادتهایشخصی
ماازتجربیاتزندگیمیتوانندنقطهیعطفیباشندکهشخصشنوندهپساز

شنیدنآنهاآمادهیتسلیمکردنزندگیاشبهمسیحشود.

5.  پولس می گوید می خواهد در رنج های مسیح شریک شود تا 
به شباهت او تبدیل شود.

بلکه بهباالیصلیببرویم. بایدمانندعیسی بدانمعنانیستکهما این
صرفًابهاینمعناستکهمابایدمایلباشیمازهرتجربهایکهمارابهشباهت
مسیحدرخواهدآورد،عبورکنیموشاهدجاللیافتناوبهواسطهیماباشیم.
آیااینبهآنمعناستکهخدابهمارنجوزحمتمیدهدتاچیزهایییاد
بگیریمکهبعدهابرایمامفیدهستند؟اوخدایینیستکهبهمنظورحسابی

اگرمقرراستکهمارنجبکشیم،
پسچراکمیازآنسودنبریم؟

کتکزدنفرزندانش،آنانرابهانبارهیزمببردتادرسیبهآنهابدهد.
مناینباورراترجیحمیدهمکهوقتیمشکلیاسختیایداریم،خدااز
آنبرایپیشبردنهدفشدرزندگیهایماناستفادهمیکند.اگرمقرراستکه
زندگیام در بدونخدا، نبریم؟من ازآنسود بکشیم،پسچراکمی رنج ما
رنجبردهام،همراهبااوهمرنجبردهام،وبا
اطمینانمیتوانمبگویمکههمراهباخدارنج
بردنهمیشهبهتراست.ایماندارمکهخدا
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همیشهنقشهایبرایرهاییمادارد،اماممکناستآنرابهتأخیربیندازدتااز
آنبرایرشدوپرورششخصیتمااستفادهکند.زمانبندیاودرزندگیما
بینقصاست،وتاهنگامیکهمنتظریم،اینبرتریراداریمکهبراواعتمادکنیم.

به خاطر شادی بدست آوردن پاداش
عیسیگرچهننگصلیبرادوستنداشت،آنرابهخاطرخوشیآنپاداش
بهمن ببینید(.مردمزیادی کهپیشروداشتتحملکرد)عبرانیان2:12را
گفتهاندکهحاضرنیستندشرایطدشواریکهدارندراباچیزدیگریعوض
کنند،چونآنشرایطآنهاراعوضکردهوآنهارابهخدانزدیکترکردهاست.
بهچشم هستیم، آن از گذر حال در که شرایطی به است ممکن ما

برایردشدنازمشکل،ازمیان
مشکلبایدردشد.

ندارد. دوست را رنجی و درد هیچگونه هیچکس کنیم. نگاه تحقیر
پاداش معطوف را فکرمان اگر اما
آن شادی با میتوانیم کنیم، پیشرو
داشته ایمان اگر  کنیم. تحمل را رنج

آسیب سخت چقدر نیست مهم دید، خواهیم را خدا نیکویی که باشیم
موفقیت و پیروزی شیرینی ما است، کشیده طول چقدر یا دیدهایم

چشید. خواهیم را
مناغلباینرامیگویمکهبرایردشدن»از«مشکل،»ازمیان«مشکلباید
ردشد.ازسختینترسید،چونخدابیشترازتحملشمابهشماسختینخواهد

دادوشماراراهنماییوکمکخواهدکرد.



فصل13

روز به روز
خداوندبهموسیگفت:"همانامنازآسمانبرایشمانانمیبارانم،و

قومهرروزبروندوبهاندازهینیازهمانروز،گردآورند..."
خروج4:16

وقتیخداازآسماننانبهاسرائیلیانداد،هدفاوفقطسیرکردنآنها
نبود،بلکهآزمایشاعتمادآنهابهخدا.اودستوردادفقطبراینیازهمانروز
بردارندوبرایفردابهاواعتمادکنندکهبرایآنروزهمتهیهخواهدکرد.فقط
تصورکنیدبرایبیشترآنهاچقدردشواربودهاست.آنهادربیابانبودندو
خوراکآنجانبودوهیچراهیبرایتهیهخوراکنبود.منمطمئنهستمآنها

بهشدتمیترسیدند.میدانماگرمنهمآنجابودم،میترسیدم!
بارهاپیشمیآیدکهخدامارادرزمینههایمختلفامتحانمیکندکهببیند
آیابهاواعتمادخواهیمکردیانه.اگراسرائیلیانسعیمیکردندسهمفردارا
امروزجمعکنند،نانمیپوسیدوشروعبهگندیدنمیکرد.چقدرپیشآمده
کهازطریقاستداللیانگرانبودن،سعیکردیمچیزیکهفردانیازداریمرا

امروزجمعکنیم،وحاصلتماماینتالش،مارادرماندهکردهاست؟
کهموعد نگارشیام پروژههای تمام به بیدرنگ و بیدارشدم اخیراًصبح
تحویلشاندرحالنزدیکشدنبود،فکرکردم.بهعالوه،کنفرانسیداشتمکهباید
برایآنآمادهمیشدم،چندبرنامهتلویزیونی،یکجفتجلسهیتجاری،وچند
مالقاتشخصی!هرچهبیشتربهکارهاییکهبایدطیسیروزانجاممیدادم
فکرمیکردم،فشاروسردرگمیبیشتریحسمیکردم.خداباقلبمصحبتکرد،
وواقعیتیراکهمیدانستمبهمنیادآوریکرد:درآنواحددریکروززندگی
کن.فوراًحسکردمفشارازرویمنبرداشتهشد،چونمنتجربهیکافیباخدا
داشتمکهبدانماگربرایهمانیکروزفکرکنیم،بدونشکاوبرایانجامهر

کاریکهمیخواهدماانجامدهیم،بهماتواناییالزمراخواهدداد.
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امروزمان نهایت در کنیم، فردا برای نگرانی صرف را امروزمان وقتی
اینرویکردبیفایدهاست!عیسیمیگویدبرایفردانگران راهدرمیدهیم.
نباشیدچونفردانگرانیخودراخواهدداشت)متی34:6راببینید(.خداوقتی
کهاعتمادمانرابراوبگذاریمبهماکمکخواهدکرد،ونهآنزمانیکهنگران

اینهستیمکهچگونهازعهدهیحلکردنمشکالتمانبرخواهیمآمد.
درسال2013برنامهایداشتیمباعنوانروزبهروزاعتمادکردنبهخدا،ویکی
ازمحبوبترینبرنامههایماشد.چرا؟محبوببودچونکارهاییرامعرفیمیکرد
کهحسمیکردیممیتوانیمآنهاراانجامدهیم.اینکهبهتمامزندگییکجانگاهکنیم،
حتییکهفتهیایکماهماراسردرگممیکند،اماتمرکزکردنروییکروزبرای
ماعملیاست."الکلیهایبینام"ایناصلرابرایزنانومردانیکهبرایکمکبه
آنهامراجعهمیکنند،بهکارمیبندند.گاهیمردمحسمیکنندکههیچراهیوجود
نداردکهآنهادرادامهيزندگیبتوانندنوشیدنالکلراکناربگذارند؛ترسازشکست
آنقدرقویاستکهآنهاحتیشروعبهترکنمیکنند.امااینفکرکهدرطولیک
روزننوشند،ممکنبهنظرمیرسد.هدفآنهااینستکهبراییکروزمستنشوند،
وبسیاریازآنهاحتیاگرسالهاازآخرینروزیکهیکلیوانمشروبخوردهاند

گذشتهباشد،دقیقاًمیتوانندتعدادروزهاییراکهمستنبودهاند،بازگویند.
چوناینقانونمستقیمازکالمخدامیآید،دربیشتربخشهایزندگی
ماکارمیکند.مامیتوانیماززیرقرضبیرونبیاییم،ورزشکنیم،وزنکم
کنیم،ازکالجفارغالتحصیلشویم،بهنیازهایخاصیکبچهرسیدگیکنیم،
یادرهرچیزیکهنیازداریمبهموفقیتبرسیم،اگراعتمادمانبرخداباشدو

دغدغهیهمانروزرافقطداشتهباشیم.
ایننقلقولکهمنبعشناشناختهاسترادوستدارم:"منسعیمیکنم
با روز چند فکر گاهی اما باشد، روز همان بر تمرکزم زندگی روز هر در

همدیگربهمنحملهمیکنند."

تفاوت ایمان و اعتماد
کلمات"ایمان"و"اعتماد"اغلببهجایهماستفادهمیشوند،آیاتفاوتی
ایندودارند؟ازبسیاریجهاتهردوشبیههستند،الزمهیهردواعتقادبه
خدااست،اما"ایمان"اسماستوبنابراینچیزیهستکهداریم،درحالیکه
"اعتماد"اغلببهعنوانفعلاستفادهمیشودیعنیچیزیکهماانجاممیدهیم.
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ایمان از میزانی کس هر به میگوید او کالم میدهد. ما به خدا را ایمان

اعتمادکردن،ایماِندرعملاست.

بخشیدهشده)رومیان3:12راببینید(،امااینبستهبهخودشخصاستکهبا
آنچهکند.اعتمادکردن،ایماِندرعملاست.
ایمانیکهبالفعلشدهاست.بهچیزهاییکه
مردمایمانشانرابهعوضخدابرآنهامیگذارندفکرکنید–سیستممالیدنیا،
دولت،تحصیالت،مردمدیگر،صندوقبازنشستگی،خودشانوغیره.جدااز
آنچهمردماعتمادشانرابرآنمیگذارند،خداتنهامنبعکاماًلقابلاعتماداست.
ازشمامیخواهمکهبهاینعبارتتوجهکنید:"اعتمادخودرابرخداقرار
دهید.""قراردادن"یککلمهیعملیاست؛وقتیچیزیراجاییقرارمیدهیم،
این میتوانم شد، تمام کارم وقتی دهیم. انجام را آن گرفتیم تصمیم یعنی
کامپیوتررارویشارژرقراردهم،پسدفعهیبعدکهمیخواهمازآناستفاده
کنمکاماًلشارژخواهدبود،یامیتوانمآنرابهحالتبازرویمبلقراردهم،
قابل و تخلیهشده باتری که دید دارم،خواهم راالزم آن که بعد دفعهی و
استفادهنیست.ممکناستشانسبیاورموکمیباتریماندهباشد،ولیدر
غیراینصورتنمیتوانمکاریکنم.وقتیمااعتمادمانرابرچیزییاکسیبه
جزخدامیگذاریمشبیههمیناست،گاهیشانسمیآوریموهمهچیزخوب

پیشمیرود،اماتجربهبهمامیآموزدکههمیشهاینطورپیشنمیآید.
واضحاستکهچیزهاومردمیوجوددارندکهمیتوانیمبهآنهااعتمادکنیم،اما
تضمینینیستکههمیشهپیامدآناعتمادراضیکنندهباشد.میتوانمبهصراحت
بگویمکهبعدازراهرفتنمنباخدابرایسه-چهارمزندگیام،ازنتیجهیاعتماد
برخداکاماًلراضیهستم.گرچههمیشههرطورکهمنفکرمیکردمیامیخواستم

کارهاپیشنرفتهاند،امااالنمیفهممکهخداهمیشهبهترینراانجامدادهاست.
اگرهنوزاینکاررانکردهاید،آیامیخواهیداعتمادتانرادرهرشرایط
زندگیبرخدابگذارید؟بهرویکرداعتمادکردنروزبهروزفکرکنیدوخواهید
دیدزیادهمسختنیست.آیامیتوانیدبرایامروزبهخدااعتمادکنید؟آیا
موقعیت چه امروز بگذارید؟ خدا بر را اعتمادتان امروز برای میخواهید

چالشبرانگیزیدارید،آیاآنرابهخدامیسپاریدوبهاواعتمادمیکنید؟
کتابمقدسپرازآیاتیاستدرموردمردمیکهگفتنداعتمادخودرابرخدا"
قرارمیدهند".آنهامیبایستتصمیممیگرفتند.نویسندگانکالموقتیدرمورد
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اعتمادکردناینافرادبرخداصحبتکنند،اغلبازفعل»خواهمکرد«استفاده
کردهاند.تصمیمگیریقدماولاست،وبعدتاآخردنبالکردن،حتیاگردر
آغاز،ساعتبهساعتتصمیمبهقراردادناعتمادمانبراوداشتهباشیم.اهداف

کوچکدرنهایتکمکمیکنندکهبهاهدافبزرگدستیابیم.
کتابمقدسمیگوید:

اییهوهخدایمن،بهتوپناهمیآورم؛مرااز
همهیتعاقبکنندگانمنجاتدهوبرهان.

مزمور1:7

آنگاهکهترسانشوم،برتوتوکلخواهمکرد.
آریبرخداتوکلخواهمکرد،برخداییکه

کالمشرامیستایم.وترساننخواهمشد؛انسان
خاکیبهمنچهتواندکرد؟

مزمور4-3:56

اما است، آسانتر میرود پیش بهخوبی زندگی که زمانی کردن اعتماد
ایامیکهاوضاعخوبنیست،اعتمادکردنخیلیسختمیشود.اگرشمابا
اتفاقیدردناکوغمانگیزروبروهستید،برایشماهمدشوارخواهدبود،اما
بایدبهیادبیاوریمخداازماکاریراکهنتوانیمانجامدهیم،نمیخواهد.ما
میتوانیمروزبهروزبهخدااعتمادکنیم!ممکناستروزهاییپیشبیایدکه
هزارباربگویید،"اعتمادمنبرخداست"اینکاریارزشمنداست.نهتنهابا
اینکارخدارااحتراممیکنید،بلکهاینکاربارهاییکهبرشماقرارداردرا
برمیدارد،بارهاییکههرگزمقررنبودهکهماآنهارابردوشخودحملکنیم.
وقتیدرسال1989بیماریسرطانسینهیمنتشخیصدادهشد،اولین
واکنشمننگرانیبود.فکرمنپرشدهبودازپرسشهای"چهمیشداگر"،اما
خداازمنخواستبگویم،"خدایا،برتواعتماددارم"بهجایاینکهازترسو
نگرانیهایمصحبتکنم.بعضیروزهامجبوربودماینرابارهاوبارهابگویم،
امامنمصرانهپافشاریمیکردم.درنهایتروزجراحیفرارسید،پزشکانبا
آزمایشیخاصبایدتشخیصمیدادندکهسرطانچقدرپیشرفتکردهاست،
واینیعنیتاآمادهشدنجوابآزمایشمنبایدهرروزبیشتربهخدااعتماد
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"خدایابهتو میکردم.بهنظرزمانطوالنیبود،اماروزبهروزمنبهگفتن
اعتماددارم"ادامهدادم.باالخرهجوابآزمایشرسیدونتیجهخوببود.درغدد
لنفاویسرطاننبود،امادکترمطمئننبودکهآیادرماندیگریالزمهستیانه.
فقطیکانکولوژیستمیتوانستاینرابهمنبگوید.منازانکولوژیستوقت
گرفتم،البتهتاروزمالقاتبااوبایدزمانمیگذشت،پسقبلازاینکهبفهممدر
ماههایآیندهشرایطمچگونهخواهدبود،روزهایبیشتریپیشرویمنبود
کهبازهمبهخدااعتمادکنم.همهیمامیدانیمچقدرسختاستبهجوابنیاز

داشتهباشیومجبورباشیبرایآنمنتظربمانی.
درخاللآنروزهایانتظار،زمانهایزیادیداشتمکهفکرمنبهسمت
سناریوهایبدترکشیدهمیشد،امابازخدایادآوریمیکردکهبهاواعتماد
بیشتر درمان به نیازی گفت او دیدم، را انکولوژیست باالخره وقتی کنم.
ازمیانبرداشتهشدهاست.منمیتوانستمبه نمیبیند،چونسرطانکاماًل
تسکینی! چه میشدم. هرسالچکآپ باید فقط و دهم ادامه طبیعی زندگی
احساسمیکردمدویستکیلووزنکمکردهام.سپسبرایسالهاهربارکه
زمانماموگرافیمیرسید،منمجبوربودمدوبارهتماماینفرآیندراطیکنم.
یکسالرادیولوژیستفکرکرددراسکنچیزیدیدهوازمنخواستبرای
سونوگرافیبمانمومنمجبوربودمکمیمنتظربمانم!اگرسرطانبرگشته
بودم، منتظر وقتی چه؟ باشد شده پخش قسمتها بقیهی به اگر چه؟ باشد
گفتم امامن بهمغزمهجوممیآوردند، دیگری زیاد اینسؤاالتوسؤاالت

"خداوند،منبهتواعتمادمیکنممهمنیستنتیجهچهباشد".
منسونوگرافیانجامدادموجوابنشاندادمشکلینیست.یکباردیگربهمن
گفتهشدکهسرطانندارم،واینبرایبیستوهفتسالتابهاالنادامهداشتهاست.
مناینداستانرابرایاینبهشماگفتمکهبدانیداغلببرایاعتمادبهخدا
الزماستبجنگید،جنگنیکویایمان،همانطورکهپولسبهتیموتائوسدراول
تیموتاووس12:6گفت.شریردروغگواست،واومطمئنًاسعیمیکندمزایای
انتخاب با ما اما کند، پر باترس را آن برداردوجای را مثبتهرموقعیت
آگاهانهی"قراردادن"اعتمادمانبرخدا،میتوانیمنقشهیاورابهمبریزیم!
همینطورکهاینمطلبرامیخوانید،ممکناستحسکنیددرگذشتهبهخدا
اعتمادکردهایدوبرطبقتوقعتاننتیجهنگرفتهاید.اگراینطوراست،تعجبیندارد،
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چونهمیشهاوضاعبهآنشکلکهمادوستداریمپیشنمیرود.اعتمادبرخدا
بهمعنیدستیابیبههرچهمیخواهیمنیست.وقتیتصمیممیگیریمبهخدااعتماد
کنیم،یعنیکاماًلتعهدمیدهیمکهصرفنظرازنتیجه،بهاواعتمادکنیم.بااعتماد

بهاو،مابهاواحتراممیگذاریمکهاوبهترینگزینهرادرموردمامیداند.
ایناعتمادکاملرادراعالنایوبمیبینیموقتیمیگوید:"حتیاگرمرابکشد،
براوامیدخواهمداشت")ایوب15:13راببینید(.ایوبمیدانستنجاتدهندهاش
زندهاستودرایامآخربرزمینخواهدبرخاست)ایوب25:19راببینید(.ایمان
بیپرواواعتمادیکهایوببرخدانشانداد،مهمترینپیغامدرکتابایوباست.
مابیشتررویاینمتمرکزمیشویمکهچرااورنجکشید،درنتیجهازدرسهای

دیگریکهدراینکتابهستغافلمیمانیم.
ایمانایوبمراشگفتزدهمیکند،اینآیاتمرابهچالشمیکشدوتقویت

میکندکهدرهرشرایطیبهخدااعتمادکنم.
ایوبشکایتکردوفکرمیکردمستحقرنجیکهتحملمیکردنیست،اما
ازاعتمادبهخدادستنکشید.درآخر،خدادوبرابرآنچهازدستدادهبودبه
اوبرگرداند،تصورمیکنمکهاینیکحسعالیایبود.منکاماًلایماندارم

کهخدابهکسانیکهبهاعتمادبهاوادامهمیدهند،پاداشمیدهد.
تعدادخیلیکمیازمامیتوانیمازموقعیتهایمصیبتبار،بدونکمیگله
وشکایتعبورکنیم،واحتمااًلچنینفکرنکنیمکهسزاواراینمشکالتنیستیم.
امادرمیانهیتماماینها،میتوانیمهرروزاعتمادکردنبهخداراانتخابکنیم،
واگردرهرروزاینکارراانجامدهیم،قادربهرویاروییباهرشرایطدشوار

دیگریخواهیمبود.

چه آینده ای در انتظار من است؟
پیشگوها به دالر میلیونها مردم بدانیم. را آینده داریم دوست ما همه
میپردازند،بهاینامیدکهاطالعاتیازآیندهشانبگیرند.کالمخداچنیناعمالی
کارها اینطور برای پول اینهمه کهمردم است رامحکوممیکند،وعجیب
کارها قبیل این انجام به نیازی میکنیم، اعتماد خدا به ما وقتی میپردازند.
نداریم،چونمیدانیماوآیندهمارادرزمانخودشآشکارخواهدکرد،وتا

زمانیکهاینکارراکند،بهاواعتمادمیکنیم.
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آبراهاملینکلنگفتهاست:"بهترینچیزدرموردآیندهایناستکهیکروز
فکر شویم؟ مطلع خودمان آینده از میخواهیم واقعًا آیا میآید." وقتش در
میکنمبهمحضدانستنآن،آرزومیکنیمکاشنپرسیدهبودیم.هرزندگی
پرازاتفاقاتخوبواتفاقاتبداست.اگرماآیندهراببینیم،احتمااًلدرمورد
برخیازقسمتهایآنهیجانزدهبشویم،اماآنشوروشوقپسازاینکهبا
قسمتهایدردناک،ناامیدکنندهودشوارروبروشویم؛کمرنگخواهدشد.

قادر را ما میشویم مواجه یک به یک روزهایسخت با که حقیقت این
میسازدکهبدونتسلیمشدنباآنهاروبهروشویم.تازمانیکهاعتمادوتکیه
مابرخداستقادرهستیمکههرکاریرادرطولهمانیکروزانجامدهیم.
بیشازاندازهفکرکردندرموردمشکالتمانباعثمیشودذهنماازکار
بیفتدواززندگیدلسردشویم.اگرآیندهرابدانیم،وسوسهمیشویمکهبرای
همهسختیهاییکهدرآندیدیمفکرکنیمونگرانشویم،وبیشترسردرگم
خواهیمشد.منکاماًلاطمیناندارمکهاگرخدامیخواستماآیندهرابدانیم،
اوحتمًاترتیباتیمهیامیکردکهاینامرمحققمیشد.هرآنچهاوازمامخفی
میکندبرایدلیلینیکواست،ومامیتوانیمدرایناطمینانکهاوهرچهراالزم
استبدانیم،درزمانمناسببرایماآشکارخواهدکردآرامشداشتهباشیم.
گاهیدرفراوانیهستیموگاهیهمهچیزازبینرفتهاست،وپولسمارا
تشویقمیکنددرهردوحالتقانعباشیم)فیلیپیان11:4-12راببینید(.خدااز
هردویاینشرایطدرزندگیمااستفادهمیکند.همهیفصولمثلهمنیستند،
اماوقتیآنهاباهمکارمیکنند،زندگیزیباییبوجودمیآورند.وقتیمافصل
طوالنیزمستانراتحملمیکنیم،سرانجامبهبهارمیرسیم،وگلهایکبار

دیگردرزندگیهایمانشکوفهمیکنند.
منتماماتفاقاتآیندهامرانمیدانم،امااطمیناندارمکهفوقالعادهخواهد
بود،وایماندارمبرایشماهمهمینطورخواهدبود.بیاییدهرروزاززندگی
راباتمرکزفقطبررویهمانروزسپریکنیموازپیروزیایکهخداازطریق
اعتمادکردنبهاوباتمامقلبوفکر،بهمامیدهدلذتببریم.لطفًاایناشتباه
رامرتکبنشویدکهامروزتانرابانگرانیبرایفرداهدردهید!خداشمارادر
دستانشبرگرفتهاست،شمادرفکراوجایدارید،وشمامیتوانیدهرچهرا
کهنیازهست،توسطاوکهقوتشماستانجامدهید)فیلیپیان13:4راببینید(.
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ناشناخته ها
کیستازشماکهازخداوندمیترسد،وسخنخادم

اورامیشنود؟هرکهدرتاریکیسالکاستو
روشناییندارد،بگذاربرنامیهوهتوکلکندوبر

خدایخویشاعتمادبندد.
اشعیا10:50

اعتمادکردنبرخداوقتیاتفاقاتخوشاینددرزندگیپیشمیآیدیکچیز
استوزمانیکههمهچیزبهمریختهاستچیزدیگری.واینهمچیزکاماًل

متفاوتیاستوقتیکهماهیچنوریبرایموقعیتمانیاآیندهقائلنیستیم.
امر روشنایی در خدا به کردن "اعتماد میگوید: اسپورجن* چارلز

به رسیدن راه سریعترین
آرامش،یادگیریاعتمادکردنبه

خدااست.

انسان است." ایمان این – تاریکی در او به اعتماد اما نیست، قابلمالحظهای
داشته زیادی اطالعات میخواهد او دارد. دانستن برای اشتهایسیریناپذیر
باشد،چونایماندارددانشبهاوابزاریمیدهدکهزندگیاشراکنترلکند.اما
وقتیماواردارتباطباخدامیشویم،ازکنترلکردندستبرمیداریموبهاو
اعتمادمیکنیمتاراهرابهمانشاندهد.بیشترمابدونکمکخدانمیتوانیماین
کارراانجامدهیم،پساوماراکمکمیکند!اواجازهمیدهدواردموقعیتهایی
شویمکهنمیتوانیمآنهارادرککنیم،ووقتیسؤالیمیپرسیم،اوهیچپاسخی
بهمانمیدهد.زندگیپرازاسراراست،وانتخابهایمابرایچگونهبرخورد
کردنباآنهامحدوداست.ممکناستبرایفهمیدنمسائلیکهفقطدردانشخدا
مخفیاست،سردرگموناامیدشویم،یامیتوانیمنظربقیهیمردمرادرمورد

بپرسیم. میافتد اتفاق ما زندگی در آنچه
گرچهاینگاهیبهماکمکمیکند،ولیگاهی
بیشترمیکند.سریعترین را ما سردرگمی
راهرسیدنبهآرامش،یادگیریاعتمادکردن

Charles Spurgeon *
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بهخدااست.منایماندارماعتمادبهخدایکیازراههاییاستکهازطریقآن
مااحترامخودرابهخدانشانمیدهیم.اینکاراحترامرانشانمیدهدواعالم

میکندکهمابهکالماوایمانداریموبهشخصیتاواعتمادمیکنیم.
روحترس،ریشهاشتیاِقسیریناپذیرمابرایداشتنتمامپاسخهابرای
زندگیاست.مامیخواهیمبدانیمبعدچهاتفاقیمیافتدودقیقًاچهچیزهایی
کند شگفتزده را ما که چیزی هیچ ما آمد. خواهد پیش ما برای آینده در
نمیخواهیم،الاقلچیزهاییکهبهطورکاملمایهیشادیمارافراهمنمیکنند.
گرچهچیزهایزیادیوجودداردکهخدابینشالزمبرایفهمآنهارابهما
میدهد،اماهمیشهاواینکاررانمیکند،ووقتیاینکاررانمیکند،امنترین
گزینهایکهدرپیشماوجوددارد،اعتمادکردنبهاوست.وقتیبهخدااعتماد
میکنیمومیخواهیمصبورباشیم،خواهیمدیدکهاوماراهرگزسرخوردهنمیکند.
منمتوجهشدهامکهندانستنامریآزاردهندهومولداسترساست.فکرما
مدامازجاییبهجایدیگرمیرود،وسعیمیکندمعناییپیداکند،اماعجیب
است،حتیوقتیفکرمیکنیمهمهچیزراپیداکردیم،ممکناستهنوزدراشتباه
باشیم.مادوستداریمهرچیززندگیرادرفضاییکوچکوجمعوجورپشت
سربگذاریم،امازمانهاییهستکهزندگیمابینظموبهمریختهاستنهمرتب.
هیچکسازجملهخدا،کاریکهمامیخواهیمراانجامنمیدهد،ومافقطاحساس
ناامیدیمیکنیم.بارهادرزندگیمن،توقعاتمرابرپایهآنچهفکرکردمدارد

انجاممیشودگذاشتم،ووقتیآنطورپیشنرفتناامیدشدم.
چنینوضعیتهاییمیتوانندراههاییباشندبراییادگیریما،وبرایاین
منظورالزماستآرامبمانیموازخدابخواهیمبهمانشاندهدکهدرکجااشتباه
فکرکردهایم.درموردخودم،پیبردمکهمنمعموالًباتوجهبهآنچهخودمتمایل
دارمپیشبیاید،برنامهریزیمیکنم،بهجایاینکهبهآنچهخدامیخواهدتوجهکنم.
برداریم میتوانیم زندگیمان اوضاع درباره که ایمان قدم بنیانیترین
اینستکهبگوییم:"خداوندا،چیزیکهمیخواهماتفاقبیفتدایناست،امااراده

تومحققشودنهخواستمن!"
دراوایلخدمتم،گروهیدوستانتخابکردمکهفکرمیکردمبامنکار
کالمخداست، تعلیم که داده نشان من به خدا آنچه تولد در و کرد خواهند
مراکمکخواهندکرد.لطفًاتوجهکنیدکهگفتممنآنهاراانتخابکردم.من
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اینکاررابدوندعاووحتیبدونداشتنتأییدخداانجامدادم.وقتیعیسی
شاگردانشراانتخابکرد)کسانیکهقراربودبااوکارکنند(،اوتمامشبقبل

رادعاکرد.)لوقا12:6-13راببینید(.
افرادیکهمنانتخابکردمانتخابخدانبودند،ونتیجهفاجعهبودوباعث
شدمنازنظراحساسیرنجزیادیراتحملکنم.آنهادرموردمنسخنچینی
کردند،دروغگفتند،تهمتبیاساسزدند،ومنپیشازآغازحرکتدرمسیر

دستیابیبهاهدافم،تقریبًاازمسیرخارجشدم.
انتخابهاییکهدرموردرفاقتباافرادانجاممیدهیمبسیارمهمهستند،
مخصوصًاوقتیکهباآنهادرتماسنزدیکوشخصیهستیم.شیطاناغلباز
مردماستفادهمیکند،حتیمسیحیان،تامارازخمیوضعیفکند.مردمممکن
استصمیمیوبیریاباشندودرعینحالبدونریاهمدراشتباهباشند.این
گروهیکهگفتمفکرمیکردندکهازخداچیزهاییدرموردمنمیشنوندکه

دعابایدپیشازهرتصمیممهمی
کهمیگیریمباشد.

