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  "نه"هنگاميكه خدا ميگويد 
   ترجمة روبرت آسريان- وود  نوشتة جرج

   پاسخ  هنوز زمان گويد كه  يا مي" نه"گويد   او مي دهد؛ گاهي  مي  دعا جواب  به خدا هميشه
 .  است  ما نرسيده دعاي

 بود  اش  مورد عالقه  كه  با دختري  كه  خدا اين است  اراده كرد كه  فكر مي  از دوستانم يكي
 شهر مستقر   نيز در آن  من ، دوست  رفت  شهر ديگري  دختر به  اين  كه هنگامي.  كند ازدواج

 بعد  دو سال.  شود  دو طرفه  و عالقه  ايجاد عشق  او باعث  به  بودن  نزديك  اميد كه شد با اين
 خدا او  رد كهك  مي  شد و احساس  دلشكسته  من دوست.  كرد  ازدواج  دختر با فرد ديگري اين

   آنان  ازدواج  به  دختر در نهايت  با اين اش  رابطه  اينكه او براي.   است  داده را فريب
   در اراده  ازدواج  اين  بود كه  كرده  احساس  بود و حتي بينجامد، با جد و جهد دعا كرده

د را بپذيرد و خود  خداون  منفي  پاسخ  توانست  من  كشيد تا دوست ها طول سال. باشد خدا مي
  . دهد  آشتي را با آن

 خدا   منفي  خدا در پاسخ  كامل  اراده  دادند كه  نشان  بعدي ، وقايع  من در مورد دوست
   عظيم  و مسح  بود و بركت  خود برگزيده  خدمت  را براي  دختر جوان خدا اين.   گشت متحقق

  همين  نمود و به  ازدواج  ديگري  با شخص نيز  من دوست. خورد  مي چشم  او به خدا در زندگي
  . كار گرفت  ديگر به اي  خدا او را در زمينه شكل

   خدا عصيان  ما بر عليه  بدن هاي  سلول  همه  حالتي در چنين.   است  مشكل  منفي  پاسخ پذيرش
  مينان خدا اط  ديگر به توانيم  مي چگونه.  كنيم  مي  واماندگي ما شديداً احساس. كنند مي

   خواهد ساخت  ما را برآورده  دل هاي  خواسته  خدا در مورد اينكه ؟ آيا وعده  باشيم داشته
  گيرد؟  مي  بازي  و خدا ما را به  صادق نيست  و گاهي  صادق است گاهي

   به  خطاب  او از شهر قرنتس  ميالدي58  در سال.   داشت  آشنايي  تجربه  با اين  رسول پولس
   اراده  آخر به  شايد االن  كه كنم  مي  خود مسئلت و دائماً در دعاهاي « :  نوشت روم  كليساي

.  شما استوار بگرديد  كه  شما برسانم  به  روحاني تا نعمتي ....   نزد شما بيايم  يافته خدا سعادت
-10 :1  روميان(»  شما  و ايمان  من  يكديگر، ايمان  از ايمان  يابيم  شما تسلي  تا در ميان يعني
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   به  پولس  بودند، منتظر رسيدن  را نديده  پولس  از آنان  بسياري  كه  روم ايمانداران). 12 
  . نبود  خبري ، اما از پولس  ماجرا گذشت  از اين  سال سه.  بودند روم

 او  ياگر دعا.  بودند  افتاده  شك  به  رسول  پولس  دعاي  در مورد قدرت  روم شايد ايمانداران
  .  است  نيز نادرست  ندارد، شايد تعاليمش قدرت

   از قرنتس  اينكه او بجاي.   داد بيفكنيم  رخ  پولس  براي  كه  آنچه  به  بدهيد نگاهي اجازه
 تا   رفت  اورشليم  بسوي  يعني  مخالف  جهت  كند به  حركت  روم  سمت  به  غرب مستقيماً بسوي

.  شود  بود كشته  او دستگير شد و نزديك در اورشليم.  ببرد يايي جفا هدا  تحت  مقدسين براي
 شهر   به  دورتر از اورشليم  مايل  شصت  به  كوهستاني اي  او را از جاده  رومي  مقامات سپس

 را   رشوه نمود، انتظار دريافت  مي  بايد او را محاكمه  كه  فرستادند، و كسي  قيصريه ساحلي
   بنا بر درخواست سپس.  در آنجا گذرانيد  در انتظار محاكمه  دو سال  و پولس از او داشت
   در درياي  دريايي  مسافرت اما در طي.  نمودند  روم  روانه  محاكمه  او را براي خود پولس
   سهمگيني  بودند، دچار طوفان  نيز در آن  ديگري  زندانيان  كه  پولس  حامل  كشتي مديترانه

 بر   سرگرداني  كابوس  دو هفته سپرد، آنان  مي  او گوش  سخن  به كشتي  اگر ناخداي. شد
   شكسته  مالت  جزيره  در نزديكي  آنان سپس. كردند  نمي  را تجربه  هولناك  امواج روي

  . زد  را نيش  پولس  سمي ، ماري  جزيره  ساحل  به  از رسيدن پس.  شدند كشتي

   در بهار همان ، آنان  مالت  در جزيره  زمستان از گذرانيدن  پس.  داد اما خداوند او را نجات
 بود،   مراقبت  خود تحت  در خانه  را نيز درحاليكه  دو سال  رسيدند و پولس  روم  به سال

