
______________________________________________________________________ 

 1   زرناب از برتر یا وهیم

 مقدمه
 
 
 اورم.یمان نینم و به او اینهمه عالئم وجود خدا را ببیتوانم ا ینم
 داران به او نباشم.مانین ایاورم و در بیمان بیتوانم به او ا ینم
 مانداران به او باشم و آنها را خدمت نکنم.ین ایتوانم در ب ینم
 ه او نباشم.یتوانم آنها را خدمت کنم و شب ینم
 م ندانم.یه او باشم و او را خداوند زندگیتوانم شب ینم
 خود را دنبال کنم. یم بدانم و راههایتوانم او را خداوند زندگ ینم

 ن حال او را متابعت کرده با او بوده و بمانم.یخود را دنبال کنم و در ع یتوانم راهها یو نم
 
ات را یکه مرا متابعت کند در ظلمت ساکن نشود بلکه نور ح یمن نور عالم هستم. کس"فرمود:  یسیع
 (11 :8 وحنا یل ی)انج "ابد.ی
 

اندازد،  یجنجال راه نمکند. دعوا و جال و  یش میکه عمق قلبها را تفت یقیجالل بر نام خداوند حق 
اورد یرون بیب یروزیشکند تا انصاف را با پ یخرد شده را نم یکند و ن یم سوخته را خاموش نمین ۀلیفت

ه ی، او که نه تنها جان را از هاو11-11 :11  ید داشته باشند. متیو بنام او همۀ انسانها از همۀ امتها ام
م دادن فرزندانش استفاده یتعل یها برایها و بدیاز خوبکند، بلکه  یعطا م یات ابدیبخشد و ح ینجات م

 د. نام او متبارک باد.ینما یم
رون نگاه کرد تا بتوان نقاط یخود را از ب یعنیکرد.  ید نشست و کاله خود را قاضید بایگو یم یمَثَل 

ت وجود ضعف و قو یبرا یارینکار را انجام داد که معیتوان ا یم ید. البته در صورتیضعف خود را د
ن ین و کاملتریکنند، اما بهتر یم یرا معرف یمختلف یها اریشناسان مع شناسان و جامعه  داشته باشد. روان

م همۀ یتوان یار همان کالم خداست. چون ما مین معیصاحب روان است. ا یعنیار خود خداوند یآنها مع
ا کالم خداست. یمقدس  ا را بخواند کتابر و بم میتواند ز یکه م یم، اما تنها کتابیا را بخوانیدن یکتابها

دهد،  یما را بخودمان نشان م یقینه صورت حقییکه مثل آ یار عالین معیمقدس، ا با رجوع به کتاب
م. ییل نمایالقدس بقوت تبد خود را شناخته آنها را بکمک روح یها و با صداقت ضعف یتوان بدرست یم

ما داده شده است تا در آنها تفکر کرده همانطور که به  یادیخوب و بد ز یها مقدس نمونه در کتاب
ع بودند که اعتمادشان بر یمط ییها ا نمونهیوشیال و یم. مثالً حزقین را انتخاب کنیخدا فرموده است بهتر

 یا مان نمونهیاز حلم بود و سل یا نمونه ی، موس 15  :12 و دوم پادشاهان  7-5       :18 خدا بود. دوم پادشاهان 
ل یکار بود. اول سموئ توبه ی، و باالخره داوود صاحب قلب12 و 11 :2 مت. اول پادشاهان از حک

 11   :18،  18 و12 :11 
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داوود نوشته  یمنجمله زندگ یاریبس یزندگ یهایها و بدیمقدس خوب خدا اجازه داد که در کتاب 
باشد  یآنها درس عبرت یه برانکیا ینکه به خوانندگان جواز گناه کردن بدهد، بلکه برایا یشود، نه برا

توانند از گناه دور بمانند و  یشان، میتا مبادا فکر کنند که بدون دنبال کردن نقشه و هدف خدا در زندگ
آنّا هر چند  یست بنام آنّا. داستان زندگیست مواظب باشند. داستان کتاب ما هم داستان زنیالزم ن

ش از یش و بیپ یحت ین روحانیخدا راست و قوان ت است که کالمین واقعیان کنندة ایب یخالصه ول
فرزندان او مافوق  یکنند و قدرت روح خدا در زندگ یانسانها کار م یدر زندگ یکیزین فیقوان

صد و ازدواج  ند ازدواج اول پنجاه درصد، ازدواج دوم هفتاد و پنج دریگو یآمارهاست. اگر آمارها م
صدها  ن درین روح خدا و اطاعت از او نه تنها ایا قوانانجامد، ب یصد به طالق م نود در یسوم حت

کند تا  یق انسانها را آزاد مین حقایصد هم برسند. بله دانستن ا توانند به صفر در یم یمعکوس، بلکه حت
ن یاز ترس طالق را با اطاعت از قوان یو باز ازدواج کنند و در ازدواجشان آزاد یروحان یبا چشمها

ن یدارد، بلکه دانستن ا یدار نگه میست که ازدواج را پایآن ن یاز طالق و آمارها خدا تجربه کنند. ترس
ز یبا او همه چ ید خدا قادر است به کمک اطاعت از او و همکاریاگر کار به طالق کش یمطلب که حت

به  یگر لزومیکنند و د یگر را محبت می، خدا و همدیرا نو سازد. آنوقت است که زن و شوهر با آزاد
د یاند ام ا طالقها رفتهیکه قبالً در طالق  ییقت به آنهاین حقین دانستن ایق نخواهد بود. همننطال
ن و وفادار است و هر چند که دوست ندارد فرزندانش عمداً صبر او را یبخشد که خداوند ما ام یم

. خداوند شوند یض و رحمت او هر روزه تازه میم است و فیآنها عظ یصبر او برا یش کنند، ولیآزما
ع او ینتوانستند، هرگاه که مط یلیاگر به هر دل یر اول به هدف بزنند ولیخواهد فرزندانش با همان ت یم

ر اول به هدف برسانند. یگر را به همان قدرت تیر دیو ت یتوانند فرصت بعد یشوند به کمک او م
 ض و رحمت خداست.یاز ف یداستان آنّا داستان

ماندار است که در مشکالت و با اشتباهاتشان یک زن و شوهر ای ةب دربارن کتایا یبله، داستان اصل 
ن مقدمه را ید. در حال حاضر که ایشان انجامییمتأسفانه اشتباهات آنها به جدا یح رشد کردند ولیدر مس

ن کتاب ندارم، اما قول آنرا از خداوند دارم یداستان ا یتهایسرنوشت شخص یبرا یا دهیچ ایسم هینو یم
 ین را برایافت. بله خدا بهتریر منتظره خواهد بود و هم خداوند جالل خواهد یخودم غ یم براکه ه

را خود فرموده است که کار ما را به کمال یبرد، ز یدارد. او ما را از جالل به جالل م یآخر نگه م
مزمور  کند. یش را ترک نمیدست خو یاآلباد است و او کارها د، چون رحمت او تا ابدیخواهد رسان

 یز را برایکند، همه چ یمو درست میآبل  ترش شربت مویکه از ل ییدانم که خدا ی، و م8 : 128 
دو مرد و دو زن  ین کتاب به زندگیل خواهد کرد. در ضمن در ایت تبدیریداستانمان بخ یتهایشخص

 ةمرکرده، ث یهستند هم نگاه یخیو تار یقیحق یتهایمقدس که شخص کتاب یتهاینمونه از شخص
شۀ آن از یجاد شد و ریآنها ا ین ثمره چطور در زندگینکه ایم. و ایکن یم یابیآنها را ارز یمرغوب زندگ
 ده شده است.ین کتاب گنجانیا ین چهار نفر در متن داستان اصلیا یکجا بود. زندگ

ک یر ست که دین نیا مرد و بر ایزن  یبرا ین کتاب دلسوزید اشاره کنم که تمرکز اینجا بایدر ا 
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 یشود. و تمرکز آن بر رو یم یگریاشتباهات د یا قربانیکِشَد و  یم یو چقدر سخت یازدواج چه کس
است  ین کتاب هشدار به کسانیا یمقصر است، بلکه هدف اصل یست که چه کسیکردن هم ن یداور

اند از  نشده یکیبا او  یکه هنوز از نظر روحان یقصد ازدواج دارند تا مبادا با کس یکه ازدواج نکرده ول
 یکیهنوز با هم  یاند ول است که ازدواج کرده ین م به کسایتعل یشوند. و برا یکی ینظر جسمان

نها ینتر از ایریتواند ش ین غافل بمانند که ازدواجشان میاند تا مبادا فرصت را از دست داده، از ا نشده
اند تا مبادا  در دام طالق افتاده یلیدل ست که بهرید به کسانیو ام یتسل یباشد که هست. و باالَخره برا

 ۀهم یمن برا ید در ازدواجشان زنده گردد. آرزوین شوند و باشد که امید و بدبیام نسبت به ازدواج نا
ن یگر بنشند. چون ایکدیرا با خدا و با  یقیشدن حق یکین است که طعم یا یزوجها و در هر سن

ح یسا بخاطر بودن مسیسا گفته است که کامل بودن کلیو کلح یمس ةم است که خدا درباریهمان سِر  ّ عظ
 12 :17وحنا یل یبودن و اتحاد آنها. انج یکی یعنیح است، یپدر در مس یدر او و بودن خدا

دا کرده و در اتحاد یح تولد تازه در روح پیمس یسیمان به عیا ۀلیکه بوس یزیعز ةدوارم خوانندیام 
القدس و بدست  روح ةبار آوردن ثمر یمان در پیا یو از همان ابتداابد یح است، وقت خود را دریبا مس

با  ةوین میکردن ا یاریآب یش را بر رویآوردن عشق و حکمت پاک باشد و هر روزه تمرکز زندگ
که  ین فرصت مجددیاو و ا ةدوبار یق است که زندگینطریرا تنها از ایارزشتر از زر ناب بگذارد. ز

بدنبال خواهد داشت. هر چه زودتر  یگران بنا و شادیخودش و د یه است براا کردیاو مه یخداوند برا
 بهترمان خواهد شد. ۀم، زودتر همسرمان نصفین ثمره را بدست آوریا
 "ست.یزکاریمان و تواضع و پرهیو ا ییکویو ن یو حلم و مهربان یو سالمت یروح محبت وخوش ةثمر"

 11 :5ان یبه غالط ۀرسال
 
 ن بوده که:ین کتاب اینوشتن ا یدر طمن  یاز دعاها یکی

 پدر بر من رحم کن و مواظب قلمم باش.
د پر از ترس و احترام یبرآ یمردم باشد و از دل یطان و بنایسم باعث جالل تو، شکست شینو یآننه م

ا یبه کالم تو اضافه کرده و  یزیتو بلند کنم اگر چ یتوانم سرم را جلو یتو و آغشته به نمک محبت. نم
 م.یآن کم نمااز 
گران استفاده یو زدن د یخراب یتو بلند کنم اگر از کالم تو بعنوان چوب برا یتوانم سرم را جلو ینم

 کنم.
 تو بلند کنم اگر کالم تو را درس بدهم و آنرا عمداً انجام ندهم. یتوانم سرم را جلو ینم

ض ببخش و افکار و یان فپس به من رحم کن و خداوند و نگهبان زبان و قلمم باش. و به خوانندگ
 ن!ینم آمیمکاشفات آنها را با کالمت مطابق گردان. بنام استادِ ام
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 ،ی، سالمتیمحبت، خوش 
 ،یحلم، مهربان 
 مان،ی، اییکوین 
 22-22 :5ان یغالط... یزکاریتواضع، پره 
 
 

 چکس نبودیر از خدا هینبود غ یکیبود  یکی
 
 

هم که از  یکیعشق بود و چون خدا عشق بود، آن  ی بود و آنهم خدا یکینبود.  یکیبود  یکیآره،  
با آنّا که اول با  یعنیشه  یکه از اول نبود شروع م یکیاول نبود، بعداً بوجود آمد. و داستان ما با همون 

نکس نمونده بود. اما صبر یر از خدا هیاو غ یآنوقت برا نبود و یکیگه یبود اما بعد د یکیشوهرش 
ده داشتن، در یک عقیمشترک داشتن،  ینیهمفکر بودن و جهان ب یعنی؟ یچ یعنیبودن  یکینم. یکن بب

ن جور یگه رو برداشتن، از هم دفاع کردن و از ایهمد یک بودن، بارهایهم شر یو ناراحت یخوشحال
 یکینبودن. پس از همون اول ازدواجشون  یکی. پس اونا اصال از اول میخون یزها که تو داستانها میچ

 11 :1 ش یداینبود. کتاب پ یکیبود و 
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مانش و یده و ایان عقیها و ضربۀ رفتن به زندان بخاطر ب ییازدواج و جدا یکم زخمها آنّا کم یبرا 
وقت  یگر حتی. او دکرد یب عوض میغر ینامعلوم در کشور یا ندهیخود را با آ یفرار از وطن، جا

داشت  ینگه م ید خود را قویکوچک با ۀت دو بنینداشت که به پشت سرش نگاه کند. با وجود مسئول
ها و قرارگاه  مختلف در هتل یدر کشورها یگرفت. ماهها و حدود دو سال یده میخود را ناد یو دردها
نکه در یدش باشد برود غافل از ایکه قرار بود وطن جد ینیده بود تا به سرزمیگان انتظار کش پناهنده

 در انتظارش بود. یشتریب ید زخمهایوطن جد
 یبهتر و برا یا ندهید آیب به امین کشور غریلش به ایسالها بود که با اصرار پدر و بر خالف م یاب 
عجوالنه  یاز خانواده تن به ازدواج یو دور ییورودش بعلت تنها یل آمده بود. او در همان ابتدایتحص
نکه در آن سن و سال کم، یهم نداشت و با ا یادیدار شدن حق انتخاب ز . هر چند که با وجود بنهداد

کرد و تن به ازدواج داد. اما  یت میش مطرح نبود، با وجود بنه، احساس مسئولیاد برایز یمسائل اخالق
او  ید براتوانن ینکدام نمیشدن زن و شوهر، سند ازدواج و بنه ه یکید که بدون یفهم یاو بزود

سمان ین ریاد شد که ایاو و زنش آنقدر ز ۀنکه فاصلیاورند، تا ایب  در ییل داده او را از تنهایخانواده تشک
 11 :1. کتاب جامعه یاو اسارت آورد و نه آزاد یبرا ین پارگینکه ایدوال از هم پاره گشت. غافل از ا

 یب بدنبال شهری، در آن کشور غرگر خبر داشته باشندینکه از وجود همدیبدون ا یآنّا و اب 
بود بنام استاد  یده بودند که شهردارش شخصیگشتند بنام شهر محبت. آنها در مورد آن شهر شن یم
که یکرده بود. او با وجود یگذار ن شهر را بنا و به اسم خودش نامیش ایکو. پدر استاد سالها پین

آن را بدست پسرش  ةکه اداریحال کرد در  یارت مام بود، اما هنوز زنده و سر حال بر شهر نظیاالَ میقد
کامل بود و مردم را  ۀدوست داشتند. استاد خودش نمون یلیکو را خیسپرده بود. مردم آن شهر استاد ن

موفق و  یداد که چطور شهرشان را روز بروز قشنگتر و جذابتر کنند، به آنها رموز زندگ یم میتعل
کنند تا شهرشان  یزندگ یداد که چطور با هم در آرامش و شاد ید مایداد، به آنها  یاد میرا  یخوشبخت

 یم او بر رویخورد، بخصوص که مرکز تعال یم یم او بدرد همه کس از هر سنیجاودان بماند. تعال
ن بود که یه او و کامل شوند. هدف او ایکرد تا شب یشاگردانش کار م یبود و تک تک رو یساز خود

گران یخود و د یبرا یعال یها وهیتنومند و پر از م یل به درختانیبودن تبدکم از نهال  شاگردانش کم
 ی، هر سال در روز تولد استاد مردم در شهر محبت جشن بزرگ12-11 :17 ال یبشوند. کتاب حزق

خنۀ مرسوم و یتولد استاد ساخته شد و تار یند شهر محبت در همان زمانهایگو یم یگرفتند و حت یم
از  یمهم و خودش نمونۀ عال یلیاستاد خانواده خ ین تولد است. برایاساس هم ن شهر بریم ایتقو

 یدانست. حت یخانواده م یاطاعت از پدرش بود. او از طالق متنفر بود چون درد و لطمۀ آن را به اعضا
را در آنوقت و به مناسبت تولد او انجام  یشهر مراسم فرزند خواندگ یها یدر شهر محبت تمام قاض

و طالق  ییاز جدا یشرکت کنند و صحبت یدر جشن و شادمان یها با خوشحال ند که خانوادهداد یم
 ییات بود نه بر سر جداینباشد و همه خانواده داشته باشند. چون اصل صحبت وجشن بر سر تولد و ح

 مرگ. یعنی ییو جدا ییجدا یعنیگفت که مرگ  یو مرگ. استاد م
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رون برود، ینکه آنّا از کشورش بیقبل از ا یکاظم، پدر فرزندانش حتکروز پدر آنّا به او خبر داد که ی 
د که آنّا قبال از راه دور از او طالق گرفته و یبه او رس ین خبر وقتیازدواج کرده بود. ا یگریبا زن د

 یدند، اما عشق آنّا فروشیخر ین آنها عشق زنها را میده بود. چون در سرزمیمِهرَش را هم به او بخش
ها  ن آنها باشد. بنهیخواست پول رشتۀ ب یتوانست به وطنش برگردد، نم یگر نمیبعالوه حاال که دنبود. 
ن کاظم و یرا ب یآنها بر سر پول رابطۀ پدر و فرزند یخواست دعوا یبودند که آنّا نم یگریل دیهم دل
با او ازدواج کند، به  م گرفتیکاظم در دانشگاه با آنّا آشنا شد و تصم یش وقتیره کند. سالها پیها ت بنه

 یخواهد کرد. آنّا هم حرف او را باور کرد و دلش برا یاو گفت که اگر به او جواب رد بدهد خودکش
اگر پرنده و  یدادند، حت یخواست به او م یهر چه او م یمادر کاظم سوخت. پدر و مادر کاظم از بنگ

که شده بدست  یمتید به هر قیواست باخ یاد گرفته بود که هر چه میدر هوا بود. کاظم از همانوقت 
استفاده  یا جلب دلسوزید و یگر مثل تهدید یتوانست آنرا بخرد، از روشها یآورد  و اگر نم یم
 یبرد ممکن بود با او ازدواج نکند، از هر روش یم یاد او پیدانست که اگر آنّا به اعت یکرد. او چون م یم

 ةدید عقی. البته در اصل تهدید به خودکشین و هم تهدیسنگۀ یهم مهر یعنیدانست استفاده کرد  یکه م
ت یر حمایاد گرفته بود در پناه خانواده و زی ین آنها. آنّا هم که از بنگیوالد ةدیه عقیاو بود و مهر
داشت، بعلت طالق پدر و مادرش که باعث  ید به اصول خانوادگیشد یکند و وابستگ یپدرش زندگ

شده بود، ناخودآگاه دنبال  یکدفعه پشتش خالیا از دست بدهد و ت خود ریشده بود احساس امن
ار یبس یا چون در خانواده یله و دانشجو بود، ول ست سایب ینکه دختریگشت. او با ا یگر مید یا خانواده

لش را هم نداشت، یفام یبا پسرها یا قهیمصاحبت چند دق ۀتجرب یکه حتیبسته بزرگ شده بود بطور
 یبه سع یز بستگین بود که همه چیبه شناختن کاظم ندارد. چون تصور او ا یاجیکرد که احت یفکر م

خواهد  یرا آنطور که م ید که بتواند هر نوع مردید یم یخودش دارد و در خود محبت و صبر کاف
مردها  ۀکرد که هم یتواند انسانها را عوض کند و بس. او فکر م ینکه فقط خدا میعوض کند، غافل از ا

ز در مرد مهم بود، یمختلف دارند. از نظر او سه چ یها ستند و فقط ظاهر متفاوت و شغلمثل هم ه
او مهم بود و  یگر هم برایز دیک چیادم رفت ی. بله یالت عالیخوب و تحص ةندیبا، شغل و آیظاهر ز
شوخ طبع و  یط را داشت و مردیشرا ۀپدرش نباشد. کاظم هم یریگ ن بود که آن مرد به سختیآن ا
ن دوست داشته باشد که بخاطر او بخواهد یشتر از ایتوانست آنّا را ب یم یگو هم بود. بعالوه چه کس هبذل

 برگزار شد. یکماه و بسادگیکند؟ بهر حال ازدواج آنها در کمتر از  یخودکش
 یش در شهر محبت بود که با ابیها در کشورها، آنّا مشغول بزرگ کردن بنه یبعد از طالق و آوارگ 
اد آورد که یدن آنّا و عشق او به فرزندانش بیاز دست داده بود با د یکه مادرش را در بنگ یشد. ابآشنا 

از یخود و فرزندش ن ین محبت برایخانواده تنگ شده بود و فکر کرد که به ا یگرم یچقدر دلش برا
خوشبخت  ةخانوادک یمان یها م و با بنهیبشو یکیم با هم یتوان یکروز به آنّا گفت که ما میدارد. پس 

اول را داشت،  یش جایشه خانواده برایم. آنّا هم که همیر دست استاد هم کار کنیم و زیل دهیرا تشک
ست. بعالوه هر دو تازه طالق گرفته بودند و فرزندانشان خردسال بودند و یخوب ةدین عقیفکر کرد که ا
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نکه اگر یبود، غافل از ا یار قویند بسداشته باش یگر همکاریبزرگ کردن آنها با همد ینکه برایوسوسۀ ا
خانواده را بطور کامل و  یها هم آن گرم نباشند، نه فقط خودشان، بلکه بنه یکیزن و شوهر با هم 

 چشند. یخواهد نم یشان میکه خدا برا یآنطور
ب ن بار مالقات کرد، تمام شیاول یبردن او به کالس استاد آمده بود برا یرا که برا یآنّا اب یوقت 

ن هشدار  قلبش را در مقابل ینکه بداند چرا، اما بعدها ایه کرد بدون ایداشت و ساعتها گر یاضطراب بد
ش، یها بنه یدلسوز برا ید و وسوسۀ داشتن پناهِ خانواده و وجود شوهر و پدریط جدیترس از مح

ازدواجشان  یخدا براد ییش را دربارة تأیاهایهم هر چند که دائما به آنّا خواب و رو یده گرفت. ابیند
خواست خواب و  ید بود، اما دلش مین حال مرتب خودش هم در شک و تردیگفت، در ع یم

د و یط حال و دیآمد. گذشتۀ آنها و شرا یز به هم میش را باور کند چون ظاهراً همه چیاهایرؤ
نگذاشته بودند و  انیکه با هم در م ییآمدند بجز آن قسمتها ینده، همه مشابه بنظر میآ یشان برایآرزو

ن فرصت به شهرشان یگفت که در اولیم یشه به شوخیهم یاز آنها رد شده بودند. مثالً اب یا به شوخی
 یسالها یتوانست به آنجا برگردد، برا یگر نمیکه آنّا تازه از آنجا آمده بود و چون د ییگردد، جا یبر م

توکل به خداوند بر عقل  ی. بله آنها بجاد تا آخر عمرش هم قصد برگشت به آنجا را نداشتیسال و شا
و  5 :2 ازدواجشان نمودند امثال  ید خدا برایین تأیگزیه کردند و اعتماد به نکات مشترک را جایخود تک

کردند آنها  یبشوند. از هر کس هم که سؤال م یکینکدام بلد نبودند چطور با هم یه ی. نه آنّا و نه اب1
گفت اصالً کار شما از اول اشتباه است چون  یم یکیدند. ید یاها میشان از طرف خدا خواب و رؤیبرا

گار یس یگفت کار شما اشتباه است چون اب یم یگرید. دیا شده یکیگر یکنفر دیهر کدام قبال با 
 یکیست چه برسد به تعهدش به همسر. یتعهدش به خدا قابل اعتماد ن یکشد و از نظر روحان یم
گفت اگر  یم یگریده نشود. دیع است تا کارتان به گناه کشیدواج سرک سند ازیگفت کارش فقط  یم
د و یاید داشت و گذشته بحساب نمید خدا را خواهییسا عقد کند آنوقت تأیش شما را در کلیک کشی
د. نفر یبا هم توافق داشته باش یاز نظر جنس یعنیشدن  یکیگفت  یگر مید یکید. یشو یکید یتوان یم
کُشَد. خالصه  ید، غضب خدا فرزندانتان را مید و گناه کنیداشته باش یجنس گفت اگر کشش یگر مید
 ید بعضییدند، با وجود تأید یدر هم م یادیات مشترک زیو آنّا که هدف و خصوص یکسال گذشت. ابی

م گرفتند که ازدواج کنند و یج شده بودند، اما تصمیگ یکه حسابیگر، با وجودید یشان و رد بعضیاز کش
گرفت، انجام  ید انجام مینکه آنها بر عکس آننه بایا یعنیاموزند. یشدن را ب یکیزدواج از استاد بعد از ا
ن است یکطرفه است و آن ایدارد و راه آن  یشدن رسم و رسوم یکید آخر ینبود که بگو یکیدادند. 

بود و  یوند ممان هر دو به خداید ایبا یشود بعد جسم، نه برعکس. اول م یکید روح و جان یکه اول با
ماتشان در یفکر، احساسات و تصم یعنیشد بعد جان آنها  یم یکید ازدواجشان از او تا روح آنها ییتأ
ک طرفه ین راه یگرفت. ا یشدن جسم در ازدواج صورت م یکیکرد و باالَخره  یک جهت حرکت می

د خدا را در روح یید تأتوان آنرا بر عکس وارد شده اول تعهد داد و از جسم شروع کرده بع یاست و نم
  شود، که شد. یجاد میا یادینصورت مشکالت زیشد، چون در ا یکیگرفت و 
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 یدر دورة نامزد یقبل از ازدواج و حت ید که چرا رابطۀ جنسیاز آنا پرس یکی ین رابطه روزیدر ا 
ل بعد از که همان عمیه خانواده و اجتماع را بدنبال دارد در حالیشود و ننگ و تنب یزنا محسوب م

ست. ید واقعا سؤال خوبینباره فکر کرد و دیدر ا یازدواج جشن و سرور و ساز و دُهُل زدن را. آنّا مدت
شدن قلب دو نفر زمان الزم است.  یکی ینطور ساخته شده است که برایآنوقت گفت چون انسان ا
کم شکسته  هم کمو صداقت نسبت به  یسفت دور قلب زن و مرد در پاک یزمان الزم است تا جدارها

شدن  یکیم با زور و با یشوند. اگر بخواه یکیوه با هم متصل و یشود و قسمت نرم و مرکز آن مثل ج
ن فرصت یم چون ایا م، نسبت به مرکز وجودمان گناه کردهیندازیشدن قلب را جلو ب یکین یا یجسمان

شدن قلب هنوز شک و وسواس  یکیگر اگر با وجود یم. و از طرف دیا را از او گرفته یعیشدن طب یکی
و  یم، دلسردیتر از زمان الزم کن یشدن جسم در ازدواج را طوالن یکیبخرج داده و مدت زمان 

د خدا باشد ییتأ ینکه وقتید. خالصه ایآ یا وسوسه و زنا بوجود میو  یتلخ یگاه یو حت یتفاوت یب
کر کرد که ازدواج مثل هندوانۀ سر نطور فید ایزمان آن هم به موقع خواهد بود و تا آن وقت برسد با

د یید تأید و قبل از مالک شدن آنرا امتحان کرد. پس بایتوان به شرط چاقو خر یاست که آنرا نم یا بسته
ند. بعالوه با عجله کردن و اقدام نمودن به رابطۀ یب یخدا را داشت چون او بدون چاقو درون آنرا م

د در حنا گذاشت، چون ضرر آن را هر دو نفر ییتأ یاتوان دست خدا را بر یخارج از ازدواج، نم
د خدا در کار است، ییتأ یهر کس متفاوت است. وقت یو برا ین خداوند عالید. زمان معیخواهند چش

گر را به قلب خود راه دادن است، قلبها را چنان ادغام یکدیگر و ین زمان که زمان شناخت همدیاو در ا
دانند که روح و جانشان بهم متصل شده  یکنند و م یآن را احساس م یوستگیکند که هر دو قدرت پ یم

شود که قلب  یکنترل م یلۀ روح و جانید خدا قرار گرفته است. چون جسم بوسییو ازدواجشان مورد تأ
و پر جالل انجام  یعیبطور طب یشدن جسمان یکیشدن روح و جان  یکیمرکز آن است، بعد از 

و بر  یقیخارج از ازدواج حق یشود و بخصوص رابطۀ جنس یگذاشته مجسم اول  یرد. اما وقتیگ  یم
کنند و اقتدار  یدا میبهم راه پ یاند ول نشده یکیرد، روحها هر چند یگ یخالف ارادة خدا صورت م

دن یلۀ رسیزن و مرد وس یدزدد. رابطۀ جنس یآنها م یت است، از زندگیاز قدوس یرا که ناش یروحان
ن عاشق و معشوق بودن و محبوب یشان در عیر شدن ایبارور و کث یعنین آنها دیخدا به هدفش از آفر

طان بوده و هست و آنرا به یشتر مورد حملۀ شیله از همه بین وسین ایو محبوبه بودنشان است. بنابرا
عشق با شهوت عوض  یقیحق یرد و معنیسالم صورت نگ یده تا آن باروریمختلف کشان یها راههیب

لۀ ین حیطان با اینصورت شیجلوه کنند. در ا یعیره طبیو غ یغه، چند زنی، زنا، صیزشود و همجنس با
نباشند. اما خدا نقشۀ  یاو خطر یرد تا برایزن و مرد را از آنها بگ یتواند اقتدار روحان یاش م یمیقد

ر و مادر نکدام پدینکه هید، با این زن و شوهر را آفریاول یشکست او را از همان ابتدا طرح کرد و وقت
ن سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده یاز ا"ها گفت:  زن و شوهر ۀهم ینداشتند، بعنوان نبوت برا

 یکیوستن و یکتن خواهند بود. )اول ترک کردن گذشته، و بعد بهم پیوست و یش خواهد پیبا زن خو
(. 15 و 11 :1 ش یدایپ )کتاب "شدن بود و بعد گفت( و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند
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د آنرا در موقع رد و بدل کردن تعهد یها نه تنها با است که زن و شوهر یمیبرکات عظ یه حاوین دو آیا
ند و آنرا فقط ید آنرا با درک و فهم و توام با عمل اقرار نمایگر اعالم کنند، بلکه بایازدواج به همد
مختلف  یشدن در زوجها یکیبله، البته سرعت در مراسم عقد و ازدواج نخوانند.  یا بعنوان خطبه

آنرا درک کرده  ین است که زن و شوهر، بخصوص شوهر معنیتواند متفاوت باشد، اما شرط آن بر ا یم
که ازدواجشان در  یزن و شوهر یاش انجام آن باشد. ارادة خدا برا زهیو بعد از درک، هدف و انگ

پارة بدن مرد و محبوبۀ او که حاضر است جانش را  ینعین است که زن نساء باشد یآسمان بسته شده ا
مرد زنش حوا و فقط مادر  یآلود برا گناه یاین دنیا و در ایاو بدهد، وگرنه بعد از ورود گناه بدن یبرا
شتر از آن. پس با ورود گناه یها خواهد بود و نه ب خواسته یاد نسل و ارضایلۀ ازدیک وسیها و  بنه
به قلب پسران آدم راه  یشتری، گناه بیرفع آن تشنگ ین است که براید و چنشو یراب نمیاو س یتشنگ

ند، خالء آن را در قلب خود احساس کرده، و خواهش پر یکه زن، خود را محبوبه نبیابد. و وقتی یم
 12 :2 و 12  :1 ش یدایگردد. کتاب پیکردن آن خال باعث گناه دختران حوا م

 یشدن انجام نشود، طالق صورت م یکیهدفِ  ین به هدف و وقتنزد یعنیطالق گناه است چون گناه 
لۀ قدرت زبان و اعمال ین لعنت از نسل به نسل بوسیهستند و ا یمثل طالق، گناهان نسل یرد. گناهانیگ

کند.  یم یهمه معرف یز برایقابل قبول و جا یشود امر یتر م منتقل شده و طالق را که روز بروز معمول
مرد پدر و "ند یگو یشود، به آنها م یدختر و پسر کالم برکت خوانده م یبرا یقتدر مراسم ازدواج و

ستند، ین دعا فقط کلمات نیکتن خواهند بود. ایوست و یش خواهد پیمادر خود را ترک کرده با زن خو
گر وجود یکدیوستن به یو پ یترک کردن دوران مجرد یاق براین اشتیآنها ا یدو  د در قلب هریبلکه با

ازدواجشان استفاده کنند. چه بسا  یمان به بقایاعتراف ا یته باشد. و بعد از ازدواج از زبان خود براداش
اند و ترک  وستن و برکت همه جانبۀ آنرا درک نکردهینشان مفهوم ترک کردن و پیا والدیکه خود  یکسان

گر ید یآورند. بعبارت یبدست نم یشدن کامل یکیوستن و یجه بهم پیآورند و در نت یکردن را بعمل نم
 یکیوستن و آنوقت یها و بعد پیها، غرورها، و خودخواهیترک کردن وابستگ یعنیوستن یترک کردن و پ
نکه پسرشان دست از عادات بد بردارد به او زن یا یکه در شهر آنّا رسم بود که مثالً برایشدن. در حال

ت کند و عادات بد خود را کنار بگذارد. یدادند تا به اصطالح سرپرست خانواده شده احساس مسئول یم
 یزیبود، اما چ یه مؤثر مین فرضیا یداشتند تا مدت یگر را دوست میالبته اگر آن پسر و دختر همد

گشت و زن هم احساس  یاش برم شدند و مرد دوباره به عادات گذشته یم یهم عاد یگذشت که براینم
 یبود که برا یزین همان چیکرد. ا یاش م صفانهر منیو غ یلیت تحمیدر انجام مأمور یشکست خوردگ

کند، به زنش  یخدا گفت مرد پدر و مادر خود را ترک م یکه وقتیآنّا و کاظم اتفاق افتاد. در حال
گر در یهمد ین بود که زن و شوهر برایشوند، منظورش از ترک کردن ا یم یکیوندد و آندو با هم یپ یم

ت از یوستن حکایز و همه کس بجز خدا. پیند. تقدم در مقابل همه چکن یدا میهمۀ ابعاد و قلباً تقدم پ
هم  یل ازدواج که برایباشد نه فقط اوا یشگید همین تقدّم باینکه ایبودن حالت رابطه است و ا یابد
را اول قرار  یگریک نفع دیزن و شوهر در جسم و جان است که هر  ین وفاداریدارند. ا یتازگ
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نکه ید. خالصه ایآ یآن رابطه است خود بخود بوجود م یکه هدف خدا برا شدن یکیدهد و آنوقت  یم
م استاد در ازدواج یافتد که روش خدا و اصول تعال یاتفاق م یدو تن، تنها در صورت یقیشدن حق یکی

  ابد.یت شده، ادامه یآنها رعا
کنند که آن  یشروع مد ین دیکرد که در فرهنگ انسانها، همۀ زوجها ازدواجشان را با ا یآنّا فکر م 

کنند که با گرفتن ورقۀ عقدنامه، زن و  یآل خواهد بود. و نه فقط آن زوج، بلکه همه فکر م دهیا یازدواج
گران مرتب یده نه تنها توجه دین عقیدا خواهند کرد. با ایازدواج مهارت پ یها شوهر در همۀ چم و خم

ا نه، بلکه خود زن و یشوند  یکه آنها موفق م نندیبب یا ازدواج آنهاست تا مثل تماشاگر مسابقه یرو
هم داشته  ییگرا ت کاملیت را دارند، بخصوص اگر شخصیت و موفقیشوهر هم از خودشان انتظار کامل

نامه  ست، عقدین یکه نشانۀ ماهر بودن در رانندگ یق رانندگیکه درست مثل گرفتن تصدیباشند. در حال
کوچک و بزرگ. و  یک سقف و با ضعفهایر یک در زمشتر یشروع زندگ یست برایهم فقط جواز

و  یجسمان یها وه آوردنیکم م ن و درس گرفتن از آنها و کمیریتلخ و ش یها تجربه یست برایشروع
با هم بمانند و هر  یال. البته اگر آنها در وفادار دهیا یش رفتن در راه بدست آوردن ازدواجیو پ یروحان

 را اول قرار دهد. یگریک دی
زد به او گفت استاد، فصل پشت  یآنّا در پارک با استاد قدم م یوقت یزییبا و رنگارنگ پایروز زکی 

ک یشه یدرختها هم یام که چطور در زندگ دهیم و من دیا ن پارک با هم قدم زدهیفصل من و تو در ا
آنها از  یرگهاخُشکند. ب یاند و زمان وهیپر از م یهست که آنها شکوفه دارند، زمان یست و زمانیفصل ن

ست، باز یدر آنها ن یاتید اصالً حیآ یبنظر م یوقت یشود و حت یل میسبز به زرد و قرمز و رنگارنگ تبد
ها یها، سرماها، و خشکیدر سخت یآنها وجود دارد. استاد گفت درست است، وقت یگر براید یبهار

توان از آن  یم یکرد، بلکه حت توان نه تنها زمستان را تحمل یش است، میدر پ یم که بهاریمطمئن باش
زرد و قرمز  ید آن نگاه کرد. آنّا داشت به برگهایدانسته به فوا یاز زندگ یلذت هم برد و آنرا قسمت

ستند، یب نیع یخود ب ین برگها بخودیک از اینیاستاد ه ینیب یکرد و گفت م یک نگاه میدرختها از نزد
کرد که عدم اتحاد و عدم  ین را گفت چون فکر مید. اسازن یرا م ییبایب و زیاما باهم چه منظرة عج

ک یشان وجود داشت و با استاد در یبخاطر کامل طلب یبود که دراو و در اب یزینو، آنن ید به بهاریام
نکه یش از ایشان بید آنها از زندگیدانست که د ید، چون میفهم یخط نبودند. استاد حرف آنّا را خوب م

گر ید یعنیشد  یبود و اگر زرد م یشه سبز مید همیه به درخت کاج بود که بایه آن درختان باشد، شبیشب
 د.یگرد ید قطع میش نبود و بایبرا یبهار
مان یشناسد، به او ا یکه خدا را م یکس یعنیمان به خداست، یاستاد گفته بود که ازدواج مثل ا 

بدون او  یا ساعتیست روز یضر نکند و حا یاش با او رشد م شود، در رابطه یم یکیآورد و با او  یم
نان به دوست یخداست که نه تنها جانش را داد، اطم یدر واقع ثبات وفادار ین وفاداریل ایباشد. دل

ست که دو نفر به ینان و قوت قلبین اطمیجاد چنیا یدهد. ازدواج هم برا یداشتنش را دائما به ما تذکّر م
ن تعهد ینان به ایاد شده است اطمین روزها چون طالق زیا یهم تعهد بدهند که تا ابد با هم باشند، ول
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تر از قبل  ل کار زن و شوهر سختین دلید. به همیآ یسابق بنظر نم یدارین بقوت و پایطرف یهم برا
آنها  یز برایچ چینکس و هینکه هیا یادآورید مرتباً با یشده است، چون عالوه بر تعهد ازدواج با

ازدواج آنها  یط طالق زا رویت کنند تا محین تعهد تقویگر را در ایست، همدیمهمتر از همسرشان ن
کردند با بستن  یکردند، بلکه فکر م ینم ینباره سعینه تنها در ا یکرد که او و اب ینگذارد. آنّا فکر م یاثر

گر، یکدینان بخش نسبت به یکلمات و اعمال اطم یبجا یقرارداد ازدواج کارشان تمام شده و حت
کردند و  ید میگر را به طالق تهدیزدند و همد یحرف م ییبار در دعواها از طالق و جدابرعکس هر 

تواند آنها را از هم  ین دعواها نمیکردند که چون بر اساس ورقۀ ازدواج، زن و شوهر هستند ا یفکر م
نکه با یدانستند، غافل از ا یم ین دعواها را نمک زندگیبگفتۀ مردم شهرشان ا ید هم گاهیجدا کند. شا

  م سوخته را بدست خود خاموشیلۀ نین فتیۀ ازدواجشان رخنه کرده این دعواها آب آرام آرام به پایهم
 یکه ن یت استاد بود، استادیر با شخصیا بود که مغایاز دن یزیت آنها هنوز چیکردند. چون در شخص یم

، 2 :11اء ی، اشع11                         :17 مان یکرد. امثال سل یم سوخته را خاموش نمیلۀ نیشکست و فت یخرد شده را نم
 12 :11 یمت

 یش را با حداکثر سرعتیاش به عجول بودن معروف بود، چون همۀ کارها در خانواده یآنّا در بنگ 
ن ظاهراً عجول یگران هم کمک کند و ایآورد تا به د یاد میداد و تازه وقت ز یتوانست انجام م یکه م

گشت، او صبحانه  یش میهنوز خواهرش دنبال جورابها یمد. مثالً هر روز صبح وقتآ یبودن بنظر م
رفتن به  یخواهرش درست کرده و دم در حاضر و آماده برا یچ( هم برای)ساندو یک قازیخورده، 

 یدانست بلکه فِرز و ز بر و زرنگ بودن. هر چند که گاه گاه ین را عجول بودن نمیمدرسه بود. آنّا ا
از صبر هم از  یآورد، اما تخمیوة خراب ببار میآمد و م یهم به سراغش م یصبر ین و بعجول بود

ز جون، مادر بزرگ آنّا، یدر درونش بود که بعد از ورود به شهر محبت شروع به رشد کرد. عز یبنگ
از  رفت، تا یزان راه میاو کمتر از دو سال داشت و چهار دست و پا و افتان و خ یکرد که وقت یف میتعر

نشست. او در  یاط میح یر تنها درخت گالبید و زیرسان یاط خانه میشدند خود را به ح یاو غافل م
د و قسمت ضربه یرسان یفتد. آنوقت خودش را به آن میب یک گالبینشست تا  یآنجا آنقدر با صبر م

گذشته بود و د. از آن موقع سالها یمک یکرد و م یاش را با انگشت کوچکش سوراخ م خورده و له شده
ند هشتاد یگو یازش از طرف خداوند متعجب بود. میرفع ن یک بنۀ کوچک برایآنّا هنوز از صبر 

توان  یم یا لهیرد، اما به چه وسیگ یش شکل میک بنه در دو سال اول زندگیت یدرصد شخص
مسلماً  ر از صبر که در رابطه با وقت و نحوة گذراندن آن است،یکرد؟ بغ یابیکنفر را ارزیت یشخص

آورد که در یاد میباشد، طرز استفادة او از پولش است. آنّا ب یت فرد میکه نشاندهندة شخص یگریز دیچ
خود را چه سکه و چه اسکناس خاک  یاد گرفته بود که پولهایو ینوکیخواهرش از داستان پ یبنگ
کرد، کتاب، تمبر  یز میاد شوند، اما او پولش را صرف سه چیداد تا ز یکرد و هر روز آنها را آب م یم

که خواهر و مادرش دوست  ینیمثل بادام زم ید تنقالتینوشتن نامه به دوستانش، و خر یبرا یپست
رفتند که به مسافت دو اتوبوس از منزلشان بود. در  یم یا داشتند. او و خواهرش در شهرشان به مدرسه
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شد، آنجا  یجمع م یاش به اندازة کاف یبیجبود که آنّا هر وقت پول تو یا ین دو اتوبوس قنادیستگاه بیا
د آنرا به یرس یبه خانه م ید تا خواهر و مادرش را خوشحال کند. وقتیخر یم ینیاده شده و بادام زمیپ

شم تو پسر من  یم، من مامان میکن یا مامان بازیگفت ب یداد و به او م یخواهرش که از او بزرگتر بود م
گفت من حاضر بودم  یشه میکه دختر عمۀ آنّا همیمهم بود بطور یلین خبشو. آخر در شهر آنّا پسر داشت

ن یبود. ایگفت کاش او هم پسر م یشه میشل و چالق و کور بودم، اما پسر بودم. خواهر آنّا هم هم
بود چون هرچند دوست داشت مثل پسرها بلوز و شلوار بپوشد و مثل آنها از  یمعن یآنّا ب یحرف برا
و  یاطیا خید و یپوش یکه بلوز و دامن میت باال برود، اما ارزش خود را هم وقتوار و درخیدر و د
که  ینکه فرهنگین وجود بخاطر خواست خواهرش و ایدانست. با ا یکرد از پسرها کمتر نم یم یگلدوز

خواست پسر داشته باشد تا مثل  یآنّا در آن بزرگ شده بود در افکار او دست باال را داشت و او م
آنّا  یکرد. خوب آخه، وقت یشه او را پسرش صدا میشان همیهایقام دوم را نداشته باشد، در بازخودش م

امد یدن او و مادرش نیک گفتن هم بدیتبر یبرا یا آمد پدر بزرگش حتیبعنوان دختر دوم خانواده بدن
شهرشان  یها هۀ خانوادیاش داشت. در خانوادة آنّا هم مثل بق ک پسر را به خانوادهیچون انتظار ورود 

 یها سع پدر و مادر یبود که حت ین مطلب آنقدر عادیداشتند و ا یو ارزش باالتر یپسرها آزاد
 یها یمختلف با معن یگفتند: آخه اون پسره! آنّا که اسمها یشه میکنند و هم یکردند آنرا مخف ینم

برخوردار  یخاص تیش از اهمیمادر برا یمختلف مثل صخره، گنج، شراب  عسل و مادر داشت، معن
که از خودش  یکسان یبرا یهمه نقش مادر را داشته باشد حت یدوست داشت برا یبود چون از بنگ

ت باعث ین خصوصیا یکه گاهیکرد بطور یت میبزرگتر بودند. او نسبت به همه احساس مسئول
 شد. یگران میدردسرش و باعث برداشت اشتباه د

دانست، چون  یک زن نمیت خود را در مقام یمرز موقع یحدآنّا بعدها هم در رابطه با شوهرش تا  
اصرار داشتند آنرا به او بقبوالنند درست نبود و  یدانست که روش شهر خودش که کاظم و اب یم

آورد.  ی، خون او را بجوش میخودت را بدان ید جایو با یا تو زنیستم و یل نیمثل من زن ذل ییحرفها
بهر حال باور کرده بود  ید ولیپسند یده بود و نمیر فرنگ را هم دشه یجۀ روش معکوس و افراطیو نت

بودن حقوق  ین مساویست. در شهر فرنگ ایک مرد نیحقوق  یا حقوق او مساویدن یچ جایکه در ه
ن یشد. بهم یت نمین حقوق رعایگفتند ا یشتر مطرح بود هر چند که عمالً آنقدرها هم که میدر جامعه ب

خواستند  یک میها در دعواها هر  ج بودند و زن و شوهرینباره گیاز مردم در ا یرایل در آنجا هم بسیدل
دست باال در دعواها که در شهر آنّا  یرویک نی یگر ثابت کنند و بجایس بودن خود را به همدیرئ

دست باال در کار بود و اگر در شهر او با وجود ظلم و کنترل آن دست  یرویمرسوم بود، حاال دو تا ن
د. یکش یو طالق م ییوجود داشت، در شهر فرنگ طوفان به جدا ی، باالَخره آرامش بعد از طوفانباال

ان یو کولس 11 :1  یگفت هم از ظلم متنفر است و هم از طالق. مالک یل نبود که استاد میدل یپس ب
که بسته به  یروش دا کند.یم استاد پیر تعلید روش خود را در زید که بایجه رسین نتی، آنّا به ا12 -18 :2 
شه ینداشته باشد، بلکه هم یبه زمان بخصوص یبستگ یک شهر و فرهنگ آن نداشته باشد و حتی
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ن ییزن و مرد نه در داشتن دو دست باال، بلکه در داشتن دو دست پا یاش درست بوده و تساو جهینت
به  ید و در وفادارتها و انجام آنها باشیح در محل مسئولیدر قرار گرفتن صح ین تساویباشد. و ا

 گر هر روز شکوفاتر و پر بارتر گردد.یکدی یگر و با احترام به ارزشهایکدی
 یکردند اوقات یم یگرفتند و سع یم میاستاد تعل یکردند. ساعتها در کالسها یو آنّا سخت کار م یاب 

ن کنند. آنقدر خدمت یکم آنها را تمر ا الاقل کمیم بپردازند و یرا که در کالس نبودند به انجام آن تعال
کرد که محبت خود را با  یبت میاو غ یمواقع از کالسها یاریمهم بود که بس یاب یکردن به استاد برا

درسها صحبت  ةوقت بگذارند و در بار یداد با اب یح میگر نشان بدهد. اما آنّا ترجیخدمت به شاگردان د
ش او بروند یبا استاد وقت بگذارند، هردو پ تک  نکه تکیا یو تبادل نظر کنند. او دوست داشت که بجا

گرفتند و شب  یاد میحکمت  ةن کالسها درباریکم آنها در ا رند. کمیاد بگیشدن  یکی ةو از او دربار
را بشناسند  یقیداد که چطور محبت کنند و محبت حق یاد میعاشقانه  یشعر داشتند. استاد به آنها غزلها

ک یمثل  ییکویک بنه باشند و در نیمثل  ید در بدیگفت که با یم تا گول محبت کاذب را نخورند. او
دالن را با حکمتش  ستند، بلکه مکمل. خدا سادهیر هم نیمغا یدل گفت حکمت و ساده یبالغ. و باز م
بخشد  یاز را به آنها میاز حکمت مورد نیطلبند، در وقت ن یکه از او حکمت م یکند و وقت یمحافظت م

بودن آن حرف  یو ابد یقیج عشق حقین کالسها استاد با آنها از نتایکند. در ایمو آنها را سرزنش ن
، چون 12 :12ان یاول قرنت ۀد هم با ارزشتر است. رسالیمان و امیاز ا یگفت که عشق حت یزد. او م یم

او به  اورند.یتوانند عشق را بوجود ب یمان نمید و ایآورد، اما ام یمان را بوجود مید و ایعشق است که ام
، و 1  :8 را خاموش کند. غزل غزلها  یقیتواند آتش محبت حق یمرگ نم یسرد یداد که حت یاد میآنها 
 یت برایم و هدایق و تعلیز و پر از تشویآم محبت یا ست. استاد خودش هر صبح نامهیابد ین عشقیچن

 یرو یکردند. بعض یفظ مآنرا ح یخواندند و بعض یآنرا م یداد، بعض یک از شاگردانش میآنروز به هر 
 یگذشتند تا به کارها یآن با سرعت م یاز رو یکردند و بعض یهر کلمۀ آن تفکر م یهر جمله و رو

ت یدر موقع یکس یکرد و وقت یآمد نگاه م ین روشها را که از دل بر میشان برسند. استاد بدقت ا روزمره
بود که  یا هیاو مثل هد یبرد و آن برا یلذت م قاًیبرد عم یاش را بکار م از نامه یا ا جملهیدرست کلمه 

 با بودند.یش زیبرا یا نقره یدر ظرف ییطال یها بیگفت مثل س یخودش م
از اوقات انجام آنها را  یاریرفتند و بس یاد جلو میز یهایها و بلند یم با پستین تعالیدر ا یآنّا و اب 

شدند و  یاشتند که در آنها شاگردان با هم جمع مهم د یین درسها کنفرانسهایدند. آنها در بید یدشوار م
 ین کنفرانسها آنّا و ابیاز ا یکیدر  یکردند. روز یف میگر تعریهمد یاد گرفته بودند برایاز آننه عمالً 
زدند. از اول ازدواجشان، آنها خودآگاه و  یگر با هم حرف نمیحرفشان شد و د یبر سر موضوع
ل یکردند. البته دل یاد گرفته بودند استفاده میا یسکوت که در دن ینعی ین سالح دفاعیناخودآگاه از ا

داشت، اما آنقدر از  یبالغ یص روحانیو تشخ یکه منطق قوین بود که او با وجودیآنّا ا یآن برا یاصل
مت به یگذرد با مال یدانست چطور آننه در فکرش م یتوانست و نم یشد که نم یم یعصبان یدست اب
ل یشتر اوقات دلیشتر صدمه نخورد. اما بیرد تا بید که سکوت کند و کناره بگید یآسانتر ماورد و یزبان ب
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نکه یا یکیز. یز بود، بلکه سه چیداشت دو چ یبالغ یص روحانیکه او هم تشخ یاب یسکوت برا یاصل
ت در خواس یاو بوده و نم یهایاعتماد یل بیدانست که شروع بحث از او و بدل یشتر اوقات ته قلبش میب

دگاه خود را با صلح و یدانست چطور د ینکه مثل آنّا نمیصحبت مجبور به اعتراف و توبه شود. دوم ا
صلح در  یا زود آنّا بخاطر برقراریر یاد گرفته بود که دیات قبل ینکه از تجربیان کند و سوم ایمحبت ب

نکه یاهد کرد. غافل از اخو یآشت یو معذرت خواه یکند و با شوخ یم یمال خانواده موضوع را ماست 
آنها ببار آورد.  یهر دو یرا برا یادیز یزمان دردها ین کار آنّا بنفع او بود، اما در طیاگر ظاهراً ا یحت

کم به روزها،  کم ید، ولیکش یشتر طول نمیدو ساعت ب یکیها  ن قهر و سکوتیازدواج ا یدر ابتدا
تش را به مواد مخدر از یکه حساس یثل معتادده شد و درست میبه سال کش یها، ماهها، و حت هفته

ن روش یکه ا یگریدادند. درد د یت خود را به سکوت از دست میکم حساس دهد آنها هم کم یدست م
به بهتر  یزیها بحق و از ته دل نبودند، چ ین بود که چون معذرت خواهیجاد کرده بود ایآنها ا یبرا

خود را از دست بدهد  یمعن یآنها عذرخواه یه براشدند ک یکم باعث م شد و بر عکس کم یعوض نم
کرد و به  یآنّا را هم قبول نم یخواه د، عذرید یم یخواه از به عذریکه از طرف خودش بندرت ن یو اب

شد سکوت را  یا هر وقت از سکوت خسته میاز و ید خود و در زمان خودش بسته به نیصالحد
شتر باز یشتر و بیخود را در قلبش ب یا ناعادالنه جای دن، عادالنهینبخش یکه تلخیشکست، در حال یم
آن است و الزم است بطور مرتب  یریالزم به گردگ یدارد که گاهگاه یبهداشت یا کرد. هر رابطه یم

 یآشت یتوانستند هر بار، وقت یهم الاقل م یست که دردناک باشد. آنّا و ابیرد، اما الزم نیانجام گ
 ین اتفاق عملیدا کنند، اما ایآن پ یبرا یحل آن موضوع صحبت کرده راه ةربا مت دریکردند، با مال یم

خشونت  یاز روش سکوت و گاه یآمد دوباره اب یان میبار که اسم آن موضوع دعوا به م نبود چون هر 
د و یانجام یروابط م ةمتقابل و کلمات سرد و خراب کنند یاحترام یشتر اوقات به بیکرد و ب یاستفاده م
ن  ن زیشه بین است که همیآل ا دهیا یکرد که زندگ یشدند. آنّا فکر م یهم انبار م یحل نشده رو مسائل

ها فقط پنجاه درصد  ن ازدواجیتر آل دهیدر ا یو شوهر صلح و تفاهم باشد، اما بخاطر انسان بودن  ما، حت
ن است که یاما نکته در اشوند.  یجاد میها و دعواها ا بحث یتفاهم وجود دارد و مطمئناً در هر ازدواج

ر یگفت، با حسن تدب یار بود میحکمت بس یمان که معروف به برقرار کنندة صلح و دارایچنانکه سل
که  یزیو آنّا وجود نداشت. چ یاب یبود که در دعواها یزین چی، و ا18 :12مان ید. امثال سلیجنگ کن

ا تو واقعا ید که آیپرس یاز او م یاب یشد گاه یروابطشان بهتر م ین بود که وقتیآنّا قابل درک نبود ا یبرا
ا یر و یشک به حسن تدب یدر فکر اب یا اگر ذره یکرد که حت یر هستم؟ آنّا فکر میمن شر یکن یفکر م

رد. و اگر سؤال او بخاطر شک به یمثل استاد کمک بگ یخواهد از کس یعدالتش وجود دارد، پس چرا نم
 یاب یها یعدالت یتش از بیبعلت عصبان یرغم آننه گاه یکرد علیه فکر مافکار آنّا در بارة اوست، آنّا ک

ر یرا شر یها به او ثابت کرده بود. چون او نه تنها اب ت خود را باریشد، حسن نیاز دهانش خارج م
با آنها قطع  یسالها بخاطر اب یکرد و حت یدانست بلکه در مقابل مخالفان ازدواجشان از او دفاع م ینم

ا واقعاً ازدواج آنها از خدا یانداخت، آ یکم آنّا را هم به شک م ها کم ن شکیحال ا رده بود. بهررابطه ک
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ت ید روح گرفته است، چون اهمیقبل از ازدواج به او گفته بود که تعم یآمد که اب یادش میبود؟ و 
ت را یاول اهم ۀجآنّا عدم صحت آن نبود که در یدانست که برا ینم یدانست ول یآنّا م یخاص آنرا برا

ب در تمام مدت ین ترتیگفت. به ا یها خوش آمد م بود که به شک یداشت بلکه عدم صداقت اب
طان است و البته یکردند از ش یکروز فکر مین ازدواج از خداست و یکردند ا یکروز فکر میازدواجشان 

شه آرزو داشتند که یآنها هم زد. ین افکارشان دامن میگران به ایق دیماً و چه از طریطان هم چه مستقیش
از خدا  یزیاد داده بود که شکاک گمان نکند که چیمان داشته باشند چون استاد به آنها یبه ازدواجشان ا

 افت خواهد کرد.یدر
ز را در خانه و خانواده و در کارش یهمه چ ییکرد به تنهایم یبود و سع یآنّا زن مسئول و پر کار 

ک نکردن همسرش در حل مشکالت در واقع ینکه با شریغافل از اانجام دهد،  ین نحویبه بهتر
 یز بخوبیست و بدون او هم همه چیبه وجود او ن یازیداد که ن یغام اشتباه را مین پیناخواسته به او ا

ک یبا او همکار و شر یات زندگیخواست شوهرش در تمام جزئ یقاً میکه او عمیرود. در حال یش میپ
د صرف یرا که با یوقت یشد که اب یغام اشتباه باعث مین پیکند. بهر حال ا یهبرشان را ریباشد و زندگ

شه در حال کار کردن در یکرد و هم یگر مید یشد، صرف کارها یها م آنّا و بنه یازهایبر طرف کردن ن
 جه با وجودین آنها درست نبود و در نتیم کار در خانواده در بیکه تقس ییخارج از خانه بود. از آنجا

ن خانواده یکرد که متعلق به ا ینه تنها احساس م یاب یداد، گاهگاه یجۀ مطلوب را نمیاد نتیز یسع
ست. بارها به عقب و به یگر بفکر او نیکرد که استاد هم او را رها کرده است و د یست، بلکه فکر مین

دوباره به خانه  ید و بعد از مدتیطلب یگشت و در آنجا سرگردان ارادة خدا را م یش بر میشهر قبل
ز ینبار همه چین بار برگشت، ایداند چندم یخدا م یبعد از سالها و برا یوقت یگشت. باالَخره اب یم بر

گر آنّا فکر یداشت، حاال د ید هفت هفتاد بار بخشش میاگر طبق گفتۀ استاد آنّا با یعوض شده بود. حت
گر نه مسئلۀ بخشش و نه ینبار دید که اید یم گ بخشِشَش خورده بود. تازه، اویر به ته دیکرد که کفگ یم

دانست که چرا  ینبار آنّا میها ایبود. بقول شهر فرنگ یمشترکشان کاف یادامۀ زندگ یجواب مثبتش برا
دانست که از اول،  یگر می، او د12 :18اء یر بود. اشعیقه دیک دقیآورد و  یک دالر کم میشه یهم یاب

ز خدا و اعتماد آنها به انسان بوده نه به خدا. بله، شاگردان استاد هم ازدواج آنها از انسان بوده نه ا
ن انتخاب نطلبند و یتوانند در انتخاب همسر اشتباه کنند اگر از اول عجله کرده ارادة او را در ا یم
منجمله در ازدواج با  یمشان در مواردیم استاد باشند، اما تصمیر تعلیسپرده و ز توانند هر دو سر یم
مشان از اول انتخاب یآورند چون در آن تصم یدرست ببار نم یها وهید او نباشد. آنوقت است که مییتأ

کند و  یبروند که خدا گفته بود فقط در پشت صحنۀ آن محدوده عمل م یا کردند که خارج از محدوده
 آوَرَد. یالزم را بوجود م یهماهنگ
خواست به عهد  یکه قدرت داشت م ییاما تا جا ده بود.ینبودن با کاظم درد کش یکیآنّا قبالً از  

د کفن یخواست با لباس سف یآمده بود و م ید عروسیخود وفادار بماند و بقول معروف با لباس سف
ن یدرد او را در ا ینبود. اما خدا وقت ین مقصود کافیا یبرا ییاو به تنها ینکه سعیرون برود. غافل از ایب
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رون یب یامن ینجات داد و از شهرش به جا یو روحان یجانبه جسمان د، او را از مرگ چندید یوفادار
ن هم یاز زن و فرزندانش و ا یمت دوریبه ق یکه کاظم حاضر به رفتن به آنجا نشد، حت ییآورد. جا

 نبودند. یکینکه او و کاظم از اول یبود بر ا یدییآنّا تأ یبرا
قتاً بدنبال یشد. او حق ین زن و شوهر مشد یکیت یشتر متوجۀ اهمیگذشت آنّا ب یهر چه زمان م 

 یاز مردها یارین تفاوت که مثل بسیداشت با ا یت مشابهیهم وضع یشدن با شوهرش بود. اب یکی
رفت  یکمک م یل نزد استاد براین دلیداشت. به هم یشتر جنبه جسمانیاو ب یشدن برا یکیش یهمشهر

 یعاطف یهاید تا مشکلشان حل شود. آخه وابستگگرش نزد او بروید ۀنصف یعنیحاضر نبود با آنّا  یول
ن یاز ا یکیشد. مثالً  یشدن او با آنّا م یکیجاد کرده بود که مانع یاو ا یبرا ییاو به گذشته اسارتها

آمد و آنّا را از آنها آگاه و  یبحساب م یاو شخص یبرا یاز مسائل زندگ ین بود که بعضیش ایاسارتها
 دانست. یح با آنها را نمیصح ةه خودش هم راه مبارزکرد. حال آنک یداخل آنها نم

نکه در یابد و با ایتوقع بودن آنها باعث شد که قهر ادامه  و پر یخواه بهر حال در آن کنفرانس خود 
آنها  یقبل ین روش در زندگیزدند. ا ینشسته و با هم حرف نم یا ک در گوشهیهر  یجمع بودند ول

در  ین سکوت مثل کاردین شهر آنهم در کنفرانس؟ ایودند، اما در اآسانتر بود چون در شهر محبت نب
 یحال آنها برا ز خوب است. چون بهریکردند نشان بدهند همه چ یم یقلبشان بود و با تمام قوا سع

گر را محبت ید که همدید من هستیدانند که شما مر ین مردم میگفت از ا یها الگو بودند. استاد م یلیخ
ۀ خود را نه فقط یگفت که همسا ین می، او همنن1 :11 اء یو اشع 17 :12 ، و لوقا 21-21 :12 وحنا ید. یکن

باالتر و کاملتر از  یتر از همسر است و چه محبت هیهمسا ید. چه کسیمثل خود بلکه مثل من محبت کن
 یدن نبود. استادد استاد بویاز مر یا نشانه یآنّا و اب ین خاموشیست که استاد به ما دارد؟ و قطعاً ایمحبت

قوم  یبزند )ظلم کند( و تمام یۀ خود را در پنهانیکه همسایملعون باد کس"داد  یم میکه پدرش تعل
ا یخواسته  ین بود که زن و شوهرها مواظب باشند با چه کسی، نظر استاد ا11 :17 ه یتثن "ن.یند آمیبگو

ن آنها متعلق به همسرشان )نه فقط یرسازند تا بهت یم یا سازند و چه نوع خاطره یناخواسته خاطره م
مۀ بهتر خود یگران آنّا را نیاوقات به د یگاه یگر خودشان( باشد. ابیمۀ دیه، بلکه نین همسایکترینزد
 ش بود.یان آرزویاو بلکه ب یدة واقعیان عقین نه بیکه ایکرد، در حالیم یمعرف
هم به رستوران کنفرانس بروند که خوابش  د و بایایب یوقت نهار بود و آنّا در اطاق منتظر بود که اب 

رفته بود. وقت  ینداشت، خودش تنها به سالن غذاخور ین توقع آنّا خبریهم که از ا یبرد. اب
رفت  یرون رفت. همانطور که مینشد، خودش از اطاق ب یخبر ید که از ابیا دیگذشت وآنّا در رؤ یم

که داخل رستوران شد و رفت پشت صف بود  یعصبان یدر افکار خود غرق و بشدت از دست اب
که در صف جلو  یشناخت. مدت ینکس را نمیکردند و او ه یرد. همه به او نگاه میستاد که غذا بگیا

به  ید؟ آنّا نگاهیا  آمده یدرست ید که جایش او آمد و به او گفت: خانم شما مطمئن هستیپ یرفت، مرد
نکه اشتباه یوارد شده است و به آن مرد گفت: مثل ااطرافش کرد و متوجه شد که به رستوران اشتباه 

د یبه او کرد و گفت: کدام رستوران؟ اجازه بده یتپه بروم. مرد نگاه ید به رستوران باالیکردم. من با
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د و آنجا غذا یاید بینکه او هم حتماً بایکرد و ا یف میرستوران تعر یشما را برسانم. در راه آنّا از غذاها
د هر چه زودتر خودش را به آنجا برساند وگرنه نگران او یوهرش منتظر اوست و بابخورد. گفت که ش

شدند. از  یدند. وارد ساختمانیآمد که به مقصد رس یخواهد شد. آنها از چند کوچه گذشتند و بنظر م
نهم در در کار نبود. بله آنّا گم شده بود. آ یرستوران یها باال رفتند، ول ک راهرو گذشتند و از پلهیداخل 

خودش مقصر  یش با ابیگر هم که در دعواهایادش آمد که چند بار دیزمان و او به عقب برگشته بود. 
دا کرده بود. آنّا با خجالت از یآورد که چطور راهش را پ یبخاطر نم یش افتاده بود ولین اتفاق برایبود، ا

ف کند، فقط به او گفت که یاو تعر یماجرا را برا ۀتوانست هم یکرد و چون نم یآن مرد خداحافظ
تنگ  یاب یشد. دلش برا یکم شب م دا کند. کمیاج دارد تنها باشد تا راه را پیاشتباه کرده است و احت

افتاد. در را باز  یکدفعه چشمش به در کوچکیمان بود که با او دعوا کرده بود که یشده بود. چقدر پش
ش را باز کرد و یچشمها یشد ال یدار میکه بیدر حال تپه بود. آنّا یکرد و داخل شد. بله رستوران باال

ن فکرش یشد اول یدار میگر عادت هر روز او شده بود. هر وقت بین دیقهر است. ا یادش آمد که با ابی
شد. با  یا خوب شروع مین سؤال، روز او بد یو بسته به جواب ا یا آشتیقهر است  ین بود که با ابیا

نکه در یکردند بدون ا یدا کرد و از او معذرت خواست و آشتیر شام بود پرا که س ید و ابیدو یمانیپش
و بله بار  یت بعدیو عصبان یبعد یکردند تا دعوا یبزنند. آنها موقتاً آشت یموضوع آن دعوا حرف ةبار
نکه بخاطر استاد و یاعمال و باز بهم گفتن ا ۀگر بر سر پل سراط و باز شدن نامیکدیگر بردن ید

 خواست. یآنها را نم یمذهب ینکه استاد وفاداریمانند. غافل از ایاو در ازدواج با هم م به یوفادار
 یکنوع راستیتواند  ین حال دادن طالقنامه میدر ع یکرد هر چند که طالق گناه است، ول یآنّا فکر م 

 یند ولکردیم یک سقف زندگیر یاز ازدواجها زن و شوهر سالها ز یده بود که در بعضیباشد چون او د
ن بخاطر ترس از مردم و یا و دروغ داشتند که ایکامالً جداگانه و توأم با ر یبعلل مختلف دو زندگ

گفت از ظلم متنفر  یشتر از آن میگفت از طالق متنفر است و ب یشه میبود. استاد هم ییترس از تنها
ثبت  ینیبراساس قوان یدنید یایهم مثل دن یدنیناد یایروابط و دن یایدانست که دن یاست. چون او م

ل خواهد شد. یغضبش زا ی د، و عصاینکه هر که ظلم بکارد بال خواهد درویکنند. مثالً ا یشده عمل م
ه ظالم یتنب یبرا یک بال متنفر بود چون هر چند که او حتی، استاد از طالق بعنوان 8 :  11  مان یامثال سل

تش عصا و یند و بخاطر عصبانیکشد تا بال را نبکرد ظالم دست از ظلم خود ب یخشنود نبود و آرزو م
ز بود چون آن بال فقط یطالق تنفرانگ یاو بال یاقتدار خود را در خانواده از دست ندهد، اما برا

نوقت ید. اما هیسوزان یشد و آتش آن همۀ خانواده و ظالم و مظلوم را با هم م یر ظالم نمیبانگیگر
رود، بلکه او هر کس را جداگانه  یاعمال او نم یالم و خرابر کنترل ظیض خدا زیقدرت، عدالت، و ف

به ضرر ظالم  یراض یکند. بعالوه او حت یت میکند و بر حسب قلبش سرنوشت او را هدا یم یداور
استاد دربارة طالق  ی، وقت7 : 7  گرداند. جامعه  یم را جاهل میداند که ظلم، مرد حک یست چون میهم ن

 یا د، به او طالقنامهیخواه ی( نمیانت و عدم وفاداریگر همسرتان را )بعلت خگفت که ا یداد م یدرس م
ا یداد. ارم یح میها ترج کرد، بلکه آنرا به ظلم در رابطه ید میینکه او طالق را تأی، نه ا1 : 11  ه ید. تثنیبده
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دارد و  یر اسارت نگه ماشتباه معتبر نگاه داشته شود، در واقع دو نفر را د یکه بعلتها یا ، عقدنامه 8 : 2 
نکدام یه یکه نه آنّا و نه اب یشود. ظلم یخانواده م یۀ اعضایگر و بقیکدیباعث ظلم و گناه نسبت به 

کرد که  یک میشتر تحریآمد آنها را ب یکه ببار م یخراب یها وهیوجود آنرا از طرف خود باور نداشتند و م
کرد. آنّا  یدا میراه خود را در رابطۀ آنها پ یگرینوع دگر دراز کنند و باز ظلم بیهمد یانگشت اتهام بسو

زتر باشد یینه تمیینه هستند. هر چه آییگر مثل آیهمد یها برا کرد که انسانها منجمله زن و شوهر یفکر م
د. یرود که در صدد درست کردن خود برآ یم یشتریند و احتمال بیب یخود را بهتر م یبهایطرف مقابل ع

د خودتان را عوض یکن ید سعیاول با ین بود که استاد گفته بود در هر مشکلیهم یراکرد ب یآنا فکر م
ز و شفاف عمل یینۀ تمییگران مثل آید ید. آنوقت برایرا از خودتان شروع کن یکرده، اصالح و پاکساز

در  ید. وقتید آنها را کنترل کنیا بخواهید و یکرده باش یا ینکه در عوض کردن آنها سعید بدون ایکن یم
ر نسبت به خود ین تصویم و اینیب یچشم او افتاده م یکه رو یزیر چیم تصویکن ینگاه م یچشم کس

است در چشم خودمان. پس  یم، آن چوب بزرگینیب یم یار کوچک است. پس اگر پر کاهیبس یئیش
ود و خ یم و اول تمرکزمان رویاوریرون بید اول چوب را از چشم خودمان بیم، بایدید یپر کاه یوقت

رود و راه صلح باز  ین میر کاه خود بخود از بیرون آمد، تصویباشد. چوب که ب یگرید یبعد رو
 کردند و بس. یدند و آنرا محکوم مید یم یگریفقط پر کاه را در چشم د یشود. آنّا و اب یم

نها را ک ورقۀ کاغذ که آیهم بجز  یوصل و وصال ین بود که هر چند آنها جدا نبودند ولیجه ایو نت 
شود  یکنند که اول سند طالق امضاء م یدند. مردم فکر مید یشان نمیکرد در زندگ یزن و شوهر اعالم م

 یگریشود و در دل طرد کردن د یرود، اما در واقع اول تعهد شکسته م ین مین از بیو بعد تعهد طرف
کرد که  یمضاء کردن. آنّا فکر مرد و قطع کردن نه ا یعنیرد. طالق یگ یافتد و بعد طالق انجام م یاتفاق م

نکه غرور یباشد تا به تعهد و محبت اولش برگردد، غافل از ا یاب یبرا یتوانست شوک ید طالقنامه میشا
چ. او سالها یا هیا اول باشد ی یاب یخواست در زندگ یر قابل برگشت کرد. آنّا میو تعصب آنها آنرا غ
نطور یهد و خود را به اشتباه ا به او مقام اول را ند یابست اگر یکند که مهم ن ینتوانست خود را راض

تها و بدون اجبار  یدهد تا فارغ از مسئولیانتخاب م یآزاد یگر به ابیکبار دیقانع کرده بود که با طالق 
د یکنم، شا یبند محبت تو پاره م "م و انتخاب خود او را اول قرار دهد. بقول معروف یازدواج، با تصم
م را گرفت و دوباره ین تصمیا یآمد که اب یبنظر م یبعد هم وقت "م.یکتر شویبهم نزدگره خورَد و 

 یگر. آنا درست فکر مید یکسال دوباره همان آش بود و همان کاسه و طالقیازدواج کردند، بعد از 
 یعنی دادید انجام میکه باینکار را وقتیستد، اما چون ایازدواج  با یخود برا یارهایمع ید رویکرد که با

توانست محکم  ینم ینداشت و وقت یمحکم یپا یقبل از ازدواج، انجام نداده بود، بعد از ازدواج جا
را از  یبعد از طالق اب ینوقت حتیکرد. اما آنّا ه یطالق استفاده م یعنین حربه یستد از آخریبا

رفت یپذ یر، میید تغیست سال بازگشت او را، به امیش رد و قطع نکرد و بارها و بارها به مدت بیزندگ
ن نوع با هم یداشته بود. ا گذاشته و نگه یگران را در ابهام و سردرگمین هم اشتباه بود و خود و دیکه ا

 داد. یبودن هم قطعاً خدا را جالل نم
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از همسر و  یاز آننه دارند، مثل قدردان یمثل اکثر مردم شهرشان در رابطه با قدردان یآنّا و اب 
نکه قدر آننه خدا به آنها داده بود یا یکردند. آنها بجا ید، عمل و رفتار میعکس  آننه بافرزندانشان، بر 

گرفتند، برعکس به حرف  ینامعلوم  قرار نم یزه هایگران با انگیر نظرات دیدانستند و تحت تأث یم
ن برکات آ یدادند و کمتر بفکر نکات مثبت و برکات و شکر کردن برا یت میش از اندازه اهمیگران بید

 یبخاطر آنها زندگ یکردند و حت ید حساب میش از آننه بایفکر و حرف مردم ب یبودند. آنها رو
ماند  یادشان میکه ب ینند و خاطراتیب یده بود که اصوال مردم فقط حال را میکردند، اما آنّا به تجربه د یم

شود و به  یعوض م یورد مطلبدشان در میفکر و عق یالوقوع هستند. آنها براحت بیاکثراً خاطرات قر
 یاسینما و افراد سیس یها ر، ستارهیرود. چقدر مشاه یرون میا بد خاطرات از ذهنشان بیخوب  یراحت

از ذهنها محو و نابود شدند. و  یبودند و بعد از مدت کوتاه یاند و در زمان خود بت مشهور آمده و رفته
ده بود یاستفاده نکرده بود و کارشان را به طالق نکشان د غلط آنهاین دیکاش غرور از ایکرد ا یباز فکر م

ده و به فکر یگر را بخشیقبول کرده همد یک زنگ خطر با فروتنید فقط آنرا بعنوان یکش یا وقتیو 
د و دشمن یتا غروب آفتاب به سالها کش ینطور نشد و بخشش بجایآمدند. اما ا یاصالح مشکالت بر م

 افت. ی یادیمجال ز
نکس درد او را یآمد جز استاد ه ید چون بنظر میکش یبه شاگردان کالس انداخت و آه یآنّا نگاه

 یر دست استاد بودند، بخصوص اگر خودشان زندگیشتر سرگروهها که سالها زیب یفهمد حت ینم
گذاشته بودند که در طالق افتاده  یمحکوم کردن کسان یداشتند تمام تمرکز خود را رو یموفق ییزناشو

شد درک  یکه باعث طالق م یده بودند و نه دربارة ظلمینها عمق درد استاد را نه از طالق فهمبودند. آ
بودند  یتوانستند داشته باشند اگر آنرا تجربه نکرده بودند؟ در کالس کسان یداشتند. چطور م یحیصح

به  یدیمگر ایقائل نبودند و نه د یخود ارزش یگر برایا غلط، دیها درست  تین محکومیکه بخاطر ا
توانست غرور  یمانده بودند. اگر مرد مطلقه بود، نم یبهتر داشتند، تازه اگر هنوز در کالس باق یزندگ

کردند، فراموش کند و اگر زن  یشاگردان که هر روزه آنرا خردتر و خردتر م یر پایاش را ز شکسته
و استاد تنها  یکرد او، اب یم در جامعۀ شهر محبت. آنّا فکر یمطلقه بود دو برابر مطرود جامعه بود حت

گرفتند. آنها قضاوت  یمین تصمیقتاً بر آنها چه گذشته است و چرا چنیدانند حق یهستند که م یکسان
م و یالقدس دادند و او ترم ار ملزم کردن را فقط به روحیت اختیرا بعهدة استاد گذاشتند و در نها یاصل

د. و هر چند ینجامینوقت به وصال نیآنها ه ییجدان یشان آورد هر چند که آخریبرا یبخشش و آزاد
داد، بخشش بود آنهم بخشش  یا غلبه میمانشان که آنها را بر دنیاد ایگرفتند که راه ازد    ادیر اما آنها ید

 5 -2 :17 د. لوقا یرس یگ نمیرش به ته دینوقت کفگیکه ه یمکرّر و نامحدود
و بخصوص در  یبطور کل یخ بوده و هستند ولیتار یطدر  یکرد هر چند که زنان ظالم یم  آنا فکر 

او خوانده بود که  یگرفتند و حت ی، مظلوم قرار میط فرهنگیر شرایشتر زین زنها بودند که بیشهر آنّا ا
تحت رفتار ظالمانه در  یکیداد که از هر چهار دختر نوجوان حداقل  ین کشورها آمار نشان میتر در آزاد

ل مختلف طالق کمتر بود و هر چند که در ین، بدالیش از ایگرفتند. سالها پ یممدرسه و محل کار قرار 
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هر  ین بود که بطور کلیل کم بودن طالق ایاز دال یکیست، اما یمجرم ن ییکنفر به تنهای یچ طالقیه
لۀ آن درصد طالق را کم یبود که انسانها بوس ین راهیحق طالق با مردها بود. ا یچند زنها مظلوم ول

که زنها در خارج از خانه هم  یین زمانه به زنها هم حق طالق داده شده و از آنجایبودند. اما در ا کرده
کنند،  یر ظلم زندگیخود هم ز یخصوص یخواهند عالوه بر اجتماع در زندگ  یگر نمیکنند و د یکار م
 یجهان یکاش قانونیکه اکرد  یآورند. اما آنّا آرزو م ینند، آنرا بعمل هم میب یچاره را در طالق م یوقت

دادند تا به  یم میکردند و به آنها تعل یح همسر آماده میانتخاب صح یوجود داشت که مردم را برا
 رند که از حق طالقشان استفاده نکنند.یاد بگیگر ظلم نکرده  یهمد
 ی. بران به آنها قبوالنده شده بودیا یف بودند، ولیر و ضعیش، زنان هر چند اسیدر دو هزار سال پ 

ر دست باشند و مقام دوم را نسبت به مرد داشته باشند. در آنزمان حق طالق فقط یبود که ز یآنها عاد
گونه است. اما استاد چه در حرف و چه در عمل  نیکشورها هنوز بهم یبا مردها بود چنانکه در بعض

هماهنگ با کالم  برابر بودن ارزش زن و مرد را به آنها نشان داد. در مورد طالق در واقع او
، او قبالً هم گفته بود که از طالق 8 و 7   :11  ی، مت5-  2 :12 را محکوم کرد. مرقس  یاش سنگدل یشگیهم

دانست که ظلم است  ی، چون او م11 و 11  و 1 :1 ش یدایشتر. پیاز ظلم ب یمتنفر است و از ظلم هم، و حت
 یوقت ی، ول11 : 1  یم از طالق ابراز کرد. مالکانجامد، تنفر خود را هم از ظلم و ه یکه به طالق م

از ید بر نیطالق داد، جواب او تأک یتوان به هر علت  یا میدند که آیامتحان از او پرس یون از رویمذهب
 یکیشدن زن و شوهر بود. چون با  یکیاز طالق است و آن  یریازدواج بود که الزمۀ جلوگ یاصل

 شد. یطرح نمگر سؤال طالق دادن میشدن بود که د
نجهت ید. و گفت از ایشانرا مرد و زن آفرید که خالق در ابتدا ایا مگر نخوانده"ن به آنها گفت یبنابرا 

ن بعد از آن یک تن خواهند شد. بنابرایوندد و هر دو یش بپیمرد پدر و مادر خود را رها کرده بزن خو
  1-1 :11  یمت "دا نسازد.وست انسان جیک تن هستند. پس آننه را خدا پیستند بلکه یدو ن
ندازند، ین بودند که استاد را به تله بیا یده بودند و فقط در پیشدن را نفهم یکی یمخالفان که معن 

خواستند چون  یدادن طالقنامه م ید او را براییتأ یعنیدند یپرس یجسمان ییباز در مورد طالق و جدا
دند پس از بهر ین پرسیک رابطه. بنابرایبود نه آنها فقط مذهب و قانون  یهم ازدواج و هم طالق برا

دن قلب سخت آنها بود یدهند و جدا کنند؟ جواب استاد با د یا امر فرمود که زن را طالقنامه یچه موس
ستند ین یکی، و در واقع گفت که اگر 1-2 : 11  یان کرد. متیو موجّه طالق را زنا ب یکه شرط اصل

ا یدند که آیامتحان کردن استاد از او پرس یزة غلط و برایون با انگیبمذه یتوانند جدا شوند. بعبارت یم
د گفت مخالف آن و آنها گفتند اگر خدا ید یا مخالف آن و او که دل آنها را میخدا موافق طالق است 

خ را به سه یش قانون گذاشته است؟ آنوقت او با جوابش در واقع تاریمخالف طالق است پس چرا برا
ض. قبل از گناه بر یعت، و دوران فیم کرد، قبل از گناه، بعد از گناه و در زمان شریقسمت مجزا تقس
در کار نبود، اما بعد از گناه دل انسانها  یشدند و طالق یکیازدواج، زن و شوهر  یطبق ارادة خدا برا

 یراان آورد و بیعت عدالت را به میان آمد و خدا با شریسختتر و سختتر شد و ظلم و طالقها به م
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ض است که مافوق عدالت است، پس طالق را یطالق قانون گذاشت. آنوقت گفت که حال زمان زمان  ف
ال از نظر خدا و  دهیا یمنع کرد. هر چند که عدم طالق مطلق و ازدواج موفق، الگو یمحدودتر و نه بکل

نش الزم داشتند به آنها یانجام فرام یرا که برا یید قدرتهایانسان بوده و هست. خدا که زن و مرد را آفر
را اول گذاشته تا  یگریازها و احساسات دیم و ارادة خود نید. او به آنها قدرت داد تا با تصمیبخش

تواند با همسر  یآن کار نکند نم یرد و رویم را نگین تصمیا یا شوهریشوند. اگر زن  یکیبتوانند با هم 
شود. جواب استاد در واقع  یگر پر میفراد دزها و ایکم با چ ن آنها کمیشود و فاصلۀ ب یکیخود 

ل طالق ذکر شد از نظر خدا فقط همبستر شدن با یزنا که تنها دل یبود چون حت یکل یدستورالعمل
آلود انسان به آن  دارد که هر چه زمان جلو رفته است، افکار گناه یادیست و ابعاد زیگر نیشخص د

خدا  یده است. بله برایکشان یعتریبه ابعاد وس یسترده و زنا را از همبیبخش یادیز یشاخ و برگها
کند چون او را که  ینبودن با همسر زناست، چنانکه خدا قومش را نسبت به خود زناکار خطاب م یکی

با خودش و زنا بحساب  یا را دشمنیبا دن یشوهر و پادشاه اوست اول قرار نداده بود. خدا دوست
ندازد در دل خود با او زنا کرده است. ینظر شهوت ب یهر که به کسد یگو ی، و م1 :1 عقوب یآوَرَد.  یم
 18 : 5  یمت
دادند و  یم میتعل یعتیو شر یمقدس را قانون مطالب کتاب ین شاگردان استاد هم بودند که بعضیدر ب 

ل یا استفاده نکردن از جواهرات و وسایها پوشاندن سر زنها و  یض. مثآل بعضیرا بر اساس ف یبعض
سا را از یدر کل یا شبانینکه با استناد به کالم خدا حق حرف زدن و یا ایکردند و  یرا قانون م شیآرا

ک از شاگردان ینینجاست که هیکردند، اما تعجب ایمنع م یطیا طالق را در هر شرایگرفتند. و  یزنها م
از شاگردان او به ک ینیخ هیتار یا در طیآورد. آ یکرد در نم یگناه م یاستاد عمالً چشم خود را وقت

ا یون، و یزیدر مجله، تلو یآلود ر گناهیچ تصویا هیبودند؟ و  با نظر شهوت نگاه نکرده  یچ زنیه
نکه چشم یشد بدون ا یآنها فاش م یگناه زنا یبودند؟ پس چرا گاهگاه  دهیمختلف ند یتهایسا وب
در آورده شود و  یچشم کس ن نبود که عمالًیدانند که منظور خدا ا یدر آورده شود؟ چون همه م یکس

کنند و فقط استاد  یشاگردان هم گناه م یگناه و عواقب بد آن داشت. بعالوه حت ید بر بزرگیفقط تأک
کامل است و بس. در واقع آننه هم در قلب استاد در مورد طالق بود، محکوم کردن زن و مرد  یالگو

ت ما را دوست دارد و یریهمه، ما و خ ش ازیت خدا که بیشناخت شخص یبود برا یمینبود، بلکه تعل
نجامد و خانواده ید تا ازدواجتان به طالق نیکن یدور ید و از ظلم و سختدلیشو یکید با هم یگو یاو م

 یا دانست که هر خانواده یعواقب وحشتناک طالق گرفته شود. اما او خوب م یاز هم نپاشد و جلو
دانست که همۀ زن و شوهرها  یکنند. او م ینبال نمت مخصوص خود را دارد و همه قلب او را دیموقع
ست. چه ین یاز گناه و عواقب آن کاف یریجلوگ یک نفر برایم یشوند و در ازدواج تصم ینم یکیبا هم 

از طالق دارد. بله،  یشتریادامه دادن صدمۀ ب یموارد ماندن در ازدواج و به ظلم و سختدل یبسا در بعض
بود که هر کس  یکل ینبود، بلکه دستورالعمل یعتیعاد طالق بصورت شرجواب استاد جواب به تمام اب

ش بکار ببرد. و البته همه در یت خدا و در رابطه داشتن با او آنرا در زندگید با شناخت شخصیبا
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ط یکنند. استاد با همه بر طبق ارادة خود و شرا ینبرده، آنها را تجربه نم یشان به همۀ ابعاد طالق پیزندگ
 یبعض یبرا یست که طالق گناه است ولین نی، البته منظور ا17-15 :1 کرد. لوقا  یا رفتار مقلب آنه

ست، بلکه منظور ینطور نیها آنرا دوست دارد. نه ا یا خدا از طالق متنفر است اما در مورد بعضیز، و یجا
 یداوند قاضر قابل قضاوت است و تنها خیغ یگریش از هر رابطۀ دین است که رابطۀ زن و شوهر بیا

ا اجازه یشاگردانش عمل کند و  ید خود در زندگیتواند به صالحد یدان کامل است که م شیعادل و پ
رد، بلکه مافوق آن است. او همانطور که یگ یند، چون او نه تنها در قالب قانون قرار نمیایدهد طوفانها ب

د بر یکالم استاد چون تاک، در 18و17 :1 ز هست. مرقس یعت نیشر یصاحب سبّت است، صاحب تمام
م ینیب یم مثالً نمینیب ینکته به نکته نم یها دستورالعمل یادیز یزهایعت، دربارة چیرابطه بود و نه بر شر

بدهد، اما با توجه به تمام کالمش و  یقیق پزشکان دستورالعمل دقیافت شفا از طریکه او دربارة در
شفا به او  ید برایم که هر چند بایدان یه است مت او شفا دهندینکه در نهایت او و ایشناخت شخص

م. چنانکه ینیب یاز طرف خدا م یا لهیم و آنرا وسیکن یم، اما استفاده از پزشکان را هم رد نمیتوکل کن
ر با کالم خدا یکه مغایم در صورتیکن یت مین هم رعاین هر سرزمین اصل را دربارة انجام قوانیهم

از  یا کند تا گمشده یتواند استفاده کند و استفاده م یز میخدا از همه چن است که ینباشند. لُب مطلب ا
ان ی، روم11 :11 ل یا بدست آوَرَد. دوم سموئیمقدس را در دو دن یات، آرامش و شادیاو گم نشود و ح

 11 :5 عقوب ی،  2 -1 :12
که باعث  یا یوستق بود. دیصادقانه و عم یشدن و دوست یکیدنبال  یآنّا در ازدواج با کاظم و اب 
و  یاو نه جاه و مقام مهم بود و نه مال و منال. او دنبال سادگ یبرا یشد. در زندگ یآرام م ییزندگ
، اما او 17-15 : 15  مان یشد. امثال سل یر میپذ بودن با همسرش امکان یکیبود که فقط در  یآرامش

 یده بود. او که زنیرفه را ننشصادقانه و دو ط ین احساس دوستیاش ا یینوقت در رابطۀ زناشویه
دالن را  قتاً سادهیاد گرفته بود که خدا حقیش را به خدا داده بود، در روابطش یساده دل بوده و زندگ

آنّا را از  ییسازد. همانطور که در مورد کاظم بطور معجزه آسا یران را آزاد میکند و اس یمحافظت م
آنّا تفکر  ید. برایرا به شهرشان برگردان یاب ییمعجزه آسا ، بطوریرون آورده بود، در مورد ابیشهرشان ب

 یاو خدا یار لذتبخش بود چون خدایش بسیجاد آرامش در زندگیا یخدا برا یبه محبت و کارها
رند یگ یدو نفر طالق م یکرد. وقت یمافوق قانون خودش عمل م یبود که مافوق قانون و حت یبیعج

ار سخت است که در مورد یشان بسیوران ازدواجشان بوده، براکه در د ییها ها و دعوا یبعلت تلخ
با روابط  ینیریش یانتقام گرفتن نباشند و زندگ یگر بخشش و آرامش داشته باشند و دائم در پیهمد
ش، یض و عمل کرد خدا در زندگیگران بر قرار کنند. اما در مورد آنّا بخاطر بخشش، فیح با دیصح
آنها  یبرقرار شد که احترام و قدردان یطور ین او و کاظم و ابیلح بو ص یبعد از طالق دوست یمدت
 یشده بود. کارها ید. انگار تنها مشکل آنها ازدواجشان بود که باعث آنهمه ناهماهنگین برابر گردیچند

ش یتوان در قالب قانون قرار داد. در مورد کاظم، نه او، که به خانوادة پدر یب است و او را نمیخدا عج
دانستند  یگر را هم نمینکدام حاضر به طالق نبودند، اما قدر همدید داشت و نه آنّا، هیشد یستگاب و
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دار شدن، کاظم که در شهرشان قدرت داشت  ازدواج نکرده بودند. و بعد از بنه یزة درستیچون با انگ
د. یش را نخواهد دیها بنه یگر رویکرد که اگر فکر طالق بکند، د ید میرد، او را تهدیها را از آنّا بگ بنه

خواست به آنجا برود.  یتوانست و نه م یکه نه کاظم م ییرون برد به جایها را ب خدا با معجزه آنّا و بنه
بازگشت به شهرش  یبرا یلیچ دلینکه هیبا ا یش کاظم برگردد. و اما در مورد ابیتوانست پ یآنّا هم نم

هم در شهر فرنگ  یادیز یهایو تازه وابستگ کرده بود یسال دور از آنجا زندگ ینداشت و سالها
پشت سرش را خراب کرده و به شهرش  یرغم زمان نامساعد، کارش را رها کرد و تمام پلهایداشت، عل

ر شده بود هر یگر دیمان برگشت دیکه پش ینان که خدا او را برده و روزین اصرار و اطمیبرگشت، با ا
د که ین دینباره موافق بود، اما با اید. البته آنّا هم با او در اچند که هنوز اصرار داشت رفتنش از خدا بو

در رفتن  ید که قلب ابیدیت را راه چارة آنها قرار داد چون مین هدایصبر خدا به سر آمده بود و او ا
 "م.یدیخدا بر ما رخنه کرد چون او را بحسب قانون نطلب"د یگو یموقت. داوود م یدر رفتنها یبود، حت
ن بود که در یدند ایطلب ید بر طبق آن خدا را میبا ی، و قانون شهر محبت که آنّا و اب12 :15 خ یاول توار

دادند.  یخود دخالت م یها را در نقشه یگریت دیدند و دائما رضایبخش یگر را دائماً میازدواجشان همد
هم جلو  مان دست در دستیدرس استاد را از راه سخت تجربه کردند که بخشش و ا یآنّا و اب

مان ما باعث یمان ما و ایاست که بخشش خدا باعث ا یا مان ما راه دوطرفهیروند. بخشش خدا و ا یم
مان را که خدا در قلبمان یگر بخشش است که آن تخم ایبخشش خداست. و در رابطۀ ما انسانها با همد

و تمام مشکالت آن غالب  ایاست که بر دن یمانین ای، و ا1-1 : 17 کند. لوقا  یاد و بارور میکاشته ز
ست که او یزیآنن یعنیدن خدا بر حسب قانون یگر طلبیکدیدن ی، بخش5 : 5 وحنا یشود. اول  یم
لغزش خوردن و لغزش  یدن است که جلوین بخشی، چون ا12 : 5  یم. متیخواهد ما آنرا انجام ده یم

شود. و اما لغزش  یم یمدخورد و ظلم ع یبخشش نباشد، شخص لغزش م یرد، چون وقتیگ یدادن را م
جه ین برود که شخص ما را نبخشد و در نتیشدن که احتمال ا یگریعمداً باعث خشم د یعنیدادن 

کطرفه است همانطور یبخشش  یمواقع وقت یاریابد. بهر حال در بسیان ادامه ین جریلغزش بخورد و ا
 15 :1 ا یافتند. ارم یشها اتفاق مجه عقوبت خدا، لغزیض مردم و در نتیگفت بخاطر قلب مر یکه استاد م

به طالق  ین حقیدند که کوچکتریترس یتر بودند و م ریاز سر گروهها از استاد هم سختگ یبعض 
ح و یازدواج صح یم برایکه بدون تعلیاد طالق شوند، در حالیکردند مبادا باعث ازد یبدهند چون فکر م

عت بود و بس. انگار یار آنها فقط قانون و شرن اصریاز طالق، ا یریشگیادامۀ آن و بدون کمک به پ
زن و  یداد. وقت یکرد و شفا نم یبعد از مرگ، عمل نم یتعجب بود که چرا نوش دارو یآنها جا یبرا

عت بلکه یست، آنوقت نه به اجبار شرید نیمف یز است ولیخودش جا یشوهر بدانند که طالق در جا
با هم ادامه  یکنند که در محبت و بخشش به زندگ یب مانتخا یباز و با آزاد یدیبا خواست خود و د

ن قدرت را نخواهد داشت. آنّا یمرگ هم ا یدهند تا مرگ آنها را از هم جدا کند و آنوقت حت
دانست که خدا از طالق متنفر است.  ید، و مید از کالم خدا اطاعت نماید دعا کند، بایدانست که با یم
ن بود که همۀ انسانها منحصر بفردند و خدا هر یداده بود و آن ا را هم استاد به او یگریدرس د یول
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کند. خدا محبت  یت میش هدایکه دارد در چارچوب استانداردها یط منحصر بفردیک را بنا به شرای
ن یکتریکند، بخصوص از طرف فرزندانش و نسبت به نزد یاست و محبت خدا ظلم را تحمل نم

عت بود محبت را مافوق یر شریکه انسان ز یدر زمان یا حتن خدیهمسر خود. هم یعنیاش  هیهمسا
ک باشد و در کنترل یخواست به خدا نزد ینکه هر کس که نجس بود اگر دلش میعت قرار داد در ایشر

-18 :22 خ یشد. دوم توار یکند، با وجود نداشتن امکانات باز هم پاک محسوب م یو اطاعت او زندگ
درست کردند که ظاهراً درست  یل در آنطرف رود اردن مذبحیسرائم ایدو سبط و ن یا وقتی، و  12

