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 پیشگفتار
 این کتاب در مورد است که شور و شعف خود را  باعث افتخاربرای من

 .کند، ابراز کنم  میو روشی که خدا از آن استفاده
 پیش به مسیح ایمان آوردم و از آن زمان تا کنون به بشارت و سال سی

 .ام تعلیم جوانان همت گمارده
 ام که از افرادی را دیده، اعم از پیر و جوان، مردمبه  خدمت ها طی سال

 رسد مسیحیان  مینظر به. اند رنج کشیدهشماری   بیۀدید احساسات آسیب
 این ًشخصااگر شما، خود . ندپذیرتر  آسیبها از دیگران  برخی زمینهدر

 از این مشکالت  دوستانی دارید که با برخیًمشکالت را ندارید، حتما
 .نددست به گریبان

دعای من برای شما این است که نه تنها این کتاب را با تفکر و دعا 
این کتابی است که . بخوانید، بلکه آن را به دیگران نیز بدهید تا بخوانند

. ریختگی اعصاب هم  به عصر یعنینوشته شده است،برای مردم روزگار ما 
از ابتال  به افراد بسیاری کمک کند تا تواند می تعالیم این کتابایمان دارم که 

 .به این مشکل بپرهیزند
 OMبین المللی  سس سازمانؤجرج ورور، م
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 مقدمه
 به دو گروه در خدمت، به این نتیجه رسیدم که در اوایل خدمت شبانی

 خداوند، ای، تعهد به عیسه با موعظشان مشکالتافرادی که  ، مفراد ناکاماز ا
 .دوش  نمیکلیسایی حلهای   تعمید در روح، دعا و انجام آئین

 به ی نسبتاعتماد  بیپوچی وسمت  بهه  کدیدم را می از افراد برخی
 برای مشکالت آنها در نهایت عجز و ناتوانی. شوند  می خدا کشیدهِقدرت
 .استپاسخ  بی شان رسید دعای  مینظر به که حالیکردند در   می دعاخود

 پاسخی همچنانبستند اما  کار می  اصول مسیحی را بهتمامهرچند 
س و أ بیشتر در یداند اما کردند و هدیه می اعتراف و دعا می. یافتند نمی

 .رفتند میناامیدی فرو
 عیآنها س. شدند  میفریب و تزویر کشیدهسمت  به دیگر برخی

 کنند و با این ادعا که  سرکوبخودرا در کردند احساسات درونی  می
مشکلی را   هرگونهکوشیدند  می»شوند نمی مشکالتی چنین  دچار مسیحیان«

رو شوند، آنها را با آیات  بهبا مشکالت خود رو اینکه جای به. انکار کنند
 قعیی، اصطالحات الهیاتی و سخنان پیش پا افتاده و غیروامقدس کتاب
 .پوشاندند می

 و بعدکرد   میاین افراد نفوذ، در عمق وجود  انکار شدهدردهای
ناموفق و های   عجیب و غریب، ازدواجهای  ، رفتارها بیماریصورت انواع  به

 .کرد بلند می سر شان احساسی کودکان تخریب صورت بهگاهی حتی 
 معمول خدمتهای   در حین این کشف بود که خدا نشان داد روش

 او در من کار کرد به این ترتیب. گشای برخی از مشکالت باشد  راهتواند مین
 ِ را به کمک محبتم درون خود بپردازم و قلبِو مرا قادر ساخت تا به کنکاش
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 ِ، فرزندان و دوستان صمیمیمشترک زندگی سوی بهاو   شفابخش وعمیق
 .خود باز کنم

وجه و دعای خاص سپس خدا مرا هدایت کرد تا خدمت شبانی را به ت
 . معطوف سازم و خاطرات شفانیافتهدیده آسیبو عواطف ت ابرای احساس

 موعظه، تعلیم، مشاوره و انتشار بهسال گذشته که  در طول بیست
تر  ، از هزاران مسیحی که پیشام بودهمشغول  در این زمینه  کاستهای نوار

شفا  خود احساسی ِجراحاتکه چگونه از ام   شنیده،خورده بودند شکست
 .اند رها شده گذشته ۀکنند  و از خاطرات فلجیافته

 که خواهید دیدشد و  در این کتاب با برخی از این افراد آشنا خواهید
تان   عزیزان شما و یا زندگی درشان و احساساتها   نگرشتجربیات،برخی 

 .کند پیدا میمصداق 
 کسانی ۀهم.  اتفاقی استًکامالهرگونه تشابه اسمی با اشخاص حقیقی 

شوند در قید حیات هستند و داستان زندگی   میکه در این کتاب نام برده
 رازداری نام اسامی و خاطر به.  استنوشته شدهجازه خودشان آنها به ا
 .ام را تغییر داده ها مکان