مطلقاًصحتنداشتند،وغرورآنهادرنهایتباعثسقوطآنهاشد.
توسطچنینموقعیتهاییدرزندگی،باسختییادگرفتمکهدعابایدپیشاز

هرتصمیممهمیکهمیگیریمباشد.جسارت
این وخودرأییماخداراخشنودنمیکند!
اشتباهرانکنیدکهابتدابرنامهریزیکنیدو

بعددعاکنیدکهخدانقشهشماراعملیکند.اولدعاکنیدوبگذاریدروحالقدس
شمارابهسویارادهینیکویخدابرایزندگیتانراهنماییکند.

راضی از ندانستن
پولسرسولمردیباتحصیالتباالبودودرزندگیاشبهجایگاهیرسید
کهگفت:"زیراعزمجزمکردهبودمدرمدتیکهدربینشماهستمچیزیندانم
جزعیسیمسیح،آنهمعیسایمصلوب")اولقرنتیان2:2(.درمعرفیانجیل
بهمردم،اومیگفتکهنجاتتوسطمسیحیکرازاستویکسّرالهی،اما
اوباورکردنرابهجایفهمیدنآنانتخابکردهاست.افرادبیشماریوجود
دارندکهحاضرنیستندازسادگیوایمانکودکانهلذتببرند.آنهامیخواهند
تمامپیچیدگیصلیبمسیحونجاتازطریقاوراباعقلومنطقبفهمند،اما

اینواقعیتفقطتوسطقلبمیتوانددرکشودنهفکر.
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اگرماسؤاالتبیجوابدرزندگینداریم،اینیعنیبهایمانهمنیازینداریم.
میتوانیمبگوییمایمانمیتواندجایپاسخرابگیرد!مابایدبهدنبالشناختکالم
باشیم،تاخداراوارادهیاورابشناسیم،بهجایاینکهدرجستجویبیانتهابرای
یافتنجواببهتمامسؤاالتمانباشیم.وقتیمردمبپرسندکهدرزمانروبرو
شدنبایکمشکلچهکارخواهیمکرد،خیلیسادهمیتوانیمبگوییم:"نمیدانم."
بهمردمبگوییدبرایهرچیزدعامیکنیدودرقلبخودمطمئنهستیدکهخدادر
زمانصحیحمسیردرسترابهشمانشانخواهدداد.حتیاگرکمیبیشتراز
همیشهبااعتمادبهنفسبهنظرمیآیید،همچنانایمانتانرااعالمکنید.اگراعتماد
بهخداراانتخابمیکنیم،درنهایتاحساساتماباتصمیممادرگیرخواهندشد.
اینکهبرایاسرارزندگیدنبالجواببگردیمامراشتباهینیست،اماوقتیکه
نگرانوناامیدمیشویم،نشانمیدهدکهمادرجستجویخودخیلیدوررفتهایم.
دارم ایمان من و میکنند، تجربه زیادی پریشانی زندگی طول در مردم
در چیز همه دانستن به نیاز بودنحس خارج تعادل از نتیجهي آن بیشتر
آنهاست.آیامیتوانیدزمانیکهدرتاریکیهستیدواتفاقاتیراکهپیشمیآید
نمیفهمید،بهخداایمانداشتهباشید؟اینهماننوعایمانیهستکهخداآنرا
جستجومیکند.اومیخواهدبهاواعتمادکنیم،خصوصًازمانیکهدرتاریکی
هستیم،یازمانیکهزندگییکّسراستوماعملخدارانمیبینیمیاحضور
کمک چون هستند، مفید ما برای بهراستی ایام این نمیکنیم. احساس را او
میکننددرایمانرشدکنیم.کتابمقدسازایمانکوچکوایمانبزرگصحبت
میکند،چرامابایدبهایمانکوچکراضیباشیم،وقتیمیتوانیمایمانخودرا

باایمانبهخدادرزمانهایسخت،پرورشدهیم؟

" نیاز به دانستن"
درایناواخرفیلمیتماشامیکردمدرمورددومأموراف.بی.آیکهوظایف
متفاوتیازیکدیگرداشتند.یکیتماماطالعاتمحرمانهدرخصوصپروندهای
رادراختیارداشت،درحالیکهدیگریازآنهاخبرنداشت،وهروقتازاو
دانستن" به "نیاز پایه بر اطالعات این میگفت میکرد، اطالعات درخواست
دستهبندیشدهاست.بهکالمیدیگر،کسانیکهازجزئیاتکاملپروندهاطالع

دارند،تنهاکسانیهستندکهواقعًانیازبهدانستنآناطالعاتدارند.



121ناشناختهها

منفکرمیکنمخدابامابرهمینپایهعملمیکند.اگرالزماستچیزیرا
بدانیم،همیشهمیتوانیممطمئنباشیمکهاوبهماخواهدگفت،امااگرالزمبه
دانستننباشد،یابرایمابهترباشدکهندانیم،پساوبهمانخواهدگفت،وما

میتوانیموباید،یادبگیریمکهبااینواقعیتکناربیاییم.
نگرانی باعث و بگذارد بار ما جان بر میتواند چیزها بعضی دانستن
زمانهایی چنین در نداریم. الزم را این ما از هیچکدام و پریشانیشود، و
تلفنی کسی با گذشته هفتهی باشد! آرامشدهنده بسیار میتواند ندانستن
او ما دو هر که درموردکسی ناخوشایند ویکموضوع صحبتمیکردم
رامیشناختیم،وزندگیسالمینداشتپیشآمد.ماصحبتمیکردیمومن
از سؤالی دوستم نگویم. غیرضروری چیزی یا نکنم بدگویی بودم مواظب
وضعیتاوازمنپرسید،وپیشازاینکهفکرکنمکهجواببدهمیانه،گفت:

"فکرشرانکن،الزمنیستمنآنرابدانم."
ایننشاندهندهیبلوغروحانیاست،واینمیتواندبرایتمامماالگوباشد.
خیلیفرقهستبینوقتیکهمیخواهیمچیزیراازرویکنجکاویبدانیمیابرای
اینکهاوضاعراکنترلکنیم،یااینکهگاهیمیخواهیمبدانیمچونحقیقتاًضروری
استکهبدانیم.بهجایاینکهازسؤاالتومسائلزندگینگرانوپریشانشویم،چرا
بهسادگیبهخدااعتمادنمیکنیمکهبرمبنای"نیازبهدانستن"برایماعملکند؟

درکتابمقدسموقعیتهاییهستندکهبهانسانهاگفتهشدهباخدامحاجه
کنند،ولیآنموقعیتهابهاینموضوعاشارهندارندکهمابایدهمچناندرپی
درککردنچیزهاییباشیمکهخداوندهنوزقصدنداردآنهارابرمامکشوف
سازد.دوآیهبهعنوانمثالآوردهشدهاستتاتفاوتبینمحاجهکردندر

ارادهیخداوخارجازارادهیخدانشاندادهشود.

گناهان اگرچه بیاوریم: حجت یکدیگر برابر در تا بیایید میگوید: خداوند
همچون اگرچه و شد؛ خواهد سفید برف همچون باشد، ارغوان چون شما

قرمز،سرخباشد،مانندپشمخواهدشد.
اشعیا18:1

برتمامدلخودبرخداوندتوکلکن،وبرعقلخویشتکیهمنما.
امثال5:3
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یکباردیگر،میخواهمروشنکنمکهسؤالکردنازخدااشتباهنیست.او
اغلبدوستداردبامامحاجهکند.هرگزاجازهندهیداستداللسالم،زشتو
ناسالمشود.بگذاریدصلحبردلهایتانحاکمباشد)کولسیان15:3راببینید(.
بهکالمیدیگر،بگذاریدآرامشمحکشماباشدکهآیاخداوندازسؤاالتیکه

پرسیدهایدخشنوداستیانه.

زمانی که به نظر می رسد هیچ راهی نیست
اگرخودمانرامتقاعدکنیمکههیچراهیبرایمشکلماوجودندارد،ترس

راهی ما که علت این به فقط
نیست معنی این به نمیشناسیم

کهراهیوجودندارد.

برماغلبهخواهدکرد.چندباراینجملهراگفتهیاازدیگرانشنیدهایم:"هیچ
این به فقط اینمشکلنیست"؟ برای راهی
معنی این به نمیشناسیم راهی ما که علت
نیستکهراهیوجودندارد.عیسیمیگوید:
"منراههستم")یوحنا6:14(.اشعیامیگوید
خدا:"نابینایانرابهراهیکهنمیدانندرهبریخواهدکرد")اشعیا16:42(.خدا
مانند او برای تاریکی چون کند، هدایت تاریکی در را ما که دارد توانایی
روشناییاست.ماممکناستدرمسائلیکهپیشمیآیددرتاریکیباشیم،اما
خدانوراستواوهیچوقتدرتاریکیساکننمیشود.داوودسرایندهمزمور،
خدا به کردن اعتماد درمورد را کتابمقدس بابهای بزرگترین از یکی

مینویسد،میگوید:

قرار دریا کرانهای دستترین دور در و کنم، پرواز بالهایسحر بر اگر
مرا راستت بود،ودست راهنماخواهد مرا تو نیزدست آنجا گزینم،حتی
نور و کرد، خواهد پنهان مرا تاریکی "بیگمان گویم: اگر گرفت. خواهد
گرداگردمبهشببدلخواهدشد"،اماحتیتاریکینیزنزدتوتاریکنیست،
تو نزد روشنایی و تاریکی که چرا است؛ روشن روز همچون شب بلکه

یکساناست.
مزمور12-9:139

وقتیمافصلیطوالنیازرنجداشتهایم،یابامسائلیبیشازحددشوار
روبروهستیم،غیرعادینیستکهناامیدشویموشروعمیکنیمبهفکرکردن
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فکرهاییخواهیم ماچنین دائمیخواهدشد. ما زندگی برای اینشرایط که
کرد:اینوضعمتوقفنخواهدشد.منهرکاریکهمیدانستمکردهام،هیچ
کدامنتیجهاینداشت.ظاهراًدیگرراهینیست!اماخداداستانمتفاوتیبرای

تعریفدارد.اومیگوید:

چیزهایپیشینرادیگربهیادمیآورید،وبهامورقدیممیندیشید.
هان،اکنونمنکارتازهایمیکنم:هماکنوندرحالپدیدآمدناست؛

آیاآنراتشخیصنمیدهید؟مندربیابانراهیپدیدمیآورم،
ودربرهوتنهرهاجاریمیسازم.

اشعیا19-18:43

اینآیاتبارهامرادرزندگیامتشویقکردهاست،ودعامیکنمبرایشماهم
همینطورباشد.وقتیآسیبدیدهاید،بهیادآوریدکهخداراهیمهیاخواهدکرد!

موردیازگذشتهخودرابهیادآوریدکهبهنظرمیآمدراهینیست،واوراهی
برایشمامهیاکردوبهخاطرداشتهباشیدکهاودوبارهاینکارراانجامخواهد
داد!راههایاوراههایمانیست،اماهمانطورکهاشعیامیگوید،اوحتیدربیابان

میتواندراهیمهیاسازدومیتواندنهریدرصحرایزندگیماجاریسازد.
حتیزمانیکهتصمیممیگیریمکهباورکنیمکهاوراهیمهیاخواهدکرد،
ممکناستسؤالدیگریبرایماپیشآید:"چهموقعاینکارراخواهدکرد؟"
فقطخدامیداند،وبیشتروقتهازمانیکهاینسؤالراازاومیپرسیم،بهنظر

میرسدعالقهایبهجوابندارد.چوناومیخواهدمابهاواعتمادکنیم.
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صبروزمانقویترینجنگجویانهستند.
لئوتولستوی

اگرشمامثلمنهستید،پسیادگیریصبوربودنیکیازچالشهایبزرگ
زندگیشمااست.

و خانواده که جایی بودهاید، بیمارستان انتظار اتاق یک در تابهحال آیا
دوستانمنتظرپزشکهستندتاخبریازعزیزشانکهجراحیداشتهبیاورد؟
بیشترمردموقتیمنتظرهستندکمینگرانندودرچهرهشانفشاروعالیم
آنها اماهیچنمیدانند. نتیجههستند، آنهامنتظریک اضطرابدیدهمیشود.
انتظارمیکشند،انتظارمیکشند،وانتظارمیکشند.آیاخبرهاخوبخواهند
بودیابد؟اگرانتظارچندساعتطوالنیترازتوقعشود،اینانتظارمیتواند
نگرانکنندهترشود.فکرهایآنهاممکناستتاریکترومنفیترشودودر

دنیایطبیعیاینامرمیتواندقابلفهممحسوبشود.
انتظارخداهستیمچهحالتی اتاق سؤالبزرگایناستکه،وقتیمادر
خبرهای منتظر صبورانه یا هستیم، نگران فشار، تحت پریشان، آیا داریم؟
خوبهستیم؟اگرانتظارماکمیطوالنیترازآنچهفکرمیکردیمشود،بازهم
مثبتوامیدوارباقیمیمانیم؟مامیگوییمبهخدااعتمادداریم،اماآیاثمرهی

اعتمادکردنبهاورانشانمیدهیم؟

خدا برای همیشه درحال عمل کردن است
بهنظرمیرسدخدابهندرتبرایچیزیعجلهمیکند،ومامعموالًبرایهمه
چیزعجلهداریم!اینکهخداراهیمهیاخواهدکردبرایمارضایتبخشنیست؛
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بایدبدانیمکِیراهیمهیامیکند.کالمخدابهماوعدهمیدهدکهدرزمانمقرر،
خداآنچهبایدانجامدهدراانجاممیدهد،امازمانمقررچهموقعاست؟اینزمانی
استکهخداتعیینمیکندوبهندرتاجازهمیدهدکهمابدانیمچقدرطولخواهد

کشید.خداوندمامیداندکهماچقدرتواناییداریموبهمافشارنخواهدآورد.
آنچهدرنظرمازمانیطوالنیانگاشتهمیشود،درشیوهينگرشخدابه

مسائلزمانیکوتاهمحسوبمیشود:

نکتهغافلمباشیدکهنزدخداوندیکروزهمچونهزار این از اماعزیزان،
سالاستوهزارسالهمچونیکروز.

دومپطرس8:3

خداهمهچیزرادرپرتوابدیتمیبیند؛بنابراین،عجلهنمیکند.اوانتهارااز
ابتدامیبیند.اودرجاییکهمامیرویمبودهاست،ودقیقًامیداندچهاتفاقی
خواهدافتاد!اوهمیشهبرایکاریکهمیکنددلیلخوبیدارد،وقتییادبگیریم
کهباورکنیم،میتوانیمدرانتظار،چهکوتاهوچهطوالنیبهاواعتمادکنیم.

گاهیچیزهاییرامیخواهیمپیشازاینکهبهحدکافیبالغشدهباشیمتا
بتوانیمآنرابهطورمناسببکارببریم،اماخدابهترینزمانرامیداند،ومن
میتوانمبهشمااطمیناندهمکهاوتارسیدنزمانمناسبچیزیبهمانمیدهد.
خداممکناستبگوید،"صبرکن"وحتیممکناستبگوید،"نه"،اماهرچهکه
تصمیمبگیرددرکاملترینشکلوکاملترینزمانانجامخواهدشد.هرچهخدا

دربارهیزندگیماوارتباطمابااوانجاممیدهدبراینیکوییمااست!
بهعنوانفرزندانخدا،ماثمرهیصبرروحالقدسرادرخودداریم،باتوجه
تا باخدابگذرد ازراهرفتنما بایدچندسال امامعمواًل باغالطیان22:5،
آشکارشدنبیشترآنراببینیم.اینثمرهبهعنوانیکبذردرماکاشتهشده

است،وبرایرشدکردنوقویشدننیازبهزمانوتجربهدارد.
ریشهیلغتیونانیکه"صبر"ترجمهشدهاستبهمعنی"درتحتچیزی
باقیماندن"است–درکالمیدیگر،تحملکردنچیزیبااینکهممکناست
ناخوشایندویاحتیدردناکباشد.یعنیقبولکردنشرایطموجودتارسیدن
بهنقطهینهایی.اکثرمامیخواهیمازهرچهکهباعثرنجمامیشودفرارکنیم.
فکرتحملمشکالتوقتیکهدستکمنمیدانیمچقدرطولخواهدکشید،بسیار
نمیدهد، ما به را داریم مادوست که پاسخی همیشه است.خدا ناخوشایند
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چوناوبهرشدروحانیمامتعهداست،وازدیداواینمهمتراستتااینکه
فوراًماراازتجربهایکهازآنمیگذریم،خالصیدهد.

پیشازاینکهچیززیادیراجعبهاعتمادکردنبهخدابدانم،واقعًاسرخورده
میشدموقتیاحتیاجداشتمخداکاریبرایمانجامدهدومیدانستماینکار
که میفهمم من االن نمیکرد. کاری هیچ او اما است ساده بسیار او برای
اماخدادرحالکارکردن تغییرنمیکرد، اگرهیچچیزدرشرایطمن حتی
درمنبود.اوایمانمنراوسعتمیداد،وآنراقویترمیکرد.چونمن
نمیدانستمچطوربهخدااعتمادکنم،درتماممدتیکهبایدانتظارمیکشیدم،
حسبیچارگیداشتم،ومطمئنهستماگرآنموقعمیدانستمکهچطورباید

بهخدااعتمادکنم،اینانتظارکوتاهترمیشد.
هرچهماتجربهیبیشتریدررابطهمانباخدابدستآوریم،زندگیآسانتر
میشود.مایادمیگیریمکهگرچهاومعموالًزودواردعملنمیشود،ولیدرحقیقت
هرگزهمدیرنمیکند–حداقلبنابهزمانبندیخودش.صبرفقطتواناییمنتظر
ماندننیست،بلکهنحوهیرفتارماوقتیکهمنتظریمهمهست.مابرایچیزهای
زیادیدرزندگیمنتظرخواهیمشد،اما"صبورانهمنتظرماندن"هدفیاستکهخدا
برایمادرفکرشدارد.صبورانهمنتظرماندنممکننیست،مگراینکهاعتمادکنیم
کهشخصیتخدابینقصاست،اونیکوستونیکوییاشرادرطیزندگیمانبه
مانشانمیدهد.فقطچونچیزی"حس"خوبیبهمننمیدهدبهاینمعنینیست
کهخوبنیست.ممکناستدرنهایتمتوجهشومکهآنچیزیکهدرمقطعیفکر

میکردمبرایمنبداست،دردرازمدتبرایمنبسیارخوببودهاست.

هرگز خیلی دیر نیست
مارتاومریمبرایعیسیپیغامفرستادندکهبرادرشانایلعازربیماراست.
کتابمقدسمیگویدعیسیمارتاومریموایلعازررابسیاردوستداشت،وآنها
دوستانعزیزشبودند.وقتیعیسیشنیدایلعازربیماراست،پیشازرفتنبهدیدار
او،دوروزبیشتردرجاییکهبودماْند)یوحنا3:11-6راببینید(.زمانیکهعیسی
رسیدایلعازرمردهبودوچهارروزبودکهدرقبربود.سؤالطبیعیاینستکه:"اگر

عیسیآنقدراورادوستداشت،چراقبلازرفتنبرایکمکبهآنها،درنگکرد؟"
اوصبرکردچونمیخواستزمانیبهآنجابرسدکهدرستکردناوضاع
غیرممکنبهنظربرسد.وقتیعیسیبهآنجارفت،مارتاگفت:"سرورم،اگر
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اینجابودی،برادرمنمیُمرد")یوحنا21:11(.مااغلبهمینسخنانرابسته
میخواستی، تو اگر "عیسی، میگوییم: یا میکنیم فکر خودمان موقعیت به
میتوانستیجلویایناتفاقرابگیری."مسلمًاماهمهمانندمارتاسرخورده
میشویمونمیفهمیمکهچراخدااجازهدادچنینچیزدردناکیبرایمارخ

دهد،درحالیکهمیتوانستجلویآنرابگیرد.
اینواقعیتراکه ایلعازرآشناهستید،میدانیدکهعیسی باداستان اگر
ایلعازربرایچندروزاستکهمرده،بهعنوانمانعغیرقابلعبورنمیدید.
درحقیقت،اوبهدنبالموقعیتیغیرممکنبودکهبهاقوامودوستانایلعازرو
حتیمایادبدهدکهباخداهمهچیزممکناستوبرایاوهیچوقتخیلیدیر
نیستتانتواندکاریراکهالزماستانجامدهد.عیسیایلعازرراازمردگان
برخیزانید،ومنمطمئنمبعدازمشاهدهیاینمعجزه،همهازاینکهایناتفاق
ندیدممردهایزنده بودند.گرچهمنشخصًا دادخوشحال اینشکلرخ به
شود،امادیدهامکهخدابهبسیاریازموقعیتهایمردهحیاتبخشیدهاست.
فکرمیکنماینداستانبایدبهمثابهیمثالیازاینحقیقتتلقیشودکههرگز

برایخداآنقدردیرنیستکهدرزندگیمامعجزاتانجامدهد.
بهجایاینکهازخدابخواهیمبهروشماعملکند،میتوانیمبهیادآوریم
کهدردرازمدت،راهاوهموارهازراههایمابهتربودهاست.اسرارزیادیدر
حکمتخدامخفیاست.ماهمیشهعلتاتفاقاتپیشآمدهرانمیفهمیم،امااین
مزیتراداریمکهبهخدااعتمادکنیمواینکاردردماراقابلتحملمیکند.

بخشزیادیاززندگیمابهخاطر
که چیزهایی بابت بدبختی حس
هدر نداریم، را تغییرشان قدرت

رفتهاست.

صبر قدرت  است
صبربهماقدرتمیدهدکهوقتیمنتظر
عملیشدنخواستههایمانهستیمبتوانیماز
زندگی از زیادی بخش ببریم. لذت زندگی
که چیزهایی بابت بدبختی حس بهخاطر
قدرتتغییرشانرانداریم،هدررفتهاست.

اگرمیتوانیمچیزیناخوشایندراتغییردهیم،بایداینکاررابکنیم،امااگر
نمیتوانیم،بایدبهخدااعتمادکنیمومصممباشیمکهتاوقتیکهمنتظرعملاو
هستیم،حسبیچارگیرابهدرونخودراهندهیم.هرروزیکههدرمیدهیم
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غیرقابلبازگشتاست،شخصحکیموعاقلهیچفرصتیراکهخدابهاوداده
تارویزمینباشدبههدرنمیدهد.

سرخوردگی،یأس،ودرماندگیهرگزاوضاعبدراخوبنکردهاند،امامیتوانند
باعثبیماری،کوتاهیعمر،وخرابیروابطبشوند.یعقوبرسولگفتیکمرد
صبور"بالغوکاملشده...چیزیکمندارد."وه!اینبرایمنخیلیسخنخوبی
بود،مطمئنمبرایشماهمهمینطور.وقتیاینآیاترامیخوانم،وسوسهمیشوم
کهفکرکنم،کاشصبوربودم،امااالنچنیننیستم،امامیتوانیمازبیصبریآزاد

شویم.راهیوجوددارد،واینراهازطریقتفکردرستاست.
اگرفکرکنمکهمنبایدچیزیراداشتهباشمتاشادباشم،اینتفکرمرا
بهیأسودرماندگیمیرساند.امااگرمنفکرمراعوضکنمکهمنبهخدا
او آرامی به بنابراین،من است؛ کامل او ومیدانمزمانبندی اعتمادمیکنم
داخلخواهمشدودرطولزمانیکهمنتظرعملاوهستم،اززندگیاملذت
خواهمبرد،پستازمانیکهچنینتفکریدارم،هیچکمبودیندارم.بیصبری
مانمیتواندخدارادرهرکاریکهبرایحلمشکالتماانجاممیدهد،بهعجله
وادارد.یکچیزمسلماست–مهمنیستچقدرطولمیکشدتاخدابرایما
عملکند،صبراینقدرتراداردکهتاوقتیکهمامنتظریم،ماراشادنگهدارد!
حتیزمانیکهفکرمیکنیمهیچاتفاقینمیافتد،همیشهچیزیدرحالوقوع
است.بهرشددرختتوجهکنید.مانمیتوانیمآنراببینیم،امادرختهمیشهرشد
میکند.بلندترمیشود،وشاخههاپهنترمیشوند.میگوینددرختانیکهآرامرشد
میکنند،میوهبهترمیآورند،ومنفکرمیکنمهمیناصلبرایانسانهاهمکاربرد
دارد.ممکناستهمیشهنبینیمکهشاخههایمانگستردهترمیشوند،اماریشهیما
همیشهدرحالعمیقترشدناست.روزی،مامیوهخوبخواهیمآوردومتوجه
خواهیمشدکهدرطیتماممدتیکهدرانتظاربودیم،درحالرشدکردنبودیم.

فراموشش کن!
اگرچیزیراازنزدیکتماشاکنیمنمیتوانیمرشدآنراببینیم،امااگراز

آندورشویموبعدازمدتیبرگردیم،آنوقتتعجبخواهیمکرد.
خانوادهیمنملکیداشتکهنیازداشتیمآنرابفروشیموگرچهبرای
سهسالبرایفروششاعالمیهدادهبودیم،امامطلقًاهیچاتفاقینیفتاد.نهتنها
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آنرانفروختیم،بلکههیچکسنگاهیهمبهآننکرد.درطولآنسهسال،
حتییکپیشنهادخریدهمنداشتیم،حتییکپیشنهادبد!منسرخوردهبودم
وواقعًامیخواستمکهآنرابفروشیم.برایاینموضوعزیاددعاکردم،با
فروش و کهمیگذشت وهرروز است. فروختهشده که اعالمکردم ایمان
دعا به کردم دوبارهشروع یکروزصبح، مأیوسترمیشدم. نمیرفتمن
کردن،خداوندباقلبمنصحبتکردوگفت:"آنداراییرافراموشکنو
سرنوشتآنرادراختیارمنقراربده."منفهمیدمکهزمانزیادیراروی
کنمو بیرون فکرم از را آن وخدامیخواست بودهام متمرکز اینموضوع

صرفًااعتمادبکنمکهاودرحالعملکردناست.
هروقتفکرفروشداراییدوبارهبهذهنممیآمد،باخودمفکرمیکردم،همه
چیزدردستانخداست!درنهایتدرخصوصاینموضوعبهآرامیخداوارد
شدموطیدوهفتهآنملکبهفروشرفت!دوستداشتمبگویمکهدرطیآنسه
سالانتظار،صبرپیشهکردهامولیحقیقتایناستکهصبورنبودهام،وبیصبری
منباعثشدکهروندفروشاینقدرطولبکشد.اغلبفکرمیکنیماینماهستیم
کهبرایخداانتظارمیکشیم،امادرواقعممکناستایناوباشدکهمنتظرماست!
یکیازدالیلبیصبریماایناستکهمیترسیمکهآنچهرامیخواهیم
طرز میتوانیم ما که بگویم را این دیگر یکبار بگذارید اما نیاوریم، بدست
فکرمانراعوضکنیمواینکمکفوقالعادهایبهماخواهدکرد.بهجایفکر
کردنبهاینکههیچاتفاقینمیافتد،میتوانیمچنینفکرکنیمکه،منچیزیرا
درحالرخدادننمیبینم،اماایماندارمکهخدادرحالعملکردنمیباشد!