ب است یه نکرد. آنوقت چقدر عجیعت بود، خدا به قلب آنها نگاه کرد و آنها را تنبیبرخالف دستور شر
مورد طالق، ظلم را در  یم با منع بیباعث شو یم و حتیکن یعتید طالق را شریم در عهدجدیاگر بخواه

ا ی یشود، زان یده میکه به برادر نامیض گفته نشد که اگر کسیتازه مگر در زمان ف م.ییق نمایر تشویشر
د بلکه غذا هم ین شخص معاشرت مکنیا ستمگر باشد با چنیگسار یا میا فحاش یپرست  ا بتیطماع 
د د با مریگو یم که مینیب یم یگریل دیر از زنا دلیعت هم بغیدر شر ی، و حت11 : 5 ان ید؟ اول قرنتینخور

و جان خود را  یاو را آموخته شو یخلق همراه مباش مبادا راهها تندخو معاشرت مکن و با شخص کج
بزرگتر از  ییکتر از همسر و چه بهایهمراه نزد ی، چه کس15 و 11 :11مان ی. امثال سلیدر دام گرفتار ساز

مان ماست؟ اگر یادن ااسارت و از دست د یطان برایخطرناکتر از دام ش یبا خدا و چه دام یرابطۀ ابد
ن و یاش را بگردن زم یر کج خلقیا تقصیکند و  یه میا آنرا توجیخود اصرار کرده،  ییدر تندخو یکس

با او به ما هشدار داده نشده است؟ پولس  یا عاقبت همراهیخواهد عوض شود، آ یاندازد و نم یزمان م
جه مجبور به رفتن به یز خدا نبود و در نترا که دنبال اطاعت ا یبود، هم قلب یمیقد یگروهها که از سر

رهبران را مورد انتقاد  یحکمت یو ب یتفاوت یکرد و هم ب یشد، محکوم م یا میدادگاه و استفاده از قانون دن
ان شما یا در مید آیپرس ین آنها حل شود و مید بیگفت که اختالفات شاگردان استاد با یداد و م یقرار م

رود و آن  یان برادران خود حکم کند. بلکه برادر با برادر به محاکمه میاند در مست که بتویک نفر دانا نی
قبول  ینکه بجاید و دوم این است که با هم مرافعه داریمانان. اول از همه قصور شما ایا یهم نزد ب

ت د. آنوقیساز ید و برادر خود را مغبون مید که طرف ظالم باشیکن ید انتخاب مینکه مظلوم واقع شویا
را فاسقان و ید زیب نخوریشوند. فر ید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمیدان یا نمید آیپرس یم

گساران و فحاشان و ستمگران وارث یان و متنعمان و لواط و دزدان و طمعکاران و میپرستان و زان بت
و دخالت  یانمین حرف او هر چند دربارة برادران ای، ا12-5 :1 ان یملکوت خدا نخواهند شد. اول قرنت

ماندار و طالق ین آنهاست، اما اصول آن در مورد رابطۀ زن و شوهر ایم رهبران در اختالفات بیمستق
ست که آن یگروه آنها کاف سر یحکمت یو ب یتوجه یاوالً ظلم همسر و دوماً ب یعنیکند. یآنها هم صدق م

 یظلم و قلب ظالم و عدم رهبرست که محکوم است بلکه ین طالق نیزوج را به دادگاه بکشاند، اما ا
بهرحال  یکشاند. ول یا و به طالق میطرف مظلوم را به دادگاه دن یح است که دادخواهیصح
خواستند در مرافعۀ زن و شوهرها دخالت کنند و نه احتماالً راه آن را  ید نه میجد یگروهها سر
د ییل موجه تأیرا که استاد با دل ییآنها یند حتید نماییرا تأ یچ طالقیدند هیترس یدانستند و هم م یم
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دند اصرار ید یگروهها م ن ترسها بود که هر بار سریکردند. بخاطر ا یکرده بود. آنها فقط طالق را منع م
کند،  یجاد میکه خودشان درک کرده بودند، اشکال ا یعتی، آنهم شریعتیآنها در منع طالق بطور شر

نکه ینمودند. غافل از ا ین خود را کاملتر عرضه مین دیا کم کردند و کم یبه آن اضافه م ییها تبصره
ز ارواح الزم دارد تا بتوان ییو تم یص روحانیمان تشخیا یزها منجمله ازدواج با بیه چیطالق هم مثل بق

ص یآوَرَد تشخ یمان مینده ایکه در آ ینبوت دربارة ازدواج با کس یخدا را برا یا صدایز و یطالق جا
اوست که  یشدانیتوان درست کرد و رابطه با او و قدرت پ یتر از خود خدا نمکامل یعتیداد. شر

ا نه. چون عالوه بر قدرت یهست  یدیک ازدواج بخصوص امی یا برایدهد که آ یم یص روحانیتشخ
ن وعده را به همه داد که یتوان ا یمعجزات خدا، در آنجا دو قلب و دو ارادة آزاد در کارند. بله، م

بدون  ینکار را حتین وعده را داد که او ایتوان ا یتواند ازدواج آنها را حفظ کند، اما نم یقدرت خدا م
ا زود یر یدر اطاعت خداست که د یآن زوج با خدا انجام خواهد داد. در هر حال عملکردها یهمکار

 گاه کنند.باال انداخته به آن ن یگران با ابرویش از موعد انجام شدن آن دیاگر پ یشوند، حت یثمربخش م
انسان بود که او  ینطور از ظلم کردن. اما سنگدلیاستاد گفته بود که خدا از طالق متنفر است و هم 

و  یا گرفتن طالقنامه که تازه استاد آنرا بعنوان چارة قانونید نه دادن یکشان یم ییرا بطالق و جدا
سته )هر یناشا یزیرد در زنش چم ی، چون وقت1-1 : 11 ه یکرده بود. تثن یمعرف یسنگدل یبرا یعتیشر
ده و یکردند.( د یکرد او را سنگسار م ینکه الزاماً گناه باشد چون اگر زنا مید نه ایایکه خوشش ن یزیچ

شد و به یرفت، زناکار محسوب نم یگر مید یزن با طالقنامه به خانۀ شوهر یراند، وقت یاو را از خود م
ت یگر از شخصید یشد. دادن فرصت یبه او داده م یمکردند و شانس دو یاو بنشم بدکاره نگاه نم

ن زنا گرفته بودند هم اجرا کرد و به او یکه در ح یا  هیدر مورد زن زان ین را حتیخداست، چنانکه ا
ماند که  یگر زنده نمیکردند، زن د یه را سنگسار میعت زن زانیاگر طبق شر یگر داد. راستید یفرصت

ض و محبت. یف یعنیعت به آنها داده شد ید و مافوق شریجد یونشوهرش او را طالق دهد. پس قان
آن را زنا که  ید به آنها داد و دادن طالقنامه را نه منع بلکه محدودتر کرد و شرط کلیجد یاستاد قانون

ر علت زنا طالق دهد یم هر که زن خود را بغیگو یانت است، اعالم نمود و گفت بشما میو خ ییوفا یب
 یتواند او را طالق بدهد. ول یم یگریانت کند، دیخ یکیاگر  یعنیاست.  یح کند زانرا نکا یگریو د

شود. اما چون در زمان  یمحسوب م یازدواج کند زان یگریدر کار نباشد، آنکه رفته و با د یانتیاگر خ
، 11 و 11 :12 ، مرقس 1 : 11  یست. متیاو کاف یشود، بلکه عذاب طالق برا یگر سنگسار نمیض است دیف

 یها زهیوجود ندارد. انگ ییال ست و نخ سهیدر کار ن یشدن یکیدر خارج از ارادة خدا ازدواج کردن 
با  یم است که حتیض خدا آنقدر عظیگفت ف یکند. استاد م یغلط در ازدواج است که قلب را سخت م

طرف بخواهند  انجامد، اما هر وقت که هر دو یانسان که به ظلم کردن او در ازدواج م یوجود سنگدل
د و آن دو را سه کرده و یایانشان بیازدواجشان مبارک شود و به طالق نکشد خداوند حاضر است در م

انت آنها استفاده کرده چشم هر دو را باز کند و یاز خ یبهم ببافد تا پاره نشوند. چون خدا قادر است حت
از  یبعض یض خدا را در زندگین فیا، آنّا 12 :11 مان یراه درست را به آنها نشان بدهد. امثال سل
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انت کرده و شوهر او یده بود که زن به شوهرش خیده بود. او دیکه از شاگردان استاد بودند د ییزوجها
آنها  یده بود و زندگیانت کرده بود و زن او را بخشیده بود که شوهر به زن خیده بود و دیرا بخش
انت حل شده بود و آندو بعد از یل خیه در کار بود و دلدا کرده بود، چون توبیو با صلح ادامه پ یبخوب

ض او به یکردند. آنوقت خدا و ف یگذار هیشان سرماۀرابط یشدن گرفتند و رو یکیم به یبخشش، تصم
خود  یاز آندو حاضر نباشد که از راهها یکیوست. اما اگر یانشان آمد و آنها را بهم محکمتر از اول پیم

پاره  یوجود ندارد و بزود ییرا رد کرده و باز نخ سه ال یو کمک آسمان ضین فیبرگردد، در واقع ا
 یها ن را نه ورقهیک بوده است. ایداند آن نخ ناهماهنگ کدام یان فقط خداست که مین میشود. در ا یم

خدا نشستن و خواسته و  یکند. پس چقدر ترسناک است جا ین مییانسانها تع یو نه داور یقانون
 ن حق و ناحق بودن زن و شوهر  اَسبَق.یکردن ب یخواسته داور نا

سالها  یلیخ یاو در درسها 18 : 11  کند. لوقا یرد، زنا میزن طالق داده را بگ یگفت اگر کس یاستاد م 
او بود گفت برو  یرند. اما به هوشع که نبید زن طالق گرفته را بگینبا یقبل هم گفته بود که کاهن و نب

مردم. البته او  یهوشع و هم برا یداشت، هم برا یغام خاصینکار منظور و پیار چون از یه بگیزن زان
ن فرمان او هم مثل خوردن گندم در مزرعه در روز یبهر حال ا ین فرمان را داد، ولیک ایبطور سمبل
ن خودش بود. و هر چند که او یدهندة اقتدار او بر قوان ش قبل از غذا نشانیا نشستن دستهایسبّت و 

از کالم  یا ا حمزهید گرفت و گفت که نقطه یکند، چنانکه خود تعم یدش قانونش را مراعات مخو یحت
ت یط او و منظور نظر خود رفتار کرده او را هدایشود، اما با هر کس مطابق شرا یل نمیگز زا او هر

ارادة آزاد به دن یم است، اما بخاطر بخشیها انجام شود. راه او ساده و مستقیاش در زندگ کند تا نقشه یم
ن راه یست اکثراً ایشه مطابق ارادة خدا نیمات انسان همیانسان و همکار کردن او با خودش و چون تصم

شخص انجام  یرسد و ارادة خدا چنانکه در آسمان است در زندگ یم به انجام نمیع و مستقیسر
ف یتواند تکل یرد، شوهر من ازدواج زنا کیدر ح ین است که اگر زنیم او ایشود. راه ساده و مستق ینم

ن امر در جامعه صد در صد انجام شود و ید که اگر این دیاو را با دادن طالقنامه روشن کند و با ا
توان   یز هست و میه نیجز زنا طالق ندهد، پس هر که مطلقه است زان یگریل دیچ دلینکس به هیه

کند. پس در صورت انجام کامل کالم  یه را گرفته و زنا میرد، زن زانیزن مطلقه را بگ یگفت اگر کس
انت نکرده بود و طرد یعت( داشتن طالقنامه بنفع زن مطلقه بود چون خیق )زمان شریخدا، در عهدعت

ض( طالقنامه به ضرر زن )مرد( مطلقه است چون نشانه و همانند ید )زمان فیشده بود و اما در عهدجد
شد و نه در  یهر آنّا آنطور که استاد گفته بود انجام من مسئله نه در شیانت اوست. اما ایخ یبرا یمُهر

بودند که  ییها شد و مطلقه ین قانون صد در صد انجام نمیدر شهر محبت هم ا یشهر فرنگ و حت
 زناکار نبود. یا ناخواسته مطلقه شده بودند و مطلقه مساویگر و خواسته یل دیبدال
گفت که در  یکرد و م ید صحبت میعهدجد ل شدن آن بایق و تکمیاستاد دربارة عهدعت یروز 

ره یو غ ی، بُعد اخالقی، بُعد اجتماعیمثل بُعد روحان یهمۀ ابعاد زندگ یبرا یادیق دستورات زیعهدعت
ن دو ابرو یششان را بزنند، بید گوشه رید لباس مردانه بپوشد، مردان نباینکه زن نبایوجود دارد. مثالً ا
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وجود  یل خوبین دستورات دالیهمۀ ا ید کرد. برایبدن( نبا یت بر رود برداشته شود و تَتو )عالمینبا
م، یشو یت میهدا یعت آزاد و با روح خدا بطور شخصیت شرید از محکومیدر عهدجد یدارد، اما وقت

 ین اجتماعینکه مو به مو قوانید باعث جالل خدا شود نه ایم بایکن یم و آننه میپوش یم، میخور یآننه م
م داده و یعت تعلید آنها را مثل شرینها خوب است، اما نبایم. هر چند که تذکر ایم دهعت را انجایشر
 یدو همسر و خدا. هر شخص یعنین سه نفر است ین منوال دربارة طالق که کامالً بید کنند. به همیتأک
اً باعث الزام ینجامد. ماندن در هر ازدواجیجۀ کارش به جالل خدا بیت شود تا نتید از روح خدا هدایبا

ق ینکه در عهدعتیچشاند و با ا یانت همسر را به هوشع میخدا درد خ 2  ست. در هوشعیجالل خدا ن
 ید مدتها در پاکید که آن زن بایگو یکند. اما خدا م ید مید عدالت، محبت را هم تأکین تأکیاست در ع

او از گناه باعث  یخوددارد. آنوقت است که ینما یمانیش را ثابت کرده اظهار پشیکند و وفادار یزندگ
ش یشود وگرنه محبت کردن به او بدون عدالت و بدون ثابت کردن وفادار یاش م نجات خود و خانواده

ن نه به نجات یدهد که ا یبرد و قلبش را سخت کرده حق را بخود م یشتر در گناه فرو میاو را ب
خواهد  یشود، چون او نم یخداترس م استفاده کردن از زوج انجامد و نه به عدالت، بلکه باعث سوء یم

 یکند که خدا دوست نداشته باشد. بخشش و محبت به شخص خطاکار بدون ثابت شدن وفادار یکار
وة عدالت در یرا میانجامد، ز یست و به عدالت نمیدر کار ن یمانیانجامد چون پش یاو به نجات نم

ادامه  یعنی یمانیو عدم پش 18 : 2 عقوب یرند. آو یرا بعمل م یکه سالمتیآنان یشود برا یکاشته م یسالمت
العمل  از عکس یالعمل هوشع سمبل ست.  عکسیعدالت یو ب یبه گناه که باعث بر هم خوردن سالمت

شه یمان شده باشد همیقتاً پشید است که اگر زن )مرد( حقیق و هم در عهد جدیخدا هم در عهدعت
مان را یت خدا باشد چون خدا قلب پشیبا هدا دیمات بایست و بهر حال همۀ تصمیبخشش باق یجا
 ند.یب یم

گروهها را مأمور کرد  از استاد خواست که در مورد طالق صحبت کند. استاد سر یآنّا در کالس بعد 
گر ید یک انتها به انتهایحات آنها از یح بدهند. جالب بود که توضیاند توض اد گرفتهینباره آننه یکه در ا

قسمت اول حرف استاد را که خدا از طالق متنفر است گرفته بودند و  یبود. بعض طیو از افراط به تفر
قسمت دوم را که  یست و بعضیز نیجا یچ صورتیکردند که اصال طالق در ه ید میتأک یآن بطور یرو

خواندند و جواز طالق  یرا ظلم م یچشم ابرو گفتن یخدا از ظلم متنفر است گرفته بودند و هر باال
ها فقط  ن زن و شوهریکه در همۀ ازدواجها مشکالت وجود دارد و خوشبختتریحال ردند. در ک یصادر م

ه و اساس ازدواج یدرصد تفاهم دارند، اما صحبت بر سر مشکالت در ازدواج نبود بلکه بر سر پا 52
ستاد در ست. آخر او ساعتها با ایکرد که استاد در چه فکر یداد و آنّا فکر م یبود. استاد به همه گوش م

دن لبخند یکرد و با د ین افکار به استاد نگاهیده بود و با اید یعمل ینباره صحبت کرده بود و کالسهایا
ن یم استاد از تعادل دور نبود. ایشه تعلید که مثل همیدر قلبش آمد چون فهم یاو شاد یلبها یرو

د. او در یکش یط میو تفر م او را به افراطیدر حضور او تعل یشه حتیاستاد بود که هم یدشمن اصل
م، ما را یندازیت خطرناک  بیست خود را در موقعین یازیکه ن ییگر، در جایازدواج هم مثل موارد د
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ن حرف یخورد. البته ا ینم یا نکه خدا محافظ ماست و به ما صدمهیکند به استناد ا ینکار میق به ایتشو
که شخص به استناد فرزند یاما در صورتفرزندانش وجود دارد،  یاو درست است و حفاظت خدا برا

  11-1 : 1  یت قرار نداده باشد. متیامتحان خدا خود را در آن موقع یبودن و برا
د خود را به یل امینکه شاگردان را آماده کند تا بتوانند دلیا یبحث آزاد، استاد برا یدر کالسها 
را بعنوان مخالف آن موضوع انتخاب  یا ک موضوع و عدهیرا بعنوان طرفدار  یند، افرادیگران بگوید
ل ین بود که خودشان در اعتقادشان با دالیا یشتر براین بید خود دفاع کنند. البته ایکرد که از د یم

ا آنها ینکه با مردم بحث و جدل و یا ید طرف مقابل را هم درک کنند نه برایت شوند و دیمحکم تقو
که  یکه در کالم استاد بود، در هر مورد یبیتعادل عج نجا بود که بخاطریند. جالب ایرا محکوم نما

اورند. و فقط خود یل بیاستاد دل ینکات خود از حرفها یتوانستند برا یمورد بحث بود، هر دو طرف م
نکار را یکند، ا یتوانست بعدالت داور ینکه میکرد و با ا یاو بود که هر دو طرف را بطور کامل درک م

 کرد. ینم
م، یشو یکه ما بنام خدا جمع میگفت وقت یا میاز شاگردان استاد بنام زکر یکید که اد آوریآنّا ب 

لۀ یها جمعند که صورت جلسه بردارند و در صدر مجلس خداوند بوس گرداگردمان فرشتگان با دفترچه
 از یعنید یآ یرون میقلب ب یادتیند و آننه از زیب یکند. او قلبها را م یم یالقدس جلسه را رهبر روح

رهبران است اگر بخواهند بدون  یبرا یمیت عظیگردد. پس چه مسئول یشود مکتوب م یزبان خارج م
، آنّا به فکر فرو رفته بود و در 11 : 2 ا یم دهند. زکریدل خدا تعل یالقدس و از دل خودشان بجا روح

ر آننه گفته شده و م، انگاینگاه کن یزمان یت و بیکرد که اگر همۀ اعصار را در نور ابد یفکرش تجسم م
ن ینکه ایبسته به ا ی( و در روز داوریاز انرژ یباشند )بصورت یدر فضا موجود م یشود همگ یگفته م
توان رد  یرد چون میگ یندة آن صورت میگو یبرا یا بنا کننده بوده داوریمخرب و  یکس یبرا یانرژ
افت. البته یشۀ آنرا دریر یا سالمتی، فساد وة آنیخ دنبال کرد و از میتار یا بنا را در طیو  یآن خراب یپا
خدا که داور است کامالً آشکار است.  یشه واضح نباشد اما برایانسان محدود هم ین رد پا براید ایشا
ت خدا داده شده یا رد طالق، اما بدون هداید و ییکه در تأ ییها ، چه بسا مشورتها و مشاوره21 : 11  یمت

نباره هم یمشورت دادن مواظب بود، اما در ا ید برایاند. البته هر چند که با بوده یبنا باعث خراب یو بجا
 بخشد.یخواهد کمک کند حکمت میکه م ینگرد و به کس یبه قلبها م یداور یخدا برا
ز، منجمله در روابط انسانها قدرت ین اعتدال او در همه چیداشت. ا یبیم استاد اعتدال عجیتعال 

اد یکرد، ناخودآگاه ب یفکر م یط در همۀ ابعاد و روابط در زندگیافراط و تفر که بهیداشت. آنّا در حال
ل یا همه باطل اباطیش خود گفت دنیاو گذاشت و پ یم افتاد و خودش را بجایمان، آن پادشاه حکیسل

م گرفته بود که یدر خانواده تصم یز و درشتیهر ر یرا که آنقدر برا یدم مردیاست. نگاه کردم و د
مجرد شد  یرد، اما وقتیم بگیکرد کاش مجرد بود تا خودش تصم ین او فلج بود و زن آرزو مزنش بدو
 یل است چون کسانین هم باطل اباطیدم که ایرد و دیم بگیش تصمیداشت که برا یکرد شوهر یآرزو م

شت و پندا یرا که خود را دانا م یدم احمقیدانند. و د یکه برکت ازدواج را دارند قدر همسرشان را نم
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ست که خود را آنطور یل است چون کین هم باطل اباطیدم که اید و دید یرا که خود را احمق م ییدانا
متقابل بود و  یق و احترامیعم ین او و عروسش محبتیرا که ب یدم مادر شوهریند. و دیکه هست بب

اس به او ماند، عروس با التم یم یرفت هر چقدر هم طوالن یمادر شوهر به خانۀ عروس م یوقت
نقدر ینشان ایکه ب یکرد که خوشا بحال مادر شوهر و عروس یشتر بماند. مادر شوهر فکر میگفت که ب یم

ن هم باطل یکنند، اما ا یجدا شدن از هم را م یست و بعد از دو سه روز با هم بودن آرزویمحبت ن
را  یدم مادرید. و دکشن یگر درد نمیدرد همد یمحبت برا یل است چون مادر شوهر و عروس بیاباط

بهتر را  یا بهتر و خانواده یل کند و امکان زندگیخته بود تا تحصیدخترش ر یش را بپایکه تمام زندگ
مادر بود  یدم که بیرا د یرد. و دختریاد بگیوقت نداشت مادر شدن را  یداشته باشد. آنوقت دختر حت

 یو ازدواج بهتر یمدرسه برود و زندگکرده بود، اما وقت نداشت به  یانش مادریاطراف یو خود برا
را قلب  یل قلبیل است چون با تحصین هم باطل اباطیکند. ا یخود مادر یها بنه یداشته باشد تا برا

 یز در جایدم که هر چیخودش ندارد. و د یزندگ یبنا یبرا یتوان ساخت و قلب مادرانه وقت یمادر نم
 باست.یخود و در تعادل ز

گروهها سپرده بود تا گله  که استاد به سر یتیگشت و داشت به مسئول یاستاد م یاافکار آنّا در حرفه 
ر دو دم است که ید و کالم او شمشیکرد. بله، خدا ما را بشکل خود آفر یکنند فکر م یرا مثل او شبان

الم از ک یاست که وقت یر دو دمیراند. زبان ما هم مثل شمشیم  یگر میکند و با دم د یک دم زنده میبا 
م و آنرا بزبان یاگر فقط به بُعد عدالت آن فکر کن یعنیم یبکار ببر یعتیم اگر آنرا شریکن یخدا صحبت م

ر با عدالت نباشد یکه مغا یم، بشرطیعوض بکار ببر یض و محبت بیراند و اگر آنرا با فیم یم، میاوریب
دم است اما خارج از آن  ر دوین شمشیکند. چون هر چند که محبت طرف مقابل عدالت در ا یزنده م
داند و  یر دودم است و استفادة آنرا بطور کامل مین شمشیکه صاحب ا یست. تنها کسیر نیشمش

از و یتواند از آن با حداکثر منفعت استفاده کند، خود خداوند است. اوست که هر کس را مطابق ن یم
دو دم کالم مبارزه کرد و برنده شد.  ریلۀ شمشیطان بوسیابان با شیکند. خداوند در ب یت میتش هدایموقع

مان ما به یطان با کالم او و با اعتبار آن مبارزه کند. و جنگ او با ما بر سر ایندارد که ش یپس تعجب
ن یم که چطور از ایت شویم که از او هدایریاد بگیم و یریاد بگید از خود خدا ین کالم است. پس بایهم

زدن، فقط در دست خداوند است چون  یاز لبۀ عدالت آن برا م. استفادهیر دو دم استفاده کنیشمش
ست که یمانداریا ی، و برا15  :11 کشد. مکاشفه  یمانان است که میا یب یعت برایبر اساس شر یداور
که باعث  یمی، تعل11 : 1، 11 : 1 م خدا را عوض کند و خود را در جنگ با خدا قرار دهد. مکاشفه یتعال
مانداران در ازدواج و خارج از ازدواج یا یو اخالق یمانیا یخدا در زندگ یها ردن آوردن استانداییپا

که قدرت و  یعتیم شریمان سست کند. و تعلیگران شده و آنها را در ایکه باعث لغزش د یمیشود. تعل
انجام  یگروهها برا لۀ سرید بوسیکه با یتیبرد. قدرت و هدا یر سؤال میالقدس را ز ت روحیهدا

نکه فقط بعد از مرگ ازدواجها آنها را با یشود نه ا یاز طالقها جار یریشگیدرست و پ یاازدواجه
بعد از سالها با  یض خدا حتیکه به ف یاند تعداد کم دارند. بله بوده ظاهراً زنده نگه یتنفس مصنوع
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ۀ مردگان را ات همین تجربیتوان بر اساس ا یاند، اما نم افتهیباالَخره جان گرفته و شفا  یتنفس مصنوع
مرتب  یابی، و ارزیص روحانیالقدس، تشخ م از روحیگذاشت. بلکه تعل یتنفس مصنوع یرو

نکه یرسد. خالصه ا ینم یبرد و کار ازدواج به تنفس مصنوع ین میاز به طالق را از بیازدواجهاست که ن
ند و کن یم یعت زندگین و بر طبق شریزم یبا استانداردها یحیون مسیمذهب یون، حتیمذهب
 یض خداوند است که درهایعت، بلکه در فیآسمان چون نه در شر یشدگان با استانداردها دهیبخش

شدن را که الزمۀ  یکیمانداران است تا آن یار ایالقدس در اخت ن بازند و قدرت روحیزم یآسمان به رو
 ر سازد.یشان امکان پذیاز طالق است برا یریجلوگ
از  یکیحق هستم و فقط خدا حق است.  یعنیات هستم یح و یگفت من راه و راست یاستاد م 

ت کتاب مقدس یبه حقان یگفت که او کلمۀ خدا و خود خداست. آنّا شک یوحنا میکش یشاگردان نزد
که کالم خدا و همان کلمۀ نوشته شدة خداست، نداشت. چون زنده بودن و قدرت و صحت آن را با 

که تشنه  یاو بر طرف شده بود. مسلماً کس یبار تشنگ ده بود و هریش چشیات فراوان در زندگیجزئ
گر که ید یها خود را با نوشابه یخواست تشنگ یرا که م یآورد وقت یاد میاو ب ینوشد ول یاست آب م

ها نه تنها  با وجود مصرف آن نوشابه یوقت یآمدند برطرف کند. ول یتر بنظر م تر، گرانتر، و بامزه خوشنما
شد که استاد با کالمش  یی افت آب گوارایشد، آنوقت آمادة در یشتر هم می، باش برطرف نشده یتشنگ
 د.ینوش ین آب بود و آنرا هر روزه میداد و آنّا تشنۀ ا یبه او م
 یدانست چطور کمبود محبت یتوانست و نم ید، هرگز نمینوش ین آب زنده را هر روزه نمیاگر آنّا ا 

 یافته بود که اگر شوهر دست محبت بسوین را دریو ارا که از طرف شوهرش داشت جبران کند. ا
نکه عاشق یتر و بهتر است؟ ا یرسد. کدام عمل ینم ییبه جا ییزنش دراز نکند، محبت کردن زن به تنها

ا معشوق بدنبال عاشق بگردد و یابد و یو عشق خود جان او را در یبدنبال معشوق برود و با فداکار
ش را در کمال و یرد و زندگیاد بگیده بود تا از او یقدرت به استاد چسب بماند؟ آنّا با تمام یعاشق مخف

شد  یرا که او سرگروه م ییات نزد اوست. روزهایدانست که کلمات ح یبه انجام برساند، چون م یپر
نکار را نه فقط به یمطالعه نبود، چون او ا یبرا یکرد، اما اگر هم فرصت یدرس آنروز مطالعه م یبرا

ت و یداد، درسها با هدا یو رشد خودش انجام م یگرسنگ یم، بلکه مرتب و هر روزه برایمنظور تعل
را بصورت  یروحان یکرد که بله خدا غذا ینطور نگاه مین مطلب ایرفتند. آنّا به ا ید استاد جلو مییتأ

لۀ یهفته بوس یر طن مواد را دید ایر کنند، اما او بایتوانند شاگردان را س یدهد و آن مواد م یه میمواد اول
ل شاگردان بدهد. بعالوه او یخوشمزه تحو ییالقدس انتخاب کرده و با تعمق پرورده بصورت غذا روح
گفت آنکه در کار خدا  یا مین را در نظر داشت که مبادا در کار خدا اهمال کند، چون ارمیشه ایهم

کرد، بلکه  ینگاه نمنوقت به درس دادن بصورت درس و مدرسه یاهمال کند، ملعون است. او ه
شد. هر چند که او  ید عمل میکردن نبود و فقط با  به از بر یاجیکه احت ینیریش یبصورت روش زندگ
اق درست عمل یافتاد، اما اشت یکرد و م یا اشتباه میماند و  یاز انجام آنها غافل م یخودش در موارد

 خود ادامه دهد. کرد تا به راه یدن لبخند استاد باز او را بلند میکردن و د
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او  یش گرفته بود، اما اآلن برایکه سالها پ یده شد. درسیم استاد کشیقد یآنّا فکرش به درسها 
 یفتاح، که هر دو بر قوم رهبریمان، جدعون و یدربارة دو قهرمان ا یشد. درس یشتر باز میتجربه و ب

 یبود و برا یبا صلح و فراوان یکی یبرا یداشتند، اما زندگ یعال ییایکردند و هر دو صفات و عطا یم
جه بر عکس انتظارش بود. یوفادار ماندن به خدا، نت یاو برا یرغم سع یبا جنگ و کوتاه که عل یگرید

قوم مسح کرده بود و  یداور ی، بله هر دو مرد خدا بودند و روح خدا آنها را برا11 و 8  یداوران بابها
ا آنکه فروتن بود و جالل خدا را ین دنی، اما در ا21 : 11 ان یمان محسوب شدند عبرانیهر دو قهرمان ا

فراوان کسب کرد. پس  یروزیاط انتخاب کرده بود، پید و همقطاران و روابط خود را با احتیطلب یم
ن یروزمندانه در ایپ یداشتن زندگ یبرا ییآخرت نبودند، بلکه دستورالعملها یاستاد فقط برا یدرسها

م، اما مشکل یریجه بگیم از آن نتیتوان یم و میدان یفتاح را میداستان جدعون و ا هم بودند. ما همۀ یدن
به مراتب  یریگ مین تصمیم و بنابرایدان یمان آخر داستان را نم روزانۀ خود ینجاست که در زندگیا

کرد که حتماً   یکنند. آنّا فکر م ید تظاهر نمیاه و سفیس یع به واضحیوقا یسختتر است، بخصوص وقت
کند  یصحبت م یخیافراد تار یو از نمونۀ زندگ یقیحق یآنها از داستانها ین استاد مرتب برایهم یراب

رند. یم درست بگیخود تصم ینند و بتوانند با درس گرفتن از آنها در زندگیها را ببیجۀ زندگیتا آنها نت
رفتار مردم را  یروبر  یرگذاریدانست که داستان تاث یف کند چون میاستاد دوست داشت داستان تعر

خود ربط  یتوانند آنها را درک کنند و مطالب آنرا به زندگ یکند، چون مردم م یدارد و آنها را عوض م
  بدهند.
از خدا و نداشتن کنترل بر احساسات و  یشه احساس ترس، دوریهم یاش با اب آنّا در رابطه 

 ییرویکرد. ن یبت به نجاتش مشکوک مکم او را نس در او بود که کم یاعمالش را داشت. احساس گناه
آمد  یک میشد. هر وقت او نزد یده نمیدر آن د ینوقت هماهنگیکرد که ه یرا کنترل م یرابطۀ او و اب

با او نبود. انگار خط روح آنها  یزندگ یدر آنّا برا یلیگر میآمد د یک مینزد یاب یشد و وقت یدور م یاب
شتر ید بین زن و مرد هر کدام عاشقتر است بایگفتند ب یها منداشت. آخر در شهر آن یچ نقطۀ تالقیه

خواستند شکار باشند و نه  ین تصور کاذب را ساخته بود که هر دو مین فکر در آنها ایبدود. البد هم
ش از شکار بودن دوست دارد یعت مردانه که بیعت زنانۀ آنّا جور بود، اما با طبین با طبی. ایشکارچ
ا یا بهتر است شکار باشد یشه شک داشت که آیهم ید. در رابطۀ آنها ابباشد جور نبو یشکارچ
ن ید. ایکش یش میزد و با پا پ یکرد و آنّا را با دست پس م یم یرا باز یو هر بار رُل مختلف یشکارچ

خود را  ین سعیج کرده بود. آنّا آنقدر دعا کرده، روزه گرفته، و آخریمطلب آنّا را هم در رُل خود گ
سالها،  یشان و در ط ۀرابط یرو یو جسمان یروحان یگذار هینهمه سرمایکرد با ا یود که فکر مکرده ب

شدن  یکیدر کار نبود و  یا نکه از ابتدا رابطهیبکشد. غافل از ا یشگیهم ییامکان ندارد کارشان به جدا
که کنترل رابطه و ن بود یل آن ایکرد تنها دل یاب بود. آنّا فکر میدر آن نا ینقطۀ تالق یچ حتیکه ه

ش از آن از ظلم متنفر است. در یب یازدواج آنها در دست خدا نبود. خدا از طالق متنفر است ول
کند و زمان  یجه گناه وارد شده و خدا آنرا منقطع میکم ظلم و در نت ست کمیکه در کنترل خدا ن یا رابطه
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ست چون ین انقطاع خشنود نی، و اما خدا از ا8  : 2 ا یآن زوج دارد. ارم یها زهیبه اعمال و انگ یآن بستگ
داند که  یدهد چون م یشود بلکه در حفظ ازدواج. اما خدا به آن اجازه م یجالل او در طالق ظاهر نم

 شود.یجۀ طالق آن باعث جالل او میجۀ آن ازدواج  بخصوص، کمتر از نتینت
د جالل خدا را یخواه یت میناگر ام بخشد. پس  یجالل خدا حفاظت م یگفت که فراوان یاستاد م

ت کنند. ید احساس امنیمانداران بایت هست و مردم دور و بر اید. هر جا که جالل خدا هست، امنیبطلب
دور و بر آنها بودند که از  ییشه زنهاین بود که همیکرد ا یناراحت م یلیکه آنّا را خ ییزهایاز چ یکی

فهماندند که در مقابل آنّا مظلوم هستند و  ین را میا یگر به دروغ به ابید یها زهیا انگیحسادت و  یرو
بودن در  یکی ین بود که آندو را بجایآنها ا یدارند. اما هدف اصل یاج به محافظت ابیدر مقابل او احت

م مورد تهمت قرار گرفته و یمستق ریم و غیدانست که بطور مستق یگر قرار دهند. آنّا چون میمقابل همد
قت همان بود که آنها ید، چون اگر حقیکش یزجر م یلیاستفاده شده است، خ وءس یاز نقطه ضعف اب

نبود که او  یزیز درست شود، اما چیکند و همه چ یخواه توانست توبه و عذر یکردند، او م یوانمود م
خواست  ین مسئله که آنّا میر کنترل او نبود. بعالوه ایشد ز ید عوض میبتواند عوض کند و آننه با

د که یها د ش گرانتر بود. آنّا بعدین از همه برایر سؤال رفته بود و ایده شود زیش دیدا در زندگجالل خ
ها را بهم بزند و  کند تا رابطه یمان استفاده میا یماندار و بیدشمن است که از ا یاز شگردها یکین یا

 یت و گناه ابیمسئول نینگردد. البته ا یت او در آن رابطه جاریجالل خدا ظاهر نشود و حفاظت و امن
گرفت و مطمئن بود که در شناخت  یرا اشتباه م ینداشت و مقصر اصل یها توجه لهین حیبود که به ا

 یخواست به روشها یکند. بعالوه او با همسرش همسنگر نبود. و گناه آنّا بود که م یخود اشتباه نم
نهمه اره یهر دو گناه غرور بود که به ا شۀیکند. احتماالً ر یثابت کند که اشتباه م یخود به اب یانسان

، 18-11 :12 ا یگر سوهان روح کرده بود. ارمیهمد یو آنّا را برا ید و ابیانجام یشه گرفتنها میدادنها و ت
د در یست بایت در کنترل او نیکرد حاال که درست کردن موقع یاد آنّا فکر میز یاما باالَخره بعد از سع

ن ینشان بدهد. ا یحیالعمل صح رد تا عکسیم بگیعا از خدا تعلن شگرد دشمن در دیمقابل ا
م یوة روح تعلیک روز استاد دربارة میادش آمد که یکردن بود. چون  یالعمل فقط ادامه به مهربان عکس

آورند. اما بدست آوردن  یکار کردن که صبر او را به سر م یبنفع کسان یعنی یگفت مهربان یداد و م یم
ار سخت بود، چون دشمن از دوست استفاده کرده بود. داوران یآنّا بس یخواست برا یکه م یا جهینت
 11: 18  

ش است. یکرد آنروز روز آخر زندگ یبود که آنّا از شدت عاجز بودن در ازدواجش فکر م ییزمانها 
ور که من م، نه آنطیکن یابیمرا از اول تا بحال ارز یا با هم زندگیگفت ب ینشست و به استاد م یآنوقت م
نند، بلکه آنطور که تو آنرا یب یگران آنرا میند، و نه آنطور که دیب یآنرا م ینم، نه آنطور که ابیب یآنرا م

کرد و هنوز از تولدش دورتر نرفته بود که دلش بحال خودش  یش را مرور میو از اول زندگ ینیب یم
که به او تسلط  یگرانیط و دیحعقوب مید مثل ید یده بود که میسوخت و هنوز به اعمالش نرس یم

گفت خداوندا اگر فقط عدالت خود را بسته به  یماتش قرار داده بودند و میر تصمیداشتند او را در مس
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ط را یو شرا یعدالت )عدالت کامل( خود را انجام ده یاگر تمام ی، من محکومم ولیاعمال من اجرا کن
توانم  یتا خشمت از من برگردد و من م یده یه می، آنوقت خودت گناهانم را فدیاوریهم بحساب ب

عدالت خود، خشم  یام، اما تو برحسب تمام خداوند هر چند که گناه کرده یم که ایال بگویمثل دان
ها ین خرابیام. ا قبل رسوا شده ینسلها یگران و حتیخود را از من برگردان چون بخاطر گناهان خود و د

م یم نظر کن و نه بخاطر عدالت من بلکه بر حسب رحم عظا شده ین و چون به اسم تو مسمّیرا بب
  1 ال یخود، بر من رحم کن. دان

اد آورد که با ینه و ب یکشد و بعض یمانداران کارشان به طالق میا یکرد که چرا بعض یآنّا فکر م 
اصل مطلب  یکند، ول یفرق م یط و اوضاع و احوال در مورد هر زوجیل طالق، شرایکه دالی وجود
د شما یگو یاد آورد که خداوند میدوام ازدواجشان است. و باز ب یزن و شوهر برا یباور قلب یرو
ادش آمد که چقدر یخودتان موزون است. و ب یراهها یمن ناموزون است ول ید راههاییگو یم
کنند حال آنکه فقط  یقبول م یقتیشوند، آنها را بعنوان حق یمردم تکرار م یزهاست که از بس برایچ
مقدس را بارها و بارها  مان بود و کتابیکه سالها در ا یک روز دوستیهستند. مثالً  یو فرهنگ یوروثم

ام که نوشته بدون  دهیمقدس د توانم قسم بخورم که در کتاب یخوانده بود، به او زنگ زد و گفت م
رد در ک یکه او فکر م یزین چیم اینیب یافتد. و حال آنکه م یاز درخت نم یخواست خدا برگ

ن بود که بدون یمقدس نوشته شده بود، ا شهر خودش بود و آننه در کتاب یمقدس بود، از مَثَلها کتاب
 یک مفهوم را دارند، اما اگر به پایشود. البته در نظر اول هر دو  یاز سر ما گم نم ییخواست خدا مو

دهد، به  یفاظت او ارزش مستند. چون خدا همانقدر که به انسان و حین یکیده شود، یتر کش قیبحث عم
ه از درختان را بدست انسان داد، اما یا و تغذینکه حکومت بر دنیا دهد. کما  یدرخت آن ارزش را نم

از سر آنها گم  ییکند تا مو یکنند، حکومت م یکه با ارادة آزادشان او را انتخاب م ییخود بر انسانها
ک سطح قرار یخدا در  یپدرانشان را با راهها یست، چون راههایانسان موزون ن ینشود. بله، راهها

نجات خود را  یو در گناه بمان یمان گناه کنیند اگر بعد از ایگو یدهند. مثالً م یح میا بر آنها ترجیداده 
رد. اما در یگ یخود را از تو م یایط خدا عطاین شرایند در ایگو یفراتر رفته م یو حت یده یاز دست م

ست. یز نیک طرف هر چقدر در ظلم و گناه اصرار کند، باز هم طالق جای یند وقتیگو یمورد طالق م
ما را پس  یایست عهد و عطایتر ن از او بخشنده یماست، و کس یو الگو یپس خداوند که داماد آسمان

ا یبسته شده است بهم بزند؟ آ یطیداند در چه شرا یتواند آن عهد را که خدا م یرد، اما انسان نمیگ یم
د و قسم یا کل را حالل کردهید شما قسم خوردن به هیگو یبا حرف خداوند دارد که م یرقن چه فیا

( یست؟ مگر نجات )ازدواج آسمانین یکل بزرگتر از قربانیمذبح را حرام. مگر ه یخوردن به قربان
 یست؟ راههایا نین دنیکوتاه در ا یباالتر از زندگ یات ابدیست؟ و مگر حین ینیبزرگتر از ازدواج زم

شتر اوقات با قانون یکه ب یسازد. قانون یخواهد قانون م یقتاً ناموزون است و از آننه قلبش میانسان حق
قلبشان در اتحاد با هم  یوقت یکنند ول یکرد که زن و شوهرها همه اشتباه م یست. آنا فکر مین یکیخدا 

شان را یزندگ یو طوفانها یدگتوانند زن یو از ته دل بوده است م یقیتعهد ازدواجشان حق یاست و وقت
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 یهایر هر کدام باشد به کمک خدا پشت سر بگذارند. آنوقت تحمل دردها و سختیاگر چه تقص
تعهد از اول  یوه خواهد آورد. اما وقتیشتر میماند که ب یم یازدواجشان درست مثل پاک کردن درخت

اورده و یوه نیاند، م شدن بوده یکیر از اتحاد در ازدواج و یها غ زهینبوده و انگ یو در راست یمیصم
وه قطع شود و شاخۀ یممکن است خود باغبان اجازه دهد آن شاخۀ بدون م یآنوقت است که حت

قوم  ین اجازه را بخاطر سنگدلیهود و ملتها اتفاق افتاد و خدا ایوند بخورد. چنانکه در قوم یپ یگرید
دار یمان پایده شدند و تو با ایبر یمانیا یهت بها بج ، خدا گفت شاخه11 و 17 :11 ان یهود داد. رومی

که افتادند اما مهربان بر تو اگر در یبر آنان یخدا را مالحظه کن اما سخت یو سخت ی. پس مهربانیهست
وند خواهند ینمانند پ یمانیا یز در بیشان نیشد. و اگر ا یده خواهیز بریو اِلّا تو ن یثابت باش یمهربان
وستند و دوباره ازدواج کردند، یبهم پ ییبعد از مدتها جدا یکه حتی. پس آنانرا خدا قادر استیشد ز
مان داشتند که ازدواجشان از ینماندند، بلکه ا ینسبت به ازدواجشان باق یمانیا یبودند که در ب ییآنها

نجهت بموقع عمل کردند و بازگشت آنها یست و از ایقیشدن و اتحادشان در او و حق یکیخداست و 
ن قانون را خدا قبالً گفته است، اما یخورد و ا یوند نمیماندار پیمان به ایا یم که همسر بیدان یبود. مر نید
م و خدا یدار یاریمان اشخاص معیا یگر است چون ما براید یا بحثیمان از نظر خدا و از نظر دنیا یب

 یکیماندار یک ای یا زندگخورد و ب یوند نمینوقت پیخواند ه  یمان میا ی. آنکه خدا بیقتریار عمیمع
مان یا یخودمان هم که شده با ب یارهایبا مع ید حتیحفاظت خودمان است که با یشود. پس برا ینم

 یاز شناخت قلب و صدا یتر از ماست، اگر به عمق قیخدا عم یارهاینکه معیم. اما بخاطر ایازدواج نکن
مسئله روشنتر است. خدا دربارة ازدواج هر  م آنوقتیم بدون شک او را بشنویم که بتوانیده باشیخدا رس

 یا وقتیشنود و  یال خود حرف خدا را نمیکند. اما اگر شخص بخاطر ام یکس اول با خود او صحبت م
 را انتظار بکشد. یجۀ خوبیتواند نت یکند، نم ید اطاعت نمیشن

کند  یدا میبا خدا پ ی، هر کس رابطۀ شخصییوار جدایختن دیبعد از باز شدن راه انسان به خدا و ر 
ن خدا در قلب ما نوشته یم، چون هر چند قوانیستیگر نیهمد یعت و بکن و نکن برایر شریگر زیو د

د از رابطۀ ما با خدا یک از ما بایمات هر یم، اما تصمیراهنما دار یشده است و کالم خدا را برا
من خوشحالتر است اگر  ید به رأیگو ید میل پولس رسول در عهدجدین دلیرد. به ایسرچشمه بگ

داند و  یدار که کالم را م ماندار سابقهیک ایکنم که روح خدا را دارم. ) یازدواج نکند و من گمان م
در ازدواج ندارد. پس او هم شخصاً  یاست که تجربۀ شخص یانسان یبا خدا دارد ول یتجربۀ روحان

نرا ی، او ا12 و 18-11     و  1-1 : 7 ان ینتش در عدم ازدواج بوده.( اول قریت شده که خوشحالینطور هدایا
 یکه بر بندة کس یستید تو کیگو یهمه و باز م یق حکم و دستور براید نه بطریگو یق اجازه میبطر
را خدا قادر یکن استوار خواهد شد زیشود ل یا ساقط میخود ثابت  ی. او نزد آقایکن یگر حکم مید

 1 : 11 ان ید رومیاست که او را ثابت نما
استاد ادامه داد که قانون خدا کامل و پاک است، اما قانون نفس ناپاک است چنانکه پولس رسول  

دهد.  یخواهد انجام م یرا که نم یدهد و کار یخواهد انجام دهد انجام نم یرا که م ید که کاریگو یم
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عت )قانون یشر یل نبوت شده است که روزین دلیبخشد. به هم یم یروزیروز است و پیات پیقانون ح
ات و یعت، بلکه روح حیشر یو کل یجمع دسته یها شود نه بکن و نکن یخدا( در قلب شما نوشته م

توان با قانون و  یرا نم ین زندگیشود. ا ین خدا در قلب هر شخص نوشته میاساس قوان ت روح بریهدا
ت روح خدا یفقط با هداند. یاین بنظر کامل بید هر چند که آن قوانیبه انجام رسان  یانسان یقدرتها

ت شد. چون او گفت که یهدا یتوان در روح راه رفت و با خدا مصاحبت داشت و بطور شخص یم
غام داده یقبل از آمدنش پ یاو حت 12 :12 وحنا یادتر حاصل کنند. یابند و آنرا زیات بیشان حیام تا ا آمده

تا شما را در  یباشند و نه بد یم یالمتس یها دانم که فکر یشما دارم م یرا که برا ییفکرها"بود که 
 روشن است. یا ه ندیآ یما همه برا یها و اعمال او برا غامیپ 11  :11 اء یارم "د بخشم.یآخرت ام

ک روز سرد زمستان بود. هر یکرد. غروب یرون را نگاه میآخر کالس آنروز بود و آنّا از پنجره ب 
مطمئن بود که استاد او را هم رها نکرده و کماکان او را  ینبود ول یچ کالسیبا او در ه یگر ابیچند د

دانست که  ینداشت. او م یاستادش شک یز شک داشت به وفاداریدهد، آخه اگر او به هر چ یم میتعل
نو را بعد از هر زمستان و  یانسانها نبود و او به همۀ شاگردانش بهار ییوفا یاستاد وابسته به ب یوفادار

 ک وعده داده بود.یعد از هر سکوت تارروشن را ب یا ندهیآ
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 ،ی، سالمتیمحبت، خوش 

 ،یحلم، مهربان 
 مان،ی، اییکوین 
 22-22 :5ان یغالط... یزکاریتواضع، پره 
 
 

 کتن خواهند بودیو آندو 
 )عشق، گنج با جالل(

 
 

گفت  یکرد و م یاز غزل م یفیاز شب شعرها تعر یکیداشت و در  یر را دوست ماستاد سرود و شع 
گرند و یکدیکه عاشق و معشوق  یشدن زن و شوهر یکی ةبار ست درین غزل، غزلین و پاکتریباتریکه ز

گر بخوانند که مردم ید ین غزل را در شهریگفت که اگر شاگردانش ا یغزلها گذاشت. او م اسم آنرا غزل
ن غزل را با شهوت اشتباه خواهند گرفت و به آن به یاند، حتماً ا دهینشن یزیشهر محبت چ ةرآن دربا

ن یدانستند، بلکه در مقدستر یآنرا م یچشم بد نگاه خواهند کرد. اما مردم شهر محبت نه تنها معن
و  یقیک عشق حقیاز  یریخواندند. چون آن غزل تصو یها آنرا میاوقاتشان و بخصوص در عروس



______________________________________________________________________ 

 27   زرناب از برتر یا وهیم

ار یبس یو مرد یمان که نبیبود. در واقع پادشاه سل ییح و خدایک ازدواج صحیاز  یا ئم آن و نمونهعال
ت نوشت و در آن یعروسش شلوم ین غزلها را برایصلح طلب و عاشق داشت ا یم بود و قلبیحک
ان کرده است. با یعاشقانه ب ییگر را محبوب و محبوبه خطاب کرده غزلها را بصورت گفتگویهمد
از  یکیهر مرد،  یداد عت خداید که بر طبق طبیآ یبنظر م یداشت ول یاریمان زنان بسیکه سلیجودو

مان هنوز یبود که سل ین زمانید و ایورز یم یقیداشت و به او عشق حق یشتر دوست میآنها را از همه ب
ک یان نمونۀ مین غزلها سلیاد مغشوش نکرده بود. هر چند که در ایز یت خود را با زنهایفکر و شخص
ادامۀ  یک شروع است و بدون تالش کردن براین فقط یآوَرَد، اما ا یر میح را به تصویازدواج صح

ک ی یح برایانتخاب درست و ازدواج با شروع صح یندارد. بعبارت یدوام ابد یبرا یح آن، ضمانتیصح
 ةها که دربار ن غزلیود. انش یاریآب یقیست اگر مرتباً با محبت حقین یکاف یازدواج موفق الزم است ول

ساست ی( با کلیخداوند )پادشاه و داماد آسمان ۀز از رابطین یداماد با عروسش است، سمبل ۀرابط
پوشاند و نه تنها  یعروس را م یبهایم محبت داماد چطور عینیم ببیتوان ین غزلها می)عروس او(. در ا

اندازد و باالَخره او را مجذوب و از آن  یاو بخطر م یکند، بلکه جانش را برا یم یعروسش شاد یبرا
غ داماد به یدریم که چطور عروس، داماد را دوست دارد و بخاطر محبت بینیب ینطور مید. همینما یخود م
 کند. یاش دعوت م یگران را به عروسیت به تن کرده و دیبرد و لباس قدوس یم  یخود پ یها ضعف
خواند.  یشاگردانش م یاز آنها را برا یکیه بود و هر شب ن هفته را هفتۀ غزلها گذاشتیاستاد اسم ا 

ق یو عطر و طعم آنرا از طر یقینطور شروع کرد که محبوبه محبت حقیاو شب اول و مقدمه را ا
از محبت است. بله،  ین نوع بوسه ارضایدهد که عالمت ا یح میطلبد. و توض یمحبوبش م یها بوسه

و محبت  یباشد. چون آنوقت شاد یقین نوع محبت و حقیش اا زة بوسهیخواهد که انگ یمحبوب هم م
ن یدهد که بخاطر ا یبود. استاد ادامه م یم یگران هم شهادت خوبید یشد و برا یان میشتر عین آنها بیب

د بنظرت یو شا ینیب ید تو ظاهر مرا میگو یمحبت خالصانه و صادقانه است که محبوبه به محبوب م
ا ظاهر مرا ین دنیبا هستم. به ظاهرم نگاه نکن چون ای، زین پردة ظاهریپشت است، اما در یبا نیظاهرم ز
خودم آن کارها را  یبرا یام گذاشته که حت بعهده ییا )پسران مادرم( دشمن من است و کارهایساخته. دن
از  د که تویگو یاند و بعد به محبوبش م  را از من نگرفته یقیحق ییباین کارها زیدهم. اما ا یانجام نم

خواهم با  یچون نم یده یم یچگونه مرا تسل یخواهم از تو بشنوم که در وقت سخت یخودت بگو م
کند.  یشان مۀرا در رابط ین را بفهمم. در واقع محبوبه از محبوب درخواست رهبریاد ایات زیتجرب

بده آنوقت اد یگران یر و به دیاد بگیمرا امتحان کن و از شبانان هم  ید رهبریگو یآنوقت محبوب م
باست و او یاو ز یکند که چقدر برا یف می. بعد محبوب از محبوبه تعریچش ینراه میا یمرا در ط یتسل
گذارد دردها او را خرد و  یدهد بلکه نم یم ینه فقط او را تسل یعنین هم خواهد کرد. یباتر از ایرا ز

اش  ع بودن محبوبهید که مطیگو یباتر شدن او خواهند شد و میشکسته کنند و برعکس آنها باعث ز
هوش کنندة من از تو و بخاطر یب ییبایدانم که ز ین را مید ایگو یخوش دارد. محبوبه م یاو بو یبرا

کند و آنوقت  یتر جلوه م باتر و پاکیش زیند و او برایب یمحبوبه را م یتوست. محبوب احترام و فروتن
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 چشد. ین رابطه میت را در ایو امن ییبای، زینیریمحبوبه ش
شود، با هر سه بُعد  یت محبوب که در اسم و رفتارش نهفته است میمحبوبه جذب شخص یوقت 

ست که جذب یکند که تنها او ن یخواهد و اعالم م یبا روح و جسم و جان او را م یعنیوجودش 
ش کنند. محبوبه که خالء وجود محبوب را در کنار ید مییگران هم او را تأیت محبوبش شده و دیشخص

 د:یگو یاق به او میدنش با اشتیاو دلتنگ بود، به محض د یاحساس کرده برا
 

 ست گرمتر از لبان توین یشراب محبوب من مرا ببوس،
 زگان بدنبال تویعاشقانت، دوش آوَرَد، یعطر م یاسمت بو

 تو ۀدر آور به حجل شاه شاهانو ی مرا ببر به جشن عروس
 مرا کرده جذب تو   محبت یپدر ببندها

 شدن با تو یکیمن  یشاد و پادشاه من        یسرور سالمت
 ان محبت تویم از بیَخجل نِ  مست عشق توأم

 تو یجز عشق خالصم برا شکشت کنمیندارم که پ یا تحفه
 دار توین عشق من به دیهم زبانزد عام و خاصم نمود

 ابم حضور تویکجا ب  ان روزیب جان من میحب
 تو یۀامم در پناه سااریکه ب  مرا بکش بدنبال خود

 
 دهد: یند، جواب میب یاق را در محبوبه مین اشتیو محبوب که ا 
 

 یمن یبرا       ن  دخترانیباتریکه ز یمن، ا ۀمحبوب
 یمن سر  تو و تو به گردن وصل  من          یتن من ۀمال منو وصل

 لیگردنت جم یور و زرهایز      لیل و گردن جمیت جمیرو
 یمن پادشاه و تو عروس من         ام رهن سفییعطر تو تز

 
کند که آننه دارد از برکت وجود محبوبش  ید، اعتراف میآ یمحبوبه که از محبت محبوب بوجد م 

 د:یگو یاست و م
 

 یمن ۀنیان سیمحبوب من، تو در قلبو م
 ام بخاطر تو نهیقلب و س یطعم و بو و صفا

 
کند و محبت پاکش را به او عرضه  یاستفاده نم ز او سوءند، ایب یم بودن محبوبه را میمحبوب که تسل 
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ش مقدس است و ادامه یست، بلکه برایاستفاده ن ۀلیک وسیش ید که او برایگو یدارد و به او م یم
 دهد: یم
 

 بایچشمان تو ساده و ز  من ۀمحبوب
 یتو کبوتر من  ا ویر ینگاه تو ب 
 

نند و یب یگونه م گر ساده و کبوتریچشم همد را در ییمحبوب و محبوبه هر دو محبت پاک و خدا 
 د:یگو یکند و م یت مین نوع محبت احساس امنیمحبوبه از ا

 
 ست بدست راست تو و لذتها یمحبوب من، تازگ

 ما محکم است و مطمئن از تو ۀخان ین من، بنایریش
 ها فقط با تویهستم همنو نرگس شارون                     شکفته به واد

 تو یۀبار و      من آسوده در سا ین جنگل بیب در ایر مثل ستو پر با
 ر پرچم محبت تویبه ز به کامم و شادم                          ینیریش
 ض و محتاج به قوت تویمر              ض عشق توأمیمر
 تو یم نجوایغذا          من در آغوش توست یآرام

 تو یاز صداکه بشنوم آو              خاموش دختران
 

 یادش آمد که از کسیگر با وجود داشتن شوهر، تنها بود و ید یاز شبها یاریآنّا آنشب هم مثل بس 
؟ یا د خجالت بکشند. عجب جملهیشب تنها بخوابد همۀ مردها با یده بود که اگر زنیدر شهر فرنگ شن

را با هر کس که بخواهد  شیهاییدهد تنها یه و هر کس به خود حق میهر ک یانگار در شهر فرنگ هر ک
ا یداد، آن زن خواسته  یا زنش را طالق میمرد  یم یطرف کند. نه به شهر خودش که اگر مرد بر
ن شهر فرنگ. بعد فکر کرد که واقعاً آسمان  همه جا یماند و نه به ا ید تا آخر عمر تنها میخواسته با نا
شود، چه تنها بماند و چه  یبرداشته مپوشش شوهر از سر زن  یا وقتیدن یکرنگ است و در هر جای

ا یپاشند و  یزخمش م یگذارند و دائم نمک رو یراحت نم یدوباره ازدواج کند، مردم او را بنوع
ن غزل یکرد که چقدر ا یبه رختخواب رفت با خود فکر م یخواهند از او سوءاستفاده کنند. آنّا وقت یم
ب و محبوبه بود سخت فکرش را مشغول کرده بود. محبو ۀکه در رابط یتین بود. آن امنیریش شیبرا

. یاول هر ازدواج یت را احساس نکرده بود مگر فقط در روزهاین امنینوقت ایکرد که او ه یفکر م
د بخت نباشد و یست که چهل روز سفیاه بختیگفتند کدام س یبه او م یادش آمد که در شهرش از بنگی

ن غزل یربوط به همان چهل روز اول است. چون در ان میریش ین حرفهایبا خود گفت پس حتماً ا
بعد باشد.  یشبها یکشتن دم حجله نبود. حتماً قرار است گربه کشتن در غزلها  هم از گربه یچ حرفیه
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 ن افکار آن شب را بخواب رفت.یآنّا با ا
 را در راه بدست آوردن محبوبه متحمل یادیز یهایگر که محبوب سختید یگر بود و غزلید یشب 

ن یکند. محبوبه صبر و متانت محبوب را در مقابل موانع و در پشت در تحس یاو صبر م یشود و برا یم
 د:یگو یکند و م یم
 

 و سرت بلند یروزیپ  محبوبم هر چند که
 و صبر تو یفروتن  نم پشت دریب یم
 
 :دیگو یکند و م یق میاش را دعوت و تشو ند محبوبهیب یکه محبوب زمان را مناسب میوقت
 

 سرما گذشت و زمستان تمام شد ایز و بیمن بر خ ۀمحبوب
 یتو گل  سنبل من  بلبل است و ۀوه، نغمیوقت گل و م

 یمن یذ برایلذ ا که صورت و صداتیکبوتر  من، نترس و ب
 یمن ةویتاکستان باغ ما پر گل و تو م ید شغالهایدور شو

 
بل عوامل مخرب هستند و مانع بارور کوچک را که سم یند محبوبش همۀ شغالهایب یمحبوبه که م 

کند، کامالً به عشق  یمحافظت م یشان بخوبۀباشند، دور کرده، از رابط یشان م ۀشدن تاکستان رابط
 د:یگو یکند و به او م یمحبوب اعتماد م

 
 و من از تو یمحبوبم، تو از آن من

 برگرد تا بمانم روز و شبم با تو
 تو یطلبم رو یو خواب م یداریدر ب
 ابم حضور تویکه ن یاز آن روز یاو

 ابان بدنبال تویوانه در کوچه و خیچون د
 بانان سراغ تو دهیپرسم ز د یگردم و م یم

 که محبوب جانم را کجا جستجو کنم
 رمت و بنسبم به تویابم ترا، محکم بگیچون ب

 ز منیعز یمادرم ا ۀبرمت به خان یم
 تو ین جهان برایبه همانجا که آمدم به ا

 دختران، یا خاموش
 تا بشنوم کالم عشقت از دهان خودِ تو
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نبود،  یاهل شعر و شاعر ید. اما ابیشن یاستاد را م ینجا بود و حرفهایهم ا یکرد کاش ابیآنّا فکر م 
ا یهستند که  یند شاگردان در چه وضعیشتر دوست داشت ببیهم به خواندن آنها نداشت. او ب یا عالقه

که شده آنها را اصالح کند. هر  یدهند به هر نحو یرا اشتباه انجام م یکار ا اگریبه آنها کمک کند و 
که با زنشان درست رفتار  ییکرد آنرا به مردها یم یگرفت، سع یاد مین درسها را یاز ا یکیوقت هم که 

 با زنش یند مردین ناراحت کند که ببیشتر از ایتوانست او را ب یز نمیچ چیاد بدهد. چون هیکردند  ینم
ات نو را وارد ازدواج مردم بکند، یشد که شفا و ح یاز اوقات موفق هم م یلیکند. و خ یم یرفتار بد

شتر یبرد. بهر حال هر چند که ب ید به مرگ بسر میو تهد ینکه ازدواج خودش در خشکسالیغافل از ا
ها لذت  شعر ن شبیا ۀقیبود، اما آنّا از هر دق یخال یلیخ یشعر خوان یها در شب یاب یاوقات جا

 برد. یم
کم دعوت  اش با محبوب کم د محبوبه در رابطهیگو یتازه از استاد که م یشب سوم شد و غزل 

 یابانیدر باغ دلگشا، خود را در ب ید و بجایآ یش میش پیبرا ییسؤالها یشناسد، اما گاه یمحبوب را م
دهد  یص میطور که هست تشخهاست که محبوبش را آنیابان و سختیو در آن بکند.  یدلتنگ احساس م

ش داده است و پادشاه و خداوند محبت اوست که یبرا یا هیفهمد که محبوب چه بها و فد یم یعنی
 یابان به محبوبش در ستونیمحبوبه که در بآنوقت قت و کالم خدا استوار است. یحق یسلطنتش بر رو

 :دیگو یخورد م یاز ابر بر م
 
 من نشسته بر تخت روان تو پادشاه ییست؟  توین ستون ابر چیا
 تو ییه،  سقفش طال، سمبل خدایش نقره، عالمت  فدیها هیپا

 ارغوان به رنگِ سلطنت تو یانش کرسیدر م
 تو یبافته شده با تار و پود محبت  سرا

 کِشَند آنرا جباران تو یم یشصت مرد قو
 تو یر  دو دَم برایجنگ آورند و مسلح به شمش

 پادشاهِماند ینید دختران و ببییایب
 د بدنبالمانیآ ین داماد است که میتاج بر سر، ا

 
فتۀ او یشتر فریکند، بیاش در مالءعام چگونه عشقش را به او ابراز م شنود محبوبه یمحبوب که م 

 د:یگو ید و به او مینما ین میشود و از سر تا کمر او را تحس یم
 

 یر منتو دلب برد یاز پشت روبنده، چشمان همنون کبوترت دل م
 یمن یب آشِنایتو غر اتیو ح یآور شاد امیسوانت پیموج گ
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 یکند  تو تماشاگه من یره میو نظم خ یدندانهات با پاک یدیلبخند و سف
 یع منیچشمان تو پاک و فکرهات پاک، خوراک روح تو پاک و  تو مط

 یانار من ةتو پار  بایات ز قهین، شقیریلبهات قرمز و ش
 یصار آن              تو برج استوار منگردنت برج صاف و طوق، ح

 یان چمنزار منیدوان در م  هات همنو آهوان دوان نهیس
 یمن یبایتو عروس پاک و ز        بیست عیو در تو ن ییبایچه ز

 محبتت یرسد به پا یچشم و گردنت      شراب کجا م یدلم در گرو  صفا
 یمن یر و فقط براینظیتو ب یبو تَنَت     رنگ و یکدام عطر، رقابت توان کرد با بو

 ین به کام منیریش ةتو مز      و ین لب و شهد کامیریچه ش
 پر از انار و زعفران        یا وهیو پر از م یهمنو باغ پر گل و سنبل

 یمن یتو باغ  مختوم برا                            نیعود و دارچ
   ی، پر از برکتگوارا             و یان باغیآب در م ۀتو چشم

 
ر و شهد است، با یر زبان تو شیچکاند و ز یتو عسل را م یعروس من لبها ید ایگو یمحبوب م 

ست و با او مصاحب بودن ید ملکوتیآ یرون میکند که آننه از دهان عروسش ب ین حرف او اعتراف میا
اگر بادها و  یکه حت دهد ینان را مین اطمین موعود است. محبوبه به محبوبش ایمثل بودن در سرزم

شتر یخوش او ب یش را از دست نخواهد داد، بلکه بویآورند، او نه تنها رنگ و بو یها به او رو یسخت
 د:یگو یپخش خواهد شد، پس م

 
 د عطر باغ مرایآر د و برییایب  م شمال و باد جنوبینس یا

 تو یهاست برا وهین عطر  میا  ا به باغ خودیمحبوب من ب
 

گردد و در ازدواج  یم اش کرده بود، به خود او بر که محبوب از محبوبه ییفهایو تعرتمام محبت  
 د:یگو  یکند و م یافت و احساس میقاً دریاش را عم لذت و ارضاء از محبت محبوبه

 
 آمدم به باغ خود   دلبر و عروس  من یا

 عشق تو یمست بو ر و عسل  یمست طعم شراب و ش
 

نباشند  یجسمان یزهایکنند که آنها هم بدنبال چ یگران را دعوت مید ین عشقیدن چنیدختران با د 
 ند:یگو یرا دنبال کنند و م ین عشقیبلکه چن
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 و بنوش یا و ببویب  یدوست من که عاشق یا
  به از مست شراب  نوش  مست شراب روح

 
کند یفکر مدهد و محبوبه که  یشتر نشان میاش را ب رت به محبوبهیشب چهارم محبوب عالقه و غ 

شتر از محبت محبوب به اوست، با شک کردن به او و با اعتماد کردن به یمحبت او به محبوبش ب
 د:یگو یاندازد و م یگران، خود را به دردسر و اظطراب مید
 

 تو یگوشم به آوا دار و   یمحبوب من، در حال خواب هم دلم ب
 اسم من بر لبان تو            و یشنوم که پشت در یم
 

 د:یگو یستاده، میاش ا محبوب که تمام شب را تا صبح پشت در محبوبه 
 

 ؟یکه در انتظار من یمن، عشق من، کبوتر من  باز کن           مگر نگفت ۀمحبوب
 یمن یبایدر انتظار تو که ز              ر باران  شب و شبنم  سحرمیز
 

ا نه و یمحبوبش جواب مثبت بدهد  یا به صداین کردن است که آیمحبوبه در حال سبک و سنگ 
 د:یگو یا نه و میع او باشد یا مطیآ
 

 ام که کنده یآه محبوب من چقدر سخت است که باز بپوشم لباس
 ام؟ شسته یم با پایر آیچطور از تخت به ز
 تو یلرزم ز سع ینم و میبیمحبوبم دست تو م

 تو یم با دست آغشته به مُر بسویآ یم یآر
 ست آنجا از وجود تویخال یلکنم و یدر را باز م

 تو یصدا ۀام، تشن ر آمدم اما تشنهیکه د یوا
 شنوم جواب تو یزنم، اما نم یت میصدا

 از تو یا ، نشانهیدم نشانیدیکاش میا
 ام کردند یافتند و زخمیدبانان شب مرا ید

 دند و آزارم کردندیلباس مرا دزد
 دییدختران محبوب مرا گو

 ض عشقیضم، مریکه من مر
 



______________________________________________________________________ 

 رنابز از برتر یا وهیم 11

 ض عشق؟یست؟ چرا مرین چه محبوبیتران پرسند ادخ
 چه؟ یض  عشق بودن برایست و مرین قَسَم بهر چیا
 

  د:یگو یکند و م یف میا توصیدختران و خطاب به دن یمحبوبش را برا یآنوقت محبوبه سر تا پا 
 
 دختران، محبوب من برتر است از هزاران مردِ شما یا

 ایر ین کبوتر بنش چو اه، چشمایش سیبا، مویصورتش ز
 آرا پر گل، لبانش سوسن و عطر ۀش مثل باغنیها گونه

 جال تراش و پر همنو عاج، دستهاش خوش یبدنش قو
 نشسته بر طال ساقها چون ستون مرمر            

 بایزش زین لب         همه چیریخوش سخن و ش
 نست دلدار منیا            ار منینست یا
 ن  منیبتراوست مرغو    ایدن ۀهم یا
 

 ن  زنان بگویباتریز یا          ندیدختران گو
 م بدانسویتا با تو رو  مشیابیکجا ب

 
 خود ۀان گلیمحبوب من در باغ است و           در م

 ان چمنزار  خودیدر م          چراند گله را یم
  خود یاو از آن من است و       انتخاب کرده مرا برا

 
از شک کردن و رشد محبوبه را در عشقش  یمانیپش یمحبوب وقت شب پنجم و در غزل پنجم 

د که هنوز بشدت دوستش دارد و در یگو یکند، به او م یدا مینان پیاو اطم یند و از سر سپردگیب یم
ن یدهد که ا ینان میست و به او اطمیصادق ن "ده رودیآنکه از د  از دل برود هر"عشق و رابطۀ آنها 

نوقت او یشه در فکر او بوده و هست و هیک طرفه بوده است و او همیبه موقت محبو یاحساس دور
 د:یگو یکند و م یرا ترک نکرده، رها نم

 یمن ةشه تر و تازیبا و همیتو ز        عشق من   یمن ا ۀمحبوب
  یج منی تو شهر مُهَ                من یکنواخت برای یشو ینم
 ینافذ در من              نطور نگاهم نکن که غالبند چشمانت و  یا

 یتو دلبر من برد   یاز پشت روبنده، چشمان همنون کبوترت دل م
 یمن یب آشِنایتو غر  اتیو ح یآور شاد امیسوانت پیموج گ
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 یکند          تو تماشاگه من یره میو نظم خ یدندانهات با پاک یدیلبخند و سف
 یع منیتو مط    چشمان تو پاک و فکرهات پاک، خوراک روح تو پاک و 

 یانار من ةتو پار       بایات ز قهین، شقیریلبهات قرمز و ش
 یمن ۀتو کبوتر و کامل                         ادند زنان، اما فقط تویز

 یصبح تابان من ةدیتو سپ         رت و حسرتیزنان در ح
 هر چو آفتاب رخشان ل چون ماه و طایجم
 تارگانچون لشگر س یدرخش یجالل م پر

 انار و مو ۀدم شکوفیوه و دیرفتم به باغ م
 پر از نهال نو یبادام و گردو، واد

 ناگه عشق جانم را ربود و من مشتاق تو
 ا همانند توین دنیست در ایم برگرد که نیگو
 

کند و محبوب از پا گرفته تا به  یکم در محبوب و محبوبه رشد م گر کمیاز همد یف و قدردانیتعر 
از رشد او در  یاش نشان کند که هر قسمت از وجود محبوبه ید و خاطر نشان میستا یرا مسر محبوبه 

 د:یگو یخداوند است و م
 
 یتو مبشر من  تو یباست پاهایمن چه ز ةشاهزاد یا

 یتو پر از قدرت روح من  ادیست، جماعت زیدر او چ
 هنر  دستِ صنعتگر ۀنشان              ساق و رانت

 یات منیپر از شراب  ح               ایده ز دنینافت بر
 یان چمنزار منیدر م             هات همنو آهوان دوان نهیس

 یمن یبایو ز یپر از برکت         ان سوسنهایگندم در م ةبر  تو تود
 یر منیشفقت و تدب ۀبرک  گردن تو عاج و چشمانت

 یسر و زلفت معطر و همرنگِ خون من زیز و مشامت تیات ت ینیب
 تیسویگ یها ر به حلقهیدل پادشاه اس

 یت لذت منیو نها ینیریمن تو ش ۀمحبوب
 یمن یتو رعنا چون درخت خرما یقد و باال

 ین منیریخرما، پر از شهد و ش یها هات خوشه نهیس
 یب  گالب منیب و      تو سیس ینَفَسَت همنو بو یبو
 

پر از پرستش و  یا هیکند، با روح یکامل به محبوبش احساس م یکیمحبوبه که خود را در نزد 
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 د:یگو یش میستا
 محبوب من شراب ناب است دهان تو

 کند یکم اثر کرده و باز م کم
 به زمزمه و پرستش، زبان معشوق تو

 اق تویأم و بر من است اشت محبوبم، من از آن تو
 بمانم در حضور تو یا تا در سادگیب

 نم رشد درختان باغ تویبمانم تا بب
 م و نشان دهم محبتم به تویآ در وقت سحر

 تو یس تازه و کهنه براینف یها وهینم میبن
 توانستم هر دم ابراز کنم عشقم را به تو یکاش میا

 گرفتم درس محبت از تو یآشکارا و نهان م
 ر سرم بود و با دست راست در آغوش تویدست چپت ز

 تت در تویر از محبت و امنیشدم س یم
 عشق ما دیدختران بر هم نزن یا

 ه زده بر پادشاه مایست تکیند کیدختران گو
 

 ییها کنند که زن و شوهر ین است، پس چرا در شهر او فکر میشدن ا یکیکرد که اگر یآنّا فکر م 
گر در یکردن به همد یاحترام یا بیهستند. و  یمیشتر با هم صمیند بیگو یشتر به هم متلک میکه ب

 ییها فهیزنند و لطیها چطور روزها مثل دشمن پشت سر هم حرف مرفته شده است. آنیپذ یمالءعام امر
افتاد که  یلم قشنگیاد فیروند؟ آنّا ب یند و شبها با هم به رختخواب میگو یها م در مورد زنها و شوهر

دن و یدر یعنیمتلک  یگفت معن ید که قهرمان داستان میده بود بنام جرم صداقت. در آنجا شنید یبتازگ
از  یلین مطلب باز شد که چقدر در فرهنگ او و خیکدفعه به ایشت بدن. انگار چشم آنّا پاره کردن گو

دار و عالمت باهوش بودن شخص است. آنّا  گر به مردم قبوالنده شده بود که متلک خندهید یکشورها
ن متلکها و یاد آورد که چقدر از ازدواجها بخاطر همیمتلک نگفت. او ب یگر به کسیاز آن ببعد د

ز ید به دل عزیگفتند که همسرت با یا در شهر آنّا میظاهراً خوشمزه خراب شده بودند. و  یها فهیلط
گر یند، پس چطور با خوار کردن همدیبینم یکرد که دل را که کس یباشد و به چشم خوار. آنّا فکر م

 گذرد؟ یچه م یگرید که در دل دیا فهمیگر را بدست آورد و یکدیتوان دل  یم
شهوت  یارضا یمورد استفادة شوهرش قرار گرفته بود. برا یکرد که جسم او به هر نوع یم آنّا فکر 
کوچک و بزرگ  یها ازین یارضا یداشتن نسل، برا یارضا یخشم و نفرت، برا یارضا ی، برایجنس

ز یآم نینوقت خودش را محبوبه احساس نکرده بود. او کلمات تحسیه یدر داخل و خارج از خانه، ول
 ید که حتما در شبهاین فکر خوابیدر کار بود. آنشب هم آنّا با ا یازیده بود که نیشن ییوقتها را فقط
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فکر  ینجا بود که هم کاظم و هم ابیشود. غم داستان در ا یها معلوم مین زبانیرین شیل ایبعد دل
بلدند،  یاشقعشق و ع ةز را درباریکردند همه چ یکردند عاشقانه آنّا را دوست دارند و چون فکر م یم
که از  یا دانستند و غرور مردانه یرا نم یقیعشق حق ینکه معنیرند، غافل از ایاد بگیشتر یخواستند ب ینم

اورد. باالَخره آنها ماشاءاهلل یکه با خودش بهمراه ن ییهایگرفت چه سخت یفرهنگشان سرچشمه م
درست شدن  یبرا یا حتیدادند و  یو مد احساساتشان را نشان داده و به زن ریماشاءاهلل مرد بودند و نبا

ل یگفتند که زن زل یرند. چون آنوقت مردم به آنها میح مشورت بگیشان حاضر نبودند از منابع صحۀرابط
شتر کار کرده و یکرد که هر چقدر ب یدانست و فکر م یهستند. هر چند که آنّا هم راه و رسم عشق را نم

خود را  یتر خواهد بود. او تمام سع دن دل شوهرش موفقت کند، در بدست آوریش را تقویاستعدادها
کرد، شوهرش  یم یشتر سعیآمد که هر چه ب یآورده کند، اما بنظر م د برید یرا که م ییازهایکرد تا ن یم

ب آنها ینص یکمتر یهایروزیجه برکات و پیکرد و در نت یم یبانیشد و کمتر او را پشت یم یکمتر راض
که خودش را به هر یکرد که با وجود یه را خوب درک میانگار آنّا احساس لشد.  یک زوج میبعنوان 

خواند چون  یبت مین را مصیه ایبود و ل یگرید یعقوب جایزد که محبوبۀ شوهرش باشد، دل  یم یدر
عقوب از یکه ینجا بود که با وجودی، جالب ا22 و 21 : 11 ش یداید. پید یخود را نه محبوبه بلکه مکروهه م

ا آوردند، تازه عمق ین بنه را بدنیل اولیاش راح با محبوبه یزده بنه داشت، اما وقتیزن، سچهار 
 یگ از به استقالل خانوادهیت خانواده را درک کرد. او تازه احساس کرد نیاحساس خانواده بودن و مسئول

به خطر  ا احتمالیش آمد، نحوة حفاظت و یخانواده پ یبرا یخطر ی، و وقت15 : 22ش یدایدارد. پ
ش از همه حفاظت یاش را ب داد، چون محبوبه یعقوب را به آنها نشان میزان محبت یانداختن افراد، م

خانوادة  یش سرشماریدایدر کتاب پ ی، و وقت 1 و 1  :22 شیدایندازد. پیکرد و حاضر نبود او را بخطر ب یم
ه یب لیعقوب نصی، البته مردة 11 : 11 ش یدایگردد. پ یل زن او خطاب میشود، فقط راح یعقوب نوشته می

ک یعقوب در یعقوب بود، با یکه زن  ین مدتیشتریشد و او به رسم آنزمان و بعلت زن اول بودن و ب
ام یا"د، او جواب داد که یعقوب پرسی یفرعون از زندگ ی، بعالوه وقت21 : 11 ش یدایمحل دفن شد. پ

، او 1 : 17 ش یدایپ "ر من اندک و بد بوده است.عم یام سالهایسال است. ا یغربت من صد و س یسالها
پر از  یا یکرد، آنهم زندگ یاش زندگ اش را با محبوبه ساله یست سال از عمر صد و سیدر حدود ب

مان یخواند. سل یندارد که آنرا اندک و بد م یاش. پس تعجب ن محبوبه و مکروههیث بیحرف و حد
 یست ازدواج کند، حتیاش ن ه قلب دوست ندارد و محبوبهکه او را از ت یبا زن یکه مردیگفت وقت یم
کرد که آوردن فرزند  یه به اشتباه فکر می، ل11 : 22 مان ید. امثال سلیآ یم  کند و بلرزه در ین تحمل نمیزم

شوند.  یکیوندد تا یاش کند و آندو را بهم بپ تواند او را محبوبه یعقوب می یو بخصوص آوردن پسر برا
شد که  یاحساس م ییاز تا به آنجاین نی، ا11 :22، 21 : 11 ش یداینکار را کرد و نه دختر. پیچون نه پسر ا

به  یاو انجام دهند و حت یبرا یخواستند کار یبرده بودند و م یاز مادرشان پین نیفرزندانش هم به ا
ال بود آنّا را محبوبه سر ح یکه اب یی، وقتهای، در مورد آنّا و اب11: 22ش یدایاه هم متوسل شدند. پیگ مهر

 یگر، خود را برایموارد د یاریت و حفاظت از او و در بسیکرد، اما آنّا در مورد قبول مسئول یخطاب م
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با هم  ین غزلها محبوب و محبوبه با زبانید در اید یآنّا جالب بود که م ید. براید یاول و محبوبه نم یاب
طشان آشنا یشان قابل درک و با فرهنگ و محیبرار بود چون یهر دو دلپذ یکردند که برا یصحبت م

 ید که برایف کند و مثالً بگویخواست از او تعر یاش گرفت که هر وقت کاظم م بود. آنوقت خنده یم
که هر چه پا  یکرمان هست یگفت تو مثل قال یرود، م یش باالتر میمن هر روز ارزش تو از روز پ

من آنقدر با  ید تو برایخواست بگو یافتاد که م یف اباد حریرود. و ب یخورد ارزشش باالتر م یم
د در یمن در گاراژم بنز دارم چرا با یگفت وقت یانت کنم. آنوقت میکه امکان ندارد به تو خ یارزش 

مانه و با زبان خودشان از او یدانست هر دو صم یگر نگاه کنم؟ آنّا هر چند که مید ینهایابان به ماشیخ
ن ید از ایا بایآمد و  ین حرفها خوشش مید از ایا باید که آینوقت نفهمیهکردند، اما  یف میتعر
  خورد. یهات به او بر میتشب
اد یاندازد و به او  یاد محبوبه میشب ششم آمد و غزل ششم که محبوب عهد و قدرت عشقشان را ب 

 د:یگو یاد خاطرات خوبشان باشد و به او وفادار بماند و میدهد که مرتب ب یم
 یگریو تولد د ییروز آشنا  اد آوریمن، ب ۀبمحبو

 گریمده قلبت را به عشق د عشق مرا مُهر کن و هرگز
 یک به قلب منیت ببند عشق مرا   که نزدیهمنو بازوبند طال به بازو

 ؟یآور ن زوریبه قوت موت   موت کجا دارد چن یرت قویعشق و غ
 عشق یها ل و طوفان ننشاند شعلهیس

 خَرَد یفروشد، نه م ینه منَهَد،  یکه م یعشق
 

. یت تجربه کنینکه قدرت آنرا در زندگیمگر ا یشناس یکرد که عشق را نم یش خود زمزمه میآنّا پ 
کنند و آن قدرت، انسانها و روابطشان را عوض  یآنرا کشف م یدارد که عدة کم یمیعشق قدرت عظ

دا یگران را پیو ارزش خود و د تیچ است و با عشق است که انسان هویکند. بدون عشق انسان ه یم
بخشد.  یم یت واقعیداند و به ما هو یت همۀ ما را میکند چون خدا عشق است و تنها اوست که هو یم

ه یاز خود ما یعنینهد،  یبخشد و م یمثالً رابطۀ زن و شوهر، آنکه م یا کرد که در هر رابطه یاو فکر م
شتر یرنده بیآن رابطه قطع شود، طرف گ یلیه هر دلگذارد، قدرت رابطه را در دست دارد و اگر ب یم

رنده هم یتر است. اما قدرت در دست گ گفت دادن از گرفتن فرخنده یخورد. چنانکه استاد م یصدمه م
ست که گنج تو در آنجاست. ییکرده و بقول استاد دل تو جا یگذار هیاو سرما یهست، چون دهنده رو

، پس در واقع هر دو طرف در آن 11 :12  یشود. مت یآشکار م یگنج یگذار هیپنهان که با سرما یگنج
تواند  ینم ینجاست که کسیخورند. مشکل ا یرابطه قدرت دارند. و هر دو طرف در قطع رابطه صدمه م

اگر همسرش باشد، اما  یرد حتیم بگیتصم یگرید یتواند بجا یرنده باشد، چون نمیانتخاب کند که گ
ار ید آننه در حدود اختیدر ما هست با یان انتخاب با ماست پس اگر عشقم و زمیدر دهنده بودن، تصم

نجاست یگفتند خواستن دل کَرَم دَسته. اما نکته در ا یم. در شهر آنّا میدهنده باش یعنیم یماست انجام ده
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که خودمان  ییزهایاگر فقط چ یگریۀ دیدارد. درست مثل هر هد یدهنده بودن هم راه و رسم یکه حت
وب است که اکثر اوقات یکل معیشود و مثل س یم یگریه به دیه هم هدین هدیم، ایم ببخشیدارالزم ن
 یآورد. البته گاه یم یمحبت دلخور یه بجایدن آن هدیبخش یعنیزند. یبه دل طرف مقابل هم نم یچنگ

 کند که: یدا مین شعر مصداق پیا
 
 دین خوش ننمایر تو را نان جویس یا

 ک تو زشت استینزدمعشوق من است آنکه به 
 

کند و  یدا میها راه پیا به دست دوم فروشیه به سطل آشغال ینطور است که آن هدیشتر مواقع ایاما ب 
دارد. خدا در مورد  یطیه دادن شرایگذارد. بله، هد یم یزان باقیرا هم سر راه لب و لوچه آو یا عده

داشته  یبید عینکه نبایق است. اول ایقد یلیداشته باشد خ یاتید چه خصوصیه بایو هد ینکه قربانیا
ا الزم دارد باشد نه آننه ما یخواهد  یرنده میه گینکه آننه هدین باشد. دوم اید نوبر و بهتریباشد. با

، و 21 و1 :11رنده باشد. اعداد ید مطابق خواست گی، و زمان آن با7-1 :11 م. اعداد یخودمان دوست دار
م. یم کنیباشد که با افتخار آنرا تقد یزید چیه بایت باشد. هدیو رضا یدماند از ته دل و با شایباالَخره با

ا یخته شود، خورده شود و یه سوخته شود، ریم شخص است که آن هدین تصمیه ایبعد از دادن هد
آنرا  یخواسته و وقت یه همان باشد که طرف مقابل مدتها میباست اگر آن هدیم گردد. اما چقدر زیتقس

شه ینش است و همیۀ خدا به ما بهتریا دل و جان نگه دارد و از آن درست استفاده کند. هدگرفت، آنرا ب
م و با درک و یگر وقت بگذاریهمد ینکه ما برایم. ایخواه یا آنرا میاز داشته و یست که ما به آن نیزیچ

 یبرادهد که  یم، نشان میگر بدهیکدیۀ درست به یم و هدیکن یدان گر قدریکدی یهایفهم از خوب
د و چون شخص فکر یآ یبوجود م یکم تلخ م، کمینها غفلت کنیم. اما اگر از ایگر ارزش قائلیهمد

خود  یهایف از خوبیاثبات ارزش خود شروع به تعر یندارد، برا یشخص متقابل ارزش یکند که برا یم
را به رخ خود  یهاید که خوبیآ یشود چون بنظر م یشتر روابط میب ینهم باعث خرابیکند که ا یم
ها و  د و حسادتیآ یش میسه پیمرکز است و بعد مقام مقا  خواه و خود خود یا شخصیکشد و  یم

 یگریز دیه دادن و گرفتن هم مثل هر چینکه در هدیشود. و خالصه ا یرقابتها و جر و بحث شروع م
 د و در تعادل جلو رفت.ید حکمت خدا را طلبیبا

 یکند و محبوب نه فقط برا یز را به بهتر عوض میهمه چ کرد و گفت بله، عشق یا استاد سرفه 
کند و در وقت  ینهد، بلکه به او اعتماد م یمحبوبه م یر پایبخشد و ز ینشان دادن عشقش آننه دارد م

  دهد: یمحبوب ادامه م شود.  ین نمییگران باال و پایست و محبتش با نظر دین نیب ش دهنیآزما
 

 بنه و          خواستگار بر در استشد که خواهرم یاند یبرادر م
 به سن و سال برتر است یست    فقط وینند رشد نیم چو بیچه گو
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ل از یکند، بلکه با دل ینم ییگو بت و بدیده است با محبوبش غیمحبوبه از آننه پشت سر خود شن 

 د:یگو  یخود دفاع کرده م
 تو یجها م بریها نهیمحبوب من، من حصارم و س

  یز  منیه چعالِم به هم
 در تو یو سالمت یرم آرامیگ
 

د گوشش به یگو یکند و م یق میتشو یاش او را به وفادار نان دادن به محبوبهیمحبوب در ضمن اطم 
 او بدهد: ین و آن نباشد بلکه گوش به صدایا یحرفها

 من در آن ۀست و محبوبیمرا تاکستان
 من و مبارک به خادمان یمبارک برا
 ه آن باغ بدون منن باغ بینرو از ا

 ت را به منین و بشنوان صدایا و بنشیب
 

بخشد که فقط  ینان میدهد به او اطم یکه محبوب به او م یتیاق و حماین اشتیمحبوبه در جواب ا 
 د:یگو یمنتظر وصال او باشد و م

 
 تو یتابم برایکه ب  ایا و زود بیمحبوب من ب

 طلبم وصال تو یکه م       ایا و بر کوهها بیهمنون غزال ب
 

عشق  یمحبوبه داد، اما موت نتوانست به زورآور یاستاد در خاتمه گفت که محبوب جانش را برا 
وست. محبوبه هم تا یت بر مرگ غالب شد و به محبوبۀ خود پین باشد و محبوب با عشق و قدوسیراست

زل هفتم اتفاق افتاده باشد. او د در غین بایماند. آنّا فکر کرد که ا ین عشق باقیابد مجذوب و وفادار به ا
مقدس او   کتاب یک صفحه کاغذ تا کرده الی یواشکیش یهایاز همکالس یکین افکار بود که الهام یدر ا

 یآن شعر یمقدسش را باز کرد و آن نوشتۀ الهام را در آورد. رو گذاشت. آنّا آنشب موقع خواب کتاب
لذتبخش بود هر چند که او  یلیآنّا خواندن آن خ ی. برانوشته شده بود که از استاد به او الهام شده بود
 نطور نوشته بود:یهنوز تشنه بود که غزل هفتم را بشنود. الهام ا

 
 که محبت است، اعتماد کردن را دوست دارد ییخدا
 اش را دوست دارد  که محبوب است، محبوبه ییخدا
 مان را دوست داردید و ایکه نجات است، ام ییخدا
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 را دوست دارد یریگ میست، تصمیرگو نکه زو ییخدا
 را دوست دارد یکه روح است، آزاد ییخدا
 که بخشنده است، توبه را دوست دارد ییخدا
 باست، کشف کالم را دوست داردیکه ز ییخدا
 دن را دوست داردیکه نور است، درخش ییخدا
 دن را دوست داردیکوست، بخشیکه ن ییخدا
 ست داردکه بزرگ است، کوچکان را دو ییخدا
 که شبان است، گوسفندانش را دوست دارد ییخدا
 گانه است، اتحاد را دوست داردیکه  ییخدا
 را دوست دارد یکه عادل است، راست ییخدا
 اش را دوست دارد که عاشق است، معشوقه ییخدا
 کردن را دوست دارد م است، فدایکه حک ییخدا
 

که  یمحبوبه داد. اب یفتاد که گفت محبوب جانش را برااد استاد ایدوباره  "کردن فدا"آنّا با خواندن  
ر یوندد، در آن شب شعر حاضر بود و زیکرده بود در شب آخر به جمع آنها بپ یباالَخره خودش را راض

ده بود و ین را شنیرد. البته استاد که ایش بمیاقت ندارد که آدم برایل یچ زنیگوش آنّا گفته بود که ه
 یخواه آنروز از آنّا معذرت یفردا یخ کرده بود، باعث شد که ابیو او را توبحرف زده  یبا اب یخصوص

ن در یآمد، ا یرون مینگونه حرفها از او بیناخودآگاه ا یها چون گاهگاه یخواه رغم عذر یکند، اما عل
د یدارد که با یدر اب یقیعم ۀشیفکر آنّا نقش بسته بود که فرهنگ شهرشان در ارزش ندادن به زن ر

 ۀکند و فاصل یتر م قیها را عم ن زخمید، ایگو یدل سخن م یادتین برود وگرنه زبان که از زیالً از بکام
دن و ینکه شنیبردند غافل از ا یاستاد لذت م یدن درسهایآنها از شن یحال هر دو ادتر. بهرین آنها را زیب
ق به آنها یلکه عمل کردن دقکرد بیم یکیاستاد گوش کردن نبود که آنها را  یان به حرفهایک خط در می

 گفت: یافتاد که م یاد شعریآورد. آنوقت آنّا  یخالص ببار م یبهتر و با ارزشتر از طال یا وهیبود که م
 

 هفت شهر عشق را عطار گشت
 میا ک کوچهیما هنوز اندر خم 

 
ستان ده بود. دایر عطار را شنیالط شد، داستان منطق یدر شهرش بزرگ م یادش آمد که وقتیاو  

 یخواستند پادشاه یوانات جنگل پادشاه دارند، آنها هم میدند که حیپرندگان د ینطور بود که وقتیا
مرغ است که در یم و او سیتر بود گفت ما پادشاه دار داشته باشند. هُدهُد که از همۀ پرندگان با هوش

 یکند. اما مشکل هفت واد یاهم تا بر ما پادشیاوریم و او را بیکند. آنها گفتند برو یم یکوه قاف زندگ
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جانشان را از دست  یا راه عده یهایافتادند و طبق سخت  خشک بود که بر سر راه قرار داشتند. آنها راه
ست. بعد نگاه ین یمرغ خبریدند از سیدند و دیکه مانده بودند به کوه قاف رس یینکه آنهایدادند تا ا
مرغ توانسته بودند  یمرغ هستند. آن س یدند که سیو داند  مانده ینند از آنها چند تا باقیکردند بب

عشق را پشت سر بگذارند. آنا اآلن که خودش  یها را با عشق به پادشاه تحمل کنند و هفت وادیسخت
دانست،  یقت وجود پادشاه را میگرفت و حق یم میکرد و از خود استاد تعل یم یدر شهر محبت زندگ

ن هفت ین داستان و سفر از ایغام عطار از ایه گرفت و فکر کرد که پدیمرغ را ندیغام بودن و نبودن سیپ
ها ین وادین سفر را رفت و از اید ایدن به کمال )کمال عشق( بایرس ین بود که برایعشق ا یواد

ها را ین وادیم. آنّا ایشو یم آخر کار با چه مواجه میدان یم و نمینیب یکه آخر راه را نمیگذشت با وجود
به عشق،  یر عشق، طلب عشق، معرفت عشق، ارضاء از عشق، وفاداریخود زمزمه کرد، فقش ینطور پیا
 گفت: یاد شعر حافظ افتاد که میرت از عشق، و ثروت و جالل عشق. آنوقت آنّا یح
 

 مرغ( نه بخود بردم راهیمن بسر منزل عنقا )س
 مان )هدهد( کردمین مرحله با مرغ سلیقطع ا

 
ش یب یا ن داستان افسانهیدانست که ا یم گرفته بود، میر دست استاد تعلیزهر چند که آنّا حاال که  

تواند از  ین بود که فقط عاشق میار جالب بود و آن ایش بسید که براید یرا در آن م یقتیست، اما حقین
ک یها تحمل شوند. اما عشق به یدهد سخت یبگذرد و فقط عشق است که قدرت م ین هفت وادیا
 یگذشتن از مراحل کمال کاف یتواند برا یداشته باشد و مطمئناً نم یادیتواند قدرت ز یا نمیال و رؤیخ

شود. و حافظ  یاریقدرت عملکرد و دوام و کمال دارد که با قوت سرچشمۀ عشق دائماً آب یباشد. عشق
 یالزم است و چه کس یک هادین راه را رفت، بلکه یتوان ا یچه خوب گفت که به قدرت خود هم نم

کو نه یست. استاد نیست که دروغگو نییالقدس و او هاد روح یعنیده است یتر از آنکه آخر راه را دبه
بود که راه را به شهروندان  ین عشق و منبع عشق بود، بلکه روح او همان هدهدیاز ا یکامل یتنها الگو