د ولی برس نظر بهاتفاقی  زندگی شما  وقایع این وقایع باشاید تشابه
  . نیازها و احساساتی را داریمچنین اکثر ما  حقیقی هم باشد زیرا تواند می

خدا در های   دعای من این است که این کتاب در به تصویر کشیدن راه
 به  مستأصلِل مسیحیان و تبدیدیده آسیبترمیم و احیای احساسات 

 . واقع شود مفید،یافتهمددکاران شفا
 سیمندز. دیوید ای

 ویلمور، کنتاکی شبان کلیسای متودیست
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تقدیم به گلستان و هاسمیک عیسائیان، پدر و مادر عزیزم که 
آن های    فراز و نشیبتمامدوست داشتن زندگی را با وجود 

 .به من آموختند
 ژاکلین عیسائیان
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  ».گرفتبرما را های    ضعفاو «
  )۱۷ :۸متی (

 
دانیم  آید، زیرا نمی مان می و روح نیز در ضعف ما به یاری«

ناشدنی، برای  هایی بیان ّاما روح با ناله.  کنیمچگونه باید دعا
ست، فکر روح را  اها و او که کاوشگر دل .کند ما شفاعت می

ّداند، زیرا روح مطابق با ارادۀ خدا برای مقدسان شفاعت  می
  ».کند می

 ۲۷ -۲۶ :۸رومیان 
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 فصل اول

  دیده آسیباحساسات 
 

 تحت عنوان ردم وعظی کیکشنبه بعد از ظهر روز یک ،۱۹۶۶در سال 
 خطرناک این اولین اقدام. " ماۀدید آسیب و شفای احساسات القدس روح"

 بود و مطمئن بودم که خدا این پیغام را به من وضوعمن در رابطه با این م
. بکنمای  ه موعظچنین کردم  جرأت نمی هرگز صورت اینداده است، در غیر 

 دیده آسیباحساسات آنچه در آن بعد از ظهر در مورد شفای خاطرات و 
در  آن را توان  می وقدیمی شده است  موضوعیامروزه دیگرگفتم 
ُ و از مد  زمان موضوعی قدیمیشماری یافت، ولی در آن  بیهای  کتاب
 . نبودافتاده

و به جماعت نگاه کردم، دکتر   پشت منبر رفتمبرای ایراد موعظهوقتی 
خشی واقعی از دوران دکتر اسمیت ب. اسمیت سالخورده و عزیز را دیدم

بار  وقتی من و همسرم هلن برای اولین. شد  میکودکی من محسوب
 گانی سالخوردۀچهرایم،  شبانی این کلیسا منصوب شدهت َمِس بهشنیدیم که 

دکتر . عبور کردمان   ذهنازساز باشند،  توانستند مشکل نظرمان می بهکه 
توانم   می چگونهاسمیت یکی از این اشخاص بود و من در عجب بودم که

زده   خود مرا وحشتهای هوقتی جوان بودم، او با موعظ. کنمبه او خدمت 
 .کردم  می احساس ناراحتیشکرده بود و من هنوز هم در حضور

. ریخترا در میان جماعت دیدم، قلبم فرووقتی در آن بعد از ظهر او 
د موعظه کردم خدا به من داده بو  میولی جلو رفتم و پیغامی را که احساس

ا شده بود تا  فرصت مناسبی برای عده زیادی مهی جلسه،پایاندر . کردم
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نشسته در جای خود  میان جماعت  نیز دکتر اسمیت.جلوی منبر دعا کنند
 جلوی منبر حضور داشتند  مردمی کهدر کنارمن بسیار مشغول بودم و . بود
کردم که او  ی ماز ذهن خود دعاای  هحال در گوش کردم، ولی در عین  میدعا

 و به  و نزدیک منبر آمدلند شدسرانجام ب. ولی او نرفت. کندکلیسا را ترک 
 »توانم تو را در اتاقت ببینم؟  میدیوید،«: گفت خودش ِ خاصِبکَس

ان  و پسرک ترس،ر و خاطرات گذشته جلوی چشمم آمدتمام تصاوی
ندلی اطاق که روی ص در حالی. راه افتاد هدنبال مرد سالخورده ب  بهدرونم

 مقابلدر م موسی کن  می، همان احساسی را داشتم که فکرکارم نشسته بودم
.  اشتباه بودم درًکامالولی من در مورد او .  داشت در کوه سینا مشتعلۀبوت

از زندگی ای  همن او را در مرحل. درونم اجازه تغییر نداده بودم ِمن به پسرک
 .رفته بودم رشد را از او گمکان و ا، کرده متوقفخود

ای  ه موعظچنین دیوید، من هرگز « :دکتر اسمیت با مهربانی به من گفت
تر  چشمانش از اشک ».و بگویمخواهم مطلبی به ت  مینشنیده بودم، ولی