  .گذرانيد

 او از   در ملكوت  كه  پولس  چون  شخصي  هدايت  خدا براي كنيد كه  نمي آيا شما تعجب
   به  اينكه  جاي ؟ او به كار گرفت  را به  طرق عجيبي رخوردار بود، چرا چنين ب  خاصي اهميت
   تحت  اينكه  آزاد باشد دستگير شد، بجاي  آنكه  شرق برود، بجاي  برود مجبور شد به غرب

   نظام  يك  شود، قرباني  تبرئه  در دادگاه  اينكه  افتاد، بجاي  زندان  باشد به  و مراقبت حفاظت
   حمل  سفر كند، با كشتي  راحت  مسافربري  كشتي  با يك  اينكه  شد، بجاي  قضايي دالنهناعا

 شد،   كشتي  باشد شكسته  داشته  امني  سفر دريايي  اينكه  سفر شد، بجاي  مجبور به زندانيان
  .  قرار گرفت  افعي  باشد مورد حمله  مصون  از هر خطري  اينكه بجاي
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   با همه  ننمود؟ چرا پولس  اجابت  بالفاصله  روم  به  رفتن  را براي س پول چرا خدا درخواست
   روبرو شد؟  خطرات اين

 شهر   به  زنداني  يك عنوان  به  پولس  ميالدي61  در سال.   را داشت  خودش  خاص خدا دليل
 ، ، امپراطور وقت كشيد در حضور نرون  انتظار مي  كه  دو سالي او در مدت.  رسيد روم

   خود را ادامه  بود، خدمت  مراقبت  تحت  در آن  كه  تا در منزلي  يافت  شود، فرصت محاكمه
  .دهد

  هاي  بايد با جفاها و شكنجه  ميالدي64   سال  از ابتداي  روم  كليساي  كه دانست خداوند مي
   آتش  را به م رو  كرد كه  را متهم  مسيحيان  نرون  بود كه  سال در اين.  روبرو شود هولناكي
   در ميان  اندود و ايشان  روغن  كشيد و به  صليب  به  اتهام  همين  را به اند؛ او ايشان كشيده
  . منور ساختند  قيصر را در شب هاي ها سوختند و باغ  صليب  بر اين  آتش هاي شعله

   آماده  داشت رو  پيش  كه  عظيمي  با آزمايش  رويارويي  را براي  روم  كليساي خدا چگونه
 قرار   شخصي  درد و رنج  نمود و او را در بوتة آزمايش  را انتخاب  رسول نمود؟ خدا پولس

   : بود  كرده  بود شخصاً تجربه  گفته  روم  ايمانداران  به  را كه او آنچه. داد

  تجربه. )4 -3 :5  روميان(»  اميد را  و امتحان كند و صبر امتحان  صبر را پيدا مي مصيبت... «
  تجربة روم  و بي  ايماندارانِ هراسان  به  دادن  قلب  و قوت  استوار ساختن  براي  پولس شخصي

 شد، اما   داده  پاسخ  روم  ايمانداران  به  رساندن  در مورد نعمت  پولس دعاي. بسيار مفيد بود
  .  انتظار داشت  پولس  كه تر از آنچه  و عالي  كامالً متفاوت  شكلي به

   پاسخ  او بالفاصله  دعاي  به توانست او مي.  برساند  روم  به  سرعت  را به  پولس توانست خدا مي
  .  او نيست  دعاي  يافتن  پاسخ  هنوز زمان  بود كه  اين  پولس  او به اما پاسخ. دهد

   علت ماگر ما بكوشي.  در نظر دارد  چيز بهتري دهد، هميشه  مي  منفي  خدا جواب  كه هنگامي
 كلمة   مرتب  اينكه ما بجاي.  داد  هدر خواهيم  خود را به ، وقت  كنيم  خدا را درك  منفي جواب

   كه هنگامي.   بايد بكنيم  چه  اينك  ببينيم  كه  باشيم  اين ، بايد در پي كار ببريم  را به"چرا"
   و با چه  بكنيم دهد چه ي م  ما نشان  به دهد، همواره  ما را نمي  چراهاي  پاسخ مقدس كتاب

 در ما ظاهر خواهد   كه  جاللي  آن  به  حاضر نسبت  زمان دردهاي « :  روبرو هستيم شرايطي
  ، خيريتي  و مصيبتي خدا از هر مشكل. كند  مي  ما شفاعت  براي القدس روح.   است شد هيچ
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 39 -18 :8   روميان به(»  جدا سازد تواند ما را از مسيح  چيز نمي آورد و هيچ بوجود مي
  ). كنيد مراجعه

   از سوي  و طرد شدن  پذيرش  بر عدم  او را دال گويد، پاسخ  مي" نه" شما   خدا به  كه هنگامي
 خود  او در فيض.   است رحم  شما بي  به  او نسبت  نيايد كه تان  ذهن  تصور به او ندانيد و يا اين

  . نيستيد  آن  درك  شما هنوز قادر به  كه ست شما ا  براي اي  نقشه  اجراي در حال

                                  
 