 یعنید، یمدن ناین هفت شهر را مراحل مختلف رشد در عشق ورزیداد. آنّا ا یشهر محبت نشان م
  ه استاد و کامل شدن.یمراحل شب

از رابطۀ عاشقانۀ  یا م نمونهیش خواندیکه در شش شب پ یشش غزل شب هفتم استاد گفت 
مقرر  ین عشق در غزل هفتم نهفته شده است که هر زن و شوهریعروس و داماد بود و اما دوام ا

که غزل هفتم را در رابطه و  یو شوهر سندة آن باشند. خوشا بحال زنیاند تا خودشان خالق و نو شده
 ست پر جالل.یرشد کنند که گنج یسند و در آن عشقیبنو ین عشقیازدواجشان در ادامۀ چن
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 ،ی، سالمتیمحبت، خوش 
 ،یحلم، مهربان 
 مان،ی، اییکوین 
 22-22 :5ان یالطغ... یزکاریتواضع، پره 
 
 

 ها بارورند زنده
 )حلم، ایمان، و مهربانی ایوب(

 
 

 یماند، ول یاز نظر او دور نم یچ کاریکرد و ه یداشت. او همه را محبت م یاستاد روش خاص 
داد و در  یف میآنها به آنها تکل یت و استعدادهایرفت و مطابق ظرفیپذ ین بود که همه را میروش او ا
وقتها شاگردان از  یلیکه خیکرد بطور یف با تک تک شاگردانش شخصاً کار میکالن تیراه انجام ا

اد یک از شاگردان آننه را که عمالً یگر خبر نداشتند. اما استاد دوست داشت که هر یهمد یدرسها
شتر تماشاگر بودند تا یآمدند ب یکه به کالسها م یاز افراد یلیگذاشت. خ یان میه در میگرفت با بق یم

کرد آنها را متوجه کند که فقط  یم یشد و فقط سع یق نمیم عمیرد. در مورد آنها استاد وارد تعالشاگ
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با آنّا  یجز خودشان نباشد. هر وقت که اب یکننده، و انگشتشان بطرف کس شنونده نباشند بلکه عمل
 یشد و بجا یق مین گروه رفیکرد، با ا یشتر مشغول مینکه خود را با کار بیر از ایشد، بغ یحرفش م

ش آسانتر بود که یدن ثمرة آنها، براید یاستاد و صبر برا یکردن به حرفها و عمل یخواه و عذر یآشت
گر آنّا هم سکوت را یدادند. از طرف د یوع مین را شیاورد که محبت دروغیرو ب ییها لمیگار و فیبه س
 یول یزها هر چند موقتین چیل اکرد. بهر حا یشتر میار کرده خود را مشغول امور خانه و کار بیاخت

الزم بود نه پناه  یمان عملیاستاد صبر و ا یحرفها ةببار آمدن ثمر یکه برایبودند، در حال یمسکن آن
 ها. بردن به مسکن

وب سخن یبنام ا یمرد یمان و مهربانیکرد و از حلم، ا یمان صحبت میآنروز استاد از صبر و ا 
داد و  یم میاز شاگردانش تعلیشه مطابق نیخواندند. او هم یها میگفت که داستان او را در عزادار یم

ل هنوز در مصر بودند ینطور شروع کرد. قوم اسرائیوب را ایا یآنروز هم استثناء نبود. او داستان زندگ
بود  ییل جایجل یایه در شرق درین حاشیکردند. در ا یم یعربستان زندگ یۀ شمالیان در حاشیکه ادوم

 ین فرد زمان خود و مردیتر وب سرشناسیوب بود. این پادشاه ادوم بنام ایه خانۀ دومبنام عَوَص ک
ان که یانیبودند بنام مد یان قومین ادومیان مردم محترم بود. در سر حد سرزمیار ثروتمند و در میبس

ت و مسح روح خدا داستان یبعدها با هدا یبعد از فرارش از مصر به آن قوم پناه برد. موس یموس
ن کتاب یاول یبند مقدس شد و آن از نظر زمان از کتاب یوب را بصورت شعر نوشت که بخشیا یندگز

 کتاب مقدس بود که نوشته شد.
ع را همزمان یوب است، وقایا یداستان زندگ یسندة اصلیالقدس نو که روح ییاستاد گفت از آنجا 

 یم. در آسمان بحثیکن یست دنبال ما یدنیناد یگریو د یدنید یکیکه  یو روحان یجسمان یایدر دو دن
وب در زمان خود ین، ایزم یوب و چرا بحث؟ چون بر رویوب بود. چرا ایطان بر سر این خدا و شیب

کار بود،  اسمش توبه یوب چنانکه معنیکرد. ا یم یدور یکامل و راست و خداترس بود و از بد یمرد
ان هفت پسر و سه یداد امکان گناه در م یتمال مکه احیوقت ینه تنها مواظب بود که گناه نکند، بلکه حت

که داشت آننه در توان داشت  یداد. او بخاطر قلب خداترس یم ین آنها هم قربا یبود، برا یدخترش م
ر به یده بود که شریکش ینجهت خدا بدور خانه و اموال او حصاریکرد تا خدا را خشنود کند و از ا یم

 یخدمتگذار برا یها فرشتگان که روح یداد. روز یرا برکت م نکند و مرتباً او یآنها دست دراز
ر یگ رادیو ا یشه مدعیطان هم که همیفرزندان خدا هستند در آسمان بحضور خدا حاضر شدند و ش

طان دادستان. بحث یوب بود و شیل این دادگاه خدا هم داور و هم وکیفرزندان خداست، آنجا بود. در ا
م. خدا یآ ین می. او گفت از گردش در زمییآ ید از کجا میطان پرسینطور شروع شد که خدا از شیا

او بخاطر  یترس طان گفت: خدایست؟ شیوب خداترس نیمثل ا ین کسیزم یکه بر رو یدیا دیگفت: آ
شود  یرم آنوقت معلوم می، حصار و محافظتت را بردار تا من برکاتش را بگیا است که به او داده یکات بر

طان هنوز یا نه. چون تا برکاتش را از دست بدهد ترا انکار خواهد کرد. شیاترس است ا واقعاً خدیکه آ
وب را یکند. خدا که قلب ا ین خدا و فرزندانش استفاده میجاد اختالف بیا ین روش خود برایهم از ا
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ه به طان اجازه داد کی، به شیطان در دادگاه آسمانیش یب ادعاهایتبرئه کردن او و تکذ یشناخت، برا یم
وب داده بود یخواست نشان بدهد که آننه به ا یز او بجز جانش دسترس داشته باشد. خدا میهمه چ

  5و1 :1  ان یکیرود. دوم تسالون ین نمیمان او از بیها صبر و ایبا سخت یمستحق و بعدالت بوده چون حت
ا یگفت آ یش خود مید، پکر یوب فکر میکه به اعتراف خدا دربارة کامل بودن اینجا آنّا در حالیدر ا 

ز یز کامل بود و در چه چیوب در چه چیست؟ ایکامل ن یچ انسانینکه هیوب کامل بود؟ مگر نه ایواقعاً ا
اد ازدواج آدم و ین افکار آنّا بیهم بود؟ در ا یا او بجز پدر خوب بودن، شوهر کاملیضعف داشت؟ آ
رون آورد و حوا را یفرو برد و دندة او را بآدم  یش را به پهلویجراح یخدا چاقو یحوا افتاد که وقت
ن آدم و حوا رد و بدل یب ییم چه حرفهایدان یقاً نمیدار شد و خدا حوا را نزد او آورد. دقیساخت، آدم ب

طان اعتماد کرد. آدم یم که به آننه آدم گفته بود اعتماد نکرد و به حرف شیدان یشد، اما از کار حوا م
ن یل ایش خود گفت حتماً دلید و پیو او را در باغ تنها گذاشته بود. آنّا خند فقط به او موعظه کرده بود
ک دنده بود. بله، درست بعد یاش کم بود و حوا  ک دندهین بود که آدم یگر ایدرک نکردن حرف همد

درست  یزیکو بود، اما مسلماً در ازدواج آنها چیار نیز بسید همه چینش آدم و حوا بود که خدا دیاز آفر
ز یقتاً در ازدواج آنها همه چیاز خدا بکار ببرند و حق یاطاعت یبودنشان را در ب یکیبود که باعث شد ن
سه با مردم یوب که تا آنوقت در مقایکو بود، مثل ایز نیهمه چ یکو نبود. البته ظاهراً در آن مقطع زمانین

د، موضوع یایش بیو امتحان پوسوسه  یدانست که وقت یزمان خود کامل بود، اما در هر دو مورد خدا م
که خدا همه یوب امتحان. اما با وجودیکند. در مورد ازدواج آدم و حوا وسوسه بود و در مورد ا یفرق م

کو بودن ازدواج آدم و حوا در آن یار نیا بسیوب یدانست، اعتراف او به کامل بودن ا یز را از قبل میچ
ر خود را بگذراند و آنوقت پا به یز سید تا همه چخدا اجازه دا یح بود، ولیکامال صح یمقطع زمان

شان از اولشان بهتر گردد، یصحنه گذاشته، گناه را نشان داده کمک کند تا آن گناه برداشته شود و آخر ا
ن شد. آدم از ازدواجش آنننانکه خدا او را مسئول قرار ینسل آدم چن یوب و هم برایا یچنانکه هم برا

ت را به نسل آدم نشان ین مسئولیمش عمالً راه انجام ایما خدا با رحمت عظداده بود مواظبت نکرد، ا
افت. او به عروسش موعظه نکرد و یسا تولد یش کلیآدم دوم زدند، از پهلو یزه به پهلوین یداد. پس وقت

 ن بود کهیا یکرد برا ین بود )چهل روز( آننه میکه بر زم یام کرد مدتیکه قیاو را تنها نگذاشت. او وقت
 یعنیاعتماد عروسش در درجۀ اول قرار داشت،  ین داماد آسمانیا یاورد. برایمان بیعروسش به او ا

ست. ین زن و شوهر نیتر از عدم اعتماد ب ز مخربیچ چیکرده بود. ه یانگار آننه آدم در موردش سهل
شد. در اعتماد بعد از پنجاه روز با اعتماد کردن بود که عروس آدم دوم به قوت از روح خدا آراسته 

 نند.یب یگران هم میآنرا د یها بارد و شعله یا زود بر ازدواج میر یکه د یقدرت هست، قدرت
دانست و آنّا با آن مخالف بود  یآنرا محبت م یکه اب ییزهایگر از چید یکیادش آمد که یآنّا  
ک یا با او در یه بودند و ل مختلف با آنّا قطع رابطه کردیبود که به دال یبا کسان یت ابیمیو صم یدوست

شدن با خود  یکیرا در جهت  ین رفتار ابین او با کاظم و زنش. آنّا ایجبهه قرار نداشتند، مثل رابطۀ ب
د که آنّا در شهر یکاظم شن یشدن آنها با هم بود. مثالً وقت یکیخالف جهت  ن عمل برید بلکه اید ینم
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فقط دوست  نه  یها به شهر فرنگ آمد و با اب ن بنهدید یو برا یکنجکاو یفرنگ ازدواج کرده، از رو
بقبوالند  یتوانست به اب یکه جداگانه با او رفت و آمد داشت و آنّا نمیشد، بطور یمیبلکه دوست صم

ست در محافظت از ین غفلتیگفت و ا یست که استاد از آن سخن مین ین رابطۀ آنها محبتیکه ا
ن بود، نه رسم شهر فرنگ و نه رسم شهر محبت، اعتماد آنها ن رفتار که نه رسم شهرشایازدواجشان. ا

بعلت  یگذشت. اب ید که در رابطۀ آنها چه مید یرون میکرد. آنّا از ب یگر کمتر میرا روز بروز بهمد
ده ین را فهمیند و کاظم هم اید کاظم آنّا را ببیک شده بود تا از دیش از حدش به کاظم نزدیب یکنجکاو

 یبا اب یظاهر ین دوستیخوشحال نبود و در ا یدوست اما در باطن از ازدواج آنّا و اب بود. کاظم ظاهراً
ب او هم به سهم خود ین ترتیکرد و به ا یه و ارضاء میتغذ یاو را با هر نوع دروغ یبود که کنجکاو

 داد. یر ازدواج آنها رخنه میآب را ز
ا نه و در مورد یبود  یوب شوهر کاملینکه ایاازدواج و  یلهایه و تحلین تجزید آنّا در ایاستاد که د 

کرد و گفت بله،  یا افتاد، سرفه یر داستان دور مین زن و شوهرها غرق شده بود و داشت از مسیاعتماد ب
 یبرد، گروه یو آرامش بسر م یوب در سالمتیکروز که این آمد و کارش را شروع کرد و یطان به زمیش

گاو و االغ او حمله کردند و شبانان را کشتند و  یها دزدان به گلهاز خدمتکارانش آمدند و گفتند که 
وب یا یها از آسمان بر سر گله یآمد و گفت که آتش یگرینگذشته بود که د یزیدند. چیها را دزد گله
 یها از دزدان به گله ید و گفت که گروهیگر رسید ید. آنوقت خادمیخت و همه را با شبانان سوزانیر

گر آمد و گفت ید ین وقت شخصیدند و شبانان را کشتند و شتران را ربودند. در همشتر او حمله کر
از طرف  یدیبودند باد شد یکوبیوب در خانه مشغول جشن و پایکه دختران و پسران ایکه در حال

وب بلند شد و یخانه زد و آنرا بر سر فرزندان او خراب کرد و همه مردند. ا ۀابان به چهار گوشیب
رون ین افتاد و سجده کرد و گفت برهنه از شکم مادرم بید و به زمیر آورد، سرش را تراشلباسش را د

 یتیچ شکایوب هیروم. خدا داد و خدا گرفت و نام خداوند متبارک باد. ا ین جهان میآمدم و برهنه از ا
خدا و داشته باشد چون در اطاعت  یالعمل ن عکسینکرد بلکه در هر حال شکرگزار بود. او توانست چن

مبارزه  یبرا ین آمادگیش خود را آماده کرده بود. بنابرایکرد و از پ یم یدر انجام احکام او زندگ
  با حمالت دشمن را داشت. یروحان
دانست، چون هم  یرا م یینها یو شاد یوب فرمول خوشبختیآنّا فکر کرد که معلوم است که ا 
 یشان را بدست خدا بدهند و وقتیواهند زندگخ یها نم یلیع بود و هم در هر حال شکرگزار. خیمط

ا دچار یکنند و  یش آمد، فوراً شک میپ یبودند و مسئلۀ بد یع او باشند و وقتیخواهند مط یدادند، نم
نند. یبب یشکر یرود، تازه اگر جا یادشان میاز  یشوند و بهر حال شکرگزار یم یاضطراب و نگران

 ود.نطور نبیوب ای، اما ا 1 -1 :81 مزمور 
ح داد که فرشتگان یان آمد، استاد مختصراً توضیاو حرف به م یطان و کارهایچون در داستان از ش 

ما باشند.  ینیزم یایدر ملکوت خدا هستند که خدا اجازه داد در ارتباط و رفت و آمد با دن یمخلوقات
 ینطور بود، وقتیا اکه از ابتد یین. از آنجایدر زم یفیدر ملکوت دارند و وظا یفین مخلوقات وظایا
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و سقوط کرد از  یاطاعت یخواست تخت خود را باالتر از خدا بگذارد و ب یطان بخاطر غرورش که میش
ن ین شده در بییاو تع یکه برا یازاتش در ملکوت خدا گرفته شد. اما تا زمانیتها، و امتیاو مقام، مسئول

د که به آنها یبدنبال خود به سقوط کشان ک سوم فرشتگان رایطان یکند. ش یا رفت و آمد مین دو دنیا
فرزندان خدا  یخدمتکار برا یگر روحهایطان هستند. دو سوم دیم و جزو لشگر شییگو یر میارواح شر

ات آنها اطالع کامل ینسان از جزئ ست ایق و عادالنه است و الزم نین خدا دقیباشند. کارها و قوان یم
فش در قبل از سقوط یو وقت داده شده است برعکس وظاکه به ا ین مدتیطان در ایداشته باشد. ش

ن یدهند در جنگ است. با ا یف خود را انجام میکه وظا یین و آسمان با آنهایکند، پس در زم یعمل م
کند،  یما کار م یخدا در زندگ یندارد. وقت یدر آسمان قدرت ین قدرت دارد ولیتفاوت که او بر زم

آورد، فرشتگان در آسمان  یمان میا یکس یکنند. و وقت یبت مفرشتگان در آسمان در مورد آن صح
کنند  یها در مورد آن بحث م د فرشتهیآ یبوجود م یمانداران سختیا یدر زندگ یکنند. وقت یم یشاد

چند حاضر اما  زند آنها هر یکه خدا حرف م ییدر جا یمانداران هستند ولیمحافظ ا یچون آنها روحها
 طان بود و فرشتگان ساکت بودند.ین خدا و شیساکتند. آنروز هم بحث ب

طان هم آمد چون با یگفتم که در آسمان فرشتگان بحضور خدا آمدند و ش   یاستاد گفت بله، م 
ن ی، او ا1 : 1  یفرصت داده شده. مت یبه او تا روز داور یکه او از حضور خدا افتاده است، ولیوجود

ن گرفت. بعالوه در یدن حکومتشان بر زمیحوا و دزدب دادن آدم و یق فریفرصت و قدرت را از طر
طان آمد و یکند. خالصه ش یت انسانها استفاده میامتحان کردن خلوص ن ین فرصت خدا از او برایا

کند و چقدر  یم یدور یوب از بدیکه چطور ا یدیکرد گفت د یوب افتخار میکه به ایحال  خدا در
گذاشته، در  یاها مرزیدر یآبها یست خدا همانطور که برادان یطان که میترس و احترام مرا دارد؟ ش

تواند از آن جلوتر برود، گفت اما او هنوز  یقرار داده است و او نم یاو مرز یعانش هم برایمط یزندگ
که چطور ترا ترک  ینیب یض کنم و میگر دارد و آن جانش است. اجازه بده من او را مریک امتحان دی
 یمبتال کرد. بعض ییوب را از سر تا پا به دملهایطان این اجازه را داد و شیطان ایکند. خدا به ش یم
ار سخت و دردناک بود. او آنقدر درد و یش بسیماریند او مبتال به جزام شد، اما بهر حال بیگو یم

افتاد. زن او که تا  ید که خون میخاران یاز سفال شکسته بدنش را آنقدر م یا خارش داشت که با تکه
خورد و نه تو  ینه خدا بدرد تو م یعنیر. یساکت بود به زبان آمد و گفت خدا را ترک کن و بمبحال 

ست که فرزندان او یتعجب ن یجا ین مادرید که با وجود چنیآ ی. بنظر میخور یم یبدرد کس
ا نه، یخداترس نبودند هر چند که فرزندان او خودشان حق انتخاب داشتند که خدا را اطاعت کنند 

وب در جواب یدند. اید یوب را میا یها دنیگذران یده بودند و قربانیمطمئناً در مورد خدا شنچون 
 یبا خدا باشم و در سخت یتوانم در وقت خوش ین حرف را نزن. من چطور میزن ا یزنش گفت که ا
و وب را به گناه کردن مجبور کند چون اینتوانست ا ینکار حماقت است. خالصه کسیاو را ترک کنم، ا

 خود را دوست داشت. یخدا
وب از ته دل عاشق او یکرد که حتما زن ا یداد، فکر م یاستاد گوش م یکه به صحبتهایآنّا در حال 



______________________________________________________________________ 

 رنابز از برتر یا وهیم 58

ها  یگفت در سخت ینطور رفتار کرده، به او مینداشت که با او ا یمان و اعتماد چندانینبود و به خدا هم ا
تر شود، برعکس  کیاز داشت به خدا نزدیکه او ن یانرد. در واقع در زمیخدا را رها کند و خودش هم بم

بر عکس  یحکمت نبود. در مورد آنّا و اب یحت او از رویکرد و نصیاز خدا م یق به دوریاو را تشو
ن یو رشد در او وادارند که ا یرا به خداپرست یگریال خود دیکردند به خ یم یبود چون آنها با زور سع

دا یم استاد اختالف نظر پیاز تعال یکیبر سر  یافتاد که با اب یاد روزیهم از عشق و محبت نبود. او ب
 یرا برا یا ت کتاب استاد را آورد و صفحهیکه طاقت اختالف نظر را نداشت با عصبان یکردند و اب

رون رفت. درس استاد ید و از در بیاثبات نظرش به آنّا نشان داد و کتاب را بست و آنرا به سر آنّا کوب
 یده بودند که مرد سر خانواده است و آنرا قبول داشتند ولیساده بود و در واقع هر دو آنرا فهمواضح و 

 یچون و چرا یع بیخود را بداند و مط ید جایگفت زن با یم ین بود که ابیا یاختالف نظر بر رو
 یگر کسگفت ا یم یا ابیاز هم اطاعت کنند. و  ید هر دو در خداترسیگفت با یشوهرش باشد و آنّا م
گفت  یدهد و آنّا م یش را از دست نمیات ابدیح یمتیچ قینوقت و به هیگر هیتولد تازه داشته باشد د

ق یش الید هر روزه انتخاب کند که زندگیبعد از تولد تازه هم با یده شده است و حتیانسان آزاد آفر
دارد.  یدا او را بزور نگه نمتواند انتخاب کند که از خدا دور شود و خ یباشد که بر اوست و او م یاسم

نکه نتواند، بلکه یافته نه ایقتاً تولد تازه یحق یم عمالً اگر کسیدان یکه م ی، وقتیا دهیفا یچه بحث ب
 یرا داشت. فقط کاف یک معنی یبنحو یخواهد از خدا دور شود و در واقع در عمل حرف آنّا و اب ینم

نها یتر از ا قیدند. اما مشکل عمیفهم یگر را میکدیکردند تا حرف  ین بحث میبود که محبت را جانش
گر را بشناسند یکنند همد ینکه سعیا یعادت کرده بودند که بجا یو آنّا در هر مورد یبود، چون اب

از داشتند نه طرف یکردند که خودشان به آن ن یم یگرید یرا برا یدر محبت کردن هر کدام کار یحت
توانستند  یها نم یکه با وجود تمام سع ییاد نگرفتند. از آنجایرا  گریکدیچ وقت زبان یمقابل. آنها ه

 یا ر خاکستر بودند که با جرقهیشه مثل آتش زیو خوشحال نگه دارند، هم یطرف مقابل را راض
از لحضات انفجار  یکیبود و در  یوب هم  فقط عصبانید زن ایکرد شا یشد. آنّا فکر م یور م شعله
 یو عادل یبه صبور یتواند حت یزد، چون مرد میوب میبه ا ییچنان حرفهات بود که یو عصبان یروح

ن اوضاع و احوال او یکند نداند و قطعاً در ا یم یرا که با او شبانه روز زندگ یدرد زن یوب باشد ولیا
دانستند هر چند که  یبود که آنها نم یادیز یزهایچ یقیداشت. مطمئناً دربارة عشق حق ییهم دردها

، خدا به 11-1 :21 وب یانت نکرده بود و قلبش را پاک نگاه داشته بود. اینوقت به زنش خیوب هیا
ها را آورد و یوب سختیش ایآزما یطان هم برایش قرار دهد و شیوب را مورد آزمایطان اجازه داد تا ایش

مان نبود، یدر ا یکدلیوب با زنش که در اتحاد و ین حال از نقاط ضعف او استفاده کرد. رابطۀ ایدر ع
وب را از پا در آورده او را وادار به ترک یخود را کرد تا ا یطان از آن راه هم سعیبود که ش ینقطه ضعف
 خدا کند.

چهار  ینگرداند ول بر ها از خدا رویوب به حرف زنش گوش نکرد و در سختیاستاد گفت بهر حال ا 
اش روانه  او به طرف خانه یتسل یند و برااو با خبر شد یزندگ یوب از ماجراینفر از دوستان و اقوام ا
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از قطوره زن دوم  یشد. بلدد شوح یوب حساب میا یبود و از اقوام تن یادوم یمانیفاز تیدند. الیگرد
ه بود. و باالَخره ین همساینش چادر یاز امرا یکی یبود. سوفر نعمات یل ناتنیم بود و فامیابراه

ست در یشد و معلوم ن یم بود که از اقوام نسبتاً دورتر محسوب میهل از ناحور برادر ابرایکئ بر ابن هویال
 ی، همه برایو ناتن یک و دور، تنیل نزدیه، فامیوست. اما بهر حال دوست و همسایه پیبه بق یچه زمان

ها آمده بودند. در ابتدا او را نشناختند و چون او را در درد  ح و راه حلیپر از نصا یوب با دستیا یتسل
کردند.  یهود همدردیاو ساکت نشستند و با او به رسم  یدند، هفت شبانه روز فقط پهلوید یدیشد

زدند تا  یم ید حرفیشدند که سوگوار بودند، نبا یم یا وارد خانه یان رسم داشتند که وقتیهودیچون 
 اعالم محبت، حکومت، قدرت، و یحال در فکر خود بجا کرد. اما بهر یصاحب عزا سر حرف را باز م

 یل مشکالت او بودند. و بجایط او را قبول کرده بفکر حدس دالیوب، شرایا یخدا در زندگ یروزیپ
وب کم کم دلش بحال ینکه ایدست گذاشتند. تا ا یط او، دست رویبهتر شدن شرا یکمک کردن برا

ز ا یزیآنها چ ید که همدردیآ یدل کرد. بنظر م  خودش سوخت و دهانش را باز کرده، شروع به درد
ش به بن بست خورده است نور یمثل من که راه زندگ ید به کسیدرد او کم نکرده بود. او گفت چرا با

نهمه عذاب یمُردم تا ا یآمدم و در شکم مادرم م یا نمیند؟ پس کاش بدنین بن بست را ببیداده شود که ا
ل او بوده که اکنون در د یشه ترسیش آرامش کامل نداشته و همیدم و اعتراف کرد که در زندگیکش ینم

ده به سرش آمده است. حال یترس یوسته و بقول معروف از آننه میش به تحقق پیآن ترس در زندگ
، و 11 : 12 مان ید نه عادل. امثال سلیآ یترسد به سرش م یر است که از آننه میآنکه استاد گفته بود شر

 ه ماجرا که:یحاال بق
تحمل  یگفت ید تو که به همه میگو یت به او میبا محکومفاز نه با محبت و نه با رحم، بلکه یال 
که  یدان ی؟ حتماً آنقدر خودت را خوب میکن یم یتابیب یها را داشته باشند، چرا خودت در سخت یسخت
د یگو یو م یخود دار یناً توکل به تقوایقی. تو ین مشکالت بشویحق تو نبوده که دچار ا یکن یفکر م
ست. یقابل اعتماد خدا ن ینکس خوب و پاک و احدیکه از نظر خدا هدر خواب به او گفت  یشخص

تواند کمکت  یبردم چون فقط اوست که م یتو بودم به خدا پناه م ید اگر من جایگو یوب میفاز به ایال
ک احمق غصه نخورد و افسوس و یحت کردن که مثل یان قدرت خدا و نصیکند و بعد شروع کرد به ب
ه کرده یدهد که خوشا بحال تو که خدا تو را تنب یم ینطور او را دلداریبعد احسادت نداشته باشد. و 

بخشد و خالصه  یام میه کند خودش التیکند و هر که را او تنب یه میچون خدا هر که را دوست دارد تنب
گفت که ترس خدا در  یفاز داشت در لفافه به او میشود. در واقع ال یت تمام میریز به خیدر آخر همه چ

خورَد، اما نگران نباش اوضاع و  یو بقول معروف هر کس آب قلبش را م یست و گناه کردیدل تو ن
 یوب بود و مثل تسلیزخم ا یدن نمک بر رویدادن او مثل پاش یاحوالت خوب خواهد شد. دلدار

امثال کند.  یدار میدهد و او را ب یبلند برکت م یاش را با صدا هیبود که صبح زود همسا یمزاحم ةدهند
خورد،  یگر کتک مید یها فرزندشان از بنه یاز پدر و مادرها که وقت یلیا مثل خی، و 11 :17 مان یسل

وب یب ایفاز هم بعنوان دوست عید. حتماً الیایخور بار ن ه شود و کتکیزنند که تنبیخودشان هم او را م
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 د.ها او را محکوم کنن بهینکه غریگفت تا به خدا برگردد قبل از ا یرا م
ش از تحملم ید کاش خدا مرا بکُشد چون صبرم تمام شده است و رنج و دردم بیگو یوب میا 

دل از دوستش ترحم است  دلم و حق شکسته ستم، الحال هر چه کردم شکستهیاست. من که سنگ ن
دم؟ اگر یطلب یا کمکیخواستم و  یزیا من از شما چید. آیاگر چه هم ترس قادر مطلق را ترک نما یحت
د کننده زدن یکردم. حرف ناام ید چه گناهیید سراپا گوشم. بمن بگویاد بدهی یزید به من چیخواه یم

ا یم؟ آیگو یا دروغ میص ندارم ید که من قدرت تشخیکن یا فکر میدارد؟ آ یا جهیچه نت یآسان است ول
او از اهل  داشت که دشمنانید انتظار میدن رفتار زنش بایوب بعد از دیست؟ ایهمه ن یمشکالت برا

خود بر او غلبه کرد و نگاه او  یبرا یآن، دلسوز ین انتظار و آماده بودن برایا یباشند. اما بجا اش  خانه
با خدا با انسان باز کرد و باعث شد که او شروع  یها گذاشت و سر صحبت و بحث را بجایبد یرا رو
وب را به گناه ینتوانست ا یبتدا کسکند. هر چند که در ا یدن از اوضاع خود و اعترافات منفیبه نال

او حماقت آورد و  یخود برا یبرا یخود را دوست داشت. اما دلسوز یکردن مجبور کند چون او خدا
امده بود. اما یا نیش گفت کاش هرگز بدنیهایوب در سختی، ا11 :71 ت گشود. مزمور یدهان به گله و شکا

که از عدالت  یامده بود نه کسیا نیو کند که هرگز بدند آرزیم کند بایکه او را تسل یگفت کس یاستاد م
د که یگو یجاد شده بود رو به خدا کرده میکه در او ا یتیۀ شکایوب با روحینان دارد. بعد ایخود اطم

ترسناک  یخوابم که استراحت کنم، خوابها یم یوقت یرم. حتیم یم یدانم در حال مرگم و بزود یم
ست که خودت را با او سرگرم ینم. پس انسان چیپ یم به خود میها ند و از درد زخمیآ یبسراغم م

ام، چرا مرا  ؟ اگر گناه کردهیکن یلحظه او را امتحان م  و هر ییآ یو هر روز صبح بسراغش م یکن یم
و  ین حرفها خدا را به دلسوزیخواست با ا یکه در حال مرگم؟ در واقع او م ینیب ی؟ مگر نمیبخش ینم

ن ید اعتراف او ایبا یداشت، بلکه م ینان میم بودن خدا اطمید به رحیکه نه تنها بایحالاورد، در یرحم ب
خداوند که هر روز  ید به رحمتهایاوست. او با یا زنده، مال خداوند است و در دستهایبود که مرده 
 یدگاه الهار ناعادالنه بود چون در دایوب بسیا ین حرفهایبود. بعالوه ا یدوار میشوند ام یصبح تازه م

وب یاو بود. اما ا یطان بود که دادستان و مدعین شیل و طرفدار او، و ایخدا هم داور بود و هم وک
 شناخت. یدشمن خود را نم

شناختند و دوست و دشمن را  یدشمن خود را نم یهم گاه یکرد که او و اب یکه آنّا فکر میدر حال 
تر افکار آنروزش ید که او هر صبح تیودش پرسوب گذاشت و از خیا یگرفتند، خود را بجا یم یعوض

 یکسان یسوزد و انگشت رو یا او هم در مشکالت دلش بحال خودش میکند. آ ین مییرا چطور تع
ت خود را حفظ یمان و قدوسیا ایاند و  جاد کردهیش ایکند آن مشکل را برا یگذارد که فکر م  یم
است که با  ییها خود و وسوسه یها العمل ا مواظب عکسیکند  یا به مشکالت نگاه میکند؟ آ یم

ا در یدهد تا آن مشکالت را به روش خود حل کند  یها م ا تن به آن وسوسهیند و آیآ یمشکالت م
ادش وقت رازگاهان زار زار یستد؟ آنروز آنّا بخاطر مشکالت زیا یطان، میآن ش یمقابل آنها و عامل اصل

ا ین دنیا یاست که برا یکرد که مثل جوجه اردک زشت یکر مگر فیاز مواقع د یلیکرد و مثل خ یه میگر
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خواند تا  یدر رازگاهان کالم را م یکرد. وقت یخوب درک م یلیوب را خیساخته نشده است. او حال ا
و  یه جلب کرد که راستیش از بقینظرش را ب یا هین کند، آییلۀ کالم خدا تعیتر افکار آنروزش را بوسیت

خود به  یش برایمشکالت و دلسوز یۀ او برای، آنوقت گر17 و 11 :8 ا ید. زکریرا دوست بدار یسالمت
فروشندگان  یوقت یسوخت، حت یکه دلش بحال خودش م ییل شد، چون در زمانهایۀ توبه تبدیگر
ار یشد و چون آنها بس یم یشان داشتند عصبانیزدند و اصرار در فروش کاال یبه او زنگ م یتلفن

را حفظ کند.  یو سالمت یش سخت بود که راستیشد و برا یر به دروغ گفتن مکردند مجبو یسماجت م
ش خود گفت امروز با هر که تماس دارم یخته باشند آرام گرفت و پیآتش ر یکه رو یآنوقت مثل آب
کرد که خدا با احساسات و  یاست. آنا فکر م یو سالمت یحفظ راست ینات من برایو تمر یکالس عمل

که او را حرکت  یزیخورد. چ یخود از جا تکان نم یمان برایها  یا و با دلسوزم یمذهب یها هیگر
 یند که هر چند قاصر ولیب یم ین قلبیخدا چن یت ماست. وقتیکار بودن، و قدوس دهد، اطاعت، توبه یم
 شود. یط به خوب عوض میکند و شرا یت بماند، آنوقت اقدام به عمل میکوشد در اطاعت و قدوس یم

خواستۀ او که  یجۀ آن به ارضایاشتباه بود، نت یخودش امر یوب برایا یکه دلسوز ییاز آنجا 
سختتر از  یآورد با برخورد یگر طاقت نمید و بلدد که دینجامیاز خدا و انسان بود، ن یجلب دلسوز

تو  ؟ فرزندانت به خدا گناه کردند ویزن ین حرفها را میا ید تا به کِیگو یوب کرده، میفاز رو به ایال
انداخت. در واقع داشت به  ین روز نمی، خدا ترا به ای. اگر پاک و درستکار بودیاش نکرد باره در یکار
کرده و ترس خدا در دلشان  یرویش نبوده و آنها از او پیها بنه یبرا یخوب ۀگفت که او نمون یاو م

خدا او را فراموش کرده  د کهیگو یخانواده مورد غضب خدا قرار گرفتند. و م ۀن همیهم ینبوده و برا
داشته  یدید امیرا در خانه و در اجتماع دو نوع رفتار داشته است. پس نبایرو است، ز اکار و دویچون ر

نجا یوب که در ایشمارد. ا یر نمیکه مرد کامل را حقیکند در حال یر کمک نمیباشد چون خدا به شر
د درست است خدا یگو یدهد و م یمش اضافه شده بود، پاسخ یاحساس عذاب وجدان هم به دردها

 یعظمتش در کنار من است و من حت ۀتوان بحث کرد، او خداست و با هم یقادر مطلق است و با او نم
ند. آنکه عادل است با یب یدرون قلب ما را م یز حتیست و همه چین نیب خدا ظاهر ینم، ولیب یاو را نم

سازد و در  یش ملزم شده و زبانش او را مجرم مشروع به بحث کرد، قلب یکند چون وقت یخدا بحث نم
 یکند. من هم اگر عادل بودم بجا یت خود را با بحث کردنش صادر میواقع خودش حکم محکوم

نمودم. آنوقت شک و ابهام به سراغ  یکردم و نزد او توبه م یبحث، از او که داور است در خواست م
به  یزارم. بعد از آن او حتیدانم که از خودم ب یم یلا نه ویدانم عادل هستم  ید نمیگو یوب آمده میا
دانم  ید میگو یگردد و م یط خود میه شرایتوج یبرا یگریت عدالت خدا، دنبال بحث دیمت محکومیق

نباره یدر ا یخواست کار یران داده شده است، چون خدا قادر مطلق است واگر میکه جهان بدست شر
 یستم با خدا به محاکمه و بحث بپردازم، ولیبود. من قادر ن ین میار از یکرد و اوضاع و احوال من غ یم

دم و یترس یگر از او نمیشد. آنوقت د یما م یانجیگرفت و م ین من و خدا قرار میبود که ب یعیکاش شف
نگرد، خطاب به خدا  یر میگ سخت یسینجا به خدا بعنوان رئیوب که در ایزدم. ا یحرفم را به او م
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 یکنم فقط برا یملزم مکن که ساکت شوم، چون من قصد ندارم بحث کنم و اگر ناله م د که مرایگو یم
تا بدانم که چرا بر ضد  ییم را به من بگویل مشقتهایو دل یخواهم چشمانم را باز کن ین است که میا

 کند و یان میآورد و انتظارش را از او ب یادش میت او را بیزند و شخص ی. او با خدا حرف میمن هست
و مرا  یدی. تو خودت مرا آفریکن  یش مینحال مرا تفتیبا ا یستم ولیر نیمن شر یدان ید که تو میگو یم
ا ی؟ آیدیشوم. پس چرا مرا آفر یش میشوم و اگر عادل باشم، آزما یه میر باشم، تنبی. اگر شریشناس یم

 م.تا بتوانم نفس بکشم؟ و بعد اگر مُردم که مُرد یست که مرا ترک کنیبهتر ن
کرد که چقدر او  ید. او فکر میدین زن و شوهر میوب با خدا و رابطۀ بین رابطۀ ایب یآنّا چه تشابه 
نان ین اطمیگفتند و با ا یگر میگر داشتند اول به همدیکدیکه از  یا از هم انتظار داشتند که هر گِلِه یو اب
کردند. غافل از  یود حل من خیست و او را دوست دارد، مسائل را بیر و دشمنش نیشر یگریکه د

کردند و  یگران و حق به جانب داشتن تکرار مید یجلب دلسوز یوب را براینکه آنها هم اشتباه ایا
غا یشده بود. در یآلوده و سم یاعتماد یز قبالً با بید، همه چیرس ین خودشان میموقع صحبت ب یوقت

  کننده گذشت. خراب یجه و حتینت یب یها ییگو هودهیبه ب یرو و چه زمانیکه چه ن
وب در حال تبرئه کردن خود بود که سوفر در جواب او ید و گفت: ایاستاد افکار آنّا را بر یصدا 

؟ کاش یشو یگناه محسوب می، مردم ساکت شده و تو بیاد حرف بزنیاگر ز یکن یا فکر مید آیگو یم
ز را یداده است. او همه چ. خدا ترا کمتر از گناهانت جزا یماند یزد و تو ساکت م یخدا حرف م

 یکند و اگر تو راهت را برگردان یند هر چند که در آن تفکر نمیب یداند و عادل است. او شرارت را م یم
کند  یان میات خدا بیاز خصوص یقیدارد. سوفر حقا یاو ترا مستحکم نگاه م یبکش  و از شرارت دست

توبه کردن درست،  یگردد. هر چند حرف او براخدا بر یدهد که توبه کرده بسو یشنهاد میوب پیو به ا
  ل توبه در اشتباه بود.یاما در مورد دل

ا و ید توبه کند و هنوز ظاهر دنیز بایداند از چه چ ینم ید توبه کند ولیداند با یکه میوب در حالیا 
شما دهدکه من هم مثل شما فهم دارم و از  یاوضاع و احوال خودش فکر او را مشغول کرده، جواب م

ران به مقصودشان ید که اگر حرفتان درست است، پس چرا شرییستم. اما شما به من بگویکمتر ن
دهد که آنها  یست. و چرا خدا اجازه میخدا ن ةز خارج از قدرت و اجازیچ چیکه هیرسند؟ در حال یم
ل عمر کنند؟ درست است که ما با طو یکه مرتب خدا را غضبناک میمن و ثروتمند باشند با وجودیا

ش باز از یصحبتها ۀوب در ادامی، و ا72 و 27 م  کُل اوست. مزمور یحک یم، ولیآور یحکمت بدست م
کاش یبان  باطل هستند و اید که آنها طبیگو یکند و به دوستانش م یت خدا صحبت میقدرت و شخص

زنم مگر خواهم با خدا حرف ب ید که من میگو یوب میآنها حکمت است. ا ین برایساکت شوند که ا
ندارم و بحث من  یکرد؟ با شما بحث یش مید اگر او شما را تفتیداشت ید؟ چه احساسیل او هستیشما وک

انجامد،  ین به نجات من میدانم که ا ید و میاو انتظار خواهم کش یبا خداست و اگر چه مرا ب کُشَد برا
نان به یواهم. آنوقت با اطمخ یخواهد بحضور او حاضر شود اما من حضور او را م یاکار نمیرا ریز

خواهم با تو حرف بزنم. دست خود را از  ید میگو یخود و با ترس و وحشت از خدا به او م یوفادار
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ست و چقدر یبت تو مرا هراسان نکند تا بتوانم حرف بزنم و بپرسم که گناه من چیمن دور کن و ه
ز طاهر را یست که چید که کیگو یبعد م گناه کردم. ید. کِیا جدیاست  یمیاست. نشانم بده که گناه قد

مانم. تا  یلم منتظر تو میکنند اما من تا روز تبد یست. همه گناه مینکس نیرون آوَرَد. هیز نجس بیاز چ
 .یکن یگناهان مرا م ید که پاسبانیآ ی. اما فعالً بنظر میکه به صنعت دست خود مشتاق شو یروز
ست که عادل باشد. و ین ی. انسانیستینگو. تو عادل ن د چرت و پرتیگو یفاز به سخن آمده میال 
دهندگان مزاحم  یوب به آنها تسلیکند. ا یران صحبت میشر یعاقبت و سزا ةدربار یطوالن یمدت
نکار را یا یکنم، ول یتوانستم مثل شما داور یشما بودم، م یدهد که من هم اگر جا ید و ادامه میگو یم
د که من خودم یگو یشد. او م یشما رفع م یاز غمها یم تا بلکه غمداد یم یکردم و شما را تسل ینم
بدون دوست دلسوز  ید صبر کنم، ولیه باشم و بایدر تنب یدهم. اگر حت یتوانم خودم را تسل ینم
رد. با یگ یشود و اگر حرف نزنم دلم راحت نم یتوانم ادامه دهم. اگر حرف بزنم غمم برطرف نم ینم

کند که  یم کرده است. و باز تکرار میده ندارد. خدا مرا بدست ظالمان تسلیشما حرف زدن هم که فا
من خالصانه است. خدا  یست و دعایدر دست من ن یانصاف یچ بینها بسر من آمده هر چند که هیا ۀهم

کن خدا یکنند، ل ین است. دوستانم مرا مسخره مییعل یدر آسمان شاهد من است و گواه من در اعل
ازش به خدا، یکند در حال مرگ است، با التماس و با درک ن یوب که احساس میند. ایب یمرا م یاشکها
م و قادر به ینکس حکیۀ جان مرا بده و در دادگاه خودت ضامن من شو چون هید فدیگو یبه او م

 ست.ین ین کاریچن
ا خود فکر گردد و درخواست ضامن دارد. او ب یم یآسمان یعیوب مکرراً دنبال شفید که اید یآنّا م 

ن آنها یطرف ب یدلسوز و ب ین در و آن در زده بود تا کسیبه ا یاش با اب رابطه یکرد که چقدر برا یم
که به او  ییزهایدان عالِم چیش سفیغا که رین آنها را با عدالت جوش دهد. اما دریواسطه شود و ب

شنهاد یع درمان طالق را پیا سریکنم  ین نمینوقت با زنم چنین قرار بود که من هیگفتند از ا یم
، قبل از آنکه یگفتند اگر طاقت گرما ندار یم یا سکوت و سوختن و ساختن را. بعضیکردند و   یم

آتش به شدرک  یهمانطور که بو یگفتند اگر آنجا بمان یگر مید یا ا و عدهیرون بیاز آشپزخانه ب یبسوز
چ، خود آتش جان او یآتش که ه ینکه بویاد. غافل از ید به تو هم نخواهد رسیشک و عبدنعو نرسیو م

کرد، چون او هم  یوب را درک میاز این نیکرد. او ا یت میگران هم سرایده بود و داشت به دیرا سوزان
 یشتریکردند و باعث گناه ب ید. تازه اگر کار را خرابتر نمیآ ینم ل بریاز دست دوست و فام ید کارید یم
پناه ببرد که فکر  یهمان کس یعنیوب مجبور بود به شوهرش یا شکر بود. او هم مثل یشدند جا ینم
ت را به شوهرت یگفتند اگر پدرت مرد، رو یکرد همۀ مشکالتش از جانب اوست، آخه در شهر آنّا م یم

وار کن. اما استاد گفته یت را به دیت را به شوهرت کن، اگر شوهرت مرد، رویکن. اگر برادرت مرد، رو
را دعا کنند  یخواستند کس یم یت بکن. همه وقتیو اصل یت را به شوهر آسمانیبود که در هر حال رو

ۀ شوهرت را از سرت کم نکند، اما یا خدا سایۀ پدر و مادرت را از سرت کم نکند و یگفتند خدا سا یم
سر آنهاست.  یشه باالیشان همیپدر و شوهر آسمان یعنیۀ خدا یگفت که سا یاستاد به شاگردانش م
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گفتند و  یم یزیها بودند هر کدام چ گروهها که مسئول مشاوره دادن به زن و شوهر ، سر1 : 11  مزمور
 یزندگ ید داشتند و برایدانستند تأک یآنها به آننه نم یم را داده است، ولین تعلیگفتند استاد ا یهمه م
ن یکردند دال بر ا یکه هر کدام م ین کاریدهندگان مزاحم بودند. اول یوب تسلیمثل دوستان ا یآنّا و اب

ا زود و غلط یر یست و دیر با کینند تقصیکردند بب یم ینکه سعیب را ندارند و دوم این عیبود که آنها ا
گرفت و از  یرا م یکیدادند و هر کدام طرف  یآن حکم م یگرفتند و رو یم خود را میا درست تصمی

آنها  یان طرف خود قبل از صدور رأیب یراب یادیگروهها اکثراً مرد بودند، آنّا شانس ز که سر ییآنجا
ش راه یشاپیاز هم جدا شوند، پ ین زوج بزودیدادند ا یکرد. زن سرگروهها هم که احتمال م یدا نمیپ

 یشوهرشان از او به دردسرها یبانیو پشت یبستند تا بعدها با جانبدار یداشتن را به آنّا م حق
کرد، او را  یاز درد او را حس م یز سرگروهها هم کما یکیحال اگر  شان اضافه نشود. بهریخانوادگ

 یادآوریندة فرزندانشان یو آ یزندگ ینمود و عواقب با هم بودن را رو یق به طالق میمُصِرّاً تشو
کرد که در صورت طالق آنها را  ید میست و تهدیز نیاصرار داشت که طالق اصال جا یگریکرد. و د یم

ار یطۀ اختینکه مرخص کردن از خدمت فقط در حید، غافل از اکن یاز خدمت کردن استاد مرخص م
اد گرفته بودند ین درس را زودتر یشد، کاش ا ین آنها و استاد حل مید بین مسئله بایاستاد بود و بس. ا

 یکس یشد. و چقدر خوب بود اگر وقت ینم یکردن انسانها سپر یو راض یتا عمرشان در سردرگم
کرد که آنها را دوست بدارد و به  یز دعا میاختالف است، قبل از هر چ ین زن و شوهرید که بیشن یم

د به آنها بدون یر حمله هستند و بایو ز یبه آنها نگاه کند که در وسط جنگ روحان یچشم کسان
کند  یز را باور میکرد، چون محبت همه چ ید همه را باور میشن یحرفها را م یکمک کند. وقت یجانبدار

بودند. آنوقت به آنها آن  یمتفاوت کامالً و صد و هشتاد درجه با هم متفاوت م یها دیداگر بخاطر  یحت
در وقت گذاشتن، با  یعنیداد  یآنها در دعا در قلبش گذاشته بود در عمل نشان م یرا که خدا برا یمحبت

و  یدارکردن در خداوند، طرف یروزیدن و با آنها اعالم پید بخشیکردن، به آنها ام ییحکمت راهنما
نگونه محبت و یخود تعرف نکردن. و ا یهایسه نکردن و با از خوبینکردن، و خود را مقا یداور

گرفت و آنها را  یجۀ مطلوب را میکرد تا نتیشان دعا میداد و باز برا یخود را به آنها نشان م یدلسوز
 کرد. یها طرد نمیمثل جزام

ن یاد آورد که داوود هم به همیست، بیدر جمع ن یعیست و شفیبه انسانها ن یدید امید یم یآنّا وقت 
م و عاموس یخدا را شناخته بودند اما ابراه یم، عاموس و داوود هر کدام تا حدیده بود. ابراهیجه رسینت

 یم برایکرد. چون ابراه یخدا م ییکویداوود فقط توکل به ن یانسانها داشتند، ول ییکوید به نیهنوز ام
ده عادل هم در شهر  یکرد که حت یدل در شهر، با خدا بحث کرد و فکر نمنانش به وجود ده عایاطم

ر ساکت ماند چون یر( در جواب شمشیخدا )ملخ، آتش، و شمش ینباشد. عاموس در انتخاب سه داور
ر، و وبا( انتخاب یخدا )قحط، شمش یاعتماد کرد که در انسانها رحم وجود دارد، اما داوود از سه داور

 یو رحمت و عدالت ییکویچ نیدانست که در انسان ه یفتد تا انسان، چون میا بکرد که بدست خد
ه یتنب یل گناه کرد وخدا به داوود سه انتخاب برایقوم اسرائ ینم واقعاً چرا وقتیست. اما صبر کن ببین
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فتد و گفت که انتخاب یخواهد بدست آنها ب یانسانها نم یرحم یقوم داد، داوود گفت که بخاطر ب
فتد یکرد که بدست انسان ب یداوود بود انتخاب م یفتد؟ آنّا فکر کرد که اگر او بجاید بدست خدا بکن یم

توانست به ضد او باشد؟  یم یافتاد چون خدا با او بود، پس چه کس یتا خدا چون اگر بدست انسان م
ق یآمد در عهدعتادش ین فکر بود که یکرد؟ در ا یت میاز او حما یافتاد، چه کس یاما اگر بدست خدا م

ندارد که داوود بدست خدا افتادن را انتخاب  یدر کار نبود پس تعجب "یخدا با ما بودن"عت، یو در شر
د یجه رسین نتیشتر از انسان است. آنوقت به ایه او، محبت و رحمش بیدر خشم و تنب یکرد چون حت

ت و یست هر چند به حماینعت یر شریگر زیاد گرفته بود که چون دین درس را یکاش زودتر ایکه ا
د سالها یا نماندن با هم باینبود. و مسئلۀ ماندن  یازیآنها ن یاز بود، اما به فتوایگروهها ن  مشورت سر

خواست او را  یم ین مخالفت از طرف خانوادة آنها، ابیروز بعد از ازدواجشان که با اول یعنیش یپ
درست و غلط  یها زهین و آن با انگیلۀ دست ایشد تا وس یو استاد حل م ین او و ابیطالق بدهد ب

  شدند. ینم
نکه همه خود را یانسانهاست و ا یها بعلت داور ییها و جدا کرد که چقدر از دست دادن یآنّا فکر م 
 ین زن و شوهریب یاد آورد که در شهرش وقتیدانند. ب یط میواجد شرا یگریقضاوت کردن د یبرا

اورد. ین آنها بیه را قضاوت کند و عدالت بیگشتند که قض یل میفام در یدیسف شیاختالف بود دنبال ر
دان هم دورند، یسف شیالتشان باال رفته و از ریهستند و چون تحص یها دنبال قاض هنوز هم زن و شوهر

طلبند.  یاگر پول داشته باشند قضاوت مشاور روانشناس و اگر نداشته باشند قضاوت دوست و آشنا را م
شود درمان  ینکه آننه داده و گرفته میدهند. غافل از ا یفه را انجام مین وظیل ایهم با کمال م و البته آنها

ندارند  یاج به قاضیکنند، احت یغلط را با خود حمل م ۀکه در دردند و درد رابط یست. زن و شوهرین
اد بدهد یکه به آنها طرف دارند  یدانا و ب یاج به دوستیکنند دارند. آنها احت یهر چند که خودشان فکر م
خالص که بخواهد با حکمت خدا در تمام راهِ اصالح  یشان کنند. دوست چطور خدا را وارد رابطه

گران را بردارد،  یکند و در وسط راه دلسرد نشود و بارها ییوار راهنما یازدواج آنها، پا به پا آنها را مرب
ن را یوب هم ایار کمند. این دوستان بسیکنند. بله ا یر نمیداند که در وسط جنگ حلوا خ یچون م

 د.ید ینم یعیافته بود و شفیدر
و ما را  یزن یبدون فکر حرف م ید تا کِیگو یوب میش را بلندتر کرد و گفت بلدد به ایاستاد صدا  

د یبا یکن یا فکر می. آییگو ید میآ یهر چه به زبانت م یهست ی؟ چون عصبانیکن یآدم حساب نم
د تا یگو یوب در جواب او مید. ایگو یران سخن میزمان متبدل گردد؟ و از عاقبت شر ن ویبخاطر تو زم

د و یا د؟ تا بحال ده مرتبه مرا مذمت کردهیرنجان یتان مرا مید و با حرفهایده یمرا عذاب م یبه کِ
د. اگر واقعاً خطاکارم و دست خدا بر من یکن یم ین وضع سختید که با من در ایکش یخجالت نم

ن یکند که ا یوب آرزو مید. ایزخم من نپاش ید و نمک روین شده است، شما بر من رحم کنیسنگ
ام آخر یمن زنده است و در ا یدانم که ول ید من میگو یثبت شود که تا ابد بماند و م یاو طور یحرفها
و  یاورد. و اما شما از دیز خدا را خواهم دیبدون جسدم ن یرم، حتیخاست. اگر بم ن خواهد بریبر زم
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ش تا به ابد یاو جواب داده و حرفها ید. و البته دعایکن ینطور رفتار مید که با من ایغضب خدا بترس
 ثبت شدند.

وب یکرد که درست است که ا یگر طاقتش را از دست داد و فکر میداستان بود که آنّا د ینجایدر ا 
تو عدل  یهاید داوریبه خدا بگو نبود که در هر حال یقت را درک نکرده بود و مثل کسین حقیهنوز ا

 ی دلسوز یا ذره یناره برایوب بین ای، اما چقدر ا75 :111 ، مزمور یا بت دادهیاست و بر حق مرا مص
گفتند که  یم ین مواقعیبود که در چن یادش آمد که در شهرش مثلیح و بنا کننده التماس کرد. بیصح
که او  یدوست بوده و روز یبا خرس یشخصخاله خرسه است. چون از قضا  یاو مثل دوست یدوست

سر دوستش نشسته بود و  یصورت آن شخص نشست. خرس که باال یرو یدر خواب بود مگس
د. البته مگس کشته یمگس کوب یبرداشت و با آن رو یاو بکند سنگ بزرگ یبرا یخواست کار خوب یم

مبارزه با  یشاگردان استاد برا یحتده بود که یگر از جا برنخواست. آنّا بارها دیشد، اما دوستش هم د
اد از جا یز یاستفاده کرده بودند که آن شخص نتوانسته بود تا مدتها یا کشنده یها ک مگس اسلحهی

اد یب یده بود. او حتیاش د خانواده یها از دوستان و حت ین نوع دوستیبلند شود. خود او هم بارها از ا
ن کار را بسر یش از حد از شوهر و فرزندانش همیفظت برا که خودش هم بخاطر محا ییآورد وقتها یم

 ۀد همیکرد که با یادآورینموقع او بخود آمده دوباره حرف استاد را بخودش یآورده بود. در ا آنها در
دار یار و بیهوش ینگونه دوستان هستم حسابیدور و بر ا ید وقتیگفت با یبا خود م یآنها را ببخشد ول

 د که:ینیاستاد در گوشش پ ین افکار بود که باز صدایدهم. در اب یباشم و بموقع جا خال
ران اگر به اوج یکه شر یدان ی؟ مگر نمیکن یخ  ما را سرزنش مید تو توبیگو یوب میسوفر به ا 

ند به او یب یوب که مید. ایگو یران سخن میآنها کوتاه مدت است؟ و از عاقبت شر یآسمان برسند، شاد
شود، جواب  ین حساب حال و وضع او انجام عدالت محسوب مید و با اشو ینسبت شرارت داده م

آنها  ید. مگر من حسابم با انسانهاست که بخواهم برایکن یم بعد مرا داورید تا بگویدهد که صبر کن یم
م. درست یگو ین اآلن دردم را مینجا حاضر است پس من همیصبر کنم؟ حساب من با خداست و او ا

 م،یگو یکنم، با خود م یران نگاه میشر یدتمندبه سعا یاست که وقت
 

 ن است و آن چونین چیاگر دستم رسد بر چرخ گردون        از او پرسم که ا
 را نان جو آلوده در خون یکی                       صد گونه نعمت یا را داده یکی
 

کنم و به  یه ظاهر نگاه نمد، اما من بیدان یم یل خداترسیرا دل یویدن یدانم که شما نعمتها یو م 
د، اما عاقبت یکن یم یر داوریک شریدانم که اآلن مرا مثل  ی، م72 و 27 عاقبت کار نگران هستم. مزمور 

اد بدهد؟ چون او بر ی یزیاموزد و به او چیتواند به خدا علم ب یم یماند. چه کس ینطور نمیمن ا
د، یباطل نده ید و مرا تسلینکن یا با من همدردال خود و ظاهریکند. پس شما بخ یم ین داورییعل یاعل

 انت است.یشما خ یچون حرفها



______________________________________________________________________ 

 17   زرناب از برتر یا وهیم

 یک هم داشت و موضوع درس برایزیوب بود، کالس فیر از کالس مشاوره که دربارة ایآنّا آنروز غ 
کرد که شاگردانش را از عاقبت  یز استفاده میکرد. استاد از همه چ یکمک م یاو به مفهوم داور

قانون  یعنیک یزیک و فیزیعلم ف یعنیاد گرفت که علم ماده یکند. آنّا در آن کالس  شان آگاهیزندگ
آننه گفتند و آننه  یامت همه جوابگوینکه روز قیشود. ا یل میرود بلکه تبد ین نمیاز ب یو انرژ یانرژ

ن یمثل ا شود یناعادالنه زده م یحرف یبه کس یان کرد که مثالً وقتینطور بیتوان ا یکردند هستند را م
شود که  یم یزیل به چیکم آن شخص تبد شود و کم یت آن کس با کلمات حمله میاست که به شخص

گران نشان داده یو حرفها و اعمال ما بر د یاثر زندگ یوقت یبه او گفته شده است. در روز داور
 یوقتا یشود. و  یم یگردد به آن کلمات گفته شده و شخص طبق کالم خودش داور یشود، برم یم

ابند. ی یگر نجات میق او افراد دیابد و از طری یشود که شخص نجات م یکرده م یا کاریزده و  یحرف
گردد به همان کار اول و دادن آن  یم شود، بر یآن شخص نشان داده م یزندگ یآنگاه که در روز داور

کالم خدا را  یوقتق ین طریرد. به همیگ یشود و پاداش م یع نمیکه استاد گفت هرگز ضا یوان آبیل
گردد به دو  یدهد، برم یا هشدار میه یت کرده، تنبیکند و ما را هدا یم و با قلبمان صحبت میخوان یم

ماً گفته و مطابق حال و وضع امروز ما با یاء و خودش مستقیق انبیشتر که خدا از طریا بیش یهزار سال پ
که در دو سه  یا زمان، جمله ید که از البالیآ ین معجزه است و تنها از خدا بر میکند. ا یما صحبت م
د در یح دهد و بگویل آنرا توضیان کند و دلیط امروز شخص را بیش نوشته شده است شرایهزار سال پ

را بدهد که منظور نظر خدا  یآن کالم ثمر یباشد که در روز داور ید کرد تا در جهتیمقابل آن چه با
ن فکر بخود یرساند. آنّا از ا یگردد و ارادة پدر را به انجام م ینم رهوده بیبوده است. و البته کالم خدا ب

در سخن گفتن نلغزد، او مرد کامل  یم و اگر کسیلغز یار میما بس یقتاً همگید و با خود گفت حقیلرز
شان ید به اثر حرفهایوب هم بای، دوستان ا 1 : 2 عقوب یتواند عنان تمام جسد خود را بکشد.  یاست و م

 ن را بحساب صداقت بگذارند.یند و اینکه فقط نقطه نظر خود را بگویکردند. نه ا یوب فکر میا یرو
م. یزن یخودت م یخوب ین حرفها را براید که ما ایگو یکند و م یش را نرمتر میفاز صدایحاال ال 

چون از  م است،یار عظید که گناهانش بسیگو یخدا دارد؟ و به او م یبرا یوگرنه عادل بودن تو چه نفع
مان یتیزنان را نان نداده و به  وهیران سوءاستفاده کرده، گرسنگان و بیسبب گرو گرفته، از فق یبرادرانش ب

فاز یگناهان او را مسخره و سرزنش کنند. خالصه الین است که بیران همیظلم کرده است و عاقبت شر
د فروتن شود و توبه کند. و بعد یوَرَد که گناهکار است و با آ یل میاو دل یمدرک برا یمدرک و ب با

ش یده خواهند شد و زندگیش شنیکند که دعاها یتوبه و بازگشت بطرف خدا صحبت م یایمزا ةدربار
دانست، اما احتماالً  یوب را نمیل توبه کردن ایفاز هم مثل سوفر دلیمبارک خواهد بود. هر چند که ال

گناه یده بود و چون خود را بیا با چشم سوءتفاهم، دیده و یگران شنیوب گفت، از دیا ةآننه را که دربار
 کند. یوب را داوریداد که ا ید به خودش حق مید یم

گفتم  یم را به او میتهایکردم و شکا یدا میکاش خدا را پیاد و تلخ است. ایتم زید شکایگو یوب میا 
کرد بلکه به من رحم  یمم دارد. آنوقت او نه تنها با قوت خود با من جنگ نیبرا ینم چه جوابیتا بب
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مرا  یکه او راههایکنم، در حال یدا نمینگرم و او را پ ینمود. اما شمال، جنوب، مغرب، و مشرق را م یم
او  یپاها یم را جایآوَرَد. هر چند که دائماً پاها یرون میخالص ب یشها مثل طالیداند و مرا از آزما یم

شتر یاشتم و مواظب سخنانم بودم و کالم او را از غذا بگذاشتم و از راه منحرف نشدم، زبانم را نگه د
تواند با  یم ینهمه بر من واقع شود. چه کسیواحد است اجازه داد تا ا ینحال او که خدایدم، با ایطلب یم

  کند. یران و عاقبت آنها صحبت میشر ةاو مخالفت کند؟ و باز دربار
توجه به او در عالم افکار خود و در  یوب که بیاوجود ندارد.  یج عادلید در نظر خدا هیگو یبلدد م 

زند، اما  یاد میعظمت خدا را فر یکنیکه به هر چه نگاه مید با وجودیگو یرت میطلب خدا بود، با ح
 او چقدر آهسته است. یصدا
از  یش بعد از مدتیتر بود و هر کس کماب ها چقدر ساده یم روش زندگیکرد که در قد یآنّا فکر م 
ن مصداق یاو ا یاقل در شهر او و در زمان نوجوان شد. حد یش مشخص میزندگ یر کلین مسا آمدیبدن

و  یو داخل یشد و عوامل خارج یهر کس ساخته م یر زندگیمس یداشت که در هجده سالگ
 یشرفت تکنولوژیکردند، اما در شهر فرنگ و در زمان پ ین مییش تعیر را براین مسیاو ا یاستعدادها

از آن مسئلۀ  یو در هر دوران یاز زندگ یگر در هر بعدیعوض شده بود. حاال داوضاع کامالً 
روزه با در حدود دوهزار و پانصد   ن روزها هر کس هریند ایگو یآمد و م یبنظر م یاتیح یریگ میتصم
 یکه آن آوایخواند بطور یمردم را به هر طرف م یادیز یم کوچک و بزرگ روبروست و صداهایتصم

شود.  یده نمیشن ین صداها براحتیگر در بیح است، دیمات صحیم، که الزمۀ گرفتن تصمآهستۀ خدا ه
مشورت کرد که خدا و ما را دوست دارد، کالم خدا را  ید مواظب مشورتها بود و با کسینرو بایاز ا
 یبراکه خدا آنها را  یکند. معموالً کسان یم یشنود و در آن زندگ یداند، روح خدا را دارد، از او م یم

باشند، اما  ین گروه میع کالم خدا هستند جزو ایماندار و مطیکه ا یجانها گذاشته و پدر و مادر یشبان
گذشته  یشتر از زمانهاین روزها بیکرد که چقدر در ا یار بود. آنّا فکر مید هوشیص آنها هم بایدر تشخ

و چقدر انسانها امروزه به  ت کندیاز دارد که او را محبت و هدایم و عالم نیحک یانسان به مشاور
که خود را مشاور و  یالقدس محتاجند بخصوص سرگروهها و کسان روح یعنیۀ خدا ین هدیبزرگتر

کنند و   یداند همۀ انسانها اشتباه م یدانند. اما خدا را شکر کرد که او م یم یبخصوص مشاور خانوادگ
 دارد. یدن همۀ آنها راهیبخش یبرا

گناه یداند که ب یدهد آنها او را مذمت کنند، چون م یکند که اجازه نم یان میوب با صراحت بیو باز ا 
ران نخواهد ینکه عاقبت او مثل شریزند و ا یران حرف میسرنوشت و عاقبت شر ةاست. و باز در بار

د که مردم مس و آهن و طال را از یگو یگذارند. و بخود م یاز خود بجا نم یبود، چون آنها نام خوب
 ین صداید بدست آورد و فهم کجاست که به ایحکمت را از کجا با یآورند ول ین بدست میماعماق ز

د که از نظر یآ یدا کرد. بنظر مین پیتوان آنرا در زم ید و نه میتوان خر یآهسته حساس باشد. نه آنرا م
خدا رسد که حکمت فقط نزد خداست و ترس و احترام  یجه مین نتیست. بعد به ایانسانها مخف ۀهم

مان که بعد از یها هم سل کردن. بعد یدور یاز بد یعنیآغاز بدست آوردن حکمت است و فهم داشتن 
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دهد و دربارة حکمت و راز  یوب را مین بود در واقع جواب سؤال ایزم ین مرد رویمتریاستاد حک
، یکرد یم جستجو یمخف یها و مانند خزانه یدیطلبید که اگر آنرا مثل نقره میگو یبدست آوردن آن م

بخشد و  یرا خداوند حکمترا می، زینمود یو معرفت خدا را حاصل م یدیفهم یآنگاه ترس خداوند را م
، بله، حکمت در 18-11 :21 وب ی، ا 1-1 :1 مان یشود. امثال سل یمعرفت و فطانت صادر م یاز دهان و

شخص را  یاز بد یدور کند چنانکه ظلم او را ابله. یم میشخص را فه یاز بد یکالم خداست و دور
که  یتنها کس یعنیکند تا تشنۀ کالم شده و از خدا درخواست حکمت بکند.آنوقت خدا  یم میفه
  گرداند. یم میدهد و آن شخص را حک ینکار را بدون سرزنش او انجام میتواند حکمت ببخشد، ا یم

کرد. آنروز  یمرور م ش خودیفکر کرده صحبت آنروزش را با استاد پ یکردن از بد یآنّا به دور 
ان بگذارد. یرا با او در م یگر استاد او را صبح زود صدا کرده بود که مطلبید یاز روزها یلیصبح مثل خ

کردند. دروغ چرا؟ آنّا هم که  یر خودشان دفن میبود که مشکالت داشتند آنّا را ز یچون چند روز
استاد داشت. آنروز استاد به او  ییاهنمااج به ریداد، واقعاً احت یداشت صبر و تحملش را از دست م

ن را چند بار با خود یند. آنّا ایش ببییبایغلبه بر مشکالتش خدا را در ز ید برایکرد که او با یآور ادی
شتر و از همۀ ابعاد یآنرا ب یاستاد گذاشت تا معن یه درسهایبق یتکرار کرد و در فکر خود آن را پهلو

او  یهاییبایخدا باشد و دائم در فکر او بماند تا ز ید چشمش رویه، او باکرد بل یدرک کند. مثالً فکر م
ش یها ست، او به عهدیم است، او دروغگو نیاست، او حک یقیند که او محبت کامل و حقیند. ببیرا بب
ند، در یش ببییبایاو خدا را در ز یقتاً وقتیگر. بعد فکر کرد که حقید یهاییبایز یلیکند و خ یوفا م

گران را از خود بهتر یتواند د یگردد و آنوقت م یها مییبایند، چون دنبال زیب یها را مییبایهم ز گرانید
خدا  ییبایانعکاس ز یوقت یا احساس کمبود بکند و حتیخودش دلش بسوزد و  ینکه برایبداند بدون ا
اد داوود شاگرد یا د از خود. آنوقت آنّیشود و نه به تمج ید خدا باز میند، دهانش به تمجیرا در خود بب

نم. یش ببییباین است که خدا را در زیخواهم و آن ا یز از خدا میک چیگفت من فقط  یاستاد افتاد که م
دور  یت را از بدید چشمها و گوشهاینکار بایا یگفت برا یگر استاد میاء شاگرد دی، و اشع1 :17 مزمور 
، آنوقت 17-15 : 22 اء ی. اشعینیاو را بب ییبایا زت یخدا بگذار یها برداشته بر رویاز بد یعنی. ینگهدار

اگر خدا  یدانم که حت یا بشنوم و مینم یگران را ببید یهایخواهم بد یگر نمیآنّا به استاد گفت من د
در من اثر  یگذارد آن بد یهشدار دهد، نم یکس یز ارواحش مرا از بدییتم یلۀ عطایرد بوسیم بگیتصم

 یاز بد یعنیش خود تکرار کرد فهم داشتن یتعمق نکنم. باز آنّا پ یدر بد که من هم مثل او یکند بشرط
ست، بلکه ینکردن بعنوان فاعل و با دست و پا و زبان ن یکردن تنها بد یدور یکردن و از بد یدور

او از  یهاییبایشود خدا و ز یباعث م یز هست. و در هر حال بدیبعنوان مفعول و با چشم و گوش ن
ن ین زمیل گفت نردبان بیاستاد به نتنائ یند. وقتیایمانند و اظطراب و شک به سراغمان بب ینظر ما مخف

ل ینتنائ یخواست و نه تنها برا یخواست که او از آن باال هم برود؟ حتما م یا نمیند، آیب یو آسمان را م
ن را یاز زم ییازهیم، چین نردبان باالتر برویخواهد، چون هر چقدر از ا ین را میهمۀ ما ا یبلکه برا
از آسمان را  ییزهایکنند و چ یادتر میما را ز یدن آنها بارهایطان که دیش یم مثل کارهاینیب یکمتر م
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پشت  یروحان یزهایو چ یدنیناد یایخداوند، محافظت فرشتگان، دن یهاییبایم مثل زینیب یشتر میب
باشد که بدرد  یخواست آنقدر آسمان ینم افتند. هر چند که آنّا یا اتفاق مین دنیرا که در ا یع جهانیوقا
کرده خدا را در  یها دوریخواست در راه باال رفتن از آن نردبان باشد تا از بد ین نخورد، اما دلش میزم
د ید یخدا بود و جالل خدا را در همه جا م ین چشمش بر رویزم یرو یاء هم حتیند. اشعیش ببیبائیز

در اطراف بود، او خدا را بر تخش در  یادیز یهایده بود و سختال مریکه پادشاه حزق ید وقتیگو یو م
دند و چشمشان ید یب هم برکت را در شهر وعده میوشع و کالی، و 1 :1اء ید. اشعید یقدرت و جالل م

غول  ید و داوود بجاید یابان پر از استخوان چشمش لشکر زنده را میال در بیها نبود. حزقیبر سخت
آنرا هدف قرار داد و اصابت  یبزرگ بود که بتوان به آسان یکه به اندازة کاف دید یرا م یخطرناک هدف

 بود. یبه آن حتم
کنند  یدا میشوند و با درد ادامه پ یب به اتفاق خوب شروع میها اکثر قر کرد چرا ازدواج یآنّا فکر م 
ازدواج را آنهم بشکل  ک قصد تمام کردنیچ یکه هی؟ در حال شوند. واقعاً چرا یوقتها بد تمام م یلیو خ

د، اما یا مشکالت خارج از کنترل هستند؟ شایل و یفام یا دخالتهایهمسر و  یا همه قربانیبد ندارند. آ
عت انسان. هر کس یگردد به طب یست و بر میگریز دیچ یده بود که مشکل اصلیجه رسین نتیآنّا به ا

گر ید یکس یرد )خودخواه است( وقتن تصور ممکن را از خودش دایند و بهتریب یچون خودش را نم
و  "او درست مثل من است."د یگو یش خود مید، پیآ یخوب او خوشش م یند و از کارهایب یرا م
عکس معموالً ما از  اما بر "کنم. ینکار را نمینوقت ایمن ه"د یگو یند، میب یبد او را م یکارها یوقت
 یگریدر خودمان هم وجود دارد. و آننه در دم ینکه بدانید که بدون ایآ یبدمان م یگریدر د یزیچ

جانات مختلف و یبعلت ه یم. در دوران نامزدیداشتنش را دار یست که آرزویزیم آننیدوست دار
 یهایرا با خوب یگرید یهایخوب ینند و وقتیب یگر را میکدی یهایره هر دو فقط خوبیو غ ییشروع آشنا

رسند که ازدواجشان موفق خواهد بود،  یجه مین نتیا کنند به یخود که در تصور از خود دارند جمع م
وجود دارد به مرور زمان  یگریرا هم که در د یز منفیکنند آن مسائل ناچ یک فکر میچون هر 

ها و  ها و مثبتیها و بدیق خوبین در شروع ازدواج، معادلۀ جمع و تفریتوانند عوض کنند. بنابرا یم
م که از طرف ما همه یگذار ین میشه فرض را بر ای، چون ما همیمنفنند تا یب یشتر مثبت میها را ب یمنف
ده بود که اگر دو یجه رسین نتیاست تا مثبت. بله، آنّا به ا یشتر منفیقتاً بیکه حقیز مثبت است، در حالیچ

خود را بدانند و با استاد  یاز خود داشته باشند و ضعفها یتر حینفر که قصد ازدواج دارند تصور صح
اگر  یرود، بلکه طرف مقابل حت یبه سمت مثبت جلو م یقیها کار کنند، نه تنها معادله بطور حقآن یرو
ا الاقل در یکند و  یداشتن آنها را م یخوب در همسرش آرزو یزهایدن چینکند با د یا یچ سعیه

 یها هیک راز است با الیقتاً ازدواج یشود که باالَخره او هم مثل من شد. حق یم یتصورات خود راض
اشتباهات خود و  یو تمرکز رو ی، فروتنیقیدر کار باشند مثل عشق حق یاگر عوامل اصل یفراوان ول

اشتباهات خود در  ین تمرکز روین هم باشد. ایریتواند ساده و ش ی، آنوقت میتوبه و اطاعت از راست
نند و یب یر را مگیکدی یهایبائیهر دو طرف ز یدر دوران نامزد یعنیدارد  یگریصورت د یگریمورد د
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آننه مهم است  یند ولینما یگر را کشف میکدی یبهایمتأسفانه بعد از ازدواج، زن و شوهرها تازه ع
د شخص از طرف مقابل است که یاند که د دهید یقات روانشناسیست، بلکه در تحقیبها نیت عیواقع
د شخص با یست اگر دیعالبها. البته چقدر یکند نه وجود آن ع ین مییدر ازدواج را تع یزان شادیم

کند  یجاد میرا ا یترید مثبت داشتن از همسر ازدواج قویت منطبق بوده هر دو خوب باشند، اما دیواقع
ب او را یخواهد طرف مقابل را امتحان کند تا ع یکه مرتب م یدید یعنیتر  نانهیب د به اصطالح واقعیتا د

کرد و  یش میاو را مرتب آزما یها محبت ینکه ابید. آنا از ایال خود آنرا اصالح نمایکشف کرده، بخ
اقوت ی یکس یکرد که وقت ید و فکر میکش یبه استاد اعتماد کامل نداشت، درد م یحت ینوقت به کسیه
است که بخواهد آنرا امتحان کند و در  یعیاورد، طبیکبار آنرا بدست بیده باشد و یند یقیا الماس حقی

 یآنّا را امتحان کرده بود و وقت ینجا بود که بارها و بارها ابیع اد، اما موضویق نمایخلوص آن تحق
هم هر چند  یقیالماس حق ینکه حتیکرد. غافل از ا یاعتماد امتحان را سختتر م ید بجاید یخلوص را م
شکسته  یلۀ مخصوصیا بوسیاد و یر فشار زیخودش هم ز یبُرَد، ول یشه است و آنرا میمحکمتر از ش

خواند  یا همسر میرا که دوست  یست. آنّا دوست نداشت کسیل الماس نبودنش نیلن دیشود و ا یم
بود، اما چون باور داشت که خدا  یدن مید مرتباً در سوءظن و نقشه کشینکار بایا یامتحان کند چون برا

 ید، هر بار که ابینما یکند و باور داشت که خداست که اسرار را مکشوف م یدالن را محافظت م ساده
ن کشف آنقدر ینمود. و ا یش مکشوف میآنرا برا ییآسا کرد، خدا بطرز معجزه یم یرا از او مخف یزیچ

 انکار نداشت. یبرا ییبه کند و کاو نبود و جا یازیواضح بود که ن
استاد انداخت که چطور به او  یمثبت فکر کردن دربارة همسر، آنّا را به فکر مثبت بودن حرفها 

خواهند ثابت  یند و میگو یشناسند، م یکه استاد را نم یکرد که مردم ین تعجب میداد و از ا یآرامش م
 یدن  حرفهایخواندن و شن یمثبت است و بس و از نظر روان یاستاد تنها حرفها یکنند که حرفها
 یاستاد را حرفها ین اعتراف خودشان، حرفهایبا وجود ا یم. و حتیریکند تا آرامش بگ یمثبت کمک م

 یپزشک ین مردم به کتابهاینجاست که همیخوانند. اما جالب ا یر قابل اجرا میو غ یمیدکهنه و ق
پزشکان  یبرا یگذارند و حت یم یادیره ارزش زیو غ ییاهان دارویم گیقد یا کتابهاینا و یس ابن

توان بعنوان  یکتاب استاد را که م یقائلند، ول یکنند ارزش خاص ینباره مطالعه میکه در ا یمتجدد
آن را هر روز  یکه دانشمندان مؤثر بودن دستورالعملها یکنند. کتاب یشناخت رد م یشاهکار روانشناس

هم  یدان ا از آن قدریاز مواقع به آن اشاره  یاریکنند هر چند که بس یشتر از روز قبل کشف میب
نبودند،  یروانشناس مثبت یم استاد فقط حرفهایدانست که حرفها و تعال یبعالوه آنّا خوب م  ند.ینما ینم

دار ببار یپا ییها وهیم استاد فقط آرامش موقت به ارمغان نداشت، بلکه میار فراتر از آن. بله، تعالیبلکه بس
 آورد. یم

د قلبش را محافظت کند و یشد که با یشتر متوجه میگشت، ب یشتر دور و بر استاد میهر چه آنّا ب 
 ییچشم و گوشش را مواظبت کند. راهها یعنیآلود،  گناه یایدنن یباز به ا ین بود که راههاین کار ایاول

مان از یدن کالم خدا. پس ایدن است و شنیمان از شنیکنند. ا یکسان جذب مید و مضر را یکه مطالب مف
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آورنده است. و  نده، و باری، زایمسر یمان هم مثل محبت و شادیشود. ا یدهان به گوش منتقل م
او  یاد از شادیکند، به احتمال ز یم یاز شما زندگ ید که در مسافت کمیارشاد د یند اگر دوستیگو یم

ق دهان به یروسها( از طریناپاک مثل ج رمها )مثالً و یزهایچ یجسمان یایکند. در دن یت میبه شما سرا
ز یچ یز ناپاک را پهلویدر تورات هم نوشته که اگر چ یشوند و حت یا تنفس به تنفس منتقل میدهان و 
شود. در  یز پاک ناپاک میشود، بلکه بر عکس آنن یز ناپاک پاک نمین تماس آننید، از ایبگذارپاک 

شود اگر  یباشند. آننه داخل گوش ما م یتوانند مسر یخوب و بد هر دو م یزهایهم چ یروحان یایدن
امش مان و آریو اگر کالم خدا باشد باعث ا یباشد باعث ناپاک یمنف یبت و صحبتهایپاک مثل غ نا
  گردد. یم

ست و یکردن از بد یکرد که فهم داشتن دور ین فکر میوب هم به ایاستاد رو به آنّا کرده ادامه داد ا 
م بود که یکاش زمان قدید ایگو یبود و م یافتد که دور از بد یگذشته م یاد روزهایدر عالم افکارش ب

م برکت داشت. یز برایشستم و همه چ یمم را با کره یخدا با من و فرزندانم دور و بر من بودند. پاها
بفهمد  ینکه کسیشدند. بدون ا یکردند و بزرگها ساکت م یها فرار م آمدم بنه یرون میاز خانه ب یوقت
 ینکس رویز کامران بودم. هیکردم. و در همه چ یم یران را دادرسیدم و فقیرس یزنان م وهیمان و بیتیبه 

 یکردم و با شادمانان شاد یان ماتم میر من بود. با ماتمد همه بیزد و چشم ام یحرف من حرف نم
ام.  ن آدمها شدهیتر پست یالمثل همه حت نمودم. حال چطور ورق برگشته و من مورد اهانت و ضرب یم

نم، یرا بب ییکویکردم و انتظار داشتم ن یدور یکه از بدیم رفته و درد و غم مرا گرفته. در حالیآبرو
 دهد. یم جواب نمیگر خدا هم به دعاهاید یدم و حتیبت را دیمص
اش افتاد، اصالً از  از دست رفته یزهایم و چیقد یاد روزهایب یوب وقتیکرد که چرا ا یآنّا فکر م 

د زنش هنوز آنجا بود و او را از یاد نکرد. بعد فکر کرد که شای یز خوبیزنش و در رابطه با او از چ
 یکروز استاد از پادشاهیادش آمد که یدادند.  یتباهشان ادامه مدست نداده بود و آنها هنوز در رابطۀ اش

داد تا با آنها کار  یینکه به مسافرت برود به سه تن از غالمانش قنطارهایکرد که قبل از ا یصحبت م
کنند و سود آن را در بازگشت به او بدهند. از آن سه نفر دو نفر کار خود را درست انجام دادند، اما نفر 

دانست از ترس کارش را درست  یخو م ر و بدیشناخت اشتباهش از پادشاه که او را سختگ سوم بعلت
کردن  یمخف یبهتر برا ییکرد که پادشاه خودش جا یکرد، البد فکر م یانجام نداد و قنطارش را مخف

از  ین غالم که شناخت درستیز را از دست داد )ایت همه چیش نداشت، و خالصه او در نهایقنطارها
ماندار نبود چون بعداً استاد دو غالم اول را بعنوان اصحاب دست یدشاه نداشت احتماالً از ته دل اپا

کرد هر چند که  یع خود معرفیع خود و غالم سوم را بعنوان اصحاب دست چپ و نامطیراست و مط
ود، بلکه نفع خود ضرر نب یبخود یچ قنطاری، البته در ه 11-21 : 15  یهمه در ظاهر غالمان او بودند مت

آنّا مسلم  ید شخص نسبت به صاحب قنطار بود و در اعتماد و اطاعت از او. آننه برایو ضرر در د
ن او و زنش ید بیت خدا نداشت. شایاز شخص یوب هنوز تصور کامالً شفاف و درستین بود که ایبود، ا
گر یم از همدییهتر بگوا بیشناختند و  ید نمیگر را آنطور که باین مشکل وجود داشت که همدیهم ا
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 یادیز یهایاعتماد یهم صادق بود که ترسها و ب ین در مورد آنّا و ابیداشتند. ا یتصور اشتباه و منف
ند و بخاطر  ان احساساتشان با هم صادق نبودیدربارة ب یکرد. آنّا و اب یادتر میفاصله آنها را روز بروز ز

گذاشتند و در  یان نمیخود را در م یاحساس واقع ،یگریالعمل د ا ترسشان از عکسیصلح و  یبرقرار
کردند،  یکه م یادیز یرغم سع یآمد و عل یرون میشان ب و حل نشده یجه در دعواها احساسات منفینت

د مثبت و با محبت شخص از طرف مقابل است که یقتاً دیرفت. حق یم یریازدواجشان بسرعت بسراز
را  یترید مثبت از همسر، ازدواج قوین دیبها و ایه وجود عکند ن ین مییدر ازدواج را تع یزان شادیم
دهد که  یاد میا به مردم ینانۀ او، چون محبت سوءظن ندارد اما دنید به اصطالح واقع بیکند تا د یجاد میا

ن یوب هم دچار اید خود و منافع خود را حفاظت کنند. ایبه خدا با یگران و حتیبا سوءظن به د
 داند. ین سوءظن سهم داشت، خدا میود. چقدر زن او در اظن به خدا شده ب سوء
بعلت  یداشت ولیآنّا را به تعجب وام یاب یهایاوقات فداکار یهر چند که گاه یدر مورد آنّا و اب 
ش بحساب عادت او گذاشته یهایها و از خود گذشتگیها و کلمات درد آورنده و رفتار او فداکار ینیبدب
آنّا بلکه  یها را نه فقط براین فداکاریتش از آنّا، چون بهر حال او ایحما ایشد تا بحساب محبت و  یم
جه یداشته باشد و در نت یگران فرقیاو با د یکرد برا ینوقت احساس نمیکرد و آنّا ه یهمه م یبرا

ن مطلب یدانست. ا یخود م یعیآنها را حق طب یگاه ینداشتند و حت یش جنبه خصوصیاو برا یکارها
ر از یآنا ارزش بخصوص و غ یکرد که برا ینوقت باور نمیه یکرد و اب یا هم صدق مدر مورد آنّ

وب ید. حتماً اید یآنّا را نه تنها حق خود، بلکه کمتر از حق خود م یگران داشته باشد و او هم محبتهاید
ه قدر دانسته و ن ید فقط قدر ثروت او را میآ یدانست، همانطور که زنش بنظر م یهم قدر زنش را نم

د اصالً یا شاینزد و  یشاد با زنش حرف یل بود که از خاطرات زمانهاین دلید به همیخود او را. شا
  با هم نساخته بودند. یخاطرات شاد

 یهایکیکه از گذشته و نیوب وقتید چرا ایدان یا مید آید و پرسیرشتۀ افکار آنّا را بر یاستاد با سؤال 
نکه قطعاً در راه بدست آوردن و حفظ ثروت یسوخت؟ با ا یزد دلش بحال خودش م یخودش حرف م

کرده بودند؟ آنّا گفت که انسانها بخاطر خودخواه بودن و  ییهایگران هم به او خوبیو مال و منالش د
کند که حقش است همه به او  یدانند و هر کس فکر م یا میشان خود را محور دن آلود عت گناهیبخاطر طب

آورند. و از یآنها را گناه بخود بحساب م یو بد یعیطب یدن مردم را امرکر یکنند. پس خوب یخوب
زد و آنرا با اراده انجام دهد ید برنامه بریکردن با یخوب یکس برا  آلود هر گناه یاین دنیکه در ا ییآنجا

 دهد،یآلود ما خود بخود آنرا انجام م عت گناهیست و طبیالزم ن یچ زحمتیکردن ه یبد یکه برایدر حال
ماند. زبان از آننه در قلب است  یادش میگران یبد د یخوب خودش و کارها ین هر کس کارهایبنابرا

گر یکدیا در ناله کردن از دست یست که مردم اکثراً یتعجب ن یف جاین توصیکند و با ا یصحبت م
دانند،  یم شتر از آننه دارندیب یزیف از خود. و چون همه خود را مستحق چیا در تعریبرند و  یبسر م

ن ین بردن ایاز ب یرند. برایگ ید میا تمجیو  یگران دلسوزیدهد چون از د یم ینکار آنها را موقتاً تسلیا
م و افکار و خاطراتمان را صادقانه و یش کنید بطور فعال و مرتب قلبمان را تفتیا بایدن یفرهنگ همگان
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ز یند، همه چیب یز را میداند، همه چ یا مز ریرا تنها خداست که همه چیم زیاد آوریبا کمک روح خدا ب
آورد  یاد میوب هم آننه بیآورد. ا یاد میب یقیطرفانه و حق یه را بیشنود، و هر دو طرف قض یرا م
 گران.ید یهایخودش بود و بد یهایخوب
ند که اعمال خوب او با عاقبت کارش جور در یب یوب میا ین وقتیهم یاستاد گفت، بله، برا 
ا چشمش ناپاک بوده، دروغ گفته، یپرسد که آ یکند. او از خود م یش خود میروع به تفتند، شیآ ینم
خدا به پول و اموالش  یکرده، ظلم کرده، بجا یداور یعدالت یب داده، بخشش نداشته، با بیرا فر یکس

به  کرده؟ و بعد با خود ینواز نبوده. آخر چه گناه دشمنانش شاد شده، مهمان یتوکل کرده، از بدبخت
هو که از همه یال یعنینکرده است. او در نظر خود عادل بود. نفر چهارم  یرسد که گناه یجه مین نتیا

وب یا یبرا ینکه آنها هر چند جوابیجوانتر بود و به احترام بزرگترها تا بحال سکوت کرده بود، از ا
شود که خود  ین میمگوب هم خشیشود و از دست ا یم یشمردند، عصبان یاو را مجرم م ینداشتند، ول
تواند از  یستند، بلکه هر کس میم نیدان و بزرگان حکیش سفید که فقط ریگو یداند. او م یرا عادل م

د خدا شاهد است که من نه یگو یافت کند. او رو به دوستانش کرده میروح خدا حکمت را در
د. بعد رو به یر بودن قانع کنوب را به گناهکاید ایشما نتوانست یکنم و نه تملق بلدم، ول یم یطرفدار

 یلید خیخدا با یکن ی. تو فکر میندار یو گناه یپاک و عادل هست ییگو   یوب کرد و گفت تو میا
دا کردن گناه در تو سخت یپ یکه او برا یکن یدا کند؟ و فکر میپ یکند تا بتواند در تو گناه یسع

ن فکر تو کامالً غلط است. یت کند؟ ایا اذخواهد تر یستاده و میسر تو ا یمشغول است و با چوب باال
م. او با ما بطرق مختلف و با یکن یخدا را درک نم یکارها ۀار بزرگتر است. ما انسانها همیخدا از ما بس
ن است که ما از یا یکند برا یه میخدا ما را تنب یم. وقتیکن یما گوش نم یزند ول یا حرف میخواب و رؤ

داند که بدون کفاره انسان  یکند. اما او م ینکار را میخود ماست که ا یبخو یم و برایکار بدمان برگرد
کند.  یه نمیدهد و جان ما را تا به مرگ تنب یه میابد پس بخاطر ترحمش خودش ما را فدی ینجات نم

مان ینصورت خدا به دعاهایم. در ایشو یا آمده باشد میکه تازه بدن یا آنوقت ما عادل شده، مثل بنه
خوانان اعتراف کند که گناه  تواند سرود یم ین کسیم. چنینیب یم یاو را با شادمان یدهد و رو یجواب م

ست و او یکبار نیخدا  یها افته است. بخششیکرده، اما از اسارت گناه آزاد شده و از مکافات نجات 
 بخشد. یمکرراً گناهان ما را م

کند. پس  ید، گوش سخنان را امتحان مچش ید همانطور که زبان طعم غذا را میگو یهو باز میال 
کند. خدا  یده اعالم میفایخدا رفتن را ب یوب که دنبال رضامندیم. نه مثل اید منصفانه حرف بزنییایب

دهد. و  یند. او عادل است و مطابق اعمال ما به ما سزا میب یانه باشد میاگر مخف یاعمال ما را حت ۀهم
دانست که با توبه نکردن  یوب مید کاش ایگو یضطرب کند؟ و مست که بتواند میدهد، ک یاگر او آرام

رساند. او که تا بحال به همۀ صحبتها گوش داده  یبه خدا م یکند وگرنه چه ضرر یبه گناهانش اضافه م
ن یا اید آیگو یوب کرده میکرد، رو به ا ید توبه میز بایوب از چه چیص داده بود که ایبود و تشخ

ر یمشکالتت ز یو با عادل دانستن خود خدا را برا یشمار یرا از خدا عادلتر مانصاف است که تو خود 
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نکه یزند و ا ی، حکمت، علم و قدرت خدا حرف میدهد و از بزرگ یهو ادامه می؟ الیبر یسؤال م
ن انسانها ید ترس و احترام او را داشته باشند و داناتریدر بر دارد و همه با یج عالیاطاعت از او چه نتا

 ر قرار دهند.یتوانند با حکمت خود او را تحت تأث ینم
ن قرار بود که یکردند. داستان از ا یف میافتاد که در شهرشان تعر یاد داستانیوب یا یآنّا از حرفها 

 ۀک قابلمیک قابلمه قرض گرفت و بعد از دو روز آنرا با یاش  هین از همساینصرالد ک روز مالّی
 ۀشما بنه آورده. چند روز بعد دوباره رفت و قابلم ۀفت قابلماش پس داد و گ هیکوچک به همسا

اش نشد. رفت  از قابلمه ید خبریه دیه قرض گرفت. چند روز گذشت و همسایاز همان همسا یگرید
شده بود،  یه که عصبانیاش را خواست. مالّ گفت متأسفم قابلمه سر زا رفت. همسا ش مالّ و قابلمهیپ

که  یا ؟ قابلمهینگفت ینیقبل که شد چرا ه ۀشود. مالّ گفت دفع یحامله نم قابلمه که یگفت مردِ حساب
نداشت تا  یچ حرفیشد، ه یاد میثروتش مرتب ز یوب هم وقتیتونه سر زا هم بره. ا یاره میبتونه بنه ب

داد و از اموالش به فقرا  یم یقربان یکرد و حت یشه خدا را شکر میش آمد. البته همینکه موضوع ضرر پیا
نهمه مردم در فقر هستند او آنقدر یا یکرد که چرا وقت یوقت با خدا جر و بحث نم چید، اما هیبخش یم

دهد  یاقت خود نسبت میو ل یبه خوب یش را بنحویهایروزیعت انسان است که پین طبیثروتمند است. ا
بر سر انسان ن بوده و هست که تاج جالل یبه خدا. بله رسم خدا ا یگران، حتیش را به دیو شکستها

نهد.  ین شد که تاج خار بر سر خداوندش مین بود، اما بخاطر گناه ایگذارد و رسم انسان هم ا یم
 1 :11 وحنا یل ی، انج 5 :8 مزمور 
ست که آواز پر جالل او را بشنود، یاو چقدر آهسته است، ک یخدا گفته بود که صدا ةوب در باریا 

وب را خطاب کرده و چنانکه عادت یان گردباد خداوند ایاز م شد و یشنوم. ناگهان گردباد یمن که نم
ده بود که چرا شخص عادل یوب پرسیوب را بفکر وادارد. ایدهد تا ا یپاسخ م یاوست، سؤال را با سؤال

چ یست که هیپرسد ک یر سؤال برده بود. و خدا میبکشد و در واقع عدالت خدا را ز ینهمه سختید ایبا
دم یا را آفریمن دن یست تا با تو حرف بزنم، وقتیک مرد بایپندارد؟ مثل  یم میداند و خود را حک ینم

د و ستارگان را من یا و آسمان، ماه و خورشیآنرا بر چه گذاشتم؟ در یکه بنا یدان یا می؟ آیتو کجا بود
با ا و از آننه در جهنم است یا از اعماق دریشود؟ آ یا به امر تو است که هر روز صبح میدم. آیآفر
کم متوجه  وب کمیست؟ ایعدالت چ یدان یا تو اصالً میپرسد آ یخدا م ینکه بعبارتی؟ و خالصه ایخبر
گران، در واقع به ید یعادل نشان دادن خود و جلب دلسوز یفهمد که برا یشود و م یش مینادان

ا از یکه آ پرسد یدهد و م یاز داده و خدا را محکوم کرده بود. خدا به سؤاالتش ادامه میخودش امت
ا وقت وضع حمل موجودات یسازد؟ آ یم یخود را در بلند ۀانیپرد و آش ین میحکمت توست که شاه

ن سؤاالت مرا ی، پس اول جواب اینها بحث کنیا ۀبا خالق هم یم گرفتیدر دست توست؟ تو که تصم
ستد و باز به یبا ک مردید که مثل یگو یکند. خدا به او م یخود اعتراف م یوب به ضعف و نادانیبده. ا

دانست که  ینم ی)او حت یریانتقام خود را از دشمنانت بگ یا تو قادریدهد که آ یسؤاالتش ادامه م
نکه بتواند انتقامش را از ین بالها را بر سرش آورده است چه برسد به ایاو، همۀ ا یطان دشمن اصلیش
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و  ین وضع هم نجات دهیرا از ا خود یتوان ی، پس میریانتقامت را بگ یتوان یرد.(؟ اگر میاو بگ
آنها را به بند  یتوان یا تو میپرسد که آ یده است و میتر از او آفر قدرت د که چقدر مخلوقات پریگو یم