شد و   میاو در طول سالیان متمادی مبشر و واعظی برجسته محسوب. شد
ی بود؛ ولی در  مرد بزرگًواقعااو . هزاران نفر را برای مسیح صید کرده بود

دانی، همیشه گروهی از  می« :کرد گفت  میحینی که خدمت خود را مرور
. ریا بودند  بیآنها خالص و. که من نتوانستم به آنها کمک کنم اند بودهمردم 

 ولی مشکالتی  مسیحیانی پر از روح بودندشانرمن ایمان دارم که اکث
کردم به آنها   مین سعیآمدند و م  می منپیشآنها با این مشکالت . داشتند

شان   کالم و حتی دعاهای و که نصیحت و مشورتدیدم میولی . کمک کنم
 ».آورد  نمیبه ارمغان آنها آزادی ابدی را برای
کردم،   میدیوید، همیشه در خدمت خود احساس گناه« :سپس گفت

روی آن کار کن، آن .  هستیای برنامهکنم که تو در حال شروع   میولی فکر
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کنم آنچه   می به موعظه کردن ادامه بده، زیرا من فکرًلطفا. عت ببخشرا وس
 ». استپاسخ این مشکالتای  هتو یافت

 چشمانم از اشک پرشده بود به او که حالی، در لند شد که برودوقتی او ب
 :گفتم  می خود با ولی بیشتر از همه».متشکرم  اسمیت،دکتر« :گفتم

 ». کردیتأیید مرد عزیز کارم را خداوندا، متشکرم که از طریق این«
 

 مشکل
 به سراسر جهان این برنامه راهای   سالی که کاست در طول پانزده

ین اعتقاد و  اؤیدکه مم یا هایی دریافت کرده و شهادتها   نامه،ایم هفرستاد
دعا و سطح  از مشکالت به نوع خاصی از برخیباور من هستند که 

مان را یک سوی  اگر گناهان. اج دارند احتیالقدس روح یتری از شفا عمیق
 جایی ،مان را در سوی دیگر، میان این دو های طیف بگذاریم و بیماری

 .خواند ما می" های ضعف" آن را مقدس هست که کتاب
اگر . عت توضیح دهیماز طبیای  ه نمونۀتوانیم این موضوع را با ارائ میما 

در . خواهید دید یپیکر ول، درختان کاج زیبا و غبکنید سفریدور  خاوربه 
شدۀ   قطع ۀبخشی از تن ،طبیعی دانشمندان علوم ،طقاآن منهای   اکثر پارک
 ، هر درختۀ تنِموجود بر مقطعهای    حلقه.دهند می به شما نشان درختان را
 آنها با نشان عنوان مثال  به. استطی هر سال رشد آن درخت  تاریخگویای

ی  وحشتناکِسالی خشکحلقه نشانگر این « :گویند به شما میای  هدادن حلق
 نشانگراین حلقه . ندپربارانهای   بیانگر سالها   از حلقهگروهو این  ،است
 ۀدهند  نشانها هحلق این و ، است که به درخت اصابت کردهای هصاعق
 ِهای  که بیانگر آفت و بیماری  استای ه هم حلق این.ندا آرامشهای   سال
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 روند رشد دهندۀ و نشاناند   درخت نهفتهها در بطن  اینتمام ».استمهلک 
  .هستند آن
مانیم که   ما نیز به درختی می.کند صدق می در مورد ما نیز  حقیقتینا

روند رشد  که نقش شده است یهای مان حلقه  محافظِهای زیر پوست و الیه
 .دنده  را نشان میما

برای مثال . ددار وجود یکهنه و دردناکهای    و آسیبزخم آثاردر آنجا 
ها  سرعت از پله  که صبح روز کریسمس به را در نظر بگیریدای بچهپسر
برای او  در جوراب مخصوص هدایای کریسمس بیند  میدود و  میپایین
 ًصرفا  هم و دلیل این مجازات،اند قدیمی و کثیف گذاشتهای  هسک
ماند و   مییاثر این زخم در وجود او باق.  او بوده استۀ کودکانِگوشی بازی
 . داشته باشد با دیگران او در آینده مشکالتی در روابط خودشود  میباعث

 که به خواهر خود تجاوز  را در نظر بگیریدو یا خاطرۀ دردناک برادری
 چگونه به آورد  مییاد هکه ب شخصی  دردناکۀو یا فشار خاطر. کرده است

 برای دوید و  می که قصد جان مادرش را داشت خود پدر الکلیدنبال
هایی   زخمچنین  .آشپرخانه ببرد دکاربه متوقف کردنش مجبور بود دست 