خداهرچهدرگذشتهاتفاقافتادهاست،هرچهاالندارداتفاقمیافتد،وهر
آنچهراکهدرآیندهاتفاقخواهدافتاد،میداند،واوبرتمامآنهاکنترلدارد–او
آشفتهیابیصبرنیست.بیصبریماازاینجامیآیدکهنمیدانیمچطوریاچه
وقتجوابماخواهدآمد.هرچهاطالعاتماکمباشد،راحتتردراتاقانتظارخدا
بیصبرخواهیمبود،اماکالمخداوتجربهبهمامیگویدکهزمانبندیاوبینقص
استوانتظاریراکهزیادهمدوستشنداریم،برایبرایخیریتماخواهدبود.

داستانهاییازمردانوزنانخدادرکتابمقدسمیخوانیموبیشترما
درخفاآرزوکردهایمکهکاششهادتآنهامتعلقبهمابود.دستکمدوست
که نمیکنیم آرزو احتمااًل گرچه گیریم، قرار تحسین مورد آنها مانند داریم
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تجربیاتآنهاراداشتهباشیم.آنهابهراستیعالیهستند،امابگذاریدبهشما
یادآوریکنمکهآنهاهمگیدراتاقانتظارخدامنتظربودهاند.موسیچهلسال
دربیابانمنتظربود.داوودبیستسالبرایپادشاهشدنمنتظرماند،واز
اینمدت،پانزدهسالازدستشائولدرغارهاپنهانبود.یوسفسیزدهسال
برایآزادیاشمنتظرماند،کهدهسالآندرزندانبود.ابراهیمبیستسال
برایفرزندوعدهیخداصبرکرد.اگرمنوشمامدتیاستکهدراتاقانتظار
خدادرنگکردهایم،ممکناستروزیشهادتبزرگیداشتهباشیم،کهکسی

آنرابخواندوماراتحسینکند!
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برایخداوندانتظاربکش،نیرومندباشودلقویدار؛
آری،منتظرخداوندباش!

مزمور14:27

درکنکردنمعنایدرستانتظارکشیدنبرایخدابینمردمبسیاررایج
زمانی یعنی باشد، بودن منفعل معنای به ما برای انتظار است ممکن است.
کهمنتظریمزندگیمابایدازحرکتبازایستد.برایبیشترما،سپریکردن
زمانهاییکهمطلقًانبایدکاریانجامدهیم،بسیاردشواراست،واگرانتظار
برایخدارادرستنفهمیدهباشیم،ایندرکاشتباهباعثمیشودکهوقتیدر

عمل،زمانانتظارکشیدنفرابرسد،ماقادربهمنتظرماندننباشیم.
مطالعهیعمیقتررویریشهیلغت"انتظار"نشانمیدهدکهانتظاربرای
خدادرحقیقتازلحاظروحانیبسیارفعالانگاشتهشدهاست.گرچهممکن
استخداازمابخواهدکهتاایجادتغییردرشرایطمانآراممنتظربمانیم،امااو
نمیخواهدکههیچکاریهمانجامندهیم.اومیخواهدکهمادیدانتظارنسبت
بهکاریکهانجاممیدهدداشتهباشیم،اوازمامیخواهدکهامیدواروازاو
متوقعباشیمکهکارهایعالیدرزندگیماانجامخواهدداد.اومیخواهداز
اوبابتآنچهانجاممیدهدسپاسگزارباشیم،حتیپیشازاینکهنتیجهرابا

چشمانفیزیکیخودببینیم.
فکرهایماورفتارمااگردرستمدیریتشوند،میتوانندزمانیکهمادر
اتاقانتظارخداهستیمماراشادنگهدارند.ایندونوعتفکررامالحظهکنیدو

ببینیدکدامیکمیتواندمولدشادیباشد:
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یکچنینطرزفکریوجوددارد:

مدتزیادیمنتظرماندهام،فکرنمیکنمبتوانمبیشترازایندرانتظاربمانم. ●
هیچاتفاقیدرحالرخدادننیست! ●

حسمیکنمخداکاماًلمرافراموشکردهاست. ●
میترسمبرایمشکلمنراهحلیوجودنداشتهباشد. ●

بهتراستتسلیمشوم. ●

درمقابل،چنینطرزفکریهموجوددارد:

خیلیهیجانزدههستمکهببینمخداچهکارمیخواهدبکند. ●
ایماندارمخداعملمیکند،گرچهمنهنوزتغییرینمیبینم. ●
خدامنرادوستداردومیدانمبهمشکلمنتوجهمیکند. ●

مزمور139میگویدکهخداهمهوقتبهمنفکرمیکند،پسمیدانمکه ●
مرافراموشنکردهاست.

مندرترسزندگینخواهمکردوتسلیمنخواهمشد! ●

کاماًلمشخصاستکهکدامطرزتفکربیشترینشادیراپدیدخواهدآورد.
حال،سؤالایناستکهچرامابهنگرشهاورفتارهایمنفیگرایشداریم؟تفکر
جسم،طبقصحبتهاییکهپولسرسولدررومیان6:8گفتهاست:"طرزفکر
انساننفسانیمرگاست..."طرزفکریکهمبتنیبرعقلومنطقوبدونتأثیرپذیری
ازروحالقدساستوبهگناهمنتهیمیشود؛پساگرآنرادنبالکنیم،انتخابی
نداریممگراینکهتصمیماتمانرابراساسشرایطموجودمانبگیریم.امااگرباتفکر
روحفکرکنیم،کهدرهمینآیهازآنصحبتشده)...اّماطرزفکریکهدرحاکمیِت
روحقراردارد،حیاتوآرامشاست...رومیان6:8(،ماصاحبوعدهیحیاتو
آرامشدرجانخودهستیم.باتفکرروح،میتوانیممثلخدافکرکنیم،وفکرهای
ماصرفنظرازاینکهاوضاعچطوربهنظرمیرسد،سرشارازامیدخواهندشد.

به چه نگاه می کنید؟
مامیتوانیمباتفکرجسمیاتفکرروحفکرکنیم،انتخاببامااست.متأسفانه
بسیاریازمردمتمامزندگیخودراباهرچهکهبهفکرشانخطورکند،سر
میکنندوهرگزتشخیصنمیدهنددشمنآنهاشیطان،منبعتمامفکرهایمنفی،
پرازناامیدی،ترسوشکآنهااست.آنهاهرگزمتوجهنمیشوندکهاگرفکرهای
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غلطراکهموافقکالمخدانیست،ازذهنخوددوربریزند،وآنهارابافکرهاییکه
منطبقباکالمخداستجایگزینکنند،میتوانندطرزفکرخودشانراداشتهباشند.
دردومقرنتیانفصل4پولسزمانیراتوصیفمیکندکهخودشوبقیه
در هرسو از "ما میگوید: او تجربهمیکردند. را شرایطسختی یایمانداران
فشاریم،اماخردنشدهایم؛متحیریم،امانومیدنیستیم؛آزارمیبینیم،اماوانهاده
نشدهایم؛برزمینافکندهشدهایم،اماازپادرنیامدهایم.")دومقرنتیان9-8:4(.

همچنینبهمامیگویدچرا:

نادیدنیاستچشممیدوزیم؛ آنچه بر بلکه آنچهدیدنیاست، بر نه پس
زیرادیدنیهاگذرا،امانادیدنیهاجاودانیاست.

دومقرنتیان18:4

پولسومردمیکهبهآنهاخدمتمیکردمیدانستندکهدرشرایطبدی
هستندومطمئنهستماینمشکالترامیدیدند،درعینحالبهچیزدیگری
را او پیروزی و رستگاری وعدههای و را عیسی آنها بودند. دوخته چشم
چشمان با بلکه نمیکردند، نگاه خود فیزیکی چشمان با فقط آنها میدیدند.
روحانیمیدیدند.آنهاچیزهاییکهباچشمفیزیکیقابلدیدننیستراباقلب

خوددیدند،وباورکردندکهآنهاواقعیهستند.
مابهخداایمانداریم،گرچهاوراباچشمانفیزیکیخودنمیبینیم.مابه
فرشتگانباورداریم،مابهجاذبهیزمینباورداریم،ودرروزهایابریوقتی
نمیتوانیمخورشیدراببینیم،اماایمانداریمکهخورشیدآنجااست.چیزهای
زیادیهستندکهمابهآنهاعمیقًاایمانداریم،گرچهآنهارانمیبینیم،پسچرا
نمیتوانیمباورکنیمکهزمانیکهمادرحالانتظارکشیدنهستیمخداهمدر
حالعملکردناست،گرچهشواهدیدالبرآنهنوزدیدهنمیشود؟ماخودمان

رابرایداشتنچنینباوریتربیتنکردهایم،امااینرویهقابلتغییراست.
زندگیواقعیمادرونمااست.آنچهدردرونماجریاندارد)افکارماو
نگرشما(مهمترازشرایطمااست.مهمنیستچقدراوضاعاطرافمادشوار
باشد،اگرمانگرشمثبتمانراحفظکنیمودربارهیافکارمثبتبرگرفتهازکالم
خداتأملکنیم،میتوانیمآرامشوشادیراتجربهکنیم.منایماندارمشخصی
کهدرزنداناسیراستویادگرفتهاستکهمثبتفکرکندونگرشمثبتداشته
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باشد،میتواندازکسیکهدرجامعهزندگیمیکندولیپرازنفرت،تلخیو
نگرشمنفیاست،آزادترباشد.هرکسمیتواندبهسرعتکیفیتزندگیاشرابا

فکرکردنرویموضوعاتنیکووحفظکردننگرشپرازامید،باالببرد.
میتوانیماوضاعخوبیداشتهباشیم،ثروتفراوان،شغلخوب،خانوادهی
خوب،بااینوجودزندگیماتلخباشد،چون،سپاسگزارنیستیم،خودخواه
اما هستیم. است،خشمگین آزرده را ما که کسی به نسبت شاید و هستیم،
بهسختی بکنیم، تنهازندگی باشیم، همچنینمیتوانیمشرایطسختیداشته
رساندن

به متعلق شما نگرش و فکرها
شما نمیتواند کسی و شماست،
رامجبورکندفکربدیانگرشبد
داشتهباشیداگرخودتاننخواهید!

پولدربیاوریم،امااگرسپاسگزارباشیمووقتخودراصرفبرکت
بهدیگرانکنیم،ازآرامشوشادیبرخوردارخواهیمبود.

فکرهاونگرششمامتعلقبهشماست،و
کسینمیتواندشمارامجبورکندفکربدیا
نگرشبدداشتهباشیداگرخودتاننخواهید!
که نیست کتابمقدس در مدرکی هیچ
نشاندهدیوسفدرسیزدهسالانتظارش
برایرهاییتوسطخدا،بهجزامیدونگرشخوبرفتاردیگریداشتهاست.او
رویاییبرایزندگیاشداشتوگرچههیچنشانهایدرشرایطجاریاوبهچشم
نمیخوردکهمحققشدنرویایشامکانپذیراست،امااوهرگزازرسیدنبه
رویایشدلسردنشد.)میتوانیدداستانیوسفرادرپیدایش37-50بخوانید.(

بیستسال ببیند. را تحققوعدهیخدا تا بیستسالصبرکرد ابراهیم
زمانیطوالنیبرایماندندراتاقانتظارخدااست.

قطعًادرآنبازهيبیستساله،فرصتهایزیادیبرایتسلیمشدنبهوجود
برای دلیلی اینحالدرکتابمقدسمیبینیمکهدرحالیکههیچ با آمدهاست،
امیدواریوجودنداشت،اوباایمانامیدداشتکهرویایشمحققمیشودو
انجامشدنوعدهخداراخواهددید.حتیوقتیاوناتوانیبدنخودوبیثمری
و بیایمانی هیچ کرد( فکر درموردش و کرد )نگاه گرفت نظر در رحمسارا
بیاعتمادیای،اطمیناناورانسبتبهتحققوعدهخدامتزلزلنکرد.اوباستایش
نیکویی از داستانی یا روایت قویترگشت.ستایش دادن وجالل خدا کردن
خداست،پسابراهیمبایدبهکارهاییکهخدادرطولزندگیاشکردهبودفکر
کردهباشد.جالل،نمودوتجلیپیداکردنتمامذاتاالهیاست،پسیکباردیگر
ابراهیمبایددرتمامکارهاینیکوییکهخدادرگذشتهانجامدادهبودتفکرو
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تعمقکردهباشد.انتخاباومبنیبربهیادآوردنوتفکربرچیزهاینیکودر
زمانیکهدراتاقانتظارخدابود،اوراقویساخت)رومیان18:4-21راببینید(.
انتظارخداهستید؟آیامدتطوالنیایاستکهدر اتاق آیاشمااالندر
آنجاهستید؟آیاخیلیبیشترازآنکهتوقعداشتید،انتظارطوالنیشدهاست؟
بهشرایط نگرشتان دارید، افکاری راسپریمیکنید؟چه انتظار این چگونه
موجودچگونهاست؟شماراتشویقمیکنمکهافکارونگرشیراانتخابکنید
کهشماراقادرخواهدساختکهصبورانهمنتظرخدابمایند،خداییکههمه

چیزرابرایخیریتماعملمیکند.

انتظار با امید
خوشبختانهامیدچیزینیستکهالزمباشدمنتظربمانیمتاآنراحسکنیمتااز
آنماشود.چیزیاستکهمنعلیرغمشرایطمشکلمیتوانمتصمیمبگیرمداشته
باشم.خداوعدهمیدهداگراسیرانامیدباشیم،برکاتگذشتهمانرادوچندانبهما
بازخواهدداد)زکریا12:9راببینید(.بهکالمیدیگر،اگربخواهیداسیرامیدباشید
تاآنحدکههیچاتفاقینتواندامیدراازشمادورکند،آنوقتخداهرآنچهشمادر
زندگیازدستدادهایدبهشمابرخواهدگرداندودوبرابرشمارابرکتخواهدداد.
بلکه برسد؛ نتیجهیمطلوب به کنیمچیزی آرزو که نیست این فقط امید
پیروزیهای نگهمیداریم، قدرتمنداستکهوقتیآنراسرسختانه نیرویی
مفیدترین از یکی منتظریم، ما که زمانی میآورد. ارمغان به باخود بزرگی
چیزهاییکهمیتوانیمانجامدهیمتاماراقویوپرازامیدنگاهدارد،مطالعهی
جدیوتفکربرکالمخداست)وعدههایاو(.کالمخدادرخودقدرتیذاتیدارد

کههموارهکسانیراکهامیدشانبراوباشد،تشویقوتقویتمیکند.
داوودمزمورسرا،مردجوانیکهبیستسالبرایدیدنتحققوعدهیخدا

منتظرماند،میگوید:

منتظرخداوندم،جانمندرانتظاراست،وامیدمبرکالماوست!
مزمور5:130

امیدبهیکبنیاننیازدارد.امیدبهدلیلنیازدارد،وداوودمیگویددلیلاوکالم
خداست.داووداعتمادشرابروفاداریخداقرارمیدهدتاکالمشرامحققسازد.
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چرامطالعهوتعمقبرکالمخدامفیداست؟کالمبذراستوبذرهمیشهنظیر
خودشراتولیدمیکند.وقتیکالمدرقلبیکهزمینحاصلخیزداردکاشتهشود
)باحوصلهودقت(بهناچارمحصولخواهدداد.ماایناصلرادرسراسرکالم
خدامیبینیم،امامرقسفصل4بهمانسبتبهاینحقیقتبینشیجدیدمیدهد.

دیگران،همچونبذرهایکاشتهشدهدرزمیننیکویند؛کالمراشنیده،آنرا
میپزیرندوسیشصتوحتیصدبرابربارمیآورند.

مرقس20:4

مصرانهشماراتشویقمیکنمتاجاییکهممکناستکالمخدارابخوانید،
مطالعهکنید،گوشدهیدوتعمقکنید،وباقلبینرموپرازایماناینکارراانجام
دهید.یعقوببهمامیگویدکهوقتیکالمدرقلبهایما"نشاندهشدهوریشه
دهد"قدرتداردتاجانهایمارانجاتبخشد)یعقوب21:1راببینید(.کالمخدا
ماراعوضمیکندوماراقادرمیکندآنچهخدامیخواهدباشیموآنچهمیخواهد
راانجامدهیم.وقتیمادراتاقانتظاراوهستیم،اونمیخواهدتسلیمشویم،وکالم
اوبهماقدرتایستادنمیدهدتازمانتعیینشدهیاوبرایموفقیتمافرارسد.

امیدخودرابرخداوکالماوبگذارید!درهرلحظهمنتظرشنیدنخبرهای
خوبباشید!وقتیباامیدزندگیمیکنیم،میتوانیمرهاییازمشکالتمانرا

ببینیم،وازسفرزندگیلذتببریم.

در حین انتظار، مطیع باشید

منتظرخداوندباشوطریقاورانگاهدار،
کهتورابهوراثتزمینسرافرازخواهدساخت.

مزمور34:37

انتظارکشیدنهمراهباامید،یکیازکلیدهایموفقشدندرکسبپیروزیدر
زندگیهایمااست،اماانتظارکشیدنوحفظفرامینخداکلیددیگریاستکهباید
بهآنتوجهکنیم.خوشبختانه،همهيمااهمیتاطاعترامیدانیم،اماهمچنینباید
بدانیمکهمهمنیستچقدردرزمانهایخوشیاطاعتسختمیشود،دراتاق
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انتظارخدا،زمانیکهشرایطسختیراتحملمیکنیموبرایمدتیطوالنیشاهد
هیچتغییرینبودهایم،اطاعتدراینشرایطسختترازهرزماندیگرمیشود.در
خاللاینزمانها،تمایلیبرایانجامدادنکارهایدرسترانداریم–مثلمهربان

اتفاق انجامکاردرستوقتیکه
نمیآید، پیش ما برای درست
است کاری قدرتمندترین احتمااًل

کهمیتوانیمانجامدهیم.

وپرمحبتبودننسبتبهدیگرانیاخدمتکردنوبخشیدن.
وقتیفشارواسترسرویزندگیماهست،بروزدادنثمرهیروحبسیار

سختتراست.حتیممکناستدعاکردنو
در گرچه، باشد؛ سخت خدا کالم مطالعهي
انجام است. کارهمین اینزمانهامهمترین
دادنکاردرستوقتیکهاتفاقدرست)آنچه
منتظرشبودهایم(برایماپیشنمیآید،احتمااًل

قدرتمندترینکاریاستکهمیتوانیمانجامدهیم.پولسبهمامیگویدازانجامکار
نیکخستهنشویم،زیرااگردستازکاربرنداریم،درزمانمناسبمحصولرادرو
خواهیمکرد.)غالطیان9:6راببینید(.میخواهمفرصتیبگذارموشماراتشویق
کنمدرزمانیکهدراتاقانتظارخداهستیدبهانجامدادنکاردرستادامهدهید!این
کارراانجامدهیدچونشمااورادوستداریدوچونقدرداناوهستیدبرایتمام

کارهاییکهانجامدادهاستوحتیاالنبرایشماانجاممیدهد.
خدامیخواهدماباایمانقدمبرداریم،وراهرفتنباایمانیعنیمابرحسب
میدانیم آنچه براساس بلکه نمیکنیم، عمل میکنیم حس یا میبینیم آنچه
درستاست.وانجامدادنکاردرستصرفًابهاینعلتکهآنکاریدرست
استبسیارنیرومنداست.اینعملبیانگرایناستکهعلیرغمشرایطیکهدر

آنهستیم،بهخدااعتمادمیکنیموبااعمالخوداوراتکریممیکنیم.
تماموجودمشغول با همواره و استوارهستیم، و قدم ثابت ما وقتی
کارخداوندمیباشیم،اینوعدهراداریمکهزحمتمابیهودهنخواهدبود
اگر میبیند،حتی را وفاداری همیشه خدا ببینید(. را 58 :15 قرنتیان )اول
هیچکسدیگریآنرانبیند.وکسانیکهدرمشکالتثابتقدممیمانندتاج

حیاترادریافتخواهندکرد)یعقوب12:1راببینید(.
بیاییدحتیزمانیکهدراتاقانتظارخداهستیم،بهخدااعتمادکنیمومنتظر
در و باشیم، خودمان برای خوب اتفاقهای منتظر بیایید باشیم. پاداشمان

امیدمانشادیکنیم،چونباخداهمهچیزممکناست!
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وقتی خدا ساکت است
خدایا،خاموشمباش؛ایخدا،توراآراموقرارنباشد!

مزمور1:83

بارهافکرکردهامکاشخدامیآمدکنارمنمینشستوبهمنمیگفتکه
ازمنمیخواهدچهکاریانجامدهم!مطمئنمشماهمبارهادرزندگیچنین
کارهاخیلی برآوردهمیشد، آرزو این اگر بهنظرمیآید داشتهاید. فکرهایی
این به او امامشخصاستکهخدانظردیگریدارد،چون آسانترمیشد،
روشعملنمیکند.وقتیاونمیخواهدباروشماکاریراانجامدهد،پس
مابایدیادبگیریمکهچطورباروشاوکارکنیم.اومیخواهدحتیزمانیکه

سکوتمیکند،مابهاواعتمادکنیم!
آیاهرگزچنیناحساسیداشتهایدکهگویاخدالوازمشراجمعکردهوبه
جاییدوررفتهوهیچنشانیازاونیست؟زمانیکهمیبینیمخدادرزندگی
ماهیچکاریانجامنمیدهد،وهیچچیزینمیگوید،ممکناستچنینحسی
داشتهباشیمکهکورمالدرحالگشتندرتاریکیهستیم،وتالشمیکنیمراه
برونرفتازیکهزارتوراپیداکنیم.گرچهچنینمواردیچالشیبرایایمان
ماتلقیمیشوند،آنهامیتواننددرسمهمیبهمایاددهند:اعتمادکردنبهخدا
حتیوقتیکهاوساکتاست.اینکهاوساکتاستصرفًابهاینمعنینیست

کهاوهیچکارینمیکند.
خدابینانتهایدورانعهدعتیقتاگشایشعهدجدیدبرایچهارصدسال
آمدنمسیحای برای را مردم که افتاد مدت این در اتفاقاتی اما بود، ساکت
موعودآمادهکرد.کتابمقدسمیگویدچونزمانبهکمالرسیدعیسیبدنیا
آمد!)غالطیان4:4راببینید(.خداهمیشهیکزمانمناسببرایهرچیزدارد.
هرگاهاوآمادهباشد،صحبتخواهدکرد،وتاآنوقت،وظیفهماایناستکه

گوشدهیموباامیدانتظاربکشیم.
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بیاییدتوجهکنیمکهکالمخدادربارهایلیادراولپادشاهان1:17چهمیگوید.
ایلیابرایمردمنبوتکردکهتاچندسالباراننخواهدباریدوبرایسهسالو
ششباراننیامد.مردمازخشکسالیدرزحمتبودند،واینباعثشددرآنزمان
ایلیازیادمحبوبمردمنباشد.تصورمیکنماودوستداشتچیزجدیدیدرمورد
خشکسالیازخدابشنود،اماباتوجهبهاولپادشاهان1:18"پسازروزهای
بسیار،کالمخداونددرسالسومبرایلیانازلشده"ودستورالعملجدیدیمیدهد.

دراینزمان،اومیبایستاعالممیکردکهباراندرراهاستوچنیننیزشد!
نمونههایدیگریهمهستندکهطبقآنهاخدانسبتبهکسانیکهبهاواعتماد
دارند،سکوتاختیارکردهاست.اوبرایایوبوابراهیمسکوتکرد.مطالعهی
ایوبباب23دیدروشنیدربارهیناامیدیایکهایوبتجربهکردبهمامیدهد،
چوناوقادرنبودخدارابیایدیاازاوبشنود.بیاییدنگاهیبهچندآیهبیندازیم:

کاشمیدانستماوراکجابیابم،تادرمسکناوحاضرشوم!
ایوب3:23

اینکبهسویشرقمیروم،واوآنجانیست؛
بهسویغرب،امااورانمیبینم؛

چوندرشمالبهکارمشغولاست،اورامشاهدهنمیکنم؛
چونروبهسویجنوبمینهد،اورانمیبینم.

ایوب9-8:23

حالدرمیانهیاینسکوتطاقتفرسایخدا،بهسخنانیکهحاکیازایمان
ایوبهستند،گوشکنیم:

امااوراهیراکهمیروممیداند،وچونمرابیازماید،مانندطالبیرونخواهمآمد.

ایوب10:23

گرچهایوبنمیتوانستخداراببیندیاازاوبشنود،اواعالمکردکهباورداردخدا
مراقباوستوبهاواهمیتمیدهد.اودرمورداینکهخدا"چهوقت"برایرهاییاو

عملخواهدکرد،صحبتنمود،نه"اگر"خدابرایرهاییاوعملکند!
ابراهیمباسکوِتخدادرزمانقربانیکردنتنهاپسرش،اسحاقروبروشد.
خدابرایآزمایشوفاداریواطاعتابراهیمبهاودستوردادهبودپسرشرا
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قربانیکند،واوتاآخرینلحظهیممکنبرایصحبتکردنباابراهیممنتظرماند،
تابهاوبگویدکهالزمنیستآسیبیبهاسحاقبرساند.اماتاآنلحظه،ابراهیمفقط
باایمانجلورفت.اوکاماًلنسبتبهوفاداریخدامتقاعدبود،اوحسمیکردکه

اگراسحاقرابکشد،خدااوراازمرگبرخواهدخیزاند.)پیدایش12-1:22(.
داشتهاند، ایوب یا ابراهیم که حدی از بیش دشواری به تجربیاتی من
نداشتهام،امازمانهایسکوتبسیارطوالنیمابیندفعاتیکهصدایخدارا
شنیدهام،داشتهام.ایندورهها،اوقاتدشواریهستند،وقتیوسوسهمیشویم
کهفکرکنیمکهخدابامانیستیابهمااهمیتنمیدهد.حتیممکناستفکر

کنیمکهتواناییشنیدنازخداراازدستدادهایم.
منبرایسالهاخودمرادرفشارگذاشتم،"تالش"میکردمازخدابشنوم،
امادرنهایتمتوجهشدمکهاگرخدامیخواستچیزیبهمنبگوید،راههای
زیادیدراختیارداشتتامنسخنشرابهگوشمنبرساند.بهجایتالش
برایشنیدنازخداوسرخوردگیازناتوانیدرشنیدناو،بهخدااعتمادکنیدکه
اگراوبخواهدباشماصحبتکند،اوخودراکاماًلآشکارمکشوفخواهدکرد.
بهجایاینکهبابتنشنیدنازخداترسانشوید،باورکنیدکهقطعًاصدای
اورا بهراستیمیخواهیدصدای بداندکهشما اگرخدا اوراخواهیدشنید.
بشنویدوآمادهایداوراپیرویکنید،درزمانمناسبباشماصحبتخواهد
کرد.درزمانکامل،یازمانمقرر،خدادوبارهباایلیاصحبتکرد،واودوباره

باشمانیزصحبتخواهدکرد!