ن مخلوقات یا یتواند جلو ینم یداشته باشد. پس اگر کس ین شجاعتیست که چنین ی؟ نه، کسیب کِش
ر آسمان است از آن من است. آنا یلَم کند؟ هر چه زتواند در مقابل خود من قد عَ یستد، چطور میمن با
م و پر قدرت خدا یست که در مقابل مخلوقات عظین ینجاست که نه تنها کسیکرد جالب ا یفکر م

 ستد.یروسها باین مخلوقات او مثل ویدر مقابل کوچکتر یست که بتواند حتیهم ن یستد، بلکه کسیبا
ها تنها راه، صبر کردن و با حکمت و یکه در وقت سختن را تجربه کرده بود یا یآنّا هم بنوع 

داً یاست که شد یحکمت با کسکرد که  یز سخن گفتن و عمل کردن است. او فکر میآم صداقت صلح
او بارها در شهر فرنگ در مانش هنوز تکان نخورده است. یقرار گرفته، صدمه خورده و ا یدر سخت
را امتحان  یاو را در خطر انداخته بودند و او هر بار راه ده بود که شغلیمختلف طوفانها را د یشغلها

 یکسان یگران گذاشتن، بخصوص روید یده بود که انگشت رویجه رسین نتیکرده بود و باالَخره به ا
  یشتر مواقع پیآورد چون ب یاو ضرر ببار م یاگر درست باشد برا یکه در رأس قدرت هستند، حت

ست که او را به ینکس قادر نیشتر هیانسته. البته در مورد خدا چقدر بد یبرد که همۀ داستان را نم یم
وب خودش فکر کند که ین بود که ایوب دو سؤال کرد. سؤال اول او ایاشتباه کردن ملزم کند. خدا از ا

رسد؟ و اگر  یخدا م یا قدرت و عدالت او به پاینکه آیش برابر با خداست؟ و دوم اییا فهم و دانایآ
 ر سؤال ببرد.یتواند خدا را ز ینم رسد پس ینم

ن یوب که عادلتریا ینکس مثل او نبود و حتیوب هیکرد که به اعتراف خدا در زمان ا یآنّا فکر م 
وب را داشت و ید دهنده هم که ضعف ایتعم ییحیعت در مقابل خدا کم آورد. در مورد یبود، در شر

م به یتوان ینخواست. اما ما نم د دهنده بریتعم ییحیاز  یشک کرد، استاد گفت که از اوالد زنان بزرگتر
ن در ملکوت خدا از یم چون استاد ادامه داد که کوچکترین اعترافات به خود اجازة شک بدهیاستناد ا

ل ین دلیباشند. به هم یالقدس م که در ملکوت خدا هستند مجهز به روح یرا آنانیبزرگتر است، ز ییحی
وجود دارد که  یلیداشته باشند که دل ینان قلبیآن اطم یها بروند و در ط یتوانند در سخت یمانداران میا

در او، در عدالت او، و در محبت او  یدانند و حکمت خدا باالتر از حکمت آنهاست اما شک یآنها نم
  57 :15 ان یقرنت  نکنند. اول

کبار و قاطعانه به او یا خد یر سؤال برده بود، ولیآورد که دو بار خدا را ز یاد میوب بیاستاد گفت ا 
ش ملزم کند و تازه یخواسته خود را عادل نشان دهد و خدا را با حرفها ینقطه ضعفش را گفت که م

ست ین درست برعکس کاریست. و ایح نیک رابطۀ صحین رسم یم ایاز کامل بودن خدا که بگذر یحت
جاد یدر خدا احساس گناه اخواست  یم یوب به هر نحویکرد. ا یکه داوود که محبوب دل خدا بود م

ش شاد کند و در واقع آننه خدا به یشه خدا را با اعمال و حرفهاین بود که همیکند اما هدف داوود ا
شه او را ید که همیگو یداوود به خدا م 121 کرد. مزمور  یم یادآوریوب گفت داوود مرتباً به خودش یا
وب یجه خودش شاد خواهد بود. ایبشود و در نتن است که او شادمان ید و هدفش ایستا یپرستد و م یم
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ن دو یخدا و جالل و قدرت او بود و ا یخود و مشکالتش بود، اما داوود چشمش رو یچشمش رو
 یل قدرتش کافیدل یوب، خدا برایساخت. در رابطه با ا یت آنها را متفاوت میهدف مختلف، شخص

خود  ییبایل گذشته بود و قدرت و زیلۀ دالاز مخلوقاتش را مثال بزند، اما داوود از مرح یکیبود 
ر یآورد و تصو یل مینداشت. تازه خودش دل یازیل نیگر به دلیبرد و د ید و لذت مید یخداوند را م
ت و یا قدرت مالکیزد و  یوب از خلقت مثال میا ید برای، خدا با21       :121 ده بود. مزمور یبزرگ را د

ده بود، اما داوود نه تنها یده بود اما او را ندیوب از او شنیچون ا داد یاقتدار خود را به او نشان م
ن خلقت یات خدا و هدفش را روز به روز در ایان حیدانست، بلکه جر یت و اقتدار خدا را میمالک
 د.ید یم

 یاز تو گذشته است، ول یهست و عمر یلیدل یزیهر چ ید که هر چند برایگو یوب میخدا به ا 
؟ یت را بدانیهایل سختید همۀ دالیکه با یکن یپس چرا فکر م یدان یتو هنوز نم زهاست کهیچ یلیخ
تواند در  یم یو قصد ترا منع نتوان کرد. چه کس یز قادریدانم که به همه چ ید میگو یوب به خدا میا

دم، که از عقلم فراتر بود حرف ز ییزهایدم و از چیبارة آننه نفهم م بداند؟ من دریمقابل تو خود را حک
دم و از خودم یده بودم، اما اآلن ترا دیرم چون از تو شنیم بگیخواهم از تو بپرسم و از تو تعل یاما حاال م

کند، حکمت اسم او را  یکه آواز خداوند ندا میکنم. بله وقت یکراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه م
ر سؤال ینکه عدالت خدا را زیو از اشود  یوب فروتن میب این ترتی، به ا1 :1 کا ید. مینما یمشاهده م

برد و با رفتن  یم یپول، ثروت، احترام و مقام بود پ یخود که ماورا یازهایکند. او به ن یبرده بود توبه م
وب یدن ایشناسد. اما سه نفر از آن چهار نفر که به د یخود را م یروحان یازهایت و نیها هویدر سخت

که  ین بود که کسید آنها بر ایم آنها تعادل نداشت و تأکین تعلشوند چویآمده بودند باعث خشم خدا م
ا برخوردار باشد وگرنه در گناه ین دنی، و ثروت فراوان اید از برکات، سالمتید خداست باییمورد تأ

مانداران اگر مورد یهستند که اعتقاد دارند ا ین شاگردان استاد هم کسانید که در بید یاست. آنّا م
 ید از هر نظر مرفه باشند. البته درست است که برکات خدا برایبکشند و با یزحمت دیدند، نباییتأ

دن ما یبرکات او بخاطر زحمت کش یعنیکند،  یار است و برکت خدا زحمت را اضافه نمیفرزندانش بس
جاد یما ا یا برایطان و دنیکه ش یه استاد شدن گذشتن از زحمات است. زحماتیست، اما الزمۀ شبین
نکه او دست در دست ما را از آن یدهد تا با گذشتن از آنها و اعتماد به ا ید و خدا اجازه مکنن یم

از آن مشکالت  یشتر به او بنسبد. و وقتیم و قلبمان بیه او شویکم شب دهد، کم یمشکالت عبور م
ت، اما من ار اسیشما بس یشوند. استاد گفت زحمات برا یر میم، برکات خدا سرازییآ یرون میوفادارانه ب

ب داد یک است چون او بخاطر همه جان خود را بر صلیام. قلب خدا به همه نزد بر همۀ آنها غلبه کرده
شتر یده باشند. آنکه بیشتر بخاطر محبت او زحمت دیک است که بیبه او نزد یقلب کسان یول
حبت خدا را ده شده و میشتر بخشیکند، ب یشتر محبت میکند. و آنکه ب یشتر محبت میبخشد، ب یم

 ده است.یده و چشیفهم
فاز یوب در حدود نُه بار، الیها ا ن گفت و شنودیح داد که در ایشاگردان توض ینجا استاد برایدر ا 
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وب هر چند مشکالت یکنند. ا یکبار صحبت میکبار و خدا یهو یسه بار، بلدد سه بار، سوفر دوبار، ال
ده داشتند که مشکالت یفاز، بلدد و سوفر عقید. الید یاشتباهات خود را نم ید ولید یش را میزندگ

او بود، اما در  یبرا یشیوب آزماین بود که مشکالت ایهو ایکه اعتقاد الیوب بعلت گناه او بود، در حالیا
ک یتار ین بودکه آنها را در اتاقیمثل ا ید آنها به مشکالت زندگیش گناه کرد. بقول معروف، دیآن آزما

خورد  یل میف یاست. آنکه دستش به پا یل چه شکلیک بپرسند فیشند و از هر ل گذاشته بایک فیبا 
نرم و آنکه  ۀک لولیه ید شبیگو یخورد م یک ستون است و آنکه دستش به خرطوم او میه ید شبیگو یم

گفتند  یبا راست میآنها تقر ۀکه همیک بادبزن است. در حالیه ید شبیگو یرسد م یدستش به گوش او م
وب مسئله به یان کند. بعالوه در رابطه با ایتوانست ب یقت کامل را نمیحق ییام به تنهانکدیه یول

ان یده و بیان عقیوب بود، در بیکردن ا یدوستانش هم که داور ةزیل نبود و انگیف یمعما یسادگ
 یمشکل دینبا یقیماندار حقیک این بود که یشان به ا ل آمدن آنها اعتقادید دلیاتشان مطرح بود. شایتجرب

ده یشان آنها را بدانجا کشانیا کنجکاویبود و  یو فرهنگ یلیک رسم فامید آمدن آنها یداشته باشد. و شا
خود را ارضاء کنند. اما  یها و حسادتها وب عقدهیکردن  ا ید هم فقط آمده بودند که با داوریبود و شا

 کند. یوب و به آنها چطور نگاه میم خدا به اینیبب
 یو اشتباهاتش باز کرد تا بجا یاو را به ناتوان یبرخورد کرد و چشمها یبطور جدوب یخدا با ا 

ر سؤال ببرد، اول دنبال اشتباهات خود بگردد و اگر مشکل بخاطر گناهش ی، خدا را ز نکه در مشکالتیا
 شد چونکه یفاز، بلدد و سوفر عصبانیمان استقامت کند تا مشکل بگذرد. خدا از الیست، با صبر و این

دانند. آنها از خدا و کالم او  یز را میل همه چیکردند که دل یح نداشتند و ادعا میدربارة خدا درک صح
شتر یهو از همه بینشد چون ال یهو عصبانیوب را محکوم کنند. اما خدا از الیاستفاده کرده بودند که ا

ه یمورد گناهش و در مورد تنبوب در ین اکتفا نکرد که به ایه فقط به ایان کرد. او مثل بقیقت را بیحق
اوست. او  یاز محبت و رحمت ابد ینقشۀ نجات خدا بود که ناش ید او روید، بلکه تأکیخدا بگو

ص داد و هم شروع به یاشتباهات او، هم مشکل را تشخ یوب و انگشت گذاشتن رویسرزنش ا یبجا
د که در یگو ین خودش مم، چویخواهد ما در هر حال انجام ده یکه خدا م یزیپرستش خدا کرد، چ

ن آنها آمده به سؤاالت یقت در بیروشن کردن حق یشود. پس خدا برا یپرستش پرستندگانش ساکن م
وب بکند. آنوقت خدا به یت ایکرد که خدا را وارد موقع ی، او سع11- 12 :22 اء یوب جواب داد. اشعیا

آن سه نفر دعا کند تا مورد  یبرا وب گفت کهیبگذرانند و به ا یوب قربانیآن سه نفر گفت که نزد ا
که صبر او  یکسان یتوانست برا یاو بود که م یوب و مهربانیوة توبۀ ایرند. بخاطر میغضب او قرار نگ
وب یوب )ایمثبت انجام دهد که بنفع آنها تمام شود. در واقع خدا بعد از توبۀ ا یرا بسر آوردند کار

آن سه نفر استفاده کرد و بعد از اطاعتش او را  یع برایفتوبه کار( اول از او بعنوان کاهن و ش یعنی
وب بعد از یع شود. ایع خود را شناخت، خود توانست شفینکه شفیوب بعد از ایا یعنیبرکت داد، 
برد و اعتراف کرد که او  یاز خود به او پیبا خدا و روبرو شدن با او به قدرت او و ن یتجربۀ شخص

از او از اشتباهات خود  یرویر شد. آنوقت دوستانش به پیحت پذینصست و فروتن و یقادر به هر کار
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شتر از اولش یمختلف داد که آخر او ب یوب آنقدر برکتهاید و به ایتوبه کردند و خداوند آنها را بخش
مان یامثال سل "د.یافزا یچ زحمت بر آن نمیسازد و ه یبرکت خداوند دولتمند م"مبارک شد، چون 

بت، یاد گرفته بود که نگذارد مصیکه یافت در حالیوفات  یوب در سالخوردگیه ا، و باالَخر11 :12 
 مان و اطاعت از او باز دارد.ینکدام او را از محبت خدا و از ای، و مرض هیانی، جفا، قحط، عریدلتنگ
ش خود گفت که دعا یست و چرا قدرت دارد؟ بعد پیگر چیهمد یکرد واقعاً دعا برا یآنّا فکر م 

ن اقنوم اوست پس در دعا هر سه اقنوم اقدس در ین رابطه در بی. کاملتریبطه با پدر آسمانرا یعنی
کسان مخاطب قرار داده بود. یالقدس را  ش هم پدر هم پسر و هم روحیکارند. خود آنّا بارها در دعاها

که  یبرا یواهخ ید که میگو یشود و به خدا م یدار میوقتها صبح زود ب یلین فکر افتاد که خیآنگاه به ا
ادش آمد که یشود و  یجاد میا یشخص بخصوص یبرا یخاص یدعا کنم و آنوقت در دلش دلسوز

به آن شهر کرد و دلش به حال مردم آنجا سوخت. آنّا  یرفت، نگاه یبه شهر محبوبش م یاستاد هم وقت
ش در نظر یخدا برا کند، و هر روز آننه ینقشۀ خدا زندگ یکرد که اگر هر روز با دعا و رو یباز فکر م

با اوست،  یشود بلکه چون خدا که محبت است در همکار یگرفته انجام دهد، نه تنها خسته نم
کند،  یم یشتر با محبت خدا زندگیهر چه ب یگران دعا کند. بعبارتید یبرا یتواند با دلسوز یم

داست، با محبت ش منطبق با نقشۀ خیف با نقشۀ خداست و متقابالً هر چه کارهایش در ردیکارها
  بخش است. گران ثمریخود و د یش برایکند و زندگ یم یزندگ یشتریب

که خدا بعد از همۀ  ییبایا هفت پسر و سه دختر زیوب چه آمد. آیکرد که بر سر زن ا یآنّا فکر م 
د و ا اصالً آن زن رفته بویمان آورده بود و یا آن زن ایوب داد از همان زن اول بود؟ آیع به این وقایا

گرفتن زن  یوب برایا یها از توبه یکید هم یوب را برکت داده بود؟ و شایا یمانداریخدا با زن ا
نمورد یو فرزندان دور از خدا ببار آورده بود. چون استاد در ا یمان بود که آنهمه مشکالت خانوادگیا یب

دانست که  ین را میود، اما او اوب افتاده بیزن ا یبرا یقاً چه اتفاقیدانست دق ینزده بود، آنّا نم یحرف
شتر او را ببار آورد. و محنت او محبت را در او یمان بیعش بود که صبر و ایوب به شفیمان اید و ایام
عاقبت  یها وهیکردند دعا کند و از برکات او و م یکه او را محکوم میآنان یجاد کرد که توانست برایا

  بود.یبا او همسفر م خداترس یداست که در آخر کار همسریش پیزندگ
ا زحمت ین دنیمرد عادل در ا یگفت برا ین حرف استاد پاره شد که میرشته افکار آنّا باز با ا 

ل آن یست که بداند دلین نیاز دارد در وحله اول این یزندگ یفراوان است، اما آننه او در ضمن طوفانها
او را در آن  یقهاین است که خدا و طریاو ا ۀیاز اولیند، بلکه نیآ یا آنها از کجا میست و یطوفانها چ

ض از یست چون فیکاف یطیش در هر شرایض او برایطوفانها بشناسد و بداند که چون خدا با اوست، ف
ص دهد مشکالت از کجا یتواند تشخ ی، آنوقت است که م1 : 11 مان ینقره و طال بهتر است امثال سل

ش است و هر یمان بوده آزمایاز به رشد در ایاست، اگر ن یهیبوده تنب یرند. اگر گناهیگ یچشمه م سر
دهد و هم  یش دارد عمل نکند هم برکت آن را از دست میزندگ یکه خدا برا یا گاه که مطابق نقشه

نشان کرد که انسان همۀ  نجا استاد خاطریشود. در ا یاز انجام نقشه خودش را سبب م یمشکالت ناش
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د من خدا هستم و یاو محدود است. او گفت تصور کن یت روحاناطالعات را ندارد. بخصوص اطالعا
ت یجه بسته به محدودید و اطالعاتتان محدود است. در نتیدانم و شما انسان هست یز را میهمه چ

شود، یک چند میک بعالوه ید. مثالً اگر من از شما بپرسم یکن یمختلف م یها یریگ جهیاطالعاتتان نت
د، یآ ین جواب با اطالعات داده شده در صورت مسئله درست بنظر میبته اشود دو. الید مییگو یشما م

کِ دوم یب است و یکِ اول سیم آن یبه شما بدهم چطور؟ مثال اگر بگو یشتریاما اگر من اطالعات ب
ا دو پرتقال؟ البته که نه. یب یشود دو س یک پرتقال میب و یک سید یید بگویتوان یا آنوقت میپرتقال، آ
ک یک پرتقال یب بعالوه یک سیتوان گفت در  یشتر در صورت مسئله، مینجا با اطالعات بیپس در ا

قتر یب و پرتقال دقیک. باز اطالعات را دربارة آن سیشود  یک میک بعالوه ی یعنیب وجود دارد یس
شود. جواب صفر است  ین میریب شیک پرتقال چند سیب ترش بعالوه یک سیپرسم که  یکنم و م یم
ج مختلف یتوان به نتا یقتر از مسئله میشود صفر. پس با داشتن اطالعات دق یک میبعالوه  کی یعنی

ل ین دلیکبار صفر شد. به همیک و یکبار یکبار دو، یک، یک بعالوه یم یدینجا دید. چنانکه در ایرس
 کامل است و همۀ اطالعات را دربارة همه یفقط مخصوص خداست. چون تنها او دانا یاست که داور
آنها  یرغم ظاهر آن برا یفتد علیفرزندانش اتفاق ب یز دارد. آننه او اجازه دهد در زندگیکس و همه چ

  ن قانون جدا نبود.یوب هم از ایط ایدهد. شرا یجه را مین نتیتر ن است و درستیبهتر
در همان  بودند که آنّا آنها را یاستاد تنها حرف و داستان نبودند، بلکه آنقدر زنده و عمل یدرسها 

وب بود، آنّا خود را در یبحث درباره ا یکرد. مثالً وقت یش تجربه میدر زندگ یس هر درسیزمان تدر
را نشان  ییها العمل نکه چطور در مقابل آنها عمالً عکسید و اید یه میرقابل توجیب و غیمشکالت عج

نشان.  ن است و عادالن چشماران دهانشان به آسمایاد گرفت که شریبدهد که از استاد آموخته بود. او 
زنند و انتظار پاداش دارند، اما عادالن چشم به او  یران با تکبر و اعتماد به خود با خدا حرف میشر

، 1-7 : 72 ، مزمور 2 و 1 : 112 کشند. مزمور  یو صبر انتظار رحمت او و نجاتش را م یدوخته و با فروتن
بخشد و  یض میست و بخاطر رحمتش ما را ف حمت اوشود خدا ما را نجات دهد ر  یکه باعث م یزیچ

وب هم یاندازد، چنانکه ا یان مید ما به جرین رحمت را امی، ا11-11 : 2اء یارم یگرداند. مراث یعادل م
ران با خدا صحبت یش بلغزد و مثل شریک بود پایکه نزدیید بدست آورد و در جاین رحمت را با امیا

زش را از دست داده بود و با مرگ دست و یه توبه آورد، او را که همه چکند، خداوند او را ملزم کرده ب
د و اعتماد او بر یتر شد، چونکه ام د و آخر او از اولش مبارکیکرد، زنده و پر بار گردان یپنجه نرم م

خواست  یطان میکردند و ش یوب بحث میطان بر سر ایخدا و ش یگفت وقت یخداوند بود. استاد م
ت خود را حفظ کرده یوب تا بحال در مشکالت کاملیطان گفت ایرد، خدا به شیهم بگاو را  یسالمت

 یطان برایت رسانم. اما اجازه دادن خدا به شیسبب اذ یکه او را ب یاست هر چند که تو مرا واداشت
د یوجود داشت که با یوب ناخالصیطان نبود بلکه در ایوب، تنها بخاطر خواهش شیش کردن ایآزما

شد و از نظر همه او  یوب آشکار نمیا ین ناخالصیا یکرد. در زمان راحت ید و توبه مید یا مخودش آنر
و اعمال  یش را به سعیهاین بود که موفقتیدانست و ضعف او ا یبود. تنها خدا ضعف او را م یمرد کامل
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از آن  دانست، قطعاًیدانست، چون اگر م یگران ضعف او را نمیطان هم مثل دیداد. ش یخود نسبت م
دانست که برکات  یکرد. او خوب م یاستفاده م یوب در دادگاه الهیه ایعل ش بریمحکم کردن ادعا یبرا
دوار بود که با یداند و فقط ام ین را واضحاً نمیوب ایدانست که ا ینم یوب از طرف خداوند بود ولیا

دا کند، اما بر عکس انتظارش، از خ یاش او را وادار به کفر و دور وب و خانوادهیا یها برایآوردن سخت
ند، توبه یع او در آسمان بود ضعف خود را ببیوب به کمک خدا که شفیدند که این انجامیها به ایسخت

ت او و دوست و دشمن خود را بهتر یکتر شده شخصیابد و به خدا نزدیش از اول برکت بیکند، و ب
نوه،  یعنیکرد و تا نسل چهارمش  یگر زندگین ماجرا صد و چهل سال دیوب بعد از ایبشناسد. ا

 ر شد.یوست و عاقبت به خیت پیبه ابد یریو س یرید و در پیدة خود را دیند یره و حتیجه، نبینت
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 ،ی، سالمتیمحبت، خوش 
 ،یحلم، مهربان 
 مان،ی، اییکوین 
 22-22 :5ان یغالط... یزکاریتواضع، پره 
 
 

 دیر شویبارور و کث
 روت( ییکوی، محبت، و نی)وفادار

 
 

دو به دو االمکان  یف حتیانجام تکال ین بود که شاگردان را برایاستاد ا یگر از روشهاید یکی 
به  یاو را بلند کند و اگر کس یگریافتاد د یکیق کنند. اگر یگر را تشویفرستاد تا تنها نباشند و همد یم
، محبت و ین رابطه وفاداری، در ا7 : 1 از آنها حمله کرد هر دو در مقابل او مقاومت کنند. مرقس  یکی
از  یکیبعنوان  ییکویو ن یوفادار ةبارنرو آنروز درس درید شود. از ایس و تأکیالزم بود تدر ییکوین
 یمواب یر شدن اعالم کرد. استاد از زنیو کث یآن را بارور ۀجیبود و استاد نت یقیمحبت حق یها وهیم

و  یبود. او بخاطر وفادار یکرد به اسم روت که ظاهراً مادر بزرگِ جدش، داوود شاهِ نب یصحبت م
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 افتند.یاو همۀ قومها برکت ش، جزو قوم خدا بحساب آمد و از نسل ییکوین
آورد.  یو آرامش م یانش راحتیاطراف یاسمش برا یاستاد دربارة روت گفت که او مطابق معن 

ان قوم یماندار است. او هرچند که در میک زن خداترس و ای یاز زندگ یاو سمبل یداستان زندگ
با ارزش  یا وهیاو م ییکوین را انتخاب کرد. یقیواحد حق یا آمد، اما پرستش خدایپرست مواب بدن بت
ح و یرابطۀ صح یبرا یطیشد او در هر شرا یکه باعث م یا وهیگران بود. مید یخودش و برا یبرا

فقر در  یش، و برایوطن شدن و آوارگ یاز دست دادن شوهرش، جال یستد. او که برایعدالت با
رشد  یوة عدالت نه در خوشیدانست که م یباشد، م ین و زمان عصبانیتوانست از زم یب میکشور غر

 یوة عدالت و سالمتیکنند م یها را قبول میکه آن سخت یها و آنان یکند و نه در خشم، بلکه در سخت یم
مهربان و وفادار داشت و مادر شوهر خود را  ی، او قلب12 :1 عقوب یو  11 :11 ان یآورند عبران یرا ببار م
ت نمود. او یان قوم خود هدایکرد. پس خدا او را به مالقدس است ترک ن ن داستان سمبل روحیکه در ا

ده بود ازدواج یکوست و از هر نظر پسندیاز استاد ن ین داستان سمبلیکه در ا یرا برکت داد و با مرد
را  ید. و آندو جد داوود شدند و نسلیاست رس یو خوش یآن شاد یکرد. او به وصال بوعز که معن

 ن از آن نسل ظهور کرد و باعث نجات و برکت همه قومها شد.دهندة جها بوجود آوردند که نجات
ل ییکردند، هر وقت قوم اسرا یل حکومت مییداوران بر قوم اسرا ینقرار بود که وقتیبله داستان از ا 
کرد، خدا آنها را  یشد و هر وقت توبه و بازگشت م یمختلف دچار م یها ه و به بالیکرد، تنب یگناه م
در  یقوم از خدا و قحط یدور ین زمانهایاز ا یکیداد. در  یم ییمشکالتشان رهاک داور از یله یبوس
ن داستان یل بود، این داور قوم اسرائیل که آخرین داستان اتفاق افتاد. احتماالً بعدها سموئین بود که ایزم

ن داستان، که یمقدس شد. از آن ببعد خواندن ا له الهام روح خدا نوشت که جزو کتابیرا بوس
د یا عید حصاد یبار آن محبت است، در هر ع وة پریدهنده و م شاندهندة محبت خدا بعنوان نجاتن

 ان رسم شد.یهودی یکاست برایپنط
ما پادشاه  یخدا یعنیملک )یبه اسم ال یشد، مرد یلحم )خانه نان( قحط تیدر ب یاستاد گفت وقت 

رنجور( را  یعنیون )یمار( و کلیب یعنیسرور من( و دو پسرش محلون ) یعنی) یاست( زنش نعوم
آن  یب است که او خانۀ نان و شهادت اسمش را بخاطر سختین مواب رفت. عجیبرداشت و به سرزم

د مُرد و پسرانش، بر خالف دستور یبه مواب رس ید زنده ماندن ترک کرد، اما وقتیبه ام یمقطع زمان
ماده(.  یآهو یعنی( و عُرفَه )یراحت یعنی) روت یار کردند بنامهایاخت یهمسران یهوه، از دختران موابی

اش.  یماند و دو عروس مواب یاورد مردند و نعومیب ینکه ازدواجشان ثمریز بدون ایبعد از ده سال آنها ن
تمام شده. پس همراه دو عروسش  ید که در آنجا قحطیکه گوش به زنگ اخبار وطنش بود، شن ینعوم

ش کرد و به رسم امتحان به آنها گفت شما به یرو به عروسها یومکه رفتند، نع یهودا شدند. قدریروانۀ 
گردم، خدا مرا ید. من هم به وطنم برمینیر ببیۀ عمرتان خید و از بقید و شوهر کنیتان برگردیخانۀ مادر

کنند و  یستند. عروسها گفتند که او را ترک نمیگر ین سفر تنها باشم. همگید در ایه کرده است و بایتنب
ش کرد که به یقت تفتین حقیآنها را با ا یزة قلبیانگ یرود با او بروند. نعوم یهر جا که او م خواهندیم
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را  یندارم که شما را به او شوهر بدهم. عرفه نعوم یشما پسر ید براییایآنها گفت اگر بدنبال من ب
او گفت د و به یوست، اما روت به مادر شوهرش چسبید و از همانجا برگشت و به قوم خود پیبوس
 یروم و هر کجا زندگ یبا تو م ینکار را نخواهم کرد. هر جا برویگر اصرار نکن که برگردم چون اید
تواند مرا از  یمن خواهد بود. فقط مرگ م یتو خدا یکنم. قوم تو قوم من و خدا یم یبا تو زندگ یکن

 ییکوین همان نیاشت. ادنش را دیانتظار د یبود که نعوم یو شجاعت ین همان وفاداریتو جدا کند. ا
  خود نبود. یبرا یکرد. روت بدنبال منفعت یندة نامعلوم آنها آنرا ساقط نمیبود که آ

سازد.  ید میجد یا روت است که از خانوادة مرده، خانواده یاز نوع وفادار یکرد وفادار یآنّا فکر م 
چه  ینعوم یود. و حکمت الهش یساز م آن خانواده سرنوشت یک نفر در خانواده، برای یحت ییکویو ن

بخش  دو جانبه چقدر ثمر ین وفاداریروت بود. و ا یو وفادار ییکوین یبرا ییبایپاسخ و مکمل ز
بخاطر ترس  ین زنان وفاداریچن ی ها و مادر شوهرها ده بود که مادریادش افتاد که بارها دیبود. آنّا ب یم

شان و ین ایبعد از ازدواج، آنها را وادار به انتخاب ب یا حتیخودشان مانع ازدواج آنها شدند و  ییاز تنها
اند. و  دهیشان ترسان به شوهر مرده ییوفا یازدواج دوم و ب ییآبرو یا آنها را از بیاند. و  شوهرشان کرده
بودند که خود تنها ماندند. آنّا  ییشان اغلب همانهایانسان یها رغم حکمت یها عل ن مادریدر آخر کار هم

است که صاحب آن  یک روش زندگی ید واقعاً وفادارید یکرد، م یخودش را مرور م یزندگ یوقت
اد ین حال بیکند. در ا یخودش مشمول آن م یرا دارد و هر کس را در جا ینسبت به همه آن وفادار

شتر از مادر خودش یب یمادر شوهر خودش، مادر کاظم، افتاد که چقدر با هم دوست بودند. آنّا به او حت
زدند. مادر  یحرف م یبافتند و از هر در یم یوقت با هم بافتن ریداشت. شبها تا د یکیاس نزداحس

آنّا مجبور شد  یبا هم صحبت کنند. وقت یتوانستند در هر مورد یبود. آنها م یا شوهر آنّا زن اهل مطالعه
به او در  توانست یش مادر شوهرش رفت و چون نمیپ یرون برود، روزیمانش از کشورش بیبخاطر ا

ست سال گذشت و پدر یه کرد و رفت. از آن روز بیو گر یبزند، در دلش با او خداحافظ ینباره حرفیا
شوهرش تلفن   گر عروس آنها نبود اما بعنوان دوست و دخترشان به مادرینکه آنا دیشوهر آنّا مرد. با ا
دار آخرشان یدر شوهرش قبل از دافته بود که مایست سال گذشته دریب یداد. او در ط یکرد و او را تسل

او شود. هر چه بود  ییک غم تنهاین مانع نشد که شریپسرش در نظر گرفته بود، اما ا یبرا یگریزن د
خواست  یشناخت و نم یرا خوب م یین غم تنهایاز دست داده بود و ا یاو هم شوهرش را بنوع

 ن غم تنها باشد.ینکس در ایه
 یدن جو وارد شهر شدند. وقتیدرو یلحم رفتند و در ابتدا تیوت به بو ر یاستاد ادامه داد که نعوم 

گفت که چون  یده میکش یآه یاست که برگشته؟ نعوم ین نعومیا ایدند آیپرس یدند همه میبه آنجا رس
تلخ  یعنیاو را مُرَه  ینعوم یزش از دست رفته، بهتر است بجایل بشود و همه چیخدا اجازه داده او ذل

مرد  یشوهر نعوم یلهایاز فام یکیدر بساط نداشتند اما  یو روت آه ینطور نشد. نعومیا بخوانند، اما
هود رسم بود که در زمان درو محصول آننه در گوشه و کنار یان قوم یبود بنام بوعَز. در م یثروتمند
 یه سعکنند. روت هم ک یآور دادند فقرا از آنها جمع یکردند و اجازه م یشد جمع نم یخته میمزرعه ر
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کند، از او اجازه گرفت که به کشتزارها  یزندگ ینعوم ید در اطاعت و رهبرین مملکت جدیکرد در ایم
ن اجازه را به او داد و گذار او به مزرعۀ بوعز افتاد. یا یند. نعومیچ خته شده را بریر یها برود و جو
 یانان مژده دادند. بله، بوعز براها فرشتگان تولد استاد را به شب بود که بعد ین همان دشتیاحتماالً ا
 یست؟ گفتند او روت عروس موابین زن کید ایبه مزرعۀ خود آمد و از دروندگانش پرس یسرکش
از ما اجازه گرفته که ته ماندة  یلحم آمده و با احترام و فروتن تیبه ب یاست که همراه نعوم ینعوم

 یها ست که به مزرعهین یاجیبه روت گفت احتند و تمام روز را کار کرده است. بوعز یها را برچ خوشه
ام که  و سپرده یخوشه جمع کن یدر مزرعه من تا هر وقت که بخواه یچون اجازه دار یگر بروید
نزد خادمان من برو و آنها بتو آب و غذا  یا گرسنه شدینکس مزاحم تو نشود. هر وقت هم تشنه یه

ز شما باشم، چطور مورد یستم کنیق نیال یتب و حیغر یآقا من که زن یخواهند داد. روت گفت ا
ام که چطور وطن و  دهیتو شن یهایز را درباره فداکاریلطفتان قرار گرفتم؟ بوعز جواب داد که من همه چ

 یو چطور با او با محبت و فروتن یب آمدین کشور غریبه ا یو بدنبال نعوم یات را ترک کرد خانواده
 یکو و وفاداریدهد. بوعز نه تنها مرد ن یترا برکت م یش پناه آوردیار بالهیهوه که به زی. یکن یرفتار م

ده یبزرگ بودنش هم د او در نوع شوهر، پدر و پدر ین روش زندگیز ایبه خدا بود بلکه بعدها ن
از سرودها و  یکیخواند، در  یهوه سرود می ین مرد خدا برایداود نوة ا یشود. چنانکه بعدها هم وقت یم

ۀ بال خود پنهان یر ساید مرا مثل مردمک چشم نگاهدار و مرا زیگو یم که به خدا میانخو یش میدعاها
به قلب  یکیده بود و نزدیخداوند را مثل پدربزرگ پدرش چش یر بالهاین تجربۀ پنهان شدن زیکن. او ا

گر ید یاز آن را احساس کرده بود که در سرود یت ناشیخدا و لمس ضربان قلب او و احساس امن
تو  یرا گفتیگرفت ز یش پناه خواهیۀ بالهایر ساید و زیخود خواهد پوشان ید خدا ترا به پرهایوگ یم
 .یمن هست یخداوند ملجا یا

گفتم، روت که از  یت بوعز بود که استاد ادامه داد و گفت بله، مین شخصیآنّا هنوز غرق در تحس 
تشکر کرد و بوعز هم به کارگرانش  یلافته بود از بوعز با خوشحای یق و تسلیار تشوین مصاحبت بسیا

ها هم  زند و اجازه بدهند که از بافهیجو بر یها سفارش کرد که مخصوصاً سر راه روت خوشه
روت و  ین بود که بعلت ادب و فروتنیاد دچار زحمت نشود. در واقع مثل ایبکند که ز ینیچ خوشه
دن در حصار یچ باعث شد که از دانه بر نیاسم او بخوب بودن معروف شده بود و ا یش به نعومیوفادار

ت آن مزرعه ید، بعدها هم به مالکیم دیان مزرعه برسد و چنانکه خواهیدر م ینیچ مزرعه به خوشه
 افت.یدست 
برد و از برکات  یا و ملکوت خدا بسر میکرد که در مرز دن یاحساس م یآنّا هم در ازدواجش گاه 
 یعنیان ملکوت برساند، یکرد که بتواند خود را به م یاما او آرزو مد، یرس یبه او م ییها خدا دانه یروحان
بان او یکه خود مالک ملکوت حافظ و پشت ییکه خوشه خوشه و دسته دسته از برکات بود. جا ییجا

که  ییدور بود. و جا یلیخ یکه از لب مرز و امکان گرسنگ ییکرد. جا یر میبود و او را در روح س
کاش همانطور که بوعز با روت از هر نظر یکرد که ا یمالک آن بود. آنّا آرزو م یاۀ بالهیر سایکامالً ز
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خواست  یشه میهم ینجا بود که ابیب ایکرد. عج یهم با او همانطور رفتار م یسخاوتمند بود، اب
از آنّا یگرفت ن یم مینجا بود که خودش تصمیاشکال در ا یآنّا را به روش خود بر طرف کند ول یازهاین
کرد از خود او بشنود  ینم یسع یا حتیکرد و  ینوقت از خود او سؤال نمید باشد و هیا چه بایست یچ

اد گرفت که یکم  ت استفاده کرد و آنّا کمیرین مطلب هم بخیاز ا یست. البته خدا حتیش چیازهایکه ن
 لۀ آنها کنترل نشود.یش نباشد و بوسیازهایر نیاس

به  ینعوم یاضافۀ نهارش را هم برا یشه به خانه برگشت و حتیپُرتَر از هم یآنشب روت با دست 
ار با یش پسر نوجوانش که بسیادش آمد که چند سال پیر خنده چون ینجا آنّا زد زیخانه برد. در ا

از آن  یخورد، کم یکار بود اگر خودش از آن غذا م  د دریجد ییرفت و غذا یمحبت بود، هر جا که م
خود به مادرش  یاز محبت و وفادار یا ن را بعنوان نشانهیآنرا امتحان کند و ا آورد تا یاو م یرا هم برا

آنها  یبرا ین مثل عهدیکرد و ا یپسرش م ینکار را برایداد. آنّا هم هم یانجام م یو از ته دل و با شاد
 ش شده بود.ین محبت روش زندگیپسر آنّا شهرش را بقصد دانشگاه ترک کرد، ا یشده بود. بعدها وقت

ر و گرسنه سر راه او بودند و او هر یفق یبود که افراد یش مسافتیچنانکه از رستوران دانشگاه تا کالسها
 برد. یآن فقرا م یر کتش گرفته برایۀ آنرا زیخورد و بق یاز نهارش را م یروز کم
ده کر ینید که در کجا خوشه چیدن آنهمه برکت تعجب کرده بود، از روت پرسیکه از د یبله، نعوم 

ف کرد و گفت که بوعز از او خواسته یاو تعر ینهمه جو جمع کند. روت همۀ ماجرا را برایکه توانسته ا
به او گفت بله دخترم بهتر است  ید. نعومینما ینیاست که تا آخر زمان درو در مزرعۀ او خوشه چ

ماست و او مرد  یهایشان و ولینند چون بوعز از خویگر نبید یها و تو را در مزرعه ینطور رفتار کنیهم
 نکار را کرد تا وقت درو جو و گندم تمام شد.یاست. روت هم هم ییکویار نیبس

دارد. مثالً  ینسبتاً متفاوت یهر کس معن یگر برایاز کلمات د یلیهم مثل خ یاد آورد که وفاداریآنّا ب 
آنّا  یاشد و بس. اما برارابطه نداشته ب یبا زن ین بود که از نظر جسمانیاش ا یمعن یوفادار یاب یبرا

خواست. او از  یرا م یبه او نبود. او جسم و جان و روح اب یک عمل مِالک بر وفاداریتنها انجام ندادن 
ق یاز طر یخواست که اب یخواست. او م یخانواده را م یازهایت دادن به نیو اهم یتمرکز فکر یاب
همه جانبۀ خود به افراد  ید و با وفادارح آن، سر آن خانواده باشیصح یرت به خانواده و رهبریغ

کند و نه  یبانیگران از او دفاع و پشتیدر مقابل د یخواست که اب یت بدهد. او میاش احساس امن خانواده
که  یید. خداید یک میخدا شر ین بود که خود را با دردهایهم یگران در مقابل او. برایبر عکس از د

 یاز گناهان جسم یکردن از بعض ی، حال آنکه انسان با دورخواهد یروح و جسم و جان انسان را م
 ییکرد تا جا یم یشهرشان سع یاز مردها یلیهم مثل خ یکرده است. بله اب یالقمر کند چه شق یفکر م

 ینکه گوشه و کنارهایزد. غافل از ایعت منع شده بود بپرهیکه در شر یکه امکان داشت از اعمال
چه در خلوت  ین بود که ابیسر ا یآنّا و اب یتکرار یاز دعواها یکیمثالً عت پر از راه در رو بود. یشر

ه ین روحیکرد. آنّا ا یت میبا آنّا رقابت کنند، حما یخواستند در رابطه با اب یکه م یو چه در جمع از زنان
گذاشت و بدش  ین را بحساب حسادت آنّا میا یداد، اما اب یص میع تشخین نوع زنها سریرا در ا
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اگر حق  یکرد که حت یخته باشد. آنّا فکر میآمد که حدسش هم درست بوده و حسادت آنّا را برانگ ینم
کند که آن  یرا دوست داشته باشد و نقاط ظعف او را بداند، به او کمک م یکس یبود، اگر کس یبا اب

د که اورینقطه ضعف او آنقدر فشار ب ینکه در هر بحث و دعوا روینقاط ضعف برطرف شوند نه ا
زاند. یانگ گر برید یداشت حسادت او را با زنها یسع ید چرا ابیفهم یند. او نمیرا بب یالعمل منف عکس

رت را چه در دعواها و چه در ین غیا یرت داشت و ابینسبت به شوهرش غ ینبود ول یآنّا زن حسود
ن را در دل نگه یم که اآورد. آنّا ه یرون میزمان صلح به جوش آورده و آن را بصورت حسادت از آنّا ب

ن یند؟ و ایا او دوست دارد عمل مشابه از طرف آنّا ببیکرد که آ یداشته بود در دعواها به او گوشزد م
شد. آنّا  یوب مرتب تکرار میکل معین سیداد و ا یشتر به کار خود ادامه میکرد و ب یتر م یرا عصبان یاب

کم  ن کمین بهتریآورد و ا یرون میق بیو را با تشون ایرا دوست دارد بهتر یکس یکرد که وقت یفکر م
اورد، آنهم از یرون بیعکس اگر ضعف او را مرتب ب شود و بر یت او میاز شخص یعادت او شده جزئ

  گردد. یاش م ت هر روزهیاز شخص یکه جزئیشود بطور یچ، عادتش هم میرود ه ین که نمیب
د یزن گرفته بود، او را به شهر محبت آورد. حم از شاگردان استاد که از شهرشان یکید یحم یروز 

و  یشخص یگروه آنها بود، اما زندگ سر یبود که هر چند اب یمان ابیا ن دوست تازه یاز چند یکی
ن را یآمد فرصت ا یهم بدش نم یکم اب که، کمیاثر گذاشته بود. بطور یکلّ  یافکار اب یآنها رو یویدن

مان یرد و بعد او را به ایجوانتر از آنّا بگ یدد و از آنجا همسرداشته باشد که او هم به شهرش برگر
ک نسل ید که نتواند مثل آنها نامزد ید یکمتر از دوستانش نم یزیت کند. باالَخره او در خود چیهدا

ن و آسمان نگه داشته یان زمیگران بکشد. پس سالها خود را میکوچکتر و مطابق مد روزش را به رخ د
شان یک زن در زندگیخود را بعنوان  یا باالَخره آنّا جایانجامد و آ ینوشت آنها به کجا مند سریبود تا بب

خود بکند. البته هر بار که آنّا از  یبرا یا نه. و اگر نه، او هم فکریفهمد تا بتوانند خوشبخت شوند  یم
ن در دلش نبود، یگفت و ا ید هم درست میکرد. شا یداً انکار میآنرا شد یکرد، ابین موضوع صحبت میا

کرد و آنرا به رُخَش  ین موضوع استفاده میاز ا یشان ابیاما آنّا او را باور نداشت چون نه فقط در دعواها
 یداد که اب ین را به او نشان مینکردن ا ینش با آنّا و با تمام دل با او زندگ د، بلکه متحد نشدیکش یم

اگر معذرت  یکردند، حت یم یگردد. البته بعد که آشت یبهتر م یتهایآگاه و ناخودآگاه دنبال موقع خود
کردند در  یگذاشت چون فکر م ینم یگر اثریکدیگرفت، در باور آنها نسبت به  یهم انجام م یخواه

ن یشان بخاطر ایدر دعواها یاز حرفها یلینکه خیگفتند غافل از ا یدعواست که آننه در دل داشتند م
گر را واقعاً نشناختند ینوقت همدینطور شد که در واقع آنها هید و ااورنیب گر را دریبود که حرص همد

شناختند. تازه  یشناخت نم یرا آنطور که خودش خود را م یگریک دیم هر ییم بگویتوان یا الاقل میو 
زان محبتشان به یگر را بشناسند، بسته به میشتر همدیزن و شوهر هر چه با هوشتر باشند و هر چه ب

توانند  یم ییرا در هر بحث و دعوایا خراب کردن ازدواجشان دارند. زیبنا  یبرا یشتریگر قدرت بیکدی
 یزیا چه چیخواهد بشنود تا آرام شود و  یم یزیگر را بخوانند که طرف مقابل چه چیفکر همد

ها و  ن خواستهیالعمل در مقابل ا کند. عکسیتر م ید و او را عصبانیآ یخواهد بشنود چون دردش م ینم
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که  یخواه و بدون خود یقیمحبت حق یعنین زن و شوهر دارد، یزان محبت بیبه م یها بستگ خواسته نا
العملشان نسبت به  در قلب آنها باشد، تمرکز و عکس ین محبتیست. اگر چنیگریاول بفکر د

انتقام و  یا ناخوداگاه تمرکزشان رویآگاه  طرف مقابل مثبت است وگرنه خود یها خواسته
دادند و  یو آنّا انجام م یبود که اب یزین چیخواهد بود. و ا یها و منف شان موافق با ناخواستهالعمل عکس
  جۀ دردناک آن غافل بودند.یاز نت
از  یبید همسر دومش را که حداقل پانزده سال از او کوچکتر بود و وحشت عجیبهر حال، حم 
م یم استاد را بشناسد و از او تعلخواست که او هیب داشت از شهرشان به شهر فرنگ آورد و میصل
زد و  یاد حرف نمیداشت. ز یکرد منظور یکه م یبود که از هر حرکت یینما ا دختر مظلومیرد. رؤیبگ
پخت او را دوست داشتند و مرتب در جمع از  نبود، همه دست یکرد. آنّا آشپز بد یم یگر شتر عشوهیب

د را محبت کند و آنها را به شام دعوت یا و حمیرؤخواست  یآنّا م یکردند. وقت یف میاو تعر یغذاها
نشست  یبود کنار م یلیم یبه صورتش که نشانۀ ب یا افهیخورد و با گرفتن ق یک قاشق میا یکرد، رؤ یم

 یگریز دیکرد چ یشنهاد میش را گم کرده، پیهم دست و پا یست. ابیکه بفهماند غذا قابل خوردن ن
انداخت بدون  ین آنها دعوا راه میا بیق رؤین طریگشت. به ا یم آنّا بر اورد و با نگاه و کلمات تند بهیب
ببرد  یداشت که او را به محل یاز به کسیا نیوقت که رؤ ا هر یداشته باشد. و  یرینکه ظاهراً تقصیا

زد و در راه با ناز و کرشمه  یزنگ م یکالس زنگ بزند به اب یاز دخترها یکیا به ینکه به آنّا و یا یبجا
هم که  یخواهد. اب یشهرش تنگ شده و دلش جگر و دل و قلوه م یکرد که چقدر دلش برا یف میتعر

ا بداند که ید تا دنیگر را محبت کنیکدید یگفت با یاست که استاد م یتین همان موقعیکرد ا یفکر م
ن یا ید. وقتکر یه میرفت و جگر و دل و قلوه ته یکه بود م یمتید، هر طور و به هر قیشاگردان من هست

ن ماجرا بکند. اما در عوض یرا متوجه درست نبودن ا یکرد ابیم ید، سعیرس یخبر به گوش آنّا م
  د.یکش یشد و کار به بحث و دعوا میقلب م یاهی، حسادت و سیمحبت یخودش محکوم به ب

اگردان و آنّا آمد. استاد گفته بود که ش ین ابیا بود که بیرؤ یهایگر از عشوه یکینبار هم یا 
آن  یاستاد را برا یگروه داشته باشد که درسها ک سریب بدهند و هر گروه یکوچک ترت یگروهها

بلند و  یا که موهاین شد. رؤییگروه تع بعنوان سر یبود و اب یا در گروه آنّا و ابیگروه مرور کند. رؤ
که به یسه، در حالجل یکم در ط سرش جمع کرده بود، کم یداشت و در اول جلسه آنها را باال یمشک

که با آنها آرام آرام یخت و در حالیر یش را باز کرده و دورش میکرد، موها یو درس دادن او نگاه م یاب
را  یده خدا ابیزد. او گفت که خواب د یده بود حرف میکه شب قبل د یکرد، دربارة خواب یم یباز

ست، ین خواب از خدا نیاست و ابدهد. آنّا که متوجه بود چه خبر  یفرستاد تا به او درس خصوص
ا یامد که هر دفعه که آنّا سرگروه بود، رؤیادش نیب یحت یهم متوجه باشد، اما اب یانتظار داشت اب

استاد  یبه درسها یا کرد و عالقه یکالس را ترک م یخواست در کالس بماند و هر بار به بهانۀ کار  ینم
او بود  یها باشد متوجۀ حالت صورت آنّا و ناراحت لهیح نینکه متوجۀ ایشتر از ایب یحال اب نداشت. بهر
که هست  یبین بود که بقول خودش بهر ترتیکه در فکر او بود ا یزیکرد چون تنها چ یخ میو آنّا را توب
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ع شوهر و موافق یخود را بداند و مط ین ببرد و آنقدر او را بشکند تا او جایت آنّا را از بین حساسیا
گر و حرف آنّا ید ید و نه در جاید یت مین حساسیشۀ دعواها را در ایچون او ر ص او عمل کند.یتشخ

چ، دعوا ادامه یص غلط در حال مرگ است. بعد از جلسه، برکت که هیض از تشخین بود که مریا
اش  کرد نکته یم یا کرد. آنّا که هر چه سعینسبت به رؤ یدل اهیو س یمحبت یآنّا را متهم به ب یداشت و اب

دفاع  یگریاد زد که چرا در مقابل من از زن دیشده فر یشد، عصبان یبفهماند و موفق نم یه ابرا ب
اگر  یو حت یگرینه به د یگر و به من وفادار باشینه با زن د یباش یکی؟ قرار است که تو با من یکن یم

هم که  یبل من. ابگران در مقاینه از د یگران دفاع کنید از من در مقابل دی، تو بایبا من موافق نباش
ست و دستش به او نخورده یا نین او و رؤیب یا آورد که رابطه یه مید، قسم و آید یحال زار آنّا را م

ا یفهمد و  یاو را نم یگرینجا ختم شد که هر دو فکر کردند دیشه به ایاست. خالصه دعوا مثل هم
به جسم  یماند که موضوع فقط وفاداربفه یخواهد بفهمد. و باز هم آنّا نتوانست منظورش را به اب ینم
گفت که بخصوص  یست با ماست و باز از قدرت اتحاد میه ما نیگفت که آنکه بر عل یست. استاد مین

 ینکه حتیکرد که پس قبل از ایف است و دو نفر ده هزار را. آنّا فکر میکنفر هزار نفر را حریدر ازدواج 
ا ضد ما بودن را در ازدواجش حل کند. یوع با ما بودن د اول موضیشدن را بکند با یکیفکر اتحاد و 

م خانه و خانواده یشوند تا حر یل میمخصوص داده که با هم تکم ینشیخدا هم به زن و هم به مرد ب
درک کند که هر  یخواست اب یاست. او م یگر در خداترسین بشرط اطاعت از همدیحفظ گردد و ا

ن بحث نبود بلکه یا یزة او برایحسادت، انگ یوده، ولرتش بیاز غ یو ناش یعیچند حسادت او طب
به  ی، وقتیطوالن یها دعوا و قهر یخواست که بجا یبود. آنّا میان میم خانواده در میحفاظت او و حر

به او اعتماد کند. اما آنّا  یابرو، اب ینش مو، تو ابرو من اشارتهایو من پ ینیب یگفت: تو مو م یم یاب
کرد و به  ید روش خود را عوض میده بود، بایجه نرسیه بعد از آنهمه دعوا به نتک ین انتظاریا یبجا
هم پشت سر گذاشته بود،  ییبا همسران فراوان را تجربه کرده بود و احتماالً بحثها یمان که زندگیسل

شود. پس موضوع را  یکم شروع م گفت اول  دعوا مثل رخنه کردن آب است و کم یداد که م یگوش م
داد، چون بعد از  یرا از دست نم یزی، بهر حال هم که چ11  : 17 مان یتا به دعوا نکشد. امثال سل قطع کن

آورد و آن عزت و آرامش  یرا بدست م یزیشد. اما چ یجه قطع میشه موضوع بدون نتیدعوا هم هم
  شد. یم یریخودش بود، چون از گناه کردن خودش جلوگ

کردند  یش دعا میدادند و برا یکه سالها بود به او درس م یدن کسمان آوریسر ا یکبار هم آنّا و ابی 
توانست  یم یزیشد، هر چ ین آنها روز بروز کمتر مینجا بود که چون اعتماد بیشان شد. موضوع ایدعوا

ها به او زنگ بزند و  از بنه یکیشه حاضر و آماده بود که یمثل هم یشان شود. آنروز که ابیباعث دعوا
بود  یبود که دو سال ین که دختر جوان و مجردیرین بگذارد و بدود، شیدستش است زم او اگر آب در

رفت،  یم استاد نمیر بار تعالیکرد و ز یبحث م یبه گروه آنها آمده بود و مرتب در مورد مسائل روحان
با  برگشت یاز دارد. او هم رفت و وقتین یابان از کار افتاده و به کمک ابینش در خیزنگ زد که ماش

ن بداخل یرین را درست کرد و با شیف کرد که چطور ماشیآنّا تعر یو آب و تاب فراوان برا یخوشحال
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ن را گرفت و یریش یم استاد حرف زدند، او دستهایکه با هم در مورد تعال یادیق زیآن رفته بعد از دقا
کرد  یبا اب یمفصل یدعوا مخالف بود، یاب یمان آورد. آنّا که با روش کارهایش دعا کرد و او هم ایبرا

ش یکه برا ینجات کس یتوانست شاد یت او از ابیو بعد که آرام شد آنقدر شرمنده شد که چرا عصبان
در ته قلبش  ییش حرص خورد. او جایو کارها یشتر از دست ابیرد و باز بیکرد از او بگ یسالها دعا م

ر یحت پذینکه نصیاز ا یکند ول یارها را منکیاش به استاد ا و عالقه یسادگ یاز رو یدانست که اب یم
ا او را در یشان را فدا و  شه رابطهیداد و هم یاو بعنوان زن و همکارش گوش نم ینبود و به هشدارها

 شد. یم یکرد، از دست او عصبان یش خجالت زده میها  یتوجه یها و ب یاحترام یجمع با ب
دانست و نه  یرا مقصر م یکرد و در دل نه اب یمفکر  یخودش هم مثل اب یادش آمد که زمانیآنّا ب 

گر یع ببخشد تا بار دیتوانست آنها را سر یکنند. پس م یدانند چه م یدانست که آنها نم یزنها را چون م
مانده بودند  یانداخت که مبهم و پاک نشده باق یاد مواقع مشابه میافتاد و دوباره او را ب یکه باز اتفاق م

ات او یحاضر نبود از تجرب یسوخت که اب ین میدند. دل او از ایرسان یعتر به جنون میو هر بار او را سر
آنّا تازه وارد شهر محبت شده  ین بود که وقتیات این تجربیاز ا یکیشان استفاده کند. ینفع زندگ یبرا

چار خطا ن است که جسماً دیفقط در ا یکرد وفادار یبود و هنوز در ازدواج با کاظم بود، او هم فکر م
نکار اصالً سخت نبود و آنرا یش ایکه داشت، برا یقو یفتد. او بخاطر گذشتۀ مذهبینشود و در زنا ن

اش فرستاد،  مطالعه به خانه یاز شاگردان را برا یک روز که استاد گروهینکه یکرد. تا ا یت میرعا
نگونه فکر و یهم بدون هخواست و آنّا  یپسرش خوراک یسرگروه آنها به آشپزخانه آمد و از آنّا برا

ش در کمد نگه داشته بود و بشکل قلب بودند به او داد. اما یها بنه یکه برا ییاز شکالتها یکی ینظر
ابراز عالقه از طرف آنّا بحساب آورد و از  ین را نوعیبه آنّا داشت ا یسرگروه که احترام و محبت خاص

 ین محبت برایکرد. ا یاز او در مقابل زنش دفاع م یکرد و حت یگران محبت میشتر از دیآن ببعد او را ب
محبت و  یند بود، بخصوص که او هنوز کامالً معنیار خوشایآنّا که از کاظم جسماً و روحا دور بود بس

کرد.  یده بود اعتماد میم دیر دست استاد تعلیگروه که سالها ز نمورد به سریدانست و در ا ین آنرا نمیقوان
ار دوست داشتند و یآنها استاد را بس یشتر شد، اما چون هر دویشتر و بیکم ب ن محبت کمیبهر حال ا

و  یاز اعتماد را در حد محبت عاطف ین محبت ناشین شهر محبت را بشکنند، ایخواستند قوان ینم
 یکی یاز نظر جسمان یعنیشدن  یکینگه داشتند. آنها باور کرده بودند که  یو مشورت فکر یدوست

درست  یشد. البته تا حد یشان گناه محسوب میشدن برا یکین نوع یازدواج تنها اشدن و خارج از 
 یشدن جسمان یکیو بعد  یو روحان یشدن عاطف یکیکردند اگر هر دو مجرد بودند و در راه  یفکر م

را با  یفکر ین دوستید این بود که هر دو مزدوج بودند و بایبودند. اما مسئله در ایدر ازدواج م
ن یکنند، چون ب یکردند. آنها مطمئن بودند گناه نم یت میاز جنس خود تقو یمانداریا ایو همسرشان 

ص نداده بودند که آننه خداوند یتفاوت نگذاشته بودند و تشخ یشدن روحان یکیو  یشدن عاطف یکی
 فرق داشت، بخصوص دربارة یمانداران گفته بود با اتحاد عاطفیسا و ایشدن و اتحاد کل یکیدربارة 

 یها لهیشتر مراقب حید بین شده بودند که تازه بایگروه و مسئول جانها مع اگر سر یجنس مخالف و حت
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 یکید که نه فقط یاد گرفته بود، فهمین شهر محبت را یکم قوان بودند. اما بعدها آنّا که کم یدشمن م
هم درد و  انت و گناه به همسر و خانواده است کهیهم خ یشدن عاطف یکی، بلکه یشدن جسمان

بود که آنّا آخر  یزین چیشاگردان استاد ندارد. و ا یبرا یآورد و هم صورت خوش یببار م یسخت
ث یشدن و تثل یکیخواست بداند. بعالوه آنّا طالب  یدانست و نه م ینه م یدانست و اب یداستان را م

 یخواستند جا یر مگید یزهایث ناپاک که چیزن و شوهر و خدا، نه تثل یعنیپاک در ازدواجش بود 
د. ید یث ناپاک را مین تثلیاز ازدواجها ا یارین روزها در بسیرند. چون او در این آنها بگیخدا را در ب
م یتعل یاب یدادند. وقت یم میآنها تعل یبودند. هر دو یم خوبیکردند ت یکه دعوا نم ییوقتها یالبته آنّا و اب

مانشان یشدند و در ا یداد شاگرد م یم میآنّا به آنها تعل یقتآوردند و و یمان میداد مردم مشتاق شده ا یم
ه آنها یطان با تمام قوا بر علیتعجب نبود که ش یمبشر بود و آنّا معلم. پس جا یکردند، چون اب یرشد م

آمد در ازدواج آنها از  یکرد. بنظر م یآنها استفاده م یزندگ یخراب ینده برایبود و از گذشته و حال و آ
 ینبود و خود آنها هم حصار یگذارد خبر یآن م ید ازدواج، براییکه خدا بعنوان تأ یر و مرزآن حصا

. یر حفاظت ابید و نه زید یر حفاظت خدا میده بودند. آنّا ازدواجشان را نه زیر غران نکشیآن ش یبرا
ت مرد داده ت حفاظت خانواده را بدسیدانست، چون استاد مسئول ین حصار میا یرا مسئول خراب یاو اب

 کرده بود. یبود و او از آن شانه خال
گروهها همه انسانند  سر یم و حتید و قدیجد  ده بود که شاگردان استاد،یجه رسین نتیگر به ایآنّا د 
م خود را گرفته بود که تنها و تنها چشمش ید. او تصمیزم چینکدامشان هیطناب ه یتوان رو یو نم
ات خود و یاز همه و از تجرب  م کند.یم سهین تعالیگران را در ایرد و دیگم بیاستاد باشد و از او تعل یرو
آنّا افتاد  ینکه باالَخره دوزاریاز او نداشته باشد. خالصه ا یرد، اما توکل به انسان و توقعیاد بگیگران ید

  ف بودن مثل خودش.ینداشته باشد جز ضع یکه از انسان انتظار
م به یتر کرد و گفت برگرد ش را بلندیاز در افکارش غرق شده، صدااستاد که متوجه شده بود آنّا ب 

تو  یبه روت گفت من برا ید، نعومی، اعتماد و اطاعت روت. بله، وقت که به کمال رسیداستان وفادار
س کن و به مزرعۀ بوعز برو. چون او امشب در یخواهم، پس امشب خودت را شستشو و تقد یم یراحت

نکه او شامش را خورد و یکند. اما خودت را به او نشناسان فقط بعد از ا یش را پاک میمزرعه جوها
. ید چکار بکنید که بایگو یاو را باز کن و آنجا استراحت کن. آنوقت او بتو م یرفت بخوابد برو و پاها

او بود به رسم مرسوم  ین بود که روت از بوعز که ولیهود این عمل در آن زمان و در فرهنگ یا یمعن
رد، چون یر پوشش و حفاظت خود بگیبا او ازدواج کند و او را ز یکرد بطور رسم یا درخواست مآنج
که شوهرش مرده بود و امالکش  یرا زنیابد. زی یتوانست استراحت و آرام ینصورت بود که میدر ا

شد، ازدواج کند و  یاو محسوب م یک شوهرش که ولیش نزدیتوانست با خو یفروخته شده بود فقط م
به  ینعوم یحتهایده بود نصید کند. روت که بارها در تجربه دیتوانست قانوناً اموالش را باز خر یو ما
د یدار شد و دیشب بوعز وحشت زده ب یها مهیت و بصالح او بوده است، اطاعت کرد و آنشب نیریخ
را گفت و کرد و علت آمدنش  ی؟ روت خود را معرفیستید کیده، از او پرسیاو خواب ینزد پاها یزن
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هود از او خواست او را با گوشۀ لباسش بپوشاند. بوعز به روت گفت یبعنوان موافقت به رسم آنزمان 
ل خواست او را انجام دهد، اما یخواهد که با کمال م یده است و میده و دیها شنیکه چقدر از او خوب

ت در آنجا یشب را در امنت دهد. او به روت گفت که ید رضایکتر از او زنده است که باینزد یک ولی
نکه هوا روشن یبرود. صبح زود قبل از ا یت آن ولیاو قسم خورد که صبح بدنبال رضا یبماند و برا

جو همراه روت کرده  یداد باز هم مقداریت میروت اهم یازهایشان به نییآشنا یشود بوعز که از ابتدا
د. روت همۀ یبر او گذشته بود پرس از آننه ید، نعومیروت به خانه رس یاو را روانه نمود. وقت

د صبر کرد چون بوعز تا یگر فقط بایگفت حاال د یف کرد. نعومیاو تعر یش با بوعز را برایقرارها
  نکار را به انجام نرساند راحت نخواهد نشست.یا

ک زن یرا از  یین درسهایستاد و فکر کرد که روت چقدر مبارک بود که چنیکلمۀ صبر ا یآنّا رو 
 یاد گرفته بود که چطور در دعا برای یت نعومیان قوم خدا و تحت تربیگرفت. مطمئناً او در م یممؤمن 

ت کرد قدم خود را بردارد و سهم خود را انجام دهد و یخدا او را هدا یدن از خدا صبر کند و وقتیشن
چند به  بر را هرن صیا چطور در انتظار بازگشت آن موعود بماند. آنّا هم ایخدا صبر کند و  یباز برا

جه، آننه آنّا بخاطر ترک گذشته و یگرفت. در نت یاد میشتر یشتر و بیمت گزاف، اما هر روز بیق
د آموخته و بدست آورده بود، البته با وجود زحمات ین مملکت جدیش به خدا و خانواده در ایوفادار

ل مرقس یانج  اورد.یبدست ب توانست در شهرشان یاد، صدها برابر با ارزشتر از آننه بود که او میز
12: 22 
که روت داشت و  یبزرگتر یآنروز بوعز چنانکه رسم آنروز بود به دروازة شهر رفت و با ول یفردا 

گفت که چون  یندة روت صحبت کرد. بوعز به آن ولیملک و آین الیخ شهر دربارة زمیبا ده نفر از مشا
ن یزم یخرد. آن ول یخواهد، خودش آنرا م ین را نمین را دارند، اگر او زمید آن زمیفقط آندو حق خر

عت یهود نبود و طبق شریدانست با روت چه کند، چون روت از قوم  ینم یخواست ول یرا م
کرد. بعالوه احتماالً او زن و بنه داشت و  یراث او را فاسد مین عمل میتوانست وارد قوم شود. ا ینم
هود، بعنوان یو نسلش را فاسد کند. پس طبق رسم  ردیبگ یبخصوص زن مواب یگریخواست زن د ینم

 یمیش مختار است که هر تصمینباره او بجایدر ا یعنیشهادت، کفش خود را درآورد و به بوعز داد. 
خرد و روت  یم یملک و پسرانش را از نعومیملک ابیرد. بوعز هم اعالم کرد که تمام مایخواهد بگ یم

ش ین معامله بودند بوعز را برکت دادند و برایخ که شاهدان ایمشا ،12 -5 :15ه یرد. تثنیگ یم یرا بزن
راث از دست رفتۀ او یروت م یر کردند که با روت خوشبخت شود. بوعز با پرداخت قرضهایخ یدعا

ض  بوعز یازدواج نمود. بله، عشق و ف یبا روت مواب یلیرابطۀ فام یبرقرار ید کرد و برایرا باز خر
از کار  یان را هم بعنوان سمبلیهودین قانون یل کرد. خدا ایگر را تکمید ین ولعتِ آیشر ینقص کاربرد
نکه خدا خودش یکند. و ا یعت عمل میض مافوق شرینکه فیانسان بجا گذاشت و ا یخودش برا

ست که ما را عروس خود کرده است یما را داد تا ما را به مقام اول برگرداند و او داماد آسمان یقرضها
 یعنید پدر بزرگ داوود )یم. بوعز و روت ازدواج کردند و عوبیب داشته باشیت او نصتا در ملکو
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  کردند. یزندگ ین خانواده در صلح و سالمتید شد و ایۀ عوبیدا یا آمد. نعومیمحبوب( بدن
کرد که اگر خدا به بوعز  یده بود فکر میش پرسیقه پید که چند دقیآنّا هنوز داشت به سؤال حم 

ا که از قوم خدا نبود یا روت که جزو قوم او نبود ازدواج کند، پس چرا ازدواج او با رؤاجازه داد ب
 د:یگو یافتاد که م یاد شعریاشکال داشت؟ آنوقت ب

  اهیان سیاه و خال مهرویدانۀ فلفل س
  ن کجا و آن کجایهر دو جانسوزند اما ا

 
او هم  یو بوعز، خدا  ینعوم ینکه خدایا یم او برایاو، و تصم یقلب روت، اطاعت و وفادار 

در  یکند و نفع خود را طالب نباشد کجا؟ و بخاطر ازدواج و زندگ یرویباشد و تا زنده است او را پ
شهر فرنگ و زرق و برق آن خود را جزو قوم و طالب خدا نشان دادن کجا؟ بله، چه بسا 

، و چه  11:1 ، اول پادشاهان شکیا از ابیادون یشود مثل خواستگار یهاست که باعث مرگ میخواستگار
ع خدا باشد مثل یزة  نادرست و قلب نامطیانگ یانجامد وقت یم یهاست که به عزاداریکوبیبسا رقص و پا
ت خدا در یتعادل و هدا یباست وقتی، و چقدر ز15-11:1 ل مرقس یا. انجیرودیآور دختر ه رقص مرگ

ت او و نه بسته یشت او نه بسته به قوم و ملروت وجود داشته باشد که سرنو یانسان مثل زندگ یزندگ
 یت روح خدا و اطاعت از او دارد. روحیبه هدا یافتند بلکه بستگ یاو اتفاق م یباشد که برا یعیبه وقا

 یخواهد تا زندگ یم یاو استراحت و آرام یکند و برا یت میو تا به موت هدا یع راستیکه او را به جم
 داشته باشد. یبار پر
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 ،ی، سالمتیمحبت، خوش 
 ،یحلم، مهربان 
 مان،ی، اییکوین 
 22-22 :5ان یغالط... یزکاریتواضع، پره 
 
 

 وة نوریم
 استر( ی، تواضع، و فداکاریزکاری)پره

 
 

 یگفت که فروتن یکرد و م یت مصحب ی، و فداکاری، فروتنیزکاریگر بود و استاد از پرهید یروز 
شه خود را یگفت که شخص فروتن در مقابل خدا هم یاست. او م یقیمحبت حق ةوینور و م ةویم

شه از آن یانجام دهد، اما در عوض هم ین را دارد که بنفع خود کارینکه امکانات ایند و با ایب یمحتاج م
 آوَرَد. یرا با خود م یزکاریو پره یرفداکا یکند. فروتن یگران استفاده مینفع د یت برایموقع
ران بود. استاد ین ایسرزم ۀستاره که ملک یعنیکرد بنام اِستِر  یصحبت م یاو بعنوان نمونه از شخص 

 ی، پسر عمویان بوده و احتماالً مردخایدربار پارس یاستر در سوابق رسم یزندگ یگفت که ماجرا یم
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مقدس است کلمۀ خدا در آن  کتاب یاز کتابها یکینکه یو با ا استر که او را بزرگ کرده بود، آنرا نوشته
ن داستان یم. در اینیب ین کتاب میشود، اما رد پا و اثر انگشت او را بطور واضح در واقعۀ ا یده نمید

هود، استر سمبل یسمبل قوم  یالقدس، وشت سمبل روح یح او )داماد(، مردخایپادشاه سمبل خدا و مس
نجات  ید از مرگ حتمیست که بایمانان و کسانیا یهود سمبل بیطان و قوم یشسا، هامان سمبل یکل
مقدس  کتاب یغام نجات خداوند که در همۀ کتابهایم، پیخوان ین کتاب را مید این دیبا ا یابند. وقتیب

 گردد. یان شده است، آشکار میحاً بیواضحاً و تلو
نشده بود. در آن  یساز م هنوز بازیو اورشل ل پراکنده بودندیبود که قوم اسرائ یاستاد گفت زمان 

فارس  یگفتند در امپراطور یر شاه هم میارشاه که به او شیا خشایر، اخشورش یوش کبیزمان پسر دار
ست یفارس از هند تا حبش و شامل صد و ب یتخت او شوشن بود. امپراطوریکرد و پا یحکومت م

ارشاه یاکن بودند. بعد از حدود سه سال که خشاات سین والیل هم در ایت بود و از قوم اسرائیوال
ن یفارس و ماد داد. در ا یهمۀ امرا یبه مدت صد و هشتاد روز برا یبزرگ یکرد، مهمان یحکومت م

 یک مهمانیش گذاشت و بعد از آن یجشن پادشاه جالل و شکوه مملکتش را تمام و کمال به نما
 ین داد که به مدت هفت روز بود. چون مهمانقصرش در شوش یامرا یار با شکوه برایو بس یخصوص
نمودند.  یشرکت م یکردند در مهمان یدند و هر وقت فرصت میرس یبود، امرا به امور مملکت م یطوالن
که یبر پا کرده بود. در روز هفتم در حال یبانوان در قصر خودش جشن یملکه بود و او هم برا یوشت

ان جشن پادشاه و جشن ملکه در رفت و آمد یکه در م خود را یپادشاه مست بود، هفت خواجه سرا
ش کرده و با جالل یبا بود فرستاد تا او را آرایار زیکه بس یش ملکه وشتیبودند، صدا زد و آنها را پ

امد و پادشاه ین یش بگذارد. اما وشتیامرا به نما یهم جالل خود را جلو ین امر خصوصیاورند تا در ایب
 یاو بجز برا ییبایخواست ز یمان که نمیبا ا یا زنیع شوهر بود و ینامط ید او زنیشد. شا یعصبان

 یاطاعت یستاد. اما هر چه بود بیآننه باور داشت ا یبا اراده بود که برا یشوهرش باشد. اما قطعاً او زن
اش آن درخواست را  یاگر بخاطر خداترس یاو، او را از ملکه بودن و برکات آن انداخت.  اما او حت

ع و یالعمل سر توانست عکس ینشان ندهد. م یو سرکش یاطاعت یتوانست آن را با ب ید، مید یباه ماشت
م یتوان یۀ داستان میمخالف در مالء عام نسبت به شوهرش انجام ندهد و او را خجل نکند. مطمئناً از بق

، یگ ک دندهیبا  کرد و یداشت اگر با خدا مشورت م یوجود م یتر حکمت ز و بایآم م که راه صلحینیبب
 دند.یرس یم یک رأیداد تا با همان شوهر به  ینشان نم یالعمل آنننان  اگر حق هم با او بود، عکس یحت

دانستند و  یعت را میس درجه اول ماد و فارس که احکام و شریپادشاه عادت داشت که با هفت رئ 
ن یا ید که برایاز آنها پرس آمدند، در مورد امور مختلف مشورت کند. پس یمرتب به بارگاه او م

ن عمل سزا داده شود ید ایعت هر چه زودتر باید کرد. آنها گفتند که مطابق شریملکه چه با ینافرمان
شود،  یها هرج و مرج م رند و در خانوادهیگ یاد میاز شوهرشان را  یاطاعت یوگرنه همۀ زنان مملکت ب

را بعنوان ملکه  یگریاو کس د یندازد و بجایش بپس بهتر است پادشاه هر چه زودتر ملکه را از مقام
ن قانون باشد که هر مرد در خانه خود یصادر کند که در تمام مملکت ا یانتخاب کند. بعالوه دستور
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نکار را کرد. در دربار ماد و فارس رسم یدستور او اجرا گردد. پادشاه هم ا یدر هر امر یعنیمسلط شود 
 یتوانست عوض کند. وقت یخود او نم ینکس حتیکرد، ه یدشاه صادر مرا که پا ین بود که فرمانیبر ا

که درباره او داده بود افتاد و ناراحت شد. اما  یو حکم یاد وشتیت پادشاه فرونشست، بیعصبان
در مملکت او  یادیز یبایچ نگران نباشد، چون دختران زیدادند و گفتند که ه ینش به او دلدار ایاطراف

 دواج با پادشاه را دارند.از یهستند که آرزو
ق چقدر راحت قانون خانه و یها و در زمان عهدعت یکرد که در ممالک و امپراطور یآنّا فکر م 

اش گرفت چون واقعاً مسائل نسبت به آن  تر بود. بعد خندهیخانواده قابل عوض کردن و بدست افراد قو
کرد و هر  یاطاعت یجا ملکه را وادار به ب یواقع پادشاه با توقعّات ب  نکرده است. در یزمان فرق چندان

ان یهم جر یر طالق به گردن ملکه افتاد. در مورد آنّا و ابیتقص یچند که او زنش را طالق داده بود، ول
خواستند و نه طالق در شهر محبت  ید. آنها نه طالق میعصر جد یک رونمایبا  ینطور بود ولیهم
شان نباشد. یاستند شاگرد استاد بمانند و طالق باعث لغزش براخو یداشت. بعالوه هر دو م یدرست ینما

که در مورد مشکالت  ییباشد، اما از آنجا یع از آنها راضیخواستند که استاد بعنوان شاگرد مط یآنها م
 یتر و زندگ مشترکش را مختصر یروز به روز زندگ یکردند، اب یازدواج خود با هم صحبت نم

ست و فقط دلش به یشدن ن یکیداد که دلش در  یرد و با اعمالش نشان مک یتر م عیاش را وس یخصوص
کرد که  یک سقف با آنّا خوش بود. او فقط حرف چند مشاور را باور میر یکردن در ز یزندگ یگاهگاه

استاد. آنّا که بنظر  یآنّا گوش بدهد و نه به حرفها یدادند و نه حاضر بود به حرفها یبه او حق م
به دور خود داشت  یکه اب یواریتوانست به د یرا که ممکن بود امتحان کرده بود و نم یخودش هر راه

ندارد. من  یچ فرقیما با طالق ه ین زندگیگفت ا یبه اب یشد نفوذ کند، روز یتر م میو روز بروز ضخ
موفق تظاهر نکنم. و بالفاصله بعد از طالق همان  یبه داشتن زندگ یحاضرم مجرم محسوب شوم ول

از  یعیرون برو، برگشته او را به نامطیاز آشپزخانه ب یگفتند اگر تحمل گرما را ندار یگروهها که م سر
گروهها خودشان هم در مورد طالق  از سر یلید که خیجه رسین نتیکالم خدا محکوم کردند. آنّا به ا

گروهها باشند  ع سریمط ال خودشانینکه بخیا یبرا یو آنّا بعد از مدت یدارند. بهر حال اب یادیابهامات ز
 یافتن محتاج به از خودگذشتگیجالل  یو خدا را جالل بدهند دوباره به هم برگشتند. انگار خدا برا

گشتند  یکردند و بعد برم یشدن با هم را روشن م یکیف ید تکلیکه اول بایآنها، آنهم بزور بود. در حال
آوردند. آنّا از طالق متنفر بود و  یز را هم میهمه چد مردم با عجله سر و ته ینبار هم بخاطر دینکه اینه ا

استاد شفا  یهاییکه در شهر محبت با راهنما یشماریکرد کاش ازدواج او هم مثل ازدواج افراد ب یفکر م
 ید. ابیو دعا کرد و انتظار کش یسع یلینکار خیا یداد. او برا یشد و خدا را جالل م یم میافته بود، ترمی

 یآنها از اول نقطۀ مشترک ی. انگار راه زندگیو روحان یدر دو جهت مختلف جسماننطور اما یهم هم
آنها ندارد و فقط  یبه سع یازیبدست آوردن جاللش ن یگرفتند که خدا برا  ادینکه ینداشت. تا ا

 یگاه.  شانیاو بگذارند تا ارادة او انجام شود نه ارادة ا یخواهد که از ابتدا آنها خودشان را در دستها یم
آورد که استاد به  یاد میافتاد و ب یکه با استاد قبل از ازدواجش با آنّا داشت م یاد مالقات مخصوصیب یاب



______________________________________________________________________ 

 17   زرناب از برتر یا وهیم

و رحمت و انصاف  یبا راست  ها کند که او از آنّا و بنه یبا ازدواج آنها موافقت م یاو گفته بود که بشرط
ن راه خودش به او یبان باشد و در ایاه و پشتشان پنید و براین نمایکند، آنها را محافطت و تأم ینگهدار
ت خود را انجام دهد و بعد دور از یکرد که مسئول یم  یسع یچند روز یکند. آنوقت برا یکمک م

ن را در اعمال خودش هم یا یزد. آنّا گاه یز پشت پا میرده به همه چیجونش، مثل گاو نُه من ش
را بدون  ییکار خدا یانسان یخواهند با سع یا که ماز زن و شوهره یلینطور در اعمال خید، همید یم

از استاد افتاد که  یاد درسیزنند. او  یز پشت پا میخدا انجام دهند و وسط کار خسته شده به همه چ
ک از ین هر یهر چند ممکن است واسطه ب ییها ن زن و شوهریدربارة مانع و واسطه بود. در رابطۀ چن

ان است نه یگر مانع در میشان با همد ۀود داشته باشد، اما در رابطآنها با خدا و بطور جداگانه وج
شود. استاد  یم یما جار یما خداست و با بودن او ارادة خدا در زندگ یها واسطه. واسطۀ همۀ رابطه

ن خدا و انسان یعقوب که رابط بیواسطه است، آن واسطه مثل نردبان خواب  یها وقت گفت در رابطهیم
موتاؤس ی، اول ت 11-11 :2 ان ی، غالط 51 : 1وحنا ی،  11 :18 ش یدایکند. پ یبهم مربوط م بود آندو طرف را

ن خدا و انسان بود، آندو طرف یکل که  مانع بیها مانع وجود دارد مثل پردة ه ن رابطهیدر ب ی، و وقت5 :1 
موقع مصلوب آن مانع قرار گرفت تا واسطه شود. و  یح خدا بجایسازد. بدن مس یرا از هم جدا م

ح، یبدون مس یا ح مانع برداشته شد. در هر رابطهیلۀ مسین پاره شد و بوسییشدنش، آن پرده از باال به پا
ن واسطه در رابطۀ آنها با یا یآنّا و اب ی، برا51 :17  یمت ،  15 :12، 11 :11ش است. لوقا یمانع هنوز سر جا

 ان بود نه واسطه.یبا هم مانع در مشان  ۀخدا و بطور جداگانه وجود داشت، اما در رابط
آگاه  خودآگاه و ناخود یها و فکرها زهیانگ یر نظر داشت و حتیز را با دقت زیبله، استاد که همه چ 

زگان یش اعالم کرد که دوشیامپراطور یتهایدانست، ادامه داد که پادشاه در همۀ وال  یشاگردان را هم م
ش و یپادشاه و مستحفظ زنان آرا یر دست خواجه سرایا زبا را در قصر شوشن جمع کنند و آنها ریز

انتخاب کند. در دارسلطنۀ  ین وشتیرا بعنوان ملکه و جانش یکیند تا او یقابل عرضه به پادشاه نما
 یزمان فتوحات امپراطور یهودیران یکه از اس ین بود بنام مردخایامیلۀ بنیاز قب یهودی یشوشن مرد

 ینداشت مردخا یستاره که چون پدر و مادر یعنیا اِستَر یشت بنام هَدَسه دا ییبابل بود. او دختر عمو
با بود. خادمان پادشاه که دختران یرون زیاز درون و ب یبزرگ کرده بود. استر دختر یاو را از کوچک

 ورود، استر یان آنها او را هم بردند. از همان ابتدایبردند، در م یبا را جمع کرده به دربار پادشاه میز
ش و یل آرایز با تمام وساین به او هفت کنیزگان گذاشت. بنابرای، مستحفظ دوشیهجا یرو یر خوبیتأث
 یبودنش و درباره مردخا یهودین خانۀ زنان فرستاد. استر در مورد یداد و او را به بهتر یمتیق یایهدا
 رنوشت او بود.که نگران استر بود دورا دور مواظب او و مواظب س ینگفت و مردخا یبه کس یزیچ

کرد  یاز او و از هر نظر دلسوزانه مواظبت م یشد که چطور مردخا یاستر درس داده م یبنگ یوقت 
 ییارهایخودش افتاد که نسل او هم با مع یاد بنگیرون شد، آنّا بیاز درون و ب ییبایو او چه دختر ز

زن به زر و  ییبایباست و زیون زریبا بهتر از بیده داشتند درون زیمشابه استر بزرگ شده بودند که عق
ممکن  ین  جایکتریه و از دور اما از نزدیه به سایداد بلکه سا یم نمیفقط تعل یست. اما مردخایور نیز
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را  یقیحق یکرد. او چون خدا یم ییحت و راهنمایداد، و نص یم میکرد، تعل یاستر را مراقبت م
 یزندگ یاستر را برا یول ییداد، هر چند به تنها یح میشناخت و منافع استر را به منافع خود ترج یم
ش بر اساس یزندگ یها از خود گذشته بود که تقدّم یمرد ینده و ازدواجش آماده کرده بود. مردخایآ

که با خدا  ییداد، اما از آنجا یک حرمسرا وفق مید خود را با یاستر ازدواج کرد با یبودند. وقت یحیصح
 شدن با شوهرش را تجربه کند. یکینست و خدا در ازدواج او بود، توا

اد یاند ب شان انجام دادهیبرا یها آننه پدر و مادرشان در کودک کرد درست است که بنه یآنّا فکر م 
سازد و او را آمادة  یت بنه را میم داده شده، شخصیآورند، اما آننه انجام شده و آننه گفته و تعل ینم

اد ینشان را از بدو تولد بیوالد یهایها چون گذشتها و فداکار بنهکند.  یت میا و ابدیروبرو شدن با دن
ن خودشان هستند که فکر و روش درست دارند و بزرگتر یکنند که ا یفکر م یندارند، در دوران نوجوان

ن حال چون یو کوشش آنها بوده که آنها را موفق کرده است. در ع یکنند فقط سع یشوند فکر م یکه م
شه در یاز مشکالت آنها ر یکنند که بعض ینند و با گذشت زمان درک میب ید مهم در خو ییضعفها
ن از پدر و یش از ایکنند. پدر و مادر هم که ب یشان دارد، پدر و مادر را بخاطر آنها سرزنش میکودک

شان را وقف یش از امکانات خود زندگیب یدانند با تمام دل و حت یاند و هم م اد نگرفتهیمادر خود 
ناشناس هستند و  کنند که فرزندانشان قدر ینند فکر میب ین واکنشها را میا یاند، وقت انشان کردهفرزند
خواه است و  خود ید. انسان موجودیآ یش میها پ یافتد و دلخور یها در جهت غلط م ناخواه رابطه خواه
ر فرنگ که به دانند. بر اساس فرهنگ شه یفه میک وظین خدمت به فرزندانشان را یاز والد یاریبس
شود آنها را بحال خود رها  یها هجده سالشان م بنه یت کرده، وقتیا هم سرایدن یاز جاها یاریبس
ح روبرو شود و یا بطور صحیکنند و انتظار دارند که او چه آماده شده باشد و چه نباشد، نه تنها با دن یم

که رابطه با ین خود داشته باشد. در حالیهم با والد یستد، بلکه رابطۀ سالم و قدرشناسیخود با یپا یرو
لۀ یتوان زنده بودن آنرا بوس یه شود و نمید مرتب تغذیاست که با یگریفرزندان مثل رابطه با هر کس د

شوند نوع رابطه با آنها  یفرزندان بزرگ م یه با خاطرات گذشته انتظار داشت. درست است که وقتیتغذ
د تا آخر ادامه داشته باشد چنانکه یبا ید، اما محبت و فداکارشون یتها عوض میکند و مسئول یر مییتغ

استاد متعلقان خود را چه خوب و چه بد تا به آخر محبت نمود. هر چند که احترام پدر و مادر جزو ده 
کنند چون پدر و مادر هستند بطور خودکار  یپدر و مادرها فکر م یار مهم است، اما از طرفیفرمان و بس

 یا اند که فرزندانشان نه فقط به آنها احترام بگذارند، بلکه با آنها در رابطه ت آوردهن حق را بدسیا
و  ینوجوان یدر ط ین روابط را با محبت و فداکارینکه اگر ایبمانند که آنها انتظار دارند، غافل از ا

جب کرد اگر د تعینصورت نبایشوند و در ا یها خود بخود سرد م نکرده باشند، رابطه یاریآب یبزرگسال
جوان  یتفاوت باشند. وقت یسالمندان ب یها رشان در خانهین پیفرزندان نسبت به قرار دادن والد

 یمرفه زندگ یا اش در خانه خوانده ا پدریخوانده  ا احتماالً مادریند که پدر و مادر و یب یم یا ساله هجده
جنگل مانند و ظالم  یایبه دن یتیاچ حمیو بدون ه یاش دست خال ندهیساختن آ یکنند و او را برا یم
 یکند، ول یت و سرپرستیحما یریخوردار باشد و آنها را در پ اگر از محبت هم بر یفرستند، حت یم
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توان در محبت کردن به فرزندان  یاز مواقع م یاریبا آنها نخواهد داشت. حال آنکه در بس یقیرابطۀ عم
ن بدان یدر قلب پدر و مادر وجود داشته باشد. ات نشان داد اگر آن محبت خالق یخالق یدر هر سن

است که او بداند  ین معنیرند، بلکه بدیر بال و پر بگیت و دائماً زیمسئول یست که فرزند را بین یمعن
به  یدوران رشد فرزندان از نوجوان یاست. در ط یاو حاضر به فداکار یشه برایدارد که هم یبانیپشت
شان را با آنها در ی د بطور واضح انتظارات و استانداردهایپدر و مادر بادر هر زمان  یو بزرگسال یجوان

ها کامالً  ان کنند و مطمئن شوند که بنهیا ندادن آن انتظارات را بیج انجام دادن و یان بگذارند و نتایم
ات یم که از خاطرات و تجربیاز خودمان سؤال کن یاند و نظرات آنها را هم بشنوند. وقت متوجه شده

ارزش  یم زندگیا بوده، که احساس کرده یی، و در چه زمان و مکانهاییزهایا چه چی یزیذشته چه چگ
به  یکردن را داشته بنوع یم که آننه ارزش زنده بودن و زندگینیب یم، میدارد و از ته دل خوشحال بود

زان یتوان با م یهر کس را م یو خوشبخت یح. در واقع شادیصح یها دارد. آنهم رابطه یها بستگ رابطه
 اش محک زد. گران، بخصوص با خانوادهیحش با دیروابط صح

ا و یث اقدس در مرکز دنیداشت. تثل یک بعد مینداشت اگر خدا  یعشق پاک و بدون عوض معن  
در مرکز و  یدیات و محبت و عدالت که مثل خورشیست از حیح و کاملیرابطۀ صح ینش، دارایآفر

شفاف مثل آب و زالل  یکتر شوند و از قلبین مرکز نزدیط ما هر چه به اقرار دارد. رواب یقلب زندگ
 ید در ظهر بر رویشوند و درست مثل انعکاس نور خورش یتر و کاملتر م حیباشد، در نوع خود صح

است  یو عشق یکیبا از نزدیز یآوَرَد، روابط درست ما انعکاس یبوجود م ییایرؤ یا اچه که صحنهیدر
ن نوع یا یم برایا ده شدهیباشد. چون ما بشکل خدا آفر یان میث اقدس در جریتثلن اقنوم یکه در ب

ند. او خودش عشق کامل و یافریرا ب یمحبت کردن کس ینداشت که برا یاجیم. خدا احتیا عشق تشنه
رون یاست، بلکه به ب یکه بخشنده است نه تنها در خود جار یان دارد، اما محبتیپاک را در خود در جر

تواند به  یک دوست میکه  یا هین هدیست و بزرگتریا اود. الزمۀ محبت کردن وجود محبوبهتر یم
ست یکه انتظار دارد جان ما ن یا هین هدیما داد و بزرگتر یدوستش بدهد، جان اوست که خدا آنرا برا

ه عشق و نهمیاز ا یقدردان یعنیم. یم بدهیتوان یست که میم، بلکه اطاعت و قدردانیم بدهیتوان یکه نم
ده یم که آفرییم بگویتوان یداند. پس م ینثارانۀ او و اطاعت از او که راه و رسم عشق را م محبت جان

م، چون او عشق است و یان محبت او قرار گرفته او را بپرستیم و در جریم تا دوست خدا باشیا شده
نگهداشتن.  یه برام کردن است نیتقس یا مثل عشق برایزها در دنین چیق پرستش ماست. بهتریال

کوچک و  یزهایک، چه در چین افراد خانواده، چه دور و چه نزدیب یدائم یمحبت، اتحاد، و قدردان
زد و  یبود که آنّا در پارک قدم م ییها هستند. روزها نین بهتریاز ا یبزرگ همه جزئ یزهایچه در چ
 یو با شاد یده، آنوقت بدون معطلییروخارج از فصل  یا گلیبا و یز یا د مثالً پرندهید یم ییبایمنظرة ز
نکه آن شخص را بشناسد، چون یبدون ا یداد حت یگذشت آنرا نشان م یش میکه از پهلو ین کسیبه اول

 17 وحنا یشد.  یل میک شدن در آن تکمیبا شر ییباینهمه زیلذت او از ا
گشت که داستان استر و د و دوباره برینجا آنّا افکارش را در مورد روابط در خانواده قاپیدر ا  
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هنوز او را در  یت روابط آنقدر فکرش را مشغول کرده بود که لغتیرا بشنود، اما انگار اهم یمردخا
در حق  یپدر استر نبود ول ی، هر چند مردخایشکوه سازان، چه لغت با داشت. شاهزاده یافکارش نگه م

ش معطوف شد. بله، یفکر آنّا به پدر آسمانسازان بود. بعد  واقع از شاهزاده  کرد و او هم در یاو پدر
اش  نکه پسر گمشدهیقبل از ا یست مواظب سرنوشت فرزندانش. او که حتیکه پدر است و پدر ییخدا

عقوب یست که از ییکند، همان خدا یریرود تا از خجالت او جلوگ یبه خانه برسد به استقبال او م
م و از شمعون پطرس و از یسازد و از ابرام ابراه یه من پادشایسازد، از چوپان مسک یباز شاهزاده م حقه

ا من یکنم؟ آ یاو را دارم عمل م یفرزند یکه ادعا یا من هم مثل پدریکرد آیشائول پولس. آنّا فکر م
ن کرد یکه به من توه یگفتم پسر یم، م پدر  پسر  گمشده بود یا اگر بجایسازان هستم؟  هم جزو شاهزاده

ک تلفن نزد و ی یوقت درست، ارثش را خواست، خانه را ترک کرد و حت و در وقت خودش، نه در
دست  یاج داشت برگشت و حتیاحت یبباد داد و وقت یران ز را در راه شهوتینگرفت، همه چ یتماس
فقط  یقیبه او بکنم؟ اما آن پدر حق یگر چه رحمیدا شد، دیاش پ سر و کله یا هیچ هدیو بدون ه یخال

کرد و در فکر خود و در فکر درد  یشتر از درد خود درک میاس و درد پسرش را بچشم براه بود و احس
ک شاهزاده ساخت، بلکه باطن او را با یو احساس خودش نبود. او نه فقط در ظاهر از پسر گمشده 

نکار را با استر کرد. هر چند که پسر یهم هم یک شاهزاده کرد. مردخایل به یاش تبد یقیمحبت حق
ساز  شاهزاده یا هر دو شاهزاده شدند چون پدر و پدر خوانده یع، ولیبود و استر مط عیگمشده نامط
 یآن آشکار و صدم یگفتند خدا صد اسم دارد که نود و نه تا یادش آمد که در شهرش میداشتند. آنّا 

 یادیز یجزو اسرار است که از همۀ آن اسمها باالتر است. اما در شهر محبت هر چند که خدا اسمها
داده  ینبودند. بعالوه خودش که پدر بود گفته بود که به پسرش استاد اسم ینکدام سِرّیه یاشت، ولد

د یش تمجین کلمه بر تمام اسم خویباالتر از همۀ اسمها و او را کلمۀ خودش خوانده و گفته بود که ا
دانستند  ینبود و همه م یاو سِرّ، بله، اسم 12 : 15 اء ی، اشع11-1 : 1 ان یپیلی، ف1 : 128 شود. مزمور  یکرده م

شه یتواند مطمئن باشد هم یمثل او دارد که م یشود. آنّا خدا را شکر کرد که پدر  یکه او پدر خوانده م
افت کرده بود به یماً از پدرش دریرا که مستق یدین امیتوانست ا یهست. آنوقت م یدیاو ام یبرا
ند تا غم و غصۀ یکنفر بنشیصحبت  یقه پاین چند دقبود آنّا در شهرشا یگران هم منتقل کند. کافید

اد گرفته بود که ین آنّا یهم ینداشتند و برا یدید. انگار مردم واقعا امیایبه سراغش ب یعالم و افسردگ
ش پدرش ببرد و از او یاو را پ یعنیز، با آن شخص دعا هم بکند یآم قیر از کالم تشویبغ یدر هر صحبت

 ید خداحافظیو ام ید که هر دو با خوشحالید یرد. آنوقت مید بگیآن شخص برکت و ام یبرا
  بسازد. یا تواند از آنها هم شاهزاده یسازشان م نکه پدر شاهزادهید به ایکردند. ام یم

ن دوران دختران یشد و در ا یدوران آماده شدن دختران سپر یعنیاستاد ادامه داد که دوازده ماه،  
خواستند به آنها  ین خود مییتز یدادند و بعد از دوازده ماه، آننه برا یم با روغن و عطر خود را شستشو

گذراندند و روز بعد به خانۀ دوم  یرفتند. شب را با او م یک به حضور پادشاه میک به یدادند و آنها  یم
گر یشدند و د یر دست شَعشغاز که مستحفظ زنان پادشاه بود، برده میزنان که خانۀ زنان پادشاه بود و ز
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د، ینوبت به استر رس یبرد تا بنزدش بروند. وقت ینکه پادشاه اسم آنها را میدند مگر اید یپادشاه را نم
قانع، فروتن، و خدا ترس و  یش، دختریظاهر ییبایر از زیاضافه نخواست. او که بغ ینییلۀ تزیچ وسیه