ناراحتی و   افراددرو  شوند  میسالیان متمادی در درد و رنج مدفونِطی 
کننده و  تقدیسهایی با توبه و فیض   زخمچنین  .کنند  ایجاد میخشم شدید

 .یابند  نمییا با دعای معمولی التیام
  ثبت،مان  از جمله خاطرات، وار و احساسات ما همه چیز افکۀدر حلق
 بر نگرش،  عمیقیرزط به و ًآنها مستقیما. اند و همه زندهاند   شدهو ضبط

 ،آنها بر نگرش ما نسبت به زندگی. گذارند  میتأثیرمان  احساسات و روابط
 .گذارند  میتأثیر  نیز خودمان حتیخدا، دیگران و
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کنیم که   میتحمیل نادرست را به مردم اغلب این نگرشما واعظین 
 ما را در مقابل صدمات  خودکارطور به" پر شدن از روح"تولد تازه و 

انگیز ایمان آوردن به  هر چند تجربۀ شگفت. کند محافظت میحساسی ا
بری برای دستیابی به شفای احساسی و  مسیح ارزشی ابدی دارد اما میان

عالجی آنی برای حل مشکالت  پاسخی فوری و همچنین. عاطفی نیست
  .یست نشخصیتی

 

 ،این موضوع را درک کنیمقبل از هر چیز برای ما بسیار مهم است که 
 زندگی کنیم و به  خودنسبت بهتوانیم با مالیمت و مالطفت  میسپس 
 و ما را شفایی ما عمل کندهای    اجازه دهیم در دردها و آشفتگیالقدس روح

 داوری تا دیگران را کند ه ما کمک می ب این موضوعدرک. خاص بخشد
با این کار، . حمل کنیم تشان را های متناقضرفتار ها و ، بلکه آشفتگینکنیم

آنها .  اجتناب خواهیم کردآنها   و انتقاد از مردم  ِه داوری کردناز ناعادالن
 من و  مثل هستندییها انسان  بلکهو یا حتی ریاکار نیستندکار  بمتقلب، فری

الل در  باعث ایجاد اختریزی اشتباه و برنامه ات جراحها و  آسیباام. شما
 .شود میرفتار کنونی آنها 

ی و  احساسی شفایی آنی برای سالمت،وع که نجاتدرک این موض
. دهد می ما بهس ی تقدۀ بینشی مهم در مورد آموز،کند  نمی عرضهعاطفی

او  که خیص دهیم تش فردتنها بر اساس رفتار ظاهریغیر ممکن است 
 . استچگونه شخصیتی

 دشان آنها را خواهی یها هاز میو« گوید میحت ندارد که ِآیا این جمله ص
بله درست است، ولی این موضوع هم حقیقت ). ۱۶ :۷ متی (»شناخت؟

 مورد  دیگر و، کرددشان آنها را درک خواهی های دارد که از طریق ریشه
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تر و  ت به بیل مسیحی روحانیبرای مثال جان نسب.  داددداوری قرار نخواهی
 و ِهای تربیتی جان ولی با در نظر گرفتن ریشه.  استپذیرتری مسئولیت

 مقایسه با او یک  بیل درممکن است، در آن رشد کرده خوبی که ۀزمین
 نسبت به جان  نیز مسیح شدنِشکل هم در  ممکن است.قدیس باشد

بر مردم را   که استچقدر اشتباه و غیرمسیحی. کرده باشدپیشرفت بیشتری 
  ! ظاهر مورد داوری قرار دهیماساس

ی کنی؟ آیا معیارها میکار  هچ« ممکن است برخی اعتراض کنند که
 را در شفای مشکالت القدس روحآوری؟ آیا قدرت   می را پاییناخالقی
های   سرپوشی برای مسئولیتکنی   میکنی؟ آیا سعی  میمان انکار احساسی

توانیم زندگی، وراثت، والدین، معلمان، عزیزان و ما ایجاد کنی تا ما ب
خود سرزنش کنیم؟ آیا  های ضعفها و  همسران خود را برای شکست

 “»در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟”:  رسولبراساس سخنان پولس
  )۱:۶یان روم(

 
گویم   می آنچه من»!حاشا«: استپاسخ من همان پاسخ پولس رسول 

 القدس روحز زندگی ما احتیاج به شفای خاص هایی ا این است که بخش
  دعای معمولی، نظم و انضباط و قدرت اراده شفاابها  زیرا این بخش. ددار
 باید آنها را از .طور خاصی درک کرد  باید آنها را بهیابند، بلکه نمی
 دوباره  ذهنِگی تاز با و کردنادرست گذشته پاک های ریزی  رنامهب

م ی انجاشبه و با یک تجربه ناگهان  و این عمل یک.دواحیا نمریزی و  برنامه
 .شود نمی
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 دو نگرش افراطی
. درک این موضوعات ما را از دو نگرش افراطی برحذر خواهد داشت