شش قدم برای وقتی که خدا ساکت است

که دهید ادامه کاری دادن انجام به است، خداساکت 1.وقتی
ایمانداریددرآخرینباریکهصدایاوراشنیدهاید،شمارا

بهانجامدادنشتوصیهکردهاست.
پولسبهایماندارانتعلیممیداددرآزادیایکهدارنداستواربایستندو
دوبارهگرفتاریوغبندگینشوند)غالطیان1:5راببینید(.بهآنچهداریدادامه

دهیدواجازهندهیدسکوتخداشماراناامیدوایمانشماراضعیفکند.
چیزهاییزیادیهستکهمنازآنهااطالعیندارم،اماچیزهایزیادیهم
هستکهآنهاراخوبمیدانم،وآنچهمیدانمرافعاالنهدرزندگیروزمرهانجام
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میدهم.بارهاازمنپرسیدهاند:"آیندهیسازمانخدماتیشماچهمیشود؟"
مننمیتوانمآیندهراپیشگوییکنم،معمواًلپاسخیبرایاینپرسشندارم.
اگرپروژهایرابرنامهریزیکردهایم،میتوانمدربارهاشگزارشدهم،امادر
بیشترمواقع،کاریکهاغلبماانجاممیدهیمرامیکنم،یعنیهرروزرابا
اعتمادکردنبهخدازندگیمیکنم.اتفاقبعدیهمبرایمنوهمبرایدیگران

بههماناندازهغافلگیرکنندهخواهدبود.
سؤالدیگریکهخیلیازمردمازمنمیپرسندایناست:"خدااالنبهتو
چهمیگوید؟"اینسؤالمخصوصاًاوایلهرسالپرسیدهمیشود،انگارصفحه
تقویمکهعوضمیشودمنبایدمکاشفهجدیدیازخداداشتهباشم.گرچهاول
ژانویهفرصتخوبیبرایصحبتدرموردانجامکارهایجدیداست،اماصرفًا
بهخاطراینکهاینروز،اولینروزسالاستخداهمیشهکالمتازهایندارد.خدایک
گرامافونسکهایپرازگزینههایمختلفنیستکهماهرموقعبخواهیمپیغامیبه
مابدهد.اووقتیمیخواهد،صحبتمیکندوآنطورکهمیخواهدصحبتمیکند،
ووقتیکهسکوتمیکند،مابهانجامدادنآنچهازقبلمیدانیمبایدادامهمیدهیم.
اخیراًمنودیِووچندنفرازدوستانمانحسابیخندیدیم،چونخانمیتعریف
میکردوقتیباشوهرشتازهازدواجکردهبود،شوهرشبیشازحدروحانیبود
وبرایهمسرخودبخشیازکتابمقدسرابرایمطالعهیروزانهتعیینکردهبود.
وقتیاوازکارشکهمعاونتشباندریککلیسایمحلیبودبهخانهبرمیگشت،
یکیازاولینچیزهاییکهبههمسرشمیگفتاینبودکه:"امروزخداچهچیزی
بهتونشانداد؟"منفقطمیتوانمتصورکنمکهچهفشارسنگینیرااینزنتحمل
کردهاستوچقدراحساسدرماندگیکردهاستوقتیکهمجبوربودهاستکه
بگوید:"هیچچیز."بهخودتانوبههیچکسدیگرفشارنیاورید،تا"کالمیازجانب
خدا"گفتهشود،مگراینکهبخواهیددریبرایشریربازکنیدتاشمارافریبدهد.

2.سکوتخدامیتواندبهنشانهیتأییدشماباشد.
شما به چون نمیدهد، شما به خاصی دستورالعمل هیچ او است ممکن
اعتمادداردکهتصمیمدرستیمیگیرید.اینیکباورغلطاستکهخداهر
ایننوعرابطه،رابطهی بهماخواهدگفت. انجامدهیم باید ما حرکتیراکه
بینوالدینبابچههایکوچکاست،نهرابطهباپسرانودخترانبالغ.یکی
ازپسرانمنامروزصبحگفت:"مادر!منبعدازظهرمیآیم."منلیستیاز
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رفتارهاییکهازاوتوقعدارمموقعورودبهخانهآنهاراانجامدهدبرایاو
نمیفرستم.منبهاواعتماددارم،واعتماددارمکهاوقلبمرامیشناسدو
برایناساسعملخواهدکرد.برایمثال،اووقتیبهداخلبیاید،درراپشت
سرشبازنمیگذارد.اوماشینشراجاییکهمانعبیرونآمدنماشیندیگری
ازپارکینگبشودپارکنمیکند.اوکسیراکهمننشناسمباخودشبهخانه

نمیآورد.الزمنیستمناینهارابهاوبگویم،چوناوقلبمرامیشناسد.
خدابهمادرتصمیمگیریآزادیمیدهدکهباتوجهبهکالمشوشناختی
کهازارادهوشخصیتاوداریمتصمیمبگیریم.ایناواخرشنیدمکهیکمرد
مهم مسائل مورد در خاصی دستورالعمل هیچ خدا گفت، خوشنام خدای
زندگیاشبهاوندادهاست.زمانهاییکهاوبایدتصمیممهمیمیگرفت،او
برایهدایتخدادعامیکرد،وهدایتمیشدکهقدمبرداردوکارهایمختلف
راامتحانکندتاوقتیکهنسبتبهکاردرستدردرونشاحساسآرامشپیدا
کند.بایدبهیادداشتهباشیمکههرچندازدیدماشایدخداساکتبهنظربیاید،
اوهمیشهازطرقبسیارمتفاوتباماارتباطبرقرارمیکند–ازطریقکالمش،

نمیگوید شما به دقیقًا خدا اگر
چهکاربایدبکنید،اطمینانداشته
باشیدکهاوبهشمااعتماددارد

کهتصمیمدرسترامیگیرید!

حسآرامش،حکمت،تجربهیماازگذشتهوچیزهایدیگر.
اگرخدادقیقًابهشمانمیگویدچهکار
به او که باشید داشته اطمینان بکنید، باید
شمااعتمادداردکهتصمیمدرستراخواهید
گرفت!غیرممکناستکهیکماشینپارک
شدهرابرانید،همچنینوقتهاییهستکه
ما،پیشازاینکهبینیمدرمسیردرستهستیمیانه،اولبایدزندگیخودرابه

حرکتدرآوریموشروعبهحرکتبهسمتجلوکنیم.

3.خودتانراباکسیدیگرمقایسهنکنید!
اغلبمیشنویمکهمردمدرموردنحوهیعملخدادرمشکلشانصحبت
میکنندوفرضرابراینمیگذارندکهدرموردمشکلماهمخدابایدبههمان
روشکارکند،امااینطورنیست.منکتابهاییخواندهامازکسانیکهانگار
خدالبهیتختخوابآنهامینشیندوبهآنهادستورالعملروزانهمیدهدکهچه
کاریانجامدهند.عبارات"خداگفت"و"خدابهمنگفت"عبارتهایمحبوب
آنهاهستند.منهماینعباراترابکارمیبرم،وشایدهمبیشترازحدیکه
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مدام میتوانیم ما نمیشوند. ما منظور متوجه مردم گاهی چون میبایست،
توسطخداهدایتوراهنماییشویم،امابهاینمعنانیستکهآنچهدرطول

یکروزبایدانجامدهیم،درهمانروزبهترتیببهمادادهمیشود.
کسانیرامیشناسمکهخیلیبیشترازمنصدایخدارامیشنوند،امایاد
گرفتهامخودمراباکسیدیگرمقایسهنکنم.وگرنه،هیچوقتنمیتوانیمازارتباط
خودباخداراضیباشیم.مامنحصربهفردهستیم،وخدابامابهطرقمتفاوتو
برایدالیلمتفاوتبرخوردمیکند،ومابایددراینامربهاواعتمادکنیم.وقتی
شماباشخصیراحتهستید،ممکناستبااودراتاقیبنشینیدوهیچصحبتی
نکنید.بعضیازروزهاهمینکهباورکنیمخداباماست،بایدبرایماکافیباشد!

او میکنید فکر اگر دهیدحتی ادامه باخدا 4.بهصحبت
پاسخنمیدهد.

مابهابرازکردنخودنیازداریم،وخدامیخواهدبهمااطمیناندهدکه
میتوانیمدرموردهرچیز،درهرزمانبااوصحبتکنیم.داوودمزمورسرا
قلبشرادرحضورخدامیریخت،واینکارراباصداقتزیادیانجاممیداد.
برایخیلیازماپیشمیآیدکهمیخواهیمفقطکسیرابیابیمتابااوحرف
بزنیم.شایدبرایشمازیادمهمنباشدکهآنشخصچهچیزیبرایگفتنبه
شمادارد؛شمافقطکسیرامیخواهیدکهحرفشمارابشنودورازهایشما

راحفظکند،وخداهمیشهبرایکارعالیاست.

که است طوالنی مدت اگر حتی دهید، ادامه دادن گوش 5.به
چیزینشنیدهاید.

وقتیشمابهگوشدادنادامهمیدهید،خدامیبیندکهقلبشمابرایاوباز
استوشمامنتظراوهستید.خیلیوقتهاازخدامیپرسمآیاچیزیداردکه
بخواهدبهمنبگوید،وچنددقیقهفقطآراممیمانم.اینروشمنبرایاطاعت

ازآنچیزیاستکهدرامثالبهماگفتهاست:

درهمهراههایخوداورادرنظرداشتهباش،
واوطریقهایتراراستخواهدگردانید.

امثال6:3
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وقتیاینسؤالرامیپرسم،حتیاگرچیزینشنوم،هنوزباوردارمکهگوش
دادنمنارزشمنداست.منفهمیدهامکهخداممکناستوقتیچیزیمیپرسم
سکوتکند،امااوشرایطمرابهطریقیجهتخواهددادکهبرایمنکاماًلواضح

خواهدبودکهاودرهدایِتنتیجهیوضعیتمندخالتداشتهاست.

6.ازخدابخواهیدشماراامتحانکند.
داوودگاهیازخدامیخواستکهاوراامتحانکندکهببیندآیادرقلباو
ناراستیهستیانه)مزامیر23:139،2:26-24راببینید(.اینگامیجسورانه
است،امااینثابتمیکندکهآیاشخصواقعًاخواهانارادهخداهستیانه.

آیاممکناستچیزیمانعاینشودکهمابهوضوحقادربهشنیدنصدایخدا
نباشیم؟یکگناه،یکنگرشاشتباه،یایکسوءتفاهمدرموردچگونگیشنیدناز
خدامیتواننددربرابرشنیدنمانعباشند.الزمنیستازدانستنحقیقتبترسیم،
چونحقیقتماراآزادخواهدکرد.وقتیکهخداساکتاست،شایداصاًلاینبهاین
علتنباشدکهماکاراشتباهیانجامدادهایم،اماضررنداردکهخودراتفتیشکنیم.
گرچهخداباایوبمدتیطوالنیایساکتبود،درنهایتبهاوپاسخداد،ووقتی
اینکارراکرد،چیزهاییبرایگفتنبهایوبداشتکهایوببهاحتمالزیادانتظارش
رانداشت.ایوب،پسازآنهمهسرخوردگی،درنهایتبهخداگفتکهمستحقچنین
عقوبتینیستومیتوانگفتکهپاسخهاییراازخدامطالبهکرد.ایوباشارهکردکه
فکرمیکندخدانسبتبهاوناعادالنهرفتارکردهاست.اوازنبردروحانیکهدرپشت
پردهجریانداشتآگاهنبود،دقیقاًمثلماکهازآنچهدرپشتصحنهمیگذردخبر
نداریم.کتابمقدسمیگویدایوبتوبهکرد،پساوبهطورمشخصگناهکردهبود.

گرچهاودرزمانشروعآزمایشاتشازهمهیجنبههامردیکاماًلعادلبود،
تلقیاودرنهایتچنینبودکهخدابااوبهدرستیرفتارنکردهاست)ایوب6-3:42
راببینید(.عدالتاوبهنوعیخودعادلپنداریبدلشد،کهدرکلداشتنچنیندیدی،
برایهمهیماخطرناکاست.ایوبمسلماًازدورانبسیارسختیعبورکرد)قطعًا
بیشترازآنهرکسیکهمیشناسیم(،امادرآخر،اوگفتاالنخداراخیلیبهتراز
قبلمیشناسد)ایوب5:42راببینید(.همچنین،خدادوبرابرهرچهازدستدادهبود

رابهاوپسدادواورافوقالعادهبرکتداد)ایوب10:42-17راببینید(.
سفرسختیبود،امادرآخرماحصلهمهچیزنیکوبود!ماهمتوقعچنین
چیزیراداریم.بیادداشتهباشید:شیطانهرقصدبدیداشتهباشد،خداقصد

نیکازآندارد)پیدایش20:50راببینید(.



فصل18

اعتماد به خدا در زمان های تغییر
کسانیکهنمیتوانندافکارشانراعوضکنندنمیتوانندهیچچیز

راعوضکنند.
جورجبرناردشاو

بسیاریازمردمتغییررادوستندارندوخصمانهدربرابرآنمقاومت
میکنند.امادرایندنیاهمهچیزتغییرمیکند،چهبخواهیمچهنخواهیم،پس
نپذیرفتنتغییربیفایدهاست.آنچهمانیازداریمتغییرافکارمادرموردنحوهی
آسانتر زندگی بیفتد، اتفاق این وقتی چون است، تغییر دربارهي تفکرمان

میشود.بیاییدبررسیکنیمکهمردمدرموردتغییرچهفکرمیکنندوچرا.
بعضیبهیقینمیگویند:"منازتغییرمتنفرم!"آنهاممکناستچوننمیخواهند

دائما ما زندگیهای در تغییر
وجوددارد،ومقاومتباآنمثل
که زمانی است باد با مقاومت

میوزد.

چیزیخارجازکنترلشانباشدیاحسناامنیپیدامیکنندوازچیزهایجدید
میترسندچنینطرزفکریداشتهباشند،یاحتیممکناستبهاینعلتباشدکه
همیشهعادتکردهاندکهفکرکنندتغییررادوستندارند.برخیازشیوههایتفکر
ممکناستعادتهاییباشندکهمادرکودکیازاطرافیانیکهرویماتأثیرگذار
بودهاند،فراگرفتهایم،یاممکناستصرفاًقلعههاییباشدکهشیطاندرفکرماساخته

است،تانگذاردبهترینزندگیایکهعیسیبرایمامیخواهدراداشتهباشیم.
تغییردرزندگیهایمادائمًاوجوددارد،ومقاومتباآنمثلمقاومتبابادی
کهمیوزد.نوهایدارمکهنقشهکشاست،وهروقتتغییریدرنقشههایش

ایجادمیشودسازگاریباآنتغییربرایش
دشواراست؛حتیممکناستآشفتهشود.
بگیریم، را تغییر جلوی نمیتوانیم ما ولی
حدالاقلدربیشترمواقع.تغییراتیهستندکه
میتوانیمازآنپیشگیریکنیم،ولیاحتمال

داردجلویتغییرخوبیراکهخدابرنامهریزیکردهاستبگیریم!مانمیتوانیم
اینکهتغییراتیایجاد ازجاییکههستیمبهجاییکهمیخواهیمبرسیمبدون
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شود.غیرممکناستبههمانکارهاییکههمیشهانجامدادهاید،ادامهبدهیدو
درنهایتنتیجهیمتفاوتیازدفعاتگذشتهبگیرید.بعضیافرادنتیجهایمتفاوت
ازآنچهتجربهمیکنندمیخواهند،اماهمچنانبهشدتباتغییرمقاومتمیکنند.

فکرتان را درمورد تغییر، تغییر دهید
اگرتغییررادوستندارید،ازخودتانبپرسیدچرا.ممکناستحتیدلیل
پشتایننگرشراندانید،ووقتییکچشماندازجدیدراجعبهتغییرپیداکنید،

طرزفکرتانکاماًلعوضخواهدشد.
درزیرچندنحوهیتفکرمخربدرموردتغییرآمدهکههیچفایدهایغیراز

درماندگیبرایماندارند:

ازتغییرمتنفرم. ●
ازتغییرمیترسم. ●

تغییررادوستندارم. ●
دوستدارمهرچهراکهدرزندگیاماتفاقمیافتدکنترلکنم. ●

تغییری نمیخواهم دارم، االنهستدوست که همینطور را همهچیز ●
پیشبیاید.

اینهاچندطریقسازندهبرایفکرکردندربارهتغییراستکهکمکمیکند
باشادیدرمسیرتغیییرپیشبرویم:

منتغییررادوستدارم. ●
ایماندارمتغییراتدرزندگیمنهمهچیزرابهترخواهدکرد. ●

مشتاقدیدننتایجاینتغییرهستم. ●
که میدانم و شود تبدیل بالفعل به بالقوهام پتانسیل تمام میخواهم ●

تغییربخشیازاینفرآینداست.
ممکن کار این برای و باشم کهخدامیخواهد باشم میخواهمجایی ●

استتغییرالزمباشد.

همهیمامیتوانیموقتیتصمیمبگیریمبهافکاریدرراستایکالموارادهخدا
فکرکنیم،ذهنخودرانوکنیم.خدادرکالمشروشنکردهکهفقطاوتغییرناپذیر
است،هرچیزدیگردرمعرضتغییراست)مالکی6:3؛عبرانیان27:12راببینید(.
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وقتیچیزیتغییرمیکند،الزامًابهاینمعنینیستکهآنچهپیشترانجام
میشداشتباهبود.میتواندبهاینمعنیباشدکهچیزیبهتردرراهاست!اخیراً
یککارمندداشتیمکهازکارشاستعفاداد،فقطدوهفتهقبلشبهماخبرداد،
وماکسیرابرایجایگزینینداشتیم.کاراومهمبودوپیداکردنکسیبرای
جانشینیاوسادهنبود.کمینگرانیاحساسمیکردم،ولیدرعوضبهخدا
اعتمادکردمکهایننیازرابرایمامهیامیکندوماراازطریقاینتغییرباالتر

میبرد–باتغییردادناینموقعیتجدیدحتیبهترازآنچهقباًلبودهاست.
درنهایت،مادیگربهجایگزیننیازینداشتیمچوندونفردیگرازآنتیم
پاپیشگذاشتندوگفتند:"ماایمانداریمکهمیتوانیممسؤولیتبیشتریرابه
عهدهبگیریموباتعدادافرادکمتریازگذشتهکارراانجامدهیم."نتیجهعالی
باشیم.پسبعضی تغییرخوشحال این بابت این از بیشتر نبود بود،ممکن
چیزهاکهمادرابتداباآنمقاومتمیکنیمودوستنداریم،درنهایتتبدیلبه

برکتیبزرگترازآنچهانتظارداشتیممیشوند.
برایهرچیززمانیوفصلیهست،وهرچیزدروقتخودشزیبااست
)دانیال21:2؛جامعه1،11:3راببینید(.درکتابمقدس،میبینیمتاوقتیکه
زمینباقیاست،فصلهاتغییرخواهندکرد)پیدایش22:8راببینید(.زمستان
بهبهارمیرسد،بهاربهتابستان،تابستانبهپاییزوپاییزبهزمستان.دمای
هوا،سرعتباد،ورطوبتهرروزتغییرمیکنند.باتغییرفصول،مامنتظر
بقیهی در تغییر منتظر است الزم هم همینطور هستیم، هوا و آب در تغییر
قسمتهایزندگیباشیم،چونهمیشهایناتفاقپیشمیآید.همینطورکهسن
ماباالمیرودماهمتغییرمیکنیم.مردماطرافماتغییرمیکنند،ممکناست
تعهدآنهاتغییرکند،وهمینطورکهخیلیچیزهادرزندگیآنهاتغییرمیکند،

شایدالزمباشدارتباطماباآنهاتغییرکند.
وقتیبچههایمابزرگشوندوخانهراترککنند،ارتباطماباآنهاتغییر
خواهدکرد،اینبهمنزلهیآننیستکهازاینپسشرایطزندگیشانازآنچه
مابرایشانمتصوربودهایمناخودآگاهبدترخواهدشد؛آنهافقطنیازدارند

متفاوتباشندومیتوانندبهترازهمیشهشوند.
روزیدخترمچیزیدرخانهجاگذاشتهبودومنمشتاقصحبتومشارکت
بودم،وقتیدیدمچنددقیقهبعدازآمدنمیخواهددوبارهخانهراترککندگفتم:"چرا
عجلهداری؟بیاکمیبنشین."اوجوابداد:"مادر،منیکخانوادهدرخانهدارمو
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میخواهمبرگردم."منکمکمداشتمدلخورمیشدم،اماازخداخواستمبهمنکمک
کند،ومتوجهشدماوبهجزمالقاتبامن،مسؤولیتهایدیگریهمدرزندگیاش
دارد،ومننبایدبااینرنجشبهاوسختبگیرم.منحقیقتاًمیخواهماوبرای
زندگیخودشآزادباشدوازطرفمنفشاریرویشنباشد.اوزمانزیادیرا
بامنمیگذراندوکارهایزیادیبرایمنمیکند،پساگراورازمانیکهباید
پیشخانوادهاشباشدتحتفشاربگذارم،اینخودخواهیاست،وممکناستبه
رابطهیخوبماآسیببزند.مابایدبگذاریمفرزندانمانبزرگشوندوتصمیمات
خودرابگیرند.وگرچهممکناستماتمامانتخاباتآنهارادوستنداشتهباشیم،

اماآنهاحقتصمیمگیریدارندومابایدبهآناحترامبگذاریم.
گاهیمردموقتیفرزندانشانخانهراترکمیکنندحسبدیپیدامیکنند.
بهنظرمیآیداینموضوعمخصوصًابرایمادرهابسیاردشواراست.مادر
تمامزندگیخودراصرفتوجهوعشقبهفرزندشمیکند،وحاالفرزندش
مشغولزندگیجدیدیاستومادریکهتنهاماندهسعیمیکندمسیرجدیدی
درزندگیاشپیداکند.یکیازواکنشهاییکهاومیتواندداشتهباشدایناست
کهفرزندانشرابرایوقتگذاشتنباخودتحتفشاربگذاردورابطهاشرابا
آنهاخرابکند،یاطوریباسیاستآنهاراادارهکندکههرکاریکهآنهابرای
اوانجامدهند،کاریازرویوظیفهونهازرویعالقهتلقیشود.واکنشبهتر
ایناستکهبگذاردفرزندشبرود،وباآنهایکرابطهیجدیدیراآغازکندکه
مبتنیبردوستیاستنهرابطهيمادر/فرزندی.بعدازپذیرفتناینموضوع،
او کردن، فکر جدیدی روش به میکند اوشروع و میشود تغییراتشروع
متوجهخواهدشدکهخدادریرانمیبنددبدوناینکهدردیگریرابازکند–

دریکهدراینزمانویژهيخودشزیباستهمانطورکهآنقبلیبود.
زنیکهاورامیشناسماخیراًمیگفت:"آن فرزندیکهفکرنمیکردمقلبمرا
بشکنداینکارراکرد،وآنیکیکهفکرمیکردماینکاررابکند،نکرد!"مردم
همیشهآنکاریراکهمافکرمیکنیمانجامنمیدهندووقتیچنیناتفاقیمیافتد،
یکیازبهترینزمانهابرایزندگیبااعتمادکردنبهخداست.مردمممکناستبه
طریقیتغییرکنندکهپذیرشآنبرایماسختباشد،اماحتیدراینزمانها،اگر
مانگرشمثبتواعتمادکردنبهخداراهمچنانادامهدهیم،شاهدماحصلنیکو
خواهیمبود.حقیقتاً،اعتمادکردنبهخداکلیدهمهچیزاست.بهمااجازهمیدهد
بهآرامشخداواردشویمودردورانتغییردرزندگیماندرآرامشباقیبمانیم.
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خداآنچهراکهدرگذشتهاتفاقافتادهاست،ودرحالحاضراتفاقمیافتد،
ودرآیندهاتفاقخواهدافتادمیداند،وتماماینهادرکنترلاوست،پساونگران
یابیصبرنیست.بیصبریونگرانِیمابهخاطراینحقیقتاستکهماخیلی
ازچیزهاییکهدوستداریمبدانیمرانمیدانیم،مخصوصًاطیدورانتغییر،
واینماراناراحتمیکند.البتهخدا،میتواندهرچهراکهقراراستدرآینده
اتفاقبیفتدآشکارکندواجازهدهدمابفهمیمکهتغییراتآتیدرزندگیماچه
پیامدهاییباخودبههمراهخواهدداشت،امااواینکاررانمیکند.چوناوازما

توقعداردبهاواعتمادکنیم.اینامتیازیبرایماستکهبهاواعتمادکنیم!
حتی یا میشود، ظاهر زندگیمان در غیرمنتظرهای بهشکل تغییر وقتی
تغییراتازپیشبرنامهریزیشدهشروعبهعملیشدنمیکنند،سؤاالتزیادی
برایماپیشمیآیدکهفقطخداپاسخآنهارادارد.البتهکهمامیخواهیمکل
برنامهیزندگیمانراهمیناالنبدانیم،امامنبهاینباوررسیدهامکهاگر
تماموقایعآیندهرامیدانستیم،روزبهروززندگیخستهکنندهترمیشدویا

خیلیترسناکتراززمانیمیشدکهچیزیدرموردآیندهنمیدانستیم.
خدانیکوست،بههمیندلیل،اگردانستنآنچهقراراستدرآیندهاتفاقبیفتد،
پیشازرخدادنبرایمابهترینگزینهبود،خداهمهچیزراطوریسازماندهی
میکردتاچنیننیزبشود.اگراواینکاررانمیکند،میتوانیممطمئنباشیمکهمنتظر
ماندنوغافلگیرشدنبهترینحالتممکنبرایماست.اعتمادکردنبهخدایعنیما
بهراههایاواعتمادداریم.مانبایدفقطبرایبهدستآوردنآنچهمیخواهیمبهاو
اعتمادکنیم،بلکهمابایدبهاوبرایبهترینگزینههایشدرزندگیهایماناعتمادکنیم،
واینشاملاعتمادکردنبهزمانبندیاوونیزشیوهیبرخوردشبامامیباشد.

اگرشماشخصیهستیدکهتغییررادوستندارد،توصیهمیکنمفکرتان
مثبتترین از برخی مسبب تغییر اغلب چون کنید، عوض تغییر درمورد را

چیزهادرزندگیمامیباشد.

نهر خشک شده
ممکناستمازندگیخودراهمینطورکههستدوستداشتهباشیم،امااگر
خداتصمیمبگیردکهاالنزمانتغییراست،چه؟واگرمارابهمسیریهدایتکند
کهظاهراًبهخوبیآنچهبایدترکشکنیمنباشدچه؟اینبرایایلیااتفاقافتاد،اما
هیچاشارهاینشدهکهاوآنرادوستنداشتیاشکایتیدرموردشکردهباشد.
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ایلیادرایامیکقحطیسختزندگیمیکرد،اماخدابهطرزمعجزهآسایی
ازاومراقبتکرد.اوکناریکنهرآبزندگیمیکردوکالغهابرایاوهرروز
خوراکمیآوردند.اماناگهانآننهرخشکید)اولپادشاهان7:17راببینید(.
خدابهایلیاگفتبهشهردیگریبرود،جاییکهبیوهزنیازاومراقبتخواهد
کرد.وقتیاوبهآنشهررسید،فهمیدکهآنزنآخرینوعدهیخوراکیخود
راداشتومقرربودکهخودشوپسرشآنرابخورندوبمیرند.وضعیت
چنینوضعی از هیچکس قطعًا و بپرسید، من از اگر بود، کنندهای ناراحت
هیجانزدهنمیشود،اماهمانطورکهگفتم،هیچاشارهایبهشکایتازجانب
ایلیانیست.اوبهبیوهزنگفتاگراولبهاوخوراکدهد،آذوقهیغذاییاو
درطیخشکسالیتمامنخواهدشد.بیوهزنکاریکهنبیگفتراانجامداد،و

البتهکهآذوقهاشتکثیریافت)اولپادشاهان8:17-16راببینید(.
برای فایدهایصرفًا که نبود تغییری ایلیاضرورتًا زندگی در تغییر این
پیش زندگیمن در بارها بود. مفید بیوهزن آن برای اما باشد، داشته ایلیا
آمدهاست،وهمینطوردرزندگیشمانیزپیشخواهدآمد،کهخداتغییریدر
زندگیمابهوجودمیآوردتابهاینوسیلهبهشخصیدیگرکمککند.درنگاه
اول،بهنظرمیرسدمابهرهایازاینتغییرنبردهایمیادرزندگیچندقدمبه
عقبرفتهایم،اماخداازمادرمقاممنادیتغییردرزندگیکسیدیگراستفاده
میکند.وقتیمامأموریتخودراتمامکردیم،میتوانیماعتمادکنیمکهخداما

رابهجاییبهترازآنجاییکهترکشکردیم،ارتقاخواهدداد.
منکاماًلمطمئنهستمکهعیسیزمانیراکهپیشازآمدنشبهزمین،در
آسمانودرنزدپدرشبودرابیشتردوستمیداشتاززمانیکهبهزمینآمد
تاجریمهگناهانماراپرداختکندورویصلیببرودورنجبکشدوبرایما
بمیرد.بااینوجود،اوباکمالمیلوخوشحالیاینمأموریتراپذیرفتبهخاطر
حاصلنیکوییکهاینکاراوبرایدیگرانداشت.اگرمیخواهیمتوسطخدابه

کارگرفتهشویم،ضروریاستکهگاهبهگاهتغییراتیراپشتسربگذاریم.
اگرنهرشماخشکمیشود،بیشازحدنگراننباشید.میتوانمبهشما
اطمینانبدهمکهخدانقشهیجدیدیدارد.براینمونه،اگرکسیشغلشرا
غیرمنتظرهبهخاطرصرفهجوییدرهزینههایشرکتازدستمیدهد،ممکن
استازاینتغییریکهبراوتحمیلشدهاست،بترسد.اینقابلفهماست،ولی
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ادامهدادنبهاعتمادکردنبهخدا،درطیاینفصلتغییر،یکیازکلیدهایی
استکهمنجرمیشودتااینتغییرسببپیشرفتوترقیاوگردد.