ش از یدانست که پ یستر مکرد. ا ید میتش صیرفت قلبها را با محبت و شخص یم بود، هر جا که میحک
که پادشاه  ید و لباسیکان پادشاه پرسید خواست پادشاه را انجام دهد. پس از نزدیخواست خودش با
د. حاال چهار سال از یآ یکرد به او م یا فکر میخواست و  ید نه آنکه خودش میدوست داشت پوش

ر یاز همان ابتدا قلب او را تسخ گذشته بود. استر وارد حضور پادشاه شد و یملکه بودن وشت یبرکنار
  او گرفت و استر ملکه شد. یتاجگذار یبرا یکرد. بله، پادشاه جشن بزرگ

که کاهنان به امر  ین قانون است. مثالً لباسیخدا که شاه شاهان است هم هم یادش آمد که برایآنّا  
جه گرفت که یکردند. آنوقت نت یدن آن خود را طاهر مید قبل از پوشید پاک بود و بایدند بایپوش یخدا م

م، یم عروس و ملکۀ دربار او باشیخواه یم و میپادشاه و خداوندمان هست یدن رویاگر ما هم خواستار د
پادشاه. آنّا در  یخشنود یبا حکمت و بجا و برا یم، اما محبتیملبس بشو ید به لباس محبت و پاکیبا

او  یداشت. برا یمردم را دوست م یاستر از بنگ کرد که او هم مثل یسه میفکرش خود را با استر مقا
ن یاز لذت نبود. هر چند که محبت او پاک بود، اما ا یمعاشرت با زن و مرد، بنه و بزرگ هر کدام خال

اد نگرفته بود که محبتش را، هر چند ینند و نه قلب او را. او یب یاد نگرفته بود که مردم اعمال او را میرا 
اش دچار مشکل شده  ل محبت کنترل نشدهید جامعه کنترل کند. او بارها بدلیمطابق د دی، با ایر یپاک و ب

کبار از کار ی یر بغل گذاشتن، کرده بودند و حتیبود. در محل کار بارها محبت او را حمل بر هندوانه ز
اشند از او داشته ب یاخالق ریاخراج شد چون محبت او که اشتباه برداشت شده بود، باعث شد توقعات غ

ن یدر ب یگر اما حتید یکرد که هر چند به نوع یو با عدم انجام آن او را اخراج کردند. آنّا فکر م
ق را از جنس مخالف یتوانند محبت خالص و تشو ین مشکل وجود دارد و انگار نمیسرگروهها هم ا

د و یتمج از جنس مخالف از آنها یکید که تا یآ یرند و بنظر میو همانطور که هست بپذ یبسادگ
شوند بخصوص از طرف  یسنگسار کردن آماده م یها باال رفته سنگها برا کند، همۀ پرچم یم یقدردان

د و یق کنیگر را بشدت محبت و تشویم نداده بود. او گفته بود همدینطور تعلیهمسرشان. اما استاد که ا
گر یکدیمانداران به یاد. محبت یفهمند شما شاگردان من هست ین صورت مردم میگفته بود فقط در ا

کند.  یمانداران آنها را مشکوک میمانان بدون محبت به ایا ید، اما محبت به بینما یمانان را جذب میا یب
ت آن یت خود و هم به نیاو که هم به ن یکردند ول یمحبت م یاز نظر مال یاستاد را حت یادیزنان ز

گرفتند. اما  یراد میبه او ا یهودیون یچند که مذهبداد هر  یزنان واقف بود، با آنها رفتار درست نشان م
و مثل حوا خود را از  یهودیون یداشتند مثل مذهب یحیمس یاز شاگردان که صورت مذهب یانگار بعض

کردند. آنّا از افکار  یگر هم اضافه مید یزهایوة ممنوعه چیدانستند و به نخوردن م یتر م خدا مقدس
د وگرنه یگروهها منو نشن از سر یخوبه بلند فکر نکردم و کس ر خنده و با خود گفتیخودش زد ز

آزار بود؟ مگه خود استاد نگفت  یار و مثل کبوتر بید مثل مار هوشیکه با یدون یگفت خانم مگه نم یم
نگاه کند همان دم در دل  یکه با شهوت به کس یا کسیاور و یکه اگر چشمت ترا به گناه بکشد آنرا در ب
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گفت و تو باهاش  یگر نمیا و زنان دین حرف را در مورد رؤیهم یت؟ تازه مگه ابخود زنا کرده اس
؟ یست و کجاست آن نقد کردن وعدة خواهر و برادریپس چ یدانم، ول ی؟ بله بله بله میکرد یدعوا م
ست، آنوقت آنّا که هر دو تجربۀ زن سر گروه بودن را یکیزة پاک و ناپاک مرز بارین محبت و انگیبله ب
د که یجه رسین نتیگروهشان بودن را داشت، به ا ت سریگروه و هم مجرد بودن و تحت حما یزنهابا 

د یآزار باشند و بله، با یار و مثل کبوتر بید مثل مار هوشیبله، همۀ شاگردان استاد چه زن و چه مرد با
مان یامثال سل ص بدهند،یگانه را تشخیزبان زن ب یز ارواح بخصوص در سرگروهها باشد تا چاپلوسییتم
خواهند آنها را  یست که میشان نیمانیخ خواهران ای، توبین زنانی، اما راه حفاظت خود از چن11 :1

و ورود گناه به  یز ارواح، تنها راه دفاع در مقابل دشمن اصلییر از تمین موارد بغیق کنند. در ایتشو
نکه آنها به یقبل از ا یتگروههاست. ح در گروه و بخصوص سر یها شدن زن و شوهر یکیگروه، 

شوند.  یکید با همسر خود یشان بسپارند، بایرا به ا یت کسیا مسئولیانتخاب شوند و  یگروه سر
خواهد خالصانه و مثل استاد محبت کند، محبت او را مثل بنه  یکه م یسنگسار کردن کس یآنوقت بجا

ازدواج  یبرا یدیزنند و تهد یک چوب نمیا کنند و آنرا با محبت ناپاک اشتباه نگرفته، آنها را ب یقبول م
شوند و او را از  یاز به شفا دارد نمیو ن یکه احتماالً خودش زخم یدانند و باعث لغزش کس یخود نم
د یماندار هم بایسپارند. زنان ا یم یدرست یمحبت شدن به دستها یا برایح محبت کرده و یراه صح

ا یماندار ی، ایا مبادا به استناد مجرد بودن  آنها هر مردکه مجردند، ت ییار باشند، بخصوص آنهایهوش
تر، آنها  قیعم یا حتیا غلط، در فکر، زبان، عاطفه و یزة درست یخواسته، و با انگ ا نایمان، خواسته یا یب

ها برقرار نشود. پس هم  سایآل در کل دهیا ینوقت تا روز آخر آن الگوید هیرا وارد گناه کند. اما شا
ماندار مواظب زبان و اعمال یک زن ایاد گرفته بود که به سهم خود بعنوان ید کرد؟ آنّا یبااکنون چه 

او بود، اما  یایگروهها جزو عطا ق مرد و زن و بخصوص سریزش باشد، چون هر چند تشویق آمیتشو
 یه، حتبیا مرد غریبا زن  ین کسین زن و شوهر باشد نه بید بیها فقط با قیتشو یاد گرفته بود که بعضی

ص یح باشد، تشخیزة صحیقها اگر هم با انگیتشو یا برادر خوانده شوند. بعضیسا و خواهر یاگر در کل
، چه زن و چه یگروه ن زن و شوهر باشد و اگر سرید فقط بیشوند و با یداده نشده، اشتباه برداشت م

را پر  یخال یاست که آن جیت او نیگر مسئولیرد، دیگ یق بخصوص را از همسرش نمیمرد آن تشو
کرد که  یفکر م یسا حکم داده است. او حتیست که استاد به رفع آن در کلین ییازهاین جزو نیکند و ا

با  ید حتیگران نبایدهد، د یت خود را نسبت به همسرش انجام نمیمسئول یا شوهریدر خانواده اگر زن 
ا ین فرزندش بدنیاول یرد که وقتاد آویت را انجام دهند. او بیآن مسئول یت خوب و بعنوان دلسوزین

آنّا پر کرده  یکاظم را برا یتهایمسئول یکرد که جا یمحبت آنقدر به او کمک م یآمد، مادر کاظم از رو
خودش و با  یت نکرد و وقت خود را براینوقت احساس مسئولین باعث شد که کاظم هیبود و ا

گر در زن و یکدی یو روحان یجسمان یازهایکه در اثر رفع ن یکیکرد و آن نزد یدوستانش صرف م
  جاد نشد.ینوقت این آنها هیشود، در ب یجاد میشوهر ا
گفت که  یکرد، چون استاد م یقها درک میاشتباه سرگروهها را در مورد تشو ین برداشتهایالبته آنّا ا 
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رخت  م خورد ویند نان خود را خواهیگو یشوند و م یک مرد متوسل میآخر هفت زن به  یدر زمانها
کرد  ی، آنّا فکر م1 :1 اء ید فقط نام تو بر ما خوانده شود، عار ما را بردار. کتاب اشعیم پوشیخود را خواه

کم به آن زمان  کند و انگار کم یاست که هر کس فقط به خودش فکر م یین روزها روزهایقتاً ایکه حق
ک زن قصد یشته باشد ک حداقل ن تجربه را ندایاست که ا یدار م، چون کدام زن شوهریشو یک مینزد
ن تجربه را دارند، چون یشتر ایگروهها که به مراتب ب دن شوهرش را نکرده باشد. خصوصاً زن سریدزد
شوند به  یوارد گروه م یادند. و وقتیده و محتاج به محبت زیمجرد و درد کش ین روزها زنهایدر ا

گروهها به  ن سرین ایتر نند، خداترسیبب یانم روحیشوند تا تعل یشوهر آنها که سر گروه است متوسل م
گفت  یل نبود که استاد به آنها میدل یفتند. پس بیتوانند از روح به جسم منتقل شده و در گناه ب یم یراحت

شتر مواظب ید بیم بایم که محکم هستیفتد. هر چقدر فکر کنیستاده است مواظب باشد نیم ایآنکه قا
ما اتفاق نخواهد افتاد.  ین برایم که اید فکر کنیم. نبایندازیگوش ن استاد را پشت یم و هشدارهایباش

اگر خودش هم  یگرفت که افتاد و حت یرا که خدا به او سپرده بود سرسر یاحتماالً آدم هم آن مواظبت
روح و  یازهایر احساسات قرار گرفته نیشتر تحت تأثیق زنش افتاد. چون زنها بیمحکم بود، از طر
ت ین مسئله حساسیگروهها نه تنها به ا سر یاوقات هم زنها یکنند. البته گاه یدا میپجسمشان تداخل 

م یگر پشت بام افتاده مثل سارا خودشان هاجر را به آغوش ابراهیدهند، بلکه از طرف د ینشان نم
سبب  یاست که خدا مرد را مسئول و سر خانواده قرار داده است. و ب یلیاز دال یکین یفرستند. ا یم
ک مرد از هزار مرد یوسف را بعنوان نمونۀ یمثل  یعاد یستادن شخصیست که استاد داستان محکم این

به  یها حت شتر بودند که در برابر وسوسهیوسف بیمثل  ییکاش مردهای، ا18 :7داد. جامعه  یدرس م
ر یس ی، بلکه براشان ن و حفاظت خانوادهیتأم یستادند تا خدا از آنها نه تنها برایا ین میسنگ یمت بهایق

  کرد. یا استفاده میدن یل، قوم، کشور، و حتیفام یو جسمان یکردن روحان
گران با حکمت بر خورد کرد، اما در مورد محبت ید مثل استر با دیهر چند که آنّا معتقد بود که با 

ن یمانع بل یبدل یگرفت ول یرا که از خدا م یمحبت ییکردن انگار فکر، قدرت کنترل او را نداشت. گو
همه قابل درک  ین برایم کند و ایغ تقسیدرین مردم بیخواست ب یبدهد، م یتوانست آنرا به اب یآنها نم
گرفتند. از  یقرار م یدرست یباز بود تا همۀ روابط او در جا ین او و ابیکاش راه محبت بینبود. ا

مثل  یت که محبت و حکمتخواس یاو داشتن حکمت بود. او واقعاً م یشگیهم یاز دعاها یکینجهت یا
شتر بدرد یش به او حکمت عطا کرده بود، اما حکمت او بیاستر داشته باشد. البته خدا طبق دعاها

خودش هم  یداشته باشد که بدرد زندگ یخواست مثل استر حکمت یگران خورده بود تا خودش. او مید
نزد خدا و  یمت و رضامندخواست مثل استاد در حکمت و قا یمان. او میمثل سل یبخورد نه حکمت

-1  ی، اول پادشاهان بابها51 :1 ل لوقا یابد. انجیمان فقط نزد مردم شهرت یکند و نه مثل سل یمردم ترق
11 
گرفت و آنها دل او را از خدا  یادیاو پادشاه شد زنان ز یداشت. وقت یادیمان زنان زیسل 

حکمت او باعث برکت مردم شد نه باعث  یداشت، ول یمان حکمت فراوانیدند. هرچند که سلیبرگردان



______________________________________________________________________ 

 رنابز از برتر یا وهیم 121

ن یمان بر آنها بار سنگینکه بعد از مرگش مردم به پسرش رحبعام گفتند سلیبرکت خود و نسلش. ا
مردم هم نشده بود. آننه از  یحکمت او باعث برکت واقع ید حتیدهد که شا یگذاشته بود، نشان م

شدن  یکیو ارزش  یمان معنیهر چند که سلبود.  یو برکات مال یویجاد شده بود صلح دنیحکمت او ا
دانست که غزل غزلها را با الهام روح و حکمت خدا نوشت، اما  یخوب م  اش را در ازدواج با محبوبه
ر ادامۀ ازدواج یها با داشتن هزار زن که مسلماً برخالف ارادة خدا بود از مس خودش بعد یدر زندگ

 ی، کس11-1  : 11 د. اول پادشاهان یاو را از خدا برگردانها قلب  مسئلۀ ازدواج یح خارج شد و حتیصح
ش در نظر یکه خدا برا یا باالَخره توبه کرد و به راه اصلیمان با آنهمه حکمت آیداند که سل یواقعاً نم

داً یغلط شد یها ا نه، اما بهر حال داستان او آنّا را از دور شدن از خدا بخاطر ازدواجیداشت برگشت 
  د.یترسان یم

 یکین یشوند، اگر ا یم یکیمرد و زن با هم  یشدن رفت و فکر کرد که وقت یکیباز فکر آنّا به  
گر در مبارزه یکدین روح و جانشان با ینشده باشد، ا یکیباشد و روح و جان آنها قبالً  یشدن جسمان

 ینظم زندگ یبرا یشدن زن و مرد در ازدواج، برنامه و هدف یکیرد. خدا بعد از یگ یکنترل قرار م یبرا
بودن  یکین یبا او قرار داده است تا ا یآنها گذاشته، مرد را در کنترل و حفاظت و زن را در هماهنگ

ن برنامه و هدف خدا را در ازدواجشان دنبال کنند، اگر یاگر زن و شوهر بخواهند ا یابد. حال حتیادامه 
القدس باشد، کنترل رابطه در دست  ع روحیالقدس نباشد و روح زن مط مرد روحش تحت کنترل روح

 یبه جنگها یرد، ولید کنترل را بدست بگیکند با یانجامد و زن فکر م یست و به کشمکش مین یدرست
ع یالقدس باشد و روح زن مط شود. اما اگر مرد روحش تحت کنترل روح یده میکش یشتریب یجسمان
القدس  و اگر مرد دائماً در اطاعت از روحکنترل وجود دارد  ین جنگ برایالقدس نباشد، باز هم ا روح
 یشود. برا یبازد و باز کشمکش م یرد، کنترل را به زن میر همسرش قرار گینکند و تحت تاث یزندگ
م و یمان هر چند حکی، سل11 :5ان ید. افسسیاطاعت کن یگر را در خداترسیگفت همد ین پولس میهم
او شد. او هر چند دندة  یپرست ن باعث بتیعت نکرد و ادر رابطه با زن از خدا اطا یع خدا بود، ولیمط

ر شد. به احتمال یدرگ یادیبا زنان ز یدر کنار آن از نظر جسمان یدا کرد ولیت را پیاش، شلوم گمشده
بصورت دروغ،  ید نه بصورت دعوا ولیاو داشتند. شا یهم رو ییها ن زنان کنترلیاز ا یا عده یقو
سال مشغول هزار زن بود، فقط سه  یکه در طیمان در حالیکر او. سلبا احساسات و ف یاست و بازیس

 یرفت. آنهم احتماالً بخاطر وعدة خدا و بعنوان حداقل کاریپرستش به حضور خدا م یبار در سال برا
، اول 11 : 21  دار بماند. خروجینش دور نگهدارد و آرامش مردم پایکرد تا دشمن را از سرزم ید میکه با

مان توانستند دل او را از خدا یا یست که زنان، آنهم زنان بیتعجب ن ی، پس جا15  :1 پادشاهان 
 برگردانند.

چند زن داشته  یدند که اگر کسیپرس یمان از شاگردان استاد میاز شاگردان با اشاره به سل یلیخ 
ک زن و ین است که ید دربارة آنها چه کند، چون قانون شهر محبت اید بایایباشد و به شهر محبت ب

گفتند که  یم یشود. در جواب بعض یجرم محسوب م یک مرد با هم در عقد ازدواج باشند و چند زنی
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د، اما استاد از عزرا صحبت ید همانطور بمانیتوان ید میطور که هست د، هریدار ییتوانا یاگر از نظر مال
ن امر یرا ایک زن امر کرد. زیبرخورد کرده آنها را به نگاه داشتن  ین مسئله جدیکرد که چطور با ا یم

ره فرق دارد و در ی، و غیمثل اسم، شغل قانون یگرید با هر امر دیق و چه در عهدجدیچه در عهدعت
توان در گناه  ید. وگرنه در شهر محبت نمید بمانین موارد بود که استاد گفته بود هر طور که هستیا

تواند همانطور بماند، مرد هم  یا دزد باشد، نمی و یقاچاقن یبسر برد. مثالً همانطور که اگر کس یدائم
اگر حکمت و ثروت  یبه خدا را از دست ندهد، حت یکیتواند با چند زن در ازدواج بماند و نزد ینم
ل یقوم اسرائ یپادشاهان در ارادة خدا نبوده و وقت یبرا یحت یمان را داشته باشد. در واقع چند زنیسل
خواستند، خدا به آنها رسم و رسوم  ینیزم یهشان داشتند، از او پادشاهنکه خدا را بعنوان پادشایبا ا

ن ابداع قلب طمعکار انسانها بود که ینبود. ا یاز چند زن یپادشاهان را گفت و در آن رسم و رسوم حرف
طان، دشمن انسان یش یاز روشها یکین ی، و ا18-11 :8 ل یکردند. اول سموئ یج و مذهبیرا را یچند زن

 ها بود. رد کردن فساد به خانوادهوا یبرا
ها از گناه و فساد و پخش  خانواده ین بود که در هر زمانیت داشت ایاستاد اهم یکه برا یزیچ 

توانستند فساد را  یرا که م یمیدر جامعه است، دور بمانند. او انواع تعال یشدن آن که باعث مرگ روحان
د فقط یداد که انجام ارادة خدا و ورود به ملکوتش نبا یم میداد مثالً تعل یها کنند شرح م داخل خانواده

د یتر خواه د برندهیکتر به مرگ وارد ملکوت خدا شویبخاطر ترس از جهنم باشد، وگرنه هر چه نزد
خودمان  یزندگ یم رویده یم و انجام مییگو یکردکه کامالً درست است چون آننه ما م یبود. آنّا فکر م

ده شده یم، بخشیشو یم و وارد ملکوت خدا میکن یتوبه م یدارد. وقت یمنف ایگران اثرات مثبت یو د
ار یم. اما چون اختیشو یم بسرعت عوض میداشته باش یعیم و اگر قلب واقعاً تشنه و مطیابی ینجات م

جاد یها ایابد. و خرابی یما در آنها ادامه م یزندگ یست، اثرات منفیتوبه با ما ن یگران براید یریگ میتصم
گردد. اگر ما  یم یریجلوگ یشتریب یهایم، از خرابین هر چه زودتر وارد ملکوت خدا شویشود. بنابرا یم

مان را از تولد گرفته تا رفتن به مدرسه و دانشگاه، یر زندگیمس یم و هر جایصادقانه به گذشته نگاه کن
از  یم اگر در هر مقطعیفکر کن م ویریدار شدن را در نظر بگ ها و نوه دار شدن، ازدواج بنه ازدواج و بنه

گذاشت و اگر زمان مرگمان در دست  یگران میا دیخودمان  یزندگ یرو یم، چه اثراتیمرد یزمان م
م. یداشت یت سرعت نجاتمان میاز اهم ید بهترید آنوقت دیم، شایگرفت یم یماتیخودمان بود، چه تصم

ن زمان را که به صالح همه هست یهترمرگمان ب یبرا یم او حتیده یمان را به خدا میزندگ یوقت
ه کرد یده است، گریغام داد که زمان مرگش رسیخدا به او پ یال وقتیکند. مثالً در مورد حزق یانتخاب م

خوبش اجازه بدهد  یخوب کرده و از خدا خواست که بخاطر کارها یو به خدا گفت که چقدر کارها
همان پانزده  یاو اضافه کرد، ول یو پانزده سال به زندگاو را جواب داد  یشتر زنده بماند. خدا دعایاو ب

ن بود یا یاو برا یه و زارید. گریسال باعث گناه او شد و آن گناه باعث جنگ و اسارت فرزندانش گرد
، 11-11  :12 فرزندانش مهم نبود. دوم پادشاهان  یش اثر گناه او رویا بود و براین دنیکه دلش در گرو ا

در  یرد. وقتیگ یماست نفع همه را در نظر م یبود، چون او که پدر آسمان یدرست زمان خدا زمان یول
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د که یگو یربعام مید بخاطر شرارت دلش او را کشت و در مورد پسر یگو یمورد شوهر دوم تامار خدا م
(. 12 :11افت شد خدا او را کشت )اول پادشاهان ی یز خوبیر بود و چون در دل او چیدر خانوادة شر

م و یدان ینده را نمیگران بود. ما همۀ داستان حال و آیا به صالح دیبه صالح خود شخص و همه 
ح یخودمان صد در صد صح یها در مورد بنه یمردم حت یگناه یو ب یما دربارة گناهکار یقضاوتها

 ن است و افکار و شناخت او از افکار و شناخت مایک از ما بهتریهر  یزندگ یستند. نقشۀ خدا براین
ندارد  یدهد. پس تعجب یهمکار خود قرار م یه زندگ ن حال ما را در رایدر ع یباشد، ول یار باالتر میبس

ن است که اگر یشود. اما خبر خوش ا یفراوان روبرو م یها چ و خمیما با پ یکه انجام نقشۀ او در زندگ
 سازد. یم یرا عملا زود آن نقشه یر یم دیمان را بدست او بسپاریزندگ یت کشتیسُکّان و هدا

زدند و  ینامۀ استاد بود با احترام حرف م د که سرگروهها در مورد تامار که نام او در نسبید یآنّا م 
زنند که خدا  یض خدا و قدرت بخشش او مثال میاز ف یا او را هم مثل روت و راحاب بعنوان نمونه

ان بعد از یهودی، تامار بر طبق قانون 7 -1 :1  یها را بکار ببرد. مت نین و مترودتریتواند کوچکتر یم یحت
مرده بودند. پدر شوهرش فکر  یگریبعد از د یکیمرگ شوهرش زن برادر او شده بود و هر دو برادر، 

ش نداد و ید بود که او را به ازدواج پسر بعدین دیتامار است و با ا یمنیُر بد یکرد مرگ آنها تقص یم
که از تامار  یاز سرگروهها با احترام یلیث زنا و گناه تامار شد. خماً باعیکه کرد مستق ییبعلت کارها

دانستند که خدا  یدادند چون همۀ داستان را م یزدند انگار او را مظلوم دانسته و به او حق م یحرف م
گر زنان یا دیدر مورد آنّا و  یرند. ولیده و اجازه داده بود آنها بمیتامار را د یها گفته بود قلب شوهر

ا قادر یآنها را بدانند و  ینکه تمام داستان زندگیدادند که بدون ا یلقه، همان سرگروهها بخود حق ممط
ندازند. یر را به گردن زن بیشان را قضاوت کنند و مثل مردم زمان تامار تقصینند، ایرا بب یباشند قلب کس

از به یدو طرف ن ست و در طالق قلب هریتامار ن یالبته مسئلۀ طالق مثل مسئلۀ مرگ شوهرها
 دارد. یپاکساز
که یم سر داستان استر که استاد ادامه داد، استر ملکه شد و با وجودیم، برگردیدور رفت یلیانگار خ 

جاد یا ین او و مردخایسالها ب یکه در ط یم پارس بود، بخاطر رابطۀ درستیعظ یزن اول در امپراطور
گذاشت. از او  یرگ کرده بود و دلسوز او بود احترام مکه او را بز یکس یعنی، یشده بود هنوز به مردخا

ش پوشش و یاو برا یریپذ حتین اعتماد و نصیداد و ا یح او گوش میگرفت و به نصا یمشورت م
بود که  ین ناشناختگین همننان خود را ناشناخته نگاه داشت. در ایکرد. بنابرا یجاد میحفاظت ا

ببرد و استر را  یان پادشاه که قصد قتل او را داشتند پیه سراتوانست به توطئۀ دو نفر از خواج یمردخا
ح است و یافتند که اخبار صحیق دریانه با خبر سازد. استر هم پادشاه را با خبر کرد و بعد از تحقیمخف

 سان نوشته شد.یخ نویله تاریگر دربار بوسیع مهم دین مطلب هم مثل وقایآندو را بدار زدند. ا
 یا اگر مردخاینستند و  دا یرا با استر م یه واقعاً اگر آندو مرد نسبت مردخاکرد ک یآنّا فکر م 
موضوع را به استر  یلیبست و به هر دل یداد، چشم و گوش خود را م یندة استر نمیبه آ یتیاهم
خاله  یافتاد؟ مثالً اگر مثل دوست یم یداد، چه اتفاق یت نمیا اگر استر به حرف او اهمیگفت، و  ینم
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ماندارش یز و ایعز یکرد که با مرگ پادشاه دختر عمو یمتعصب فکر م یها ا مثل پدر و مادریو خرسه 
کرد، احتماالً پادشاه  یدانست انکار م یا اگر آننه میشود و  یخالص م یهودی ریغ یاز ازدواج با مرد

مقابل مشکالت و  در یوقت ین افتاد که ابیاد ایکرد. او ب یر مییۀ داستان کامالً تغیشد و بق یکشته م
گفت  یبه خود آنّا م یکرد و به همه حت ید، مشکل را انکار میرس یبست م ش با او به بنیها اختالف نظر
مردم با  یئل خانه در خانه بماند، جلو خواست مسا یال خود میز خوب است. آنّا هم که بخیکه همه چ

ن نرفت، بلکه یها منبع مشکالت از بکم نه تن ها کم داشت. اما بعد یصورت خود را سرخ نگه م یلیس
 یگفت وقت یانداخت که م یاد حرف استاد مین آنّا را بیرون هم درز کرد و ایمشکالت بزرگتر شده به ب
 یست، در واقع جلوین یکه سالمتیاست در حال یند سالمتیگو یکنند و م یرهبران قوم دروغ را باور م

  11 :1 ا یرند. کتاب ارمیگ یآن جراحت را م یشفا
صد دروغ کوچک و بزرگ، یصد تا س یگفتند که هر کس بطور متوسط روز یدر شهر فرنگ م 

ط یثبات بود و با شرا شه با یگفت. هم یچ وقت دروغ نمید، اما استاد هیگو یم یمصلحت ریو غ یمصلحت
 ییاآس ب و معجزهیعج یمان نداشتند، کارهایبود که مردم ا ییجا یشد. وقت یها عوض نمیسخت یو حت

کرد هر  ینوقت حرف خود را عوض نمیداد. او ه یدند انجام نمید یرا که شاگردانش هر روزه از او م
نمود. به  یر میشتر تفسیآنها ب یش را برایاق شاگردانش روز به روز عمق حرفهایچند که بسته به اشت

بود که آنّا  ییروزها ند، اما آنروز از آنیاستاد بنش یصحبتها یشه دوست داشت پایل آنّا همین دلیهم
ش قصد کشتن ازدواج او و یها لهید که دشمن با تمام دروغها و حیاد بزند و به همه بگویخواست فر یم
دن چند یدهد، بجز بخش یبه آن نم ییا بهایت یاهم یکنند و کس یرا دارد و انگار همه فقط نگاه م یاب

از سر باز کردن بود. آنّا  یود چون براپشت آن نب یت که قدرتیهوده و بدون احساس مسئولیمشورت ب
د یگو یکرد استاد چه م ینم یکه انگار فرقیۀ داستان را بشنود در حالیبا درد سرش را بلند کرد که بق

 انداخت. یش میاد دردهایگفت او را ب یچون هر چه م
شاه د که پادیۀ داستان را شنیآنّا باز با درد خودش را جمع و جور کرد و راست نشست و بق 
 یریبود، به نخست وز یقوم مردخا یمیو از قوم دشمنان قد یقیعمال یرا بنام هامان که مرد یشخص

 یکردند. اما مردخا یم مید در مقابل او تعظیبا یبرد که همه م یکند و مقام او را آنقدر باال م یانتخاب م
ار ین مطلب هامان را بسیرد. اآو یکرد، در مقابل او سر فرود نم یسجده م یقیواحد حق یکه تنها به خدا

مان او را امتحان کنند خبر سجده ینکه او و ایا یبرا یان مردخایکرد، چون اوالً اطراف یم یعصبان
توانست او را قانع به سجده نمودن در مقابل  ینکس نمیده بودند و دوماً هینکردنش را به هامان رسان

فتد، فکر کرد که بهتر است یدر ب یانست که با مردخاد ید. هامان که خود را بزرگتر از آن میهامان نما
ن ببرد و یشد، از ب یافت میدر مملکت  یهودیآننه  یعنی ی، بلکه همۀ قوم مردخاینه فقط مردخا

هود یبنام قوم  ینکار هامان به پادشاه گفت که قومیا ید. برایق قدرت خود را به همه ثابت نماینطریبد
پادشاه ضرر دارد و  ین آنها برایو قوان یکنند که روش زندگ یم یندگدر مملکت او و بطور پراکنده ز

مُهر کردن  ینکار انگشتر پادشاه را برایا ین بروند. در ضمن عرض کرد که براین قوم از بیبهتر است ا
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خرج آن ده هزار وزنه نقره به خزانۀ پادشاه خواهد داد. پادشاه هم انگشتر خود  یفرمان الزم دارد و برا
هامان نه تنها اجازه و اقتدار  یرون آورده به هامان داد وگفت هم نقره و هم قوم را بتو دادم. بعبارتیرا ب

 هود، بلکه خرج آنرا هم از پادشاه گرفت.یکشتار قوم 
 یطان را براینجا هم هامان همان نقش شیوب افتاد، چون در ایطان دربارة ایاد بحث خدا و شیآنّا  

وب با ین اجازه را به او داده بود. در مورد ایکرد و پادشاه هم مثل خدا ا یم یباز یقوم استر و مردخا
خود را کرد که خود را طرف  یسع یتوانست از خدا پنهان کند ول یاش را نم زهیطان انگیکه شیوجود

هود را یخود را دوست پادشاه و قوم  یگر یوب را دشمن او، هامان هم با موذیخدا نشان بدهد و ا
طان با حوّا کرد یمشابه آننه در ابتدا ش یکار یعنیل خود را به انجام برساند. یکرد تا م یمعرف دشمن او

اد یخ زیتار یطان در طیش یها لهیکرد حیکرد. آنّا فکر م یو به او خود را دوست و خدا را دشمن معرف
وغ گفت و در مورد ن بردن انسان در مورد حوا به خود او دریاز ب یاند، هر چند که برا هم عوض نشده

از هامان استفاده کرد و به پادشاه دروغ گفت، اما  یعنیگر ید ین مورد از انسانیوب به خدا و در ایا
داد. چه  ینکه دشمن را دوست و دوست را دشمن نشان میله بودند و آن ایک حیحال هر سه  بهر

کردند، اما متاسفانه بخاطر  یم یآورادیگر یطان را به همدیلۀ شین حیو آنّا ا یبود که اب یادیز یزمانها
و دشمن خود را  یگریگر، هر کدام دوست خود را دشمن دیکدینبودن و همسنگر نبودن با   یکی

که از آنها دوا نکرده و آنها را در مقابل  یطان دردیلۀ شین اطالع آنها از حیدند و اید یم یگریدوست د
گر و در دو جبهۀ مخالف قرار یشتر در مقابل همدیا بچ، بلکه آنها ریها حفظ نکرده بود که ه لهیآن ح

 داد. یم
د یچقدر با یمثل مردم دور و بر مردخا ی، مردمیر از دشمن اصلینجا بود که بغیب ایآنّا عج یبرا  
خواسته او، خانواده و قومش را در خطر  ا نایکنفر، خواسته یمان یامتحان کردن ا یکار باشند که برایب
 یگرید و آن را بطرف دیشه فکر او را خوانده بود، رشتۀ افکارش را بریتاد که مثل همندازند. اما اسیب

که خدا فرزندانش را در طَبَق گذاشته، آنها را تماشاگاه قرار  یا سوق داد. استاد گفت مگر نخوانده
 یاس شادآورده، لب گذارد و لباس عزا و نفرت را از آنها در یخاکستر تاج م یسر آنها بجا یدهد، رو یم

د کرده شده، یش گذاشته شود و او تمجیله آنها قدرت خدا بنمایکند تا بوس یو پرستش را بر تن آنها م
برد و متوجه شد که  ی، آنّا به منظور استاد پ11 :22 و مزمور  2 : 11 اء یگردد؟ اشع یاریمان بسیباعث ا
گران بگذارد. در ید یانگشت رو ایش فکر کند و یطان در زندگیاد به عمل شیخواهد او ز یاستاد نم

جالل او را در  یباشد تا برقرار یدر مواقع سخت یاقتدار خدا حت یخواهد تمرکز آنّا رو یعوض او م
، بلکه در ین نه فقط در مورد استر و مردخایدم! استاد گفت ایند. پس گفت بله استاد فهمیش ببیزندگ
 د.یها همه در آخر به جالل خدا انجام یبلند ها و یوب و روت هم صادق بود و بعد از پستیمورد ا
ان را در روز یهودیاستاد ادامه داد که هامان کاتبان پادشاه را احضار کرد تا فرمان کشتار و غارت  

سند و آنها را با مُهر پادشاه مُهر کرد و بدست چاپاران داد یج مملکت بنویرا یبه تمام زبانها یبخصوص
ن فرمان باعث اغتشاش در شهر یت آن مملکت ببرند. ایست و هفت والیب و   تا فرمان را به تمام صد
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هم بخاطر عذاب وجدان که  یکه از ماجرا با خبر شد، از شدت غم و چه بسا کم یشوشن شد. مردخا
د یرفت تا به دربار رس یکرد و م یاد و ناله میتن کرد و فر  شروع ماجرا از او بوده، پالس و خاکستر بر

 یق وقتین طریرون دروازه نشست. به همیحق نداشت با پالس به دربار برود، ب یکه کس ییاز آنجا یول
دند و روزه یپوش یکردند، پالس م یم یه و عزاداریان گریهودید، یرس یخبر به ممالک مختلف م

لباس فرستاد تا پالس  یمردخا یناراحت شده بود برا یلید، او که خیخبر به استر رس یگرفتند. وقت یم
ماجرا  ید. مردخایل را پرسیک قاصد از او دلیله یقبول نکرد. استر بوس یاورد، اما مردخایب د را در خو
ان وعده داده یهودیرا به خزانۀ پادشاه در مقابل قتل  یان کرد و گفت که هامان چه نذر هنگفتیرا ب

نکس یدانند که ه ید و همه میآ یبر نم یاز دستم کار ینکه ملکه هستم ولیاست. استر گفت من با ا
خود را بطرف  یینکه پادشاه چوگان طالیپادشاه شود و زنده بماند مگر ا یتواند وارد صحن اندرون ینم

کماه است که بنزد پادشاه خوانده یآن شخص دراز کند و او را نزد خود بخواند. استر اضافه کرد که 
 یکن یم یدر قصر پادشاه زندگ و یجواب فرستاد که فکر نکن چون تو ملکه هست ینشده است. مردخا

به قصر پادشاه برده و اگر تو  ین روزیچن یافت. چه بسا که خدا تو را برای یخواه یین فرمان رهایاز ا
برد. استر  ینخواه یبیدهد، اما آنوقت تو نص یانجام م یگریق دی، خدا کار خود را از طرینکن یکار

زانم هم ید. من و همه کنیریمن سه روز روزه بگ یان شوشن را جمع کن و برایهودیگفت برو و همۀ 
 مت جانم هم تمام شود حاضرم نزد پادشاه بروم.یاگر به ق یم و آنوقت حتیریگ یسه روز روزه م

از  یکیند؟ یب ین ماجرا و رابطۀ انسان با خدا مین ایب یتشابه یا کسید که آینجا استاد پرسیدر ا 
او  یتواند به حضور و صحن اندرون ینم ین است و کسشاگردان گفت بله خدا پادشاه و شاه شاها

قتاً با روح خدا یحق ینکه خودش او را بحضورش خوانده باشد. اگر کسیداخل شود و زنده بماند مگر ا
ن او و شخص یخواند و راه ب یاو شفاعت کرده، خدا او را م یدعا کرده بخواهد نزد او برود، روح برا

 18-11 :8 ان یانجامد. روم یات میآن شخص به ح یگردد و برا یار من آنها برقریباز شده، رابطۀ ب
د و بصحن یخود را پوش یاستاد گفت بله، و ادامه داد که در روز سوم روزه، استر لباس سلطنت 

اش  ییپادشاه رفت. پادشاه که بر تخت نشسته بود، چشمش به استر افتاد و چوگان طال یدروازة اندرون
. استر جلو رفت و نوک عصا را به رسم ادب و قبول دعوت لمس کرد. پادشاه از را بطرف او دراز کرد

دهد. استر هم  یدارد چون اگر نصف مملکت را هم که بخواهد به او م یا د که چه خواستهیاستر پرس
د، هول نشد و یت گرفته بود که چه بگویاش از خدا حکمت و هدا که در زمان دعا و روزة سه روزه

در قصر خود در همان روز  یان خواستۀ خود نرفت، بلکه پادشاه و هامان را به جشنیبفوراً به سر 
از خود یرفع ن ید و با دعوت خود نشان داد که فقط برایدعوت کرد تا در آنجا مسئلت خود را بگو

خود  یروزیدانست و از پ یفتد میا استر آننه قرار بود اتفاق بید آیش او نرفته است. استاد پرسیپ
نکه هامان ابداع کننده و پشت آن ینان داشت؟ پادشاه که هم از فرمان قتل اطالع داشت و هم از ایاطم

از  یزیا چه چیبه پادشاه بدهد و  یدین دعوت انتظار داشت چه اطالع جدیفرمان بود. پس استر از ا
استر دو  ن است که در نقشۀید ایآ یجواب داد آننه بنظر م یخواستۀ خودش به انجام برسد؟ شاگرد
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ست و یهودید که او یفهم یشناخت و م یاش استر را م نکه پادشاه ملکهیا یکیشد.  ید انجام میز بایچ
ر است و از یشر یداند مرد ینکه هامان که او را دوست خود میگر ایشود و د یمشمول فرمان قتل م

ن دشمن است و نه نکه هامایپادشاه و ا یبرا یدلسوز ین فرمان را داده نه از رویشرارت ا یرو
ت کند و هر چه در دل داشت یش پادشاه نرفت که شکایست که استر پیدوست. استاد گفت جالب ن

قدرتِ آرام و کنترل شدة او به رفتارش جهت داد. در واقع او با محبت  یعنی، یزد؟ فروتنیز بریم یرو
نده و افشا کنندة اسرار است و ریرا داشت که خدا انتقام گ ید روحانیمان و دید و این امیاش ا صبورانه

ان یآرام و کنترل شده موضوع ب یطیخواست در مح یکند. بعالوه استر میاوست که دست هامان را رو م
جه از مطرح کردن آن گرفته شود. او هم وقت و زمانها، هم سهم کار خود و هم ین نتیشود که بهتر

برداشتن قدم  یدر دعا و روزه انجام داده، برادانست که کار خود را  یدانست. او م یسهم کار خدا را م
لۀ رفتار پادشاه با او شروع کرده بود و هنوز یت گرفته، اطاعت کرده و خدا برکت خود را بوسیاول هدا

ک یخدا  یسپارد. آخر برا یۀ کار را به خدا میبود. پس با آرامش و صبر بق یتا روز قتل عام وقت باق
  نوقت زمان از دست دریخدا ه یبرا یک روز. بعبارتیسال مثل روز مثل هزار سال است و هزار 

ده یما آفر یم سرعت آن بدست خودش است. او خارج از زمان است و زمان را برایرود، چون تنظ ینم
ست. او محدود به زمان یزمان و ابد ین کتاب باز شدة زمان احاطۀ کامل دارد. او ماورایو خودش به ا

 یعوض کند و کار یز را طوریتواند همه چ یک لحظه میست. او در یة ما نن شدییتع یخهایو به تار
ع یا سریتواند زمان را متوقف کند و  ینباشد. او م یسالها عمل یانسان در ط یکند که انجام آن برا

کنند که انگار  یرفتار م یطور ینظر ست که در هر مشکل و اختالف عت انسانهاین طبیبگرداند. ا
ا همۀ حرف دلشان را نزنند، یانجام ندهند و  یالعمل آن ست و اگر عکسین یفرصت باقگر ید یا قهیدق

د آنرا یداشت و با یادیز یهایبود که آنّا در آن سخت ییاز درسها یکین یرود. ا یز از دست میهمه چ
 شد. یکرد وگرنه زود فراموشش م یم یادآوریمرتب به خودش 

جشن به قصر ملکه رفتند.  ینبال هامان فرستاد و آنها براخالصه با دعوت استر، پادشاه فوراً بد 
جۀ کارش مطمئن بشود، یخواست از نت ید. استر که میوسط جشن باز پادشاه از استر خواستۀ او را پرس

العمل  ن باز صبر کرد تا عکسید. بنابرایگو یکرد که پادشاه به خواهش او بله م یدا مینان پید اول اطمیبا
بار دوم  یند. پس آنها را برایدعوت به جشن شب بعد بب یعنیابل خواهش کوچکترش پادشاه را در مق

ان خواهد کرد. هامان خوشحال و خندان از قصر یاش را ب یدعوت کرد و گفت که فردا خواهش اصل
به خانه رفت زنش زَرَش و  یدن او اوقاتش مکدر شد. وقتیبرخورد و از د یرون آمد و باز به مردخایب

نکه ملکه استر تنها او را یف کردن از مقام خودش و ایانش را دعوت کرد و شروع کرد به تعرهمۀ دوست
اد ین منوال باز دعوت شده است. هامان که باز یبهمراه پادشاه به جشن دعوت کرده و فردا هم به هم

سم در ج یمثل خار یمردخا ینهمه مقام و شوکت دارد، ولیافتاد، ادامه داد که هر چند ا یمردخا
ش متحد و یها شود. زنش که با او و در شرارت یش تار میند روزگار برایب یاوست که هر بار او را م

خالص  یاد دادند که چطور از دست مردخایت آرا به او یۀ دوستانشان، با اکثریکدل بود به همراه بقی
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ادشاه فردا صبح قبل از درست کند و با اجازة پ ین است که دار بلندین کار ایشود. آنها گفتند که بهتر
 ار ب کِشد. را بد یرفتن به جشن، مردخا

کرد که اگر  یداشت فکر م یتوانست افکار او را بخواند. انگار اب یکرد که انگار م ینگاه یآنّا به اب 
گفت و تازه  یپادشاه بود، همان دفعۀ اول آنّا هر چه در فکرش داشت به او م یاستر و او جا یآنّا جا

حال او هم اجازه و هم پول را داده بود. خالصه اگر آنها  دانست، چون بهر یاو را مقصر محتماً هم 
نجا بود که یب اید. عجیکش یهم م یه و عزاداریچ، به دعوا و گرید هیرس یبودند کارشان به جشن که نم
مش  ر آران بود که بخاطینداشت، بلکه مشکل او ا یع و دعا و روزه مشکلیآنّا در مورد داشتن قلب مط

بود  یان افکارش را هر چقدر هم منفین راه، بیرا زود درست کند و در ا یزیخواست هر چ یخانواده م
ند، چون یند ببیب یکه او م یز را آنطوریهم همه چ یگذاشت و انتظار داشت اب یبه حساب صداقت م

د یشن یآنّا را م یتا حرفها پادشاه بود، یجا یماندار بودند. آنوقت فکر کرد که اگر ابیبهر حال هر دو ا
انداخت که چرا با او رو راست نبوده و از اصل و نسب خود او را با خبر نکرده  یر را بگردن او میتقص

ش نمانده بود که بخواهد فکر کند چطور یبرا یا گر حوصلهیکه د ین اشتباه را نکند. ابیاست تا او ا
ست، الاقل مثل ین قانع کرد که اگر آنّا مثل استر نیخود را به ااورد، یرون بین  آنّا را از او بیتواند بهتر یم

داشت  ینکه زن خداپرستیق کند و باز در دل خود از ایست که او را به شرارت تشویزَرَش هم ن
ماندار ین اسم اینکه استاد آنها را مجهز کرده بود که به همیکرد، غافل از ایم یموقت یاحساس خوشحال

 ین استانداردها با محبت کامل زندگیا یشتر و ماورایقانع نباشند و با حکمت ببودن و شرارت نکردن 
 5و2 : 12 مان یکنند. امثال سل

او بخوانند. و  یخ را برایآنشب بعد از جشن، پادشاه نتوانست بخوابد، پس دستور داد تا کتاب تار 
طئۀ دشمنانش، نجات داد. بله، جان پادشاه را با خبر دادن تو ینطور نوشته شده بود که مردخایدر آن ا

رساند بلکه  یکند، نه تنها آنرا به اتمام م یرا شروع م یاو کار یخدا کار خود را شروع کرده بود و وقت
د چه ینجا پادشاه پرسیبرد. در ا یش میبه پ یبرنامۀ منظم یمراحل انجام شدن آن را قدم به قدم رو

دند هامان یاط هست. دیدر ح ید چه کسینیه گفت ببچ. پادشایداده شد؟ گفتند ه یبه مردخا یپاداش
ش از او آنجا بود و ینکه خدا پیرد، غافل از ایرا از پادشاه بگ یآمد که اجازة قتل مردخا ید. او میآ یم

قومش در روزه و دعا و شفاعت  یرا کرده بود. خدا او را که در پالس و خاکستر برا یشفاعت مردخا
نکرد. بله، خادمان گفتند هامان است. پادشاه دستور داخل شدن او را برد، بدست دشمن رها  یبسر م

مناسب  یرا پاداش بدهم، چه پاداش ید بنظر تو اگر من بخواهم کسیوارد شد، از او پرس یداد. وقت
ن است که لباس ین پاداش ایکند، گفت بهتر یکرد پادشاه دربارة او صحبت م یاست. هامان که فکر م

از بزرگان دربار او را در شهر  یکیکرده او را بر اسب مخصوصتان سوار کرده و بر تن او  یپادشاه
دارد. چقدر هامان  یز میکه پادشاه او را دوست دارد و او را عز ین است کسیبگرداند و جار بزند که ا

قت یم، کامالً بر عکس حقیقت دور بود و بهتر بگویصش از منظور پادشاه در اشتباه و از حقیدر تشخ
 د.یرش نه به عزت، بلکه به زلّت خودش انجامیکرد و بر اساس فکر معکوسش، تدب یر مفک
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که در دروازة  یهودی یمردخا یبرا  یرا که گفت یعاً کاریسر یپادشاه به هامان گفت خوب گفت    
د و او را یپوشان یقصر نشسته است انجام بده. هامان هم اسب و لباس را گرفت لباس را به مردخا

دارد. در واقع خدا داشت  یز مین است آنکه پادشاه او را عزیاسب کرد و دور شهر جار زد که اسوار 
را به دروازة قصر  یکرد. آنوقت هامان مردخا یآماده م یندة مردخایت آیموقع یاذهان مردم را برا یحت

به او گفتند اگر د و خودش ماتم زنان به خانه برگشت و به زن و دوستانش ماجرا را گفت. آنها یبرگردان
 شد. یباشد، تو بر او غالب نخواه یهودی، یمردخا یعنی ییگو یکه م یشخص
که در جبهۀ خودش هستند.  ییدشمن آنها یطان دشمن همۀ انسانهاست حتیکرد که ش یآنّا فکر م  

در بان قومش است، اما یداند که خدا پشت یکند. او م یشناسد و آنرا اعتراف م یاو خدا و قدرتش را م
که خود آنها یتر کرد در حال فیده، دلش را ضعیق زن و دوستان هامان او را ترسانین حال از طریع
 را به او داده بودند. یدن مردخایشنهاد بدار کشیپ
افت روز دوم ملکه ببرند. در مجلس، یان دنبال هامان آمدند تا او را به ضیسرا ن موقع خواجهیدر ا  

ست. استر جواب داد اگر خواست و ارادة پادشاه باشد یاستۀ او چد که خویپادشاه از ملکه پرس
فروخته  یبه بردگ ی. اگر بخاطر منفعت پادشاه حتیخواهم جان من و جان قومم را به من ببخش یم

 یکردم. اما دستور قتل عام ما صادر شده است. پادشاه گفت چه کس ین خواهش را نمیم، ایشده بود
رون و به یت از مجلس بیر گفت هامان دشمن قوم من. پادشاه از عصبانکرده است. است ین جسارتیچن

جان خود التماس کند. پس  ید، نزد استر رفت تا برایلرزیباغ قصر رفت. هامان که از ترس بخود م
رت پادشاه بجوش آمد یاو افتاده. غ یتختخواب استر و به پاها ید هامان رویپادشاه بداخل آمد د یوقت

ا یکوکار مهین یمردخا یرا که هامان برا یان گفت داریاز خواجه سرا یکیرا ببرند. و دستور داد او 
نکار انجام شد و ید. ایاش حاضر است. پادشاه گفت او را بر همان دار مصلوب کن کرده بود اآلن در خانه

به دشمن  شدن ینبار با عصبانیکرد اما ا یاش را پاکساز ب خانهین ترتید. او به ایت پادشاه خوابیعصبان
ن فرق احتماالً یکرد که ا ی. آنّا فکر میشدن از دست همسرش وشت ینه مثل قبل با عصبان یاصل
و  یدار ک مرد باالَخره درس زنید هم پادشاه بعنوان یل عشق پادشاه به استر باشد. شایتواند بدل یم
 ییکویمان و نیبوده اما اشه در نظر پادشاه یشدن هم یکین یا ایاد گرفته بود. و یشدن با زنش را  یکی

 استر بود که آنرا نقد کرد.
ت خود را از شوهرش یست که هویر نیتقص یدانست ظاهراً خودش هم ب یهر چند که استر م 
ن آنها نبود، بلکه یکرده بودند و جنگ ب یا پادشاه چه اشتباهین نبود که استر یداشته، اما مسئله ا یمخف

 یزینباره چیدند. و هر چند استاد در ایجنگ یم یبا دشمن اصل ن بود که هر دو متحد شدهیمسئله ا
د هم چون دشمن را ین خود صحبت کردند. و شاینگفت، اما حتماً بعداً استر و پادشاه در مورد مشکل ب

 شان مهم نبود.یگر برایات دیشکست داده بودند جزئ
عاشق هم شده بودند و  یر و پسرش خوانده بود و در آن دختیافتاد که چند روز پ یاد داستانیآنّا ب 

جنگ بروند. آنها  یشان مجبور شدند در دو جبهۀ مقابل هم برایو خانوادگ یط کشوریبر حسب شرا



______________________________________________________________________ 

 112   زرناب از برتر یا وهیم

جاب ینرا ایشان به کشور ایبار خود را بستند و آماده شدند که بروند چون عقل آنها و وفادار کوله یحت
دو نفر در عشق  یکرد که وقت یرند. آنّا فکر میرار بگدان جنگ نتوانستند در مقابل هم قیکرد، اما در م یم

خواهند با هم با دشمن  یه هم بجنگند بلکه میتوانند بر عل یگر نمیشوند، د یم یکیمتحد و  یقیحق
 مشترک مبارزه کنند.

خودش اجازة آن را  یکه پادشاه از کار هامان اطالع داشت و حتید چرا با وجودیدان ید میاستاد پرس 
او از ابتدا هم  یمان شد، هر چند که اراده و شادیکه داده بود پش یا د، با سخنان استر از اجازهداده بو

و نحوة  یکرد، گفت بخاطر فروتن یان نبود؟ همان شاگرد که با دقت داستان را دنبال میهودیقتل عام 
ش یدشاه در حرفهانکه به پایصحبت استر بود و بخاطر احترام او به اراده و منفعت شوهرش پادشاه و ا

 مقام اول را داد.
 یگِلِه بود. در ط یاز آن روزها یکیکروز کاظم به او زنگ زده بود و آنروز یادش آمد که یآنّا  
با هم صحبت  یتلفن یاد بعد از طالقشان، کاظم و آنّا بخاطر داشتن فرزندان مشترک گاهگاهیز یسالها

آنّا، اما  یهایاز فداکار یقدردان یه و دعوا بود و گاهگِلِ یها گاه کردند و ضمن صحبت درباره بنه یم
هم نبود، کمتر در کاظم نکات خوب را  ید و آدم چاپلوسید یاز کاظم نم یقدردان یبرا یلیآنّا چون دل
بودند،  یش کافیآورد. بهر حال آنروز کاظم باز هم گله داشت و آنّا که مشکالت خودش برا یبه زبان م

ده بود به آنّا گفت که به کاظم یرا گذاشت. استاد که مکالمۀ آنها را شن یوشکرد و گ یزود خداحافظ
 یبا امکانات موجود پدر مسئول یکند، ول ید هر چند که او هم مثل همه اشتباه میزنگ بزند و به او بگو

به ن رو ین حرف از ایدن اید که کاظم با شنید یار تعجب کرد وقتین کار را کرد و بسیبوده است. آنّا ا
ن ینهمه سال تازه به ایش خود فکر کرد که بعد از اید. آنّا پیگنج یدر پوست نم یآن رو شد و از شاد

ک جملۀ یبعد از طالق. و  یتنها راه، محبت است حت یو با هر کس یطیده که در هر شرایجه رسینت
ات در یو حگفت که قدرت موت  یبخشد. استاد راست م یم یچه شفا و صلح یدان ز و قدریآم قیتشو

گشتند، جر و  یم ها از مسافرت بر با کاظم و بنه یکبار وقتیش یادش آمد که سالها پیزبان است. آنّا 
ر ید. بله، او تحت تاثیایرون بین بیتوانست از ماش یدند، آنّا نمیکه به شهرشان رسیبحثشان شد و وقت

 یهایبردار  نشمندان توانستند با عکسد که داین فلج شده بود. سالها بعد شنییاز کمر به پا یکلمات منف
بدن مثالً دست شخص را فلج کنند. اگر  یص بدهند که کلمات قدرت دارند اعضایمدرن از مغز تشخ

گفت قدرت یجهت نبود که استاد میهم دارند و ب یگرید یکلمات قدرت دارند فلج کنند، حتماً قدرتها
م، یا ه او خلق شدهیبا کالمش خلق کرد و ما به شبا را یات در زبان است. بعالوه خود خدا دنیموت و ح

 برخوردار است. ییپس کالم ما هم از قدرتها
او را بدست  یر، خانه و زندگیاستاد ادامه داد که پادشاه اخشورش بعد از مصلوب کردن هامان شر 

د. کن یاستر است، داد و از او دعوت کرد که در دربارش زندگ یده بود پسر عمویکه فهم یمردخا
که  یا مانهیداد. استاد گفت با هر پ یش هامان بود گرفت و به مردخایبعالوه انگشترش را هم که پ

ا چَه نَکَن بهر یگفتند چاه کن ته چاهه و  یشود. و در شهر آنّا م یموده میت پیمانه برای، با همان پییمایبپ
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اش را نگرفته  ر هنوز خواسته. استیکن یهمان را درو م یا هر چه بکاریو  ی، اول خودت دوم کسیکس
له دشمن( مُهر شده و قابل یدانست که فرمان قتل عام قوم خدا با مُهر پادشاه )هر چند بوس یبود، اما م

 ین رابطه مناسب و قانونین اجازه را داد که هر چه در ایا یست. پس پادشاه به او و مردخایر نییتغ
ند و مُهر کرده به تمام مملکت بفرستند. استر و سیدهد بنو ینند که جان قومشان را نجات میب یم

مملکت اجازه دارند در  یان در تمام شهرهایهودین کار را کردند و نوشتند که همۀ یهم هم یمردخا
ت آنها را دارد مقاومت کنند، آنها را بکشند و یخود با هر که قصد اذ یرویروز قتل عام با تمام قوت و ن

له چاپاران یج مملکت نوشته شد و بوسیرا ین نوشته به تمام زبانهایند. ایاموالشان را غارت نما
و جشن و سرور بود و  ید شادمانیغام رسیکه پ ید. و در هر شهریر به تمام شهرها رسیالس عیسر
هم لباس  یدند. مردخایدند و از عظمت او ترسیمان آوردند چون کار او را دیاز اقوام به خدا ا یاریبس

ن بر سرش گذاشت و ید و تاج زریپوش ینازک کتان ارغوان یخود را با ردا یجوردد و الیملوکانۀ سف
و  یقوم خدا شاد ین ماجرا برایبودند، رفت. و کل ا یان مردم شوشن که در حال جشن و شادیبه م

عکس  ز بریکه دشمنان قوم خدا منتظر بودند به آنها صدمه بزنند، همه چیحال سرور و احترام آورد. در
و مقام او همۀ سروران و بزرگان  یم خدا بر آنها غالب شدند، چون بخاطر ترس از مردخاشد و قو

ن منوال بود و ده پسر هامان را هم کشتند، یکشور به قوم او کمک کردند. در شوشن هم اوضاع به هم
از  د، به استر گفت قوم تو هر که راین آمارها به گوش پادشاه رسیا یرا تاراج نکردند. وقت یاما کس

ت انجام دهم. استر گفت اگر ارادة یکه برا یدار یگریا درخواست دیدشمنانشان خواستند کشتند آ
پادشاه است، فردا هم مثل امروز بشود. پادشاه اجازه داد و در دو روز هفتاد و هفت هزار نفر از دشمنان 

را تاراج  یکس یند، ولدیقوم خدا را که قصد آزار آنها را داشتند کشتند و پسران هامان را بدار کش
ا تاراج کردن مردم. آنوقت دو روز بعد جشن و ینکردند، چون هدف فقط دفاع از خود بود نه کشتن 

قومش قرار داد که هر  یبرا ین را رسمیبه تمام شهرها نامه نوشت و ا یسرور برقرار کردند. مردخا
ل کرده یتبد یخدا غم آنها را به شادفقرا بفرستند، چون  یه برایرند و هدین دو روز را جشن بگیسال ا

ا طاس انداختن( گذاشتند، چون دشمن آنها یقرعه  یعنیم )فور یبود. آنها اسم آن جشن را فور فور
 ین قرعه را بر سر او و پسرانش و هر کس که برایمرگ آنها قرعه انداخته بود، اما پادشاه ا یهامان برا

 خ ثبت کرد.یدر تار ین ماجرا را مردخاید. تمام ایخواست برگردان یم یقوم خدا بد
ار محترم و مقبول یان قوم خود بسیبعد از اخشورش پادشاه، نفر دوم در کشور شد و در م یمردخا 

ز یآم شه صلحیش رفت و سخنان او همیپ یکه داشت همننان در فروتن یبود. او با وجود مقام و قدرت
ترسد.  یترسد از خدا نم یکه از انسان م یرسد و کست یترسد از انسان نم یکه از خدا م یبود. بله کس

ا یر یتواند بکند و بدون اجازة او چه خ یتنها خدا ما را محبت کرد و با ماست پس انسان به ما چه م
گران یشان نسبت به د افکار خود یکیتواند به ما برساند. ترس مردم از انسان اکثراً بخاطر تار یم یشر

کالس  ینوقت جلویکنند، مثالً آنّا ه یگران میاست که خود با د یدب یا بخاطر کارهایاست و 
کرد که آنها  یا فکر میتوانست حرف بزند اگر افراد آنجا را دوست نداشت و از آنها دلخور بود و  ینم
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رد ینکه در مقابل مردم قرار بگیشد قبل از ا یگروه م سر یشه وقتیل همین دلیاو را دوست ندارند. به هم
خواست که محبت و  یکرد و از خدا م یش میکند، اول قلب خود را در مقابل نور خدا تفتو صحبت 

خواهند  ینها مرا دوست دارند که میگفت که ا یگران به او بدهد و به خودش میافکار مثبت نسبت به د
 د.یبخش یم یآن به او جرأت و شاد یکرد و بجا یاز من بشنوند. آنوقت نور خدا ترس او را محو م

ت خود را ینداشت، اما مسئول یهر چند تنها بود و همسر یهم مثل نعوم یکرد مردخا یآنّا فکر م 
مان را ین قهرمانان ایر شد. آنّا در دلش ایبا حکمت انجام داد که استر هم مثل روت عاقبت بخ یطور

کرد کاش همۀ  یکرد. او آرزو م ین میو در نقشۀ خدا بودند، تحس یاز اتحاد خانوادگ ییبایکه نمونۀ ز
و  یقیحق ین داستانهایو اطاعت را از ا یدر فروتن یها زندگ ها و بخصوص همۀ زن و شوهر خانواده

که هنوز نور به جهان انسانها  یوقت یعنیدور  یکه در زمانها یگرفتند. چون اگر کسان یاد می یخیتار
ببار  یروحان یها وهین میتوانستند چن ی، م امده بود و فقط خبر و وعدة آمدن نور به آنها اعالم شده بودین
آنّا واضح بود و  یاورند. آننه برایوة نور را بعمل بید میکه در نور هستند با یشتر آنانیاورند، چقدر بیب

وجود نداشت،  یادینور ز ین بود که در ازدواجش با ابید ایجنگ یم یو روحان یآن بطور جسمان یبرا
کار آنها بود در  یب، و گناه در کجاینکه مشکل، عید هر بار اایز یها و دعواها با بحث یچون حت

ن آنها وجود یدر ب ید و اتحادیانجام ینم یقیحق یخواه ماند و به توبه و عذر یو ابهام م یکیتار
قتاً غافل بودند از یدر مسائل کوچک اتحاد نباشد. آنها حق یشد اگر حت یکیتوان  ینداشت. چطور م

 یده بود، آنهم نوریشان تابین نور به آنها اعالم شده بود، بلکه خود نور به زندگنکه نه تنها خبر آمدیا
 یزشان را جلویآمدند و همه چ یر نور مید زیست. پس بایکیچ نوع تاریه و هیمثل نور ظهر که بدون سا

وب عقی، 17و11 :12ا ی، کتاب ارم12 :11 بودند. اعمال رسوالن  یوه نور میآن گذاشته بدنبال آوردن م
دادند که نور در  یاورند اگر فقط اجازه میوه را در ازدواجشان ببار بین میتوانستند ا ی، اما چطور م17 :1

  آنها بجز ازدواجشان بتابد؟ یاز زندگ یهر قسمت
 یمیقد ییها بهیاست که نه فقط در کالم است، بلکه کت ییدعا "نور خدا بر شما بتابد."ن دعا که یا 

نور خدا، که نور جهان است، بر ما بتابد، دو  یآنها نوشته شده است. وقت ین دعا رویاند که ا دا کردهیپ
دن جالل او ینکه با دیگر ایم و دیکن یخود توبه م یها بیدن عینکه با دیا یکیرد. یگ یعمل صورت م

طان درست بر عکس ی، ش11-11 : 1 م. اعداد یشو یهش می، در آن قسمت شبیدر هر قسمت از زندگ
ت یاز خدا از او دور شده، انگشت محکوم یاطاعت یبا ب یعنیاهد ما را در جهت مخالف ببرد خو یم

داند  یم. او میه او بشویم و نه جالل خدا را، که مبادا شبینیب خود را ببیم تا نه عیگر بگذاریکدی یرو
و را در ه خدا شدن است، آنهم اطاعت از خدا و راه رفتن با اوست که ایشب یک راه برایکه فقط 
جاد اختالل در راه رفتن آدم و حوا با خدا، به حوا یا یدانست که برا ین را میطان ایم. شینیجاللش بب

کشد، بلکه  یاش را با خدا نم راست گفت که خوردن از درخت ممنوعه او و رابطه یدروغ و کم یکم
توانند در  ید که میگو یدم من دروغ را به مریکند. او هنوز هم ا یک و بد میه خدا عارف به نیاو را شب

ن یخود را بروند و در ع یشان با همسر و خانواده، از دستورات خدا اطاعت نکنند، راهها رفتار و رابطۀ
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ش یکه چند روز پ یا خوبشان را از دست ندهند و روابطشان زنده بماند. آنّا به مقاله یزهایحال چ
 یدیو نور کم بطور شد یکیاز مردم در تار یاریکه بس اند افتهیکرد که دانشمندان در یخوانده بود فکر م

م یو نور خدا چه بطور مستق یشوند. پس ما چقدر به نور جسمان یوسوسه م یر اخالقیغ یکارها یبرا
 م.یازمندیعان خدا )فرزندان نور( نیق مطیو چه از طر

 یند که از انسانها نورا در اخبار خورد که نوشته بود دانشمندان کشف کرده یا آنّا چشمش به مقاله 
ر کرده، یین نور تغیشود و با وجود امراض ا یده نمیمسلح د ریگردد که با چشم غ یفلورسان ساطع م

جاد شود، یاز فعل و انفعاالت بدن ا یل حرارت ناشیست که در اثر تبدین ین نور نوریشود. ا یکمتر م
 ید و شفایا افتهیگفت شما که نجات  یندارد که استاد م یکامالً متفاوت است. پس تعجب یبلکه نور

د. خداوند که خود نور عالم است ما را بعنوان ین جهان هستید نور و نمک ایا افت کردهیروحتان را در
ن نور یا یبزود ین است که روزید ما ایام م و یا قرار داده تا بدرخشین دنیاز خود در ا یکوچک ینورها

که چهل روز را با خدا یده شد وقتید ینمونۀ آن در موس ده شود، چنانکهیر مسلح هم دیبا چشم غ
گران را عمداً ید نور دی، اما تا آنوقت ما نه تنها نبا18 :2ان ی، دوم قرنت22-11 :21 کرد. خروج  یسپر

 یاز به آنها نور و انرژیم که آنها خاموش نشوند و در موقع نید مواظب باشیم، بلکه بایخاموش کن
دن یتاب ر است که یامکانپذ ینکار در صورتیم. و ایکن یم یکه با آنها زندگ یم، بخصوص به کسانیبده

م. هر چند استر نمونۀ یم و در آن راه برویرفته باشیخودمان پذ یزندگ یهمۀ قسمتها ینور را بر رو
که با  یدینکه استاد در عهد جدیم از ایم، اما غافل نباشیاوریوة نور بیست که چطور میار خوبیبس

 یب یبرا ین عهد عذرینکار از استر هم مجهزتر کرده است. در ایا یآنها را برا ینش بسته، حتشاگردا
  وجود ندارد. یبار
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 ،ی، سالمتیمحبت، خوش 
 ،یحلم، مهربان 
 مان،ی، اییکوین 
 22-22 :5ان یغالط... یزکاریتواضع، پره 
 
 

 د شناختیشان خواهیا یها وهیشان را از میا
 ونس(ی ی، و سالمتی)اطاعت، خوش

 
 

 یمعمول یمش از آدمهایشه دوست داشت در تعالیبود، اما هم یکامل ینکه خود الگویاستاد با ا 
وة روح را یقتاً بخواهد میاموزد که هر کس حقین را به شاگردانش بیخواست ا یرا میاورد، زینمونه ب

گفت  یاورد. هر وقت استاد میالقدس آنرا بدست ب و کمک روح یم و سعیتواند با تصم یاشته باشد، مد
القدس  از روح یبا پُر یزندگ یهایو بلند ید در تمام پستیکن ین بود که سعید، منظورش ایکن یسع
 یدانست که با سع ید. وگرنه او میاوریوه بید تا میکن یت او زندگیر نفوذ و هدایاطاعت از او و ز یعنی

توان خود را فروتن  ینم یکاذب خواهد بود. مثالً با سع یا وهیوه آورد، چون آنوقت میتوان م ینم یانسان
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نکه چطور او با یزد و ا یونس را مثال میا بزور خود را مجبور به اطاعت نمود. استاد در آنروز یکرد و 
که فقط  یا وهید. میمبل آرامش بود رساسمش که کبوتر و س یها اطاعت را آموخت و به معنیسخت

ن رحمت و محبت را شخصاً به او یباشد. خدا چشم او را باز کرد و ا یقیمحبت حق ۀجیتواند نت یم
مبدل  یاو به فروتن یل شد و غرور و نژادپرستیک قوم به محبت تبدیآموخت. آنوقت نفرت او به 

 گشت.
پرست هستند  ونس هنوز نژادیدان استاد هم مثل از شاگر یبعض یکرد که حت یش خود فکر میآنّا پ 
دهند که  ینشان م یکنند و اعمال  یاستفاده م یها و کلمات فهینکه خود بدانند، هنوز از لطیبدون ا یو حت

را نسبت به  یپرست ن نژادیباشد. او بخصوص ا یم یآنها نسبت به گروه خاص ینشانۀ عدم محبت واقع
به توبه و نجات  یا عالقه یشد آنها حت یسبب م ید که گاهید یان مشیش سابق آنها در ایمردم هم ک

نوقت باعث ینکه غرور هیدانست و ا یاز غرور م یرا ناش یشان از خود نشان ندهند. آنّا نژادپرستیا
 انجامد. ینم یشود و به نجات کس ینجات نم

 یدل تواند در سخت یبلکه م ست،یغام دهنده نیپ یپرست کرد اشکال فقط در نژاد یآنّا فکر م یاز طرف 
ن روزها اگر یکرد ا یفهمد. مثالً فکر م یا و مردم آن را نمیشنونده هم باشد و بعد فکر کرد واقعاً دن

ه داده ید به آن شخص هدیده است قاعدتاً بایبه او رس ید که ارث بزرگیبگو ید و به شخصیایب یکس
ن خبر دروغ است و آن ید نه، من مطمئنم که انیگو یا در عوض به آن شخص مین دنیشود، اما مردم ا
و  یشاد توأم با سالمت یم، ارث زندگیک باشیخواهد که ما در ارثش شر یکُشند. خدا م یقاصد را هم م

 ینگونه طرفداریفرستد تا بدون ه یا مین خبر به دنیر ای، و او ما را بعنوان قاصد و سفیابد یخوشبخت
د و خوشا بحال آنکه یگو یک مین فرمان لبیم و خوشا بحال آنکه به اینآنرا به همه اعالم ک یو نژادپرست

توانند تنها به چشمان  ید که چطور مردم میفهم ین را هم نمیکند. آنّا ا یک بنه باور مین خبر را مثل یا
افت یرا در یصوت یاز فرکانسها یدانند که مثال گوششان بعض یکه میو حواس خود اعتماد کنند، در حال

افت کنند، اما در هر دو یستند آنها را دریزها دور و بر ماست که حواس ما قادر نیچ یلیکند. خ ینم
ها صورت  دنیدن و شنین دیمان ما ایم، با اجازة خدا و بر حسب ای، اگر بخواهیدنیو ناد یدنید یایدن
ا ید. و یرافشان ددر اط یدنیناد یایشع دعا کرد و خادمش فرشتگان را از دنیکه ال یرند مثل زمانیگ یم
نند. یب یم که در صورت اجازة خدا ما را میبدور خود دار یدنیو ناد یدنید یاینکه ما ابر شاهدان از دنیا

رنده و یگ غامیدهنده و پ غامیط قلب پی، پس شرا1 :1 ان ی، اول قرنت 21 :11 ، اعداد  17 :1 دوم پادشاهان 
ند، بشنود و درک کند. آنّا یرا بب یخص امور روحانالقدس در درک خبر دخالت دارند تا ش دخالت روح

بودند و به آننه  ید مواظب میرا در ازدواجشان صاحب شوند. با ینکه ارث خوشبختیا یهم برا یو اب
د اعتمادشان به یبا یعنیداشتند.  یم شتر از حواسشان یگر اعتماد بیکدیخدا هشدار داده بود و هم به 

در تصور خود از  یا حتیدند و یشن یدند و مید یبود که م ییزهایچش از اعتماد به یهشدار خدا ب
هر چند مجزا، اما  یدنیناد یایو دن یدنید یایشنوند. آخر دن ینند و میب یکردند که م یال میگر خیکدی

 م ما،یکه، بسته به تصم یمانیکنند. ا یدا میمان و اعتماد ما بهم راه پیا با این دو دنیهم اثر دارند و ا یرو
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خوانده  یا ر قرار دهد. آنّا در مقالهیا در جبهۀ شریتواند ما را در جبهۀ خدا  یم یاز زندگ یدر هر قسمت
گر به چشم یند که شوهرش به زنان دیبب یزن یکند و مثالً وقت یقتاً شخص را کور میبود که حسادت حق

چشمش است  یجلو را که ییزهایاز چ یرت و حسادت، عمالً بعضیکند، بعلت غ یدار نگاه میخر
تجربه کرده  یبا اب یاز دعواها یکین موضوع را در یاند.(. آنّا ا ن را با اِسکَن  مغز نشان دادهیند )ایب ینم

از همان  یکیاز روزها که در  یاو پر کند. روز یرا برا یخواست که فرم یم یبود از اب یبود. او مدت
 ید که فرم پر نشده و عصبانیبودند، باز آنّا دحکمت داشتن در رابطه با جنس مخالف  یبحث و جدلها

خواهم آنرا پر  یگر نمید یده یت نمیشده آنرا پاره کرد و در سطل انداخت و گفت حاال که به من اهم
که  یکنجکاو یرون رفت. بعد از رفتن او آنّا از رویام و با قهر از خانه ب گفت آنرا قبالً پر کرده ی. ابیکن
ا نه، رفت سر سطل آشغال و فرم پاره یده است یآنها او را به جنون رسان یدر پ یپ یا دعواهایند آیبب

د که فرم پر شده بود. آنوقت یهم گذاشت و با کمال تعجب د یآنرا پهلو یها رون آورد و تکهیشده را ب
 ه کرد.یو خودش زار زار گر یمتوجه شد که حسادت او را کور کرده بود و نشست و بحال اب

ش را یتهایتوانست صدا و هدا یکرد که در او رشد کرده بود و م یآنّا خدا را شکر مهر چند که  
رشد دارد و درک  یها جا ا را گرفته و حاال حاالیاز در یا دانست که قطره یص دهد، اما او میتشخ
کند، خود  ین خداست که صحبت میداد ا یص میتشخ یقتر شود. وقتیقتر و عمیتواند عم یاو م یروحان
خدا اشتباه  یص صدایبرد. اما او بارها در تشخ یص لذت مین تشخید و از اید یم یماندار بالغیارا 

استاد  یرا پا به پا یادیز یهاینکه سالها گذشت و او سختیتوانست بفهمد چرا. تا ا یکرده بود و نم
خدا را  یمتوجه شد که در کنار استاد بودن باعث شده بود که او نه تنها صدا یکرد. روز یسپر
که در آن  یگریا به کس دیا آن مطلب خطاب به اوست یص دهد آیص دهد، بلکه بتواند تشخیتشخ

غام ضد هم یدو پ یک روز در مورد مطلبیگر مثل گذشته اگر در یاز داشت. آنوقت دیزمان به آن ن
مش یک خطاب به اوست و در تصمیدانست کدام ین میقیب به یباً قریشد و تقر یج نمید، گیشن یم

کرد،  ینوقت ارادة خدا را گم نمیکرد، اما ه یخدا را گم م یهم صدا ید. بله او گاهیگرد یمتزلزل نم
 ست.ییکویاو ن یدانست که ارادة خدا برا یده بود و میچون چش

ط یمشکل او شرا یشناخت ول یخدا را خوب م یخدا نبود، او صدا یص صدایونس تشخیمشکل  
افتن یق نجات یکرد آنها ال یاو بود که فکر م یپرست نوا و نژادیه مردم نعدم محبت او ب یعنیاش،  یقلب
ش از خدا شد. او یاطاعت یاو بود که باعث ب یمحبت ین بید. اید یبهتر از آنها م یلیستند. البد خود را خین

و کامل است و افکار او مافوق افکار اوست. ا یگرفت که خدا دانا ید عمالً درس میع شدن بایمط یبرا
خواستار نجات  یاطاعت از او و برا یخدا، بلکه برا یدن صدایشن یگرفت که نه فقط برا یاد مید یبا
ان فروتن یکبار گفته بود که فروتنان دانا هستند و دانایدانا  یالزم است. پادشاه یگران بودن هم فروتنید

  2 :11و  22: 11 مان یسل  شوند. امثال یو فروتنان باعث نجات جانها م
کرد. تا  یل نبوت مین قوم اسرائیونس در بیل به اسارت آشور برود، ینکه اسرائیاستاد گفت قبل از ا 

ده است و یتخت آشور به اوج خود رسینوا، پایونس گفت که شرارت در شهر نیکروز خدا به ینکه یا
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س که ونیبدشان دست بردارند. اما  یآنها نبوت کند که از کارها یبه او گفت که برود و برا
نکه خدا همه جا یش فرار کند. غافل از اینوا قصد کرد به ترشین یخواست از خدا اطاعت کند، بجا ینم

 یعنیل یاسرائ یش که در جنوب غربیخت. ترشیتوان گر یچ کجا نمیحاضر است و از حضور او به ه
د. او که محبت نوا برویتوانست در جهت مخالف ن یونس میبود که  یین جایبود، دورتر یفعل یایاسپان

د و از ینوا توبه کنند، او آنها را خواهد بخشینست که اگر مردم ن دا یشناخت، م یو بخشش خدا را م
آنها دعا و نبوت  یبرا یخواست حت یه شوند، نمیخواست آنها حتماً بخاطر شرارتشان تنب یکه م ییآنجا

خواست آنها نابود شوند که  یو مکرد  یل احساس خطر میقوم اسرائ ید هم از طرف آنها برایکند. شا
افا یونس به یحال  ل به اسارت آشور رفت. بهریجا نبود، چون بعدها اسرائیاد هم بیاحساس خطر او ز

  شد. یاش را داد و سوار کشت هیش برود. کرایبه ترش یرفت تا از آنجا با کشت
غرق شود. مَلّاحان  یکشتک بود یکه نزدیشد بطور یا طوفانید و دریا وزانیبر در یدیخدا باد شد 

سبک  یختند تا کشتیر یا میکردند و اسبابها را به در یخود دعا م یده بودند هر کدام به خدایکه ترس
ه بلند یرفته بود آمد و به او گفت تو هم مثل بق ینیونس که به خواب سنگینزد  یکشت یشود. ناخدا

م که یم تا بدانیندازیفتند بهتر است قرعه بد ما را نجات دهد. آنوقت گیت دعا کن تا شایشو و به خدا
دند به یونس افتاد. از او پرسیبسر ما آمده است. قرعه انداختند و قرعه به اسم  ین بال بخاطر چه کسیا

 ی. او گفت عبرانیهست ی، اهل کجا و از چه قومیا ست، از کجا آمدهی، شغل تو چیا ما بگو چه کرده
باشم، اما فعالً در حال فرار از فرمان او هستم.  ین ترسان میمان و زمنندة آسیآفر یهوه خدایهستم و از 

به همراه ندارد. آنها از  یزیو طوفانها چ ینش جز سخت ایشخص و اطراف یبله، فرار از فرمان خدا برا
دانم که  یا آرام شود؟ او به آنها گفت میم تا دریدند که با تو چه کنیدند و پرسیترس یلیونس خیاعتراف 

ونس یرسد  یا آرام شود. بنظر مید تا دریندازیا بیجاد شده، مرا برداشته به درین طوفان بخاطر من ایا
د که بنظر من یخواست به خدا بگو ید هم میعدالت بدهد. شا یجانش را برا ید که حتیترس ینم

و اگر آن شخص خود من باشم  ید مجازات شود حتیکند با یگناه م یکس ین است که وقتیعدالت ا
ن بود که فقط انجام یندازند. اما مشکل او ایا بیاش از مَلّاحان خواست او را به در دهیثابت کردن عق یبرا

خبر بود. او  یض و بخشش بود بیدانست و از عدالت کامل خدا که در ف یعت را میعدالت خدا در شر
ا و عدالت کامل و ن عدالت خدیدانست. او فرق ب یآنرا عدالت نم یاز بخشش خدا با خبر بود ول

عدالت خداست، اما  یایعت گویدانست که شر ی، او نم11 و 12  :1  ال یدانست. دان یخدا را نم یجاودان
خدا، و  یعدالت خدا، عدالت جاودان یاوست. )تمام یعدالت کامل و جاودان یایض و بخشش گویف

 (2 : 1  یآفتاب عدالت او. مالک
ا یونس را به درید مجبور نباشند یبرسانند تا شا یبه خشک را یکردند کشت یم یمَلّاحان که سع 

 یتوانند جلو بروند. پس همگ یشود و آنها نم یدتر میدتر و شدیندازند، متوجه شدند که طوفان شدیب
ونس را یندازد و آنوقت یونس را به گردن آنها نیهوه دعا کردند که جانشان را نجات دهد و خون یبه 

 یاو قربان یشتر از خداوند بترسند و براین باعث شد که آنها بیا آرام شد. ایا انداختند و دریبه در



______________________________________________________________________ 

 111   زرناب از برتر یا وهیم

ونس فرستاد تا او را ببلعد و او سه یبه سر راه  یبزرگ یض و رحمش ماهیبگذرانند. و اما خدا بخاطر ف
ه او طوفان آرام یب او کرد و با تنبیونس نصیبود. خدا عدالت را طبق باور  یشبانه روز در شکم ماه

باشد که به درس  یاو فرصت یض و رحمتش به او نشان داد تا برایشد، اما عدالت کامل خود را با ف
 خدا مافوق راهها و نظرات اوست. یابد که راههایکه در آن کامالً دریاطاعت از خدا برسد. فرصت

از  یکیآسا در  غول ییایوانات درین حیاز ا یکیخواند که جسد  یآنّا آنروز صبح در اخبار م 
ن یاز ا ین آثاریونس نبود که چنی ین دفعۀ اول بعد از ماجرایدا شده و ایانوس آرام پیسواحل اق

بزرگ و در قعر  یونس خود را در شکم ماهی یحال وقت بهر  شد. یده مید ییایالجثۀ در میموجودات عظ
اء که نه در شکم یگر مردان خدا چون داوود و ارمید، از همانجا شروع به دعا کرد و مثل دید یکیتار
نمود و نجات از طرف خدا  یمشابه قرار گرفته بودند، شروع به توبه و شکرگزار یطیدر شرا یول یماه
بود اعالم  یکه هنوز در شکم ماهی، و در حال51-55 :2 اء یارم یو مراث 22 ش اعالم کرد. مزموریشاپیرا پ

اش از حضور خدا  یاطاعت یبخاطر بکه یداده و با وجود یخالص یکرد که خدا او را از شکم ماه
ح داده یط خود را به خدا توضیش تمام شراید. او در دعایاو را خواهد د یانداخته شده است، اما باز رو

ده شده است. او از یش شنیداند که دعا یش به او اعتماد کرده و میهاید که در تمام سختیگو یم
را رها کرده دروغ را باور کند و قول داد آننه با  یخواهد خوب یاش توبه کرد و گفت که نم یاطاعت یب

نجاتش شکر  یانجام نداده بود به انجام برساند. و در آخر باز خدا را برا یخدا قرار گذاشته بود، ول
د، به یکار او را د خدا قلب توبه ین دعا هفت مرتبه اعتراف مثبت و اعالم نجات کرد، وقتیکرد. او در ا

ندازد. همانطور که یرون بینوا ببرد و در ساحل او را از دهانش بیونس را به نی دستور داد که یآن ماه
آتش  یبو یان آتش باعث حضور خدا شد و به آنها حتیشک، و عبدنعو در میشدرک، م یشکرگزار

اد یح با خدا را در دعا ینکرد. او فرمول رابطۀ صح یاثر ید معدة ماهیط و اسیونس هم شراید، به ینرس
که داوود هم بلد بود و در تمام عمرش چه در خفا و چه در مالء عام آنرا  ید. همان فرمولگرفته بو
ش عمل کند، در همه حال یها ن بود که در هر حال شکر کند، به وعدهیداد. و آن فرمول ا یانجام م

ستد و یااو ب یها وعده یمان نزد خدا ببرد، رویش را با توبه، اعتماد و ایهایدعاها، درد دلها، و تنگ
کرد که  ینّا آرزو م ، آ7 و 1 :1 ان یپیلی، ف 15 و 11 : 52د کند. مزمور یند و خدا را تمجیآنوقت نجات خدا را بب

د آنّا ید یکاش کاظم وقتیتر گرفته بودند. ا یگر جدیکدیعهد خود را به  یا او و ابیکاش او وکاظم و یا
ت بعهده گرفته بود و شهرش را همراه یمسئول مجبور به ترک شهرش است، او هم بخاطر عهدش به آنّا

شان  د، بخاطر عهد و وعدهید یازدواجشان م یضیغم آنّا را از مر یوقت یکاش ابیاو ترک کرده بود و ا
شد و هر بار او را رها  ید نمیام کرد، زود نا یلها گوش نمیگر به حرف ظاهراً دوست و فامیبه همد

 گشت. ینم به شهرش بر کرد، و یت فرار نمینکرده، از مسئول
د به او یآنجا رس ینوا برود و وقتیبار دوم به او گفت به داخل ن ید، برایونس را دیخدا که توبۀ  

در مورد  ینطور است که وقتیکرد هنوز هم روش خدا هم ید. آنّا فکر مید که به مردم چه بگویگو یم
دهد و  یقات به ما همۀ نقشه را نشان نمم، خدا اکثر اویخواه یت خدا را میم و هدایکن یدعا م یمطلب
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ات یقاً جزئیدق ین مطلب صحبت کن ولیا با فالن کس در مورد اید مثالً به فالن جا برو و یگو یفقط م
مان و اعتماد به او باشد. او اکثراً بعد از دعا به ما یا ید تا اطاعت از رویگو یجۀ آن را نمیصحبت و نت
بخشد و کلمات درست و  یما آمده حکمت م یالقدس به همکار حدهد و آنوقت رو یم یدستورالعمل

 د.یبنما یگریاگر ظاهراً در همانوقت طور د یشود، حت یم یجار یجۀ عالینت
نوا رفت. یاد گرفته بود، فرمان خدا را اطاعت کرد و به نیها اطاعت را  بتیونس با مصینبار که یا 

ک روز راه ینکه در شهر به اندازة ید. بعد از ایکش یدن آن سه روز طول میبود که د ینوا شهر بزرگین
ن خواهد ینوا از بیبعد از چهل روز ن"ش را بلند کرد و نبوت کرده گفت یرفته بود، در وسط شهر صدا

دند و روزه یمان آوردند و از بزرگ و کوچک پالس پوشیدند بخدا این نبوت را شنی. مردم که ا"رفت
خود را کند و به رسم  ین آمد و ردایید، از تخت خود پایخبر را شن نیا ینویپادشاه ن یگرفتند. وقت

نوا افراد فرستاد و دستور داد ین یده، در خاکستر نشست. آنوقت پادشاه در همه جایپالس پوش یعزادار
مان شود و ین کار را بکنند و در روزه بمانند تا بلکه خدا از خشم خود پشیوانات همیح یکه همه حت

د که آنها توبه کرده، از اعمال زشتشان بازگشت یخدا د ین طور هم شد و وقتینکند. هم آنها را هالک
ونس یها موعظۀ  د بنهینینجا استاد گفت ببیمان شد و آن بال را از سر آنها رفع کرد. در ایاند، پش کرده
ورد. ک جمله از طرف خدا بود، همۀ شهر را به توبه و نجات آیچون همان  یک جمله بود، ولیفقط 

 ینطور قلبهایت او موعظه شود و همینطور با هدایشود، هم یکاش در هر جا که کالم خدا موعظه میا
  11 و12  :1 ، مکاشفه 11 :11  یمردم نرم گردد. مت

ا ید آیگو یشده بود، به خدا م یار عصبانین بخشش خدا بسیونس که از ایاستاد ادامه داد و گفت  
م و پر محبت و یرح ین را نگفتم که تو خدای، همیت را دادین مأموریادر کشورم بودم و به من  یوقت

خواهد زنده  یدلم نم یگر حتیش فرار کردم. حاال دین هم بود که به ترشی؟ بخاطر همیهست یا بخشنده
اگر آنها  یشود؟ حت یگران عصبانیا درست است که از بخشش او به دیبمانم. خدا به او جواب داد که آ

ده بود یربعام چشیل در زمان یقوم اسرائ ةم خدا را درباریونس تجربۀ بخشش عظیشند؟ دشمنان او با
گران و ید یخواست نه برا یخود و قوم خود م ینجا بود که بخشش خدا را فقط برایجالب ا یول

ت و قهر خود از یونس در همان عصبانی، 28-12 :11 دشمنان قومش. دوم پادشاهان  یمخصوصاً نه برا
د داشت که خدا آنها را ید هم هنوز امیرون رفت تا مجبور به تحمل آن قوم نشود و شایهر بخدا از ش

د او که مرد خدا بود یکه خداوند داده بود با یمین معجزه و نجات عظیکه با ایه کند در حالیتنب
کرد و بس و به  یگران فکر میگناهان د یعت و بزرگیشد، اما او فقط به عدالت و شر یخوشحال م

ده بودند. او یاعمالشان را ند ینداشت چون گناهکار بودند و هنوز سزا یها دل خوشینکه از آشوریا
افتد. پس خدا که  یبه شهر م یند چه اتفاقیر آن نشست و منتظر شد ببیخود ساخت و ز یبرا یبانیسا

نمو داد که  یرد و آنرا طویانیرو ییدهد، کدو یاد میرا به مردم  یها مطالب روحان معموالً با مَثَل
 یآن روز در صبح زود خدا کرم یخوشحال شد. اما فردا یلیونس خیونس درست شد. ی یبرا یبانیسا

فرستاد و آفتاب سوزان بر سر  یآفتاب در آمد خدا باد گرم یفرستاد تا کدو را بزند و خشک کند. وقت
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ا درست ید آیز از او پرسرد. خدا بایکاش بمیکه طاقت او بسر آمد و دعا کرد که اید بحدیونس تابی
ونس که بقول معروف به مرگ خود و ضرر یشود؟  یاست که بخاطر از دست دادن کدو عصبان

غ نکرد و گفت بله، درست است که تا بحد مرگ یدو کردن با خدا هم در و کیبود، از  یصاحبش راض
سوخت، در  یه بوددیو زحمت آنرا نکش یکه نکاشته بود ییکدو یباشم. خدا گفت دل تو برا یعصبان
ش از ینوا که در آن تنها بین یا دل من براین رفت. آیک شب در آمد و شب بعد از بیکه آن کدو یحال

ل یو دوم سموئ 21 :18ال ید بسوزد؟ حزقیهم وجود دارند نبا یادیوانات زیست هزار بنه و حیصد و ب
 11: 11 

کردند. او از  یم یون نفر زندگیک ملیتا  ن ششصد هزارینوا بیاستاد گفت احتماالً در آن زمان در ن 
شان حاضر یعمل ید صبح زود در کالسهایر وقت بود و همه باینگفت، چون د یزیۀ ماجرا چیبق
شود نه با  یاست که اطاعت آموخته م یعمل یبتهایکرد که واقعاً با مص یشدند. آنّا فکر م یم
که  ید بلکه در آرامش و آنهم آرامشیآ یوة عدالت بعمل نمیعت. و در خشم میمرتب شر یها یادآوری

 ض و بخشش است.یاز ف یناش
گر که آنها هم احتماالً در فکر یدو نفر د یکیشده بود و فقط آنّا و استاد مانده بودند و  یکالس خال 

 یکردند. استاد به همان چند نفر گفت که برا یسه میونس مقایات یشان را با تجربیزندگ یبتهایخود مص
ونس ید، و اما یجنگ یادیقومش با پادشاهان ز یوشع برایمقرر شده بود.  یوشع جنگیمثل ونس هم ی

نجات قوم دشمنش. و بعد از  ینجات قومش بلکه برا یدر جنگ بود، آنهم نه برا یبا مَلِک نژادپرست
ک از شما هم در آسمان یونس بنام هر یوشع و یگرفت. مثل داستان  یبود که در خود آرام یروزیپ
 یرا برا یید و چه جاهایرا شکست داد ییها د و چه مَلِکیدینوشته شده است که چطور جنگ یستاندا

گفت، به  یوشع مید. خدا همانطور که به یشد ید و باعث نجات چه کسانیآورد بتصرف در یچه کسان
د کن و د نترس من با تو هستم فقط به من اعتمایگو ید هر روزه میجنگ یهمۀ شما هم که در جبهۀ او م

وشع و یم و یع من باش، چون برکات من آنطرف اطاعت تو منتظرت هستند چنانکه در مورد ابراهیمط
  11-11 :21 ، اعداد 18-11 : 11 ش یدایاطاعت، نبود. پ یقوم  ب ین بود و برایب چنیکال

انست که آن د یغام او را بدهد، میونس گفت برود و به قوم آشور پیخدا به  یکرد که وقت یآنّا فکر م 
ع یکرد و مط یونس خودش توبه نمیکه آمادة برداشت باشد، آمادة توبه است و اگر  یقوم مثل حصاد

غام یشد. بعالوه بدون واعظ چگونه پ یاد، چه بسا دل آنها سخت م د یغام را به آنها نمیشد و پ یخدا نم
د آفتاب بر خشم شما غروب ینگذارگفت  ینکه استاد میاورند؟ از ایمان بیدند تا توبه کرده ایشن یرا م

ر شده و یت شود وگرنه دید رعایوجود دارد و با یت زمانیز محدودیهر چ یکند، معلوم است که برا
نکه توبه کرد و دستور یبا ا یونس حتی، 11 -21 :11 و اعداد  11 :1 ان ید. افسسیتوان برگردان یزمان را نم

ن بهتر یل شد. اما اید تا خشمش به آرامش تبدیخدا گذراندر مصاحبت با  یخدا را انجام داد، اما مدت
رد و زمان از دست برود. چون در یتوبه و اطاعش را بگ یداد خشمش جلو ینکه اجازه میبود از ا

د و بعد بضرر مردم که یپوس یم یشد که در شکم ماه یآنصورت اول از همه به ضرر خودش تمام م
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ونس، حصاد ی یاطاعت یشد. البته خدا بخاطر ب یران مینوا ویوز نکردند و واقعا بعد از چهل ر یتوبه نم
را  یگرید او کس دینمود. شا یگرفت و فرصت توبه کردن را از قوم آشور صلب نم یده نمیآماده را ند

 یا ا فرستادن فرشتهید با معجزات و یکرد، و شا یا با آنها صحبت مید با خواب و رؤیفرستاد، شا یم
کردند  یاز او گم نشود و قوم توبه م یا کرد تا گمشده یرها میحال او تدب کرد. بهر یمچشم آنها را باز 
ضرر  یاطاعت یان آنکه قطعاً از بین می، اما در ا11 :11 ل یونس توبه کردند. دوم سموئیچنانکه با موعظۀ 

ب ونس مرتینجات همه بود. همۀ ما انسانها هم مثل  یخدا برا یونس بود و سعیکرد خود  یم
م، اما یآور یاز داخل شکم نهنگ سر در م یم و گاهیانداز یها و دست اندازها م مان را به چالهیزندگ

هستند،  یسالمت یکو دارد و همۀ آن فکرها فکرهایو ن یعال یها و فکرها ک از ما نقشهیهر  یخدا برا
ونس بود. یکه منتظر توبۀ ک از انسانهاست همانطور یهمه جانبه. او با صبر منتظر توبۀ هر  یآنهم سالمت

اد داده بود که یگفتند فقط مرگ است که چاره ندارد، اما در شهر محبت استاد به آنها  یدر شهر آنّا م
نکه چهار روز از یزد که چطور خدا او را بعد از ا یلعاذر را میآنها مثال ا یمرگ هم چاره دارد و برا

هزار   دند هر چند که آن واقعه در دویفهم یب من را خویمرگش گذشته بود زنده کرد و شاگردانش ا
ن تجربۀ زنده شدن را در روح یک ایدند چون هر یفهم یش انجام شده بود. آنها حرف او را میسال پ
مثل اعماق  ییل مختلف مثل خشم و دعوا در جایکبار بلکه هر بار که بدالیده بودند. و نه فقط یچش

دند، و توبه ید یر میود را گم شده و به عقب برگشته و اسا خیکردند و  یر میشکم نهنگ و کوسه گ
دوباره را تجربه  یآورد و باز بدست آوردن فرصت یرون میت بیکردند، خدا آنها را از آن موقع یم
ا یبه او داده بود، آ یا نهیکه خدا در هر زم یا دوباره یکرد که در تمام فرصتها یکردند. آنّا فکر م یم