. دهند  نسبت میشیطانبه برخی از مسیحیان هر لغزش و اشتباهی را 
غ بگذارید سخنی مالیم و در عین حال جدی به نوایمانان و مسیحیان نابال

افراد بسیار محتاط بوده ِدیوزده شمردن قرون متمادی در ِطی کلیسا . بگویم
 و در شرایطیم خدمت ِسالیانِمن خود طی  .البته دیوزدگی وجود دارد. است

کند تا در اقتدار نام   میکه روح خدا مرا هدایتام  احساس کردهخاص 
خصی  از وجود ش است، روحی را که ایمان داشتم شیطانی،عیسی مسیح
 .ام ه اشخاصی بودچنین  شاهد آزادی و شفای ًشخصابیرون کنم و 

  در موردبایددعا اهل  مسیحیان بالغ، پر از روح، محتاط و فقطولی 
 ام دفتر مشاورهمن در . وند وارد عمل شاندیوزدگ ِاخراج ارواح و رهایی

ام تا به افراد ناامید و مأیوسی کمک کنم که  ها وقت صرف کرده تساع
 دلیل که مسیحیانی نابالغ هم به این و آن. ًشان کامال خرد شده بود یتشخص

 . بیرون کنند این افرادخیالی خود را از وجودهای  سعی کرده بودند دیو
دهند و  لوحانه می هایی ساده پاسخ  در برخورد با مشکالتبرخی دیگر

 اگر ! ایمان بیشتری داشته باش! دعا کن!ت را بخوانمقدس کتاب«: گویند می
 درگیر طور این ، وداشتی  نمی مشکالتیچنین وضعیت روحانیت درست بود، 
  »!شدی  نمی هرگز افسرده!شدی فشار و مشکالت جنسی نمی

 بار شخصفقط آنها . اند گویند عاری از ترحم  میچنین اما افرادی که 
 دار احساسی خود در تقال ریشهبا مشکالت رویارویی  که در دردمندی را

ت خود به مشکال در مورد  زیرا شخص دردمند.کنند  میتر گینسناست، 
 خاطر  بهرااو د؛ و وقتی مردم احساس کن  میاحساس گناهاندازۀ کافی 
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و حس تقصیر شوند که بار   میکنند، باعث  میبدترچنین مشکالتی داشتن 
 .دوچندان شود اش ناامیدی

کرد و وقتی   میاید که با هواپیما سفر شنیده داستان شخصی را ًاحتماال
وقتی به خانه رسید .  دیدرو کردند سوسک بزرگی در ظرف ساالدغذا را س

از مدیر  چند روز بعد، جواب. نوشتبه مدیر شرکت هواپیمایی ای  هنام
این « : از عذرخواهیای مملو  نامه.دست او رسید طریق پست سفارشی به

 دهم  اطمینان میبه شما . ولی نگران نباشید، بسیار غیرمعمول استاتفاقی
 روکش در حقیقت، تمام.  کامل سمپاشی شده استطور بهکه آن هواپیما 

 ما با مهمانداری که آن غذا را برای شما .اند ه شد و شستهآوردهدر ها صندلی
 و حتی احتمال دارد که او را یم،ا ه کرد انضباطیبرخورد سرو کرده بود
 از خطوط هوایی خارجز را نی هواپیما حتی ممکن است این. اخراج کنیم

.  افتاد اتفاقی نخواهدچنین دهم که دیگر هرگز  میاطمینان  به شما. کنیم
 ». ما را انتخاب کنید آژانس هوایی همچنانآتی های  امیدوارم در سفر

متوجه چیزی  اینکه  تاقرار گرفتای  ه نامچنین  تأثیر تحت ً شدیدااو
  مدیر شرکتۀفی به پشت نام تصادطور بهکه او نوشته بود ای  هنام. شد

شتی در ، دید که یاددانگاه کرد خود ۀوقتی به نام.  چسبیده بودهواپیمایی
 ».دهیدببا کاغذ کاهی پاسخ « : نوشته شده به این مضمونپایین نامه
برند با   می رنج و عاطفی به مردمی که از مشکالت احساسی اغلبما

 س وأ آنها را بیشتر در یانۀ مالوح  سادههای پاسخ. دهیم میپاسخ کاغذ کاهی 
 .برد می فروسردرگمی
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 مدرک
ترین   ؟ یکی از شایعچه نوع احساساتی هستند دیده آسیباحساسات 

 م وو مدااحساسی.  استارزشی  بی احساسدیده آسیبع احساسات انوا
زند   می نقًدائما نجوایی درونی که ؛کفایتی و حقارت بی  اضطراب،حاکی از

 مرا تواند می نکس هیچ. ی نیستمهیچمن . آدم خوبی نیستممن « :گوید می و
 ». اشتباه استکنم  میهرکاری که. دوست داشته باشد