فن یادگیری اصلی هرفصلی،جزء و هروضع در بهخدا کردن اعتماد
زیستنباآرامش،شادیوپیروزیاست.

صبر در طوفان
بیشازسیسالپیش،منخدمتدرکلیسایمحلیراترککردمتاآنچهراکه
ایمانداشتمهدایتخداستدنبالکنم.منفرصتخدمتخوبیدرکلیساداشتم،
اماحسمیکردمکهدرموقعیتیمتفاوت،فرصتهایبیشترخواهمداشت.برای
مدتیبهنظرمیآمدتغییریکهایجادکردهامبهخوبیفرصتیکهرهاکردهبودم

نیست.درحقیقتبهنظرمیآمدمنعوضپیشرفت،پسرفتداشتهام.
تصمیم حقیقتًا من که کرد ثابت و کرد، پیدا تغییر اوضاع نهایت، در
درستیگرفتهبودم،امااینروندبیشازآنکهتوقعداشتم،زمانُبرد.اگر
کار درست چیز هیچ میرسد بهنظر و هستید، تغییر یک دوران در شما
نمیکند،فقطصبورباشیدوباوفاداریآنچهخداشمارابهانجامدادنآن
هدایتمیکندانجامدهید.شرمآورخواهدبودکهدرستپیشازبهآغوش
بیرون هوای وقتی کنیم: نگاه زاویه این از شوید. تسلیم موفقیت کشیدن
طوفانیاست،مااغلبمجبوریمداخلبمانیموپیشازاینکهبهبرنامهخود

تغییرات، فصل در اینکه از پیش
جداً بگیرید، بزرگی تصمیم

توصیهمیکنمکمیصبرکنید.

ادامهدهیمکاریجزءصبرکردننمیتوانیمانجامدهیم.
بعضیازتغییراتدرزندگیمامثلطوفانبهنظرمیرسند.آنهاناگهانی
همهی بشوند. ما نقشههای انجام مانع است ممکن و هستند منتظره غیر و
طوفانهاقابلپیشبینیتوسطسیستمهایهواشناسینیستند!طیدورانتغییر،
احساساتزبانهمیکشند،وماالزماستقبلازهرتصمیمگیری،صبرکنیمتا

آنهافروکشکنند.فکرنمیکنمتصمیمگیری
درزمانیکهاحساساتدچارنوسانهستند،
حکیمانهباشد.مابرایسازگاریباتغییربه
زماناحتیاجداریم،زمانبرایفکرکردن،و

زمانبرایشنیدنازخدا.پیشازاینکهدرفصلتغییرات،تصمیمبزرگیبگیرید،
جداًتوصیهمیکنمکهکمیصبرکنید.بهخودتانفرصتدهیدتابهشیوهی
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جدیدانجامکارها،یامسؤولیتجدید،یابهانسانهایجدیددرزندگیتانعادت
کنید.وقتیشمامنتظرهستید،ذهنخودرادرمسیرمثبتقراردهید.باورکنید

کهچیزهایخوباتفاقخواهندافتاد،ونگرشخوبراحفظکنید!
بهنظرمیرسداگرفقطکمیفرصتبدهیمهرچیزیدرزندگیماجای
خودشراپیداکردهومستقرمیشود.بهیاددارموقتیچندنفرازرهبران
کلیدیسازمانخدماتیماخواستندتغییریایجادکنندومنبابتآناصاًل
خوشحالنبودم،اماتصمیمگرفتمبهخاطراحترامبهآنها،باتصمیمشانهمراه
نداشتم،وگاهیمجبور برایمدتیطوالنیدوست را تغییر شوم.واقعًاآن
بودمدربرابراحساساتمنفیوانتقادیایکهدردرونمبهوجودمیآمدند،
ومیدانستمکهخداآنهاراتائیدنمیکند،مقاومتکنم.چندماهزمانُبردو
باالخرهاینتغییربرایمنکاماًلجاافتاد.میتوانستمبرمبنایاحساساتمعمل
کنموصرفًاچوناینتغییررانمیپسندیدممیتوانستمبرعدمانجامدادنآن
اصرارورزمومنکاماًلاختیاراینکارراداشتم.اماخوبمیدانستمکهاین
راهدرستینبود،پسصبرکردم!طوفاِندرونمنپایانیافت،وهمهچیزبار
دیگرآرامیگرفت.اینتغییراتخیلیخوبازآبدرآمد،ودرآخرمنازاینکه

مشورتهمکارانمراپذیرفتهبودم،خوشحالبودم.
شایدشماتغییریدرکارتانکهنمیتوانیدمانعششوید،یادرشرایطتان
یادریکیازاطرافیانتانرادوستنداشتهباشید.امااگرتصمیمبگیریدکه
که میشوید متوجه نهایت در هم باشید،شما داشته آن از را بهره بهترین

موقعیتجدیددرکلبهترازقبلیاست.
ایناواخرموهایمراکوتاهترازهمیشهکردم،واولآنرادوستنداشتم،
آن به رسیدگی و میکند، جوانتر مرا میکنم فکر هستم. عاشقش االن اما
سادهتراست!دیِوبرایچهلسالسبیلداشت،ویکروزدرحالیکهآنرا
تراشیدهبودازحمامبیرونآمد.برایمنمثلاینبودکهلبشگمشدهبود،
وبرایمدتیطوالنیآنرادوستنداشتم.امااالندوستدارموفکرمیکنم
اینطورجوانتربهنظرمیرسد،ودیگرنمیخواهممثلقبلبشود.نکتهایکه
بدهیم،ووقتی بههرچیزیوقت ایناستکهالزماست بگویم دارم سعی
اینکارراکردیم،اغلباوقاتآنراخواهیمپذیرفتوخودمانراباآنوفق

خواهیمدادوعماًلتغییراتزندگیرادوستخواهیمداشت.



فصل19

من حقیقتاً می خواهم تغییر کنم
همهدرفکرتغییردادندنیاهستند،اماهیچکسدرفکرتغییرخویش

نیست.
لئوتولستوی

و میخواهیمعوضشود، ما که دارد وجود زندگی در زیادی چیزهای
اگرخداتصمیمبگیردآنهاراتغییربدهدبسیارخوشحالخواهیمشد.امااگر

خودمانآنکسیباشیمکهنیازبهتغییرداردچه؟
منسالهارابااینفکرهدردادمکهاگرشرایطمنیااطرافیانمنتغییر
کنند،آنوقتمنمیتوانمشادترشوم.منتالشمیکردمآنهاراتغییردهم،در
دعاازخدامیخواستمآنهاراتغییردهد،بعددریافتمکهخدامیخواهدمراتغییر
دهد.تاآنزماننفهمیدهبودمکهخودمبهتغییرنیازدارم،ومشکلشادنبودنو
نداشتنحسرضایتخاطردرزندگیباتغییرخودمقابلحلبود.وقتیدرنهایت
صادقانهنگاهیبهخودمانداختم،فهمیدمتاوقتیکهمنباخودمشادنباشم،
هیچچیزوهیچکسنمیتواندمراشادکند.منحقیقتًاخودمرادوستنداشتم،
اماآنقدرزمانصرفسرزنشکردندیگرانوسایرعواملبرایشادنبودن

خودمیکردم،کهدرکلچشمانمبرواقعیتهابستهشدهبود.
شیطاندوستداردمارویاشتباهاتونقایصدیگرانمتمرکزشویم،چون
دراینصورتهرگزنمیبینیمکهمشکلماچیست.قضاوتدیگرانمارانسبت
بهاشتباهاتخودماننابینامیکند.درکاینحقیقتکهوقتیفرصتمنروی
زمینپایانیابددرحضورخداخواهمایستادوتنهاحسابخودمرابایدپس
بدهم،کمکبزرگیبهمنکرد)رومیان12:14راببینید(.درآنروز،اودرمورد
کسیدیگرازمنسؤالنخواهدکرد،بلکهفقطدرموردمن.بنابراین،بهجایاینکه
سعیکنماورادرگیرتغییردادنکسیدیگریاچیزدیگریکنم،بایدتمرکزمرا

رویاینبگذارمکهاجازهدهمخداآنچهمیخواهدرادرمنانجامدهد.
نیستندکار او تأیید یانگرشهاییکهمورد زمانیکهخدارویرفتارها
فرآیند این به خدا کالم باشد. کننده گیج خیلی ما برای است ممکن میکند،
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است ممکن ما است. روحالقدس کار این و میکند، اشاره "الزام" بهعنوان
احساسکنیمکه"چیزیاشتباهاست"،ولینفهمیمچهچیزی.بهشدتتوصیه
میکنمبهجایسعیوتالشبراییافتنآنمورد،بهخدااعتمادکنید!هرچه
خدا که را آنچه که هستیم قادر کمتر کنیم، زندگی ذهن قلمرو در بیشتر

میخواهدبهمانشاندهد،تشخیصدهیمودرستدرککنیم.
برایمثال،منبادیِودرموردچیزیبحثمیکنم،وگرچهدرروحاحساس
ناآرامیمیکنم،امابههیچوجهمتوجهنیستمکهاینروحالقدساستکهسعی
میکندمرابرایرفتاراشتباهملزمکند،چونمنکاماًلمعتقدمکهعقیدهیمن

درستاستوعقیدهيدیِواشتباه.
دست این از احساساتی بروز هدف سرعت، به بگیریم یاد که وقتی تا
اینشودکهدربرابرکار به اینتأخیرمنتج راتشخیصدهیم،ممکناست
روحالقدسمقاومتکنیموازکردهيخودنیزبیخبرباشیم.اماوقتیکهبه
خدااعتمادمیکنیمتاحقیقترابهمانشاندهد،حقیقتراخواهیمشناخت،و
حقیقتماراآزادخواهدکرد.منایماندارمبسیارحکیمانهاستکهمرتبدعا
کنیمکهدرهیچناحیهزندگیفریبنخوریم،وخداوندماراتغییربدهدوبه

صورتعیسیمسیحتبدیلکند)رومیان29:8-30راببینید(.

آیا شما می خواهید تغییر کنید؟
منبهتقدیرباوردارم،امامعتقدنیستمکهسرنوشتچیزیاستکهبهطور
خودکاروخودبهخودیرقممیخورد،وکاماًلتوسطخداکنترلمیشود،وماهیچ
کاریدرموردشنمیتوانیمانجامدهیم.خدابرایهرکدامازمامأموریتیدارد،اما
پیشازاینکهخدابتواندمارابهشیوهایکهخودمیخواهدبکارگیرد،مابایدتغییر
کنیم.منبابتدعوتخدابرایتعلیمدادنکالمشخیلیهیجانزدهبودم،امادرابتدا

فکرنمیکردمکهاوپیشازاینکهبتواندازطریقمنکارکند،درمنبایدکارکند.
خدابرایهرکداممانقشهاینیکودارد،امابارهاماازمسیرخارجمیشویم
میتوانیم همیشه خدا، کمک با خوشبختانه، میشویم. اشتباه مسیر وارد و
مسیرمانرادوبارهتصحیحکنیم.حتیممکناستببینیمکهاشتباهمابعداز
پیرویماازراهنماییخدابهبرکتتبدیلمیشود.دومرددرکتابمقدسکهدر
مسیراشتباهپیشمیرفتندیعقوبوپولسبودند.وچونخدادرزندگیآنهاکار
کرد،هردوتغییرکردند،وگرچههردواشتباهاتجدیانجامدادند،درنهایت

زندگیهردوبسیارشگفتانگیزگردید.
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یعقوبیککالهبردارونیرنگبازبودویکمردبزرگخداشد)پیدایش28-22:32
راببینید(،وپولسجفاکنندهیمسیحیانبودوتبدیلبهیکیبزرگترینرسوالن
شد)اعمالرسوالن58:7؛1:8-3؛22،17،4،1:9راببینید(.هیچوقتبرایتغییر

دیرنیستوشاهدتحققتقدیرتانباشید.

هیچوقتبرایتغییردیرنیستو
شاهدتحققتقدیرتانباشید.

اول باید ایجادشود، تغییری درشرایطما اینکه برای مواقع، بیشتر در
و یعقوب باشیم. خودمان تغییر خواهان
تجربه را خود شرایط تغییر تنها نه پولس
کردند،بلکهپذیرایتغییراتیشدندکهباید

درخودشانصورتمیگرفت.میخواهمتوصیهکنماگرشماازمسیرزندگی
خودتانشادنیستید،پیشازاینکهازخدابخواهیدزندگیشماراعوضکند،
درخواستکنیدکهاوآنچهمیبایستدرشماتغییرکند،راتغییردهد.بیایید
تبدیلشویمبهکسیکهخداازمامیخواهد،وخیلیزودآنچهاومیخواهدانجام
دهیمراانجامخواهیمدادوصاحبآنچهاومیخواهدخواهیمشد.تبدیلشدن
بهصورتمسیحمیتواندمسیریطوالنیودردناکباشد،امااگردرآنحین
کهروحالقدسدرماکارمیکند،ماباروحالقدسهمکاریکنیماینمسیرمیتواند

هموارتروکوتاهترهمباشدودرنتیجهراحتتروپرسرعتترپیمودهشود.
گاهیدرمسیرتان،بنظرمیرسدکهشماتنهاکسیهستیدکهنیازبهتغییر
خدا که کسی تنها فهمیدم وقتی بود خیلیسخت مخصوصًا من برای دارد.
میخواهدرویشکارکندمنهستم.یکباروقتیدراینموردبهخداشکایت
ازمن توچیزهایزیادی "جویس، اودرگوشمچنینزمزمهکرد: میکردم،
درخواستکردهای؛آیاحقیقتًاآنهارامیخواهییانه؟"البته،خدامیخواهدبرای
همهعملکند،یاحدالاقلتالشمیکند،اماهمهیماگوششنواوآغوشیباز
برایپذیرشآنتغییریکهاومیخواهددرماعملیکند،نداریم.منمیخواهم
شماراتشویقکنمکهبیشازحدبهآنچهخدادرزندگیدیگریکردهیانکرده
اهمیتندهید،بلکهپذیرایکاریباشیدکهدرحالانجامدادندرزندگیشماست.
اگرخدادراینمقطعزمانیدرشماعملمیکند،بهنظرمیرسدشمادیگرآن
آدمسابقنیستیدولیهنوزهمآنکسیکهبایدبشویدنیستید،درنتیجهممکن
استخودرادرماندهوبیچارهبهحسابآورید!بدونکمکخدانمیتوانیدنهبه
عقبونهبهجلوبروید،وبهنظرمیرسدکهاودرحالچرتزدناست.این
زمانیاستکهنبایدتسلیمشویدـبهاعتمادکردنبهخداادامهدهید!اعتمادبه
خدافقطبراییکباروبهمدتپنجثانیهنیست،بلکهسفریاستکههرروزباید
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درآنقدمبرداریم.خداوندمارابهتدریجعوضمیکند.واغلبمامتوجهاین
تغییراتنمیشویمتاوقتیکهبهعقببرگردیمودورهایطوالنیرامدنظرقرار
دهیم،آنوقتبهدرستیتفاوتباگذشتهرامشاهدهمیکنیم.بارهاگفتهام:»من
درجاییکهبایدباشمنیستم،ولیخداراشکردرجاییکهقباًلبودمهمنیستم!«
بعدازاینکهتوسطپدرمموردآزارقرارگرفتهبودم،اختاللبسیارجدی
شخصیتیداشتم،وحتیوقتیکهآنراپذیرفتموخواستمتغییرکنمخیلیزمان
ُبرد.اگرپیشرفتشماآرامبهنظرمیرسد،دلسردنشوید؛فقطباورکنیدکهخدا
میداندچهکارمیکند،وزمانیکهدرحالتغییرهستیدلذتببرید.بخاطرداشته

باشیدــخودرادرماندهاحساسکردن،تغییرراسریعترنمیکند!
درطیمسیربلوغروحانی،نیازداریمکهبهزمانبندیخداوراههایاو

مسیح شباهت به شدن تبدیل
بزرگترینتبدیلاست.

اعتمادکنیم،حتیاگرآنهاانتخابهایمانباشند.امابعدازسالها،وقتیبه
گذشتهنگاهکنید،میبینیدکهکارهایخداعالیبودهاند!

تبدیلشدنبهشباهتمسیحبزرگترین
تبدیلاست،وفصولزیادیاززندگیمارادر
برمیگیرد،اماهرکدامدرزمانخودشحقیقتًا
زیباهستند.خدابرایهرکدامازمابرنامهایمخصوصطراحیکردهاست.بنابراین

ازهرمرحلهلذتببرید،ازخدالذتببرید،ودراینمسیرازخودتانلذتببرید!

فراگیری انجام دادن کارهای متفاوت
انجامدادهاستفکر وقتیبهتغییراتعجیبیکهخداطیسالهادرمن
میکنم،میبینمبرایهرکدامالزمبودکهیادبگیرممتفاوتفکرکنمیاچطور

بهشرایطعکسالعملیمتفاوتازقبلنشاندهم.
برایمثال،منخیلیخودخواهبودم،امایکبارخداعمقخودخواهیمراواینکه
باعثچهمشکالتیدرزندگیمنمیشودرابهمننشانداد،وقلباًمیخواستمتغییر
بیابم.اماخودخواهیبهآرامیوبادردمیمیرد.مدتطوالنیایزمانُبردتاعمق
خودخواهیامراببینمومدتیطوالنیترتایادبگیرمزمانیکهاوضاعطبقخواست
مننیست،شادباشموطرزبرخوردخوبینشاندهم.هرچهبیشترازاعتمادبه

خدایادمیگیرماینکارسادهترمیشودولیایناتفاقیکشبهپیشنمیآید!
منیادگرفتمکهبرایلذتبردنازآرامش،بایدخودمرابامردمودنیای
اطرافموفقدهم،بهعوضاینکهتوقعداشتهباشمآنهاخودشانرابامنتطبیق
دهند)رومیان16:12راببینید(.برایمنچندسالطولکشیدتاکاماًلبفهمم
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داشتنآرامشبهترازایناستکههمیشهراهخودمرادرپیشبگیرم.آرامش
یکیازارزشمندترینچیزهاییاستکهمیتوانیمداشتهباشیم،وارزشبسیار
باالییبرایشقائلباشیم.بهدستآوردنآرامشتاچهحدبرایشمامهماست

وآیاآمادهایدهرتغییریراکهالزمباشدبرایداشتنآنانجامدهید؟
همچنینمنیادگرفتمکهدرکلبیشازاندازهبهمحقودرستبودناهمیت
دادهمیشود،واگردرخصوصموضوعیباکسیمخالفتیدارم،ومجبور
باشمدرراهاثباتمحقبودنخود،آرامشمرادستبدهم،اثباتدرستبودنبه
هیچوجهارزشازدستدادنآرامشراندارد.مامیتوانیمبهخدااعتمادکنیمکه
اگرالزمباشد،محقبودنماراثابتکند،واگرالزمنیست،مامیتوانیمانتخاب

کنیمکهدرهرصورتقانعباشیموباوضعموجودکناربیاییم.
فرآیندیادگیریپایانناپذیراست.مادرتمامطولزندگیدرعرصههای
زیادیبهیادگیریادامهمیدهیم،ویادگیرِیپیرویازراههایخدانیزازاین
یادمیگیرم،و او با ارتباط نیست.منهنوزهرروزدربارهی قاعدهمستثنا

مطمئنهستمشماهمهمینطور.

فرآیند تغییر
اجازه روحالقدس به میخواهیم و کنیم تغییر که میگیریم تصمیم وقتی
دهیمدرزندگیماکارکند،درسمهمیهستکهبایدیادبگیریم:مانمیتوانیم
او که دارد خدا به اعتماد به نیاز راستین تغییر و دهیم، تغییر را خودمان
آنچهنیازهسترادرماانجامدهد.بیشترمابهجدیتتالشمیکنیمودر
نهایتسرخوردهومأیوسمیشویم،چونسعیمیکنیمتغییرکنیموشکست
میخوریم.کمیپیشرفتمیکنیم،امادوبارهبهعاداتقدیمیبرمیگردیم.پس
تغییر برای جدید قواعد و نقشهها یا کنیم، تالش میگیریمسختتر تصمیم

کردنایجادمیکنیم،اماهمچنانموفقنمیشویم.
اگرمیخواهیمتغییرکنیموسعیمیکنیمتغییرکنیم،پسچرانمیتوانیمعوض
شویم؟چرانمیتوانیمانجامکاریراکهنمیخواهیمانجامدهیم،متوقفکنیم؟بهعنوان
نمونه،اگرمیدانمکهبدونفکرکردنصحبتمیکنمواینموضوعمشکالتزیادی
درروابطمنایجادمیکند،درنتیجهمیخواهماینرفتاررادرخودمتغییردهم،اما
چرانمیتوانماینکاررابکنم؟پاسخسادهاست:مابدونخداموفقنمیشویم.او
میخواهددرهرکاریکهمیکنیمازاوکمکدرخواستکنیموکمکاورادریافت

کنیم.تنهاخدامیتواندحقیقتاًماراتغییردهد،چوناینکاریدرباطنمااست.
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اگرواقعًاسختتالشکنیمتاساکتبمانیموباحرفنادرستباعثدرگیری
نشویم،برایمدتیموفقخواهیمشد،امایکلحظهکهمراقبنباشیمدوباره
مشکل،خودشرانشانخواهدداد.امااگرمایادبگیریمبهخدااعتمادکنیمکه
درتمامروابطمانبادیگرانبهماکمککند،کمکمخواهیمدیدکهاوماراتغییر
میدهد.یکروزمیفهمیمکهمشکلقدیمیدیگرمشکلنیستوماکاریجز
سپاسگزاریازخدانمیتوانیمانجامدهیم،چونمیدانیمکهاینتغییرکاراو
بودهاست.تنهاآنکسانیکهدرمسیحمیمانندتغییرحقیقیراتجربهخواهند
بسیار میوهی درشما، من و بمانید من در »اگر است: این نقشهیخدا کرد!

خواهیدآورد؛جداازمنهیچنمیتوانیدکرد.«)یوحنا5:15راببینید(.
اینطبیعتانسانیماستکههموارهدرپیایناستکهکارهاراخودش
انجامدهدتامابتوانیمبهخودمانافتخارکنیم،اماخدامیخواهددرهمهچیز
بهاواعتمادکنیموبعدبهخاطرتمامکارهاییکهکردهاستازاوتشکرکنیم.
آیاشماباخودتاندرکشمکشهستید؟آیاسعیمیکنیدچیزیرادرخودتان،
کهدوستنداریدیامیدانیدموافقارادهخدانیست،تغییردهید؟ممکناستنگران
باشیدیاتالشمیکنیدنگراننباشید،ممکناستازکسانیعصبانیباشیدیاسعی
میکنیدآنهاراببخشید.میتواندهزارانچیزمتفاوتباشد،امایکچیزبایدیاد
بگیریمکهمانمیتوانیمفقطباتالشکردنتغییرکنیم؛مابهکمکخدانیازداریم.

خوشبختانه،میتوانیمدعاکنیمواطمینانواعتمادمانرابراوبگذاریمتا
خداوندآنچهالزماستکهدرماانجامشودرا،انجامدهد.هرکوششیکه
انجاممیدهیمزمانینتیجهخواهددادکهبهخداتکیهکنیم،نهجداازاو.ساده
بهنظرمیرسد،امایکیازدشوارترینمطالببراییادگیریاست،چوننفس
انسانبهشدتخواهاناستقاللاست.اگرمیخواهیمموفقیتحقیقیرابدست
آوریم،بایداستقاللخودراباوابستگیبهمسیحمبادلهکنیم.تکیهکردنرا

فراگیرید!اعتمادکردنفراگیرید!
پولسرسولدررومیان15:7-25میگویدکهاوتالشکردوشکستخورد

با را خود استقالل باید ما
وابستگیبهمسیحمبادلهکنیم.

تایادگرفتکهفقطخدامیتوانداورانجاتدهدواواینکارراتوسطمسیحانجام
میدهد.بعدازکشمکشیکهپولسباخودش
داشت،وقتیتالشمیکردکهکاردرسترا

انجامدهدوشکستمیخورد،میگوید:
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آهکهچهشخصنگونبختیهستم!کیستکهمراازاینپیکرمرگرهایی
بخشد؟خداراسپاس!توسطخداوندماعیسیمسیح...

رومیان25-24:7

ازلحنونقطهگذاریاینآیهروشناستکهپولسکاماًلیقینداردکه
باالخرهجوابدرستراپیداکردهبود.تنهاخدامیتوانستآنچهمیبایست
دراوانجامشودراانجامدهد،وتنهاخدامیتواندآنچهمیبایستدرماانجام

شودراانجامدهد!

بطلبید و دریافت کنید
اگرمیخواهیدتغییرکنید،خدامیبیندوخشنودمیشود!حاالقدمبعدیاعتماد
کردنبهاواستتاآنچهنیازاستانجامشودوبهشماقدرتیراکهبرایتغییرنیاز
داریدبدهد.اغلب،وقتیمامیخواهیمتغییرکنیم،برایاینکارتالشمیکنیموکاماًل
خداراازاینفرآیندکنارمیگذاریم.اینروشنتیجهنمیدهد!اینبرایپولسرسول
نتیجهنداد،برایماهمنخواهدداد.درانتهامابایدبهخدااعتمادکنیمتاارادهاشرا

درماعملیکند،بهجایاینکهبخواهیمباتالشخودمانآنراانجامدهیم.
یعقوب6:4میگویدکهخدا»فیضبیشتروبیشتربهمامیبخشد]توسط
قدرتروحالقدسبرایدوریازگناهوزندگیدراطاعتکهنشاندهندهیایمانو
قدرشناسیمانسبتبهنجاتدهندهمااست[«.فیضلطفخداوقدرتتواناییبخش
اوستوبدونجریاندائمیآندرزندگی،ماناامیدودرهمشکستهخواهیمبود.
بهیاددارمکهوقتیاینحقیقتراکشفکردم،چقدرذوقزدهکردم.من
خیلیسختتالشکردهبودمتاآنچهفکرمیکردمخدامیخواهد،باشماما
مدامشکستمیخوردموبهمریختهوناامیدبودم.هزارانبارسعیکردمو
شکستخوردم.باخودمیگفتمتسلیممیشوم،امابعددوبارهعزممراجزم
میکردموتالشمیکردموبازشکستمیخوردم.امازمانیکهباالخرهیاد
گرفتمکهفیضخداقطعهیفراموششدهدرنقشههایمنبودهواعتمادکردن

بهاوراشروعکردم،پیروزیهایمنآغازشدند.
مانندسرودیکهمیگوید:»فیضعظیممسیحا!نجاتدادهمرا!«امامابایداز
خدافیضشرابرایزندگیماندرخواستکنیم.یعقوب2:4میگوید:»...بهدست
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نمیآورید،ازآنروکهدرخواستنمیکنید.«همینقدرسادهاست!درخواست
کنید!بخواهیدودریافتکنید»تاشادیتانکاملشود.«)یوحنا24:16(.وقتیمن
درگیرتغییربودم،تالشمیکردم،امادرخواستنمیکردم...اعتمادنمیکردم.
معمواًلاعتمادکردنبهخداآنبخشگمشدهدرتمامشکستهایماست.اگر
تمامتالشهایجسمانیخودرابااعتمادیبیشتربهخدامعاوضهکنیم،ازنتایج

حاصلهشگفتزدهخواهیمشد!