ا نه و داستان او در آسمان چطور نوشته یاد گرفته بود یدرسش را در آن قسمت ونس یباالَخره مثل 
 شد. یم یاریونس باعث نجات بسیو داستان او هم مثل  یکاش زندگین بود که ایاو ا یشد؟ آرزو یم
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 ،ی، سالمتیمحبت، خوش 
 ،یحلم، مهربان 
 مان،ی، اییکوین 
 22-22 :5ان یغالط... یزکاریتواضع، پره 
 
 

 در هر حال خوشبخت
 
 

نم باران،  یا، بویدر یتازه، بو ةقهو ید؟ با بویدار شویب یید با چه بویشما هر صبح دوست دار 
 یم که شب قبل وقتیگل مر یا بویاس کنار حوض، یگل  یشب قبل، بو آتش ۀم سوختیچوب ن یبو

ها را دوست  ن بویشما در گلدان کنار تختتان گذاشته بود؟ آنّا ا یبهترتان برا ۀد نصفیخواب بود
ر شده یپ یلیشد، چون سگش خ یدار میفضوالت سگ ب یآنها هر روز صبح با بو یبجا یداشت ولیم

ز کردن آن یاز وقتش صرف تم یساعت میع فضوالتش نداشت. اول هر صبح ندف یرو یادیبود و کنترل ز
برد.  یرون میراه رفتن ب یگذاشت و او را برا یتازه م یسگش آب و غذا یشد و بعد برا یفضوالت م

، یا نرفتن به مسافرت که بخاطر پَریمثل دعوت نکردن دوستان و  ییها تیت، خرج و محدودیمسئول
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بود که  ین مخلوقیوفادارتر یمافوق طاقت آنّا بود. اما هر چه بود پَر یه بود گاهجاد شدیسگ خانواده ا
ها ازدواج کردند،  کرد. همه رفته بودند، بنه یتر م ها را قابل تحملین همۀ سختیده بود و ایدر عمرش د

قبت ا آخر و عایض. آیر و مریک سگ پیآنّا خاطرات مانده بود و  یبه شهرشان برگشت و فقط برا یاب
ک بخار بود. یمثل  یع، ولیش هر چند پر از همه نوع داستان و وقایآمد که زندگ ین بود؟ بنظر میاو هم

را که خدا به ما وعده داده است، بدست  ینیو زم یآسمان یها ا همۀ وعدهین دنیاستاد گفته بود که در ا
مان ین وعده داده است، با ایزم یدانست که آننه خدا بر رو ی، اما آنّا م12-28 :11ان یم عبرانیآور ینم

 یبر رو ید داشته باشد که روزیتواند ام یخدا مطابق کند، م یخود را با راهها یمال اوست و اگر راهها
موفق داشته باشد. آخر وعدة ازدواج موفق مربوط به بهشت نبود  یا ازدواجین دنین و در همین زمیهم

ست و همه مثل فرشتگان ین ید که در بهشت ازدواجا بود، چون خود استاد گفته بوین دنیو مال ا
نکه یخدا و قبل از ا یها ن کار را کردند و قبل از انجام کامل وعدهیمان هم همیخواهند بود. قهرمانان ا

مان یستادند و آنرا با ایاز طرف خدا ا یا وعده یا هر کدام بر روین دنیشان بروند، در ایبه خانۀ آسمان
کرد و  یضش هم احساس حماقت میر و مری، اما فعالً که آنّا تنها و با سگ پ11 ان یافت کردند. عبرانیدر

اش گرفت، چون در شهرشان  اش را گم کرده بود و در همان حال خنده کرد که خانه یهم احساس م
رد و خدا را شکر ک یآور ادیبره. و باز به خودش  یبره اما راه به منزل م یر بار به منزل نمیگفتند خر پ یم

برد و هم بار  یکُره االغ کوچک هم اگر خداوند بر آن باشد، هم راه به منزل م یکه در شهر محبت حت
خود را در  یبود که دوباره روز یدیآنّا هم ام یوغش آسان است. پس برایچون بار او سبک و 

 اش احساس کند. خانه
ل پنجاه در صد به طالق برسد، نکه اگر ازدواج اویدانست و ا یا را میطالق در دن یآنّا آمارها 

ز یک چیدر حدود نود در صد خواهد بود. اما آنّا  یزیازدواج دوم هفتاد و پنج در صد و ازدواج سوم چ
که او را دوست دارند و در هر حال و  یآنان یض خداوندش بود برایدانست و آن ف یگر را هم مید
د و در هر ید شاد باشیگو یاو م یفته بود که وقتاد گریع او هستند. آنّا از استاد یط، مطیرغم شرا یعل

اعتماد به خدا قرار داده  یبرا ین امر را نشانین است که او اطاعت از ایا ید برایم شاد باشیگو یحال م
رفته و باور کرده است که خدا قادر به عوض کردن یپذ یعنیتواند در هر حال شاد باشد  یاست. آنکه م

ز، بخصوص در یکند چون همه چ یر نمینوقت دیت است و او هین موقعیهتربه ب یتیموقع  ل هریو تبد
شتر و یشان بین کنترل خدا با وجود اعتماد آنها به او در زندگیفرزندانش، در کنترل اوست و ا یزندگ

دانست که  ین را هم میدانست که مرد سر خانواده و مثل سقف خانه است. اما او ا یشود. او م یشتر میب
تش را رها یعمالً مسئول یدانست که اگر مرد یسقفهاست. او م یباال یر مرد است و سقفخداوند س

 یدانست که اگر زنش او را فرار ین را هم میماند. اما او ا ین و حفاظت میکند، خانوادة او بدون تأم
 آن سقف را خود خداوند پر یحفظ خانواده کرده باشد، جا یخود را برا یسع ینداده باشد و تمام

ن و محافظت کرده بود. یده بود که بدون شوهر، خداوند او را با جالل تأمین را بارها چشیکند. آنّا ا یم
ده بود، رفت یبجان رس یکه از دست اب یاز دفعات یکی یده بود. حتیکه با وجود شوهر آنرا ننش یجالل
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اشکها  یه در البالکرد ک یه مینشست و زار زار گر یمکتین یخسته شد رو یرون قدم بزند، وقتیب
اد یبود که آنّا را ب یش افتاد. آنرا برداشت و آن حلقۀ انگشترین در کنار پایزم یرو یزیچشمش به چ

بود که خداوند شوهر  یعهد یآور ادیآنّا آن حلقه  یافت. برای یعهدش با خدا انداخت و از آن تسل
سوخت که فقط چشمشان را  یم یشوهرانآن  ی، چقدر دل آنّا برا5 :51 ا یاو و مواظب اوست. اشع یاصل
شکنند. چه اعتماد  یگذارند و اعتماد خداوندشان را نسبت به خود م یاشتباهات زنشان م یرو
بگذارد، و چه دردناک است شکستن  یا خود سر خانواده یرا بجا یاست که خداوند کس یشکوه پر
دهد.  یانجام نم ینوقت کاریت که هاس یکند، کس ینوقت اشتباه نمیکه ه یند کسیگو ین اعتماد. میا

کرده و  یاریند، او را یب یاو را م ینکند، چون خدا سع یخود را خال یبا وجود اشتباهات جا یاگر مرد
گر تحملش ین بود که دیاش ا کرد و بهانه یش را خالیشود. اما اگر جا یاو باالَخره در کارش ماهر م

کرده، فقط ترک  یب دهد که اگر هم اشتباهیرا فرتواند خود  یم یتمام شده است، آنوقت براحت
زند. اما اگر  یهم از او سر نم یگر اشتباهیکند، د یاش را ترک م فهیکه وظ یکردنش بوده و مسلماً کس

د بدنبال آنها یکه با ید باشد، در وقتیست که بایخود را ترک کنند، مرد اگر آن سر یها جا ا بنهیزن و 
بعد از مرگ  یدارو ر و نوشید یلیگر خیخواهد و د یکه خودش م یزمان کند نه ینکار را میبرود ا

جمع کردن خانواده انجام  یح برایزة صحیو انگ یخود را با فروتن ین سعیسهراب است. اگر او آخر
 ین بعنوان سر خانواده، کاظم و ابیکند. در مورد حفاظت و تأم یبدهد، خداوند هم او را مدد م

بود هر چند  ین کنندة خوبیاش تأم خانواده یگفت نداشتند. کاظم برا یاستاد م را که ینکدام تعادلیه
نمود چون حفاظت  ینما حفاظت نم بره یر و از گرگهایاش را از شر کرد، اما خانواده یکه در آن افراط م
و ک شوهر متجدد رفتار کند یخواست مثل  یگرفت. او م ی، کنترل، و اختقان اشتباه میرا با مرد ساالر
ن را فقط یتأم یبعلت محتاط بودنش در خرج کردن، معن یبطرفش نباشد. و اما اب یتیانگشت محکوم
از به بودن آنهاست. یکه خودش باور داشت ن ییزهایدانست و آنهم چ یم یزندگ یازهایبرآورده کردن ن

 یبرا یل به زندان دردناکین حفاظت تبدیا یو در مورد محافظت آنقدر فرا رفته بود که برقرار
د، بلکه در مواقع یجنگ یخود با مشکالت م یدر همۀ عمرش نه تنها با سع یاش شده بود. اب خانواده

زد. غافل از  یاز آن دامن م یناش ین جنگ و خستگیبه ا یطلب نبود خودش با کمال یگر هم که جنگید
راه  یرا ببرند و در ط ن جنگیو صبر ا یکو قدرت داده شده بود که در آرامینکه به شاگردان استاد نیا

 شان لذت ببرند و در هر حال خوشبخت باشند.یاز زندگ
ن و خاطرات یسنگ یبرد، وجود بارها یعتر به طالق میکه ازدواج دوم و سوم را سر یاز مسائل یکی 

 یزیکنند. اگر چ یم یشتر انسانها با خاطراتشان زندگیشان است. بیقبل ین دو طرف از زندگیریتلخ و ش
از دست دادن آن  یکند که او برا یان کنند، همسرشان فکر میندازد و آن را بیب یاد خاطرة خوبیا بآنها ر

اد خاطرات بد از همسر سابقش یشود. و اگر ب یجه حسود و محزون میخورَد. و در نت یزمان افسوس م
د هم اگر یشود. شا یا به همسر سابق او میدر همسرش نسبت به او و  یجاد تلخید، باعث ایبگو یبد
شان استفاده کند. اما بهر حال یدن نقاط ضعف همسرش از آنها در دعواهایانتقامجو باشد با فهم یلیخ
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قرار  یاعتماد یو ب یو افکار منف یکند، خودش مورد تلخ یبت مین است که هر که غیا یقانون عموم
قت ما یبت. اما حقینه غت نباشد، تهمت است یت است چون اگر واقعیبت اکثر اوقات واقعیرد. غیگ یم

موجود باعث اسارت هستند  یتهایشتر واقعی، تازه ب21 و 21و21 :8وحنا یل یت. انجیکند نه واقع یرا آزاد م
دن یاز آنها. و د یبخشد نه شناخت واقع یم یگران شادید خوب داشتن از دی. بعالوه دیو نه آزاد

کرد که چون  یشان. آنّا فکر میهایدن بدیود نه دش یشان میبا ا یآنها باعث لذت بردن از دوست یها یخوب
 یست اگر در مورد شاگردان با ابیبت نیهستند، نه تنها غ یا سر گروه و مسئول عده یهم او و هم اب

او با همسرش است.  یکدلیت او نسبت به آن شاگرد و ینکار مسئولیانجام ا یصحبت کند، بلکه حت
 یشخص یزندگ یبرا ینکس بنا کننده نبودند و حتیه یااز آن صحبتها بر یارینکه بسیغافل از ا

گرفت  یاد میکم  ن را کمیبلکه در مورد همه ا یخودشان خراب کننده شدند. اما آنّا نه تنها در مورد اب
گر صحبت یآمد و مثالً در مورد شاگردان د یش او میمشاوره پ یاز و برایدر دوران ن یکه اگر کس

خواهد نظر آنّا را هم بداند، آنّا به او گوش  یاند و حاال م به او داده یخوب بد و یکرد که چه مشورتها یم
 یها نکه در مورد مشورتیکند بدون ا ییداد تا بتواند آن شخص را بهتر و طبق کالم خدا راهنما یم
ز را یم گرفته شد و خدا همه چیجه گرفته شد، بحران گذشت، تصمینت ید. اما وقتیبگو یزیگران چید

مش و انتظارات یالعمل مردم به تصم  آمد و در مورد عکس یش او میکرد، اگر همان شخص پدرست 
گر یداد چون دیشتر گوش نمیکرد و ب یم یکرد، آنوقت آنّا عذرخواه یخودش از آنها صحبت و گله م

بت ید و آن صحبت غیرس یبه انجام نم یبه مشورت او باشد و هدف یازیم گرفتن نبود تا نیمسئلۀ تصم
  1 :27 ش یدایشد. پ یحسوب مم

او و فکر  یازهایبه ن یکند تا اب یشتر توجه میب یسگش پَر یازهایکرد که او به ن یفکر م یآنّا گاه 
اد یز یاستاد چه چ یدر کالسها یگفت پس اب یش خود میست جز با او. پیکیبا همه  یکرد که اب یم
وندد یپ یکند و به زن خود م یادر خود را ترک مگفت مرد پدر و م ید که استاد میشن یگرفت. مگر نم یم

گرفت و از  ین گوش میا درسها را از ایا خوابش برده بود و یشوند؟ حتماً سر کالس  یکتن میو آن دو 
شدند،  یافتادند و خفه م یهرزه م یها ن علفیکالم در ب یها د هم دانهیکرد. شا یرون میآن گوش ب
از آن  یلیچند که خ کرد. هر یم یدگیفکر و رس یادیز یزهایبه چد یبا یروز اب یحال در ط چون بهر

نبود که بفکرش  یزینکه چیگر خسته شده از ایکرد که د یفکر م یزها چندان واجب هم نبودند. ابیچ
داند. غافل از  یست و قدر او را نمیو خوشحال ن یغ کرده باشد و هنوز او راضیده باشد و از آنّا دریرس
او  یکه برا یا هیاول یزهایبه چ یخواست اب یخواست بلکه م یدر فکر او را نم یازهینکه آنّا چیا

توانند  یشهروندان شهر محبت هم م ینکه حتینکه، بله غافل از ایت داشت توجه کند. غافل از ایاهم
ند ین تفاوت که اگر بخود آیبخاطر گم شدن در افکار و تصورات خود از برکات خدا غافل بمانند. با ا

که  یشناسند. راه یات را میو ح یدانند و راه و راست یدست از غفلت بردارند، راه برگشت را مو 
خود و افکار خود  ین آندو را برقرار و رابطه را از هر دو سر واضح کند. آنوقت بجایتواند ارتباط ب یم
 و افکار او فکر کنند. یگریتوانند به د یم
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دانست  یاها خاموش شد، اما نمیان دریبود که در م یل شهرمث یدانست که ازدواجش با اب یآنّا م 
ها و یها و بلند ینکه با تمام پستیدانست و آن ا یز را خوب میک چید، او یکش یکه آخر کارش به کجا م

اگر امروز روز آخر  یمان، حتیا یماندار و بیبه و از ایها و انتقادات از آشنا و غر ییها، تنهایبا تمام سخت
ر از یتوانست اعتراف کند که مثل داوود س یافته و میاده از حد نصرت یبود، باز هم او ز یش میزندگ
در ازدواج را  یکرد؟ او که هنوز آن ارث خوشبخت ینطور فکر و احساس میچرا ا یرود. اما راست یا میدن

 یت زندگاد گرفته بود که خودش را انکار کند و بخاطر محبیکم  نگرفته بود. درست است، اما او کم
که در ازدواج،  ییها و دردهاید بدون سختیکه شا ییها وهیاورد. میمحبت را بعمل ب یها وهیکند و م

زر  یداریکردند به ارزش و پا یا اگر هم رشد میکردند و  یده بود رشد نمیطالق، و بعد از آن کش
بود،  یکرد و چه مجرد م ید چون، چه ازدواج مید ی، او خود را دولتمند م18 : 2 خالص نبودند. مکاشفه 

 ده بود.یبه آتش را از استاد خر یزر خالص مصفّ
که او به ما داده است تا آنرا  یا هیت صاحب قنطار )سرماین زر ناب، چون شخصید ایآنّا در راه خر 

شه آننه قنطار داشت در راه روابط یشناخت هم یم.( را میاوریوه بیش سود و میبکار انداخته، با آن برا
 یزندگ یکدام بنوع  نداشتند، اما هر یادیاز آنها بنظر سود ز ید بعضیکرد. شا یم یگذار هیح سرمایصح
د. یا ده شدهیگفت شما بشکل خدا آفر یاد گرفته بود که مین را از استاد یرا لمس کرده بودند. او ا یکس

 یها زیاز چ که یو مرتب در فکر یزیرا دور بر یزیچ یندار  نکه تو دوستیگفت ا یو به او م
 ییزهایتو بدنبال چ یاز طرف خداست، خدا هم هر روزه در زندگ ید بسازیمف یها زیاستفاده چ یب
 یا د و تازهیجد یل کند و رحمتهایمصرف تبد مصرف را به با یو ب یرا به خوب یگردد که بتواند بد یم

ش نبود، یاز کنترل زندگ خارج یهاینگران خراب ین بود که آنّا حتیهم یتو خلق کند. برا یدر زندگ
ش بارها تجربه کرده بود. بعالوه او هنوز یت در زندگیریز به خیل همه چیچون امانت خدا را در تبد

 دانست. یآخر داستان را نم
دانست  ینرا میبدهد، ا یتعهد ابد یم گرفته بود به داماد آسمانیکه آنّا بعنوان عروس تصم ییاز آنجا 

شود. چون استاد  یاو ضمانت شده است و تعهد او هالک نم یو خوشبخت یو آسمان یکه ازدواج اصل
 یدند؟ حرف و کالم او را. وقتیفهم ید میز را بایشوند. چه چ یهالک م یفهمیگفت قوم من از ب یم

ر یپذ نه تنها امکان یانجام گرفت، آنوقت خوشبخت یشدن با داماد آسمان یکیده شد و یکالم فهم
کنفر الزم است آنهم یم یشدن فقط تصم یکین یا یکند، چون برا یدا میشود، بلکه ضمانت پ یم

اگر ازدواج  یخود را ثابت کرده است. پس حت یرا داماد عهدش را بسته و صداقت و وفاداریعروس، ز
نکه یهم بزند. مگر ا را بر یشدن با داماد آسمان یکیتواند آن  ینم یین جدایبکشد، ا ییبه جدا ینیزم

 مانده باشد. یشده در شخص حل نشده و بدون توبه باق ییجدا که باعث یگناه
 یش او را از داماد آسمانیدر زندگ یچ اتفاقیاست که ه یحال خوشبخت کس د که در هریآنّا چش 

ن است که انگار اگر قلبشان را به خداوند بدهند و کنترل یا اینکه تصور مردم دنیجدا نکند. با ا
ع خدا یکه مط یید آنهایگو یکالم خدا م یا دست بکشند. ولید از لذّات دنیباشان را به او بسپارند، یزندگ
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ا بلکه تا ین دنیباشند و بدست راست او لذتهاست، نه فقط در ا یهستند اصحاب دست راست او م
قت آنرا در یبود که آنّا حق یک اصل روحانین یآن. ا یک لذت و دو لذت بلکه انواع عالیابداآلباد و نه 

 ینیریکند، مزه ش یرا احساس نم یکه مزه تلخ ید کسیگویم یدانست. مثل یکه بود خوب م یطیهر شرا
کند. اما  یا را احساس نمیدن یده است، تلخیخداوند را ننش ینیریکه ش یکس یده است. بعبارتیرا ننش

و  ینیریم. آنوقت نه تنها شیشو یبدون خداوند م یایدن یم و تازه متوجۀ تلخیچش یخداوند را م یوقت
آنکه دشمن  ها را هم بپوشاند. حال یتواند همۀ آن تلخ یخداوند م ینیریشوند، بلکه ش یمشخص م یتلخ
از خداوندش دور  یا لحظه یخواست حت ین را به مردم بقبوالند. آنّا نمیعکس ا خواهد بر یطان میما ش

 ینیریها به شیل تلخیود تبدده بود، بلکه هر جا که خداوند بیخداوند را چش ینیریشود چون نه تنها ش
از و یها در ن مان آوردن مثل مرتاضید از بعد از ایکنند بایکه مردم فکر میحال را هم تجربه کرده بود. در 

مردند. نه  یرید در سیگو یکردند م یاو زندگ یوب که برایفقر بسر ببرند، کالم خدا در مورد داوود و ا
ر یاز انسان سیز. آنها از هر هفت جنبه نیجان و روح ن یری، بلکه در سیو جسمان یویدن یریفقط در س

ت یاز به شناخت هویاز به هنر، نیدانش، ن یریاز به فراگیت، نیاز به امنیاز جسم، نیاز نظر ن یعنیشدند 
گران، یدر رابطه با د یاز اخالقیتش است(، نیهر کس بر اساس باور او از هو یزندگ یمهایخود )تصم

د یده بود و هم امیرس یرین سیبا او و رشد در او(. آنّا هم به ا یم با خدا ) دوستیستقاز به رابطۀ میو ن
خواهد که حرف و  یشناسد و م یکه خداوند را م یقتاً کسیاش داشت. حق ندهیآ یرا برا یرین سیبه ا

ش و در آنها هالک نشود. یدر شکستها یتواند در هر حال خوشبخت باشد حت یکالم او را بفهمد، م
امثال  "ر است.یشود و مرد صالح بخود س یر میخود س یکه در دل مرتد است از راههایکس"چون 

م یتوان یکاذب است. ما م یموقت و گاه یریدهد، س یم یانسان یکه راهها یری، و آن س11 :  11 مان یسل
م به یتوان یم م. مایکوتاه مدت است نگاه کن یحل کردن که حل آن هدف یبرا یا ها بعنوان مسئلهیبه سخت
کتر از هر یم و او را نزدینیمان ببیم که در آنها دست خدا را در زندگینگاه کن ییها بعنوان فرصتها یسخت

م به آن مشکالت بعنوان یتوان یابد و میکه خدا در ما جالل ب یم، فرصتیوقت به خود احساس کن
است که ما قلب خود  یتیها موقعیبدست آوردن و نه از دست دادن. در سخت یم براینگاه کن ییفرصتها

م که یریگ یاد میها یم. در سختیاو را بدست آور یها م و وعدهیم، از او مسح شوینیو قدرت خدا را بب
م عوض یتوان یرا که م ییزهایم و چیم قبول کنیم عوض کنیتوان یرا که نم ییزهایم، چیهمکار خدا باش

م و کجا نه. و در آن مشکالت انتخاب با یلت کنم کجا دخایم و بدانیص دهیم با حکمت خدا تشخیکن
 8 : 25 اء یا راه خودمان اشعیا برکت، راه خدا یم، لعنت یرا برو یماست که چه راه

د یگو یم یکیخوانند. مثالً  یبخت م ا بدیگران را خوشبخت یخود د یمردم بر اساس استانداردها 
 یها بنه یکیارد خوشبخت است. ا چون شوهر خوب دیخوشبخت است چون با خداست و  یفالن
خداست،  یکه ب یا شغل و مقام باال را. اما کسیثروت و  یگریداند و د یم یل خوشبختیع را دلیمط

ست. استاد یا نین آدم دنیا به نان شب محتاج است، بدبختتریعند و یش نامطیها شوهر بد دارد، بنه
 ینداریندارند. وقت خود را صرف د یدیام چیمانداران ولرم هستند که هین آدمها ایگفت بدبختتر یم
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ا گرم. پس ید یا سرد باشیگفت  یبه خدا و قدرت او ندارند. استاد م یکنند و در دل اعتماد یم یظاهر
د، هر چه گرمتر بهتر تا یماندار گرم باشید اید بایمانداریسرد بودن بهتر از ولرم بودن است و اگر ا یحت
 ها.یروزینشود، نه در شکستها و نه در پنوقت خاموش یکه آتش شما ه ییجا

در بهم خوردن ازدواج آنّا بود و همه را امتحان کرده بود  یه دنبال مقصریپدر آنّا که مثل بق یروز 
 یبود یاغیو از تولدت  یشه عجول بودیش به او گفت تو همیجز خود آنّا را، از حرص و دلسوز

. ییایا بیکه من برسم و بعد بدن یصبر نکرد یحتکه من در سفر بودم و تو  یا آمدیبدن یچون وقت
بنام  یگرید یاغیاد زن یاش گرفته بود ب اش گرفت و آنّا هم که خنده آنوقت از حرف خودش خنده

قدم  یاغی یاین دنیبه ا یگریاغی. خداوند از بطن یگریاغی یعنی یم به زبان ارامیم افتاد. مریمر
ه( و یم مجدلیرون رفته بود )مریو بیهفت د یکید که از م بودنیگذاشت. دور و بر او حداقل سه مر

د خداوند بود. ییبود، اما قلب او مورد تأ یاغیخواهر مرتا بود که هر چند ظاهراً از نظر خواهرش  یکی
شد که باکره و حامله بود. تازه او که دختر  یمحسوب م یاغیا یم مادر استاد هم از نظر دنیاحتماالً مر

دن او یسفر شد و بد ید، خودش راهیزابت را شنیاز فرشته خبر حامله بودن ال یوقتش نبود، یب یجوان
که احتماالً اسم  ید. زن گناهکاریا بتواند بگوید و یاش بگو آنرا به خانواده یل اصلینکه دلیرفت، بدون ا

ها بعد  مین مریم همۀ ایاستاد افتاد و اگر خوب نگاه کن یبخشش گناهانش به پاها یم بود برایاو هم مر
شتر یده شدن بیکه ثمرة بخش یشتریو محبت ب یب بهتریافتند. نصیب بهتر را یده شدن نصیاز بخش

م ینیب یافت و هر بار که اسم او را میب بهتر را یم خواهر مرتا به اعتراف استاد نصی، مر17 :7 است لوقا 
ه انداخت و مرده زنده شد. یست، استاد را به گریگر یبود که وقت یدر حال سجده است. او تنها کس

م مادر استاد بود که یه آورد. در خانۀ مریم، استاد را به گریک شهر اورشلی یۀ او معادل درد برایدرد گر
ث )در جسم( را در خود موقتاً حمل کرد، یکاست اتفاق افتاد و او که شخص دوم از تثلین پنطیاول

ش از یب یافت و حتیب بهتر را یق نصینطریدر خود گرفت و بد یشخص سوم )در روح( را بطور ابد
کرد و  یه استاد را خدمت میم مجدلی، مر18 : 1 ان زنان مبارک شد. لوقا یآنکه فرشته به او گفت، در م

ب بهتر را ید و نصیکو را دیام استاد نیستاد تا قیبود که آنقدر ا ین کسیخدمت او مورد قبول بود. او اول
داشت  یاریاستاد را شست، به اعتراف او گناهان بس یعون ابرص پاهاکه در خانۀ شم یافت. گناهکاری

ضها و ظاهراً یمر یا آمد چون او برایبدن یگریاغیافت. استاد از بطن یب بهتر را یده شد و نصیکه بخش
مثل راحاب، روت، و  یکسان ین جهان گذاشت. برایگشت پا به ا یکه قلبشان بدنبال او م ییهایاغی

امد که با آنها در ی، او ن11-1 :1  یاند. مت عقوب که در دل شاهزادهیمثل  ییها باز هراً حقهظا یتامار و برا
دا کنند. هر چند که خود با گناهکاران و ید پیده شوند و امیک شود. او آمد تا آنها بخشیگناهانشان شر

 یعنیبودند  ید میبا ان آننهیاغین ین بود که از ایت او ایّ، اما ن27 : 11 ان محسوب شد لوقا یاغیاز 
دور و بر استاد و در خدمت او بودند، اما او با آنها  یادیز یاغیگان بسازد. زنان و مردان ظاهراً  شاهزاده

د استاد یکه به او برچسب گناه ننسب یگناه نکرد، بلکه آنها را از گناه آزاد کرده، نجات داد. تنها کس
م که یاست. بله ما در آنجا نبود یکیکرد و گفت که با پدر نوقت توبه نیاء هیکو بود. او بر خالف انبین
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که استاد او را شفا داد، دست کم  یما هم مثل آن کور یداشت، ول یها چه رفتاریاغیم او با آن یبدان
لۀ او یم و بوسیم که کور بودیدان یم یا نه، ولیا او گناهکار است یم آیدان یم که نمیم شهادت دهیتوان یم
  21  و21 و15 :1 وحنا یدهد.  یگناهکاران را نم یم که خدا جواب دعایدان یمم و ینا شدیب

ش دست و پنجه نرم یهایم با سختییاین دنیم، چون هنوز در ایکن یم یکه با خداوند زندگیوقت یحت 
م یع او و نرم باشیها عبور کرده و اگر مط ین تفاوت که چون خداوند با ماست از آن سختیم با ایکن یم

م هر یع نباشیم. اما اگر مطیه خودش شویکم شب م تا کمییآ یرون میها بیاز آن طرف سخت یکل بهتربا ش
م و یاست که الزم نبود تحمل کن ییهاین شکل گرفتن با دردها و شکستگیا یم ولیریگ یچند شکل م

و پر از هر نوع اد یز یهایو بلند یبا پست یا یکرد که هر چند زندگ یم. آنّا فکر میخودمان باعث آنها شد
ن یراه، در ع ید که بخاطر بودن خداوند در طید یم یاز طرف یرا پشت سر گذاشته بود ول یمشکالت

را پشت سر  یادیدردناک ز یبا و لذتبخش هم بوده است. هر چند زمانهایاش ز یحال چقدر زندگ
 یاشد و با شروع هر درداد گرفت که فقط به در کنار خداوند بودن قانع نبیگذاشته بود، اما باالَخره 

رد که در هر یاد بگیمبدل شود. او توانسته بود  یخود را بدست او بسپارد تا درد و ماتم او به شاد
ده بود یر بزرگتر و آنطرف طوفان نگاه کند چون چشیلذت ببرد و مثل عقاب به تصو یاز زندگ یتیموقع

 داد. ید میجد یدیتازه و ام یشه به او قوتیهمجۀ آن یدن نتیل کار استاد و دیتکم یدن برایکه انتظار کش
برد، فکر  یرا در پارک راه م یپَر یناراحت بود، وقت یلیش خیک روز که آنّا از دست کارفرمایمثالً  

ن اعتقاد بزرگ شده بود که یشود. در شهر خودش او با ا یکرد که اگر کارش را از دست بدهد چه م یم
به امور خانه و  یدگیخانمها رس یت اصلید. در شهرش مسئولن خانواده هستنیمردها مسئول تأم
کردند  یدر شهر محبت مردها و زنها چه در خانه و چه در خارج از خانه با هم کار م یخانواده بود، ول

 یزنها معرف یک بودند. در شهر آنّا مردها را قهرمانان زندگیتها و حقوق شریو هر دو در تمام مسئول
کردند پس همۀ قدرت را بدست  ین و محافظت میبودند که خانواده را تام یکسان کردند. چون آنها یم
احساس نگاه  یپر قدرت و ب یز را داشتند و زنها به آنها بعنوان موجوداتیگرفتند و حق همه چ یم
د، د بنفع مردها بوین دید ظاهراً ایبودند. شا یشان م آنها و خانواده یازهایرفع ن یبرا یکردند که منبع یم

نکه غرورش به او اجازه دهد یت را تحمل کند بدون ایاد مسئولیشد که مرد فشار ز یاما در واقع باعث م
مانند. در  یبهره م یجه از رابطۀ زن و شوهر بعنوان دو انسان و دو دوست بیرد. در نتیبگ یاز زن کمک

بام   از آنطرف پشت یبارتها داده و بع مات خانواده را به زنیت تصمیشهر فرنگ بر عکس مردها مسئول
شهر آنّا  یشتر مردهاینبود. اما ب یدو طرفه و مساوات خبر ینمورد هم از دوستیافتاده بودند و در ا

کردند.  یخود درست م یبرا یدند، فرهنگ سومید یط را مین شرایا یآمدند، وقت یبه شهر فرنگ م یوقت
رون خانه کار کنند و در خانه هم مثل شهر یر بآنها د یشان انتظار داشتند که پا به پایاز زنها یعنی

ک یها شریریگ میخواستند آنها را در تصم یرند، اما نمیت امور خانه را بعهده بگیخودشان تمام مسئول
ن یکردند. خالصه آنّا در ا یکنند. در واقع از هر دو فرهنگ آنرا که ظاهراً به نفع خودشان بود انتخاب م

از دست دادن  ید برایداشت، نبایم یکارش افتاد و فکر کرد اگر او همسر ادیافکار بود که دوباره ب
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زها ین چیتواند او را با ا یب داد که نمیطان را نهینحال بخود آمد و شیبود. در ا یشغلش نگران م
 یاز البال یعیپارک در سطح وس یها چمن یاز زاغها افتاد که رو یبترساند و چشمش به دستۀ بزرگ

داند و آنها را  یفرزندانش را م یازهایاد حرف استاد افتاد که خدا نیدند. آنوقت بیچ یبرف دانه بر م
شوند  یف آخر بلند میکدفعه ردید که هر چند وقت یبه زاغها نگاه کرد و د یگذارد. آنّا مدت یمحتاج نم
ق ین طریاشد و به  ینکار مرتب تکرار میرند و ایگ یف جلو قرار میهمه پرواز کرده در رد یو از رو
 یها کسان دانهین شکل همه بطور یخوردند. به ا یه را میآن ناح یها رفتند و دانه یجلو م یجمع دسته
افتاد که  یا هیاد آیخورد. آنّا ب یف جلو را نمیخوردة رد مانده و پا نکدام تهیآمد و ه یرشان میتازه گ
 ین براین و آخریعدالت است. اولن یش خود گفت ایشوند و پ ین میها آخر نین و اولیها اول نیآخر

را  11 :12 و 22 :11  یبه خانه برگشت مت یمتفاوت دارد و هم هدف متفاوت. وقت یخدا و انسان هم معن
د و یرس یل میقوم اسرائ یابان برایکه هر روز صبح از طرف خدا در ب "مَنَّ"خواند و متوجه شد که مثل 

دهد اما  یاز فرزندانش را در وقتش میکس را و ن هم حق هر کردند، خدا یازشان جمع مید به اندازة نیبا
غر و  رند اگر غریگ یاز خود را با صبر مین و همه نین اولیشوند و آخر ین مین آخریست که اولیاوقات

تش توبه کرد و خدا را شکر کرد یو اطاعت بمانند. آنوقت از افکار و شکا یرقابت نکنند و در هماهنگ
ش نگه یدگید در خط برگزیکند تا با درک او با او صحبت کند و او را با ام یده مز استفایکه از همه چ

او را هر  یها ازیبرد و ن یگرش جلو میدارد. و شکر کرد که او را در جمع و در اتحاد با شاگردان د یم
 ا  در اقتصاد خراب باشد.یو  یا در قحطیابان یاگر در ب یکند حت ین میروزه تأم

ز نخواهم بود. در یچ چیخداوند شبان من است. محتاج به ه"است که گفت،  ینیام او وعده دهندة 
گرداند و بخاطر نام  یم کند. جان مرا بر یم یراحت مرا رهبر یخواباند. نزد آبها یسبز مرا م یمرتعها

د ینخواهم ترس یز راه روم از بدیۀ موت نیسا ید. چون در وادینما یتم میعدالت هدا یخود براهها
من بحضور دشمنانم  یبرا یا خواهد داد. سفره یتو مرا تسل ی. عصا و چوبدستیرا تو با من هستیز
و رحمت تمام  ییکوینه نیز شده است. هر آیام لبر و کاسه یا ن کردهی. سر مرا بروغن تدهیگسترانیم
  12 ور مزم "من خواهد بود. و در خانۀ خداوند ساکن خواهم بود تا ابد اآلباد. یام عمرم در پیا

را که از کارمندانش  یتین خصوصیاول یا م که هر ادارهیهست ییایکرد که امروزه در دن یآنّا فکر م 
ن امر مهارت کامل یکنند که در ا یخواهد هنر ارتباطات در صحبت و در نوشتن است. و همه ادعا م یم

و ابهام در  یدگینیات، پتفاهم ن مهارتها، سوءین ادعاها و اینجاست که با وجود ایب ایدارند و عج
 یش از هر زمانیها بعلت ارتباطات اشتباه ب تر شدن رابطه تر و تلخ پشت کلمات، و سخت یها زهیانگ
ز بسرعت در یتمدن همه چ ینکه از نظر علم و دانش و حتیشود. با ا یادتر میده شده و روز بروز زید

خوشبخت کمتر  یها م تعداد خانوادهبه همان نسبت ه یرود، ول یش میا پیشهر فرنگ و در همۀ دن
ند. هر چند داستانها هنوز با یب یخودش را خوشبخت م یم کمتر کسییم بگویتوان یا الاقل میشوند و  یم
 "کردند یزندگ یو خرم یشه با خوشیهم یبا هم برا"گه با یشن، اما د یشروع م "نبود یکیبود  یکی"

تر  و خداوند آخر او را از اولش مبارک "وب با یداستان ا مثل یم داستانینیب یگه کمتر میشن. دیتموم نم
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ان قوم و یا مثل داستان استر سرانجام قهرمان داستان، احترام و مقبول شدن در میتموم بشه. و  "کرد
ز یآم آدمها سخنان صلح یتمام یقوم خودش رو بطلبه و برا ین باشه که سعادتمندیبرادرانش باشه و ا

برکت در ازدواج و خانواده و انجام آن از حال تا به ابد تموم بشه.  یروت با دعا ا مثل داستانیبگه. و 
شناختند به  یاو را نم یکه حت ییهمۀ قوم و نجات آنها یخدا برا یونس با دلسوزیا مثل داستان یو 

 حرف نزنه و مثل اون یو آه هجران و دور ییوفا یاز ب یم که شب شعرینیب یا کمتر میانجام برسه. و 
که  یزیمرگ باشه. اما چ یو تا پا یو مجنون داستان عشق واقع یلیما، مثل داستان لیم قدیقد یداستانها

شن و  ینبود شروع م یکیبود  یکیگه امروزه داستانها با ی. آره دییاده داستان طالقه و جداینروزها زیا
 . تموم ییبا طالق و جدا
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 ،ی، سالمتیمحبت، خوش 
 ،یحلم، مهربان 
 مان،ی، اییکوین 
 22-22 :5ان یغالط... یزکاریتواضع، پره 
 
 

 رایا شیغزل هفتم 
 (ی)رابطه و عهد خون

 
 

. اما از نظر خدا داستان ییطالق و جدا یعنین آخر داستان بود، یا اینم، از نظر دنیاما صبر کن بب 
کنه نه با قطع اون. آخه خودش همۀ  یم نشده. او سر قولش هست و داستانو با رابطه تموم مهنوز تمو

شتر از اول  یخداوند آخر  آنّا را ب"نطور تموم بشه که یها گذاشته و اگه قراره داستان ا رو تو رابطه هایخوش
 یاو در زندگ ی، چون براآنّا یه خانواده تموم بشه، حداقل برایه رابطه و ید با یپس با "او مبارک کرد

ه یخواست اونم  یز میه چیکه دست راست و چپشو شناخت دلش یزها مهم بود. او از وقتین چیفقط ا
ثروتمند بشه، نه  یلیخواست خ یک خانه و خانوادة ساده و مهربون. اون نه میازدواج درست و موفق و 
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داشته باشه. اون فقط  یا گنده یلیخخواست مرکز توجه باشه و نه اسم و رسم  یدکتر و مهندس، نه م
خواست  یک جفتِ هماهنگ بگذرونه. خالصه اون مین با یزم ین دوران غربتش رو رویخواست ا یم

بخواد، پدر به او  یه بنه از پدرش نانیفته. مگه استاد نگفته بود که اگه یباشه که خوب جا ب یکیدندة 
خوبو هم تو  یزهایچ یشتر پدر آسمانیپس چقدر بده. یبخواد بهش مار نم یا اگر ماهیده و یسنگ نم
خواد.  ینو میآنّا هم یده که ازش بخوان و تازه خودش هم که برایم ییذاره و هم به اونایدل آدم م

ن بود که برو ی، آره، هر چند که آواز اول خدا در باغ عدن بعنوان خدا و داور ا11-1 :7 یل متیانج
که  یتموم کرد. آواز یا گهیترسناک بود، اما او داستانو با آواز د یلیخدا خ ین آواز داوریرون و ایب

ک بعد داره و در خود شراکت و محبت ی، واقعاً اگر خدا فقط 12 :1 غزلها  ا. غزلیبعنوان محبوب گفت ب
 یرو دوست نداره و موجود یین انسان تنهایده، چرا ایه خود آفرینداره، پس او که انسان را شب

نو دوست داشته باشه؟ آنّا با گذشت زمان به هر  ه که اویشدن با کس یکیۀ محبت و ه که تشنیاجتماع
 هاست. مونه رابطه ید اوننه که مید یکرد م یطرف که نگاه م

دانست که او  یاو با جالل آشنا شد، م یگنج هم هست. وقت یگر آنّا، جواهر بود که بمعنیاسم د 
 ین اسم برایده بود چون ایاد شنین اسم را از استاد زیآنّا اک آشنا خواهد بود. یشتر از یش بیبرا یروز
خواهد جالل مناسب و  یغام داده بود که دلش میرفت. استاد به آنّا پ یف خدا و اعمال او بکار میتوص

گفت  یشد، مرتب با خود میدار میکه آنّا از خواب بیکروز صبح در حالیکند.  یمطابق با نامش زندگ
ل یبا از سه اسم خدا، جالل و خودش تشکین عبارت زیکه ناگهان متوجه شد که اعشق، گنج با جالل. 

گر استاد افتاد که یاد حرف دیشود و ب یگز پاره نم گفت هر یافتاد که استاد م ییال اد آن نخ سهیشده. و ب
 یگفت مرد جالل خداست و زن جالل مرد. و باز وعدة خدا را به خاطر آورد که در اول داستان برا یم
 عشق گنج پر جالل. یعنین عبارت، اسم داستان و غزل اوست، یانش داده بود و متوجه شد که ایپا

شه یکرد که با حکمت خدا با او صحبت کند و هم یشه دعا میکم حرف بود و آنّا هم یلیجالل خ 
 یشان پ شتر به وجود خدا در رابطهیکه جالل روز به روز بیداد بطور یخدا کالم علم و حکمت به او م

ل، دوستان و یکرد که فام یشد. آنّا فکر م یشتر بنا میبرد و روز به روز آنّا از همۀ ابعاد رابطه با جالل ب یم
ب  یاو غر یب بودند اما جالل از روز اول برایغر یاو آشنا یدر شهر محبت بودند که برا یکسان یحت

دا کند و آنّا به جالل یآنرا پ یگرید تا درا گم کن یگنج ید کسیگفت که با یآشنا بود. جالل به آنّا م
ب آنها غزل هفتم را ین ترتیبه آن گنج ارزش بدهد تا جاللش ظاهر شود. و به ا ید کسیگفت و با یم
  ساختند. یخود م یبرا

هم  یبا اب ین دانش را وقتیاش خواهد بود. او ا ندهیدانست که او شوهر آ ید میجالل را د یآنّا وقت 
و وجد  یصحبت کرده بود داشت، اما به دو نوع مختلف. در مورد جالل با شاد یر تلفنن بایاول یبرا

ا بد بودن آنها نبود بلکه مربوط بود به همان ین بخاطر خوب یه و ایبا درد و گر یبود و در مورد اب
درد با  یکینه.  یگریش رفت و دیدر ارادة خدا پ یکیۀ دندة گمشده. هر دو نبوّت انجام شدند اما یقض

مثل سارا عمل کرده بود و در واقع به  یت. آنّا در مورد ازدواج با ابیو امن یبانیبا پشت یگریبود و د
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گر بوجود آورده بود که باعث دعوا ید یلیاش کمک کرده بود و اسماع ال خود به خدا در انجام وعدهیخ
بودند  ین آنّا و ابیا یول کرد، یاش را عمل بود. خدا همانطور که عادت اوست، وعده یو مشاجرة دائم

را  یجیگران راه دادند و نتایخود و د یکه وقت و عمرشان را تلف کردند و درد و مشاجره را به زندگ
 شدن نبودند. یقابل خنث یاز آنها حت یشده و بعض ید تا خنثیسبب شدند که سالها طول کش

شوند اگر هر دو قلبشان با  یمبا هم آشنا  یدختر و پسر ین است که وقتیدر شهر محبت رسم بر ا 
دهند تا بدون دخالت دادن احساسات،  یبه خود وقت م یخداست و قصد ازدواج با هم را دارند، مدت

شود که  یمختلف باعث م یتهایمختلف و موقع یان برخوردهاین میگر را بشناسند و در ایهمد
است که  ین همان کسیا اینند آیو بب کنند یانینند و ارزیگر را در برخورد با مسائل ببیکدیالعمل  عکس
بگذارند  یکنند و وقت و انرژ یاند با او زندگ که زنده یا حاضرند تا روزیخواهد و آ یآنها م یخدا برا

ا حاضرند آن شخص و رابطه با او را بر همه کس یاورد؟ و آیک عمر دوام بیتا ازدواجشان بنا شود و 
ن یدر ا ین کرده باشد، حتییهم تع یخدا دو نفر را برا یتح داده، اول قرار بدهند؟ وقیجز خدا ترج

آنها  یها العمل شنوند و عکس یند و میگو یفرستد و آننه م یامتحانات هم روح خود را به کمک آنها م
ن ید بکنند ایکه آندو با ین کاریالست. مهمتر ن نخ سهیکند، چون او نخ اول ا یرا نظاره و کنترل م

آنها انجام ارادة  یز براین چیش کنند و مطمئن شوند که مهمتریرا تفتاست که مرتب قلب خود 
او در  یکه برا یین فرق را در امتحانهایخودشان. آنّا هم ا یو نفسان یجسمان یها خداست نه خواسته

 یچه که بود در مقابل اب او هر یها العمل د. عکسید یآمد م یش میو جالل پ یسه با ابیرابطه و مقا
دانست چه راه و  یخورد و نم یم بست بر آمد هر بار با ساعتها بحث و جدل به بن یو بنظر ممحکوم بود 

آمد، تازه  یش میپ یبه او اعتماد کند و بر عکس با جالل هر بار که برخورد یداشته باشد که اب یروش
از دهان  یدن آنها را داشت براحتیاز به شنیانتظار و ن یگریکه د یآمد، کلمات و جمالت یش میاگر پ
ک پله باالتر یشان  شد و آنها در رابطه یز بهتر از اول میقه همه چیآمد و در عرض چند دق یرون میآنها ب

اد و یتوانستند نه با سکوت و نه با داد و فر ینم یدر رابطه با اب یادش آمد که بارها وقتیرفتند. آنا  یم
بر اساس اعتماد و احترام داشته باشند، آنا  یا بطهکنند که را یگر را راضیل و منطق همدیدعوا و نه با دل

نمود و  یو ماهانه و ساالنه آنها را مرور م یهفتگ یها کرد و هر بار بعد از سکوت یه میته ییها ستیل
که  یی. زخمهایلۀ ابیشدن او بوس یبود از زخم یکه شامل موارد یستیکرد. ل یستها دعا میآن ل یرو

را نسبت به احساسات خود  یستها توجه ابین لید را داشت که با این امیبود و ا افتهیم نیهنوز از آنها ترم
نکار یهم هم یآنّا بگذارد که درد او را درک کند. اب یجا یا قهیچند دق یجلب کند تا بلکه خود را برا

هر بار به  ین مبارزة دائمیه آنّا حاضر و آماده داشت و ایبر عل ییستهایداد و ل یرا اما در فکرش انجام م
شتر یب یبرخورد بعد یآمد که تعداد نقاط حساس آنها را برا ید و بنظر میانجام یم یبزرگتر یدعوا

در  ید که حتید یدانست که خدا در رابطۀ آنها هست، چون م یآنّا با جالل آشنا شد، م یکرد. وقت یم
د که سالها او ی. آنوقت آنّا فهمگر را درک کنندیکدیاج به صحبت نبود تا بتوانند درد یمواقع احت یاریبس
خواستند ازدواجشان را حفظ کنند نه با اجازه دادن به عمل  یخود م یوار و به سع عتیشر یو اب
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دردشان  یشتر نداشت، چون اگر سه ال بود، وقتیالقدس. در واقع از ابتدا طناب ازدواج آنها دوال ب روح
نخ وسط قرار  یتمام نقاط فشار و دردناک آنها رودند، ینیپ یگر میهمد یبه پر و پا یآمد و وقت یم
دار و  شهیو زودگذر بود و نه آنقدر ر یبود موقت یا اگر دردیکردند و  یگرفت و درد را احساس نم یم

  .یطوالن
لۀ ید خدا را بوسییتأ یمرزها یشان حتۀکند، آنها در رابط یهم مقرّر م یخدا دو نفر را برا یوقت 
ت و گناه را در گفتار و کردارشان در روح احساس ین قدوسیهند و خط بد یص میالقدس تشخ روح

شوند فوراً به  یک میبه مرز گناه نزد یکنند و اگر ترس خدا و اطاعت از او در دلشان است، وقت یم
شان را  ۀدهد و در صورت اطاعت رابط ین را هشدار میبا ایالقدس چقدر ز گردند و روح یم اول بر یجا
رد و چقدر یگ یکنترل م  هر دو طرف را تحت یازهایالقدس ن با روحیدهد. چقدر ز یبرکت مد کرده، یتائ
دا کند. آنّا هر یشان بلوغ پۀکنند تا رابط ید آنرا طیبا یند که میمایپ یرا م یراه یقدرت، و با شاد با، پریز

ن یاست و تنها ا یتنها راه خوشبخت یقینکه عشق حقیآورد و ا یمان میش به عشق پاک ایش از پیروز ب
کرد که در  یعشق است و بس. او فکر م یا کند و چسب هر رابطه یها عمل م عشق است که در رابطه

ها  تیکه فقط مسئولیشوند، بطور ین کمتر میشود قوان یکتر میهر چه رابطه نزد یقیازدواج با عشق حق
ن پدر، پسر، و یاست که ب یه محبت و عشقیشده و شب یکیز یمانند نه حق و حقوق، چون همه چ یم

 ست.یالقدس جار روح
با محبت، وقت، پول و  یگریکس د ا هریزن، شوهر، و  یرو ین را تجربه کرده بود که وقتیآنّا ا 
م چون با یاورید آنرا از دست رفته بحساب بیم، نبایکن یم یگذار هیم سرمایکه در دسترس دار یمنابع

م و یکن یره میذخ یۀ روحانیاز همه در خودمان سرماگر، اول ید یشخص یرو ینیۀ زمیمصرف سرما
م که در یدان ینجا میرود. و از ا ینوقت از دست نمیست که هیا هین سرمایم و ایشو یه استاد میکم شب کم

دانست با  یالطس در دادگاه که نمیداند با ما چه کند. مثل پ یم که دشمن نمیه استاد شدن هستیراه شب
دانستند با  یندازند و نمیتوانستند او را بدام ب ینم یا لهیچ حیان که بهیسیا فری، و 12 استاد چه کند. لوقا 
، و 1 : 18 وحنا یدن او به پشت افتادند. یبا د یمانیسربازان در باغ جتس ی، و حت11 :1 او چه کنند. لوقا 

نجات انسانها خودش را انجام نقشۀ  ین خود استاد بود که برایواقع ا دانستند با او چه کنند. و در  ینم
دانستند چرا و  یشع که کور شدند و نمیا دشمنان الیدانستند با او چه کنند. و  یم کرد وگرنه آنها نمیتسل

شع بود که ابتکار جنگ بدست او و ی، و در واقع با حکمت ال11-17 : 1 پادشاهان  د بکنند. دومیچه با
ش یرهایدانست چه کند چون همۀ ت ین با آنّا هم نمدانست با او چه کند. دشم یقومش افتاد و دشمن نم

که به یکه بارها افتاده، اما باز بلند شده بود. چون در واقع تا وقتیرا استفاده کرده بود و او با وجود
زد نه دشمن او. دشمن  یش حرف آخر را مین استاد بود که در زندگیده بود، ایاستاد چسب یها وعده
 ییا مارهایمختلف بخصوص بشکل مار  یش بصورتهایآنّا در خوابها کرده بود به یبارها سع یحت

د یا ناپدیشد و  یکه استاد به آنّا داده بود با اعالم اسم او دشمن در جا خشک م یحمله کند، اما با اقتدار
کرد، چون بارها و بارها قدرت  یم ید و شروع به شکرگزاریپر ید و آنّا بالفاصله از خواب میگرد یم
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ترسد و  یطان از آن میکه ش یده بود که تنها اسمیده بود و دید یداریتاد را در خواب و باسم اس
آنّا و  یدهد اسم استاد است که بر رو یکه او را شکست م یداند با آن چه کند و تنها سالح ینم

ن سالح ینجهت روح او دائماً مواظب بود و در خواب هم از ایگرش گذاشته است. از ایفرزندان د
 12 :1 ا یکرد. نحم یتفاده ماس

برد و  یم ین شباهت پیبودن ا یاتیه شدن به  استاد و حیازش دربارة شبیشتر به نیآنّا هر روز ب 
شتر و یتوان در آن ب یدارد و چطور م یه استاد شدن چه مراحلین راه شبید که ایپرس یمکرراً از خود م

اورد با یدرد ب یاو را بهر نوع یکس یاست که وقته استاد یشب ید که زمانیه استاد شد؟ و دیشتر شبیب
که او را به درد آورده،  یم از طرف همان کسیاز به ترمین یم دارد و حتیاز به ترمیکه خودش نیوجود

در  یقیعشق حق یدهد. وقت یکشد و او را تسل یباشد که آن شخص م یاما بطور خودکار بفکر درد
ن اصل را بصورت فرمول و دستورالعمل بکار یت که اسین یاجیگر احتیقلب رشد کرد و حک شد د

 ین است که بنحویالعمل ا ن عکسیکه دردمان آمد اول یعت باشد وقتیم چون اگر فرمول و شریببر
گر یم و دیهست ینکه او بداند ما در چه دردیزة ایزة انتقام و چه با انگیم چه با انگیاوریآنطرف را درد ب

اد آورد که یرا ب یین حق ما و عدالت است. آنّا زمانهایم باالَخره ایکن یکر مآن کار را تکرار نکند، چون ف
نکه تحمل کرده و انتقام یب را داده بودند و او با ایصل یمشابه درد رو یشاگردان استاد به او درد یحت

که با جالل طور یدلش بحال آن اشخاص سوخته بود، اما بفکر درد آنها نبود، در حال ینگرفته و حت
ستند در آن داخل شوند. یاز انسانها حاضر ن یلیدارد و خ یادیبود. سفر عشق زحمت و درد ز یگرید
ارزد وگرنه استاد حاضر  یش میم که به همۀ دردهاینیب یم میم به آن داخل شویم گرفتیتصم یوقت یول

 !یکامل یت دهد. چه الگویب رضاینبود بخاطر آن تا به موت آنهم موت صل
د زن یگو یمان میب است که از زبان سلیان روح خدا هماهنگ و عجیکرد که چقدر جر یآنّا فکر م 

ند. و از زبان پولس رسول ینما یدارد چنانکه زورآوران دولترا محافظت م یرت عزّت را نگاه میکوسین
با  ن را در رابطهیم است. آنّا این سِر ّ عظید که ایگو ید احترام کند و مید زن شوهر خود را بایگو یم

متقابل از خود دفاع  یاحترام یخواست با ب یکردند و او م یم ینیبه او توه یده بود که وقتید یکاظم و اب
شد. در  یتر م افت، بلکه پستی یتر و نه تنها عزت نم نیافت، بلکه خشمگی ین نمیکند، نه تنها تسک

نداشت و جز احترام و  یار دفاعویچ دیکرد. انگار آنّا در مقابل او ه یز فرق میکه با جالل همه چیحال
 یکه داشت مواظب بود از چه کلمات یزد. چون جالل با محبت قابل لمس ینم از او سر یزیمحبت چ
آنّا داشت، در او احساس انتقام را  یبرا یا اگر کلمات او مفهوم برخورنده یکند و حت یاستفاده م

ان یان جرین میان کند و در ایحساسات خود را بد ا کر یکه او را وادار م یخت، بلکه احترامیانگ ینم بر
گرفت و آنّا  یتفاهم را م سوء یقت جایکرد و با حفظ احترام متقابل حق یروح خدا از کلمات استفاده م

ن نبود که ینکه قصد او ایشد عزت او باالتر و باالتر برود با ا ید که احترام او به جالل باعث مید یم
ا مقصر یقت افکارش را بدون دفاع از خود و یمواظب بود که حقعزت خود را حفظ کند و فقط 

 11 :11 مان یامثال سل آورد. یاو عزت را بدنبال خود م یرتیکو سین نیان کند و ایدانستن جالل ب
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نکه تار ینوا بود. درست مثل ا  ش خوشیکرد برا یکه آنّا م یبود که انگار هر کار یرفتار جالل طور 
دانست آنها را چطور به  ینوازد، م یکه با مهارت چنگ م یا شناخت و مثل نوازنده یو پود درون او را م

ز را در دست یکو بود که در پشت پرده همه چیاستاد ن ینکه چنگ نواز اصلیاورد، غافل از ایب صدا در
ند و زن یاست که به هوا م یریکنند مثل ت یم یخود کار یبا سع یکرد که انسانها وقت یداشت. آنّا فکر م

ر، هر چند کج و شکسته یر صحنه است هر تیخدا مد یکند، اما وقت یز را خراب میک چیر حداقل یآن ت
اش با جالل  ن را در رابطهیو آنّا ا یخراب ینه برا یآباد یزند آنهم برا ین هدف را میهم که باشد، چند

 د.ید یم
د که به آنها احترام ید ینم یاجیاحتاز موارد  یلیدر خ یاش با کاظم و اب متأسفانه آنّا در رابطه 

ن او و جالل درس ید خودشان احترام او را کسب کنند. اما احترام بیکرد که آنها با یبگذارد چون فکر م
گفت به شوهران خود احترام بگذارند،  یاد داد و عمالً درک کرد که چرا استاد به زنان میبه او  یبزرگتر

لۀ خودمان در کنترل احساسات، یگران، بلکه بوسیلۀ اعمال دیبوسخواهد ما را نه  یشه میچون خدا هم
د که احترام گذاشتن او به جالل باعث شده بود که اول از همه یمان قرار دهد. آنّا د افکار، و اراده

 یاگر اشتباه یظن نبود. حت سوء یبرا ییگر جایقلب او پر از احترام بود د یخودش نفع آن را ببرد. وقت
نکه جالل او را دوست دارد و ینان به ایگرفت، آنّا در هر حال اطم یالل صورت مهم از طرف ج

شک و شک  یا جایاحترام بود و  ید جایا بایداد. قلب او  یت خود را از دست نمیاحساس امن
تواند  یشخص م یاست ول ید. البته هر چند که احترام بدست آوردنیدزد یت او را میاحساس امن

ت یا تربید غلط از او و یبکند که قابل احترام باشد و باز شخص مقابل بعلت دخود را  ین سعیآخر
د، ید احترام را بدست آورینکه بگویا ین استاد بجایهم یرد که به او احترام نگذارد. برایم بگیغلط تصم

 د.یگفت احترام بگذار یم
ن یآن کار و تمر یود داده بود که ریجد یک از شاگردانش سرودیبه هر  یقیاستاد در کالس موس 

 یگریدربارة روابط، به د یسرود یکیاورند. مثالً به یوه بیاد بدهند و میگران هم یکنند و آنرا به د
داده بود.  یروزیا ثروت و پی، و یگر سرود تولد تازه، جنگ روحانید یکیدربارة بخشش، و به  یسرود

دهد. سرود  یمخصوص مورد حمله قرار م اما به آنها هشدار هم داده بود که دشمن سرود آنها را بطور
اق دنبال یکرد و با اشت یش روابط مهم بودند و به آنها دقت میبرا یلین خیهم یآنّا دربارة روابط بود برا

او هم  یشخص یح و اصالح روابط غلط بود. و همانطور که استاد هشدار داده بود در زندگیروابط صح
نباره یمن قرار گرفته بودند، اما خوشبختانه زحمات او در از روابط او مورد حملۀ دشیش از هر چیب

شد دوست داشت به شاگردان  یگروه م ها آورده بود. آنّا هر وقت سر وهیگران مید یبخصوص در زندگ
آمد و  ین روابط خوشش نمیب یاستهایاد بدهد که در روابط خود خالص و ساده باشند چون از سی

م که یشود روراست بود و محبت کرد، لقمه را دور سرمان بگردان یه مکیکرد چرا تا وقت یشه فکر میهم
ها، اشکاالت در روابط  هیتغذ ها و سوء یخواب یشۀ بین ریتر یا نرسد. بعالوه اصلیا بدهان برسد یتازه آ

م روابطمان یکن یالقدس سع شود و در کنترل ماست با کمک روح یکه به ما مربوط مییتا جا یاست. وقت
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م و ینیب یجه را میم، آنوقت نتیصلح قدم بردار یم، و برایم و فراموش کنیم، ببخشیکنرا درست 
بخشد. چون محبان او  یکوست و محبان خود را خواب مید که خدا نینید و ببیم بنشییم بگویتوان یم

کم  مبلکه ک یخواب یم، نه تنها دچار بیهستند که مثل خود او بخشنده و با گذشتند. اما اگر نبخش یکسان
که از دستمان  یکار هر یم. درست است که اگر وقتیشو یم یو روحان یمزمن جسمان یدچار دردها

د یام م نایتوان یم یتفاهمات وجود داشت، بسادگ م و هنوز سوءیح انجام دادیزة صحیآمد با انگ یم بر
ون آن سرود بطور م چید از سرودمان استفاده کنیخدا با ییکویدن نیچش یم، اما در آنجاست که برایشو

د که یآنّا افتاد و او د ین اتفاق برایهم یار ما گذاشته شده است. روزیمخصوص و با قوت در اخت
 ییزهایکرد، آنها برگشته او را متهم به چ یش از صد در صد خود را وقف شاگردان مینکه بیرغم ا یعل

او دو روز با درد و اشک  کردند که صد و هشتاد درجه مخالف آننه بود که او انجام داده بود.
افتاد،  یادش میآن حرفها  یدار نشده، وقتیشد و هنوز ب یدار میدر روح ب ینید و با درد و سنگیخواب یم

و در حال  یروزیاش بود که با پ ۀ هر روزهیه کامالً متضاد با روحین روحیکرد. ا یه میشروع به گر
کرد. روز  ید میام مانش نایا یز حتیرا از همه چ ه داشت اوین روحیشد. ا یدار میصحبت کردن با خدا ب

به  یتوانست حت یداد و نم یها را بزور فرو م سر صبحانه نشست و با اشک لقمه ییبتنها یدوم وقت
کنفر فکر کند که او را واقعاً دوست داشته باشد، از خدا خواست که او را کمک کند چون خودش را ی

و  یشو ید میام ز و همه کس نایکه از همه چ یین افتاد که آنجایا ادیکامالً گم کرده بود. آنوقت او ب
ن جاست. بعد بلند شد و با کمک ین حال بهترین و در عیست، آنجا سختتریجز اعتماد به خدا ن یراه

ز فرستاد و یآم قیک نامۀ با محبت و تشوید ید یاش را با آنها شفاف نم که رابطه یاستاد به همۀ کسان
  نجاتش دوباره به او برگشت. ید، آنوقت شادید و چشیدقدرت سرودش را 

 یروزیا پیدر شکست  ین حمالت نقش بزرگیاو در مقابل ا یالعملها اد گرفته بود که عکسیآنّا  
گفت  یآورد که استاد م یاد میشه بین جنگها را باخته بود. اما همیاو داشت و او متأسفانه بارها ا یینها

ع خداوند است، پس یدانست که قلبش مط یشود. آنّا م یفتد باز هم بلند میباگر مرد عادل هفت مرتبه 
م استاد متوسل شده جلو یاد گرفته بود به تعالیکه  یتکاند و با درس یشد، خود را میهر بار بلند م

از  یعال یا بهم خورده بود اما ازدواج او با جالل نمونه یرفت. هر چند که ازدواج او با کاظم و اب یم
گذاشت گذشته او را  یخورد و نم یبود. آنّا نه تنها افسوس گذشته را نم یسا و داماد آسمانیبطۀ کلرا

حال به  د که در ازدواج اول موفق بودند، چون بهرید یم یتر از آنان خود را مبارک یدنبال کند، بلکه حت
کرده باالَخره  یاشت خنثسوم د یطان را که در ازدواجهایش یروزی% پ12کمک استاد او توانسته بود آن 

بر دوشش بود و  یقبل یرا که از شکستها ییبارها ن جنگ او را ببرد. باالَخره او توانسته بود کولهیدر ا
عقوب باال برود، چشمش جالل خدا ین بگذارد و از نردبان یشد بر زم یباعث شکست ازدواج مجدد م

ش را یها یین نارسایکرد کوچکتر یم یکه سع یشه در ضمنیند و به پشت سر نگاه نکند. آنّا همیرا بب
با یکه ز ییکرد تا قسمتها یش نگاه میر بزرگ زندگیتصو ییبایآنها کار کند، اما به ز یدا کرده رویپ

او ازدواج مثل درخت کاج  یکرد که برا یک روز داشت فکر مید کنند. مثالً ینبودند نتوانند او را ناام
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شه سبز و خرم بماند، پس چطور شد که درخت ازدواج او دوبار ید همیکه با یمثل درخت یعنیاست. 
هم گذاشتن اول  یشود متوجه شد که با پهلو ینکه دچار افسردگیخشک شد، آنوقت قبل از ا یبکل

قتاً که خدا از همه ید و بخود گفت حقیشود. بعد خند ی، و جالل، کلمۀ کاج درست میاسم کاظم، اب
ت یکند و با آنها مطابق فهم و شخص یت آنها استفاده میریخ یش برافرزندان یز خوب و بد در زندگیچ

 یکش و قوسها و با رشد کردن در  یسفر زندگ یکند. او کاج ازدواجش را در ط یآنها صحبت م
کرد که ازدواج  یبش شد. آنّا فکر میازدواج بدست آورده بود و چون طالب آن بود، باالَخره آن نص

طان. یبه هدف نزدن و باختن به ش یعنیاز گناه است، چون گناه  یآن دور وةیشدن و م یکی یعنیموفق 
، زدن به هدف  او در درجۀ اول یم، برایخواهد ما با همان ازدواج اول به هدف بزن یکه خدا میدر حال

را بدست آورده  یروزیدارد پ یکه ازدواج موفق یها. کسیریگ مهم است و در درجۀ بعد تعداد نشانه
 یروزیازدواج اول باشد و چه در ازدواج سوم. و اما در ازدواج سوم بدست آوردن پ است، چه در

است که باعث شکست دو ازدواج اول  یرغم وجود مسائل یعل یروزیسختتر است چون کسب پ
د در برابر ازدواج فرزندان خدا شکست بخورند تا ین موانع و آمارهاست که بایحال ا اند، اما بهر شده
اند، در  که در خانۀ خداوند غرس شدهیآنان"کرد،  یش خود زمزمه میابد. آنّا پیداوند جالل با زود خیر ید

وه خواهند آورد و تر و تازه و سبز خواهند یز مین یریما خواهند شکفت. در وقت پ یخدا یصحنها
ور مزم "ست.ین یانصاف یچ بیه یبود تا اعالم کنند که خداوند راست است. او صخرة من است و در و
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است که  ییکه هر کس دارد قلب اوست، چون آنجا تنها جا یزین چیگفت گرانتر یآنّا به جالل م 

رد، چون یتواند انتقام بگ یگفت فقط خدا م یپر جالل است. و م یمحل رشد عشق است و عشق گنج
کرد که  یم یآور ادی ست، بلکه خشم پاک کننده. پس به او و به خودیدر انتقام او خشم خودخواهانه ن

د هر چه در گذشته بوده پشت سر بگذارند و اجازه بدهند که خدا آنها را پاک کرده تا بتوانند بدون یبا
گفت که از نظر خدا دو نوع پاک کننده وجود دارد  یدشان بشوند. و باز مینده و رابطۀ جدیوارد آ یتلخ
برد.  ین میکند و از ب یگر آتش که پاک میرد و ددا یکند و سالم نگه م یز را پاک میخون که همه چ یکی

ن یها را از بیکند و ناخالص یم یکه با آن داور یکند و آتش یبندد و پاک م یکه خدا با آن عهد م یخون
، آنّا 11  :11 ، 17 : 12 ان یعت او قدوس است. عبرانیت هدف خدا پاک کردن است چون طبیبرد. در نها یم

ت خدا باعث شد او ما را با خون خود یخوشحال است که عشق و قدوس گفت که چقدر یبه جالل م
م، بلکه نامزد و یا باشید دنیم برده و زر خریستیگر مجبور نینکه ما دیپاک کند و بخون خود بخرد و ا

ک بنه با دقت یبرد و مثل  یلذت م یلیم. جالل از صحبت با آنّا دربارة خدا خیدة او هستیخون خر
 ن باره داشته باشد.یدر ا ییبود که با او صحبتها ییصبرانه منتظر وقتهایا هم بداد و آنّ یگوش م
که در گذشته داشت،  یا ن بود که آنّا با بهم خوردن هر رابطهین آنّا و جالل بود ایکه ب یفرق بزرگ 

ک داده بود و به کم یاتیح ییشد، چون باور داشت که خدا به او درسها یدوارتر میام یبه رابطۀ بعد
ده بود و انتظار یکه د ییها در او بماند. اما در مورد جالل دردها و ظلم یگذاشت تلخ یالقدس نم روح
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بکشد تا  یواریآنها را نداشت باعث شده بودند که اعتمادش را به همه از دست بدهد و دور خود د
  آنّا کتاب یرد. روزیگنباره کمک بیالقدس در ا اد نگرفته بود از روحیگر صدمه نخورَد. آخر او هنوز ید

و من گرداگرد خانۀ خود بضد لشگر "ه برخورد که خدا فرموده بود: ین آیخواند که به ا یمقدسش را م
را که یان آنها گذر نخواهد کرد زیگر از میاز آن عبور و مرور نکند و ظالم بار د یاردو خواهم زد تا کس

قتاً انتقام از آن خداوند یکرد که حق یخود فکر مش ی، آنّا پ8 :1 ا یزکر "بنشمان خود مشاهده نمودم.
آورَد و محافظت انسان ترس و اسارت با  یم یجه آزادیاست و محافظت خدا محبت و اعتماد و در نت

 یوار محافظت خدا عوض شود تا آزادیوار ترس که ساختۀ افکارخودمان است با دید دیخود دارد. با
ن دعا بود یکروز که در همیکرد و  یجالل مرتباً با درد دعا من اسارت یا ید. آنّا برایبدست آ یقیحق

 یبه کس یند ولیتوانست همه را بب یحبس است. او م یا شهیش یا د که در استوانهیا دیجالل را در رؤ
د آن ینکه دیوار دعا کرد و دعا کرد تا ایشکستن آن د یداد به داخل استوانه برود. آنّا برا یاجازه نم

 یا شهیزانوانش باز بود تکه ش یکتاب مقدسش که رو ید رویچشمش را باز کرد و دوار شکست و ید
اسارت او  یوارهایدانست که د یجالل گرفت و م یوار ترسهایبر شکستن د ین را نشانیافتاده بود. او ا

دا یکرد که شجاعت پ یدعا م  جالل یشکسته شده بود. آنّا از آن ببعد برا یدنیناد یایلۀ دعا در دنیبوس
جۀ آن یفتد تا نتیب ید اتفاقیبا یروحان یایرون بگذارد. بله، در دنیوار خراب شده پا به بیکند و از آن د

دن ید که ترسها و کشید ید و مید یهم م یوار را دور ابین دیده شود. آنّا سالها اید یجسمان یایدر دن
خواست همان مشکل  یبود و نمشدنش با او را گرفته  یکیاعتماد و  یوار محافظت بدور خود، جلوید

ن یا یروحان یایهر دو دعا کرده و روزه گرفته بود و در دن یدر مورد جالل هم تکرار شود. آنّا برا
به خود آنها  یبستگ یجسمان یایاز آن حصارها در دن یوارها خراب شده بودند اما ظاهر شدن آزادید

وار را یآزاد شود، نه تنها دعاها توانست دخواست از آن  یدانست و م یداشت. چون جالل مشکلش را م
روزانۀ او  یوار خارج شود. بلکه عالئم آن در زندگیبشکند و به او امکان بدهد که از د یدر بعد روحان

آنّا  ینیبدب یکرد و انگشت اتهام را رو ین حصار را انکار میاصالً وجود ا یده شد. اما ابیهم د
 گذاشت. یم

ر خداوند یم اسیخواه یم و آزادانه میرد، ما آزادیپذ یپسرش م یت آسمانخدا ما را به ملکو یوقت 
ما داد  یرا او اول عاشق ما بود و جانش را برایم زیم، چون عاشق او هستیریوغ او را بگردن گیم و یباش

ر یر کرد. با عشق اسیپذ ما را که خونش بود پرداخت کرد و ورود ما را به ملکوتش امکان یواقع یو بها
قرار  یزیا چی یما تحت کنترل کس یوغ او سبک و آسان است. اما وقتیندارد. پس  یشدن بار یکس
را نپرداخته است، آنوقت در  یواقع یا بهاینپرداخته و  ییست و او بهایم که با ارادة خودمان نیریگ یم

جالل از روح  آزاد شدن یکه خدا را برا یم. آنّا در ضمنیده یمان را از دست میم و آزادیاسارت هست
 یگران سعیلۀ دیش بوسیدوران زندگ یدر ط ییها کرد چه روح یکرد، فکر م یترس و کنترل، شکر م

مختلف، و روح دروغ و آنوقت خدا را  یادهایاند. روح کنترل، روح اعت برتسلط بر روحش را داشته
 داشته و دارد. القدس مافوق همۀ آنها و بر همۀ آنها قدرت و تسلط ش روحیشکر کرد که در زندگ
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د که هر ید یکرد م یش نگاه میگشت و به دعاها و جواب دعاها در زندگ یم به عقب بر یآنّا وقت 
اند که با درد  با قدرت جواب داده شده ییدعاها یجواب نمانده، ول یش بیک از دعاهایچ یچند ه

امکان  ی، مسلماً بها11-5 :11 رسوالن  ده است. اعمالیشان بها پرداخت گردیشان دعا شده و برایبرا
د حاضر یم، بایده یت میواقعاً اهم یزیاگر ما به چ یر بودن آن دعا را خود استاد داده است، ولیپذ
اش و  خانواده ی، مثالً بارها اتفاق افتاده بود که آنّا برا11:11  لیسموئ  م. دومیآن بها بپرداز یم برایباش

از مغشوش شدن روابط  یچند وقت خود را وسط طوفان روابط آنها با درد دعا کرده بود و بعد از
رفت  یر اتهامات ناعادالنه میکرد، ز یخود را م ین سعیم کردن روابط آخریکه در ترمید و در حالید یم

داد تا طوفان  یم قلب انجام میاز صم یش ولیب مش گفته بود کماید و آننه استاد در تعالیکش یو درد م
د ید ین ساعت شب، ساعت قبل از طلوع آفتاب است. آنوقت میکتریتار ده بود کهیگذشت. چون د یم

آنها دعا کرده بود  یاش که برا شدند بلکه رابطه با خانواده یکه نه تنها اتهامات و سوءتفاهمات رفع م
کرد  یرون نگاه میگشت و از ب یداد. آنوقت بود که برم یات خود ادامه میتر به ح تر و روشن یو قو یقو
 یعنیک شده بود یب با استاد شرید که نه فقط در دعا بلکه در وسط طوفان بود که در درد صلید یو م
 ید و حاضر بود براید یجه را میگناه خودش نبود. او چون نت یپرداخت که بها یرا م ییکه بها ییآنجا
وخت، س یگر دلش بحال خودش نمیکه کرده بود آن بها را بپردازد و همکار استادش شود، د ییدعا

کرده بود.  یاش عمل او و خانواده ین معجزه را در زندگیکرد که ا یم قلب خدا را شکر میبلکه از صم
ر یک تصوی یها ن دعا را مثل تکهیک طوفان چندیق و هنرمندانه است که با یبا، دقیکار استاد آنقدر ز

اشتند، اما بعد از طوفان که بهم به هم ند یچ ربطیها در ابتدا بنظر آنّا ه ن تکهیکند. ا یبا بهم وصل میز
ند بر یاینّا ب آ یداد در زندگ یکه او اجازه م ییدادند. طوفانها یم یبا معنیوصل شده بودند، چقدر ز

ش اتفاق یها برا ها بار ن معجزهیآورند، بنا کننده بودند و ا یم یعتاً خرابیر که طبیشر یخالف طوفانها
 یق و کاریاستاد چقدر دق یماند که حرفها یبار متعجب م ود که هرن طوفانها بیافتاده بودند. آنّا در ا

که  یکسان ین بود که براید که تنها راه سازنده از طرف او اید یدر روابط م یهستند. او در هر طوفان
دشمنان او بودند دعا کند، چون همانطور که استاد گفته بود  یروابط او داشتند و بعبارت یدر خراب یسع

روابط سالم و رشد آنها  یبرقرار یبرا یچ راهین هیبرا کان او بودند، بنایاکثراً اهل خانه و نزد دشمنان او
ها،  یها، تلخ ییشد وگرنه جدا یشان تا صلح برقرار میدن آنها و دعا برایوجود نداشت مگر بخش

راد خانواده ن تمام افیشدند و راه خود را ب یهرزه پخش م یها ها مثل تخم علف یپاش ها و سم یدشمن
که  یدن خواهرش به شهرید یبود که آنّا بعد از سالها برا ین موارد وقتیگر از اید یکیکردند.  یباز م

که یاتفاق افتاد. با وجود ینشان بحثیب یکرد مسافرت کرد و در آنجا بعد از مدت یم یاو در آن زندگ
ر کرده ینکه در گرداب گیمثل اد که انگار درست یبحث ظاهرا با صلح تمام شد، آنشب آنّا خواب د

رد و از آن یاد زد و از خدا کمک خواست که دست او را بگیر کرده بود. فریخود گ یباشد، در افکار منف
ادش افتاد که تنها راه نجات نگاه کردن به خداوند است و آنجا بود که یاورد. ناگهان بیرون بیگرداب ب

 یست، در خداوند محبت است و مردن برایتظاهر نو  یخواه به او گفت در خداوند خود یزن یصدا
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تر  قیاز روز اول بهتر و عم یحت را بجا آورد، رابطه با خواهرش حتیآنّا آن نص یآن روز وقت یآن. فردا
اد و واضح بودند که خواهرش به او یب و فراز آنّا آنقدر زیپر نش یشد. کارها و معجزات خدا در زندگ

تو معجزه کرده است و  یکه من در عمرم خوردم در زندگ یگرم یاهاش از تعداد غذیگفت خدا ب یم
 دند.یخند ین مزاح او میبه ا یروزیو پ یهر دو با شاد

که از او گرفته بود سالها بها داده بود و  ییاز درسها یلیخ یدر مورد همکار بودن با استاد، آنّا برا 
ع یگذاشت، اگر آن شخص مط یان میدر مان همان تجربه بود یکه در م یآن تجربه را با شخص یوقت
نجات را داد  یداشته باشد، درست مثل کار استاد که او بها یوة آن تجربه را مجانیتوانست م یبود م یم

د و حاضر بود در یکش ینجات جالل هم درد م یم. آنّا برایافت کردیدر یو ما فقط با اطاعت آنرا مجان
آن بها  یپرداخت و هم برا یش بها مین واقف بود که آنّا برایبه ااش با او بها بپردازد. جالل هم  رابطه

کرد همۀ بها را  یآنرا باور نداشت چون فکر م یحت یکه اب یزیکرد. چ یافت میارزش قائل بوده آنرا در
ت بها دادن در یکه با او بود هنوز به اهم یکرد و آنّا در زمان ید هم درست فکر میپردازد. شا یخودش م

شتر یاو ب یش برایها جه دعاها و روزهینبرده بود و در نت یجالل بها بدهد، پ یحاضر بود براکه  یحد
دانست،  ی. جالل آنّا را برکت خدا میا بخاطر خودش بود تا بخاطر ابیمحبت و  یبود تا از رو یمذهب

نوقت باور نکرد که یکرده بود، اما آنّا ه یادیز یفهای، هر چند که او بارها از آنّا تعریاما در مورد اب
 ید برایزده باش یک جمله دردآور و منفی یند اگر به کسیگو یاو داشته باشد. م یبرا یارزش آنننان

سالها  یازدواج آنها طرف منف ید در ترازوید. شاید حداقل پنج جملۀ مثبت بزنیکردن آن با یخنث
که  یبعدها اب یست داده بود و وقتت خود را از دیگر عقربۀ ترازو حساسیکه دینتر مانده بود بطوریسنگ
ش را با آنّا دوباره، نه، سه باره، یسالها در شهرشان بسر برده بود، به شهر فرنگ برگشت تا زندگ یبرا

که  یتوانست تعادل را برقرار کند. تازه هر حرف مثبت ینم یچ حرف مثبتیگر هین باره بسازد دینه، چند
مثبت  یده بودند و حرفهایگر را بخشیر چند که هر دو همدست. هیت و توبه نیل بر احساس مسئولیدل
  گر باور داشتند.یکدیگر را نسبت به یکدی

گفتند که  یا دروازة امتها نام داشت. در آن شهر میکرد شهر محبت  یم یکه آنّا در آنجا زندگ یشهر 
کرد چون قلب  یوتمن نمکند، اما استاد خود را به همه م یاعتماد م یعنیکند  یز را باور میمحبت همه چ

ف او اعتماد، یند چه بود؟ تکلیتوانست قلبها را مثل استاد بب یف آنّا که نمیدانست. پس تکل یهمه را م
گر با آشکار شدن یبود، که آنوقت د ینم یو دائم یتکرار یکه خراب ییدن بود تا جایباور کردن و بخش

ش بخواند. آنّا فکر یزندگ یخراب یوة آنرا برایتوانست دل او و اثر م یآنّا هم م یثمرة قلب  شخص حت
د به خدا اعتماد کرد نه به انسان، یمقدس نوشته شده با ۀ وسط کتابین است که در آیکرد که پس هم یم

شود. هر چند که  یه کردن میست که باعث تکیست بلکه اعتمادیچون اعتماد کردن تنها باور داشتن ن
توان  ینم یم، ولیریگ یم و در وقت الزم از آنها کمک و مشورت میکن یزانمان شکر میعز یخدا را برا

به  یاند که وقت خرد شده ین انسانها مثل نیتر یه کرد. قوینکس نه پدر نه مادر و نه فرزندان تکیبه ه
ستد و یا یکند هر روز محکمتر م یه میدهند. اما آنکه به خدا تک یت را خراش میپهلو یکن یه میآنها تک
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خواهد  یادیش ارزش زیانجام داد، آن کار برا یش کاریبرا یشود و اگر کس یگران کمتر میز دتوقع او ا
کتن بودند. ید و آندو یست که در ابتدا خدا زن را از دندة مرد آفریداشت. اما ازدواج رابطۀ مخصوص

ه یت تکشان اس رابطه یتوانند بر هم و بر خدا که نخ اصل یشوند م یکی یامروزه هم اگر زن و شوهر
اش با سارا دروغ گفت،  م بخاطر عدم اعتمادش به خداوند، در مورد رابطهیاد آورد که ابراهیکنند. آنّا ب

زنش نسبت به وعدة خدا اعتماد کرد و دربارة  یاعتماد یازدواجش را بخطر انداخت، و بعدها به ب
ن آنها یبزنگ خدا بود و خدا بانسان، گوش  یکه بجایآورد. اما زمان یوة جسمانیهاجر به زنا افتاد و م

رون کرد. یوة جسم را بیتشان کرد، آنوقت گوش کردن به زنش خدا را جالل داد و میقرار گرفت و هدا
د و اعتمادش را از آوردن نسل قطع کرده بود، یکه او که ام ییبعد اعتماد او به خدا رشد کرد تا جا

کند،  یاگر اسحق را قربان یباور کند که حت ش اعتماد کرد که توانستیآنقدر به قدرت خدا در زندگ
ر از یغ یزیکه اعتماد ما بر هر چ یاش به انجام برسد. تا وقت د تا وعدهیخدا قادر است او را زنده نما
م کامالً آن را به خدا یم تا بتوانیگذران یز امتحان میم آنقدر در مورد آن چیخدا باشد، ما هم مثل ابراه

توانست بر آن کنترل  یمۀ خودش که میت که مسئلۀ ازدواجش را الاقل از طرف ناد گرفیم. آنّا هم یبده
ا یخاص  یر است که مخصوص امتیپذ ن تنها در شهر محبت امکانیداشته باشد، بدست خدا بسپارد. ا

 یکه باشد م یست چون شهر محبت دروازة امتهاست و هر کس که بخواهد از هر ملتیخاص ن یفرهنگ
 شود. تواند به آن وارد

او بخصوص در زمان قبل از ورودش به  ید که داستان زندگید یکرد م یبه گذشته فکر م یآنّا وقت 
کنار  ین قرار بود که جوجه اردکهایشهر محبت مثل همان داستان جوجه اردک زشت است. داستان از ا

نبودن به آنها از خود ه یاش و بخاطر شب یآنها نبود بخاطر زشت ییبایرا که ظاهراً به ز یا اچه جوجهیدر
نکه یست. تا این یق خوشبختیکردند. آن جوجه اردک زشت هم خودش باور کرده بود که ال یطرد م

دند که او یبا شد و آنوقت همه فهمیز ییل به قویآنها همه بزرگ شدند و آن جوجه اردک زشت تبد
گران یه دیشناختم تا شب یرا مکاش از همان ابتدا خود یکرد ا یش خود فکر میاصال اردک نبوده. آنّا پ

از  ین بعضیب ید که حتید یگر آنّا مید یدانستم. در شهر محبت هم بنوع ینم یل زشتینبودن را دل
کرد که بتواند مثبت بماند  یشتر مواقع با استاد درد دل میندارد. او ب ییک زن مطلقه جایشاگردان استاد 

ماندار او یک ایکه بعنوان یوجود  د تحمل کند. چون باه او نبودنیرا که شب ییها جوجه یها و نوک زدن
 یگرفتند و نه زندگ یم یچون مطلقه بود نه خدمتش را جد یگرفتند ول یرا چپ و راست به کار م

 یلیکرد. خ یاز او محافظت م یهم هر کس خودش را بنوع یش را. تازه به انواع مختلف مذهبیشخص
اد یموجود را ز یازهایو ارضاء کنندة خود بودند و ن یذهبم یهایل باز ها هم که مشغو گروه از سر

ک زن مطلقه را به یبود که آن گروه  یهم خوشحال م یلید خیفهماندند که با ینطور میدند، به او اید ینم
که یرا داشت وقت یاز سرگروهها بود احساس زن سامر یان بعضیدر م یاند. آنّا وقت گروه خود راه داده
ن گفتۀ او یکرد که چقدر استاد را دوست داشت و چقدر ا یقات نکرده بود. بعد فکر مهنوز با استاد مال

نکه او یشوند. نه ا یها زودتر وارد ملکوت خدا م ران و فاحشهیگفت باجگیش تکان دهنده بود که میبرا
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او  یرویو پار بودند ینشست چون بس ید، بلکه او با آنها مین بگویا به گناهکار آفرید کند و ییگناه را تأ
از او  یرویپ یرا برا ییچه بها یلیک زن طرد شده به هر دلیدانست که  ی، او م15 : 1 کردند. مرقس  یم
 ید که نه مثل زنهاید یشود. آنا هم م ینجا رانده و از آنجا مانده مید بدهد. چون بقول معروف از ایبا

در  یدرست یجردانه برود و نه جام یهایخواست به مهمان یتوانست و نه م یمجرد هم سن و سالش م
همۀ زنان مجرد گروه که روز بروز  ین مشکل را در زندگیشاگردان داشت. او ا یخانوادگ یتهایفعال

را بدون در نظر گرفتن  یمانیا یم طالق و بیتوان ینکه ما میده به اید. عقید یشد، م یشتر میتعدادشان ب
دة یم، همان عقیاوریبا هم در ب یساده و مساو یا معادله گر، بصورتیشمار دانسته و نادانستۀ دیعوامل ب

اند  در طالق قرار گرفته یلیرا که بهر دل ین باشد، خواه ناخواه کسانیعت است و اگر قضاوت ما چنیشر
است، بخصوص در درد طرد  یمیکه طالق گرفته خودش در درد عظ یم. اما شخصیریپذ یم یبدشوار

ش یدرمان طرد شدن طرد کردن باشد. آنّا با آمدن جالل به زندگب است اگر روش یشدن و چقدر عج
افت، جواب سؤالش را یجفت خود را  یاحساس همان قو را داشت که خود را شناخته بود. او وقت

 یکرد، سع یازدواجش م یداریپا یکه برا یفرسا و طوالن طاقت یو سع یرغم تشنگ یگرفت که چرا عل
عمل  یتواند جا یما نم یسع یۀ ابعاد زندگیزدواج هم مثل بقد. چون در ایرس ینم ییاو به جا

ن آن. درست است که ینه جانش یالقدس باشد ول تواند مکمل روح یما م یرد. سعیالقدس را بگ روح
ست که الزاماً ین ین بدان معنیا یشۀ آن ازدواج ناسالم است، ولیر یعنیوة طالق وجود دارد، یم یوقت
از مشکالت، در اثر اعمال  یاریسازند و بس ی، چون ازدواج را دو نفر مشۀ آن شخص ناسالم باشدیر
ک ی یحکمت یا بیو  یتوجه یند و با بیآ یبوجود م ینسل یها ا لعنتیست، و یط زیط محیگران، شراید
سرخ نگهداشتن ازدواجها  یلیبا س یآورد. کاش سرگروهها بجا یوة ناسالم ببار میا دو طرف است که می
 یایانسان، طالق را در دن یها و با توجه به ضعفها موفق و رد طالق ینشان دادن ازدواجها یعیا طبیو 
کردند و آنرا عمل خدا  یم یض خدا معرفیو ازدواج موفق را معجزه و ف یعیطب یامر یآلود امروز گناه

 یجیل طرد شدن تدریب ناموفق بودن ازدواج شاگردان دلین ترتیخواندند. به ا یو نه عمل انسان م
مند  که از برکت ازدواج موفق بهره ییشد. و آنها یکه از ازدواجشان صدمه خورده بودند نم ییآنها
مان یخود و اعمال و رشدشان در ا یهایجۀ خوبیکردند، آنرا فقط نت یگران فخر نمیشدند، به د یم

ز قلب و دانستند. بله طالق ا یۀ خدا میض و هدیآوردند، و ازدواج موفق خود را ف یبحساب نم
ش یشدن طالق پ یکیشدن در ازدواج نقشۀ او بوده و هست و در  یکیست چون یت خدا نیشخص

د خدا قلب فرعون را یگو ینخواهند شد. کالم خدا م یکیداند که همۀ زوجها با هم  ید. اما خدا میآ ینم
د. خدا از یز را خوب آفرید. خدا از اول همه چیرا آفر یا بدیسخت کرد )اجازه داد سخت شود( و 

است. وگرنه او  یو بد ید خالق خوبیگو یکه میزند وقت یخود حرف م یش دانیخارج از زمان و با پ
و به  یاست از جانب اوست. بله، ممکن است خدا به منظور ییکویکند و هر چه ن ید نمییرا تأ یبد

رد و طالقنامه یگ شتر اجازه دهد طالق صورتیب یهایاز خراب یریجلوگ یبرا یا حتید خود و یصالحد
نده چه خواهد شد و یداند که در آ یست. و چون انسان نمیاز قلب او نبوده و ن ییداده شود اما جدا
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خود را در  ین سعید هر دو همسر آخریخواهد، پس با یاو ازدواج موفق م یداند که خدا برا یفقط م
 یت بلکه از رویعصبان یه نه از روکیدار بماند و تا وقتیخداوند و با کمک او بکنند تا ازدواجشان پا

ند. ین عمل ننماید بروند، اقدام به ایاست که با ین راهیاند که طالق آخر دهیجه نرسین نتیآرامش به ا
 یادیز یزهایچ یز درست شود، ولیک چیست که هر چند ممکن است با زدن آن یرین تیچون ا

بدون  یام نخواهد گرفت و شفانوقت بدون درد انجیاست که ه یا یخراب خواهند شد و جراح
 عوارض نخواهد داشت.