؟ بخشی از افتد در او میشود چه اتفاقی   می مسیحی فردیچنین وقتی 
کند و   میآورد، بخشش خدا را قبول  میذهن و فکر او به محبت خدا ایمان

ناگهان در یک چشم به هم زدن تمام وجود   اما.دیاب  میبرای مدتی آرامش
در آن ! دعا نکن! باورش نکن! این دروغی بیش نیست« :آورد او فریاد برمی

  به تو اهمیتًواقعاکس  هیچ. باال کسی نیست تا صدای تو را بشنود
 تواند می چطور خدا.  بکاهد اضطراب تو راتواند می نکسی. دهد نمی

خیلی آدم  و گناهانت را ببخشد؟ تو شخصی چون تو را دوست داشته باشد
 »! هستییبد

 درونی ۀدید آسیباست؟ خبر خوش انجیل به بخش افتاده چه اتفاقی 
 احتیاج به شنیدن این بشارت ًواقعاکه  این فرد نفوذ نکرده است، جایی

 و شفا  شوند مرهم جلعاد لمسۀواسط به باید ش درونِعمیق ِ جراحات.دارد
 )..م .۲۲ :۸ارمیا (یابند 

 ۀکه من آن را عقدهست  احساسی ِدیدگی نوع دیگری از آسیب
ً کامالتوانم   نمیمن هرگز« :گوید می  کهاحساسی درونی. نامم  میپرستی کمال

. دهم  نمی کافی خوب انجامۀ کاری را به انداز هیچمن . به چیزی دست یابم
 ًدائما  شخصیچنین  ».، دیگران و یا خدا را خشنود سازممتوانم خود  نمیمن

 و بایدها و ،کند  می احساس گناهًمعموال و ، استدر حال آزمودن و تقال
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.  باید بتوانم این کار را انجام دهممن« :کنند  می او را هدایتْدرونیهای  نباید
 در حال باال رفتن ًدائما او .» باشمی بهتر کمباید. ید آن کار را انجام دهممن با

 .رسد  نمی به مقصدوقت هیچاست، ولی 
؟ با کمال افتد در او میشود چه اتفاقی   می شخصی مسیحیچنین وقتی 

تعمیم نیز  با خدااش  را به رابطه پرستی کمال  حس، شخصیچنین سف، أت
او .  است ایستادهبیند که باالی نردبانی  میاو خدا را همچون شخصی. دهد می

رزند او هستم و من ف.  به خدا برسمروم تا اکنون باال می«: گوید میبه خود 
 ».دوست دارم او را بیشتر از هر کس دیگر خشنود کنم

 به حدی که ،کند  می تالشسخترود،   میپله باال  پلهبه این ترتیب
 سرانجام به باالی نردبان. دشو  میهایش خونین و پاهایش کبود دست
عزم خود  .دایش سه پله باالتر رفته استشود که خ  میرسد ولی متوجه می

 باال  وکند  میتقال. گیرد بیشتر تالش کند  میکند و تصمیم  میرا جزم
 دیگر هم باالتر رفته ۀ سه پلشرسد، خدای  می ولی وقتی به آنجارود می
 .است

چند سال پیش همسر یکی از دوستانم که خادم کلیسا بود با من تماس 
 به هم ریخته بود ًکامالگرفت و از من خواست با شوهرش که اعصابش 

رفتیم در   میبیمارستانسمت  بههمراه این خانم   بهکه حالیدر .  کنمهمشاور
 تواند می ناو. توانم بیل را درک کنم  نمیمن« : گفتچنین مورد شوهرش 

 اعضای. کند  می بیش از توان خود کارًدائما.  و آرام بگیردت کنداستراح
اجازه ولی او ش بکنند وست دارند و حاضرند هر کاری برایکلیسا او را د

 ناتوان و شکسته شده ًکامالو اکنون  طور زندگی کرده،  اینها لسا. دهد نمی
 ».است
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 و حالش کمی بهتر شد وقتی. کردمرا شروع بیل با من مالقات 
ش برایم تعریف ا توانست صحبت کند در مورد خانواده و دوران کودکی می
. دکن لوشحالدینش را راضی و خدوست داشت وابچه بود بیل وقتی . کرد

 به این ترتیبکرد و سعی داشت   میگاهی در چیدن میز به مادرش کمک
 بیل کاردها را اشتباهی« :گفت  میولی مادرش. رضایت او را جلب کند

 سپس مادرش. کرد  می کاردها را درست جای بنابراین او»!گذاشتی
 بعد نوبت به ظروف »! اشتباه گذاشتیراها  لبیل، حاال چنگا« :گفت می
و   رضایت مادرش را جلب کنده بودتوانست نوقت هیچ بیل. رسید  میدساال
 بار  یک.را راضی کند ش پدره بودحتی نتوانستسخت های    تالشرغم به