سهم ما چیست؟
ماازکالمخدااینتعلیمراگرفتیمکهاگرمرتببهکالمخدانگاهکنیم،بهشباهت
مسیحازجاللبهجاللتبدیلمیشویم)دومقرنتیان18:3راببینید(.سهمما
مطالعهیکالمخداستواعتمادبهقدرتآنکهمیتواندماراتبدیلدهد.کالمرامثل
دارودرقلبتاننگهداریدواعتمادکنیدکهکارشراانجاممیدهد.یعقوبمیگوید

کهکالمخداقدرتداردتاجانهایمارانجاتدهد)یعقوب21:1راببینید(.
اعتمادبهکالمخدامعادلاعتمادبهاوست!کالمرافقطبرایانجاموظیفه
مذهبیروزانهنخوانید،درعوضبااحترامبهآننزدیکشوید،ومتوجهباشید
کهپرازقدرتاست.آنرامثلخوراکروزانهدریافتکنید،چونماخوراک
رابرایقدرتروحانیماننیازداریم.اعتمادکنیدکهکاریکهبایددرشما
انجامشودراصورتخواهدداد.همانطورکهاعتمادمیکنیمبهداروییکهدر
نسخهتجویزشدهکهبدنماراشفامیدهد،میتوانیمبهداروی)قدرتشفا(

کالمخدااعتمادکنیمکهجانهایماراشفامیدهد.
میخواهمپیشنهادکنمکهآنچهمیخوانیدراتبدیلبهدعایتانکنید.برایمثال،
اگرتعلیمیدربارهاهمیتمحبتبهدیگرانمیخوانید،فقطآنرانخوانید،بلکهازخدا
بخواهیدکهکمکتانکندتادیگرانرادوستبدارید.اگردربارهیاهمیتبخشیدن
دشمنانمیخوانید،آنرابهدعاتبدیلکنید.ازخدابخواهیدهمیشهبهشماکمک
کندکهدربخشیدنسریعودرشفقتسخاوتمندباشید.بهاینشکل،نهتنهاکالمرا
میخوانیمبلکهازخدامیخواهیمکهدرزندگیهایمانبهآنجامهيعملبپوشاند.
همیشهبهیادآوریدکهقدرتمندترینکاریکهمیتوانیمانجامدهیم،تکیه

کردن،وابستهبودنوقراردادناعتمادمانبرخداست!



فصل20

اعتماد به خدا برای تغییر افراد
یادبگیربرایآدمهادرهرجاکههستندارزشقائلشوی،نهدرجایی

کهتودوستداریآنهاباشند.
جانماکسول

فکرکنمیکیازسادهترینکارهایدنیابرایانسانهاایناستکهاشتباهات
همدیگرراپیداکنند،امادرعینحالاینکارناراحتکنندهترینکارهمهست!
همهمامعایبیداریم،اماآنقدربهدنبالتغییردادنمردمهستیم،کهنسبتبه

تغییراتیکهخودماننیازداریم،نابینامیشویم.
تنهاخدامیتواندبهطورحقیقیومؤثرمردمراتغییردهد،چونتغییرکاری
استکهبایدازدرونبهبیرونانجامشود.قلببایدتغییرکندتارفتارهایشخص
عوضشودوفقطخدامیتواندبهماقلبیجدیدبدهد.درحزقیال26:36خدا
میگوید:"دلیتازهبهشماخواهمبخشیدوروحیتازهدراندرونتانخواهمنهاد
ودلسنگیراازپیکرشمابهدرآوردهدلیگوشتینبهشماخواهمداد."یعنیخدا
قلبخودوروحخودرابهمامیدهد،وقلبسنگوسختماراباقلبیحساسبه
ارادهولمسخودش،جایگزینمیکند.بدونچنینتغییری،امیدینیستکهمردم

بهراستیهمدیگررامحبتکنندوکنارهمدرآرامشباشند.
ممکناستکسیدرزندگیشماباشدکهدوستداریدتغییرکردناورا
ببینید.اینشخصممکناستهمسر،فرزند،والدین،یکیازبستگانیادوستان
یاهمکارانباشد.مردمتغییرنخواهندکردمگراینکهخودشانبخواهند،پس
اولینقدمایناستکهبرایآنهادعاکنیم،ازخدابخواهیمکهبهآنهاتمایل
روبروشدنبانقاطضعفرفتاریشانونیزاشتیاقبهتغییربدهد.تنهاکاری
کهمیتوانیدبعدازاینانجامدهیدایناستکهنمونهیخوبیبرایآنهاباشید

وبررفتارهایخوبآنهاتمرکزکنیدنهبررفتارهاییکهدوستندارید.
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با فروتنی دعا کنید
هم ما وگرنه شود، انجام کامل فروتنی با باید دیگران تغییر برای دعا
12 :10 قرنتیان اول دیگرانهستند. میکنیم فکر که میافتیم دامی همان در
ازحد بیش ازوسوسه، ]محفوظ استوار "پسآنکهگمانمیکند میگوید:
مطمئنبهنفسومتکیبرعدالتشخصی[است،بههوشباشدکهنیفتد]در

گناهومحکومیت[."منمعمواًلاینطوردعامیکنم:

"پدر،ازتومیخواهم-----راتغییردهیاگربراستیاونیازبهتغییر
دارد.اگرنه،پسقلبمنراتغییربدهوبگذارمناشتباهخودمرادرمورد
عملکرداوببینم.همچنینخواهشمیکنممنرادرقسمتهاییکهنیازبه

تغییردارمعوضکنی.آمین!"

گناهآلودهستندچونکالمخدا کهمیدانیم دارند زیادیوجود چیزهای
درموردآنهابهوضوحگفته،اماچیزهایزیاددیگریهمدرموردمردمهستند
کهبیدلیلدوستنداریم.وقتیمردممثلمانیستند،یانظراتیمتفاوتازما
دارند،سادهاستکهدرآنهاخطاییپیداکنیم،اماعاقالنهاستگنجایشخودرا
وسعتدهیمویادبگیریمکههرشخصیارزشمنداستاگرمافقطآنارزش

رادراوجستجوکنیم.
یکیازبزرگترینچالشهایمادرزندگیمعمواًلافرادیخاصوچیزهایی
دربارهآنهاستکهمادوستنداریم!مامیخواهیمآنهابهخاطرمنافعماعوض
ــ است خودخواهانه ما رفتار چقدر که میشویم متوجه بهندرت و شوند،
روشهای که هستیم مطمئن خود، غرور در غرق بودم. اینطور من حداقل
زندگیوعملکردمادرستاستوتماممردمدنیابایدبهروشماعملکنند.
ایندقیقًاهمانرفتاریاستکهباعثطالقوشکستبسیاریازروابطدر

خانوادههاوزندگیهامیشود.
اولینقدممابهسمتفروتنیتشخیصدادناینواقعیتاستکهاحتمال
داردمابیشترازمردمیکهآنهاراقضاوتمیکنیم،دراشتباهباشیم.اما،ما
اشتباهاتخودمانرانمیبینیم،تاحدیبهاینعلتکهماخیلیگرفتاراشتباهاتی
کهدردیگرانکشفکردهایمهستیم.همچنینماوقتیرفتارمناسبینداریم،برای

خودمانعذروبهانهمیآوریم،اماچنینلطفیرانسبتبهدیگراننداریم.
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یکیازبزرگترینشوکهایزندگیمنوقتیبودکهخداوندمرارابهخودم

شوکهای ازبزرگترین یکی
زندگیمنوقتیبودکهخدامن

رابهمنمعرفیکرد!

معرفیکرد!منمشغولدعابرایتغییردِیوبودمکهروزیخدادعایمنراقطع
منسعی ــ که کنید تصور میتوانید کرد.
میکردمدعاکنموخدامنرامتوقفکرد!
حاالکهدرموردآنفکرمیکنم،ازحماقتم
نادان خیلی زمان آن اما میکشم، خجالت

بودم.خدازمانیکهبرایدیِودعامیکردممرامتوقفکردوبهمنگفتدر
رابطهیما،مشکلدیِونیستــبلکهخودمن.منشوکهشدم!درطولسهروز
بعدیخدابهمننشاندادکهزندگیبامنشبیهچیست.خدابهمننشانداد
چقدرخودخواهودرپیکنترلهمهبودهام،کنارآمدنبامنچقدرسختبود،و
منفقطوقتیمیتوانستمشادباشمکههمهچیزطبقخواستمنبود.اغلِبآن

سهروزراگریهکردم،امااینشروعتغییراتسالمدرزندگیمنبود.

قدرت ترحم
رحمتهمیشهبرداوریپیروزمیشود)یعقوب13:2راببینید(.بهکالمی
دیگر،رحمکردنبزرگترازحکمکردناست.شکدارمکسیازمابتواندبه
دیگرانبیشتررحمتنشاندهد،مگراینکهعمقضعفواشتباهاتخودشرا
درککردهباشد.وقتیمادریابیمکهخداهرروزچهمیزانرحمتبهمانشان
میدهد،آنوقتمیتوانیمباسخاوتبهدیگرانرحمتنشاندهیم.اینجاداستانی
درموردیکپادشاههستکهرحمترانمیشناختویکباغبانکهمیشناخت:

پادشاهیباغوسیعیداشت.اوانواعدرختانمیوهآنجاکاشتهبودوروزی
براینگهداریازدرختانمیوه،یکباغبانماهراستخدامکرد.

هرروز،باغبانمیوههایرسیدهوآبدارراازدرختانگوناگونمیچید
ودریکسبدجمعمیکرد.هرروزصبحوقتیدادگاهسلطنتیجلسهداشت،

باغبانمیوههارابهپادشاهمیداد.
یکروز،باغبانکمیگیالسجمعکردوپیشپادشاهبرد.پادشاهدروضعیت
خوبینبود.وقتیاویکگیالسرابرایخوردنانتخابکرد،آنترشازآبدرآمد.
پسعصبانیتشراسرباغبانخالیکرد.باعصبانیتیکگیالسرابهسمتباغبان

پرتکرد.آنگیالسبهپیشانیاشخورد،اماباغبانگفت:"خدارحیماست!"
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پادشاهپرسید:»تواالنبایدجریحهداروعصبانیباشیامامیگویی،خدا
رحیماست،چرا؟«

اما "اعلیحضرت،منرفتمبرایامروزشماآناناسبیاورم، باغبانگفت:
نظرمراعوضکردم.اگرشماآناناسرابهسمتمنپرتمیکردیدبهسختی

آسیبمیدیدم.خداباعوضکردنفکرمبهمنرحمکرد."
خدا به نمیآید بهنظر اوضاعخوب که وقتی حتی بود گرفته یاد باغبان
نبود اگررحمخدا و باشد، آنچههست از بدتر اوضاعمیتواند کند. اعتماد

اوضاعبدترمیشد!
دلیل این نمیخواهیم، بهدیگران رحمت دادن نشان برای دیگری دلیل ما
دارد توقع ما از او و دادهومیدهد. مارحمتنشان به کافیاستکهخدا
اومارامیبخشد بهدیگرانبدهیم. بهمابخشیده آنچهراکهسخاوتمندانه
وانتظارداردماهمببخشیم،اومارابدونشرطدوستداردوانتظاردارد
ماهمدیگرانرابههمینشکلدوستبداریم،اودربرابراشتباهاتمابهما
رحممیکندوانتظارداردماهمبهدیگرانرحمکنیم.خداتوقعنداردچیزی
رابدهیمکهخودماننداریم،پساوماراباهرنیکوییتجهیزمیکند،سپسما
قادرخواهیمبوداززندگیخودلذتببریمونمایندهایشایستهبرایباشیم.
تصورمیکنمپادشاهبیرحممدتطوالنیدربارهیطرزفکرباغبانباخود
اندیشید!وقتیمابهمردمرحمتنشانمیدهیم،اینکارآنهارامتعجبمیکند،
مخصوصًااگرآنهاآگاهباشندکه)بهجایرحمت(مستحقتنبیهشدنهستند.
میخواهمپیشنهادکنمچنددقیقهوقتبگذاریدوفکرکنیدآیاکسیدرزندگی
شماهستکهنیازهستشمابهاورحمتنشاندهید.رحمیکعطیهاست.
چیزینیستکهبهدستآوردهباشیمیاسزاوارآنبودهباشیم،اماوقتیما
رحمترارایگانبهدیگرانمیبخشیم،دراثراینکارمردمقدرتمحبتخدارا
دریکطریقعملیکهاغلبمنجربهایجادتغییردرآنهامیشود،تجربهمیکنند.
خدابهمنودیِوفیضبخشیدکهپدرمرابهخاطرآزارجنسیدرکودکی
بخشیدیم،ومادرایامپیریاوبارحمتبهاورسیدگیکردیموتازمانمرگش
ازاومراقبتکردیم.بهیاددارمکهروزیبهماگفت:"بیشترمردممیخواهند
مرابهخاطرکارهاییکهکردهامبکشند،اماشماهمیشهبامنمهربانبودهاید!"او
سهسالپیشازمرگشمسیحراپذیرفت،ومنبرایاینموضوعسپاسگزارم.
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خداازطریقمارحمتشرابهاونشانداد.خداازطریقهمکاریودرهمکاری
بامردمکارمیکند،واومیخواهدهمهیمارابرایاینهدفبکارگیرد.مردم
مذاهب احتمااًل آنها دارند. وجود جهان در بیشماری آسیبدیده و گمشده
مختلفیراامتحانکردهاندوناامیدشدهاند،امااگرباعیسیمالقاتکنند،هرگز
دیگرآنفردقبلینخواهندبود.احتمالداردکهخدافقطازطریقشمابهعنوان
یکنمونهبتواندکسیرامالقاتکند.بیاییدمتعهدشویمآنچهواقعًاعیسیهست
رابهمردمنشاندهیم،بهجایاینکهفقطتالشکنیمازاوبهآنهاتعریفکنیم.
کلماتمیتوانندبیارزشوبیقدرتباشند،اگرهیچعملیآنهاراپشتیبانینکند.
سالهامیدیدمافرادزیادیسعیمیکنندباپدرمصحبتکنندتارفتارشرا
تغییربدهد،چوناوبیشترعمرشبهمردمتوهینکردهبودودیگرانراآزارداده
بود،اماآنهمهصحبتهیچاثرینکرد.اماوقتیکهرحمتخداراتجربهکرد،همان
صحبتهاشروعبهنرمکردنقلباوکردندوخداتوانستاوراتغییردهد.بعداز
اینکهاوعیسیرابهعنواننجاتدهندهپذیرفتوتعمیدگرفت،حقیقتاًدگرگونشد.
اوفقطسهسالدیگرزندگیکرد،اماخداراشکرمیکنمکهاالندربهشتاست.

انتخاب آزاد
خدامردمرامجبوربهانجامکاریبرخالفارادهشاننمیکند،ماهمنبایدکسی
رامجبورکنیم.اینکهسعیکنیمباکسیدربارهرفتاراشتباهشکهبهخودش،
بهشما،یادیگرانآسیبمیزندصحبتکنیم،غلطنیست،امااگرآنهاحرفمارا
نپذیرند،اصرارمابرایتغییرآنها،وقتهدردادناست.منتغییراتشگفتانگیزی
دربعضیافراددیدهام،اماعلتاینتغییراتایننبودهکهمنتوانستمباآنهابرای

تغییرصحبتکنم.وقتیمادعامیکنیم،خداتغییرایجادمیکند!
کالمخدامیگویداگرهمسرزنینجاتنیافتهباشد،آنزنبارفتارهای
خداشناسانهمیتوانداوراباخداآشناکندنهباگفتگو)اولپطرس1:3(.من
شود، متقاعد تغییر برای تاشوهرش کند تالش خانمی وقتی هستم مطمئن
شوهربرایتغییرنکردنمصممترمیشود!خدابرایمتقاعدکردنمردمخیلی

بهترازهمهیماعملمیکند.
متعهدشویدبهجایتالشبرایتغییرمردم،برایآنهادعاکنید،آنوقت

نتایجبهتریخواهیددید.
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گستاخی
بشنویم. بیشتر داریم نیاز اما شنیدهایم، بهندرت گستاخی گناه درباره
گستاخیازقلبمغرورمیآید،کسیکهگستاخاستتصمیماتیمیگیردکه

حقآنرانداردوکارهاییمیکندکهاجازهآنراندارد.
کارمندگستاخبعیداستکهترفیعبگیرد،کودکگستاخدرنهایتموهبتهایی
راکهدراختیارداردازدستمیدهد،ویکفرزندگستاخخدامجبورخواهدشد
قبلازاینکهبطورمؤثردرکارخدابکارگرفتهشود،بااینمشکلشبرخوردکند.

گستاخییعنیبدونتأییدخدابرایخودمانتصمیمبگیریم.

واماشماکهمیگویید:"امروزییافردابهاینیاآنشهرخواهیمرفتو
وسود پرداخت خواهیم تجارت به و خواهیمبرد بهسر آنجا در را سالی
فراوانخواهیمکرد."خوبگوشکنید:شماحتینمیدانیدفرداچهخواهد
ظاهر زمانی کوتاه که هستید بخاری همچون چیست؟ شما زندگی شد.

میشودوبعدناپدیدمیگردد.
پسبایدچنینبگویید:" اگرخداوندبخواهد،زندهمیمانیموچنینوچنان

میکنیم."
حالآنکهشماباتکبرفخرمیکنید.هرفخریازاینگونه،بداست!

یعقوب16-13:4

انجامکاریبدونتأییدخدا،ودعاواعتمادبراوبرایهدایت،چیزینیست
کهموردتحسینآسمانقراربگیرد!بلکهنشاندهندهیغروردرانگیزههایما

استکهالزماستباآنبرخوردکنیم.
اینکهتصمیمبگیریمکسینیازبهتغییرداردوسعیکنیماوراتغییردهیم
گستاخیاست.برایهمینتأکیدمیکنمکهوقتیبرایتغییرکسیدعامیکنیم
اینکاررابافروتنیانجامدهیم،ودرنظرداشتهباشیمکهماهمچیزهای

زیادیداریمکهبایدتغییرکند.
منخوشحالهستموقتیخدابامنصبوراست،امابارهاشدهکهصبوریاو
بادیگرانرازیرسؤالبردم.ماهمیشهنمیفهمیمچراخداکسیراکهبامادرست
رفتارنمیکند،تغییرنمیدهد.بهعقیدهیپولس،خدابهمردممهربانیمیکندو
داوریرابهتأخیرمیاندازدتاآنانرابهتوبههدایتکند)رومیان4:2راببینید(.
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اگرخدامیتواندرحمتنشاندهدورفتاربدیکشخصراتحملکندتااورابه
توبهبیاورد،پسماهمبایدهمینرفتارراداشتهباشیم.

کارفرماییداشتمکهباکارمندانشرفتارمناسبینداشت.اوازسختکوشی
آنهاقدردانینمیکرد،حقوقمناسبنمیداد،هراشتباهکوچکیراسریعتوبیخ
میکرد،وباادبنبود.اومسیحیبودومیبایستخوشنامترازاینمیبود،
ومنبایداقرارکنمبارهاازخداسؤالکردهامچرااجازهمیدهداینمرداین
رفتارهایبدراادامهدهدوجلویاورانمیگیرد.فقطافرادگستاخخدارا
تحتسؤالمیبرند!دعایبهتراینخواهدبود:"خدایا،میدانمکهمیخواهی
______رااصالحکنی،ومندعامیکنماوبهتوگوشکندوآنچهدرست
بیشتر را تو او رفتار امامیدانم است، رنجانده مرا او دهد. انجام را است
ناراحتکردهاست.خداوندابرایصبرفوقالعادهاتدربرابرما،سپاسگزارم."
متأسفانهآنمردعوضنشدتااینکهخدابااوخیلیشدیدبرخوردکرد.در
نتیجه،زندگیاشآنطورکهامکانداشتبهخوبیپیشنرفت،کاشبهخداگوش
دادهبودوازاواطاعتکردهبود.وقتیدراینموردفکرمیکنمغمگینمیشوم،
وواقعاًآرزومیکنمکاشوقتبیشتریبهدعاکردنبرایآنمرداختصاص
میدادموبهجایناراحتشدنوفکرکردنبهرفتارهایاو،برایشدعامیکردم.
وقتینزدیکانواطرافیانشماآنطورکهبایدزندگینمیکنندورفتارهای
آنهابهشمایادیگرانصدمهمیزند،سرسختانهبرایآنهادعاکنید.دعاکنید
کهآنهاپیشازاینکهدیرشودبهخداگوشکنند.اینرفتارشفقتآمیزخیلی
بهترازقضاوتکردناست!دیتریشبونهوفر*گفته:»باقضاوتکردندیگران
ما اندازهی همان به دیگران که فیضی بر و بدیهایخود بر را چشمانمان

مستحقاشمیباشند،میبندیم.«
میتوانیمازآرامشبیشتریدرزندگیلذتببریموقتیبهجایاینکهسعی
درتغییردیگرانداشتهباشیم،برایآنهادعاکنیم،وخداآنچهراکهفقطخودش
زندگیمان در تغییراتی دادن رخ منتظر ما وقتی داد. خواهد انجام میتواند،
هستیم،بیاییدمطمئنباشیمدرموردتمامآنچهخداازماخواستهاست،امین
باقیمیمانیم.بیاییددردستانخدانرموانعطافپذیرباشیموازاودعوتکنیم

ماراظرفیمناسببرایکارشبسازد!

Dietrich Bonhoeffer  *
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برخورد با شک
آنچهدرایمانکاشتهایدراباشک)ازخاک(بیروننیاورید.

الیزابتالیوت

زمانیکهشکبهسراغمانیامده،اعتمادکردنبهخداسادهاست،امااین
اتفاقپیشمیآیدومابایدیادبگیریمچطورباآنبرخوردکنیم.آرزویاینکه
هیچمانعینباشدهمسادهاست،ولیواقعبینانهنیست.اگرفقطوسوسهنبود،
اگرفقطترسنبود،اگرفقطشکوجودنداشت!اماآنهاوجوددارند،آنهاالزامًا
مشکلنیستندمگراینکهمااجازهبدهیم.خدابهمامیگویدایمانداشتهباشیم
اوهرگزنمیگویدشکگاهگاهپیشنمیآید.دلیلیکهخداوندبهما نهشک،
میگویدشکنکنایناستکهاومیداندکهشکخواهدآمدواومیخواهدما

به که بگیریم یاد میتوانیم
شکهایمانشککنیم!

آمادهباشیمتابهسرعتوبهدرستیباآنبرخوردکنیم.
همیناواخریکبرنامهتلویزیونیاجرامیکردمکهدرآنبهسؤاالتبینندگان
درمورداعتمادجوابمیدادم.خانمییکسؤالازطریقوبسایتمادربارهیشک
فرستادهبود.اومیگفتسعیمیکندبهخدااعتمادکند،میخواستکهاعتمادکند،

ولینمیتوانستازشکخالصشود،وازمنمیپرسیدچهکارمیتواندبکند.
ممکناستشماهمچنینسؤالیداشتهباشید؛چونخودمهماینسؤالرا
ایناستکهمانمیتوانیم داشتهام.حقیقت
سعی شک و بگیریم را شک آمدن جلوی

میکندایمانواعتمادمابهخدارابدزدد.
اثرنگذارد.ما اماوقتیشکمیآید،مامیتوانیمتصمیمبگیریمرویما

میتوانیمیادبگیریمکهبهشکهایمانشککنیم!
اونمیگویدهیچوقت انجامندهیم، وقتیخدابهمامیگویدکهکاریرا
یاهیچوقتاحساسنخواهیمکردکه انجامآنوسوسهنخواهیمشد برای
آنکاررادوستداریمیاهرگزالزمنیستدربرابرآنمقاومتکنیم.خدا
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درحقیقتبرخالفاینرامیگوید.اگراوبهماگفتهاست"نترس"، اینیعنی
مادرزندگیدرموقعیتهاییباترسروبهروخواهیمشد.اگرمیگویددر
وسوسهنیفتید،اینیعنیمادرطولزندگیوسوسهخواهیمشد.اگرمیگوید

شکنکن،اینیعنیمادرموقعیتهاییباشکروبروخواهیمشد.
شکخواهدآمد،اماالزمنیستبهآناجازهدهیماعتمادمارانسبتبه

وعدههایخدامتزلزلکند.

یک نمونه ی کتاب مقدسی
برایبررسیاینکهچطورشخصیکهباخداارتباطداردباشکبرخورد
ازخدا ابراهیموعدهای نمونهایاستکهمیشناسم. بهترین ابراهیم میکند،
دریافتکردکهاووساراصاحبفرزندیخواهندشد.درحالتطبیعیاینامر
کاماًلغیرممکنبود،چونهردویآنهاازسنبچهدارشدنگذشتهبودند.با
توجهبهکتابمقدس،ابراهیمهیچدلیلیبرایامیدوارینداشت،امااودرایمان

امیدواربود)رومیان18:4راببینید(.
ایمان بررحممردهیسارانظرکرد،در ناتوانخودو بدن بر او وقتی
خودسستنشد)رومیان19:4راببینید(.بیایمانیوبیاعتمادیباعثنشد
کهاووعدهیخدارازیرسؤالببرد،بلکهدرایماناستوارشده،خداراتجلیل
نمود)رومیان20:4راببینید(.ازتحققوعدهیخداباابراهیموسارازمان

میگذشتوازآنچهآنهادرابتدافکرمیکردندطوالنیترشد.
فقطمیتوانمتصورکنمکهچطورشکسعیکردهاستاینافرادیراکهدر
کالممیخوانیم،ازقدمبرداشتنباخدابازدارد.کتابمقدسپرازنمونههاییاز
مردانوزنانیاستکهبهخدااعتمادکردندگرچهموانع،سختیومخالفتهای
بهخاطر یوسف وقتی مطمئنًا کردند. تجربه را ناعادالنه رفتارهای و بزرگ
و بود... رفته هم او مالقات به بود،شک شده زندانی بود نکرده که گناهی
همچنینبهمالقاتاسترزمانیکهآمادهمیشدکهبهحضورپادشاهبرود
درحالیکهدعوتنشدهبودوممکنبودبامجازاتمرگروبروشود،...وبه
مالقالتپولسزمانیکهبرایانجیلمسیحسفرمیکرد،باجفا،زندان،شالق،
گرسنگیوسختیهایدیگرروبروبود.تماماینافرادوفاداریخدارادیدند،

وجنگنیکویایمانراجنگیدند.
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درک مخالفت
به همیشه خدا کمکرحمت به چیزی، از آزادشدن که فهمیدم بهتازگی
معنیناپدیدشدنآنچیزنیست.ماازگذشتهیدردناکخودآزادشدیم،اما
آنهنوزسعیمیکندهرازگاهیبهماسربزند.ماازترسآزادشدیم،اما
خودشرادرزمانهاینامناسبنشانمیدهدتاببیندمیتوانددوبارهراهی

برایورودبهزندگیماپیداکندیانه.
درلوقافصلچهار،میبینیمکهعیسیباهدایتروحالقدسبهبیابانبرده
میشودتاتوسطشریرآزمایششود.درخاللچهلروزیکهاوآنجابود،
آزمایشهایگوناگونیراتحملکردودربرابرتمامآنهاباموفقیتایستادگی
کرد.کتابمقدساعالممیکندوقتیروزهایآزمایشتمامشد،شریراوراترک
کردومنتظرفرصتیدیگرماند)لوقا13:4راببینید(.بهکالمیدیگر،درنبرد

عیسیپیروزشد،امانبردهایدیگردرراهبودند.مخالفتدوبارهخواهدآمد!
چالشهاییکهماتجربهمیکنیمایمانمابهخداراآزمایشمیکند،وما
رادرکورهیرنجمحکمیزند،کهامیدوارمازآنقویوپیروزبیرونبیاییم.
مخالفت فرصت، با همراه مخالفتهاهستند. ازجملهي نگرانی و ترس، شک،
نیزفرامیرسد)اولقرنتیان9:16راببینید(.پولسمیگویدوقتیمیخواهد
ببینید(. را 7:21 )رومیان است حاضر همیشه بدی دهد، انجام را کارخوب

مخالفتخواهدآمد،امامانبایداجازهدهیمکهایماِنماراشکستدهد!
چگونه اینکه از صرفنظر اما میآیند، متفاوتی شکلهای در مخالفتها
میآیند،قصدآنهاایناستکهماازامیدرسیدنبهوعدهیخداناامیدشویم.

افرادیکهبامامخالفتمیکنند:
وقتیمادرجستجویانجامارادهیخداهستیم،افرادیپیدامیشوندکهباما
مخالفتکنند.رسوالنبامخالفترهبرانمذهبیورومیانروبروشدند.عیسی
بامخالفتمردمیکهاوراردوتحقیرکردند،مواجهشد.آنهااوراتحقیرو
محکومکردند،امااوبرانجامارادهیپدرمتمرکزماند.گاهی،مخالفانماکسانی
هستندکهمابهتشویقآنهاوابستههستیم،اینمواردبیشتردردناکاست.