او بصورت  یمقدس در زندگ ع کتابیاز وقا یلید که خید یکرد، م یش فکر میآنّا به زندگ یوقت 
ت خدا بوده که به همان ید ثابت بوده، شخصیم و جدیمدرن آن اتفاق افتاده است، اما آننه در قد

 یزود برا یلیک روز صبح خیده است. مثالً یه انجام رسانک بیک به یها را  صورت وعده داده و وعده
خدا به  ینکه چطور وقتیده بود و ایرس یموس یکرد و مطالعۀ روزانۀ او به داستان زندگ یجالل دعا م

د قوم یگفت برود و به فرعون بگو یخواهد آنها را آزاد کند به موس یده و میگفت نالۀ قوم را شن یموس
د به او یکه جالل را د ین را روز اولیادش افتاد که استاد همیر من است. آنّا بمرا رها کن چون او پس

د با خدا صحبت یاو نه تنها با یاد گرفت که در دعا براین داستان ین پسر من است. و از ایگفت که ا
ل را د که جالیطان بگویدهنده به او داده به ش نجات یکه خدا ید با اقتداریطان هم و بایکند، بلکه با ش

را از اسارت خود رها کرد،  یا قومی یکس یرا آزاد کند، اما وقت یا قومی یتواند کس یطان نمیرها کند. ش
 یعنیاز اسارت  ییکند. رها یدا میرا از خداوند پ یافت آزادیت دریا آن قوم موقعیآنوقت آن شخص 

هان خود و واقف شدن دن گناید یعنی ییشخص بردارد. رها یزندگ یطان دست و کنترلش را از رویش
دهد  یه میست که خداوند هدیزیاز آن گناهان چ یکند، اما آزاد یشخص را آزاد نم ییبه گناهان به تنها
قوم برداشت و آنها را  ینکه فرعون کنترلش را از رویبخشد. چنانکه بعد از ا یم یه آزادیو قبول آن هد

 یلۀ موسیخروج از مصر داد. او هم بوس یرا براازشان یل نیو وسا یرها کرد، خدا به آنها قدرت و آزاد
ن موعود یت کرد تا به سرزمیلۀ ستون ابر در روز و شعلۀ آتش در شب آنها را هدایو هارون و هم بوس

، کار و اسارت قوم در "قوم مرا رها کن "ن فرمان یبا ا یم در داستان موسینیب یبرسند. اما متأسفانه م
ات و معجزات ید خدا اجازه داد دل فرعون سخت شود تا آیگو یستان مابتدا سختتر شد چون چنانکه دا

 ین، بلکه در جهان و نسل بعد از نسل باقین باعث شوند اسم او نه فقط در آن سرزمیخدا در آن سرزم
فتد و بنفع و یبزرگتر از خودشان ب ینده باعث شد ترس آنها در دل قومهاین اسم در آیبماند. هم

اد، ظاهراً یز یها د بعد از دعاها و روزهیبود که د ینطور هم آنّا زمانیشود. همشان تمام یا یروزیپ
ن شروع معجزات یکرد که ا یآور ادیشد، اما آن روز صبح زود خدا باز به آنّا  یشتر میاسارت جالل ب

جالل در  یانجامد و او در پشت پرده در زندگ یاست که به واقف شدن جالل به اسارتها و گناهانش م
او هم با دست پر و دست زورآور از اسارت  یست تا در آخر مثل داستان موسیابد یال انجام کارح
د و ید یخود م یکرد در زندگ یرا که خدا از آنها صحبت م ید. در همان زمان آنّا معجزاتیایرون بیب
را به اسارت  ندارد که فرزند خدا یطان حقیرود. بله، ش یدن آنها به فکر فرو مید که جالل با دید یم
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ستاد یجالل ا یبرا  ن وعدهیا یده به او پس بدهد. آنّا روید آننه را هم که از او دزدینگه دارد و تازه با
  رها کرد. یرون و در خشکیونس از خود بیافت کرد و با توبۀ جالل، نهنگ او را هم مثل یتا آنرا در

کردند که در ازدواج  یهرها هر دو فکر ماز زن و شو یلیدر رابطه با ازدواجشان مثل خ یآنّا و اب 
اند که  کردند چکار کرده یشان فکر مییاز روز اول آشنا یبرعکس آنّا و جالل حت یسرشان کاله رفته، ول

آمد که معموالً در  ی. بنظر آنّا م"ض خداستیاز ف"گفتند  یبشان شده و هر بار به هم مینص ین برکتیچن
هست، هر  یا خدا در رابطه یوقت یرد ولیگ یم یانرژ یگریدهد و د یم یانرژ یکیها  ا و در رابطهیدن

شوند و  ینکدام نه از هم خسته میشود چون ه یرند و رابطه محکم و محکمتر میگ یم یدو از او انرژ
 اند. کنند که مغبون شده ینه فکر م

ه او را بلند شیبه او صدمه زده و بر عکس خدا هم یکرد که مذهب به هر شکل و اسم یآنّا فکر م 
مان آوردن به خداوند است یهر شخص اول ا یم در زندگین تصمیدانست که مهمتر یکرده است. او م

دهنده  یانرژ یها ح باشند، رابطهین دو رابطه صحیا یده بود که وقتیو دوم انتخاب همسر. او شن
استاد گفته بود که اتحاد در باشند.  یرنده میگ یانرژ یها گر اکثرا رابطهید یها که رابطهیهستند، در حال

فند. یف باشد، دو نفر ده هزار نفر را حریک نفر هزار نفر را حریبخشد و اگر  یم یرابطه قدرت و انرژ
تر است  شان با قوتیدعاها یفند و حتیهزار، ده هزار را حر یزن و شوهر متحد هستند، بجا یپس وقت

گرفتند وجواب  یم یگر از خدا انرژیحبت با همددهد. آنّا و جالل در ص یشان جواب میوخدا به دعاها
 کوتاه از خدا گرفته بودند. یرا در مدت یادیز یدعاها
را  یده بود که دروغ را باور کرده و عمریرا د یکه شاگرد استاد بود کسان یکه آنّا در مدت ییاز آنجا 

ا یکرد آ یوز با خود فکر مکردند از خداست، تلف کرده بودند، آنر یکه فکر م یدن به کسیدر انتظار رس
ا نه؟ از طرف یح است یقتاً صحیداند حق یند و او را از طرف خدا میب یکه دربارة جالل م یعالئم

استاد بود که  یاز درسها یکیکدفعه بخود آمد و ادامۀ یمان دارد؟ یا اصالً او به استاد ایا نه؟ آیخداست 
م و او عالمت یگر باشید یا منتظر کسی ینده هستیا تو همان آینزد من فرستاد و گفت آ ییحیگفت  یم

اول مالقاتش با جالل افتاد که  یاد روزهایشوند. آنا ب ینا و کران شنوا میان کرد که کوران بینطور بیرا ا
 ین سؤالش از طرف خدا به او داده شد، آنهم سؤالهاینکه خودش بداند جواب چندیلۀ او و بدون ایبوس
زد که دل آنّا نسبت به جالل  یکرد و لبخند یکر او را خوانده بود، به او نگاهن ساله. استاد که فیچند

م محافظت یخواه ی، پس اگر م11 خدا سپر ماست. مزمور  یها محکم شد و با خود فکر کرد که وعده
ش از مالقات با او، در یجالل به آنّا گفت که سالها پ یم. بعدها روزیاو بنسب یها د به وعدهیم بایشو
مانش سرد شده بود تا یکم در ا مان آورده بود، اما کمیدور از شهر محبت توبه کرده و به استاد ا یشهر

 11 :11 ل یسموئ  د. دومینکه آنّا را دیا
داد انگار  یح میاستاد آنها را توض یاما وقت  ن بودند،یآنّا سنگ یعقل انسان ین درسها برایهر چند ا 
مان به یز و ایک چین خواستن یست بیکیار بارینکه خط بسیثالً ا، م11 :21 وب یح واضحاتند. ایتوض
ن کرد یواضح، اصرار در ا ی رغم عالئم منف یخواست که عل یرا بحد یزیتوان چ یز. میافت آن چیدر
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مان یم، با ایستاده با تصوّرات خود وعده بسازین برخورد که از دور ایآورد. ا یکه باالَخره آنرا بدست م
ز که همراه یبدست آوردن آن چ یمان درست برایفرق دارد. ا یزیبدست آوردن چ یراح و فعال بیصح

شود،  ین خدا انجام میز در وقت معیداند آن چ یوعدة خداست، نه تنها صبر انسان را بهمراه دارد که م
ر خدا را دارد. اگ یت دائمیو هدا یعالئم عمل یمانین ایکند. چن یبلکه در ضمن صبر بطور فعال عمل م

 یدرگم تواند محو شود و ابهام و سر یم یک به راحتین خط باریخدا در آن نباشد ا یت دائمیهدا
شه یمان و صبر ریشه در دروغ دارد و ایها ر ست چون اصرار در خواستهیاتیار حیت بسین هدایاورد. ایب

  .یافراز باعث سر یشود و دوم یباعث خجالت م یقت. اولیدر حق
است  یعیطب یلیش خیندارد و برا یسم دفاعیچ مکانیکه او در مقابل جالل ه آنّا متوجه شد یروز 

به  یکه قبالً حت یزیم را و استر که اخشورش را( سرور و آقا بخواند، چیکه او را )مثل سارا که ابراه
قتاً فقط ید. خدا عشق است وحقینتوانسته بود به شوهرش بگو یحیعت مسیشر یعت و حتیزور شر

ار کم حرف یمتفکر و بس ید. جالل مردیکند و قدرت دارد انسان را عوض نما یب میجع یعشق کارها
بودند سخت  یاساس یکه حساس ول ییان صحبتهای، ب ات تلخ گذشتۀ جاللیآنّا، بخاطر تجرب یبود و برا

مل الع ا عکسیتفاهم   ن سوءیگر با کمتریکدیدن یکه به آنها در فهم ییاز روشها یکین ینمود. بنابرا یم
در مورد  یتوانستند با آمادگ ینصورت آنها میکرد، نوشتن نامه بود. در ا یمنتظره کمک م ریناخواسته و غ

د. بعالوه مجبور نبودند فقط به حافظۀ یبخش ینتر میعتر و دلنشیجۀ سرین به آنها نتیآن صحبت کنند. و ا
 یها لهیصحبتها که در گذشته از ح ها رجوع کرده از عوض کردن توانستند به نامه یخود اعتماد کنند و م

ان یو آرامش و ب ییشد. تازه نوشتن نامه در تنها یم یریبود، جلوگ ین آنّا و ابیجاد دعوا بیا یطان برایش
قاً یگر را عمیداد تا همد یلۀ طرف مقابل، اجازه میها بدون قطع شدن بوسیاحساسات و ترسها و دلخور

ها همه از طرف  ن نامهیسد، ایشهرشان دوست نداشت بنو یردهاشتر میبشناسند. البته چون جالل مثل ب
بردند  ینکار لذت میگرفت و هر دو از ا یصورت م یا حضوری یبارة آنها تلفن آنّا بودند و صحبت در

دانست و از  یجالل م یگو کردند. آنّا خودش را شهرزاد قصه یل میگر را تکمیهمد یچون ضعفها
خودش  یگو کرد. جالل هم آنّا را شهرزاد قصه یف میاو تعر یه بود برادیکه از استاد شن ییداستانها

 ماند. یزد الم تا کام ساکت م یش حرف میاو برا یدانست و وقت یم
گفت  یآنّا م یق او باشد، مثالً وقتیدانست با آنّا چطور صحبت کند که باعث تشو یشه میجالل هم 

ل بشنود که ین قبیاز ا ییزهایگذشته انتظار داشت چ بودم و فالن کارو کردم و مثل یامروز دختر خوب
گفت شما  ی، اما جالل م"امروز آقتاب از کدام طرف در آمده بود؟"مثل  یا متلکیو  "چه عجب"
 یجان تشنۀ او بود. آنّا هر حرف ین درست مثل آب خنک براید. اید و هستیبود یشه دختر خوبیهم
به  یبلکه با جوابها یتالف یا احترام به جالل بود، او نه برایکرد که نشانۀ محبت  یم یا هر عملیزد  یم

داد.  ین چهره و بدنش محبت و احترام خود را به آنّا نشان میریا حاالت شیبا سکوت و  یموقع و گاه
ح و یز مهمتر از رابطۀ صحیچ چیا هیشد که در دن یش باز میشتر برایر بود و بیآنّا دلپذ ین چقدر برایو ا

ت است. آنّا یست. خدا محبت است و محبت خالق است و در محبت خالقین انسانها نیب زیآم محبت
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ا بطرف یکرد. مردم دن یآن خدا را شکر م ید و براید یت را در جالل و نشان دادن محبتش مین خالقیا
، است یریگ ها. چون پول قابل اندازه رابطه ید، حتیآ یز با پول بدست میدر حرکتند که همه چ یانیجر
شوند، اما مرکز آن  یدردسرتر انجام م یب  عتر، راحتتر، ویها سر ها پول است، آن رابطه اساس رابطه یوقت

که بر اساس محبت هستند، پول ارزش  ییها ست. برعکس در رابطهیح نیرابطۀ صح یمحبت و بنا
ن نوع روابط یبخشد. اما آننه ا ین به آن خدمات ارزش میکند، بلکه محبت طرف ین نمییخدمات را تع

نبرده  یقت پین حقیست و اگر هر دو طرف به ایست، آسان نیع نین است که سریکند ا یتر م را مشکل
که  یماند. مثل آنّا و اب یکطرف بدهکار میشه یرا خدا پرداخته است، آنوقت هم یاصل یباشند که بها

 دانستند. یرا بدهکار م یگریشه دیهم
ادش یباز ب یداریک روز صبح آنّا در خواب و بیاج با جالل بود که قبل از ازدو یها یین آشنایدر ا 

که با خدا صحبت یآمد. او هر شب در حال ین احساس بدش میآمد که سالهاست تنهاست و چقدر از ا
شد، اما آنروز صبح  یدار میداد، ب یکه به صحبت با او ادامه میرفت و صبح در حال یکرد به خواب م یم

 یکرد که در کنارش باشد. هر چه سع یمثل جالل م یاز به همسریو احساس ن ییبشدت احساس تنها
شد. آنّا اعتقاد  یشتر میشتر و بیاز او بیمشغول کند، انگار قدرت ن یگریز دیکرد فکرش را به چ یم

ن را داشت که بخاطر ینکه بارها فرصت ایبه خدا و به شوهرش داشت و با ا یبه وفادار یمحکم
در فکرش هم نکرده  ینکار را حتیانت کند، اما ایبه او خ یبخاطر انتقام از اب یا حتیخودش و  یازهاین

پاک  یاو به خدا و اطاعت از او برا ینداشت، اما وفادار ی نبار فرق داشت و او شوهرینکه ایبود. با ا
او  یکه خدا برا ین جسم و روح قرار داده بود. جنگیسخت ب ینگهداشتن خود، او را سالها در جنگ

ن یکه با جالل آشنا شده بود ایبرنده شده بود و احساسات او را کامالً تحت کنترل داشت، اما از وقت
ده یگروهها شن از سر یاز بعض ین افتاد که بتازگیاد ایاحساس او هم دوباره زنده شده بود. آنوقت آنّا ب

انسان در مقابل  یگاهند که یگو یست. آنوقت فکر کرد بله، همه میگناه ن یارضائ بود که خود
ن کامالً به نظر او ین بد و بدتر است. ایست، بلکه بین بد و خوب نیرد که بیگ یقرار م ییها میتصم

ن یقرار نگرفته است؟ مسلماً در ا یماتین تصمید در مقابل چنیاست که بگو یآمد. چه کس یدرست م
ن را ینطور بود و حتماً خدا اینّا هم همرسد و بنظر آ یبنظر م یمواقع انتخاب بد از بدتر، انتخاب درست

ن یبود. در ا یانتخاب درست ییارضا و زنا مسلماً خود ییارضا ن خودیکرد چون در انتخاب ب یدرک م
رش باعث شده بودند به رازگاهان با خدا وقت یاد چند روز اخیز یتهایافکار بود که بخاطر آورد مسئول

گرفت و چشم و  ید که چون مرتباً از خدا در رازگاهان قدرت ماد آوریرا ب یادیز یندهد. آنوقت زمانها
داشت که در مقابل  یکرد، در مواقع مشابه نه تنها قدرت کاف یکاتِ اشتباه محافظت میگوشش را از تحر

الزم از  یرویگرفتن ن یچ وقت برایکرد. هر چند که ه یاز را احساس نمیستد، بلکه اصالً نیش بایازهاین
او در دو  یاز جسمانینجا بود که احساس نیاو فوراً حاضر است، اما آنروز اشکال در ا ست ویر نیخدا د

ازش به خدا غلبه کرده بود و او را در مقابل یسه روز گذشته و مرتب فکر کردن به آن بر احساس ن
تند، گف یکرد. بر خالف آننه آن سرگروهها م یرا انتخاب م یکید یم بد و بدتر قرار داده بود و بایتصم
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 یشود و بعد عمل یز منجمله گناه، اول در فکر پرورش داده میاد حرف استاد افتاد که هر چیآنّا 
دایماً با خدا در  یدانست که وقت یباشد. آنّا م ییتوانست راه حل خدا ینم ییارضا گردد. پس خود یم

ن یم بیر آن فقط تصممات دیدهد که تصم یرا نشان م یشه راهیرود او هم یارتباط است و با او راه م
گذارم برکت را انتخاب کن.  یتو م یخوب و بد است چون خودش گفته که برکت و لعنت را جلو

جه گرفت که در ی، آنّا نت11 :11  یل متی. انجیوغ سبکیو چه  یا ، چه بار ساده11 :22 ه یکتاب تثن
ن بد و بدتر یرد که بیرار بگق ییمهایم استاد هر وقت در مقابل تصمیر تعالیش در شهر محبت و زیزندگ

اد گرفته بود ین درس را یراه را اشتباه رفته. حاال که او ا ییاز خودش بوده و در جا یاست، حتماً کوتاه
ن بود که آنروز یمشابه نقطۀ آنروز نرسد. بله، پس هم یا کرد تا به نقطه یت مید خود را با خدا تقویبا

دعا و رازگاهان به مدت  یکبار برایشوهرها هر چند وقت گفت زن و  یاستاد در کالس هنر ازدواج م
از به یشان که نیقیاز حقید آنها را از نیگر دیآنها از همد یها و انتظارها ازیکوتاه از هم جدا باشند تا ن

هم زن و  یازهایکوتاه باشد چون او ن یین حال گفت که مدت جدایخدا بود کمرنگ نکند. اما در ع
اول  ۀف است. رسالیش ضعیازهاین انسانها در مقابل نیتریدانست که قو یو م دانست یهم شوهر را م

د و بعد هم که در تجربه یفتیا وسوسه نید تا در تجربه یدار بمانی، استاد گفته بود ب11و12 و 5 : 7 ان یقرنت
اندازد.  یمد که خدا شما را در آن تجربه انداخته، چون خدا شما را در تجربه نید خود را قانع نکنیافتاد
ب خورده و یکند و آنوقت اگر قلب فر یطان است که ما را تجربه مین شی، ا12 : 1 عقوب ی، 11 :11  یمت

م که خدا و حفاظت او را مورد ین ما هستیم، در واقع ایم و به او گوش بدهیشهوت پرست داشته باش
 یکرد که هر بار استاد به او درس یا فکر م، آن12ّ-12 : 1  ی، مت12  -1 :1 لوقا  ل یم. انجیده یامتحان قرار م

گرفته، استاد در  یم یدرس عمل یداده، در همان وقت هم آن درس را عمالً تجربه کرده است. و وقت
ت مشابه قرار داده بود. در مورد یم همان درس به افراد در موقعیا بعدا او را مسئول تعلیهمان وقت و 

داد، چند دختر جوان  ین رابطه به او درس میکه در ا یکرد و زمان ن کار رایتجربه با جالل هم استاد هم
م او قرار داد تا یر تعلیبودند که هنوز کامالً جزو شاگردان استاد نبودند، ز یرا هم که عالقمند به کسان

لۀ یخود بوس یازهایشان خطا نکنند و بتوانند بر ن آنها را درک کرده، به آنها هشدار بدهد که در رابطه
ن دختران جوان در یا یر آن بر زندگیم آنّا و تأثینجا بود که قدرت تعلیب ایابند. عجیالقدس غلبه  حرو
اگر  ید. وگرنه حتیایرون بیشات مشابه مثل استاد بدون گناه بین بود که اول آنّا خودش از آزمایا
داد کند، چون در توانست آنها را ام یکند، اما نم یتوانست آنها را درک کرده، با آنها همدرد یم

 نداشت. یآنصورت کالمش قدرت
شات یم گرفته بود که به کمک استاد که بدون گناه از آزمای، آنّا تصمیات ناموفق با ابیبعد از تجرب 

ک یک به یرون آمده بود، نگذارد اشتباهات و گناهان گذشته عادت او شوند و در عوض با شکستن یب
  15 :1 ان یشد. عبران یو روشنتر مش روشنتر یبرا ین اصل روحانیآنها، ا
غام او یو پ "بخشد یض میخدا ف "ن بود که یاسم او ا یکه معن ییحیزد بنام  یحرف م یاستاد از کس 

د اول قلب خود را آماده یداد که با ین بود. او قبل از استاد با خدا راه رفتن را به مردم نشان میهم هم
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ک و بد را داشتند ینمودند، چون معرفت ن یه با خدا راست مق توبیخود را از طر یکردند و راهها یم
اورند و یات( را بدست بیتوانند معرفت نجات )ح ید توبه کنند. و آنوقت میکه بدانند گناهکارند و با

آوردند  یض و نجات را بدست مید معرفت فی، آنها اول با77 و 71 : 1 بعد به آن نجات داخل شوند. لوقا 
انسان  یافت کنند. از ابتدا هدف خدا براین نجات را با درک و فهم از خود استاد درتا بعد بتوانند آ

ک شدن مثل او باشد، بلکه یاو خواست خود را با خدا برابر کند و نه از نظر ن یکامل بود، اما وقت یکین
. دیه او شود، آنوقت معرفت و دانش او به هالکت او انجامیک و بد شبیاز نظر معرفت و شناخت ن

گفت قوم بشر از عدم معرفت و عدم شناخت  ی، استاد م11 و 12-1  : 2 ش یدای، پ17-15 : 1 ش یدایپ
، 1 : 1 شوند. هوشع  یدهد، نابود م ین شناخت را به او میبا خدا که ا یت خدا و عدم رابطۀ شخصیشخص
ه آنهم با غرور ست و عدم شناخت خدا کیشناخت خوب و بد که توأم با غرور و خود سرافراز یبعبارت

خواهد که ما در ازدواج از هر نظر از  یآورند. خدا م یبه خداست، هر دو هالکت م یازین یو احساس ب
ن بد و بدتر ین طالق و ظلم که انتخاب بینوقت در مقابل انتخاب بیم و هیباش یر و راضیگر سیهمد

رون آمدن یت گذاشته و تنها راه بیوقعست که ما را در آن مین خدا نیم، ایم، اما اگر گرفتیریاست قرار نگ
 یابد. آنّا و ابیلۀ هم زن و هم شوهر است تا ازدواجشان نجات یض خدا بوسیافت فیت دریاز آن موقع

از داشت از یآنروزش ن یرا که برا یضیض در ازدواجشان غافل ماندند، اما آنروز صبح آنّا آن فین فیاز ا
 یکه خدا برا ید تا زمانیشتر را ندارد و بایبرف ب یجادانست که پشت بامش  یاستاد گرفت. او م
نکند نه در  یدر گذشته زندگ یچ شکلیداد صبر کند. استاد به او گفته بود که به ه یازدواج او اجازه م

 یها و شکستها زد، بحث یسال هم از آنها حرف م یاگر سالها یان و نه در عمل چون حتیفکر، نه در ب
خود را تلف  یتوانست برگردد و آنها را برنده شود و فقط عمر و انرژ ینم گذشته، گذشته بود و او

ا یر خودش بود یش آمده بود چه تقصیش پیبرا یبا کاظم و اب یل آننه در زندگین دلیکرد. به همیم
  نده قدم گذاشت.ید به آینبود، همه را نوشت و بدست استاد داد و سبکبال با ام

جداگانه  ین پاکتهایپخته بود و در ب ینیریش یس بود. آنّا مقدارسمیو کر ید شکرگزاریک عینزد 
 یکرد که در ماههایدار شد و فکر میشه صبح زود بیم کرده بود تا به مردم بدهد. آنروز هم مثل همیتقس

د و با صحبت یخواب یکم عادت او که با صحبت کردن با خداوند م گذشته که با جالل آشنا شده بود، کم
ن مطلب او یشد. ا یدار میاد او بیل شده بود به صحبت کردن با جالل و با یشد تبد یدار میکردن با او ب

ش اول بماند و افکار و احساساتش را یشه او برایرا ناراحت کرد و در دعا از خدا خواست که هم
و سر  د. بعد از دعا و رازگاهان رفت که در پارک قدم بزندیاین او و خداوند نینکس بیکنترل کند تا ه

د یخور ید چه میگفت مواظب باش یکرد و به آنها م یم مین کارکنان ساختمان تقسیها را بینیریراه ش
ما خداوند  یآسمان ینیریگفت که نان ش ی. او میخور یکه م یش یم یها همون یفرنگ چون بقول شهر

 شود. ین میریاست و هر که از آن بخورد خودش هم ش
برکات در آن  یکرد و برا یم یابیزد، گذشتۀ خود را ارز یاچه قدم میدر پارک و دور در یآنّا وقت 

گفت. آنروز هم مثل هر روز با استاد  یوجود جالل او را سپاس م ینمود، بخصوص برا یسال شکر م
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هم  یادش آمد که همانطور که با کاظم، با ابیال بود. آنّا ب زد و صحبت آنروز او بر سر نخ سه یحرف م
آنها متقابالً  یادش آمد که هر دویخواستند بهم بنسبند.  یخود م یدند که بزور و سعبو یمثل دو نخ

را از محبت  یو ارضاء واقع یو دلگرم یبانینوقت احساس پشتیاو ه یده بودند ولیاو زحمت کش یبرا
ن شد یکی یاو را برا یهم فقط درسها یشناخت و اب یآنها نکرده بود. آخر کاظم که اصالً استاد را نم

آنها نخ  یداد تا آندو را به هم ببافد و از نخ دوال ید به خود او راه مینکه بایگرفت، غافل از ا یاد می
کرد و در مورد  یها صحبت م استاد از نبوت ید. روزیل نمایکتن تبدیال درست کند و آندو را به  سه
داد. در آن نبوت خدا گفته  یشده بود درس م یال نبیلۀ حزقین بوسیش از ایار پیبس یکه سالها ینبوت

 یعنیشوند  یک عصا میل به یوندند و تبدیپ یرند، بهم میگ یدر دست او قرار م یبود که دو عصا وقت
د هر چند که چه بد و چه خوب بخاطر ید یکرد، م یبه جالل فکر م یدر دست خداوند. آنّا وقت ییعصا

 ین رفتار او با رفتار کاظم و ابیب یشابهاتبخاطر مرد بودنش ت یا حتیانسان بودن، هم فرهنگ بودن و 
از  ین جالل که ناشیشد. رفتار آرام و دلنش یآنّا م یو دلگرم ینشستن کنار او باعث آرام یحت یبود، ول

مثل راه رفتن در پارک و  یمعمول یتهایکرد. فعال یشد و او را گرم م یق او بود به آنّا منتقل میمحبت عم
و  یک ظرف بستنیاق از یمکت پارک و خوردن با اشتین یتر نشستن بر روک چیر یر باران و زیا زی

و آرامش بود.  یبرد که پر از محبت و شاد یم ییایکه آنّا درست کرده بود، آنها را به دن یفالودة خانگ
د خدا یین را تأیک مرد با جالل داشت و او ایبا  یت همصحبتیفیش را در مورد کیها ن تجربهیباتریآنّا ز
شنود و  یاو را م یکرد که کس ین بار در عمرش احساس میاول یدانست. آنّا برا یجود آن نخ سوم مو و

هم بزور چسب  یاگر دو نخ با ارزش را پهلو یکرد که حت یکرد. او فکر م یت میبا او احساس امن
نخ سوم ف باشند با یو ضع ینخ معمول یکه حت یاگر دو نخ یشوند ول یم باز هم از هم باز میبنسبان

ن یتواند تضم یندة آنها هم میباشد، دوام آ ینکه نخ سوم چه کسیستند. و بسته به ایا یم محکم میبباف
ان که یگر و ادید یتوانند آن نخ سوم باشند چه برسد به انسانها یها نم بنه یشود. مسلماً در ازدواج حت

کنند.  یادتر میادتر و زیخود فاصله را ز میها و تعال اندازند و با خواسته ین آن دو نخ فاصله میعکس ب بر
 یقی، عشق حقیو ابد یکند و آن رشتۀ آسمان یک رشته وجود دارد که استحکام آندو را ضمانت میتنها 

گشت دهانش پر از حمد و  یآنّا از پارک به خانه برم یر است. وقتیاست که تنها در خداوند امکان پذ
خداوندش جواب داده شده  یشه بخاطر وفاداریثل همش میبود چون متوجه شد که دعا یشکرگزار

اول را  یکه خداوند در فکر آنّا اول بود و جایاول خود قرار گرفته بود. چون تنها وقت یبود و او در جا
از کالم مثل مکاشفات آنروز  یکند و مکاشفات یابیش را ارزیتوانست درست زندگ یداشت، روح او م

 به او بدهد.
بود که  یخلوت کردن با کس یهم و با خدا رازگاهان داشتند، چون آن زمانها، زمانهاآنّا و جالل با  

نکه کس یا یبرا یا سعیچ تظاهر و یبود بدون ه یین زمانهایداشتند و ا یش از همه دوست میاو را ب
ل به یمان و دانش کالم هم تمایدر ا یدر کار نبود. آخر انسانها حت یباشند و رقابت و حسادت یگرید
کس و  از هریالقدس نسبت به ن کنند. حال آنکه روح یسه میگر مقایکدیند و خود را با  دار ید مذهبید
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که قوم از آن  "مَنّ"دهد. مثل  یکه در ملکوت خدا به او سپرده شده است دانش و مکاشفۀ کالم م یکار
ن یب یی، جایۀ او و ابکرد. پس بر خالف رابط یازش از آن جمع مید به اندازة نیخوردند و هر کس با یم

 سه و حسادت نبود.یمقا یآنّا و جالل برا
 یا ابیاش با جالل متوجه شد که آنطور که بدون عوض عاشق او بود، عاشق کاظم  آنّا از تجربه 

ها و ترسها به انسان پناه ید. او در سختید یرا م یقیات عشق حقین عشق خصوصینبوده. چون او در ا
در مورد جالل   نبار خودش همسرش را انتخاب کرد.ید که انتخاب شده بود اما اشه او بویبرده بود و هم

رفع  یاد گرفته بود که برای یشه بود، ولیتر از هم با او سخت ییش در وقت آشنایط زندگینکه شرایبا ا
ش یآمد و راه برا یواضح م یلیش بنظرش خین آزمایه کند و ایش تنها و تنها به خدا اعتماد و تکیازهاین

ا پناه بردن به انسان، با یت و یجنگ با موقع یکرد و بجا یصبر م یدوارید با امیروشن بود. فقط با
فتد. ید بیک شود و او باز مثل قبل در شک و تردیره و تاریله گناه راه او تید تا مبادا بوسیجنگ یطان میش

او چه  یداند در زندگ یم ینحوآمد که آنّا ب یزد اما بنظر م یاد حرف نمیکه جالل از خودش زیبا وجود
ش بود. آنّا قول یخصوص یجالل در زندگ یا جواب سؤالهایگفت همان و  یگذرد و در واقع آننه م یم

ر من یبعنوان سف ید چون وقتیاد نگران نباشیاثبات حرفتان ز یگفت برا یاستاد را تجربه کرده بود که م
نطور هم آنّا هر یبا آن مقاومت نکند. هم یه کسشود ک یبه شما داده م ید، کالم و حکمتیزن یحرف م

اندازد و  یشود و جالل را به تعجب م ین وعده انجام میکرد که ایش با جالل احساس میبار در حرفها
 انشان است.یکند که خدا در م یم یین باور راهنمایاو را به ا

و با هم متحد باشند  یکید یکردند که زن و شوهر با یحت میو سرگروهها مرتب به آنّا نص یقبالً اب 
ز از یاطاعت مطلق آنّا را در هر چ یدا نکند. بعبارتیرون از خانه درز پیگذرد به ب ین آنها میو هر چه ب

خانواده  یهم شاگرد استاد بود و از او در رهبر یکردند، بخصوص که اب ید میکه سر خانه بود تأک یاب
و در هر  یمتین بود که بهر قیحت آنها ایتباهات هم نصدر اش یرفت. اما حت یم یاحتمال اشتباه کمتر

که از  یصبر و بعض یگفتند اطاعت و بعض یم ید. البته بعضیآنّا اطاعت کند تا خدا عمل نما یزیچ
کردند. اما  یشنهاد میرا پ یترس گر در خدایشتر آزاد شده بودند، اطاعت از همدیشان بیگذشتۀ مرد ساالر

مانداران و بخصوص زن و شوهر یا یکدلیآورد که هر چند اتحاد و  یاد میا ببار حرف استاد ر آنّا هر
آورد. استاد در  یآور به همراه م و مرگ یاشتباه قدرت منف یزهاین اتحاد در چیدارد، اما ا یبیقدرت عج

چطور زد که  یره بود مثال میا و سفیحنان یک زن و شوهر بنامهاین اتحاد را که در یاز ا یا نباره نمونهیا
  شان شد چون عمداً و بقصد گول زدن خدا و انسان در دروغ متحد شده بودند.یدو باعث مرگ هر

بعلت اشتباهات، عدم  یتجربه کرده بود، ول ید با ابیکرد که با یرا با جالل تجربه م ییزهایآنّا چ 
 یر ازدواج مسلماً مواقعکرد که د یر نبودند. آنّا فکر میات امکانپذین تجربیآنها، ا ییجو  یبخشش و تالف

ت شما تا ید عصبانیگفت که نگذار یبا میخطا کند و چقدر استاد ز یگریبه د یکید که یآ یش میپ
د، یده یبماند، چون آنوقت نه تنها برکات بخشش و وصل شدن دوباره را از دست م یغروب آفتاب باق

که خدا عادل است آنکس را که  ییجاکشد و از آن یشما م یید به جداینکار ادامه بدهیدر ا یبلکه وقت
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کرد چون تمام  یدهد. آنّا خودش را خوشبخت احساس م یده جزا نمیده مطابق آنکس که نبخشیبخش
م یخطا کرده بود از صم یکه به اب یده بود و در تمام مواردیبه او خطا کرده بود بخش یرا که اب یموارد

خواست در هر  یحاضر نبود او را ببخشد و م یاب یکرده بود ول یبارها عذرخواه یقلب توبه و از اب
ش را گرفت و یال خودش انتقامهایکه بخ یرد که آنّا درد او را احساس کند و وقتیانتقام بگ یمورد طور

وند خورده بود. یپ یگریر شده بود و آنّا به کس دیگر دیوندند دید و برگشت که بهم بپیباالَخره بخش
بسته شده بود و اقدام به بازگشت او هنوز  یگریشهرش به زن د نکه دل خودش هم دریغافل از ا

دوتا از سرگروهها به شهر محبت برگشته  یکی ینبار هم با فتوایو بخاطر استاد بود. بله، او که ا یمذهب
گر یکه واقعاً همد ینبار با همان دختریگه باز هم برگشت به شهرشان و اید یدو تا یکی یبود، با فتوا

 د.ینوقت او را ندیگر بعد از آن آنّا هیتند ازدواج کرد و باالخره سر و سامان گرفت و درا دوست داش
که اشتباه و توبه کرده بود  یب خدا در تعجب بود که چطور در تمام مواردیض عجیآنّا واقعاً از ف 

اه نه گرفت بطور ناخوداگ یت با جالل قرار میدر همان موقع یخدا او را چنان عوض کرده بود که وقت
ن از یدانست که ا یکرد و م یداد، بلکه خودش روح خدا را احساس میح نشان میالعمل صح تنها عکس

کردند در مورد جالل اصالً  یم یاو را عصبان یکه قبالً با اب ییزهایست. چ ست و کنترل روح خدایاو ن
نبودند  یا رد جالل اصالً مسئلهدربارة آنها دعوا کرده بودند در مو یکه بارها با اب ییزهاینبودند. چ یکار

نکه بنه اول باشد یک از آنها ایهر  ینکه برایحل بودند. مثالً ا یعیا حل شوند و بطور طبیکه صحبت 
سال بحث  یدر سالها یکه با اب یزیبود، چ یها کجاست خود بخود آشکار و عمل ا همسر و مرز رابطهی

در  یشد. صحبت کردن منطق یمکرر م یباعث دعواها، بلکه فقط یه آوردن نه آشکار بود و نه عملیو آ
 یعاد ید، با جالل امریانجام یم یجد یلیخ یبه دعواها یآنّا و اب یمورد مسائل مورد اختالف که برا

را از هم دورتر  یآنّا و اب ییشد. هر دعوا یگر انجام میان آب توأم با محبت و درک همدیک جریو مثل 
گر یبهمد یآنّا و اب یاعتماد ینمود. بخاطر ب یزار میاز هم ب یل را از دورکرد و آنّا و جال یو تلختر م

ماندند، اما آنّا و جالل برعکس   یم یهم داشتند، باز مشکوک باق یهم برا یا ل قانع کنندهیاگر دل یحت
 کرد. در مورد یگر کم نمیکدیاز اعتمادشان به  یزیکردند، چ یاگر به اشتباهات خود اعتراف هم م یحت

را با جنگ و دعوا و  یان کنند، احساسات منفیخواستند تمام احساسات خود را ب یچون م یآنّا و اب
ن یآنّا و جالل، در ب ییآشنا یکه از همان ابتدایکردند. در صورت یابراز م یاحساسات مثبت را با همخواب

کوتاه و  یدارهایدان داشت و مکالمات و یدهنده بود جر یکه تسل یو احترام یآنها محبت، قدردان
نوشت و  یش نامه میدار با جالل برایبود. آنّا هر بار بعد از صحبت و د یکاف ییآشنا یمحدود آنها برا
کرد  یق آن کلمات با قلب جالل صحبت میگفت و خدا از طریاستاد م یشان از حرفهایدربارة صحبتها

 نمود. یجاد مین ایریش ین آنها تفاهمیکم ب و کم
شان یکرد، ممکن بود زندگ یرفتار م یکند با اب یکرد که اگر آنطور که با جالل رفتار م یآنّا فکر م 

که  یکرده بود با او بهر نحو ینامه نوشته بود و سع یاب یشد. اما نه، او بارها برا یبهتر از آن که بود م
ا غلط یفکار درست انداخت و به ا یم یآنها را نخوانده کنار یاب یبرقرار کند، ول یبلد بود رابطۀ فکر
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بعلت تجربه، سن، و گذشت زمان نبود  ۀن مسئلید که اید یکرد م یداد. آنّا هر چه فکر م یخود ادامه م
بود که نخ اول آن خود  ییال جاد کرده بود، بلکه وجود نخ سهیو جالل ا ین ابین تفاوت رفتار را بیکه ا

رون یگر را بیکدین یاد بهتریز یجالل بدون سع، آنّا و ین بود که بر عکس آنّا و ابیخداوند بود. و ا
ست و یکه نسبت به جالل دارد، از قدرت خودش ن یدانست که صبر و بخشش یم یآوردند. آنّا بخوب یم

که نه تنها صبر و بخشش یکرد، بطور یلمس م ینباره به فراوانیت خدا را در ایقوت، حکمت و هدا
 د.یبال یبرد و بخود م ینبودند، بلکه از آنها لذت هم م یش باریبرا

شود و به هم کمتر محبت  یگذرد نه تنها محبت مردم سرد م یگفت که هر چه زمان م یاستاد م 
با  یقینمود و از محبت حق یآنّا جالل را محبت م یکنند. وقت یکنند، بلکه کمتر هم محبت را قبول م یم

ن قبول یآنّا ا یکرد و چقدر برا یمافت یدر یخاص ینیریو ش یکرد، جالل آنرا با سادگ یاو صحبت م
شتر یب یتوانست بدون محبت کردن زنده بماند. او حت یبود که نم یبا و لذتبخش بود. آنّا زنیمحبتش ز

 یاش محبوب ن نوع محبت الزمهیاز داشته باشد محتاج محبت کردن بود و اینکه به محبت شدن نیاز ا
لۀ ما لذت یمحبت چقدر از قبول محبتش بوس یتاً خداقیکرد که حق یرد. آنّا فکر میبود که آنرا بپذ

کرد آنرا با شک پس  ینکار را میا یخواست آنّا او را محبت کند، اما وقت یهر چند دلش م یبرد. اب یم
ل یاز دال یکیداشت که  یادیز یاندازها  دست ین آنّا و ابیناً راه محبت کردن بیقیکرد.  یزده، قبول نم

دهد اما  یا به تو فرصت دوم نمیدن یکن یاشتباه م یگفت وقت یود. آنّا بخود مآن اشتباهات خودشان ب
دهد تا باالَخره از آن درس  یچند بار که صالح بداند به تو فرصت م  کس هر   استاد بسته به قلب هر

ل نبود که به او استاد یدلیکند. پس ب یرها نم یا ردی یدینکس را در حال تجدیو ه ییایرون بیموفق ب
 گفتند. یکو مین

شود و  یاز خانواده شروع م ین نابودیشوند. ا یا نابود مید و رؤیگفت قوم من از نداشتن د یاستاد م 
اگر زن و شوهر  یعنیاز خداست.  ییاید داشته باشد، رؤیک خانواده در شروع ازدواج بایکه  ییایرؤ

شته باشند، ازدواجشان در خطر د ندایا و تأئیمطمئن نباشند که ازدواجشان از خداست و از او رؤ
د یکه ام ییایکند. رؤ یرا آسان م ینان از خداست که هر مشکلید و اطمین تأئیست. و بر عکس، اینابود

که راه محبت  یلیگر از دالید یکیرا بدنبال دارد.  یآورد و ترس، نابود یست ترس میزنده در آن ن
ازدواجشان بود که به شکست آن  یمشترک برا یایرؤ پر از دست انداز بود، نداشتن ین آنّا و ابیکردن ب
دهد  یت قرار میم خدا ما را دوباره در آن موقعیخور یمان شکست میاز زندگ یدر مورد ید. وقتیانجام

که آنّا  یم. کالسییایرون بیب یروزیکند تا باالَخره از آن با پ ینکار را آنقدر تکرار میو اگر الزم باشد ا
دوست  یلیشرکت کرده بود کالس ازدواج و طالق بود. چون هم آن کالس را خ شتر از همه در آنیب

بود که استاد  یمیاز آن سِر ّ عظ یآنّا قسمت ین هم برایشد. بنظرم ا یداشت و هم مرتب در آن رفوزه م
آنّا استاد را شناخت در وسط مشکالتش با کاظم بود و هر چند که مرتب  یگفت. وقت یدربارة ازدواج م

دوار ید به نجات او امید و شایانگار آنطور که با یکرد، ول یکاظم دعا م یگرفت و برا یستاد درس ماز ا
د ینکه خدا قادر به نجات همۀ اهل خانۀ او بود. او با قطع امید کرده بود، غافل از اینبود و از او قطع ام



______________________________________________________________________ 

 رنابز از برتر یا وهیم 158

د. او مرتب یا تحمل نماخودش کار کند تا بتواند با صبر مشکالت ر یکرد رو یم یاز کاظم، فقط سع
نجات او  یبرا ییایشد، اما رؤ یز درست میماندار بود، همه چیگفت که فقط اگر کاظم ا یبه خودش م
آنّا  ینبار امتحان برایشناختند و ا یماندار بودند و استاد را میآشنا شد هر دو ا یآنّا با اب ینداشت. وقت

 ید چندانینبار هم آنّا امیگر عوض کرده بود. اید یا هک دسته مشکالت را با دستیسختتر بود. انگار او 
داشتن ازدواج  یماندار بودن زن و شوهر برایده بود که تنها ایبه دوام ازدواجش نداشت و تازه فهم

هم به احترام  یکرد و اب یکار م یبا اب یست. استاد بطور خصوصین یکاف یچند که الزم ول موفق هر
کرد  یبا آنّا با خشونت برخورد نکند، اما در عوض با زبانش با او مبارزه م گرفت که یاد میکم  استاد کم

نداشت و خود را  یدور و بر او بود اعتماد بنفس یشد که آنّا وقت یرها باعث میراد گرفتنها و تحقیو با ا
شه یآمد. استاد هم ینم اش بر بود از عهده یکه در آنها قو ییکارها یکه حتیکرد بطور یفلج احساس م
 یزنند و باال یپرواز کردن زور نم ینند و برایب یزد که عقابها آنطرف طوفان را م یمثال عقاب را م

در طوفان  یوقت یبا اب یکنند. اما درست بر عکس، آنّا در زندگ یع پرواز میوس یدیطوفان با قدرت و د
نداشت. غافل  یدیفان امگر به خاتمۀ آن طویکرد که د یزد و خود را خسته م یبود آنقدر دست و پا م

به بهتر شدن اوضاع ازدواجش  یادید زیشوند. او هر چند که ام یتمام م ینکه طوفانها هم روزیاز ا
ک دفترچه یکرد. پس  یدر خود حفظ م یرا بنوع ید به زندگید امیدر کار نبود، اما با ییاینداشت و رؤ

او کرده بود و مطابق با نظر  یکارها ا ازیت یاز شخص یکه کس یفیدرست کرده بود و در آن هر تعر
ت خود را از دست ندهد و در اثر یخواند تا هو ینوشت و بعد از هر دعوا آنها را م یبود، میاستاد هم م

ن بود یآنّا مهم بود ا یگر آننه براید به محبوبه بودن خود را گم نکند. دیام یمنف یانتقادات و حرفها
خودش کار کند که بتواند مشکالت را  یشتر رویرا بفهمد و باز ب استاد یشتر عمق درسهایکه هر روز ب

 یآنّا با جالل آشنا شد با امتحان بزرگتر یامد. وقتیرون نیروز بینبار هم از امتحان پیتحمل کند. او ا
او از  یعت و رفتار آرام و دوست داشتنیشناخت هر چند که طب یاد نمیمواجه بود. جالل استاد را ز

د و استاد آمد تا یخور ید که آنرا میشو یم یزیل به چیند شما تبدیگو یه استاد بود. میشبجهات  یاریبس
ه او یم باعث شود که شبیخور یباز کند تا آننه م یعال یزهایما را به چ یذائقۀ ما را عوض کند و اشتها

خورد  یدر خلوت مکالم خدا باز شده بود و آنرا  یکرد که حتماً ذائقۀ جالل هم برا یم. آنّا فکر میشو
کرد، اما  یده بود تا آخر عمرش از هر چه مرد بود فرار میه استاد بود. آنّا اگر استاد را ندینقدر شبیکه ا

باشد، به آنها بعنوان انسان با تمام  یت مردها عصبانینکه از جنسیش از ایده بود، بیچون استاد را د
د هم شباهت جالل به یداشت. شا یباز م یزدگو دل ین او را از افسردگیکرد و ا یش نگاه میضعفها

رغم  یش و علیها ییرغم تنها یکرد که عل ینحال دعا میاستاد بود که او را مجذوبش کرده بود. اما با ا
به آنها صدمه خواهد زد، نگذارد آنها به  یشان به هر شکل وعدة خدا در مورد جالل، باز هم اگر رابطه

که خودش از طالق  یر از صدماتین بود که بغیاو ا ین دعایل ایند. دلک شویهم اعتماد کنند و بهم نزد
به  یداریش دردناک بودند که در خواب و بیبرا یاش هم به اندازة کاف ده بود، صدمات به خانوادهید

د قلب خود یاد گرفته بود که بایشتر را نداشت. او یبرف ب یگر جایآمدند و پشت بام او د یسراغش م
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ن بود که از روز اول ید اید یکه آنّا در رابطه با جالل م یکرد. اما فرق بزرگ یفطت مرا با دعا محا
د یتر از امید، بلکه قویکه به او نه تنها ام ییایکرد. رؤ یرا از خدا در رابطه با او دنبال م ییای، رؤییآشنا

 12 :12 ان یرنتکرد. اول ق ین آنها حمل میکه دوام آن را محبت ب ییاید. رؤیبخش یمان میا یعنی
ش با استاد آشنا شده بود، خدا به آنّا وعده داده بود که یدانست جالل سالها پ یکه آنّا نمیوقت یحت 

مان و اعتماد به خدا قرار گرفته بود اما در یش صبر و اینبار هم آنّا در آزمایافت. ایجالل نجات خواهد 
مان داشت. یش صبر و این آزمایبه گذراندن ا یز او بستگیگر همه چیتر. د باالتر و ناباورانه یسطح
بخشد، اما از او قبول  یل او را میخواهم، پدر با کمال م ید معذرت میگو یبه پدرش م یا بنه یوقت
ا نه. آنوقت یالعمل بنه نسبت به آن موضوع عوض شده است  ند عکسیکند تا دفعۀ بعد که بب ینم

م، یا که کرده یا دهد که در هر گناه و توبه یا اجازه مشتر خدیدهد. چقدر ب یم یاو معن یخواه معذرت
 یاو امتحان یدانست که خدا برا یما از آن گناه معلوم گردد. آنّا م یمانیم تا پشیدوباره امتحان پس بده

جزو  ییوفا یبه هم در نظر دارد. آنّا بدون ضعف نبود اما ب یدر مورد رابطۀ زن و شوهر و وفادار
قلب خود آنّا را در  ین اتهامات حتید ایار به آن متهم شده بود. شایچند که بس  او نبود، هر یضعفها

قت را به او نشان بدهد تا از آن شک یخواست حق یش به شک انداخته بودند و استاد میمورد وفادار
دانست  یا مد. آنّیانجام یم یبه قبول ید با آنّا و ابین امتحان شایر نکرده بود اید یآزاد شود. و البته اگر اب

ن را با تمام وجود یآورد و او ا یوة فراوان میکه احترام و اعتماد به خدا ثروت همه جانبه و م
بود.  یخواست م یکه خدا م یدن مکرّر امتحان و به هر شکلیاگر مجبور به گذران یخواست حت یم

شود. امثال  یاد میست آخر پاک است، اما از قوت گاو محصول زیکه گاو نییگفت جا یمان میسل یروز
ف و دردناک وجود دارند یکث یزهایچ یجراح یاد گرفته بود همانطور که در اطاقهای، آنّا 1 : 11 مان یسل

شه یالزم است که مراحل آن هم ییها یهم جراح یم، از نظر روحانینیب یها را م ج آن عملیو ما فقط نتا
کنند و  یش کار نمیها نهید دریض است. شایمرار ید قلب ما بسیگو یاء میستند. ارمیدرد ن یز و بییتم

الزم دارد که فقط  یم، اما بهر حال جراحیرو یک قدم راه رفتن از حال میبا  یزند و حت یخون پس م
ل حاضر بود یست. آنّا با کمال میرد و بدون درد و شسته رفته نیگ یبه دست پزشک اعظم صورت م

جه یش مهم نبودند و فقط نتیو مراحل عمل برا یسختگر ین پزشک اعظم بسپارد و دیخود را بدست ا
 اد بود.یو قوت و محصول ز یش مهم بود چون او بدنبال سالمتیبرا

رو  یده بود که اگر به کسیدر ازدواج، آنّا در شهرش شن یانسانها حت یدر مورد روابط و دوست 
ا خورده که ناخورده ی. و یخور ین میسفت زم یا اگر سر نخ را شل بدهیشود و  یسوارت م یبده

کنند، هر چند  یزنند و هنوز آنها را استفاده م ین مثلها را میکه ا یساله شود. کسان شود دشمن صد
ان کنند، چون در روابطشان یتوانند تجربه و ب ینند و نه میب یر را نه میهمۀ تصو یند، ولیگو یدرست م

 ینرم یا در رابطه یاد اکثر آدمها وقتیحتمال زاند. بله، به ا ن مثلها دورتر نرفتهیاز سطح و محدودة ا
ن جا ختم یها به هم ن رابطهیکنند و ا یاستفاده م از آن سوء یدانند و حت ینند، آنرا حق خود میب یم
جاد یها ا نباشد دعوا ییرد که نرم نباشد و آنوقت اگر هم جدایگ یاد میا شخص نرم یشوند، چون  یم
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ن آنها رابطۀ ظالم و مظلوم خواهد بود. یشده تا به آخر ب یخور و موذ  یسر ا شخص نرم تو یشود و  یم
نکه تا حد ممکن یگر ایده انتخاب شوند و دین است که اوالً با تعمق و سنجیها در ا رابطه ییبایاما ز

د نرم بود نرم مانده و یکه با ییدر جا یعنیقطع نشوند و از آن سطح گذشته به عمق وارد گردند. 
ا با یز با محبت بدون عوض باشد و نه با اجبار یستند و در هر حال همه چیستاد، باید ایاکه ب ییآنجا

گر را خواهند یت بدهند، باالَخره همدیرابطه قطع نشود، اگر هر دو طرف به آن رابطه اهم یتوقع. وقت
محبت و  د. صبر و ادامه دریخواهند رس یکم به هماهنگ رند و کمیگ یشناخت و از اشتباهاتشان درس م

 یکند و آرامش یثار فوران میرسد و آنوقت است که توبه و بازگشت و ا یاستفاده م سوء یبه ماورا یآرام
ن سطح نگذشتند یاز ا یرد. هر چند که آنّا با ابیگ یدوطرف را در بر م یکه مافوق عقل است فکرها

از محبت و  یداشت که ناش یادین عمق را با جالل تجربه کرده بود، چون نسبت به او صبر زیآنّا ا یول
نوشته شده  یهر کدام اسم ید داده بود که رویک دسته کلی یاحترامش به او بود. استاد به هر شاگرد

که در  ی، آنّا چند بار51 :11 د صبر بود. لوقا یدها کلین کلیاز ا یکیا حکمت و یبود مثل معرفت و 
تواند هم  ید مین کلیده بود که با ایده بود، فهماستفاده کر یدرست یدرها ید رویمورد جالل از آن کل

ح از آن کنترل زمان یاورد، چون در واقع با استفادة صحیزمان را متوقف کند و هم آنرا به سرعت ب
 15 :8 افتاد. لوقا  یخداوند م یعنیبدست صاحب آن 

در ازدواج و هم ش منجمله هم یض خدا را در ابعاد مختلف زندگیشتر فیشتر و بیآنّا روز به روز ب 
ن یدانست که ا ین میقیماند. او به  یت و قدرت او هر بار مات و مبهوت مید و از شخصید یدر طالق م

شتر محبت یده باشد بیشتر چشیض و بخشش خدا را بیگفت هر که ف یاستاد م یقت محض بود وقتیحق
کرد که به او با تمام  یت میا تربت او رید و با قاطعیبخش یمخصوص خود آنّا را م یکند. استاد با آرام یم

ر رشد، اول بنظر آنّا امکان نداشت ین مسیشتر شود. در ایشتر و بیها ب دل اعتماد کند و محبتش در رابطه
خواست رشد کند، و حاال درس  یکه او م یمانش بسرعتیا یاورد و بعد امکان نداشت ابیمان بیکاظم ا

ع رشد کند. یمانش سریاورد و هم ایمان بیکه جالل هم ا کرد ید اعتماد میاو سختتر شده بود چون با
 مان بود و اعتماد کامل او را به استاد الزم داشت.یدر ا یبین سفر، سفر عجیآنّا ا یبرا

زند. مثل  یکند و مرتباً در جا نم یکرد رشد در روابط را تجربه م یآنّا با جالل بود که احساس م 
 یاضیم، بعد ریریگ یاد میم، اول خواندن و نوشتن را یرو یه مدرسه مب یاز بنگ یا وقتین دنینکه در ایا

ن موضوعات در هر سال جزو یشوند. ا یکم علوم و موضوعات مختلف به دروس ما اضافه م و کم
و بعد در  ییابتدا یشتر. مثالً هر چند که در کالسهایعتر و با عمق بیبطور وس یدروس هستند ول

ساختمان همان سلول  یم، اما در دانشگاه هم رویریگ یاد میک سلول یرستان در مورد ساختمان یدب
در  یم. شاگردان استاد بر عکس دوست داشتند در مورد مسائل روحانیکن یقتر مطالعه میساعتها و عم

دانند. غافل از  یاد گرفته و میز را یکردند همه چ یل شوند و فکر میالتحص فارغ ییهمان کالس اول ابتدا
 یتوانست برا یدانش آن دروس نبود بلکه کاربرد آنها بود و همان درس م یور نظر استاد حتنکه منظیا
ن حال با یآن شخص را داشته باشد و در ع یکاربرد مخصوص برا یک دانشگاهیو  یک کالس اولی
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هد. تر به او بد روزمندانهیپ یزندگ یاز آن برا یدتریقتر و مفیباالتر روز بروز درک عم یرفتن به سالها
اصول ازدواج  یباال ین مدت کوتاه به کالسهایاش با جالل در هم کرد که در رابطه یآنّا احساس م

 یده است نه برایبا آفریات خوب و زیتجرب یدانست که خدا انسان را برا یافته بود. او میدست 
ب. استاد ات بد دارند تا خویشتر تجربید که مردم، بخصوص در ازدواج، بید یات تلخ. اما میتجرب

ات با ین تجربیات خوب در شخص شروع شود و رشد کند، اما شروع ایخواست هر چه زودتر تجرب یم
ح، بلکه بعنوان مؤلف ازدواج بود. در یازدواج صح یقبول و اطاعت از او نه فقط بعنوان استاد و راهنما

توان از  یبود که چطور من یکه از انشاء گرفته بود دربارة ا یا ن نمرهیلش، آنّا باالتریدوران تحص
سال  یاو تکرار نشوند. او خودش سالها یآنها در زندگ یات منفیگران استفاده کرد تا تجربیات دیتجرب

 مقدس گرفته بود. کتاب یتهایاز شخص یادیز یبود که درسها
د ییاید. بید و بخورید بخرییایع تشنگان نزد آبها بیجم یا"گفت:  یاستاد م یمیاز شاگردان قد یکی 

ست و مشقت یآننه نان ن یه( را براید. چرا نقره )سرمایمت بخریق ینقره و ب یر را بیو شراب و ش
د و ید. گوش داده از من بشنویکن یکند )مثل ازدواج غلط( صرف م یر نمیآننه س یش را برایخو
، و  2-1 :55 اء یاشع "متلذّذ شود. ید تا جان شما از فربهیح( را بخوریکو )مثل ازدواج صحین یزهایچ

جان من نام خداوند را  یا"گفت:  یبرده بود که م یکو پیات نین منبع تجربیگر او هم به ایشاگرد د
بخشد،  یگناهان مرا م یمتبارک بخوان و آننه در درون من است نام او را متبارک بخواند. او که تمام

ح( یمثل ازدواج صح ییزهایکند )چ یر میکو سین یزهایرهاند، او که جان مرا به چ یه میجان مرا از هاو
  5-1 :122  مزمور  "مرا مثل عقاب تازه گرداند. یتا جوان
متفاوت نسبت به جالل داشت. انگار خدا   یاحساس ی، آنّا از نظر روحانیسه با کاظم و ابیدر مقا 

او کار  یق جالل در زندگیش به او داده بود که از طریدر زندگ یلۀ عالئمیرا بوس ینان قلبین اطمیا
جه ینان داشته باشد که نتیع او باشد و اطمیتوانست به او اعتماد کند و بدون ترس مط یکرد و م یم

بنظر  یمان نکرده بود ولینکه هنوز به آنّا اعتراف اینجا بود که جالل با ایب ایخوب خواهد بود. عج
 یا بود که مبادا به آنّا صدمهار محتاط یکرد و بس ید که تحت کنترل روح خدا با آنّا برخورد میرس یم

ماندار بود و هر یا یموارد به استاد شباهت داشت. اب یلیبخورد و اعمالش پاک و با محبت بود و در خ
کرد  یم یسالها سع یو همفکر نبود، ول یکیمشترکشان با آنّا  یزندگ یاز موارد اصل یلیچند که در خ
 ینرا از ته دل قبول کند چون وقتینوقت نتوانست اینّا هد ازدواج آنها از خداست، اما آیکه به آنّا بگو
ا به یکه به خود  یزیکرد که اگر هر چ یش خود فکر میکرد پ یمقدس رجوع م کتاب یبه قانون کل

کننده باشد گناه است، پس ازدواج آنها از ابتدا گناه بوده است و نه از   صدمه بزند و خراب یگرید
بدون  یۀ خداست و حتیدانست که او هد ین برخورد میر همان اولکه با جالل دیطرف خدا. در حال

و هم جالل اتفاقات  ید خدا را داشت. در مورد هر دو هم ابییاز او داشته باشد، تأ یادینکه شناخت زیا
نجا بود که آن اتفاقات رابطۀ آنها را متزلزل یآمد، اما فرق در ا یش میشان با آنّا پۀخوب و بد در رابط

نان خدا را یمان و اطمیتوانست از ته دل و با ا یکرد م یآنّا دعا م یزد و وقت یو به آنها صدمه نمکرد  ینم
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به آن  یتوانست در مورد اب یبود که نم یزین چیاش با جالل هست. ا ان رابطهیشکر کند که او در م
آنها  ییاول آشنانکه در یکرد. جالل با ا یباور کردن آن م یخود را برا یاعتراف کند هر چند که سع

ن آنها رد یب یادیز یک جمله مسائل روحانیبا  ینجا بود که حتیب ایعج یکرد، ول یمان نمیبه ا یاعتراف
ها، احساسات،  و چند مالقات کوتاه، وعده یا قهیکه بعد از چند بار تلفن چند دقیشد، بطور یو بدل م

 یگران )اگر چه فقط در البالیابل دگر در مقیگر، دفاع از همدیکدی یرت برایاحترام و ارزش و غ
ن مقطع از یآنّا در ا یمان جالل برایبنا شده بودند. مسئلۀ ا ینده همگیآ یصحبتها(، و نقشه برا

ش آورده و اوست که در ینان داشت که خدا او را به زندگیب نبود، چون آنّا اطمیعج یشان امر ۀرابط
در خواب  یخود معجزه بود چون آنّا حت یبخود یب حتن مطلیز را در کنترل دارد. ایرابطۀ آنها همه چ

ماندار بالغ فکر یماندار آنهم ایر از مرد ایغ یداد در مورد ازدواج با مرد یال هم به خود اجازه نمیو خ
مان او بود. اما در بارة جالل فقط یا یل او در ازدواج با ابین دلی، در واقع بزرگتر21 : 7 ان یکند. اول قرنت

نکه ین امر ظاهر شود. اما تا آنوقت با ایا یرا داشت که او فرزند خداست و قرار بود بزودن وعده یا
وغ یگفت هم  یبه ازدواج فکر کند، چون استاد م ید که حتیترس ینان به آن وعده را داشت، اما میاطم
د با هم بودن عه یتمام عمر برا یکه برا یرا دو نفر بخصوص زن و شوهرید. زیمانان نشویا یب
م ی، آنّا از استاد تعل7 : 2 ان یکیابند. اول تسالونی یم یمان مشترکشان از هم تسلیلۀ ایبندند، تنها بوس یم

مان یا یازدواج با ب یمانان نشوند. او دردهایا یوغ با بی داد که هم یم میگر تعلیگرفته بود و به شاگردان د
د یشتر بایزدواج چندان کمتر نبود، پس چقدر با یماندار هم دردهای، هر چند که با ا دانست یرا خوب م
انسان بودن  همسرشان  یکرد چقدر انسانها فقط رو ید. آنّا فکر میاینمورد کوتاه نیبود تا در ا یمواظب م
ست، یت نیکه آننه مهم است انسانیدانند. در حال یکنند و انسان شدن را هدف م یه میت او تکیو انسان

کو بعنوان یمان به استاد نیلۀ ایست به شباهت خدا که فقط بوسیدیجدت تازه و خلقت یبلکه انسان
  11: 5 ان ی، غالط11 : 1 ان یر است. افسسیکامل امکانپذ یالگو
لۀ ین است که بوسین ایکنند هدف د یندار فکر میم، مردم دیت که بگذریگر از انسانیاز طرف د 
ن انسان هنوز مجرم یو انجام قوان یبا وجود سع یحت یجاد شود، ولیت این در شخص قدوسیقوان

حدودش بر سر کوه، از همۀ  ین است که تمامیعت، قانون خانۀ خدا ای، در شر11 :5 ان یاست. الو
عت است، آن یل شری، در محبت که تکم11 :12 ال ی، حزق 22 :21 االقداس باشد. خروج  اطرافش قدس
و تمام  ییبتمام دل و تمام نفس و تمام تواناخود را  ین است که خدایم و قانون خانه ایخانه ما هست

عت ی، محبتِ از دل آنقدر مهمتر از شر27 :11  یۀ خود را مثل خود. متیفکر خود محبت نما و همسا
ن خانۀ ی، با نگاه به قوان12 و 11-1 :1 کند. اعداد  یعت هم خدا اول به دل نگاه میدر شر یاست که حت
ت ین محبت است که باعث قدوسیم که اینیب  یمحبت م ینعیعت یل شریعت و در تکمیخدا در شر

کند و  ینکه هر کس که آمرزش کمتر دارد، کمتر محبت میکند و ا یجاد میت محبت ایشود و قدوسیم
دوام ازدواج را،  ین نخ اصلیدر او کمتر است. خدا محبت است و او قدوس است و آنّا ا یقیمحبت حق

گر در یکرد و د یاش احساس م د. او خود را در خانهید یجالل من خود و یت را بیمحبت و قدوس یعنی
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 ازدواج، گمشده نبود.
 ید و شکید یشان م رابطه ین قسمتهایتر یدر جزئ یبا جالل دست خدا را حت ییآنّا از شروع آشنا 

نداشت. فقط  یستم دفاعیچ غرور و سیشان بود. او در مقابل جالل ه نداشت که خدا در مرکز رابطه
ز را نثار او کند. یخواست همه چ یجان م یو محافظت که تا پا یام بود و اعتماد کامل و محبت قلباحتر

ن سه در زن و شوهر دو طرفه یثِ ازدواج، محبت است و اعتماد و احترام و اگر ایکرد که تثل یاو فکر م
م اعتماد یبگذارگر احترام یم به همدیریاد بگی یدار خواهد بود. وقتیو پا یباشد، آن ازدواج ابد

ادب را "گفت  یندارد که استاد م یدهد. پس تعجب یات خود ادامه مید و ازدواج به حی آ یبخود م خود
د یفهم ی، او حاال م12 :1مان یامثال سل "ات توست.یرا که حیدار ز بننگ آور و آنرا فرو مگذار. آنرا نگه

وندد و هر دو یپ یش میرها کرده به زن خون جهت مرد پدر و مادر خود را یگفت از ا یکه چرا استاد م
وست انسان یتن هستند پس آننه را خدا پ کیستند بلکه ین بعد از آن دو نیتن خواهند شد. بنابرا کی

وسته یکه خدا آنها را بهم پ ین حرف را بخاطر خودشان گفته بود چون زن و شوهریجدا نسازد. استاد ا
خواستند  یگران میودند، اگر هم چه خود و چه دکتن شده بیبود و خودشان درست عمل کرده 

شود. تازه  یپاره نم یال بزود بود چون نخ سه یهوده میآنها ب یتوانستند آنها را از هم جدا کنند و سع ینم
انسان خدا طالق را در قانون گذاشته و چرا طالقها روز  یگفت بخاطر سنگدل ید که چرا استاد میفهم

د خدا ییلۀ تأیشدن با هم و بوس یکیازدواج همان  یخدا برا ینقشۀ اصل شوند. چون یادتر میبروز ز
همانکه در باغ عدن بود(. اما اگر  یعنیگر بوده است )یال شدن و جدا نشدن از همد ل به نخ سهیتبد

 یکین یر تسلط گناه است ایکنند که ز یم یزندگ ینیزم ینکه هنوز بر رویانسانها و ا یبخاطر سختدل
د که ید و امین دیدهد، با ایرا بعنوان نقشۀ دوم م یماند و قانون یشد، خدا دستش در حنا نمشدن انجام ن

بازگشت به  یعنیخدا  ییآزاد شده قلبشان نرم گشته و وارد نقشۀ نها یآنها هر چه زودتر از سختدل
 ست که هر دو همسریعمل یین اآلن در ازدواجهاین نقشه از همیاو شوند. ا ینقشۀ نخست و اصل

، 11 : 11 ال یز کرده شود. حزقین و در ازدواج آنها نیخواهند ارادة خدا چنانکه در آسمان است، بر زم یم
  12 :1  یمت

د که یگو یاز خلقت گذاشته شده است. خدا میعت مطابق خلقت خدا و بر اساس نین شریقوان 
و در خانه بماند و زن  معاف شود یکسال از هر کاری یعروس و داماد ازدواج کردند، مرد برا یوقت

ازدواج الزم است که زن در ابتدا در  یبقا ین است که براین امر نشاندهندة ایخود را خشنود سازد. ا
ار مهم یو ازدواج، وقت گذاشتن با هم بس ییشه کند. اول آشناینان به همسر و ارضاء از شوهرش ریاطم

ماه عسل، سال عسل داشت  یکرد بجا یازدواج م یمرد یق وقتیعت و در عهدعتیدر شر یاست. حت
ن روزگار یکرد. هر چند در ا ید زنش را خوشحال میکسال از همۀ کارها معاف بود و فقط بایتا  یعنی

ر دادن ماه عسل به هفتۀ عسل مردم ییتغ ین روزها هم بجایرممکن است، اما اگر ایباً غیتقر ینیماش
، 5 :11 ه یافتاد. تثن یاز طالقها هرگز اتفاق نم یاریسداشتند، چه بسا ب یهمان قانون سال عسل را نگه م

به زن بدهند، استاد گفت بخاطر  یا نامه  گفت طالق یدند چرا موسیاز استاد پرس ین وقتیهم یبرا
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د، سال عسل هم یکشان یشان آنها را به طالق مین را گفت. پس اگر سنگدلیا یآنها بود که موس یسنگدل
ن بود که آن زوج بخصوص یاز به قانون طالق بخاطر ایکرد احتماالً ن یفکر م آنا  کرد. یرا دوا نم یدرد

 در جامعه و سرگردان نماند. یفیگمشده در ازدواج و در بالتکل یزن حداقل از نظر جسمان
کنترل در  یاش با اب آمد در رابطه ین بود که بنظر میبرد، ا یفرو م یقیکه آنّا را به فکر عم یزیچ 

اورد، یخواستند ازدواجشان دوام داشته باشد و ثمر ب ینکه هر دو واقعاً میبود و با ا یبمخر یرویدست ن
که در دل  یا بنا کننده یکردند. حرفها یگر آننه را که بر عکس بود عمل میبا همد یها خورد اما در بر

آمد.  یم شد و برعکس کلمات خراب کننده بزبانشان یگر بزنند در عمل فراموش میخواستند به همد یم
م جلوه یعظ یدرست کردن آن نبود و خراب یبرا یگر راهیآمد که د یشدند بنظر م یمان میکه پشیو وقت

 ییعام، برخورد آنها به مو در مال ین مواقع و حتیدر شادتر یکه با هم بودند حت یتیکرد. هر موقع یم
آوردند. اما  یرون میگر را بیکدین یشه بدترینکدام نبود. انگار همیبسته بود که پاره شدن آن در دست ه

شدند بدون  یان میبا و بنا کننده بیاختالف نظرها با احترام و کلمات ز یعکس در رابطه با جالل حت بر
ماند که چه  یر میکرد متح یش با جالل فکر میوقت که به صحبتها نکه قبالً فکرش شده باشد. آنّا هر یا
ن یب یرا مانع یل آنّا ابین دلیق و پاک. به ایعم یمحبت یرویارد. نرابطۀ آنها را در کنترل د ییبایز یروین

ا سه صبح یآنّا خواب بود ساعت دو  یکشب وقتیجالل را ادغام شده با خدا.  ید ولید یخود و خدا م
ب اسم او و اسم جالل اسم خدا نهفته یدر ترک یدار کرد و به او نشان داد که حتیبود که استاد او را ب

 ال افتاد. اد نخ سهیباز ب یبا خوشحال است و آنّا
ن یکرد که به ا یاو دعا م یروز برا شبانه  شناسد، یدانست که جالل تا چه حد خدا را م یچون آنّا نم 

از انسان شناخت خداست، چون انسان محض نان ین نیدانست که بزرگتر یابد. او میشناخت دست ب
کو( را شناخت یشود و آنکه کلمه )استاد ن یا صادر مکند بلکه به هر کلمه که از دهان خد یست نمیز

ن یتوان به آن فخر کرد. آنّا ا یست که او گفته است میزیخدا را شناخته است و شناخت خدا تنها چ
ه شدن به اوست. ین هدف انسان شبید. استاد گفته بود که بزرگتریطلب یجالل عاجزانه م یافتخار را برا

ن  خودمان که خدا ما را یل به بهتریتبد یعنیم، یشو یه او میم، شبینیبرو ببکه بازگردد و او را رو یروز
ن راه کامل یخواست هر چه زودتر جالل را رسماً و علناً در ا یم. آنّا میشو یآن ساخته است م یبرا

 یراب بیصل یاستاد جانش را بر رو یکرد وقت ی، آنّا فکر م17 :1 ش یدای، پ12 و12 :1 ان یند. افسسیشدن بب
ن عشق ید. اید و قلبش ترکیراه عشق بکمال رس یعنیداد گفت تمام شد  یما و بخاطر عشق به ما م

  او و معجزات او همه از محبت و با یم او، شفاهاید. هر چند تعالیکامل بود که قلب استاد را ترکان
د. یقلبش ترکنها را ببخش و یب گفت خداوندا ایصل ید که رویعشق بکمال رس یمحبت بود، اما وقت
ثار را ندارد، به یش عشق کامل و ایما گنجا یش عشق کامل را ندارد و قلب جسمانیجسم انسان گنجا

م. و یم در محبت کامل شویتوان یم میریم و در بدن متبدل قرار گینیخداوند را روبرو بب یل وقتین دلیا
شان یشتر دور و بر او بودند دعایثار استاد است. شاگردان استاد که بیب و بخاطر این بخاطر قوت صلیا
ب را بشناسند و بتوانند آنها هم دوستان و هم دشمنانشان را یها قوت صلیبا وجود سخت ین بود که حتیا
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آن  یب در بزرگیکنند که قوت صل یا فکر میشان شفاعت کنند. اما مردم دنیدوست داشته باشند و برا
 کنند. یدانند که چه م یب گفت آنها نمیصل یاد بر روزند. واقعاً همانطور که استیاویاست که بخود ب

آنّا را از  یمحتاط بود و او هم مثل اب یکه خورده بود در روابطش مرد ییها جالل بخاطر صدمه 
ن نقطه ضعف آنّا گذاشت یحساستر یش باالَخره دست روین امتحانهایگذراند و با ا یادیامتحانات ز

نجا بود یب اید، اما عجیانجام یگر میکدیشد و به صدمه زدن به  یم ین او و ابیشه باعث دعوا بیکه هم
به درد آن غلبه کرد و آنّا بخاطر  یا یچ سعین آنها آنقدر بود که بدون هیکه در مورد جالل محبت ب

د و درد او یاحساس نکرد، بلکه از دردِ جالل که باعث عمل اشتباهش شده بود درد کش یخودش درد
ات ظاهر ین درد است که حیق ایتنها از طر ینباره احساس کرد. عشق درد دارد ولیاو درد استاد را در 

ب کامل نشده یصل یم. اگر راه عشق بر رویات را طالبیتوان اجتناب کرد اگر ح یشود و از آن نم یم
که آننه  یشد بطور یره نمید چیکش یب میکه بر صل یگناه مردم بر درد یاستاد درد برا یبود، برا

د یفه و صالحدیک انجام وظین ینها را ببخش. ایمهم بود و آننه در دلش بود بر زبانش آمد که ا شیبرا
ن همۀ قلب و فکر او بود. وگرنه او یک عمل خوب و با محبت از قلب خوب نبود، بلکه ای ینبود. حت

کردند.  یکرد و آنها چقدر به او بد یخودش را بکند که چقدر به مردم خوب یهایتوانست فکر خوب یم
توانست از قدرتش استفاده کند و از پدر بخواهد که بر آنها آتش  یا فکر کند کاش مجبور نبود و می

نها را در یاز درد او را بنشند. آنّا همۀ ا ید و کمیاید که آنها هم دردشان بیبگو یا کلماتیبباراند و 
 ین مراحل را رفته بودند ولیآنها ا یاختالف نظر داشتند تجربه کرده بود و هر دو یکه با اب ییزمانها

اد یکرد تا درسش را  یعشق را با سه ازدواج ط یر درسهایل شد. بله آنّا مسیراه عشق با جالل تکم
راه عشق را در  یتوانستند آنطور که ارادة استاد بود همۀ درسها یکاش همه میکرد ا یگرفت. آنّا فکر م

شه ارادة خدا چنانکه در آسمان یما هم ینیزم یدر زندگاد گرفته بود که یکنند، اما  یک ازدواج طی
اد یم، اما عوامل زیکش یم و انتظار آنرا میکن یآن دعا م یشود و هر چند که برا ین کرده نمیاست بر زم

ما  یگران در مراحل مختلف زندگیمات دیما در مقابل تصم یها العمل مات و عکسیمثل تصم ینیزم
 یشود، هر چند که در ط یم یبا استاد ط ین است که وقتین سفر ایا ب بودنیدخالت دارند، اما عج

شه با یهم یم، ولیرفته و برگشته باش یراه را عوض یش نرفته باشد و ما گاهیر کامالً طبق ارادة او پیمس
ق ارادة خدا و یکاش همۀ دختر و پسرها حقایکرد که ا یشود. اما آنّا آرزو م یجۀ مطلوب تمام مینت

ر عشق با هم کامل شدن را تجربه کنند یابند و در مسین ازدواج دریاو را در ازدواجشان با اولاطاعت از 
شان یها را وارد زندگ ییها و جدا وصلت یر اول به هدف بزنند و دردهایو بقول معروف با همان ت

را یود. زن کرده شین اراده بر زمیخواهد که ا یما در آسمان است و او م ین ارادة خداینکنند، چون ا
در  ، نام تو مقدس باد )یپدر ما که در آسمان یم اییگو یم یربّان یگفت در دعا یهمانطور که استاد م

د. اراده تو چنانکه در آسمان )ملکوت( است بر یایما( ملکوت تو ب یها و شغل ما، در رابطه یزندگ
ش یده شود، در آزمایما بخش ی؟( که نان روزانۀ ما داده شود، قرضهایا ز کرده شود )چه ارادهین نیزم

شود و آن  یک قدم از طرف ما انجام مینها به همراه برداشتن یم. ایر محافظت شویم و از شریآورده نشو
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 م.ین است که ما هم قرضداران خود را مرتب ببخشیا
د، شد هنوز در حال فکر کردن بو یدار میب ید و صبح وقتیخواب یاستاد م یآنّا شبها با فکر به درسها 

که قبالً صحبت آن نشده  ییزهایچ یحت یگر بود و گاهید ین فکر دربارة مطلبینجا بود که ایاما جالب ا
 یا و بر رویخداوند بعد از خلقت دن یکرد وقت یدار شد داشت فکر میب یک روز صبح وقتیبود. 
شد و چه  تمام یگفت او هنوز در حال کار کردن است، پس چه کار یب گفت تمام شد و استاد میصل
گفت شما را در آنجا باز  یاست که استاد م یا باغ عدن همان فردوسیتمام نشد؟ و بعد فکر کرد آ یکار

 یزهایاز چ یا هیکل سایمۀ اجتماع و هیکرد که حتماً باغ عدن هم مثل خ ید؟ او فکر میخواهم د
ن ید و زمیآسمان جدد ید. و باز پرسیجد ینید و زمیهمان آسمان جد یعنیمثل فردوس بود  یدنیناد
 یقیخود را به حق یه جایشه بوده و فقط سایا همید یاین بوجود بین زمیا ید قرار بود بعد از نابودیجد
ان یده شد و خلقت در روز ششم پایلۀ او آفریز بوسید در ابتدا کلمه بود و همه چیآ یدهد؟ بنظر م یم
ا فقط قسمت یها بود  یدنیفقط خلقت د ن خلقتیا ای، آ1و1 :1وحنا یل ی، انج1 :1 ش یدایافت. پی
کرد که خدا خارج از زمان است و  ی، آنّا فکر م 2 :11 ان یات گفته شده است؟ عبرانیها با جزئ یدنید
 یعنیها  یدنیزمان مطرح است موضوع  د یده و وقتیعالم آفر یها را خارج زمان و در ابتدا یدنیناد
کم  خدا کم یکویگناه خلقت ن یما، بعلت افزون ینیخ زمیتار یو در ط  ،11 و 21 :15  یهاست. مت یفان
زا شدند و انسان تازه به تازه  یمارید و بیل به نوع جدیکروبها که تبدیمضر شد مثل م یزهایل به چیتبد

شتر یکند. انسان با گناهانش روز بروز غضب خدا را ب یقاتش کشف میطۀ تحقیوجود آنها را بسته به ح
ر یامکانپذ یقیتمام گناهان فرو نشست، آنوقت ورود به قدس حق یغضب خدا برا یقتزاند. ویانگ یم بر
ن اآلن در آن یکرد از هم یبا جالل بود احساس م یآنّا وقت  ،1 : 15 ، مکاشفه 8-1 :18اء یشود. اشع یم

شد و  یکم قانون خدا دربارة رابطۀ زن و شوهر در قلبشان حک م که در آن کم یست. قدسیقدس آسمان
م. یه ما بسازیشان را شبینبود، بلکه فقط ما، چون خدا از اول گفته بود که ا ییگر من و تویدر آنجا د

آن  ی، چون نمونۀ اصل12 :15 ن بسازد. خروج ینشان داد تا نمونۀ آنرا بر زم یکه خدا به موس یقدس
از  ینیزمان زم یر انتهاو د یبزود ید روزیگو ی، م1 : 11 ست. همان که در مکاشفه یخارج از زمان و ابد

او کار خلقت را در روز ششم تمام کرد و کار باز  11 :11ا یشود. اشع  یجانب خدا از آسمان نازل م
انسان  ید و خلقت تازه برایب به اتمام رسانیصل یرا بر رو یدنیو ناد یدنید یاین دو دنیکردن راه ب

ن ی، بله، هر چند خلقت زم17 : 5 وحنا یکند.  یکار م اما او هنوز هر روزه 17 :5ان یر شد، دوم قرنتیامکانپذ
ا کند تا راه او ینجات فرزندانش مه یبرا یخدا دائماً در کار است تا مرتباً راه یو آسمان تمام شد، ول

باز  یان آبها راهینبود از م یراه یقومش وقت یک شوند، چنانکه براید شرینند و در خلقت جدیرا بب
ب است و ی، او امروزه هم هنوز صانع عجا11 : 15 ب است. خروج یصانع عجاخدا  یکرد و بقول موس

کردن   ت خداوندمان در بازیم، شاهد خالقیع او باشیم که اگر مطیهمکاران او هست یما مثل موس
ب خود راهها را باز یآنّا و جالل هم با عجا یم بود. او در زندگیممکن خواه ریغ یبسته و حت یراهها

ستند، اما خوشحال بود که یما کامال مشخص ن یزها هنوز برایچ یلیگفت که خ یبا خود مکرد. آنا  یم
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 شه بنفع او در کار بوده و هست.  یاستادش هم
د که بدون خدا و بدون ید، تازه فهمیاش با جالل د نکه دست خدا را در رابطهیآنّا بعد از ا 
ندارد  یدن طالقها تعجبیانجامند. پس د یق مبه او و کنترل کامل او همۀ ازدواجها به طال یسپردگ سر

صحبت از ازدواج به  یست. وقتیتعجب دارد و معجزة آسمان یدار است جایکه پا یدن ازدواجیبلکه د
 یشتر نظرات منفینبود که نظر ندهد و ب یکس ینجا بود که در مورد ازدواج با ابیب ایان آمد عجیم

 یها بسته شده بود و اگر حرف بود، همۀ دهان یشتریمخالفت ب یبودند، اما در مورد جالل که قاعدتاً جا
نکه جالل خداوند و آنّا را ید بود. و باالَخره بعد از حدود چهار سال و بعد از اییشد در جهت تأ یزده م

داخل  یم گرفتند که به ازدواجیمان آورد، او و آنّا تصمیاد شناخت و با درک و فهم ایز یبا امتحانها
دهند  یگر تعهد میوستن به همدیپ یزن و شوهر برا ینداشته باشد. در هر ازدواج یخروج شوند که راه

دارد. اما آنّا و  یادیز یخروج یشوند که درها یم یمشترک یکنند و وارد زندگ ینامه را امضاء م و عقد
ام در نکدیبدهند و امضاء کنند که ه یگر تعهد قانونیطالق هم به همد یم گرفتند که برایجالل تصم

ق منع طالق تا روز مرگ ینداشت چون در عهدعت ین قانون تازگیحق طالق ندارند. البته ا یچ صورتیه
از قوم خدا را  یکه اسم زن یمرد یه برایرفت. تنب یه بکار میهم وجود داشت اما در آنجا بعنوان تنب

ا شک به یه، ترس از طالق، و یتنب ینکار را برای، آنّا و جالل ا11-18، 11 : 11 ه یخراب کرده بود. تثن
ازدواجشان از  یخروج یدشمن کردند تا درها یشرمندگ ینکار را برایشان انجام ندادند بلکه ایوفادار

و راه فرار از ازدواجشان را به  یک در خروجیگاه که دشمن  همان اول بسته باشد و بسته بماند و هر
نده انجام ینکار را از ته دل و بدون ترس از آینستند ادهد بتوانند به او بخندند. آنها توا یآنها نشان م

ک یآنّا از  ینان داشتند. بعالوه روزیازدواجشان اطم یال بودن با هم و به نخ سه یکیدهند چون از 
ن بود که به هر جا یداشتند ا یمیعظ یکه امپراطور یها در زمانیروم یروزیل پیده بود که دلیسرگروه شن

ده ینباشد تا با تمام قدرت جنگ یزدند که راه برگشت یشان را آتش میهایرفتند کشت یفتح کردن م یکه برا
ن یندفعه درست شروع کرد و ممنون استاد بود که ایفتح کنند. بله، باالَخره آنّا ا یروزیو آنجا را با پ

 یبرااق او را یاشت یوقت یم و فرصت را به او داد. استاد کالم خود را بخاطر او عوض نکرد ولیتعل
در جسم هم  یض خاص خود سرنوشت و عاقبت او را حتید، با رحم و فیمش دیانجام درست تعال

 رون آورد.ین بیریش یا وهیات او میمتبدل کرد و از همۀ تجرب
کبار از طرف همۀ یکه استاد  یستید: مگه تو همون نیاش بگو یمیباالَخره آنّا توانست به دشمن قد 

. مکاشفه یکنم چون تو به من هم باختینم  یگه با تو بازی؟ من دیباختش و مات کرد و یما تو رو ک
 یها لهید نسبت به حیکند و هنوز با یم ین زندگین زمیا یدانست که هنوز رو ی، اما او م17 و 12-11 :11 

کند و به دشمن و  یادش افتاد که استاد گفته بود که خدا از آسمان نگاه میار باشد. آنوقت یدشمن هش
، و فکر کرد ما هم اگر با خدا 1 :1 خندد. مزمور  یند میچ یکه م ییها لهیکند و ح یجاد میکه ا یتمشکال
 یانسان تنها بستگ یزندگ یت عالیفیم. بله، کیم به دشمن بخندید بتوانیم، بایا نشسته یآسمان یدر جاها

به  یاند و بستگ شدهست که تمام یا گذشته یبه همان اوضاع زمان حال ندارد، بلکه بسته به درسها
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ن دارد که ملکوت یبه ا یبستگ ین در هر مقطع زمانید و نور است. همننیدارد که پر از ام یا ندهیآ
است که به عهد ازدواج  یقیش باشد. عشق حقیر پاهایطان زیش را داشته باشد و شیآسمان کنترل زندگ
با عشق مدرک  یدارد، ول یبخشد. بدون عشق مدرک ازدواج فقط قدرت اجتماع یقدرت و دوام م

در آن ازدواج داشته  یتواند نفوذ یاست که او نم یطان در آن زندگیا عقدنامه سند شکست شیازدواج 
 باشد.
مانداران  به استاد یا یروز شد و اگر بجایطان پیا و بر شیتوان بر دن یمان میگفت تنها با ا یاستاد م 
شوند.  یاو م یروزیم تنها باورکنندگان استاد وارث پییم بگویتوان یکنندگان  استاد، آنوقت م م باورییبگو

نها را یطان هم ایره، چون شیبوده، معجزه کرده و غ یبوده، معلم خوب ینکه او بوده، آدم خوبینه باور به ا
 یروزیطان و جنگ با مرگ را برده است و ما در پین باشد که او جنگ با شید باور به ایکند. با یباور م

مانداران یا ین در زندگیهم یست و براینباره هنوز در ناباوریطان در ایم. شیکیر باورمان شراو بخاط
 د.یآ یوسوسه م

خداوندت داخل  یکو به آرامیغالم ن ین اید آفریگو یگردد و م یم خداوند بر یم روزییگو یم یوقت 
تواند در  ین اآلن میلکه از همافتد، ب یبه اوست فقط در آنروز اتفاق نم یوفادار ین که براین آفریشو، ا
در ازدواجش قرار گرفت که در آن بارها شکست  یا آنّا در مقابل وسوسه یان باشد. مثالً روزیجر

 یا رفت نامه یاز او نم یچ انتظاریکه ه یستاد و در همانوقت از کسینبار در مقابل آن ایخورده بود، اما ا
و  ین بر تو و آنوقت آرامیکار امروزت آفر یبود براآن نوشته  یافت کرد که فقط رویدر یکیالکترون
دانست که  ینکرده بود و م یچ کاریآنشخص و در آن روز ه یاو را فرو گرفت چون برا یخاص یشاد

 کو.ینبود جز استاد ن یآن نامه کس یقیفرستندة حق
 یدواج و با خوشرا دوست داشت که آخر داستان قهرمانان آن با هم از ییآنّا هم مثل استاد داستانها 

گرفت، عمالً  یم میوارد شهر محبت شد و از استاد تعل یکردند، اما وقت یم یتا ابد   در کنار هم زندگ
ن نوع یاز ا ین اثریزم ید و در روید یت آن و در آسمان مین نوع عشق را فقط در قسمت ابدیا

ش هم پر جالل و جذاب بود گرید. او که اسم دینکه جالل را دیعاشقانه نبود تا ا ییزناشو یزندگ
رو را فقط در مورد ین نیرو چه کند. آنّا ایدانست با آن ن ینم یآنّا داشت که گاه یرو یبیعج یروین

آنّا  یجاد شد که برایدار اول این آنها در همان دیتجربه کرده بود. عشق ب یگریفرزندانش آنهم به نوع د
است.  یعیدانست مافوق طب یکه آنّا م ییروینمود. ن یبود و ارزش آن از همۀ گنجها باالتر م ییایرو

رو و یستد. نیدر مقابل مشکالت با ینان قلبیو اطم یمان کافیکه او الزم داشت تا بتواند با ا ییرویهمان ن
و  یقیعشق و ازدواج حق یند که ارادة خدا برایآورد. بله، آنّا توانست بب یببار م یعال یها وهیکه م یمحبت
ست و همه مثل یبه ازدواج ن یازیست، بلکه بر عکس در آسمان نیداستانها و در آسمان نفقط در  یابد

وجود دارد و  یین عشق و ازدواجهایاج به چنین است که احتیزم یفرشتگان خواهند بود. اما در رو
عشق ، 1 :51 ا ید. اشعیکنفر شدن با شوهرش در خداوند را چشیباالَخره آنّا هم مثل سارا طعم ازدواج و 

ام خودش ین گذاشته است. اول قیزم یت بر رویات و ابدیاز ح ییپا ست. بله، خدا ردیچه گنج پر جالل
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شه سبز مثل کاج، و باالَخره وجود یهم یعت در بهار و وجود درختهایاز مردگان، بعد زنده شدن طب
مسکن  یمانداریم. هر اینیب یاو را در محبت م یرد پا یم، ولینیب یرد. خدا را نمیم یکه هرگز نم یمحبت

استاد را با جالل هر روزه  یمحبت ابد ین رد پاین است. آنّا ایزم یاز او بر رو ییخداست و رد پا
گذشت نوع  یآنّا و جالل آشنا شدند، آننه در قلب آنّا نسبت به جالل م یکرد. وقت یشتر تجربه میب

حال بهتر از  گذشت. او را در هر ید مخداون یکه در قلبش برا یزیبود از آن چ یکوچک و قابل ملموس
د ید و به او آقا و سرور بگویش را بشوینداشت که دست او را ببوسد و پاها ییدانست و ابا یخودش م

دهد تا از او  ینکارها به جالل رو مینکه بفکرش برسد با ایبدون ا یبرد حت ینها لذت میو از همۀ ا
 استفاده کند. سوء
که با  ییو آنّا وقتها یکنفر را به خودش نشان بدهی ییباینکه زیا یعنی کرد که عشق یآنّا فکر م 

اد ید بیرقص یآنّا با جالل م ید. وقتید یبا میکه با خداوند بود خود را ز ییجالل بود مثل همان وقتها
 ییایبست و در همان حال رؤ یش قلبش را به خداوند داد و با او عهد خونیافتاد که سالها پ یم یوقت
ک سالن یده بود و با خداوند که داماد بود در یپوش یعروس یباید و زیا او لباس سفیکه در آن رؤ دید

به اطرافش نداشت. آنّا در  یتوجه یبرد که حت ید و آنقدر لذت میرقص یم ین جمعیبزرگ و در ب
همان احساس که یکرده بود. آنّا در حال یمعرف یدانست که خداوند خود را داماد آسمان ینم یآنزمان حت

اش زمزمه  ینیو داماد زم یداماد آسمان یدن با جالل داشت، با خود غزل هفتم را برایرا در رقص یشاد
 کرد. یم
 

  تو راه رفتن را یچقدر دوست دارم پا به پا
 چقدر دوست دارم دست در دست تو بودن را

 چقدر دوست دارم سر بر شانۀ تو نهادن را
 قلب تو راو احساس  یچقدر دوست دارم گرم

 دن رایچقدر دوست دارم زمزمۀ تو شن
 تو بودن را یۀ بالهایر سایچقدر دوست دارم ز

 تو نهادن را یچقدر دوست دارم سر بر زانو
 چقدر دوست دارم فکر کردن و گفتن از تو را

 چقدر دوست دارم صحبت کردن با تو را
 چقدر دوست دارم کشف کردن افکار تو را

 تو را یو شاد یچقدر دوست دارم شوخ طبع
 و قاطع بودن تو را یچقدر دوست دارم آرام

 چقدر دوست دارم اطاعت کردن از تو را
 تو را یدن آثار رد پایچقدر دوست دارم دنبال کردن و د
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 تو را یدن داستانهایچقدر دوست دارم شن
 تو را یچقدر دوست دارم نگاه پر محبت و آشنا

 
دانست که چرا زنده است و نقشه و انتظار  یخود را و م یشناخت و هم خدا  یآنّا هم خود را م 

ت ینجاست تا مردم و بخصوص شاگردان استاد را تقویدانست که ا یست. او میاو و از او چ یخدا برا
دن اطالعات الزم به آنها یداد و با بخش یم درست انجام میح و تعلیق صحید با تشوینکار را بایکند. او ا
از از کالم خدا باعث شناخت خدا و شناخت یو مورد ن یقیتن اطالعات حقد، چون داشیبخش یقدرت م

کرد که  یم یآور ادید به آنها یبخشد. اما در ضمن با یخدا قدرت م یشود و شاد یم یخدا باعث شاد
جاد شده، در راه یرند، چون الزم بود که قدرت ایحکمت استفاده از آن اطالعات را هم از استاد بگ

باشد که  یقیبراساس عشق حق یت، روابطین مأموریوة ایمصرف شود تا در آخر کار مح و سازنده یصح
ن بود یآنّا ا ینند. آرزویریمختلف دارد که همه ش یها هر چند منشأ همۀ آن روابط عشق است، اما حبّه

ب آنّا داشت، مرت ین آرزو را برایده شود. استاد که او هم ایخودش د یم در زندگین تعالیکه نمونۀ ا
مثل پطرس که سه بار او را انکار کرده بود دعا و  یشاگرد یکرد چنانکه برا  یاو دعا و شفاعت م یبرا

 شفاعت کرد.
تواند  یاگر آن شخص همسر او باشد، اما خدا م یرا عوض کند حت یتواند کس ید که او نمیآنّا فهم 

پر از درد و  ییباشد. سالها ع اویم و مطیالقدس پر و تسل هر کس را عوض کند اگر آن شخص از روح
م ی، کاظم تعالیگریگذشت تا باالَخره چند سال بعد از طالق آنّا و کاظم و ازدواج مجدّد آنها با د یسخت

، یگریوستنشان به دیو پ یمان آورد و چند سال بعد از طالق آنّا و ابید و ایاستاد و راه نجات را فهم
دش را در راه ید و ازدواج جدیرا فهم یقیازدواج حقم استاد رشد کرد و مفهوم یهم در تعال یاب

اثبات آن  یبرا یا نه، راهین بود یک از آنها از ابتدا ایهر  یا نقشۀ خدا برایت کرد. آیهدا یحیصح
مانده بود استفاده یشان باقیهر سۀ آنها عمل کرد و از آننه در زندگ یر خدا در زندگیست. اما بهر تقدین

ست و پر از ینکس نینکه خودش بهتر از هیع او شدند. آنّا غافل نبود از ایطم و میکه تسلینمود وقت
ند که او در چند یتواند بب یاو را بشنود و اطاعت کند م یدارد که اگر صدا ییاشتباه و خطاست، اما خدا

ک ساعت جواب سؤال یزند و در عرض  یر کج به هدف میک تیش را با یقه جواب هفت دعایدق
بدون حرف  یک کلمه و حتیرا سر راه او قرار دهد که با  یتواند کس یدهد و م یا ماش ر ست سالهیب

ک روز بردارد. ین را در یان زمیتواند عص یست که میم کند. او همان خدائیدهها سال او را ترم یزخمها
 1 :2 ا یزکر
گه ینصفۀ د دو نصفۀ کامل داشت که هر نصفه یکیبود و آن  یکیض خداوند، یگه با فیبله، حاال د 

 یر از خدا تو زندگیبود و غ یکیبود و  یکید یشد دیکه م یید. اونوقت تا جاید یرو از خودش بهتر م
 بود. یکیآنّا همون 
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 ،ی، سالمتیمحبت، خوش 
 ،یحلم، مهربان 
 مان،ی، اییکوین 
 22-22 :5ان یغالط... یارزکیتواضع، پره 
 
 

 ن؟یتر ا پر توقعین یتر ؟ با محبتیوحش ةویا می یوندیپ ةویم
 د؟یآور یوه میکه م ید و برایدار یا وهیدر آنوقت شما چه م

 
 

ۀ یداد که چگونه بق یم میال استاد از آنّا و ازدواج او راحت شده بود، به آنها تعلیگر خیحاال که د 
گفت که  یباشند. استاد م یکنند و چگونه شهروندان یآسمان زندگ یارهایا معن اما بیعمرشان را بر زم
شود و به هم کمتر محبت  یگناهانشان سرد م یادیگذرد نه تنها محبت مردم بعلت ز یهر چه زمان م

د یگفت که در شهر محبت نبا یکنند چون مغرورند. او م یکنند، بلکه کمتر هم محبت را قبول م یم
 یکیبدرخشد و هر چه تار یک مثل نوریتار یاید در تمام اعصار در دنین شهر بایا نطور باشد ویا
ا و همرنگ با آن شود. استاد ادامه داد که دوست ینکه مثل دنیتر باشد نه ا شود نور آن واضح  یشتر میب
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ر را د یش دوستیند. خداوند با تمام قدرت و مقام و بزرگیکه هم محبت کند و هم محبت بب یکس یعنی
داد و ستد. و باز با  یک رابطۀ توأم با توقع برایداند نه  یم یقلب یک رابطۀ دوطرفۀ توام با قدردانی

 یروز خداوند چون دزد خواهد آمد که در آن آسمانها بصدا"گفت که  یها م ت رابطهید بر اهمیتأک
که در آنست  یین و کارهاید و زمیل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشیم زایعظ

د در هر ید باشید شما چطور مردمان باینها متفرق خواهند گردیع ایسوخته خواهد شد. پس چون جم
خواست که شاگردانش در درجۀ اول  ی، استاد م11 و 12 :2 رساله دوم پطرس  ".ینداریرت مقدس و دیس
خود  یخود بوده و فقط برا نکه تنها بفکریاورند، نه ایوه بیخود م یگر و برایکدی یاو و بعد برا یبرا
شهروندان شهر محبت  یبرا ی، او با نگران12 ،1 ،1 :12 . هوشع  وة تلخ بار آورندیا میاورند و یوه بیم
ند و قوم ینما یم یشان حکمرانیکنند و کاهنان بواسطه ا یا بدروغ نبوت میانب"آخر  یگفت در روزها یم

شه مد نظر ی، آننه هم21 :5 اء یارم "د کرد؟ین چه خواهیدارند و شما در آخر ا ین حالترا دوست میمن ا
ها هم نشان داده و هم  که تنها در نوع رابطه یتیبوده، شخص یت قومش میخداوند بوده است، شخص

 شود. یشکل گرفته م
م و فقط یریحت را نپذیم. نصیتحمل کن یدهد که گناه را به هر شکل یاد میآن به ما  ین و خدایزم 

دهد که گناه را  یاد مین و آسمان به ما یزم یکه خدایم. در حالیم چون مجبوریاطاعت کن از قدرتمندان
مان یکه به استاد ا یم. کسیگر را از دل اطاعت کنیم و با محبت همدیر باشیپذ حتیم، نصیتحمل نکن

آب گوارا  یها ابان به چشمهیست که از بیت او در محبت خدا رشد کرده است مثل کسیآورده و شخص
ابان یکه هنوز در ب یاگر بخواهد به کس ین شخصیرسد. چن یانوس میآب زنده و اق یو از آنجا به نهرها
 ییها بوده و بخواهد او را هم به آنها راهنما د و ادعا کند که در آن چشمهیها بگو است از آن چشمه

شخص  یند؟ وقتک یحرف او را باور م یس باشد و آب از او بنکد وگرنه چه کسید خودش خیکند، با
 یاو، رو یح به زندگیت افراد صحیق هدایماً و چه از طریالقدس چه مستق ر دارد، روحیپذ حتیقلب نص
کند. البته درست است که استاد الگو و رهبر ماست و  یه استاد میتش اثر گذاشته او را کم کم شبیشخص
نکه ید شکل او شد نه ایچون باست ید ما نیکند، اما او مرجع تقلیت او را مکشوف میالقدس شخص روح
 د ما.یو تقل یاو را در آوردن با سع یالقدس است و ادا ه استاد شدن با روحیاو را در آورد. شب یادا

و  یمانداران با نگاه کردن به گذر عمر، دچار افسردگیاز ا یاریبس یکرد که حت یآنّا تعجب م 
و گذر  ین لب جویبنش"خواندند که  یرا م ن شعریا یو افسردگ یشدند. آنها با دلسرد یم یهودگیب

خدا به ما گفته  یروند، ول ین میا زود از بیر یست و دیز فانیکرد که بله، همه چ ی. او فکر م"نیعمر بب
القدس( و  م. خدا )پدر، پسر و روحیمتصل باش یابد یزهایست و چطور به آن چیباق ییزهایکه چه چ
م که منابع خود را صرف رشد روح و یکن ید سعیست. پس بایست. روح و جان ما هم ابدیکالم او ابد
نکار با پرستش خدا در روح، صحبت با او در دعا، اطاعت از او در یم. ایاوریوه بیم و میجانمان کن

خدا باشد و گوشمان  یشه تمرکز و چشممان روید همیشود. با یو خدمت او از ته قلب انجام م یراست
بت یا غیکشد که ب یما را م یکیکشند.  یم یطرف به راه ردم  آن ما را از هرا و میاو، وگرنه دن یبه صدا
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م تا دلمان خنک یبزن یش و تهمتیا تا به تو نیب یگریم، دیاستفاده کن ا تا از تو سوءیگر بید یکیم، یکن
ون م. چیگران غافل شوید باعث شود که ما از معاشرت با دین نبایگر. البته اید یگرهاید یاریشود و بس

هم که از  یبرد، کس ین میدار را از بیپا یزهایچ یاد، فرصت تمرکز بر رویهمانطور که معاشرت ز
رد. یگ یدار را از خود میپا یزهایکند، در عمل فرصت بدست آوردن چ یگران امتناع میمعاشرت با د

رکز ما در م تا تمین است که در حضور خدا و در کالم او بمانیفعال و با هدف و زنده ا یک زندگی
را در  یباق یزهاین، آن چیم تا با بکار بستن کالم خدا و تمریباشد و با مردم معاشرت کن یدرست یجا

من تاک "م. استاد گفت یاوریخدا و انسان ببار ب یروح را برا یها وهیم و میکن یمان قویخود و زندگ
وه آرد یسازد و هر چه م یدور ماورد آنرا یوه نیکه در من م یا هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه

 1 و1 :15 وحنا ی "اورد.یوه بیشتر میکند تا بیآنرا پاک م
ت. تنها با ترس و احترام خدا و انجام اوامر اوست یت ساکن است و ما در محدودیخداوند در ابد 
فت که گ یشه می، استاد هم12 :11 م. جامعه یت و به خداوند وصل نگهداریم خود را به ابدیتوان یکه م
ان یم، عبرانیدار ی، وطن آسمان18 : 5  یم، متیدار یم که پدر آسمانیفکر کن یابد یزهاین چید به ایبا
م، یدار ی، لباس آسمان1 :1 ان یم، عبرانیدار یآسمان یای، عطا2 : 1 ان یم، افسسیدار ی، برکات آسمان11 : 11 

، جالل 21  :11  یم داشت، متیخواه یآسمان یبدن، 12 :2 ان یم، افسسیدار ی، مقام آسمان1 :5 ان یدوم قرنت
، و تخت سلطنت 1 :5 ان یم داشت، دوم قرنتیخواه ی، خانه آسمان21 :15  یم داشت، متیخواه یآسمان
ک خداوندمان یار نزدیبس ینکه روزینگونه افکار و صحبتها و ای. بله، با ا1 :2 ان یم داشت، افسسیخواه
م و یده یگر را تسلیاند نقد خواهد کرد، همد در او که هنوز نقد نشدهراث ما را یگردد و همۀ م یم بر

م و آنگونه یمان شویه پدر آسمانیم تا شبیگر کمک کنیم و به همدیگر را برداریکدین یسنگ یبارها
 ند.یخواهد وقت آمدنش بب یم که او میمردمان باش

داد که  یاد میگر یگردان دشد به شا یاد گرفته بود و هر وقت سرگروه مین را یآنّا خودش ا 
ها را  ا، و اسلحهیوة محبت، عطاید میمان آوردن و وارد ملکوت محبت خدا شدن بایبالفاصله بعد از ا

و با  یجیوة محبت، تدریکنند. ثمر آوردن  م یدشان زندگیدر وطن جد یروزیبشناسند تا بتوانند با پ
 ییاید بشناسند که چه عطایدس است و آنها باالق ۀ روحیا هدیعطا یصبر و اطاعت از اوامر خداست، ول

رند چطور از یاد بگیارشان گذاشته شده است و آنها را بپوشند و یدر اخت ییها دارند، و بدانند چه اسلحه
ا و رشد یمان، استفاده از عطایکنند تا رشد خود را در جنگِ ا یابیآنها استفاده کنند. و مرتب خود را ارز

خود نگاه کنند و به  یشان به زندگیایص عطایداد که در مورد تشخ یاد میآنها  ها بسنجند. او به وهیم
آسا استفاده کرده و  خدا از آنها بطور معجزه ینند در چه قسمتینکه ببیا یکیچهار سؤال جواب دهند. 