 بیل، فکر« :گفت کرد و پدرش به کارنامه نگاه شد ۱۶ۀ او کارناممعدل  وقتی
تر  ت بنابراین او سخ» نیست؟طور اینگیری،  می ۱۸ ًکنم اگر سعی کنی حتما

 بود ۱۸که تمام نمرات آن ای  هروز با کارنام  کرد و سرانجام یکاز پیش کار
 کمی بیشتر تالش کنی ونی اگهد  میمطمئنم که« :پدرش گفت. به خانه آمد

 او در طول یک یا دو ترم تالش و به این ترتیب ».شه  می۲۰ ِ معدلتًحتما
او بسیار . ود به خانه آمد ب۲۰ آن  معدلکهای  هتقال کرد تا باالخره با کارنام
دفعه پدر و مادرش از او راضی خواهند  کرد این  میهیجان زده بود زیرا فکر

. توانست بیش از این منتظر بماند  نمیدوید زیرا  میخانهسمت  بهاو . بود
 ها را خوب، من این معلم« :وقتی پدرش به کارنامه بیل نگاه کرد، گفت

 »!دهند ی م۲۰ ۀآنها همیشه نمر. شناسم می
 ، صدها پدر و مادر در کلیساشپدر و مادرجای  بهوقتی بیل خادم شد، 

او . ه بودندل به والدین ناراضی او شدیبدتکلیسایش اعضای . ه بودپیدا کرد
. دکن آنها را راضی و خشنود شهای  تالش تمامرغم  بهتوانست   نمیوقت چهی
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 ، برای اثبات خود دیگران و تالشِجلب رضایتسرانجام، زیر بار سنگین 
 .ه بود و از پا افتادهرد شدُخ

" خدا مرده است "ۀ معتقد به عقید ودانان معروف با یکی از الهی
 »منظور شما از خدا چیست؟« :گر از او پرسیدگزارش.  کردندای همصاحب

 من خدا آن صدای ضعیف درونی است که نظر بهخدا؟ «: او پاسخ داد
 “». کافی خوب نیستۀاین به انداز” گوید می ًدائما
 در مورد  اما،گوید میچیز زیادی به ما ندر مورد خدا  ین شخصا

من فکر . برای گفتن دارد بسیاریهای  چیز ، خودۀدید آسیبشخصیت 
وای که . ه است بیمارگونشان نیز  افراد بیماری الهیاتچنین  که کنم می

و ! دکن  می افراد را در زندگی مسیحی مغلوبپرستی کمال ۀچگونه عقد
 !کند  محروم میحتی مردم را از ملکوت خدا

 ات احساسی ازنوع دیگر نتوا میرا " حساسیت بیش از حد"
. بیند  می آسیبشدت بهً معموال حساس العاده قشخص فو. نامید دیده آسیب

 ویابد  می و تصدیق است، ولی خالف آن را تأییداو در جستجوی محبت، 
بیند که افراد   میگاهی اوقات چیزهایی او. شود  میزخمی ً عمیقااز درون
 کند که دیگران احساس  میبینند، و چیزهایی را احساس  نمیدیگر
 .کنند نمی

 منسمت  بهروز هنگام قدم زدن در خیابان چارلی را دیدم که  یک
توجه به او زیاد ً معموال  من. حساس داشتالعاده قاو شخصیتی فو. آمد می

سالم چارلی، حالت « : گفتمجله داشتم و فقطعروز  آن، ولی دادم نشان می
وقتی به اتاق کار خود رسیدم، یکی از .  و از کنار او گذشتم»؟هچطور

آیا از دست چارلی عصبانی «: اعضای کلیسا به من تلفن کرد و گفت
 »هستی؟



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۲۳ دیده احساسات آسیب

 »کی، چارلی؟«: پرسیدم
 ».خوب، منظورم چارلی اولسن است«: او گفت
 ».ش در خیابان دیدم امروزکنی؟  مییفکر طور ایننه، چرا «: گفتم

  او راوام   کافی به چارلی توجه نشان ندادهۀناگهان فهمیدم که به انداز
ش تر با شناختی که از حساس بودن یعنی کاری را که پیش ،ما نکردهتصدیق 
 .دادم  می انجام،داشتم

تماشای  خود از بیش از حد حساسیت خاطر بهرا که شخصی  داستانآیا 
 که تیم برای وقت  هر زیرا؟اید  شنیده،کرد پرهیز می ت فوتبالامسابق

د که آنها در کر  می فکرشخصاین د، دنش  می جمع و مشورتراهنمایی
 !کنند  میمورد او صحبت
  حساس احتیاج به توجه بسیاری دارند، اما هرگزالعاده قاشخاص فو