برادرانعیسیفکرمیکردنداودیوانهاستوبهخاطراوخجالتزدهبودند.
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شرایطیکهبامامخالفمیکنند:
همهیماباشرایطیکهمخالفماهستندورسیدنمابههدفرادشوار
میکنند،آشناهستیم.براییکماهفهرستیدرستکردمازاتفاقاتغیرمنتظرهی
هرروزکهناامیدکنندهبودندووقتوانرژیمرامیگرفتند.درطولآنمدت،
سعیمیکردمنگارشیککتابراتمامکنم،برنامهیکنفرانسآیندهراآماده
کنم،فیلمبرداریبرنامهيتلویزیونیراانجامدهم،وبرایبشارتانجیلعیسی
مسیحسفرکنم.درآخرسیروز،یکفهرستطوالنیازموقعیتهایبازدارنده
داشتم؛ازریختنشربتویتامینقرمزرنگروینیمکتسفیدتاافتادنازپلهها.
شرایط از بعضی اما هستند، مزاحم حالت، بهترین در اتفاقات نوع این
است، مانع ما برای چیزی وقتی میطلبند. بیشتری توجه و هستند جدیتر
کاماًلمطمئن مامیتوانیم داریممیایستد. را انجامش کهقصد کاری جلوی
باشیمکهوقتیتصمیممیگیریمباتمامقلبخداراپیرویکنیم،شیطانراهی

برایمخالفتباماپیدامیکند.

احساساتوافکاریکهمخالفماهستند:
عالوهبرچیزهاییکهاشارهکردم،گاهیباافکارواحساساتیکهاعتمادما
رابهخداضعیفمیکنندروبرومیشویم.شکفقطیکیازآنهااست.ترس،
پریشانی،وحشت،ناامیدی،نگرانیوبسیاریدیگرهمهستند.باعثتشویقما
استکهبدانیمبسیاریاززنانومردانخداپیشازماازاینهاعبورکردهاند
هم ما ماعیسیمسیح، فیضخداوند با و آوردهاند، بهجا را ارادهیخدا و

میتوانیموهمینطورعملخواهیمکرد.
"مراقبباشیمودعاکنیم" باید همانطورکهازکالمخداتعلیمگرفتهایم
)متی40:26-41؛اولپطرس7:4راببینید(.بهچیزهاییکهمخالفایمانشما
هستندتوجهکنید،آنهاسعیمیکنندجلویاطاعتشماازخدارابگیرند.تشخیص
بدهیدکههدفآنهاچیستواجازهندهیدمیراثیکهازخداداریدراغارتکنند.
دربارهیشک،بهیادبیاوریدکهاحساسشکبهاینمعنانیستکهشمادر
کلایمانندارید.بلکهبهاینمعناستکهشیطانیکوسوسهآوردهتااعتمادما
بهخداراسستکند،اماوقتیمامنبعشکرابشناسیمآنراباورنخواهیمکرد.
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برایمثال،بهگوشمرسیدکهکسیدرموردمنانتقادیکردهاست،امااوکسی
بودکهازهمهانتقادمیکردوازمنهمچیززیادینمیدانست.منازانتقاداوناراحت
نشدم،چونمنبعراشناختم.وقتیچنیناحساساتوافکاریکهازخدانیستندبه
سراغماآمدهوماراوسوسهمیکنندکهدیگربهخدااعتمادنکنیم،بایدهمینکاررا
بکنیم.عیسیبهشاگردانشگفتدعاکنندکهدرآزمایشنیفتند)لوقا40:22راببینید(.

آزمایشبهسراغشانمیآمد،اماآنهامیتوانستندانتخابکنندآنرابپذیرندیانه.
برایمنشخصاً،فهماینموضوعکمکمکرد،کهچوناحساسترسمیکنمبه
اینمعنینیستکهترسوهستم.واینکهاحساسشکوتردیددارمبهاینمعنی
نیستکهبهخدااعتمادندارم.مااگردشمنخودمانراتشخیصندهیمنمیتوانیم

اورامغلوبکنیم!شکدوستترساست،وهردوآنهادشمنماهستند!

تنظیم صدا
رادیو و باشید آزاردهنده صدایی معرض در آمده پیش برایتان آیا
در مدتی من دهید؟ گوش آن به کنید سعی و کنید روشن را تلویزیون یا
شب، اول یکبار هفتهای اما بود، آرام کاماًل آنجا گاهی بودم آپارتمان یک
بلند باصدای که داشت موسیقی گروه یک خیابان پایین رستوران/بار یک
دیوانه مرا کارشان این و مینواختند، را نداشتم دوست من که آهنگهایی
وصدای میکردند باز را آنها که داشتند متحرک دیوار نوعی آنها میکرد.
اگرصدای که بودم گرفته یاد من بود. داخل مثل رستوران بیرون موزیک

تلویزیونراکمیبلندترکنمصدایموزیکراکمترخواهمشنید.
فکرمیکنمکاریکهابراهیمانجامداد،وقتیشکوبیایمانیراباپرستش
خدامغلوبکرد،نمونهایازهمینکاراست.اوصدایشکراشنیدوآنرا

احساسکرد،اماصدایشیطانراباپرستشخودغیرقابلشنیدنکرد.
ازکار یاحکایتیاست ازپرستش،گفتنداستان منشنیدهامکهبخشی
نیکوییکهخداانجامدادهاست.احتمااًلوقتیابراهیمشککرد،ازساراپرسید
کهآیااوبهیادداردآنزمانیراکهآنهاخانهخودرادرحرانترککردندتا
خداراپیرویکنندامانمیدانستندکهخدامیخواهدکجابروند.خداآنهارا
قدمبهقدمهدایتکرد،ومنمطمئنمداستانهایزیادیدربارهینیکوییخدا

وجودداشتکهآنهامیتوانستنددربارهاشباهمصحبتکنند.
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منودیِوگاهیاینکارراانجاممیدهیم.ماازصحبتدرموردروزهای
شروعخدمتمانوتمامچالشهاووفاداریخدالذتمیبریم.وقتیآنزمانها
رابهیادمیآورم،شککردنبهخداکارمشکلیمیشود.اینبدانمعنانیست
کهمنشکنمیکنم،بلکهصدایآنراکممیکنموبهصدایمنبعتوجهمیکنم!
خدادرکالمشبهماتعلیمندادهاستکهشکنکن،مگراینکهمیدانستهکه
شکبهماحملهخواهدکرد.شکسالحشیطاناستتاماراازانجامآنچهخدا

میخواهدوداشتنآنچهاومیخواهددورنگهدارد.
وقتیعیسیدرراهرسیدنبهخانهيمردیبودکهدخترشبیماریخطرناکی
داشت،دیگراناورامتوقفمیکردندوازاوتقاضایشفامیکردند.اوتوقفمیکرد
وبهآنهاکمکمیکرد،ووقتیدرحالخدمتکردنبهفردیبیماربود،خدمتکاران
مردآمدندوخبردادندکهدخترشمردهاست.کتابمقدسمیگویدعیسیآنهارا
شنید،اماحرفآنهارانپذیرفت،وبهمردگفتایمانداشتهباش)مرقس43-22:5
راببینید(.میبینیدحتیعیسیهممجبوربودخبرهاییکهشکبرانگیزبودندرارد

کند.اومانندماوسوسهشد،بدوناینکهگناهکند)عبرانیان15:4راببینید(.

هرگز بدون هیچ راهی
دردیکشنریتوصیفیلغاتعهدجدیدواین*،"شک"تااندازهایبهاین
شکلتعریفمیشود"بدونهیچراهیبودن"یا"بدونمنابعبودن".ماهرگز
بدونراهنیستیمچونعیسیراهاست)یوحنا6:14راببینید(.ممکناستما
راهینبینیم،اماایندقیقًاهمانزمانیاستکهنیازداریمبهخدااعتمادکنیم.
ایمانواعتمادبرایزمانهاییاززندگیهستندکهنمیدانیمچهکارکنیمیا
منبعیبرایخودنداریم.عیسینهتنهاراهاستــاومنبعوملجأماهمهست!

چیزیوجودنداردکهیکیازمانیازداشتهباشدواونتواندتهیهکند.
یاد به اماشمامیتوانید نیست، راهی" "هیچ بگویند بهشما شایدمردم
آوریدکه"راه"درشمازندگیمیکندواوباشماست!آیادرتماممسیرتا

نیلبهپیروزی،بهاواعتمادخواهیدکرد؟
چهلسالپیش،وقتیخدامرابرایتعلیمدادنکالمشدعوتکرد،منچهل
ساعتدرهفتهکارمیکردم.برنامهکاریپرمشغلهيمنباعثمیشدوقت

کافیبرایمطالعهیمناسبکتابمقدسیاآمادهکردنتعلیمنداشتهباشم.
Vine›s ExpositoryDictionary of New Testament Words *
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منجداًدرقلبماحساسمیکردمبایدیکقدمبزرگایمانبردارموشغلم
رارهاکنمتازمانبیشتریبرایمطالعهیکالمخدابگذارم.دیِوموافقبود
ومنکارودرآمدمرارهاکردم.قبضهاییکهمیبایستپرداختمیکردیم
کمیبیشترازدرآمدماهانهدیِوبود،ومنبهیادمیآورمچطورشکوترس
بهمنحملهمیکرد،وبهمنمیگفتکهخدامهیانخواهدکردوتصمیممن

برایترکشغلماشتباهبود.
درقلبمحسمیکردمکاردرستراانجامدادهبودم،اماسرمبامنبحث
میکرد.منعذابمیکشیدمطوریکهکاماًلاحساسبدبختیمیکردم.یک
روزصبحوقتیدرخانهقدممیزدم،خداباقلبمنحرفزدوگفت:"توهم
میتوانیسعیکنیخودتهمهیکارهاراانجامدهیودرترسوشکزندگی
کنی،وهممیتوانیبهمناعتمادکنیکهبرایتوازراههایمعجزهآسامهیا
کنم."مندردوراهیایمانمبودم؛الزمبوددودلبودنرارهاکنموتصمیم

بگیرممیخواهمبهخدااعتمادکنمیانه.
خدابهمنفیضبخشیدکهبهاواعتمادکنم،وبرایششسالمامیدیدیم
کهماهبهماهخدابرایماازراههایعجیبمهیامیکرد.درخاللآنسالها،
ایمانمنرشدکردوبهتجربهیادگرفتمکهخداوفاداراست.هنوزبهگذشته
برمیگردموآنسالهارابهیادمیآورم،ومنخوشحالمکهآنتجربیاترا

دارمچونباعثشدندبیشترازقبلبهخدانزدیکشوم.
اگراحساسمیکنیدخداشمارابرایانجامکاریهدایتمیکند،اماهمینکه
ازقلمرویایمانقدمبیرونمیگذاریدموردحملهیشکقرارمیگیرید،تعجب
نکنید.ایمانشماآزمایشمیشود،وگرچهاینیکچالشاست،امانیکوست.
اعتمادکنید،رفتهرفته یادمیگیریدکهبهخدا ازطریقتجربه هرچهبیشتر
اعتمادکردنآسانترهممیشود.شماوفاداریاورادرراههایجدیدتجربه
خواهیدکرد،وهربارکهتجربهکردید،اینتجربهشماراقویترخواهدساخت.
شنیدهامکهمیگویندشکرویاهایبیشتریرانسبتبهاشتباهمیکشد.
اجازهندهیدشک،ایمانشماراازمسیرخارجکند.منبعاشراتشخیصدهید،

کنارشبگذاریدودرایمانادامهدهید!
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چقدر تجربه دارید؟
خوشابهحالکسیکهحکمترابیابدوشخصیکهفهمرابهدستآورد.

امثال13:3

اگربرایشغلیدرخواستدادهباشید،یکیازسؤاالتیکهاحتماالًتوسط
مصاحبهگرازشماپرسیدهشدهایناست:"آیاتجربهایدارید؟"اگرپاسخبله
باش،داحتماالًسوالبعدیایناست:"چندسالتجربهدارید؟"ممکناستشما
مدرککالجدریکرشتهتخصصیداشتهباشیدکهبخواهیددرآنزمینهکار
کنید،همیشهتحصیالتبهتنهاییمارابراییکمقامواجدشرایطنمیکند.اینکه
بهنظرخودمانازچهمیزاندانشیبرخوردارهستیممهمنیست.تاوقتیکهدانش
مامحکزدهنشود،مشخصنمیشوددرآنشغلچهعملکردیخواهیمداشت.
خداهموقتیمیخواهدازمابرایجاللشواهدافشرویزمیناستفاده
کند،بهدنبالچنینچیزیاست.وقتیموسیبرایهدایتاسراییلنیازبهکمک

داشت،باهدایتخدا،ایندستورالعملرابهمردمداد:

پسبرایقبایلخودمردانیحکیموفهمیدهوسرشناسبرگزینیدتاآنهارا
بهریاستبرشمابرگمارم.

تثنیه13:1

استعداد به اشارهای صالحیت احراز شرایط لیست در که کنید توجه
نمیشود!ممکناستشخصیبطورطبیعیدرزمینهایاستعدادداشتهباشد،
امابرایداشتنامیتازیباالترنسبتبهدیگران،بهحکمت،فهم،وتجربهنیاز
دارد.موسیدنبالمردانباتجربهگشتتاآنهارادرجایگاهرهبریقراردهد.
وقتیماخدمتیکهخدامارادعوتکردهبودراشروعکردیم،ماهمبه
کسانینیازداشتیمکهماراکمککنند.وقتیمنباشبانمدربارهبعضینیازها
صحبتمیکردم،اوگفت:"جویس،همیشهبهیادداشتهباشتوکسیراحقیقتًا
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نمیشناسیتاوقتیکهاورادرتمامموقعیتهاببینی."چرا؟چونهیچکس
دانش و کهشخصیت زمان آن تا کرد خواهد کار چطور نمیداندشخصی
اوموردآزمونقرارگیرد.ماحتیتاآنزمانکهچالشهایمتفاوتیرادر

زندگیپشتسرنگذاشتهباشیم،خودمانراخوبنمیشناسیم.
فکرکردنیاگفتناینکهبهخدااعتمادداریمسادهاست،امازمانیکهنیاز
خدا به اعتماد دربارهي را کتاب این که زمانی میکنیم؟ اعتماد حقیقتًا هست
مینویسم،چالشیدردناکراتحملمیکنمکهمدتیطوالنیبهدرازاکشیدهشده
است.درطولاینمدتمنتوانستمبهخدااعتمادکنمکهمراقباوضاعاست،
چونتجربهيسالهابااوبودنرادارموبارهاوبارهاوفاداریاورادیدهام.
مامیتوانیمکتابیدربارهاعتمادکردنبهخدابخوانیم،امابرایاینکهدرواقعًا
آنراخوبفرابگیریم،نیازبهتجرباتعملیداریم.بهعنوانمعلمکالمخدا،اینرابه
مردممیگویمکهشنیدنیامطالعهيصرف،بخشیازنیازمااست.مانیازبه"انجام
دادن"آنچهیادگرفتهایمداریم،ودرحینانجامآن،بههماناندازهویاحتیبیشتر

ازآندانشیکهازطریقمطالعهکسبکردهایم،آنموضوعرافرامیگیریم.

عیسی تجربه شده بود
عبرانیان8:5-9میگویدگرچهعیسیپسرخدابود:

راآموخت.وچونکاملشد اطاعت بارنجیکهکشید بود، هرچندپسر
همهآنانراکهازاواطاعتمیکنند،منشاءنجاتابدیگشت.

درجهای دانش براساس شناخت
شناخت اما است، شناخت از

توسطتجربهعمیقتراست.

حتیعیسیبرایانجامدادنکاریکهخدامیخواست،بابهدستآوردن
شما دربارهی من بود. شده تجهیز تجربه
به است! من تشویق باعث این اما نمیدانم،
منکمکمیکندکهبفهممکهمادرحینعمل
کردنیادمیگیریم.ممکناستبرایمسیحیان
جواناعتمادبهخدادشوارباشد،اماهمچنانکهسالهامیگذردوایمانماآزموده
میشود،خواهیمفهمیدکهخداقابلاعتماداست.شناختبراساسدانشدرجهای

ازشناختاست،اماشناختازطریقتجربهعمیقتراست.
مابهآموزش)کالمخدا(نیازداریم،امابهمکاشفههمنیازداریم،وایمان
میشود آزموده ما دانش که میشود بخشیده زمانهایی مکاشفه که دارم
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رادروضعیت وفاداریخدا و نیکویی که مادستمیدهد برای وفرصتی
شخصیخودتجربهمیکنیم.

وقتیپولسرسولمسیحیانقرنتسراتعلیمدادهوتشویقمیکرد،بهآنها
گفتچیزیبهضدآنهانخواهدآمدکهبیشترازتحملآنهاباشد؛خداهمیشهراه
گریزیفراهممیکند،چوناوبهکالمشوفاداراست)اولقرنتیان13:10راببینید(.
منایماندارمپولسازرویتجربهاینرامیگفت.اودرحالیکهبهخدااعتماد
داشت،ازمشکالتزیادیعبورکردهبود،وبارهادیدهبودکهخدانجاتشدادهیا

بهاوقوتدادهتاازمیانآنهاپیروزمندانهعبورکند.
اخیراً،دریکجلسهپرسشوپاسخدرمورداعتمادبهخدا،خانمیپرسید:
و کردهام اعتماد او به گذشته در وقتی کنم اعتماد خدا به میتوانم "چطور
اوبرایمنکارینکردهاست؟"بیستسالقبلبرایپاسخبهاینسؤالبه
باخدا،جوابرامیدانم.من ازچهلسالتجربه بعد اما مشکلمیخوردم،
گفتم:"اگربرایچیزیبهخدااعتمادکنیوآنرابدستنیاوری،پستوبرای
بدستآوردنچیزیبهاواعتمادکردهبودیکهدرنقشهیاوبرایتونبوده
است."شخصیکهدرایمانبالغاستمیتواندبرایچیزیبهخدااعتمادکند،
امااگرآنرابدستنیاورد،بهاعتمادبهخداادامهمیدهد.آنهااعتمادمیکنند
کهاگرآنچهدرخواستکردهانددرارادهیخداباشد،برایآنهاانجامخواهد
شد،ودرکمیکنندکهاگرآنچهخواستهاند،درارادهیخدانباشد،برایآنان
که بگیرند یاد میتوانند عماًل آنها باشند. نداشته را آن که است بهتر خیلی
بهخاطراینکهخواستهیخودرابدستنیاوردهاند،ازخداتشکرکنند!آنها
فقطبرایچیزیبهخدااعتمادنمیکنند،بلکهبهطریقهایاواعتمادمیکنند.

پولسمیگوید:

آرزویماایناستکههریکازشماهمینجدیترابرایتحققامیدتانتا
بهآخرنشاندهید.

عبرانیان11:6

هربارکهمازمانعبورازسختیهایاوقتیدرنیازهستیم،اعتمادمانرا
برخدامیگذاریم،دفعهیبعداینکارآسانترمیشود.آرامآرام)گاهیخیلی
آرامآرام(یادمیگیریمبهخدااعتمادکنیم،پساگرمیبینیدآنطورکهدوست

داریددراینکارموفقنیستید،ناامیدنشوید.
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مدرسه ی زندگی
همهیمادرمدرسهیزندگیهستیم،وهمینطورکهجلومیرویمبیشتر
وبیشتریادمیگیریم.داوودمزمورسرااغلبدرموردکسانیکهدرسلوک
خدا رحمت که کسانی میگوید او است. گفته هستند،سخن باتجربه خدا با
راتجربهکردهاندبراوتوکلخواهندکردواعتمادخودرابراومیگذارند.
)مزمور10:9راببینید(.وقتیمانیکویی،مهربانی،رحمت،محبتبیشرطو
هروضعیتی در که میکنیم پیدا اطمینان میکنیم، تجربه را او گشادهدستی
میتوانیمبهاواعتمادکنیم.حتیاگراوآنچهآرزوداریمرابهماندهد،قطعًا
خواهیمدیدکهاوهمیشهبهترینرابهمامیدهد.فقطاینکهمادالیلخدارا
برایراههایشدرکنمیکنیم،بهاینمعنینیستکهراههایاودرستنیستند.

مادرنهایتدرکخواهیمکرد،گرچهگاهییکعمرطولمیکشد.
مردماغلبمیگویند:"کاشمیشددوبارهجوانشوموآنچهاالنمیدانم
از اینغیرممکناست.ماآنچهراکهاالنمیدانیم،میدانیمچون بدانم." را

مدرسهیزندگیگذشتهایم.
منقادرنبودموقتیخدامرابرایتعلیمکالمشخواند،زندگیامرارها
کنموبهمدرسهیکتابمقدسبروم،مندرمدرسهیزندگیبودموهنوز
همهستم،وچیزهایزیادییادگرفتهامکهاگرفقطبهمدرسهیکتابمقدس

میرفتمهرگزیادنمیگرفتم.
داووددربارهچیزیکه"تجاربمقدس"مینامدصحبتمیکند)مزمور7:119
راببینید(.عاشقاینایدههستم!بعضیازچیزهاییکهتجربهمیکنیماحتمااًل
»تقدیس« آنها خدا بینهایت حکمت در اما نبودهاند، ما خود انتخاب اثر در
ما به برایکمک که تجربههایمقدسهستند آنها دیگر، زبانی به میشوند.

استفادهمیشوندتابهدرستیخداوقدرترستاخیزاورابشناسیم.
درخاللششسالکهبعدازترککردنشغلمخداایمانماراآزمودو
مابایدکاماًلبهاووابستهمیبودیم،منبهطرقعجیبیازلحاظروحانیرشد
کردم!مطمئنًاآنطرق،طرقینبودندکهخودمانتخابشانکردهام،اماقطعًا

درستترینطرقبودند!
مدرسهی و بیابان سفر در اسراییلیان از چطور خدا میکنم فکر وقتی
زندگیمراقبتکرد،لذتمیبرم.خداآنهارابامّناتغذیهکرد)خوراکیفوق
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این میدانستند فقط میآید، کجا از خوراک این نمیدانستند آنها و

بعضیوقتهاتنهاراهیکهکاری
که هست زمانی یادمیگیریم را

هیچانتخابدیگرینداریم.

طبیعی(
وعدهیخدااست،کهخوراکهرروزپشتسرهمبرایآنهامهیاخواهدشد.

آنهابهمعنایواقعیکلمهمجبوربودنددر
هرروزبهخدااعتمادکنند.بعضیوقتها
یادمیگیریمزمانی تنهاراهیکهکاریرا

هستکههیچانتخابدیگرینداریم.
نشد کهنه آنها لباس کردند، بیابانسفر در آنها که درمدتچهلسالی
)تثنیه4:8راببینید(.آنهالباسنونداشتندوآنچهداشتندمعجزهوارتامدتی
طوالنیسالمماند.خداگفتکهاوآنهاراامتحانمیکردکهآیادستوراتاورا
نگهمیدارندیانه.میبینید،بدونامتحان،اعتمادثابتنمیشود!هدفخدااین
بودکهآنهارابهموقعیتیبسیاربهترارتقادهد،اماابتدابایدبهآنهایادمیداد
بهاووابستهشوندوبعداینکهازتمامآنتجربیاتیکههمراهاوازآنانعبور

کنند،اورافراموشنکنند)تثنیه11،7،2:8راببینید(.
درمدرسهیزندگی،منخیانتکسانیراتجربهکردهامکهفکرمیکردم
دوستانخوبیهستند،طردشدنازاعضایخانوادهودوستانوقتیکهآنها
باانتخابهایمندرزندگیموافقنبودند،سوءتفاهم،اتهامدروغین،آزار،و
اتفاقاتدردناکدیگر.امامناهمیتبخشیدنکسانیراکهبهمنآسیبزدهاند
وتلخوعصبانینبودنرایادگرفتهام.راستی،آرامش،صبر،خویشتنداری،
انتخابدوستمناسب،اولقراردادنخدادرزندگیام،ارزشدادنبهمردمدر
یککالمهزاراندرسزندگیرایادگرفتهام.آموختنبیشترآنهاسادهنبوده
است،چونتمامآنهانیازبهآزمایششدندارندتاباالخرهتبدیلبهتجربهشوند

واالنقادرباشمکهخیلیسادهترازسالهایقبلبهخدااعتمادکنم.

ساده تر می شود
اوسادهتر به اعتماد زندگیمیکنیم، باخدا وقتی بگویم ایمانمیتوانم با
میشود.وقتیتصمیممیگیریمکهاعتمادخودرابراوبگذاریمنهبرچیزهای
دیگر،یادمیگیریموتواناییمابرایاینکاررشدمیکند.منطیبیشترازچهل
سالکهبادیِوازدواجکردهام،شاهداینبودهامکهاوچگونهباآنچهمنآنرا
"آسودگیمقدس"میناممزندگیمیکند.درابتداچیزیکهمنراآزارمیداداین
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بودکهبهنظرمیآمدزندگیبرایاوبسیارسادهاست،امابرایمنسخت،امابعد
یادگرفتمکهزندگیبرایهیچکدامماسادهنیست،امامامیتوانیمبا»آسودگی

مقدس«ازطریقاعتمادکردنبهخدادرهمهچیزوهمهاوقاتزندگیکنیم.
بهنظرمیرسددیِوسریعترازمنیادمیگیرد.منکمیسرسختهستم
"تجربیاتمقدس"داشتهباشم ازدیِو ومعمواًلمجبورهستمکمیبیشتر
تاباالخرهیادبگیرم.اوهماناوایلزندگییادگرفتکهنگرانیاشرابهخدا
ازدواجم اوایل یادمیآورمدر به کند. اومراقبت از اجازهدهدخدا بدهدو
که بگوید من به میکرد سعی دیِو میکردم، تجربه را سختی دوران وقتی
ناراحتیونگرانیمنهیچچیزراتغییرنخواهدداد،ومنبایدبهخدااعتماد
کنم.منمیخواستماینکاررابکنم،امانمیدانستمچطور.اگردرزمانسختی
نمیتوانیدبهخدااعتمادکنید،منکاماًلمیدانمچهحسیدارید،امابهتجربه
میدانماگردراینمسیرادامهدهید،یادخواهیدگرفت.اگرگاهیبهنظرمیآید
ایمانکمیداریدازخودتانناامیدنشوید؛فقطبهیادآوریداگرایمانکمرابه

کاربگیریم،درطولزمانمیتواندتبدیلبهایمانبزرگیشود.
عیسیبهشاگردانکهدرمیانیکطوفانوحشتکردهبودندگفتکهآنان
کمایمانهستند)مرقس40:4راببینید(.سالهابعداینمردانرامیبینیمکهبا
ایمانبزرگانجیلمسیحرادرزمانجفایشدید،گسترشمیدهند.ایماناندک
آنهارشدکردوتبدیلبهایمانیعظیمشد،برایماهممیتواندهمینطورباشد.آنها
نمیتوانستنددرحالیکهدرساحلزیرآفتابخوابیدهبودند،داشتنایمانیبزرگرا
یادبگیرندــآنهادرمیانطوفانیوحشتناکآنرایادگرفتند!آنهادراعتمادبه
خداطیطوفانشکستخوردند،اماباالخرهیادگرفتنددرتماماوقاتودرهمه
چیزبهاواعتمادکنند.اینمردانهرروزبامرگروبرومیشدند،اماهمچنانادامه

میدادند،چونمیدانستندچهدرحیاتوچهمرگمیتوانندبهخدااعتمادکنند!
بهنفسهایآخرنزدیکمیشد، وقتیعیسیرویصلیبرنجمیکشیدو
آخرینکلماتاوکلماتحاکیازاعتمادبود.اوگفت:"پدر،بهدستانتوروحمرا

میسپارم!")لوقا46:23(.
مندعامیکنمهمهیمایادبگیریمتاآخریننفس،بهخدااعتمادکنیم!با
اعتمادهدیهیقدرتمندی بهخدازندگیکردن،زندگیراشادمیکند. اعتماد
استکهخدابهمابخشیدهاست،پسبیاییداینهدیهرابازکنیموهموارهو

درتمامکارهاازآناستفادهکنیم.
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همه را به خدا بسپارید
دنیاهنوزبایدببیندکهخداتوسطفردیکهکاماًلخودرابهاوسپرده

است،چهکارهاییمیتواندانجامدهد.
دی.ال.مودی*

بهنظرمیآیدمردمهمیشهچیزهاییبراینگرانیدارند،اماسهدرخواست
دعابیشترازهمهبهسازمانمامیرسد:دعابرایفرزندانوعزیزان،دعا

برایامورمالی،دعابرایسالمتیوشفا.
نگرانییکیازدشمناناعتمادبهخداست،وتالشمیکندایمانمارابدزدد
ومارادرقلمروترسنگهدارد.هیچکستابهحالبهواسطهیترسچیزیاز
خدادریافتنکردهاست.فقطباپایداریدرایمانواعتمادبهخدامیتوانیم
باآرامشوشادیزندگیکنیم.بیاییدبهاینسهحوزهینگرانینگاهیکنیم،
مامیتوانیماصولیراپیداکنیمکهدرهریکاززمینههایزندگیمانکاربرد

داشتهباشد.