 ش از همه به آنها حمله کرده و آنها را مورد وسوسه قرار داده است و باالَخرهیطان بیش یدر چه قسمت
نند که یتوانند واضحتر ببیز است. آنوقت میمهمتر از همه چ یآنها در زندگ یبرا یزینکه چه چیا

،  11 ان ی، اول قرنت 11 ان ی، روم 1 و 1 ان یست. افسسیا نهیده در چه زمیکه خدا به آنها بخش یی عطاها
( 2ست؟ یشتر دربارة چیبه من ی( تنب1است؟  یاق من در چه قسمتی( اشت1 ی. بله، بعبارت11 :5 ان یغالط



______________________________________________________________________ 

 رنابز از برتر یا وهیم 171

به هر چهار  یاست؟ وقت یتیاز چه فعال یشتر ناشیمن ب یها وهی( و م1شتر در کجاست؟ یوسوسۀ من ب
است که خدا  ییدهند. و آن عطا یک سمت عالمت مید که اکثراً هر چهار تا به ینیب ید میسؤال فکر کن

 خواهد شما را در آن بکار ببرد. یم
نجات  یش گناه و مرگ ابدیلۀ خون استاد از نیکه بوس یمانداریه خدا به هر اگفت ک یآنّا به آنها م 

ملکوت خدا  یت او برایبخشد که اگر از آنها با اطاعت و هدا یم ییایافته است و تولد تازه دارد، عطای
 ید، حتاستفاده نکن یاگر از آنها عمداً و بعلت تنبل یروز خواهد بود. ولیشاد و پ یمانداریاستفاده کند، ا

ق یبه رف یشبان یل شود مثالً عطایتبد یک ضعف روحانیاو به  یکم قدرت روحان ممکن است کم
که دارد  یل گردد. اگر شخص در نجاتیکتاتور بودن تبدیت به کنترل و دیریمد یو عطا یویدن یهایباز

کند  یا استفاده میماندار سقوط کرده است و اگر از آن عطایش استفاده نکند، ایاینکرده و از عطا یزندگ
او با قدرت کامل  یایشود که عطا یدو رو م یمانداریکم ا آورد، کم یوه نمیش میروحان یاما در زندگ

 یویست و با تجارت و شغل دنیانسان ید با مسح خدا باشد وگرنه سعیا بایرا عطایعمل نخواهند کرد، ز
ن یساکت و محزون نشسته است، ا یاعتاط یکند و بعلت گناه ب یالقدس کار نم روح یندارد. وقت یفرق

، 22 :1 ان یتوان رفت. افسس ینم یادیخود شخص است که کارها را بدست گرفته و با قدرت خود راه ز
  برد. یالعاده بکار م ا را بطور خارقیکند و عطا ین مسح خدا در ماست که عمل میاما ا
د یگو یمسح خداوند خوشآمد مست که به یزین شاگردان چیو محبت در ب یقیتوبه، اتحاد حق 

 یبا هم خواهند بود، برا یو همکار یسا قادر به هماهنگیوشاگردان چه در خانواده و چه در کل
سا( یدهند. در واقع مرکز و روغن مفاصل بدن خداوند )کل یگر را برکت میکدیکنند و  یگر دعا میهمد

غرق در خدمت به استاد شده بودند و  گروهها که فقط از سر یکم بعض د که کمید یمحبت است. آنّا م
شان بعنوان زوج یشان مهم بود نگهداشتن ظاهر زندگیوقت مصاحبت روزانه را با او نداشتند، آننه برا

ع بود تا مورد قبول شاگردان و مردم دور و برشان قرار یب و مطیع یخوشبخت و داشتن فرزندان ب
و  یکیپالست یها وهیها فقط م وهین میاگر ا یان بدهند حتوه نشید از خود میدانستند که با یرند. آنها میگ

 یب به کسانین ترتیشان وصل کنند و به ایخود به درخت زندگ یباشند که آنها را با سع یرنگ  خوش
سوخت که بخاطر غرورشان  یآنها م ینداشتند. دل آنّا برا یقین الگو دورتر بودند اعتماد عمیکه از ا

ه هم با اطالع یدانستند که بق یان بگذارند و چون میدر م یوجود را با کسحق نداشتند مشکالت م یحت
کرد که انسان در هر  ینمودند. آنّا فکر م یکنند، مشکالتشان را انکار م یم یشان را داوریاز مشکل آنها ا

رد و یخدا نشستن قرار گ یتواند در معرض خطر غرور و بجا یمان هم که باشد میاز رشد ا یا مرحله
م او را در یم مستقیاز به استاد و تعلینشست، در دل خود چقدر ن یم ین شاگردانیصحبت چن یپا یتوق

کرد،  ید ملزم میکه با ییوب را در جایکه ا ییاستادش بود، صدا یکرد. او تشنۀ صدا یاحساس م یراست
زنده  یها وهیرد و مداد و بنا ک یکه تسل یید کرد. صداییکرد، تأ ید میید تأیکه با ییکرد و در جا ملزم

ن یخرد کردن و به هم یمحبت کردن نه برا ید براید یم یتیببار آورد. تنها استاد بود که ضعفها را موقع
را چون خادم او بود معصوم جلوه  یکند و کس ینداشت که هر کس را آنطور که بود معرف ییل ابایدل
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 یمال  ماست یلیچ دلیدل او داشت به ه مطابق یرا که دل یاشتباهات داوود شاه نب یداد. او حت ینم
ه یار را با فدی، محبت گناهان بس5 :1 ، مکاشفه  1: 2 ا یه دهد. زکرینکرد، اما حاضر شد گناهانش را فد

کند و منشأ آن از خداست و  یپوشاند. محبت بنا م یکردن م یار را با مخفیدادن و غرور گناهان بس
 . طان استیآن از شآورد و منشأ  یم یو نابود یغرور خراب

که خود را به آن انداخته  ین بود که انسان را از چاهیا یشه برایاستاد هم یها اد آورد که نقشهیآنّا ب 
داد و اگر  یمه را مید جرینکه چون آدم گناه کرد، آدم هم بایاد آدم افتاد و ایاورد، آنوقت بیرون بیبود ب
اشتباه کند و  یا ن بود که مورچهیرفت چون مثل اگ یداد، عدالت صورت نم یمه را میپدر جر یخدا
 یتواند آن بها را بپردازد، ول یاش پرداخت طال به اندازة وزنش باشد. واضح است که مورچه نم مهیجر

که یم. در حالیست که ما آنرا بپردازین عدالت نیا یم. ولیاش را بده مهیاو جر یم بجایتوان یمن و شما م
مه بحساب یم، آنوقت جریداد یاش را م مهیم و با امکانات او جریگرفت یر مت مورچه قرایاگر در موقع

ش یداشت که برا یهیه پرداخت طال نبود، بلکه او هم تنبیآدم تنب یشد. برا یآمد و عدالت اجرا م یم
مه را بپردازد و یر پا گذاشته جریتوانست عدالت را ز یهم نم یممکن بود و پدر آسمان ریپرداخت آن غ

ه خدا بودن را یکو بها را پرداخت. آدم اول شبیاستاد ن یعنیرد. پس در جسم آدم دوم یده بگیرا ندا آنی
با خدا برابر بودن را  یمغرور شد( بر عکس آدم دوم حت مت شمرد و خواست با خدا برابر باشد )یغن
جهان کرد و آدم دوم  و مرگ را وارد ی، آدم اول گناه، خراب7و1 :1 ان یپیلیفروتن بود(. ف مت نشمرد )یغن

کم با محبت و فروتن  استاد هم مثل خود او کم یقید. شاگردان حقیۀ محبت خود پوشانیآنها را با فد
شود که  یشان تصور میها وحنا و پولس. هر چند که در وحلۀ اول با خواندن نوشتهیشوند مثل  یم

د به من اقتدا یگو یود. مثالً پولس ماز خود داشتند که آن غرور نب یمغرور بودند، اما آنها تصور سالم
که خداوند او را محبت  یگفت شاگرد یوحنا با اشاره به خود میا ینم و یب یدر خود نم یبیا عید و یکن
 یقین محبت حقیص بی، مثل تشخ12 : 1 ان یکی، تسالون 12 : 1 ال ی، دان 1 : 1 ان یپیلی، ف 1 :1 ان یکرد. اول قرنت یم

ن غرور و تصور سالم از خود ی، حکمت پاک الزم است تا بتوان بیطلب و نفعغرور  یو محبت از رو
که از  یطانیو ش یو نفسان یویص داد. وگرنه حکمت دنیگران، تشخیداشتن، چه در خود و چه در د
کند و باعث  یجاد میص را ندارد فتنه این تشخید، چون ایآ یرون میقلب پر از حسد تلخ و تعصب ب

 یهر کس معن یست که برایاز آن مطالب یکیانسانها هم  ی، برابر11 -11 : 2 ب عقویشود.  یلغزش م
زها یاز چ یلیکسان است اما در خیافت نجات خدا یدر یدارد. مثالً هر چند ارزش انسانها برا یمتفاوت

ازش و طبق یدارد و خدا با هر شخص طبق قلب و ن یاز مخصوصیستند و هر کس نیهمه با هم برابر ن
گفت که  یاز شاگردان استاد بنام مرقس م یکیکند. چنانکه  یاو دارد عمل م یزندگ یکه برا یا نقشه
ضان را شفا دهند و یداد که مر یفرستاد، به آنها قدرت م یوعظ نمودن م یون را برایاستاد حوار یوقت
ا، پسران وحنیعقوب و ید پطرس و به یرون کنند، اما عالوه بر آن فقط به شمعون اسم جدیوها را بید

داده شد که در  یاست به کسان ین اسمها که نشانۀ قوت خاصید پسران رعد را داد. ای، اسم جدیزبد
  27: 5 و 18-11 : 2 داد حضور داشتند. مرقس  یکه استاد انجام م یمعجزات مخصوص
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د و شو ین زن و شوهرها شروع مین شما اول از اتحاد بیگفت که اتحاد در ب یاستاد به شاگردانش م 
ن لغت یدانست. البته باز ا ین میبرده بود و فرق آنرا با اتحاد دروغ یپ یقین قدرت اتحاد حقیآنّا به ا

آن اصالً درک  یموارد معن ید که در بعضید یم یداشت و او حت یمختلف یهر کس معن یاتحاد هم برا
بخاطر کالم  یول یتیبا نارضاا دو گروه یست که دو نفر ین نیاتحاد ا یکرد که معن ینشده بود. او فکر م

ه هم باشند و یده و شبیا دو گروه کامالً هم عقیست که دو نفر ین هم نیاتحاد ا یبا هم کار کنند. و معن
ستند. مثل یه هم نین حال که کامالً شبیانجام کار است در ع یبرا یاتحاد، هماهنگ یبا هم کار کنند. معن

رند یگ یقرار م یمختلف با هم در اتحاد و هماهنگ یآن بشکلهاکه همۀ اجزاء  یاِن اِ یا دیات یمادة ح
انجام شود. آنها  یفتند و بنرخند و کاریبا اشکال خاص هستند تا بتوانند در هم جا ب ییو مثل چرخها

هماهنگ عمل کنند  یمتفاوت بوده، ول ید به شکلهایگر باشند، بلکه برعکس بایه همدیست شبیالزم ن
گروهها  از سر یبعض یکند. آنّا متوجه شد که حت یبسازند تا بدن بطور سالم زندگنها را یو انواع پرتئ

نطور نبودند و هر یاستاد ا یها از دستورالعمل یاریآنقدر نسبت به طالق متعصب بودند که نسبت به بس
ن یب یکاذب که اتحاد ییکردند. و از آنجا یاو را از گروه طرد م یده نبود بنحوینباره هم عقیکه با آنها در ا

گروهها قد علم  در مقابل سر یگر کسیکردند تا د ید مییه هم کار او را تأینگونه سرگروهها بود، بقیا
ماندند چون  یکه به ناچار با آنها م ییشد آنها ینکار باعث میا ینکند و آب از آب تکان نخورد و حت

کنند و آنوقت  یتها شانه خالیر بار مسئولیدر روح شوند و از ز یده با آنها نبودند دچار تلخیعق کامالً هم
م و یگذاشتند و در تعال یبودن آنها م یا نفسانی، و ی، جسمانیمانیا ن رفتار را به حساب کمیسرگروهها ا

عدم  ینکه مشکل اصلیزدند. غافل از ا یه میمقدس به آنها گوشه و کنا ات کتابیشان با آیها موعظه
ر برف یدند و مثل کبک سرشان را زید ین را میشدند و ا یمحبت خود آنها بود و اگر فروتن م

گروه  یاعضا یقیکردند، و اگر فقط حافظ  منافع خود نبودند، و اگر به گناهان و مشکالت حق ینم
او آنها را حل و فصل  ییبردند و با حکمت و راهنما یش استاد میحساس بودند، و اگر انتقادات را پ

 یها م و موعظهیالزم نبود هفته پشت هفته تعال یشد و حت یجاد میود اخود بخ یقیکردند، اتحاد حق یم
توان در خدمت استاد بود و  یم ید که بله، حتید یخراب کننده تکرار شوند. آنّا م یجه و حتینت یب

ن باشد، درخت یباران و ستارة سرگردان و اگر در زم یبود که اگر در آسمان باشد، ابر ب یسرگروه
کرد که دور و  یر لب خدا را شکر می، آنّا ز12و11 هودا یشه کنده شده باشد. یمرده و از ر وة دوبارهیم یب

ا کذبه خواهند آمد که آنها را یگروهها کم هستند. هر چند که خود او گفته بود انب ن نوع سریبر استاد از ا
و علف هرزه با د شناخت و او خودش اجازه داده است تا زمان آخر محصول یآنها خواه یها وهیاز م

در حال حاضر به  یهم رشد کنند و در آخر آنها را از هم جدا خواهد کرد، اما خدا را شکر که حت
دهد تا بتوانند از محصول استفاده کنند و در  ین آنها را میص بیکه از او بخواهند حکمت و تشخ یکسان
 11-11 : 12  ی، مت11 و12 :11 اء ی، ارم15 : 7  یلۀ علف هرزه مسموم نشوند. متین حال بوسیع

تر،  شود، مردم خودخواه یتر م کیآخر نزد یرود و به زمانها یش میکرد هر چه زمان پ یآنّا فکر م 
کنند و  یشوند که تحمل ندارند بشنوند اشتباه م یتر، و کورتر به خود م تر، مغرورتر، متعصب فردپرست
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دهد و در  ینکس اجازة اشتباه کردن نمیه ها بین است که دنیل آن اید دلیستند. شایر نیپذ حتینص
کنند،  یاشتباه م یدانند گاهگاه ینکه میشود. پس همه با ا یفرصت دوباره داده نم یصورت اشتباه به کس

 یگریر را به گردن دیخواهد تقص یهر کس م یترسند اشتباهشان بر مَال شود، در هر اشتباه یاما چون م
ن بود که چطور با صبر و بخاطر یاد بدهد ایداشت به آنّا  ید سعکه استا ییاز درسها یکیندازد. یب

نجا ین حال چالش در اینکه حق با آنهاست نرم کرد، اما در عیتوان مردم را با گفتن ا یاتحاد م یبرقرار
ن حال که یکرد که در ع یان میب ید آن موضوع را طوریبا یعنیگفت،  ید اشتباه را هم میبود که او با

گفت، اشتباهات او  ینمود و تملق نم یت بخصوص خاطر نشان میرف مقابل را در آن موقعط یهایدرست
د آن شخص را درک کرده و آننه در ید دیاول با یتیدر هر موقع یعنیکرد.  یرا هم با محبت مطرح م

نکه فکر کند باز یۀ گفتار او توجه کند بدون ایکرد تا شخص حاضر باشد به بق یان میآن درست بود ب
کند و باز هم  یگر به او گفته اشتباه میکنفر دیر را به گردن او انداخته، باز هم یگر تقصیکنفر دیم ه
ن بود که یجۀ مطلوب بود ایمانع نت یکه گاه یزیفهمد. اما چ یگر او را باور ندارد و او را نمیکنفر دی

ز اشتباه یظر او آن چشد چون از ن یاز طرف خود نم یچ اشتباهیشخص مقابل اصالً حاضر به قبول ه
 نبود.
نکه هم بتواند محبت کند و هم یا ین غرور و تعصبات برایگرفت که در مقابل ا یاد میکم  آنّا کم 

مان، دعا و کالم ی، ای، عدالت، سالمتی)راست یروحان ید، از پرستش و سالحهایقلب خود را حفظ نما
ن باشد که یا یتمرکزش رو یتید که در هر موقعاد گرفته بوینات ین تمریخدا( استفاده کند و مثالً در ا

ن یش به خدا بدهد و او را شکر کند و در عیرا در زندگ ییکویخدا را جالل دهد و جالل انجام هر ن
کند و خالصه سهم خدا را به  یدان داشتند هم تشکر و قدر یها سهمییکویکه در آن ن یحال از اشخاص

اد گرفته بود یق غرور را از خود دور نگه دارد چون ین طریه اخدا و سهم انسان را به انسان بدهد و ب
کرد، او  یخدا را پرستش م یکند. وقت یتخم غرور رشد نم ی، و قدردانیکه در خاک پرستش، شکرگزار

 یگران بدهد. بله، قلب خدا برایتوانست به د یگرفت و آنوقت م یآنجا بود. پس در آنجا بود که از او م
محبت  یا جایداند که قلب شخص  یگر هدف اوست. او میکردن ما به همد یطپد و خوب یمردم م
کردن  یت و کار او که پدر و خداوند ماست محبت و خوبیغرور و تعصب. بعالوه شخص یا جایاست 

د خود را یم. پس بایشو یه او میکم شب م، کمیم و عاشق او هستیپرست یرا م یکه ما کسیاست. وقت
ه او شدن یکم در حال شب ا کمین او. آیا فقط عاشق قوانیم یاشق خود خدا هستا عیم که آیکن یابیارز
را  یم آنها چه کسینیم و ببیم به مردم هم نگاه کنیتوان یون؟ ما میه شدن به مذهبیا در راه شبیم و یهست
 غرور و تعصب را. یا خدایرا و  یمحبت و خوب یپرستند، خدا یم

دو  یده، چه رسد به انسانها را و حتیافریانگشت را مثل هم نپنج  یکرد که خدا حت یآنّا فکر م 
دن یمختلف. پس د یها دارند چه رسد به افراد از خانواده یادیز یک خانواده با هم تفاوتهایفرزند از 

هر  یبرا یتعجب ندارد و امکان هر اتفاق یجا یا در هر خانواده یتیا هر شخصیهر نوع رفتار و 
العمل  شود. عکس یخورد م ن است که با آن رفتارها چه طور بریا یمطلب اساس وجود دارد. یا خانواده
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سازد. حتماً خدا که  یاز اعتقادات هر خانواده در برابر رفتارهاست که سرنوشت آن خانواده را م یناش
را  یو روحان یستم خانوادة جسمانیاز اشکال نخواهد بود، س یگر خالیدانست رفتار انسانها با همد یم
حال آنرا حل و  د بهریایکه در روابط بوجود ب یرار داد تا نتوان آنرا مثل لباس دور انداخته، هر مشکلق

رند و اگر از اول یاد بگیح آنرا یبرند تا راه صح یرا بسر م ینراه عمریفصل کنند. آنوقت افراد آنقدر در ا
کنند،  یگر در صلح زندگیه با همدرند کیاد بگیاد یز یها دنییدرس خود را بلد نباشند باالَخره با سا

 گر احترام بگذارند.یکدیم یگران را بدانند و به حرید یخود و جا یجا
 یگرید یبرا یکس ینکه وقتیک مورد و آن ایتوانست استاد را متعجب کند بجز در  ینکس نمیه 
 یا کرش نقشهشه در فی، او هم11: 51 اء یک نبودند. اشعیگر شرید و مردم در درد همدیسوزان یدل نم

کرد. چون آنّا از خدا خواسته بود  ین روش مردم را عوض مید ایمت جان خود بایبه ق یداشت که حت
کرد،  یمردم احساس م یاوقات درد او را برا یک خط قرار دهد، گاهیکه قلب او را با قلب خودش در 

اش  هیهمسا یکیرک زن مکزمکت پایک نید در گوشۀ یرفت د یک روز سرد که آنّا در پارک راه میمثالً 
آرام آرام اشک  یا زده رون آمده بودند و با صورت غمیدش از آن بیسف یبر سر انداخته و موها یشال
ا حالش خوب ید آیواش رفت کنارش نشست و دستش را دور شانۀ زن انداخت و پرسیخت. آنّا یر یم

ا ید آیض است. آنّا پرسیرگ مربحال م یگریه و گفت که پسرش در شهر دیهق گر ر هقیاست؟ او زد ز
د تکان داد و آنّا با او دعا کرد و یاو دعا کنند؟ او سرش را به عالمت تأئ یخواهد با هم برا یدلش م
د. او ید، حال پسرش را پرسیخت. دو سه روز بعد که در راهرو ساختمان او را خوشحال دیاشک ر

گشت که  یم یگر آنّا دنبال کسید ش او آمده است. روزیگفت خدا را شکر حالش خوب شده و پ
نکه سرکارش زنگ زد، متوجه شد یدا کرد و بعد از ایرا پ یافغان یش را کوتاه کند. شمارة خانمیموها

رفته و او تمام  یهوشیک تصادف در حال بیرود، چون دختر نوجوانش در  یگر سر کار نمیکه او د
کند که آنروز روز آخر دخترش باشد. آنّا شمارة  یبرد و هر روز فکر م یمارستان بسر میشبانه روز در ب

دخترش دعا کند. او گفت بله  یخواهد برا ید اگر میدا کرد و به او زنگ زد و از او پرسیمارستان را پیب
نکه یدو ماه گذشت تا ا یکیده بودند. یگر را ندینوقت همدیکه آندو هیو آنها با هم دعا کردند در حال

ن همان دختر است و ید که ایرفت. بفکرش رس ید که با عصا راه میرا د یترک روز آنّا در راهرو دخی
نکار را کرد ید که استاد او را شفا داده. آنّا ایقش کرد که جلو برود و به او بگویدر درون او تشو یزیچ

ش یها هیگر از همساید یکیکروز هم که آنّا با یو نه تنها آن دختر شاد شد، بلکه تشکر فراوان هم کرد. 
( و یش عفونت کرده بودند )پنومونیها هیض است و ریار مرید که دخترش بسیزد، از او شن یحرف م

بخورد. با هم دعا کردند و  ییچ غذایاست که نتوانسته ه یدو بار به اورژانس رفته و چند روز یکی
ر عفونت از آثا یاو عکس گرفتند اثر یها هیچند ساعت بعد که دختر باز به اورژانس رفت و از ر

د که چرا استاد یفهم یدند و همانجا به او غذا دادند که خورد و حالش خوب شد. آنّا حاال بهتر میند
شفا و نجات  ین دلسوزیسوزد، چون در ا یگر نمینکه مردم دلشان بحال همدیشود از ا یمتعجب م

اند تا  امتحان نکرده ن راه رایبرند، حتماً ا یم ین قدرت پیکرد چرا مردم کمتر به ایهست. او فکر م
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نند، چه برسد به یب ید اصالً آنقدر مشغول خودشان هستند که درد مردم را نمیا شاینند. و یقدرت آنرا بب
د یپرس یآخر است، اما استاد از شاگردانش م ین از عالئم زمانهاینکه دلشان بسوزد. درست است که ایا

 یکاش الاقل شاگردان استاد برایر، ایشر یروزها نید بود؟ در این زمان شما چگونه مردمان خواهیدر ا
گر گذاشتن و بطرق یکدی یانگشت رو یسوخت و بجا یگر دلشان میهمد یا الاقل برایمردم و 

گر یکدیگر و خدمت یهمد یدادن، برا  گر قراریکدیچرخ خدمت  یچوب ال یو فرهنگ یمختلف کالم
 کردند. یشفاعت م

ع و کاهن )از انسان به خدا( و یآنهاست. استاد هم شف یبراگران شفاعت ید یبرا یعالمت دلسوز 
تواند  یباشند چون خدا از هر کس م یتوانند نب یگر هم میبود. کسان د )از خدا به انسان(  یهم نب

ست. اما ین بودن کافیغام، خداترس و امیدن پیرسان یغامش را به مردم برساند و برایاستفاده کند و پ
 یآن باشد و قلب ید قدوس باشد، قانون خدا را بداند و مجریع بایت چون شفکوسیع فقط استاد نیشف

وب یع بسازد چنانکه ایالقدس از ما هم شف تواند با روح یمردم داشته باشد. تنها اوست که م یدلسوز برا
ن عمل یع آنها ساخت و او چقدر دوست دارد که مردها ایدن دوستانش، شفیرا بعد از توبه و بخش

 یول یک بنه با سادگیخواهد ما مثل  یشان مرتباً انجام دهند. او مةخانود یبخصوص برا شفاعت را
ک یم. او خودش هم مثل یم و شفاعت کنیش او برویکه خودش به ما داده پ یک مرد با اقتداریمثل 
تفاده نفع ما اس یخود، بلکه برا یداشت و آن اقتدار را نه برا ییکه اقتدار خدایش ما آمد در حالیبنه پ

 یخواهد که ما لباسها ید، میست پوشیدنیع ما شد. او همانطور که لباس جسم انسان که دیکرد و شف
دن یت. پوشیم، مثل لباس اقتدار، و لباس عدالت و قدوسیبخشد بپوش یرا که خود به ما م یدنیناد

م و یا شولۀ دست خدینکه وسیا یکنند. برا یت ما را عوض میکم شخص کم یمختلف روحان یلباسها
نان داشته یگران کار کند، الزم است به قدرت محبت خدا اطمید یق ما با قدرت در زندگیروح او از طر

قتاً یشود، حق یم که اگر او گفت که خود محبت است، محبت خالق است و محبت هرگز ساقط نمیباش
ر یو تحق گران رسوایبخشد و حاضر است بخاطر نفع د یکه م ینطور است. محبت بدون عوضیهم

 یاد دعایلۀ او محبت و قدرت محبت را نشان دهد. آنّا بید تا در او و بوسیشود. بله، خدا انسان را آفر
شه و همه یهم یکنم که راه به تخت رحمت را برا یرازگاهانش در صبح آنروز افتاد که خداوندا شکر م

د در روح و آب و با لباس یو تعم ی. با توبه و شستشویپسرت باز کرد یلۀ خون و قربانیوقت بوس
شوم.  یکه ابر حضورت قرار دارد، وارد مییبه تخت رحمت تو، جا یا کردیم مهیکه تو برا یتیقدوس

رد یفکند و کالم تو در من جسم بگیه بیبر من سا ید. قوت حضرت اعلیایالقدس تو بر من ب پدر، روح
ف دشمن یببر و خاطراتمان را از تحر لم دستیه تو شوم. پاپا در خاطرات من و خانواده و فامیتا شب

، اتحاد، محبت، یرا در افکار ما حفظ کن که باعث سالمت یدار و خاطرات نگه یحفظ کن و از هر دروغ
 یکه به دلسوز یشوند. ما را از خاطرات یگر را از خود بهتر دانستن می، بنا و همدیرحم، شفقت، دوست

ق یادش افتاد که او بدو طرین! آنوقت کالم خدا بیندم آمدر خداو  ده. یشوند خالص یخود منجر م یبرا
، هر چند که 15 : 25 ال ی، حزق11 کند. مزمور  یاد میق و زیمان را تشویعانش ایعان و نامطیمتفاوت در مط
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عان با بال و به ین را به نامطیهوه است، اما ایدهد که او  یعانش هر دو نشان میعان و نامطیخداوند به مط
فهماند که در  ی، او با انجام نبوتها به مردم م11-28 :12 و 11 :22 ال یدهد. حزق ینجات نشان م عان بایمط
ده یآنها را ند یعان او آنها و هشدارهایاگر نامط یاز طرف او هستند، حت ییرهایو سف یانشان نبیم
، و به 21 :22 ال یح باشد. حزقیشان وقت گذراندن و تفریا گوش کردن به آنها فقط برایرند و یبگ
ن اطاعت و یاند. و اما بعد از نجات، ا مان آوردهیبخشد که بدانند به که ا یعانش ضمانت نجات را میمط

شود. لوقا  یشتر میدن  بیشتر باعث بخشیمان  بیکند و متقابالً ا یاد میمان را زیگران است که ایدن دیبخش
، قدرت و یاد کرده به ما آزادیمان ما را زیا القدس بتواند دن است تا روحی، بله، کار ما بخش1-5 :17 

ت و گناه یدن انکار واقعیست. بخشید کردن کار خطاکار نییدن تأیطمان را ببخشد. بخشیتسلط بر مح
ست. اول ین یدن استفاده نکردن از حقوق قانونیست. بخشیه کردن نیا توجی یطرف مقابل را ماست مال

ست ین نیدن ایست. بخشینگهداشتن نامۀ اعمال هم ن ی، ولستیدن فراموش کردن نی، بخش11 :1 پطرس 
ان یست. رومیدن انتقام گرفتن و رها کردن نیامده. بخشیدردمان ن یم به ما ضربه خورده ولیکه وانمود کن

مجدّد همان رابطۀ  یدن برقراری، بخش17 :1 پطرس   ست. اولین یاحترام یو ب یدن تلخی، بخش11 :11 
دن نشان یک احساس. بخشیم است و نه یک تصمیدن ی، بخش11و1 : 2 ان یکینست. دوم تسالوین یقبل

ن است که یبخشش ا یشود. راه عملیدن شامل حال خودمان هم میض است و باالَخره بخشیدادن ف
گران یخارج از دسترس د یامن یم و آنرا جایک نوار ضبط کنیم در یدار یریدلگ یآننه از کس

دارد. یپوشاند. اما در ضمن محبت رکورد اشتباهات را نگه نم یار را میم، چون محبت گناهان بسیبگذار
دارد.  ید در مغز و فکر نگهداشت. چون عقل انسان خشم او را نگه مینجاست که رکورد را نباینکته هم
تواند  یبخشد راحتتر م یم یر از مغزش ضبط کرده، وقتیبغ ییآنرا در جا ی، اما وقت11 :11 مان یامثال سل

ست که با فراموش کردن خود را در معرض تکرار ضربه خوردن قرار یگر نگران نیوش کند، چون دفرام
تواند به آن رجوع کند. بعد از  یداند که رکورد آن ضربه را دارد و هر وقت بخواهد م یرا میدهد ز
آنرا  برگردد و آنرا گوش کند قطعاً یشود و آنوقت وقت یدن و فراموش کردن، شخص از آن آزاد میبخش
اگر هنوز او را   کند. و یکوچک به آن نگاه م یاندازد، چون آنوقت مثل شخص سوم و با نظر یدور م
ت را بدست آورد یاز آن حساس یدن و فراموش کردن ادامه دهد تا آزادیدهد، باز به دعا و بخش یآزار م

گر ی، د11 :11 مان یامثال سلر باعث جالل اوست. یندازد. چون گذشتن از تقصیو آنوقت بتواند آنرا دور ب
هر  یم برایتوان یروابطمان م یابیارز یان و بخصوص در رابطه با همسر و براینکه در رابطه با اطرافیا

ر هر ستون دو ستون قرار دارد یکه ز "بدون تو"و  "با تو"م با دو ستون یدرست کن یشخص جدول
، ی، روانی، عاطفی، جسمانینظر مالن جدول را از ی. و ا"دهم یاز دست م"و  "آورم یبدست م"

نکار را یم همیم و از آنها بخواهیو آرامش( پر کن یمان و شادی)رشد در ا یمات، و از نظر روحانیتصم
رد یگ یر احساساتش قرار میمواقع تحت تأث یاریکه انسان در بس ییدر مورد ما انجام دهند. البته از آنجا

مرور و  ین جدول در حاالت مختلف روحیبهتر است ا کند، یقضاوت م یو با احساسات و طرفدار
که  ین جدول با کسینکه ایا اینوشته نشود. و  یت و دلخوریعصبان یفقط در زمانها یعنیح شود یتصح
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 یر واضحیان باشد. آنوقت تصویدر م یشتریرخواه ماست نوشته شود تا عدالت بیک و خیار نزدیبس
م. یح و بنا کننده داریرابطۀ صح یر و رشد در برقرارییبه تغ اجیاحت ییم داشت که در چه قسمتهایخواه

رشد سالم آن رابطه تا به  ید برایدر دو طرف وجود داشته باشد، ام یو قبول ضعفها وقت ین فروتنیا
ن راه از یخواهند مثل استاد شوند و در ا یقتاً میست که حقیفقط در کسان ین فروتنیآخر وجود دارد. ا

ب یصل یاستاد بر رو یکنند. وقت یاستفاده م یو فروتن یر دسترس آنها باشد با راستکه د یا لهیهر وس
جۀ مثبت ینت یفصح تمام شد، کالم خدا تمام شد، مسرت خدا تمام شد. پس برا یعنیگفت تمام شد، 
اء یب تمام شد؟ اشعیصل یم اگر کالم و دستورالعمل خدا بر روید منتظر که باشیدر روابطمان با

زند و آنکه حاضر  یب میم حرف آخر را صلینیب یم، میکن یها هر چقدر نگاه م ، در رابطه11 و 12 : 11 
القدس در قلب است که  تواند تا به آخر صبر کند. فقط با وجود روح یرد، مین الگو را از دل بپذیاست ا

ن با سرعت مایقتاً از دل ببخشد. در خاکِ بخشش، تخم ایب خود را بردارد و حقیشخص قادر است صل
 کند. یو قوت رشد م

که  ینباشد. البته تا زمان یشود که شخص نفسان یانجام م ین بخشش در صورتیکرد که ا یآنّا فکر م 
م یم و اجازه بدهیکه بخواه یکردن از نفس تا حد یک از ما خود را خالیهر  یم برایا هستین دنیدر ا

و پر از روح خداست. پس هر چقدر هم که  یالرد. تنها استاد است که کامالً از نفس خیگ یصورت م
شود یجاد میم بخاطر آن مقدار از نفسمان که هنوز در ما وجود دارد، در روابطمان برخورد ایمواظب باش
هش هم بنا کننده است، یکند درد تنب یه میخدا تنب یکند. وقت یجاد میخواسته و ناخواسته ا یو دردها

از  یریجلوگ یست. برایخراب یرو یدرد و خراب یکنند، درد رو ینفسها با هم برخورد م یوقت یول
اگر شخص مقصر  یا دن دو طرفه الزم است وگرنه در هر بحث و مجادلهیو بخش یخواه طالق، عذر

ع خدا یخواهد مط یا توبه نکند، آن کار را مرتب تکرار خواهد کرد و طرف مقابل که میه نشود و یتنب
 یدن )حتیچند استاد به هفت هفتاد بار بخش  ، هر11 :11 مان ی. امثال سلباشد مجبور است مرتباً ببخشد

عش را تا یم( فرمان داد، اما او از ظلم متنفر است و فرزند مطیافت یاد آن خطا میکه در فکرمان ب ییوقتها
کاش در همۀ یر ظلم نگه نداشت. ایعش را در مصر زیقوم نامط یدارد. او حت یر ظلم نگه نمیابد در ز

بردند، اما متأسفانه نه تنها  یم یبودن آن پ یاتیبودند و به ح ین امر جدیزدواجها هر دو طرف در اا
ها،  ییجه ظلم، جدایشوند و در نت یاستاد روز بروز محبتها سردتر م یهاییشگویست بلکه طبق پینطور نیا

زن و شوهر به محبت  ن طالقها الزم استیاز ا یریجلوگ یگردند. و برا یشتر میشتر و بیو طالقها ب
م و ین خود و به کالم و ترس خدا برگردند که بعنوان راهنما به آنها داده شده است تا بجهه تعلینخست
کو آراسته ید باشد، تا مرد )زن( خدا کامل و بجهت هر عمل نیت در عدالت مفیه و اصالح و تربیتنب

ه و اصالح باشد( اتفاق یاگر بعنوان تنب یا زود طالق )حتیر ی، وگرنه د11 : 2 موتاؤس یگردد. دوم ت
اگر ظاهراً ازدواج حفظ شود، در خانواده  یآنرا گرفت. و حت یتوان جلو یآن نم یافتد و با منع مذهب یم

 آورد. یکند و ثمرة تلخ م یجاد شده رشد میگر ایکدینسبت به خدا و نسبت به  یتلخ
به  یوقت ید و همه در دوران مجردریطالق بگ ینکه روزیکند به قصد ا ینکس ازدواج نمیه 
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 ییپرورانند نه کابوس جدا یبا همسرشان را در سر م یک بودن و دوستینزد یایکنند رؤ یازدواج فکر م
کاش هر چه یم، اینیب یدر ازدواجمان م یم و بدون شک مشکالتیو طالق را. و اما اگر در ازدواج هست

ما  یو بارآور یابیکام یده و ازدواج را برایرا آفرکه ما  ییخدا یارهایزودتر ازدواج خود را با مع
م که ازدواج ما یرس یجه مین نتیر نور خدا، اگر به ایآن در ز یابیم. بعد از ارزیکن یابیقرارداده است، ارز
او را داخل  یارهایم که خدا و معیریم بگیست، هر دو با هم و هر چه زودتر تصمیاز خدا و با خدا ن

 ییتوجه بماند و در راه خدا یارها بیرد که به آن معیگ یم میاز دو نفر تصم یکیاگر م. و یازدواجمان کن
ح نداده است یمان است و هنوز قلبش را به مسیا یدارد، اگر ب ینم بر یح ازدواج قدمیشدن و ادامۀ صح

 ی، چون کس17- 12 : 7 ان یخواهد به ازدواجش ادامه دهد با هم بمانند اول قرنت یو تولد تازه ندارد و م
خدا باز شود تا هم  یارهایست که چشمش هم به معیخواهد به ازدواجش ادامه دهد فقط کاف یکه م

اورد و یمان بیک روز ایدر کمتر از  ید او حتیداند شا یم یکند و چه کس یبخواهد و هم بتواند هماهنگ
جا باشد و  محکم و پا بر ست که نخواهد ازدواجشیمانداریمان آورده باشد، چه ایقتاً ایآنوقت اگر حق

نکردن اصرار ورزد،  یماندار باشد و در همکاریهماهنگ ا خدا را جالل دهد؟ و اما اگر آن همسر نا
داند و قدرت  یارها را میکند چشمش باز شده و مع ید منتظر چه بود؟ چون او که ادعا میآنوقت با

د به کمک شبانان یکند. آنوقت با یارخواهد همک ین است که نمیانجام آنها را دارد. پس مشکل در ا
انشان یها در م که به سرنوشت خانواده ییساهایتر برخورد کرد و کل ین امور با او جدیمجرب در ا

ار آسان است از ی، وگرنه بس11 : 5 ان یکنند. اول قرنت یبانیت و پشتین کالم خدا را هدایدهند ا یت میاهم
 یا یعت با تمام سختیبا هم بمانند. چون شر یطید در هر شرایستاده فتوا داد که زن و شوهر بایدور ا
فتوا دهندگان آسان است. اما واقعاً در کالم خدا چه نوشته شده است و  یانش دارد، برایمجر یکه برا

 17 :12 ؟ لوقا یخوان یآنرا چگونه م
که تازه به  یدیرفتند که شخص جد یجلو م یق روحانیم عمین افکار و تعالیآنّا و شاگردان در ا 

ک لحظه احساس کرد که بعد از ی یر سؤال برد. آنّا برایآمد اصالً وجود خدا را ز یاستاد م یکالسها
؟ مگر یش خود فکر کرد عجب سؤالینهمه راه انگار دوباره به نقطۀ اول برگشته است و آنوقت پیا یط
ست که شهر محبت را یپسر کسداند که استاد  یند، مگر نمیب یند و اگر میب ین شخص استاد را نمیا

ده است؟ اما بهر حال ید انگار پدر را دیداند که او گفت هر که پسر را د یداند مگر نم یساخته و اگر م
ده شده یه خدا آفریح داد که انسان شبیاو توض یاز شاگردان برا یکیچون آن شخص سؤال کرده بود، 

ه خدا شود هر چند که یت هم شبیظر شخصن بود که از نیاست و هدف ا یروحان یموجود یعنیاست 
که  یه شدن مثل پدرین شبیا یشه با خدا بوده و هست و خواهد بود. و خدا برایهم ییاقتدار نها

 یرو ییک از ما به تنهایاگر فقط هر  یداشته و دارد. پس حت یعال یها دهد نقشه یفرزندش را رشد م
م. بله، انسان یآورد یمان مید به وجود خالقمان ایم بایکرد یم و فقط به خودمان نگاه میبودین میکرة زم

خواست با خدا از هر نظر برابر  ینبود و وسوسۀ غرور که م یاو کاف ین برایا یده شد ولیه خدا آفریشب
ک و بد خورد. یوة درخت معرفت نیه خدا شدن از میشب یطان را بخورد و برایباشد باعث شد گول ش



______________________________________________________________________ 

 182   زرناب از برتر یا وهیم

دا کرد، اما نه برابر خدا شد و نه صاحب یپ یبه بد و خوب آگاه ن شد که او مثل خدایجه اینت
ن یله دو نوع قوانیا بوسی، آن شاگرد ادامه داد که دن11 و 1 : 2 و 17 : 1 ش یدایت او. پیه شخصیشب یتیشخص
که ما را به طرف اعتقاد به وجود  یکیزین فی. قوانین روحانیو قوان یکیزین فیشود، قوان یاداره م

ن با ین قوانیدهند. ا ین خالق قرار میکه ما را در رابطه با ا ین روحانیکنند و قوان یجلب مخالقمان 
مدح خداست  یبخش است چون صدا با و آرامشیعت زیطب یناً صدایقیدرکارند.  یقدرت و بطور دائم

و را بجا خوانند و اوامر ا یح مید که ستارگان و باد و مه و برف و تگرگ او را تسبیگو یو اگر کالم م
ده یبا روح آفر یعنی یروحان یه خدا و موجودیشتر انسان که به شبیپس چقدر ب 118 آورند. مزمور  یم

 یح خواندن او امریوجود دارد و تسب یا نندهیداند که آفر یعقل و شعور است م یشده است و دارا
از عمل دست او کند و فلک  یان مید آسمان جالل خدا را بیگو یاست. داوود م یهیو بد یعیطب

نقدر یش ایالع ن وصفیکنند. و اگر ا یش میالع ش نصفیالع آسمان و فلک وصف یعنیکند  یصحبت م
که داده است در  یا او طبق وعده یبا باشد. و وقتید زین جالل خدا چقدر بایدن ایپر جالل است، د

م، جالل او را یاو هست م و دریا افتهیۀ او نجات یمان به فدیلۀ ایجاللش ظاهر شود، ما هم که بوس
که بطور خودکار  یزیکرد که چرا چ ین تعجب میم. آنّا از ایشو یک میم و هم در جالل او شرینیب یم
رد، اما بهر حال طبق رسم شهر محبت خبر خوش یگ یصورت نم یبه راحت یارید انجام شود در بسیبا

گذاشتند و آنّا  یمهمان م یرا برا ز خوبید. در شهر آنّا هم همه چیرس ید مینجات به آن شخص هم با
گران یش را به دینهایت استاد بود که هم خودش بهترین خصوصین رسم را دوست داشت چون ایا
گران یشان، بخصوص خبر خوش نجات را به دینهایکرد تا بهتر یق میداد و هم شاگردانش را تشو یم

و  یهیز بدین چیعد از مدتها مردم هنوز اب یم حتیده یبشارت م یکرد که چرا وقت یبدهند. اما او فکر م
 یباق ییها ن فکر را کرد چون متوجه شد که در دل آن شخص هنوز شکیرند؟ او ایپذ یخوب را نم

ص موانع و یکرد، چون محبت بدنبال تشخید او را سرزنش مین امر نبایدانست که در ا یمانده بود. اما م
، ترس از خانواده، و یوانع چه بودند، غرور، تعصب مذهبد آن مید ید میگردد. پس با یبرداشتن آنها م

آن بطور  ید جستجو کرد و برایک؟ هر کدام را بایبا خدا(، کدام یبودن از خدا )تلخ یا عصبانی
ده بود که ید تا آن مانع برداشته شود. آنّا دیح حکمت طلبیالعمل صح عکس یمخصوص دعا کرد و برا

خدا  یمردم اتفاقات ناگوار را به پا یعنیبا خداست  یگران، تلخیددن یمانع بعد از نبخش  نیتر جیرا
کوست و آنها را دوست یتوانند قبول کنند که او عادل و ن یرند، و نمیگ ینه بدل میگذارند و از او ک یم

ا چون یکنند. و  یننده است او را انکار مینکه او خدا و آفریبا وجود دانستن ا یکه حت ییدارد، تا جا
پوش  ن سریخود ا یتلخ یا رویکنند و  یم یعدالت یانند وجود او را انکار کنند، او را محکوم به بتو ینم
از به پرستش ماست. چه خوب بود اگر فقط  یاز ن یآنها بزرگتر از اتفاقات و عار یگذارند که خدا یرا م
ار نکند و در خود را انک یباعث شود شخص دردها یقیتوانست با دعا و روزه و محبت حق یآنّا م
داد  یب او اجازه مین ترتید. به ایگران خورده و هنوز دردناکند اعتراف نمایکه از د ییبه زخمها یراست
نند که نه تنها یتوانستند بب یدن آنها شکسته شود، آنوقت  آنها میده با بخشیکه بدور خود کش یواریتا د
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اند. اما اگر  کرده یگران را زخمی، آنها هم دخود یمعمول یبا کارها یشان، بلکه حتیبا انتقام گرفتنها
و شفا از  یانتقام محبت و در هر حال محبت کنند، آزاد یرند بجایم بگیآن توبه کنند و تصم یبرا

ش با جالل مرحله به مرحله ییآشنا یبود که خدا به آنّا در سالها ین مراحلیشود. ا یم یطرف خدا جار
  اد داده بود.ی

شد، چون  یشتر واضح میش روز بروز بیبه او برا یت وفاداریت داشت و اهمآنّا استاد را دوس 
که  یاستفاده کند که از کس یکه سه بار ازدواج کرده با همان قدرت یتواند از کس ید که او مید یم
کبار ازدواج کرده و در آن موفق بوده است. او هم از ازدواج اول یکه  یا کسینوقت ازدواج نکرده و یه

توانند  یاو همه کس با همه نوع ضعف م یهم از ازدواج دوم روت با قدرت استفاده کرد. برااستر و 
از خداست، اما در  یکه ضعف آنها گناه آنها نباشد چون گناه باعث دورید باشند در صورتیظرف مف

 است که قدرت خود را در آنها نشان دهد تا یفانیابد. او دنبال ضعی یضعف انسان عمل خدا جالل م
ن گناه ین حال ایجالل است. اما در ع کسان و پرید یهمه ام ید هست و برایهمه ام ینشان دهد که برا
ش آنها از یپ یگریزن د یماندار باشند، وقتیرند، بخصوص اگر ایگ یکه طالق م یاست اگر زنان

 نشان دادن کار یعیا بخاطر طبیش از حد و یب یکند، بخاطر درک و دلسوز یشوهرش درد دل م
حاضر بود  ین گناه، آنّا آنقدر از طالق متنفر بود که حتیشنهاد کنند. با علم به ایخودشان، طالق را پ

را  یشتر از آننه انجام داده بود نشان بدهد و طرف کاظم و ابیات و چه بسا بییاشتباهات خود را با جز
خود دلشان  یفکر به دردها یاکردند، بج یاو درد دل م یکه برا ییان کند تا بلکه آنهاید مثبت بیبا د
شه ین روش همیشان بهتر شود. اینند و زندگید و طرف او را هم بتوانند ببیایهمسرشان به رحم ب یبرا
ش یدانست که استاد دوست دارد در کالسها یکرد چون م یداشت و آنّا را خوشحال م یجۀ خوبینت

ست داشتن شوهر و فرزندانشان را بدهند و تر درس دو تر بودند به زنان کم تجربه که با تجربه ییزنها
کنند. آنّا  یو با محبت نگهدار یببخشند تا از خانوادة خود بخوب یق کرده، به آنها دلگرمیآنها را تشو

روز دلشان بحال  است که تمام شبانه ییا پر از آدمهاید دنید یکرد م یبه دور و برش نگاه م یوقت
توانند  یشتر نمیرا درک کنند و چقدر ب یگریتوانند درد د ینم ین کسانید چنید یسوزد و م یخودشان م

م گرفته بود هرگز و در یاو تصم یبانیل با استاد صحبت کرده بود و با پشتین دلیآنرا چاره کنند. بهم
 یگر خود را قربانیباشد، د یخواست قربان یدلش بحال خودش نسوزد. او چون نم یچ صورتیه
گران کمک کند تا آنها هم یتوانست به د یم هم خودش شاد بود و هم مین تصمیجۀ اید. در نتید ینم

استفاده کنند.  یکه خدا به آنها داده بدرست ییتشان شاد باشند و از قدرتهایبر خالف موقع یبتوانند حت
که در هر  ین بنفع همه بود. کسیشه و در هر حال شاد باشند، چون ایخواست شاگردانش هم یاستاد م

 یاو خارج از کنترل نشده است و کس یکند که زندگ یگران منتقل میغام را به دین پیت، احال شاد اس
او در کنترل  یدهد که زندگ یگران میغام را به دین پیند و مرتب گله دارد، ایب یم یکه خود را قربان

  او. یغام نه بنفع شخص است و نه باعث جالل خدا و پدر آسمانین پیست. این یحیصح
ت یش مهم بود که شخصیز برایش از هر چیکرد، ب یر دست استاد فکر میش در زیبه زندگ یتآنّا وق 
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نکه یفتند و نه ایدن او بفکر عوض شدن بیگران با دیاستاد باشد و د یش نشاندهندة شاگردیو نوع زندگ
او  ر دست استاد در راه درست قدم بردارند.ید کنند، بلکه بخواهند آنها هم زیبخواهند از او تقل

او کارش را انجام دهد  یست که بجاین نیبرداشتن ضعفش ا یماندار برایک ایدانست که کمک به  یم
از یک شود و خودش از خدا آننه نید کمک کند که او به خدا نزدیرد، بلکه بایم بگیش تصمیا برایو 

ش به یکمکها او ظاهر شود نه جالل آنّا بخاطر یها د و خدا و جالل خدا در ضعفیافت نمایدارد در
در پوست  یاق را دارند، از شادین اشتید که شاگردان هم همیشن یم ینجهت وقتیاو. از ا یضعفها

خواست از آنّا دربارة  یم یصبر یاز شاگردان رفته بود، او با ب یکیدن یکروز که بدید. مثالً یگنج ینم
ن ین فکر ما در مشارکت با او ایو اول میافت یاد استاد مید ما بیآ یاستاد بشنود و گفت هر وقت اسم آنّا م

آنّا  یاق آنها براین اشتیدن ایم؟ دیریاد بگیم از او دربارة استاد یخواه یم یاست که بَه بَه حاال امروز چ
که  ییاق بخاطر وجود روح خداست. زمانهاین اشتیجاد ایدانست که ا یباالتر بود چون م یا هیاز هر هد

خودش به خدا گفت،  یهم از ضعفها یموس یآورد که وقت یاد میکرد ب یخود نگاه م یآنّا به ضعفها
ع یچون اگر مط یهست یست که تو کیکه من هستم مهم ن یتا وقت یعنیخدا به او گفت من هستم 

 بود. یدر دست من خواه یا لهیو وس یشو یم یمن کس ی، آنوقت برایباش
 یندارد ما را مثل عروسک کوک یا قهد که خدا عالید یکرد م یت خدا فکر میبه شخص یآنّا وقت 

ستند اشخاص را عوض کنند، آنها را کنترل یت انسانهاست که چون قادر نین خصوصیکنترل کند. ا
کند و عالقۀ او  ینکار را میست که قادر است انسان را عوض کند. او در دعا ایکنند. اما خدا تنها کس یم

ت روح یست که موقعیا نهییکند چون کالم او مثل آ ینکار است. او با کالمش انسان را عوض میبه ا
گفت و  ین قدرت را داشت، چون او همان بود که میدهد. کالم استاد هم هم یشخص را به او نشان م

زند نه مثل کاتبان.  یکردند که او با اقتدار حرف م یکه همه اعتراف میداد، بطور یگفت انجام م یآننه م
کنند.  ید نه آننه میند انجام دهیگو یون گفت که آننه میم کاتبان و مذهبیعالاما استاد به مردم در مورد ت

هوده یکردند، اما چون کالم خدا بود، کالم خدا ب یکالم آنها قدرت الزم را نداشت چون به آن عمل نم
 یست آنرا از چه کسیکند قدرت دارد و مهم ن یافت میکه با دل و جان آنرا در یکس یگردد و برا ینم بر
هود گفت من یون یاستاد به مذهب یز متفاوت هستند. وقتیده است. بله، دانش کالم و فهم کالم دو چیشن

رغم دانش خود درباره او، او  یک هستم، آنها باز هم علیم بودم و هستم و با پدر یهستم و قبل از ابراه
م، آنوقت فهم کالم باعث یالقدس بپرس م و از روحیرا نشناختند. ما هم اگر با روح خدا او را بشناس

ک سخنگو و ی، صحبت کردن 18 :11 اء یم. اشعینیم، در ظلمت هم او را بیاگر کور باش یشود که حت یم
ات درست باشد. یتواند از نظر ادب یتواند بطرق مختلف جذاب باشد. صحبت او م یم یمعلم به هر زبان

تواند از قلب و  ینکه میا ایبا باشد. و یگارش، زا نیان یطرز ب یتواند از نظر کلمات و تلفظ آنها و حت یم
 یعنیرد. دو مورد اول یر آن مورد توجه قرار گیض همراه باشد و از نظر منظور و مفهوم و تأثیبا ف
اد گرفت، استفاده کرد، یتوان در مدارس مختلف  یح از کلمات را میان و استفادة صحیات و نحوة بیادب
ض و از قلب صحبت کردن فقط با یبا ف یعنیدا کرد. اما در مورد سوم یکرد و در آن مهارت پ یابیارز
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مورد سوم تنها با  یتواند در هر سه مورد دخالت کند، ول یر است. البته خدا میپذ ت خدا امکانیهدا
ا یدهد. و اما شنوندگان و  یص میاست و هر که روح را دارد آنرا تشخ یالقدس عمل وجود روح

کنند  یها سؤال م یمختلف دارند. بعض یها زهیکنند، انگ یاز کالم خدا سؤال م یقتخوانندگان، آنها هم و
قتاً یکنند که حق یا سؤال میرند و یکنند که فتوا بگ یسؤال م یکه غلط بودن آن کالم را ثابت کنند. بعض

 هستند که کالم را با روح خدا ینها کسانیبحال دستۀ آخر، چون ا بفهمند و اطاعت کنند و خوشا
ها خواهند  وهیان خواهند کرد و میگران هم بید یض و اقتدار براید و آنرا از قلب و با فیخواهند فهم

 آورد.
ن یشما نه فقط با حرف، بلکه با عمل بشارت بدهد، منظور ا یم زندگیگو یم یگفت وقت یاستاد م 

ا ید و یفقرا ببخش به یعلن یها هید و هدیریمردم دعا کرده روزه بگ یحرف زدن جلو یست که بجاین
د تازه مثل مردم ینکارها را بکنید. چون اگر ایهست یحید تا بدانند مسیگر انجام دهید یحیمس یکارها

ون نخواهد یک شدن به مذهبیل به نزدیما ید و کسیشو یم ین است که مذهبیا و حداکثر ایخوب دن
گفتۀ  یانجام آنها بکند، اما معن ا تظاهر بهیبرود و  یمذهب یها ر بکن و نکنید زیبود چون آنوقت با

، روابط یقیت حقی، قدوسیقیحق ید مثل دوستیرا به مردم نشان بده یقیحق یزهاین است که چیاستاد ا
. و استاد باز یقیحق یو جسمان یروحان ی، و غذاهایقیسمس حقی، کریقیحق ی، شکرگزاریقیحق
د ید، باید آنها را وارد نور کنیخواه یو م یکیرمانان در تایا ید و بید در نور هستیدان یگفت که اگر م یم

بزور نورتان را  ینند ولیشما را در نور و شفاف بب یشما شوند و زندگ ید که آنها وارد زندگیحاضر باش
د بلکه او را به نور یش نکنیاو را تفت ید و با سؤاالت خصوصیندازین یکس یزندگ یهایکیتار یرو

 رد.یبگد تا خودش در نور قرار یدعوت کن
خواست انجام دهند اول از همه بنفع خود آنها بود. مثالً او  یرا که استاد از شاگردانش م یهر کار 

کردند که خود به آننه  یدا میرت پیخواست که شاگردانش بشارت دهند چون در ضمن بشارت غ یم
با معجزات و  ن بشارتها است که خداین خود باشند. بعالوه در ایدهند عمل کنند و بهتریبشارت م

رون رفته در هر جا موعظه یکند، مثل رسوالن که ب ید مییغام شاگردان را تأیشفاها هم کالم خود و هم پ
د. یگردان یبود کالم را ثابت م یشان میکه همراه ا یاتیکرد و به آ یشان کار میکردند و خداوند با ا یم

گران ببار یدر خود شخص و د یوة ابدی، مهای، و با ثابت شدن کالم خدا در زندگ12 :11 ل مرقس یانج
د کار خودمان را انجام یدهد ما هم با یم. خدا کار خودش را انجام مید. بله، ما همکاران استاد هستیآ یم
ممکن مثل  ریغ یم، کارهایده یممکن مثل بشارت دادن با زبان و عمل را ما انجام م یم. کارهایده

گفت مَشک از شما، شراب از من،  یم ین همکارید در مورد امعجزات و نجات انسانها را خدا. استا
 کوزه از شما، روغن از من.

خوردن به طرف  یلیم مثالً سییایرون بیم خدا بیخواهد ما از تعادل تعال یطان میو اما در بشارتها، ش 
 مانداران هم باوریا یکه حتیکند بطور یع میخور بودن است، شا یسر گر صورت را که بنظر توید
ست. درست است که استاد یز زمانیهر چ یخور بودن، اما برا یتوسر یعنیخوب بودن  یحیکنند مس یم
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و سه سال  ینجات ما تحمل کرد، اما در س یب را بخاطر هدفش برایصل یآب دهان، شالق و حت
ست کردند به او د یاراده م یوقت یاو چنان با قدرت بود که حت ین رفتار و زندگیزم یش بر رویزندگ

کردند، از  یا او را امتحان میگرفتند  یراد میاز او ا یکرد و وقت یانشان عبور میندازند، با اقتدار از میب
نبود، بلکه  یگریک مانع دینیه یماندند. او محبت و اقتدار را با هم داشت ول یاو مبهوت م یجوابها

شد.  یده میمام رفتار او با همه دن در تیداد و بخاطر اقتدارش محبت. ا یبخاطر محبتش اقتدار نشان م
کند. او ما را به آرامش و صلح با  یخور بودن دعوت نم یخور نبود و ما را به تو سر یسر او قطعاً تو

ها،  ت بنهید. ما هم در همۀ روابطمان مثل ازدواج، تربینما یگران که از راه بخشش است دعوت مید
 م.یش او را دنبال کند رویبا شاگردان استاد با یل، و حتیکار، فام
خواهد قرار  یکه خدا م ییکند در جا یا فکر میست و یت خود خوشحال نیاز موقع یمانداریا یوقت 

هر چه در  یکند وگرنه برا یگران را محکوم میدهد که د ین بودن خود نشان میندارد، در واقع با غمگ
باشد که هست.  یید تا او در جاکرد چون همۀ آنها دست بدست دادن یا بد شکر میگذشته بوده خوب 

ع یزد که اگر قلب او مطیر یخدا در قلبش م ینان و آرامیکند، اطم یو پرستش م یگزار شکر یاما وقت
 یتهایمسئول یرساند و آنوقت با درک و فهم و شکرگزار ید باشد میکه با ییاست، خدا او را به جا

دهند و  یدست تو را نشان م ین کارهایرا و زم د آسمان جالل تویگو ید. مثالً میگو یخود را به او م
ش و گرداگرد ینم که مرا از پس و پیب ینم و میب یخلقتت م یها قدرت و جالل تو را در ذره یمن حت

. شکر که یکن یجا که هستند احاطه م  زان مرا هم هریدانم که دورادور عز ین فهم می. با ایا احاطه کرده
خداوند از قلب  ی. آنوقت است که شادیآنرا با فهم من آشکار کرد و ینداشت یمحبتت را از من مخف

د، ییز شکر نمایگفت در همه چ ید. استاد مینما یکند و در قوت و اعتماد به او رشد م یانسان فوران م
 د.ید، و در همه وقت شاد باشیدر همه حال دعا کن

شتر شاگردان بخاطر یب ینست، ولدا یکرد چون قدرت آنرا م ید میتأک یلیاستاد به روزه و دعا خ 
توان با  یکردند که چطور م یاد مذهب فکر میدند چون بید یسخت م یلینکار را خیشان ایگذشتۀ مذهب

که روزه گرفتن  یهم بکشند. پس کم بودند کسان یآب و کم ییغذا اضت کمینهمه کار و مشغله، ریا
که هر روز  ییداشته باشد و از آنجا یقتریعمد مفهوم یکرد که روزه با یعادتشان شده بود. آنّا فکر م

د با روزة یمان هم بایا دانست که روزة با یشد، م یاش م عت گونهیشر یش از روز قبل متوجۀ کارهایب
. او یعتیو نه شر یاش شروع کرد به روزه گرفتن قلب ییفرق داشته باشد. آنوقت بر اساس توانا یعتیشر

کرد و بعدازظهر روش  یروزانۀ او بود حذف م ین غذایرا که بهترخورد و صبحانه  یاش را م صبح قهوه
بود که او گرفت، چون  یا ن چه روزهیکرد که ظاهراً ا یداد. بعد فکر م یخوراکش را ادامه م یعاد
ک قهوه شروع یخورند و روز را فقط با  ینطور است و صبحانه نمیاز مردم هر روزشان ا یاریبس
ها بود که  ار روزهیم چه بسیادش آمد که در قدینکرده است. اما ب یه کار مهمن روزیکنند. پس او با ا یم

شتر مورد قبول یاش ب بکشد روزه یشتر سختیکرد هر چه ب یاشتباه انجام داده بود چون فکر م یبا فکر
نوقت خدا یگذاشته بود که ه ییدر خدمت به خدا بدن خود را در عذابها یشود. او حت یخدا واقع م
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از ته دل  یداد هر چقدر کوچک ول یکه او انجام م یخواست هر کار یاز او نخواسته بود. خدا م آنها را
آن روزه گرفته بود  یآننه برا یدعا برا یاطاعت باشد و در آن روز تمرکز خود را رو یو بعنوان قربان

اطاعت از  یابر ین وعدة روزش را بعنوان قربانیکرد که بهتر ین فکر احساس خوبیبگذارد. بعد از ا
دهد بدون  یش عادت مینهایکم به فدا کردن بهتر تر شدن به او داده و نفس خود را کم کیخدا و نزد

اد حرف استاد ی، و باز 12-2 : 18اء یآن اصالً اقدام به روزه گرفتن نکند. اشع ینکه بخاطر ترس از سختیا
د یا د و دم در بهشت نشستهیکن یاد میدتان زخو یگفت بار مردم را با قانونها یها م نما یافتاد که به مذهب

تر بودند  ریگران داخل آن شوند. آخر آنها از خدا سختگید دیگذار ید و نه میشو یکه نه خودتان داخل م
داد و آنها را  یمحبت آنها به مردم نبود، بلکه فقط خود آنها را در کنترل قرار م یاز رو یرین سختگیو ا

ن ساختۀ دست انسان را انجام دهند به یتوانستند آن قوان یاز مردم که نم یاریکرد و بس یموقتاً ارضاء م
ک روز یدند. ید یبردند چون آنرا خارج از دسترس م ینم یاز خدا پ یقدرت روزه و طعم اطاعت واقع

ک روز دو ین بود که یبرد و داستان ا یشتر پیت آن بید که به اهمیر روزه شنیدر مورد تأث یآنّا داستان
 یقانون ریل کنند، چونکه باز بودن آن بعد از ساعت دوازده شب غیک بار شدند تا آنرا تعطیس وارد یلپ

رون کنند. یده بیکردند آندو را ترسان یکل دورشان را گرفتند و سعیه یبود. در حدود پنجاه مرد قو
 یگریچ عمل دید، فقط به صاحب بار اخطار دادند و بدون هیرس یآندو که زورشان به پنجاه نفر نم

م یبه آن اخطار ندادند و به کار خود ادامه دادند. ن یتیرون رفتند. البته صاحب بار و آن پنجاه نفر اهمیب
س و یپل یها نینبار از مرکز کمک خواسته و ماشیس برگشتند، اما ایساعت بعد دوباره همان دو پل

ن یاخطار را به صاحب بار دادند با ا آنها دور تا دور بار را محاصره کرده بودند. آندو همان یسگها
ر انداخته آنجا را فوراً ترک کردند و یسرشان را ز ییچ سر و صدایتفاوت که همۀ آن پنجاه مرد بدون ه
م، اما یر را داریس قدرت اخطار دادن به شریمان و دعا مثل آن دو پلیبار بسته شد. هر چند که ما هم با ا

م که یخواه یم، در واقع از خدا میستیر نیقادر به تسلط بر شر ییتنها نکه ما بهیبا روزه و اعتراف به ا
ما  یدن فوج کمک آسمانیر با دیما بفرستد. آنوقت است که شر یبانیپشت یبرا یو آسمان یاضاف یروین

 رود. یرون میاز سر راهمان ب
گران را یدست که قدرت عوض کردن خودش و یکوچک ین بهاینکه ایکرد و ا یآنّا به روزه فکر م 

روح،  یها جسم و تمرکزمان بر خواسته یها ما در مورد خواسته یدار شتنیق خویدارد چون خدا از طر
کنفر باشد یم، چه یکن یشان شفاعت میرا که برا یت ما و آنانیبخشد و شخص یکند، حکمت م یعمل م
و قومشان  یو مردخادهد. چنانکه در مورد استر  یاندازد و شکل م یح میر صحیک قوم، در مسیو چه 

ا یتوانند با اعمالشان دن یکنند که م یفکر م یا ا عدهیونس انجام داد. در دنینوا در زمان یو در مورد مردم ن
رود که  یم یریا آنقدر سقوط کرده و در مسین دنیکنند که ا یهم فکر م یا را به بهتر عوض کنند. عده

ده با دسته دوم است اما یبنا گردد. خدا هم عق یدیز جدین است که خراب شود و چینش فقط ا درما
ند نجات ینما یمثل دسته اول عمل م یکنند ول یکه مثل دسته دوم فکر م یکند تا همۀ کسان یصبر م

ا سقوط ین دنیدانند ا ین حال که میابند، در عی ینجات م یونس صبر کرد. آنها وقتی یابند. چنانکه برای
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 یمانند و آمدن او را با انجام دادن ارادة او و زندگ ید و منتظر خدا مشون ید و افسرده نمیام کرده، نا
  12 :2 اندازند. دوم پطرس  یت جلو میکردن در قدوس

او  یدانستند به کالسها یغام محبت از طرف خدا میبا پ یکه استاد را فقط معلم خوب یکسان یگاه 
ده یآفر یکرد که خدا انسانها را طور یفکر م ان آنها بزرگ شده بودیش را در میآمدند و آنّا که بنگ یم

ن ید بهترین گفت بگردیهم یداند، برا یز را نمیکنفر همه چیرند و یاد بگیگر یتوانند از همد یکه همه م
ن بود که آنها ین عالقمندان به استاد دوست داشت ایکه او در مورد ا ییزهایاز چ یکید. یرا انتخاب کن
 یآنها اجبار یرفتند که نشان بدهند روزه برا یشباز آن میگرفتند به پ یمد روزه یکه با یقبل از ماه

ل یده دارد محبت تکمیا او که عقیکرد که آ یدهند. و بعد فکر م یست و با دل و جان آنرا انجام مین
ا در روابط او آشکار یکند و آ یم یشدستیا در محبت کردن پیرود؟ آیشباز آن میا به پیعت است، آیشر

 باشد؟ یست، بلکه از دل و جان مین ینیضۀ دیاو فر یمحبت کردن برا است که
دار و مواظب هم یا بیم. اما آیکنیگذرد، خدا را شکر م یم یز بخوبیم و همه چیمانداریا یوقت 
از نظر  یا در اوقات راحتیند. پس آیآ یم یم که مشکالت بزودین هشدار را داریم؟ چون ایهست

م؟ یکن یاو مجهز م یالقدس و سالحها ا خود را به روحیم؟ آینیب یتدارک مزمان مشکالت  یبرا یروحان
ا داشتن مشکالتشان ینداشتن برکات  یگران برایا مشغول لذت بردن از برکات و قضاوت کردن دی

ش سود یم که خدا به ما سپرده است و در ملکوت او کار کرده، برایهست یا مشغول خدمتیم؟ آیهست
را که او به ما  ییها ا برهیم؟ آیکرده مشغول کار خودمان هست یا آنها را مخفیو م یآور یبرکاتش را م

که به ما سپرده شده  یا ا خانوادهیم؟ آیباش یا مشغول پروراندن خودمان میم و یکن یم یسپرده است شبان
ران م که مشغول زدن همقطایهست یریا آن غالم شریم ین هستیم و غالم امیکن یم یاست با نظم سرپرست

که استاد گفت، پنج باکرة دوم با پنج  یچرا در مثال یم؟ راستیکن یا رفتار میدن یم و به رأیباش یخود م
ش فکر بازگشت استاد و آماده شدن ی، چون آنها در وقت آسا11-1 : 15  یباکرة اول فرق داشتند؟ مت

او باشد، منظورش  یرود و چشمتان یخداوند بگذار یگفت تمرکز خود را رو یاستاد م ینبودند. وقت
 یعنید، بلکه یدست و چشم به آسمان باش یا دست روید او همه کار را بکند و ین نبود که منتظر باشیا

نطرف و آنطرف معطوف کند که مبادا از اصل یشما و فکر شما را به ا یتیچ موقعیز و هیچ چید هینگذار
از  یکه مرتب به فکر حملۀ بعد یربازید. مثل سرباز و مثل شمشیاز آمدن او غافل بمان یعنیمطلب 

دهد که ما خود را  ین به ما میا یطرف دشمن است که چطور دفاع کند، خدا اوقات استراحت را برا
م. استاد از شاگردان یاوریف و غافل و بقول معروف لوس بار بینکه خود را تنبل و ضعیم نه ایت کنیتقو
د استاد همۀ شاگردانش را یدان یا مید؟ آیز شدیچ چیا محتاج به هیشما را فرستادم آ ید وقتیپرس
 یزیفرستد، قطعاً در راه انجام آن محتاج به چ یکند و ما را م یامر م یفرستد؟ اگر او ما را به کار یم

د مواظب ی، اما با1 :1 م داشت. عزرا یانجام ندادنش نخواه یهم برا یا م بود و در ضمن بهانهینخواه
م که یخدمت خدا نباش یمختلف و حت یزهایم و آنقدر مشغول به چیآنطرف پشت بام هم باش
ست و هم استراحت یکه خواب  آسوده و کاف یهم استراحت جسمان یعنیم. یاستراحت را فراموش کن
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م یبر یر فکر خدا میو آرام گرفتن در حضور خداست. در حضور خدا افکارمان را ز یداریکه ب یروحان
پنج شبانه روز  ید باشد. وقتیگران مفید یخود و برا یمان برایتهایا فعالم تیکن یو فکرمان را تازه م

، دچار یجسمان یم، با وجود داشتن تمام برکتهایک هفته دعا نکنی یم و وقتیشو یوانه میم دینخواب
او باز  یم. واقعاً وقتیشو یها میمات مبهم، و تلخیت، تصمی، اضطراب، عصبانیمثل افسردگ ییضعفها

شها را یمان ما آزمایا در موقع ظهور او ایافت؟ آیدر چه حال و چگونه مردمان خواهد د ما را یآ
مان ما به محبت یا ایح و جالل و اکرام خدا شود؟ و آیرون آمده است تا باعث تسبیگذرانده و خالص ب

 1 :5 ان ی، غالط7 :1 باالتر از زر ناب ببار آورده است؟ اول پطرس  ییها وهیعمل کرده و م
عت ید شریگو یکه کالم میر شده است بطوریتعب سوء یگریش از کالم هر کس دیم خدا بکال 

 یعنی یکند. آزاد یه میعت را توصی، انجام شریآزاد یند کالم خدا برایگو یآورد و مردم م یاسارت م
ت یست و نهایوجود نداشته باشد و هر جا خداست آنجا آزاد یم مانعین خودمان باشینکه بهتریا یبرا

شود،  یعت باعث اسارت آنها مین شرینند که قوانیب یم یها وقتیدر ملکوت اوست. اما بعض یآن آزاد
کنند.  یرا شروع م یلذتبخش و آزاد ین کار زندگیکنند که با ا یکشند و فکر م یعت را خط میدور شر
م یآزاد شوعت یم از اسارت شریتوان یم یآورد، اما وقت یعت اسارت میکه درست است که شریدر حال
 یچ صورتیو روابط انسانها در ه یح زندگیر صحیم. مسیض برویر فیز یعنیل آن یر قانون تکمیکه ز

عت. اگر یض است نه شریآورد و آن قانون ف یم یدارد که آزاد یست و قانونیبند و بار ن یقانون و ب یب
ان ی، روم21 :12 ل رسوالن ده گرفته شده است. اعمایج آن برجاست و فقط ندیض نباشد، اسارت و نتایف
و  یقیحق یجه زندگیو در نت یض بخش استاد است که آزادیم فیکرد که انجام تعال ی، آنّا فکر م1 :8 

 یکه مانع ییر است در جایالقدس امکان پذ م او فقط با قدرت روحیآورد. و انجام تعال یلذتبخش ببار م
شکر کرد که خود استاد آن مانع را دو هزار سال انجام آنها وجود نداشته باشد. آنوقت خدا را  یبرا
کس که بخواهد داخل آن شود باز  هر یخود برا یش از سر راه ما برداشت و راه را به ملکوت آزادیپ

 کرد.
عت( را کامالً درک یآمد. تا قانون )شر یعت نمیتوانست از اول برقرار شود اگر شر یض نمیالبته ف 

قانون را  یم. وقتیت آن آزاد شویم از محکومیتوان یبت نشده باشد نمم و آن در قلبمان ثینکرده باش
ضان را یم مثل استاد که مریشو یالقدس در قلبمان حک شد آنوقت از آن آزاد م لۀ روحیم و بوسیشناخت

قبل از  یض اول بود و آزادیخورد. اما اگر ف یا در سبت از مزرعه گندم میداد و  یدر سبت شفا م
شتر یم غلط و گناه بیو تعل یبند و بار یآن بود، فقط باعث ب یبدون درک و فهم قلبعت و یشناخت شر

م و روح یع هستیم و اگر مطیعت که در قلبمان حک شده آزاد هستیشد. خالصه از هر قسمت از شر یم
 عتیکه هنوز بر حسب شر یکسان ی، اما برا12 -18 :2 وحنا یم. اول یقتاً آزادیکند، حق یما را ملزم نم

 شد. یاستاد باعث لغزششان م یاز کارها یاریاند بس دهیرا ننش ین آزادیکنند و ا یم یزندگ
د و مرتب ثابت یز را تأکیبرساند دائماً دو چ یقیحق ینکه مردم را به باور نجات و آزادیا یاستاد برا 

به او اعتماد کنند بود مردم او را بشناسند و  یگر قادر بودنش را، چون کافیمحبتش را و د یکیکرد.  یم
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دن بساط کبوتر یکل با بر هم پاشیرت او آنقدر بود که در هیابند. غیکه آنها را دوست دارد تا نجات 
م گفته یر مستقیم و غیخانۀ پدرش دارد. او بارها مستق یبرا یرتیست و چه غیفروشان نشان داد که ک

 یها زهیکه انگیابند و آنانیرت داشتند دریع و چشم بصیکه قلب مطیگفت تا آنان  ینرا میست. او ایبود ک
 یها زهیکه انگیابند. هنوز هم آنانیو کشتن او را داشتند در ن یطلب مثل ترس، حسادت، غرور، جاه یگرید
گفت  ی، استاد م21 :11 ، لوقا 11 و 12 :11 اء یشناسند. اشع یجز اطاعت از خدا دارند او را واقعاً نم یگرید
شناسند.  یشوند؟ چون خدا را نم یکشند و کشته م ینقدر میهستند و ا یقدر عصباننید چرا مردم ایدان یم
شۀ خلقت آنهاست. اگر یدانند که منبع محبت ر یآنها را بوجود آورده و نم یشناسند که چه کس ینم
شوند. فقط  یگفت قوم من از عدم معرفت هالک م یآوردند. استاد م یمناسب ببار م یا وهیشناختند م یم

د کالم خدا را با دل و روح خواند و در آن دنبال یدهد، بلکه بایندن کالم خدا معرفت آنرا نمخوا
-121و 72 :111 ت خدا گشت و آنرا طبق آن شناخت انجام داد. مزمور یشخص
، استاد 17 - 12 :12و11 :11  ی، مت22 :7 ، لوقا 8 :1 اء ی، ارم51 :8وحنا یل ی، انج 111و122 و118و115و121
ن را یاگر الزم بود نه فقط ا یکرد که او خداست و حت ید میحاً تأکیحاً و چه تلوی، چه صرمکرراً

خواست مطمئن شود  یدانند و م ید که مردم مرا که میپرس یهم م یکرد، بلکه در موارد یخودش اعالم م
را بشناسند و د او یه او شدن اول بایشب یست. چون برایاند که او ک دهید بفهمند فهمیکه با ییکه آنها

د نور شما بر همه بتابد. و باز یگفت بگذار یه او شوند. استاد میخواهند شب یرند که میم بگیبعد تصم
 یرت خود را برایله شما هم غین وسید تا به ایکل را پاک کنید پس هیکل خداوند هستیگفت شما ه یم

گروهها  از سر یبعض یاستاد و حتاز شاگردان  ید. بعضیستید که کید و نشان دهیخانۀ پدرتان نشان ده
زدند، اما  یت خودشان مثال میه کردن عصبانیتوج یله استاد برایکل را بوسیه یعمل پاکساز

ت یکه استاد عصبانیط است. در حالیشتر بخاطر عدم اقتدار ما بر محیط، بیما از شرا یتهایعصبان
در کنترل و اقتدار کامل بود. ما بصورت خشم کنترل نشده نداشت بلکه او با وجود خشمش از گناه، 

نکار یا یگریم چون کس دیم و از آن استفاده کنید اقتدار خود را بشناسیبا یهم در مورد مسائل روحان
م. و در یالقدس انجام ده د آنرا بدون خشم کنترل نشده و با کمک روحیما نخواهد کرد. اما با یرا بجا

ا آنرا درک نکرده اشتباه یتدار ما در جنگ خواهند بود و ن اقیگران با ایا و دیم که دنیهر حال بدان
 برداشت خواهند کرد.

در خداوند که اقتدار  ی، و آن شاد12 : 8 ا یست، نحم خداوند قدرت ما یگفت شاد یاستاد م 
همه  یاز شاگردان داد تا آنرا بلند و برا یکید و کتاب را باز کرده بدست یآ ینگونه بدست میبخشد ا یم

ستد و در یران نرود و براه گناهکاران نایکه بمشورت شریخوشا بحال کس"نطور خواند، یو او ا بخواند
خداوند(  یعت )کالم و قانون و استانداردهایند، بلکه رغبت او در شریمجلس استهزاء کنندگان ننش

آب  ینشانده نزد نهرها یکند. پس مثل درخت یعت او تفکر میخداوند است و روز و شب در شر
ک یکند ن یگردد و هر آننه م یدهد و برگش پژمرده نم یوة خود را در موسمش میاهد بود که مخو

کند.  یستند، بلکه مثل کاهَند که باد آنرا پراکنده مین نیران چنیانجام خواهد بود )مثل خداوندشان(. شر
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هالک  یوربدون دا ستاد و نه گناهکاران در جماعت عادالن )ینخواهند ا یران در داوریلهذا شر
، 1 مزمور  "ق گناهکاران هالک خواهد شد.یطر یداند ول یق عادالن را میرا خداوند طریشوند(. ز یم

  15 : 12 ، مکاشفه 1 : 11 مکاشفه 
 ید نزد من اییایب یعنید. یاورید، و بید، بروید، بمانییاین حساب بیبعد استاد خودش ادامه داد که با ا 

م ید و از من تعلیریوغ مرا بر خود گید. یخواهم بخش یمن شما را آرام تمام زحمتکشان و گرانباران و
، در من 22 -11 :11  یافت. متید یخواه یباشم و در نفوس خود آرام یم و افتاده دل میرا که حلید زیابی

ن شما یوه آورد، همننیتواند م ید و من در شما چون چنانکه شاخه اگر در تاک نماند، از خود نمیبمان
ماند و من در  یها. آنکه در من م د آورد. من تاک هستم و شما شاخهیوه نخواهید میاگر در من نمانز ین

مانداران( چون جالل پدر ید )ایاوریوه بید و می، برو1 :15 وحنا یروح(.  یها وهیآورد )م یار میوة بسیاو م
د و یمقرر کردم تا شما برو د. شما راید و شاگرد من شویاوریار بیوة بسینکه میشود به ا یمن آشکار م

د به شما داده ی، آنوقت هر چه از پدر به اسم من بخواه11-1 :15 وحنا یوة شما بماند. ید و میوه آوریم
، استاد 22 :1  یشود. مت یز به شما داده مید بعد همه چیگفت اول ملکوت خدا را بطلب یشود. او م یم
ش گذشت، یوه آوردن در زندگیمدن، ماندن، رفتن و من مراحل آیماندار از ایک ای یدانست که وقت یم

ز هست و یرند و آننه بطلبد ارادة خدا نیگ یک خط قرار میش با خدا در یها و دعاها آنوقت خواسته
نکه روح خدا در او یز بطلبد مگر ایتواند ملکوت خدا را قبل از همه چ ینکس نمیشود. ه یانجام م
 یم به قوت آن غذایتوان یم میبا خدا وقت گذاشت یروز چند ساعت کیم که اگر در ید فکر کنیباشد. نبا
است که  "مَنّ"م. چون کالم خدا مثل همان یبعد را بدون صرف وقت با خدا بگذران ی، روزهایروحان

از همان ین ید هر روز فقط برایکرد و آنها با یل از آسمان نازل میقوم اسرائ یخدا بصورت  نمونه برا
کردند، و از آن نان درست کرده خود و  یکردند، الک م یاب میکردند، آنرا آس یروز از آن جمع م
م با قوت کالم خدا که نان روزانۀ ماست در ینکه بتوانیا ینمودند. ما هم برا یه میخانوادة خود را تغذ

د کالم خدا را یم، بایم و ضعف بهم نرسانیستیتها بایها، و مسئولیماری، بیروحان یهایمقابل گرسنگ
م، به جلو و باال یرا از خود دور کن یم، ظلم و بدیم، خود را بشناسیم. خدا را بشناسیروزانه استفاده کن

م، از تمام یکن یخدا زندگ یا و با استانداردهایخود و دن یاستانداردها یم، ماورایم، خادم باشینگاه کن
خود را برطرف  یموانع روحان م، با ج د و جهد و مرتبییگران استفاده نماینفع د یامکانات خود برا

، 5 -1 :1 ان یکیم. دوم تسالونیم. و مستحق بودن نجاتمان را که عالمت آن همان نور ماست ثابت کنیکن
 شوند. یما م یت خداوندمان و جواب دعاهایما باعث رضا یها وهیآنوقت م

مهم نبود چند بار آن نامه او  یکرد و نامۀ استاد را از اول شروع کرد. برا یت خدا فکر میآنّا به رضا 
و خداوند خدا "نطور خواند، یست، پس ایت خدا در چین مهم بود که بفهمد رضایرا بخواند، بلکه ا

در عدن بطرف مشرق غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت و خداوند خدا هر  یباغ
در وسط باغ و درخت معرفت ات را ید و درخت حیانین رویدرخت خوشنما و خوش خوراک را از زم

داشتند چون  یاریت بسیآدم اهم ین دو درخت برای، آنّا فکر کرد ا1 و 8 : 1 ش یدایپ "ک و بد را.ین



______________________________________________________________________ 

 112   زرناب از برتر یا وهیم

ت او از خوردن ی، و رضا17 : 1 ش یدایک و بد بود. پیوة درخت معرفت نیخدا از خوردن م یتینارضا
کرد. امثال  یل و تمام میانسان تکمت خدا را از یات بود که رضایات. خوردن از درخت حیدرخت ح

ک و بد خوردند یاز درخت معرفت ن یعنینکه آدم و حوا از درخت ممنوعه ی، اما بعد از ا25 :8مان یسل
 یات هم بخورند و ابدیاز درخت ح یاطاعت ین گناه و بیرون رانده شدند تا مبادا در حیاز باغ عدن ب

، حال تنها 11 : 2 ش یدایشان نباشد. پیبرا یبمانند و راه نجاتاز خدا  یو دور یاطاعت یشوند و تا ابد در ب
ت اول در باغ عدن بازگشت و از یتوان به موقع یمان به خدا و راه اوست که میلۀ اطاعت و ایبوس

ت او یت با خدا و کسب رضایست که به ابدین راه چه راهیشد. اما ا یات خورد و ابدیدرخت ح
 یروز یخاک یاین دنیم که در ایدان یوندد. میپ یت میست و به ابدین یکه فان یراه یعنیانجامد؟  یم

د و محبت که محبت از همه بزرگتر است. یمان و امیماند، ا یم یز باقیشود، اما سه چ یز نابود میهمه چ
د است. استاد یمان و امیل راه ای، محبت بزرگتر است چون راه عشق و محبت تکم12 : 12 ان یاول قرنت

ک اما یبار ی، راه11 :7  ی؟ راه دشوار عشق، متیات هستم. چه نوع راهیو ح ین راه و راستگفت م یم
امن و  یظاهراً خطرناک ول یچ و خم، راهیم و بدون پیمستق یول یو بلند یبا پست یبست، راه بدون بن
ود اما ش یگرفته م ییم ورود به آن به تنهایکه تصم یاد، راهیز یبا با استراحتگاههایز یپاک، راه

که از قبل با دقت  یضمانت شده، و راه یهایروزیو پ یپر از غنائم جنگ ی، راهییست بدون تنهایراه
ست ما آنرا یگر الزم نیآن پرداخت شده و مقصدش معلوم است و د یدشوار یساخته شده، بها
ه حکمت ک یاست. عشق یقی، راه او راه عشق حق25 ا ینامعلوم. اشع یم آنهم با مقصدیخودمان بساز

که از باالست،  ی، و عشق و حکمت11 : 8  مانیدهد و ثمرة آن از طال و زر ناب بهتر است. امثال سل یم
است. یر یتردد و ب یکو و بین یها وهیر و پر از رحمت و میپذ حتیم و نصیز و مالیآم طاهر، صلح

ن راه با یآورند. ا یبدست مت خدا را یکرده رضا ین راه را طی، ترسندگان خدا هستند که ا17 : 2 عقوب ی
مان ین است که بدون ایشود. اول راه ا یل میابد و با محبت تکمی ید ادامه میشود، با ام یمان شروع میا

دهد. و  یندگان خود را جزا مینکه او هست و جویمان بر ای، ا1 :11 ان یخدا محال است. عبران یرضامند
دوارند. مزمور یکه به رحمت او امیان اوست و آنانخدا از ترسندگ ین است که رضامندیمرحلۀ بعد ا

اند که تنها  افتهیگردند، بلکه دانسته و در یمان به وجود خدا دارند و دنبال او مینه فقط ا یعنی، 11 : 117 
ن است که یا ییاند. و مرحلۀ نها دشان را بر او و رحمت او گذاشتهیکه رحمت دارد خداست و ام یکس
، مکاشفه 7 : 1 آورند. مکاشفه  یات و محبت را بدست میلۀ آن حیافته و بوسین رحمت و حکمت را یا
 ین همان حکمتی، ا 22 : 1 ان ین حکمت همان کلمۀ اوست. اول قرنتی، ا25 : 8 مان ی، امثال سل11 و 11 : 11 

 22-11 :8 مان ی، امثال سل28 وب ینش بوده است. ایمان گفت که معمار آفریوب و سلیاست که خدا به ا
، و همان 2 :1 ش یدای، پ1-1 :1 وحنا یل ید. انجیز را آفریلۀ او همه چیست که خدا بوسیا و همان کلمه

 یقیحق ی، او همان خوردن22 : 1 ان یلۀ او آشکار و فدا کرد. اول قرنتیاست که خدا خود را بوس یمحبت
که مرا بخورد او  ین کسیچنانکه پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم همنن"است که گفت 

که  یقیحق یات است و آن خوردنیح همان درخت حی، مس57-55 : 1 وحنا ی "شود. یز به من زنده مین
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، مزمور 22 :11و11 :18 مان یآورد. امثال سل یما م یت کامل خدا را برایاعتماد به او و خوردنش رضا
-12 و 2 : 2مان ی، امثال سل11 : 12 مان یثال سلخودمان دارد. ام یکامل برا یت و ارضای، و رضا 11 و11 :5 

مان و تواضع و یو ا ییکویو ن یو حلم و مهربان یو سالمت ین درخت محبت و خوشیوة ای، م17
، 1 : 15 دهد. امثال  یوه اکثراً در ثمرة دهان شخص و اعمال او خود را نشان مین میاست و ا یزکاریپره
جالل.   است با جالل و پر ی، و گنج و ارث18 : 8 ناب بهتر است. امثال که از زر  یا وهی، م15- 12 :1 لوقا 
شود  یل مین تکمیخدا در ا ی، بله، رضامند1 :11 ست. مکاشفه یش از کافیشه و بیهم ی، و برا25 : 2 امثال 

و خانوادة ما پر  یم و از ثمرة آن زندگین گنج پر جالل را در خود داشته باشیکه ما عشق و حکمت، ا
 15-12 :11و مزمور  18 ، 15-11 :8 ر باشد. لوقا با

در دستتان باشد تا  یرین کتاب مثل تین است که ایز ایعز ةشما خوانند یمن برا یآرزو و دعا 
، آن گنج پر جالل را بدست یقید. عشق حقیریک زمان هدف بگیرا در  ین نشان عالید چندیبتوان
ن یال( پاک و در ع ث )نخ سهید، ازدواجتان تثلیثمر برسان وة آنرا که برتر از زر ناب است بهید، میآور

کو ید. بنام استاد نییت کامل او را کسب نمایت خدا بلکه رضایکتن و محکم باشد، و نه فقط رضایحال 
 نیح خداوند، آمیمس یسینم، عیو ام
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 ،ی، سالمتیمحبت، خوش 
 ،یحلم، مهربان 
 مان،ی، اییکوین 
 22-22 :5ان یغالط... یزکاریتواضع، پره 
 
 

A Brief Overview: 
 

“I hate divorce,” says the LORD God of Israel, “and I hate it when people clothe 

themselves with injustice,” says the LORD Almighty.  So be on your guard, and do 

not be unfaithful. Malachi 2:16 (Today’s New International Version) 

 

“A Fruit Better Than Fine Gold” is a novel comprised of a cluster of stories 

based on real life situations. The main story is a tale about Anna, a woman without 

age. She has many nicknames, but no last name.  She is a woman who represents 

women from all the countries of the world, but hails specifically from Iran.  She is 
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smart, but simple. She is a woman seeking God and His wisdom.  A woman, 

whose view of life and happiness are summarized by having the right relationship 

with God and a healthy relationship with others, especially her family.  Anna’s 

story is about her quest to achieve both while navigating the highs and lows of this 

life. 

 

The story is told through Anna’s eyes and focuses on how she easily embraces 

her relationship with God, but takes a lifetime creating the right relationship with a 

man.  It is a tale of marriage, and how marriages affect not only the two people 

involved, but also a society at large – and how members of a healthy society help 

preserve this holy rite. 