1.نگرانی برای فرزندان مان
وقتیبزرگشوند،چگونهخواهندشد؟آیاماوالدینخوبیهستیم؟چطور
آنهاراتأدیبکنیم؟آیاماسختگیرهستیمیابهحدکافیجدینیستیم؟اگر
ببینیمفرزندماندرنوجوانیوجوانیدربخشیاززندگیمشکلدارد،همیشه
فکرمیکنیمماریشهیمشکلهستیم.شریردوستداردوالدینرابااحساس

گناهیگرانبارکندکهبیفایدهاستوانرژیآنهارامیگیرد.
منودیِوچهارفرزندبزرگویازدهنوهداریم،وشاهدکشمکشهایمختلف
آنهابامشکالتشخصیمتفاوتیبودهام.خدابهمنیاددادهاستوقتیبایدبهآنها
درمشکالتشانکمککنم،دعابهتریندوستوقویترینکمکیاستکهمندارم.
اینکهمننگرانچیزیباشمکهآنهانگرانشهستندنهبهآنهاکمکمیکندنهبهمن.

D. L. Moody *
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ممکناستببینیمفرزندانیاکساندیگریکهدوستشانداریمتصمیمبدی
میگیرند،ومابهشدتمیخواهیمآنهارابرایتغییرنظرشانمتقاعدکنیم.اما،
بیشتراوقات،حتیاگرماپاسخمشکلفرددیگریرابدانیم،آنهابهماگوش
نخواهندداد.مخصوصًانوجوانان،بهنظرمیرسدآنهابایداشتباهاتخودرا
انجامدهندوخودشانکشفکنندچهراهینتیجهمیدهدوکدامنتیجهنمیدهد.
منودیِونوههایزیادیداریم،وآنهادرهمهيردههایسنیهستند.دو
نوهینوجوانداریمکههرکدامدرگیرچالشیمتفاوتاست.یکیازآنهاباحس
عدمامنیتمبارزهمیکندکهبهطرقمختلفخودرانشانمیدهد،وآندیگری
درنتیجهياستداللبیشازحدوهمیشگیونیزحسمسئولیتافراطیباچالش

اضطرابونگرانیدرگیراست.
نگاهکنمو آنها به اینهمتجربه،سادهاست با اینسنو برایمندر
چون نیست، ساده آنها برای کار این اما دهم، تشخیص را مشکل ریشهی
آنهاهنوزدرحالکشفکردنزندگیهستند.آنهاسعیمیکنندخودشانرا
بفهمندوبرایاستقاللمیجنگند،درعینحال،گاهیهمچنانبنابهشیوههای

کودکانهیخودعملمیکنندوهنوزکاماًلازآنشیوههارهانشدهاند.
مانوههایبزرگدیگریهمداریمکهمشکالتآنهاراهمدیدهایم،ولیاالن

باز خدا عمل برای را در دعا
میکند.

امن مکانی به و گذشتهاند مشکالت آن از
رسیدهاند؛االنآنهازندگیخداپسندانهایو
باخشمدرگیر آنها از یکی دارند. پرثمری
بود،دیگریباموادمخدر،دیگریخیلیعصیانگربود،ومنمیتوانمبهعقب
بهبار نتایجعالی آنها ببینمدرطولزمان،دعاهایمجّدانهبرای نگاهکنمو
آوردهاست.دعانبایدبعنوانآخرینپناهگاهمحسوبشود،بلکهبایددرهر
سختی،اولینکاریکهباشدکهانجاممیدهیم.دعادررابرایعملخداباز
میکند،ووقتیبهدعاادامهمیدهیموازخدابرایمراقبتازافرادیکهما

نسبتبهآنهامتعهدهستیم،تشکرمیکنیم،اینکاردررابازنگاهمیدارد.
چهارفرزندماهرکداممسائلیداشتند،مثلبیشتربچهها،امااالنزنانو
مردانبزرگیهستند،همگیخداراخدمتمیکنند.وماازدوستِیعالیباآنها
لذتمیبریموبهآنهاافتخارمیکنیم.شماهمممکناستبایکیازفرزندانتان،
یاباهمهیآنها،مسائلیداشتهباشید،ونگرانیشماممکناستبرمبناییک
مشکلجدیایباشدکهنیازبهتوجهخاصخدادارد.نگرانبودنوسوسهای
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برایوالدیناست.مامیخواهیمبهبچههاکمککنیم!میخواهیمآنهارانجاتدهیم!
ترجیحمیدهیمرنجآنهارابرخودمانبگیریمتااینکهشاهدعبورآنانازمشکالت
باشیم.اینهمانواکنشمحبتخدابهشرایطگناهآلودماوعواقببیچارهکنندهي
آنمیباشد،وکاماًلطبیعیاستکهمابهعنوانوالدینهمینحسراداشتهباشیم.
اما،مانمیتوانیمفرزندانخودراازهمهیناراحتیهایدنیانجاتدهیم،ولی
مواقعیپیشمیآیدکهازرویعشقحقیقیبهآنان،بایداجازهدهیمکهمتحمل
عواقبورنجحاصلازدانههاییکهمیکارند،بشوند.مامیتوانیماعتمادمانرابر
آیاتیازامثالبگذاریمکهبهماتعلیممیدهدفرزندانرابهراهیکهبایدبروندتعلیم

دهیمووقتیکهبزرگشوندهمازآندورنخواهندشد)امثال6:22راببینید(.
بااینکهبچههاممکناستدردورهایگمراهشوند،اگرمابهدعابرایآنها
ادامهدهیمونمونهیخوبیبرایآنهاباشیم،آنهابهانجامآنچهدرستاست

برخواهندگشت.

تقصیرچهکسیاست؟
اگرفرزندشمامشکلیداردیاشکستهاییداشتهاست،تقصیرکیست؟
آیااشتباهاتشمابهعنوانوالدینباعثایجادمشکلیبرایآنانشدهاست،
یاعلتآنمشکلانتخاباشتباهخودشانبودهاست؟یاعلت،افرادیهستند
کهبرایدوستیانتخابکردهیاآنجامعهایکهامروزبخشیازآنهستند؟
حالی در میگذاریم، کردن برایسرزنش را زیادی وقت ما میکنم فکر
با اشتباهاتی قطعًا من خداست! ماخودِ پاسخ کیست، مقصر نیست مهم که
بچههایمداشتهامبااینحالازاینکهمادرخوبیبودمتعجبمیکنم.مندر
یکخانهینامناسببزرگشدم،پرازنمونههایبد،وحاالخدابهمنفیضداد
تابرایفرزندانممادریبهترازآنکهمیتوانستمتصورکنم،باشم.دودختر
منهردوگفتهاند:"مادر،باتوجهبهآنشیوهایکهبزرگشدیوآزاریکه

تحملکردی،تودربزرگکردنماکارفوقالعادهایانجامدادهای!"
مابایدبهیادآوریمکهحتیاگروالدینکاملینباشیم،خدامیتواندفراتر
ازضعفهایماعملکردهونتایجتماماشتباهاتماراترمیمکند.تمامچیزی
کهاوازمامیخواهدقلبیتوبهکارودعایخالصانهاستکهمشکالترابهاو

میسپارد،سپساومیتواندرویآنهاکارکند.
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بچههایتان برای نگرانی وسوسهی برابر در که میکنم اصرار شما به
ایستادگیکنید،بهجایآنبرخدااعتمادکنیدکهکاریکهشمانمیتوانیددر
انجامدهد.فقطخدامیتواندمردمراعوضکند! اوآنرا انجامدهید، آنها
میدانمگفتن:"برایفرزندانتاننگراننباشید."ازانجامدادنشسادهتراست،
امامیتوانمبهشماقولبدهمخداامیناست،واگرچهمانمیتوانیمانتخابهای
دیگرانراکنترلکنیم،دعاهایمامیتوانددریبرایکارخدادرزندگیآنها
بازکند.هیچمشکلیبهآنبزرگیوجودنداردکهبرایاوغیرقابلحلباشد!
مامیتوانیمبچههایخودرابهخدابسپاریمواومارادراینمسؤولیت

هرگزبرایاعتمادمحدودیتقائل
نشوید!

پدرییامادریهدایتخواهدکردوباآنها
درسراسرزندگیشانکارخواهدکردوآنها
رادرراهتنگیکهبهحیاتمنتهیمیشود
هدایتخواهدکرد،یااینکهمیتوانیمبرایآنهانگرانباشیموبترسیمکهآنها
صدمهبخورندیاانتخابهایاشتباهانجامدهند.منهردوراامتحانکردهام،و
میتوانمبهشمااطمیناندهمکهسپردنآنهابهخدابهترینانتخاباست.ایمان
واعتمادماتوسطدعاواعترافبالفعلمیشوند.برایبچههادعاکنیدوآنچه
اراده مخالف بهوضوح که دارند انتخابی آنها وقتی بگویید. را میکنید دعا
خداست،بهاعتمادبهخداادامهدهید.هرگزاعتمادرامشروطبهزماننکنید!
مراقبت تحت که آنانی برای و عزیزانمان و فرزندان برای میتوانیم ما
ماهستندبههمانشکلیدعاکنیمکهپولسرسولبرایکسانیکهدوست
داشتوآنهاراخدمتمیکرددعامیکرد.اینآیاترابهعنواننمونهایبرای

سپردنمردمبهخدااستفادهکنید:

اکنونشمارابهخداوبهکالمفیضاومیسپارمکهقادراستشمارا
بناکندودرمیانجمیعکسانیکهتقدیسشدهاند،میراثبخشد.

اعمال32:20

اینمثالیهستازاینکهچطوراینآیاترادعاکنیموآنرابیشترشخصی
کنیم.بیاییدنامکسیکهمیخواهیدبرایشدعاکنیدراسامبگذاریم،بهجای
اینکهبرایسامنگرانباشیدوسعیکنیداوراتغییردهید،بهجاییرسیدهاید

کهمیخواهیداورابهخدابسپارید.میتوانیدچنیندعاکنید:
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"پدر،منسامرابهتومیسپارم.اورابهمراقبتتومیسپارمومناورا
بهکالمفیضتومیسپارم.بهتواعتماددارمکهسامراحفظمیکنیواو

رابهرابطهایشخصیونزدیکباخودتجذبمیکنی."

حال،هروقتوسوسهمیشویدبرایسامنگرانشوید،نگرانیرابهدعای
شکرگزاریتغییردهید،چونخدادرزندگیسامعملمیکند.

اتفاقات فرزندانم زندگی در که بودم شاهد روش، این از پیروی با من
عجیبیافتادهاست.هرباراینآیاترابراییکیازفرزندانمبرایچندماهدعا
کردموازتماشایکارخداشگفتزدهشدهام.نگرانیوترس،بازویخدارابه

حرکتدرنمیآورد،اماایمان،اعتمادوسپردناینکاررامیکند.

2. نگرانی برای مسائل مالی
کافی وقت هیچ که میرسد بهنظر و داریم، نیاز پول به زندگی برای ما
نیست!دوبارهمیگویم،نگرانیبراییکمشکل،راهحلآننیست.خدابهما
او بیاوریمو او( انبارها)کارملکوت به تعلیممیدهدکهدهیکهاوهدایارا
پنجرههایآسمانرابازخواهدکردوبرکاتراخواهدریخت.اوآفترابرای
شمامنعخواهدکرد)مالکی10:3-11راببینید(.مانمیتوانیمتوقعدروداشته
باشیماگرنکاشتهباشیم،پسابتدادرموردمسائلمالیمطمئنشویدکهآیا
دردادنامینهستید،واگرهستید،میتوانیداعتمادقویداشتهباشیدکهبه
حضورخدابرویدوباشهامتدعاکنید،انتظارداشتهباشیدکهتمامینیازهای
شمابرحسبدولتمندیاورفعخواهدشد)فیلیپیان19:4راببینید(.ماهمچنین

درمسائلمالیبهحکمتنیازداریم.
خداوعدهندادهاستکههرچهمیخواهیمبهمامیدهد،امااووعدهدادهاست
بهنیازهایمارسیدگیمیکند.شمابرایدرخواستآنچهمیخواهیدآزادهستید،
واووعدهدادهاستکهاشتیاققلبمارابهمامیدهد)مزمور4:37راببینید(،
اماایناشتیاقهاوخواستههانبایدفقطجسمانیباشندکهازلحاظروحانیهیچ

منفعتیبرایمانداشتهباشند.
برایسالهادیدهامکهخدابرایماتدارکدیدهاست،ومیزانتدارکدیدنش
طیسالهابیشترشدهاست،ماسالهایزیادیبهدیگرانتکیهمیکردیم.خدا
نمیخواهدمازیادرویمسائلمادیتمرکزکنیم،ودرحکمتش،آنچهماهمین
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االنمیخواهیمرانمیدهد،چوناوچیزیبهترازآنچهخواستهایمکهبهما
بدهدرادرفکرشدارد.همیشهبهیادداشتهباشیدتأخیربهنشانهيردکردن
کهشما استخداچیزی ممکن کنیم. اعتماد او زمانبندی به باید ما نیست،
میخواهیدراازشمادریغکند،چوناوچیزیبهتربرایشمادرفکرشدارد
کهشمابهاندازهکافیحکیمنیستیدکهآنرادرزمانحالدرخواستکنید.

نگرانِیکمتردربارهیمسائلمالیوحکمتبیشتربرایاستفادهیمناسب،نیاز
بزرگزندگیماست.حکمتدرزمانحالیعنی،چهچیزبعدهاباعثرضایتما
خواهدشد،اماجامعهیما،مارابهاالنخریدکردنوپرداخترابهبعدموکولکردن
تشویقمیکند،بااینکارمافقطبدهیخودرابیشترخواهیمکرد.ایناعتبارنامیده
میشود،وهرچهاعتباربیشتریداشتهباشیم،مشکلمالیبیشتریخواهیمداشت.
وقتیباکارتاعتباریخریدهاییمیکنیمکهاستطاعتپرداختآنرانداریم،یعنی
داراییفرداراامروزخرجمیکنیم،ووقتیفردامیآید،چیزیجزغموغصهنداریم.
که بگردید راهی دنبال اینکه بهجای که میکنم تشویق را شما دوستانه
هرچهمیخواهیدراهمیناالنبدستآورید،بدوندرنظرگرفتنبهاییکه
پول باشید.پسانداز آنچهمیخواهیدصبورتر برای آیندهمیپردازید، برای
ولی است کارآمدی گزینهی هنوز میخواهیم، که لوازمی نقدی خرید برای

مردمکمتراینکاررامیکنند.
آرامشبسیارارزشمندترازاموالاست!ووقتیبدهیسنگینیداریم،آرامش

از ارزشمندتر بسیار آرامش
اموالاست.

مادزدیدهمیشودوممکناستمشکالتی
درروابطپیشبیاید.جاییکهکمبودبودجه
هست،همیشهفشارواسترسهمهست،و
بهوجود مشکل دیگران با ما ارتباط در که میشود رفتارهایی باعث گاهی
میآورد.اگراالنبدهیزیادیدارید،یکراهحلسریعالسیربرایشماندارم،اما
میتوانمقولبدهماگردرابتداسهمخداراهمیشهبهاوبدهید،وشروعکنید
مرتبًابدهیخودرابپردازیدوبهخودانضباطبدهیدکهچیزهاییکهنیازندارید

مواردمشکالت بیشتر در اما 
مابهخاطرایننیستکهماپول
از بیشتر ما بلکه نداریم، کافی

آنیکهداریمخرجمیکنیم!

رانخرید،سرانجاماززیرقرضبیرونآمده
وازآزادیمالیلذتخواهیدُبرد.

همیشهاستثناءهموجوددارد،امادربیشتر
مواردمشکالتمابهخاطرایننیستکهماپول
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کافینداریم،بلکهمابیشترازآنیکهداریمخرجمیکنیم!کسینباشیدکهحس
میکندحقداردچیزهاییرابدستآوردکهبرایشکارنکردهاست.صبورباشیدو

بهخدااعتمادکنیدکهدرزمانمناسبآنچهرامیخواهیدمهیامیکند!

3. نگرانی برای خود و دغدغه هایمان 
اینموضوعاحتمااًلبرتریننگرانیدردنیااست.مابرایهزارانچیزیکه
نگران خود سالمتی درمورد ما میشویم. نگران میشوند، مربوط ما به
فکر این مشغول سریعًا ما ذهن بشنویم، دکتر از بد خبری اگر میشویم.
آیارنجخواهیمکشید؟خواهیم افتاد. برایماخواهد اتفاقی میشودکهچه
مرد؟گرچهخداتکنولوژیپزشکیکارآمدیرامهیاکردهاست،اماالزماست
کهبهیادآوریمکهعیسیشفادهندهیمااست!اومیخواهدکهبهاواعتماد

مااینامتیازراداریمکهبهخدا
نگه سالم را ما که کنیم اعتماد
که وقتی فقط اینکه نه میدارد،

مریضشویمماراشفابدهد.

کنیمونصایحاورادرموردسالمتیدنبالکنیم.
هرچهسنمنبیشترمیشود،سالمترمیشوم،چونبیشتریادمیگیرم
ما مثال، برای بگذارم. احترام است داده من به خدا که بدنی به چطور که
نمیتوانیمتحتفشارمداماسترسزندگیکنیموتوقعداشتهباشیمکهدر
سالمتیکاملبمانیم.وقتیمندردههیسیسالگیبودم،همیشهحسبدی
اکثرمواقعحالمخوباست!من اماحاالکهدرهفتادسالگیهستم، داشتم،
اینزمینههااختصاصمیدهم،عاداتغذایی،ورزش، به تغییراترا بیشتِر

یادگیریزندگیباکمتریناسترس،همچنین
اعتمادبهعیسیکهقدرتشفایشهموارهدر
منعملمیکند.مانبایدصبرکنیمتامریض
شویموبعدبرایشفادعاکنیم!مااینامتیاز
راداریمکهبهخدااعتمادکنیمکهماراسالم

نگهمیدارد،نهاینکهفقطوقتیکهمریضشویمماراشفابدهد.
خداازمراقبتکردنازمالذتمیبرد.کالماواعالممیکندکهاوبههرچه

برایمامهماستاهمیتمیدهد:

ابداالباد تا تو رحمت خداوند، ای رسانید. خواهد کمال به مرا کار خداوند
است.کارهایدستخویشراترکمنما.

مزمور8:138)ترجمهقدیم(
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مامخلوقاتاوهستیم،فرزنداناو،واومتعهداستکهازمامراقبتکند
اگرمابهاواجازهدهیم.یکیازآیاتمحبوبمندرزمینهیاعتمادبهخدادر

اولپطرساست.لطفًااینآیهرابادقتبخوانید:

بلکه نکرد، تهدید آنگاهکهرنجکشید، نداد؛و دادند،دشنام چوندشنامش
خودرابهدستداورعادلسپرد.

اولپطرس23:2

را بگویم میخواستم کتاب این در که چیزهایی آن همهی آیه یک همین
خالصهکرد.مامیتوانیمدرتماماوقاتبهخدااطمینانکنیم،درهرراهیدر
هرچیزی.هیچکدامازچیزهاییکهبهاومیسپاریمخارجازکنترلاونیست.
مهمنبودمردمباعیسیچطوررفتارکردند،اوسعینکردازخودشمراقبت

کند،بلکهاوبهپدرشاعتمادکردکهاینکارراانجاممیدهد.
وقتیسعیمیکنیممطمئنشویمکهبامادرسترفتارمیشودوکسیازما
سوءاستفادهنمیکند،بااینکارچقدراسترسوناامیدیدرزندگیمانبهوجود
میکردیم. تصورش که است حدی از بیشتر خیلی که دارم باور میآوریم.
همچنانکهبهانتهایاینکتابنزدیکمیشویم،میخواهمازشمابپرسمکه
آیادرجاییاززندگیتانهستیدکهمیخواهیدخودتانوتمامنگرانیهایتانرا
بهعیسیبسپارید.آیامیخواهیدخودتانراکاماًلبهاوبسپاریدودرهرچهاز
شمامیخواهداورااطاعتکنیدوبهاواعتمادکنیدکهازشمامراقبتمیکند؟

3.  »من« چه میزان از ذهن تان را اشغال کرده است؟
مانگرانهستیمکهچهکسیازمامراقبتخواهدکردوآیابهخوبیاین
کارراخواهدکردیانه.اگربخواهیمبهدیگرانوابستهباشیم،آیاآنهاباما
درسترفتارخواهندکرد؟مانگرانیمکهدیگراندرموردماچهفکرمیکنندو
آیامارادوستدارندیانه.آیاآنهاراخوشحالمیکنیم؟چهاتفاقیدردنیا
میافتدوچطوررویمااثرخواهدگذاشت؟آیاشغلخودراازدستمیدهیم؟
"چهاتفاقیبرایمنخواهدافتاد؟"بزرگترینترسمااست،اماخبرخوب
ما از خدا که بدانیم و کنیم رها را امروز نگرانی میتوانیم ما که است این

مراقبتخواهدکرد.
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ازخداوندبخواهیدکمککندخودتانراازذهنتاندورکنید،چونهرچه
بهخدا بود.زمانیکه بیشترشادخواهید کنید، فکر کمتردرموردخودتان
اعتمادمیکنیدکهازشمامراقبتمیکند،مطمئنباشیدباکمکبهدیگران،بذر
نیکومیکارید.هرباربهشخصدیگریکهدرنیازهستکمکمیکنید،شما

دانهایبرایبرداشتکمکخدابهزندگیخودتانمیکارید.
منچندسالپیشبهنقطهایاززندگیامرسیدمکهنبودشادیدرزندگیام
دیگرغیرقابلتحملشدهبود،ازخدامیخواستمکهفقطآنچهمیخواهدرابه
مننشاندهدتامندوبارهشادیخودمرابازبیابم.داستانطوالنیاست،اما
خالصهاشایناستکهاونشاندادکهمنشادنبودم،چونفردیخودخواه
بودم.بیشتروقتهاذهنممشغولخودمبودوآنقدربرایمراقبتازخودم
تالشمیکردمکهمانعمیشدمکهخدااینکارراانجامدهد.خدامیخواهداز

مامراقبتکند،امامابایدخودمانرابهاوبسپاریم.

همه را به خدا بسپارید
کامل را خودمان یعنی میسپاریم، چیزی یا کسی به را خودمان وقتی
تسلیممیکنیم.ممکناستمابهیکشخصیایکشغلمتعهدشدهباشیم.ما
بهخانوادهودوستانمتعهدهستیم.منخودرابهتعلیمدادنکالمخداوقف
کردهام.اماباالترازهمه،بایدخودراتماموکمالبهخداوقفکنیم،وبخواهیم
کهارادهیاودرزندگیماانجامشود.وقفکاملتاریخانقضاندارد.اجازه

دهیدپیشنهادکنمایندعاراهرروزدعاکنید:

که میکنم اعتماد تو به تومیسپارم. بهدستان دوباره را "خدایا،خودم
فیض و کن راهنمایی مرا میکنی. مراقبت من از راهی هر و هرچیز در
عطاکنتاهمیشهتورادنبالکنم.اگرآسیبببینم،بهتواعتمادمیکنم
شفا مرا که میکنم اعتماد تو به بشوم، بیمار اگر میدهی. آرامی مرا که
میدهی.اگرمننیازیدارم،بهتواعتمادمیکنمکهآنرابرطرفمیکنی.
اگرنمیدانمچهکارکنم،بهتواعتمادمیکنمکهبهمننشانمیدهی.من
متعلقبهتوهستموتومالمنهستیومنبهتواعتمادمیکنم!درنام

عیسی،آمین!"
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چطورمیتوانیمتمامدغدغههایخودرابهاوبسپاریم،تاوقتیکهخودرا
بهاونسپردهایم؟احتمااًلشماتوسطپذیرفتنعیسیبهعنواننجاتدهندهتان
مسیحیشدهاید،اماآیاکاماًلخودتانرابهمراقبتونگهداریاوسپردهاید؟

منایماندارماینضروریتریننیازمااست!
بهترینزندگیشمامیتواندهمیناالنشروعشوداگرتصمیمبگیریدتمام

نگرانیخودرابهعیسیبسپاریدواجازهدهیداوازشمامراقبتکند!

همهینگرانیهایخودرابهاوبسپارید،زیرااوبهفکرشماهست.
اولپطرس7:5

منازنوشتناینکتابلذتبردهامودعامیکنمشمانهتنهاازخواندن
آنلذتبردهباشید،بلکهاینکتابیباشدکهگاهیبهآنبرگردیدوتعهدتانرا
بهاعتمادکردنبهخداونددرهمهیشرایطودرهمهیلحظات،تجدیدکنید!



آیارابطهایواقعیباعیسیدارید؟
خداشمارادوستدارد!خداشماراخلقکردتاخاص،یکتاومنحصربهفردباشید،واو
هدفونقشهیخاصیبرایزندگیشمادارد.وتوسطیکرابطهیشخصیباآفرینندهتان
ازحس راسرشار کهجانشما کنید زندگیکشف برای را راهی میتوانید –شما خدا –

رضایتخاطرکند.
مهمنیستشماکههستید،چهکارکردهاید،یااالندرکجایزندگیخودهستید،محبتو
فیضخداازگناهشما–اشتباهاتشما-بزرگتراست.عیسیباخواستخود،جانشرادادتا
شمابتوانیدبخششراازدستانخداوندبگیریدودراوزندگیجدیدیداشتهباشید.اومنتظر

شمااستتااورادعوتکنیدکهنجاتدهندهوخداوندشماباشد.
اگرآمادههستیدتازندگیخودرابهعیسیبسپاریدواوراپیرویکنید،تمامکاریکه
بایدبکنیدایناستکهازاوبخواهیدگناهشماراببخشدوشروعیتازهدرزندگیبهشما

عطاکند.باایندعاشروعکنید:

خداوندعیسی،سپاسگزارمکهجانترابرایمندادیوگناهانمرابخشیدیو
حالمنمیتوانمیکارتباطشخصیباتوداشتهباشم.منعمیقًابرایاشتباهاتی

کهکردهاممتأسفم،ومیدانمبرایدرستزندگیکردنبهکمکتونیازدارم.

کالمتودررومیان9:10میگوید:"اگربهزبانخوداعترافکنی‘عیسیخداوند
است’ودردلخودایمانداشتهباشیکهخدااورابرخیزانید،نجاتخواهییافت."
منایماندارمتوپسرخداهستیوتورابهعنواننجاتدهندهوخداوندماعتراف
میکنم.مراهمینطورکههستمبپذیر،ودرقلبمنکارکن،مراشخصیبساز
کهمیخواهیباشم.ایعیسی،منمیخواهمبرایتوزندگیکنموبسیار

سپاسگزارمکهامروزتوبهمنشروعیتازهدرزندگیجدیدمباتو،میبخشی.
عیسی،دوستتدارم!

دانستناینکهخدامارابسیاردوستداردشگفتانگیزاست!اومیخواهدیکرابطهی
عمیقوصمیمانهباماداشتهباشد،کههرروزبهوسیلهیدعاومطالعهیکالماینرابطهی
رشدیافتهوعمیقترشود.ومامیخواهیمدرزندگیجدیدتاندرمسیحشماراتشویقکنیم.
لطفابهوبسایت joycemeyer.org/salvationسربزنیدتاکتاب»شیوهجدیدزندگی«*را
درخواستکنید.ماهمچنینمنابعآنالینرایگاندیگرینیزبرایکمکبهرشدشمادراختیارداریم.
برایاینشروعتازهدرزندگیدرمسیحبهشماتبریکمیگوییم!امیدواریمبزودیاز

شمابشنویم.
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