 بسیارنیز اوقات گاهی . رد کافی نیاز آنها را برآورده کۀ به اندازتوان نمی
حساس جای  به اند، دیده آسیب شدت بهکه   آنجا زیرا ازشوند میغیرحساس 

بر گونه  اینشوند و   میسخت و خشن سراشخاصیتبدیل به ، شدن
 انتقام بگیرند دیگراناز خواهند   می حتی.گذارند  سرپوش میشان حساسیت

 زندگی خود را ودآگاهناخ، به این ترتیبو . رنجانند آنها را میبه این دلیل و 
از چنین افرادی . کنند  میسپری و رنجاندن آنهاجویی بر دیگران   سلطهبا

آیا . کنند  میدیگران استفادهرنجاندن پول، قدرت، مقام و حتی موعظه برای 
   .گذارد؟ بله، بسیار زیاد  میتأثیر بر تجربیات مسیحی آنها  خصوصیاتاین

ترین این  اند و شاید بزرگ در رنجهای مختلف  از ترسافراد نیز برخی 
این افراد چنان از باختن در . ها را بتوانیم ترس از شکست بنامیم ترس

کنند یعنی هرگز وارد بازی  هراسند که برای رهایی از آن راهی آسان پیدا می
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 فصل اول ۲۴

توپ گرد ! زمین کج است«گویند  می. مانند شوند و همیشه کنار گود می نمی
  »!اند ها اشتباه گذاشته شده  دروازه!کند  و داور اشتباه مینیست
دست دوم با های   ماشیندر نمایشگاه یاد دارم که چند سال پیش  به
  از پنجره به بیرون محوطه نگاهکه حالیدر . کردم  میصحبتای  هفروشند

 اتومبیل دیگریسمت  بهکردیم، متوجه شخصی شدیم که از اتومبیلی  می
نگاش « :ار گفتفروشنده با انزج. زد  میلگدآنها   به تایرًدائمارفت و  می

تونن  چون نمی، ولی جا میان این همیشه !کن، اینا بالی جون ما هستند
  به تایرناو.  نگاه کن حاال!خرن  نمیوقت ماشینی هم هیچ تصمیم بگیرن

 به “. تنظیم نیستونشفرم ”گه ه و اگه ازش بپرسی میزن  میلگد ها ماشین
کس  هیچ “شنوی؟ مین صدایی” هگ  می وده  می گوششصدای موتور

. ِچیزی اشتباهیه  همیشه ،ن از نظر او! بشنوه مگر اون صداییچنینتونه  نمی
 همیشه ه وبگیرم  تصمینهتو  نمیوقت یچ؛ ههترس  میاز انتخاب کردن

 »!هکن  میپیداای  هبهان
، اشخاصی که از شکست خوردن و از گرفتن بسیارند  افرادگونه این

  در آنهاآورند  می افرادی به مسیح ایمانچنین وقتی . ترسند  میباهتصمیم اشت
  بزرگی ریسک و خطر آوردن افراد ایمانگونه این؟ برای افتد میچه اتفاقی 
سختی در  بهایمان . کند  می آنها را نابودگیری تصمیم. شود  میمحسوب
  کار شاقیشان  برایشهادت دادن و شاهد بودن. گیرد شان شکل میوجود
 و سرسپردگی واقعی در برابر القدس روحور شدن در  غوطه. رسد  مینظر به

. شود دشوار می امری شان  برایانضباط. شود زا می شان بحران برایخدا 
 بود طور آن و یا طور ایناگر «. کنند  می زندگی"اگرها"در اغلب مردم ترسو 
 چنین ، »ز نشداگر را کاشتند و سب«که   ولی از آنجایی».شد  میوضعم بهتر



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۲۵ دیده احساسات آسیب

  انجام کاری هم و،رسند  نمیچیزی که دوست دارندافرادی هرگز به 
 .ندخورده و مردد افراد ترسو شکست. ندده نمی

نویسد، با هر نوع   می خود را به قرنتیانۀوقتی پولس رسول اولین رسال
او . کند  می برخورد، و حتی گاهی غیر قابل تصور، قابل تصورِمشکل بشری
ها، موارد دادگاهی، و انواع مختلف مشکالت جنسی  ها، شقاق زاعدر مورد ن

های  او در مورد رفتار. کند  میاعم از زنای با محارم و زنای با غیر صحبت
او در مورد . کند  میقبل از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج صحبت

 شام ی به هنگامزنان، زنان و مردان مطلقه، گوشت نخوردن و مست بیوه
ها و رسیدگی به  ها، مردگان و تدفین، تقدیم قربانی قدس، صحبت به زبانم

 .نویسد می اعضای کلیسانظرات 
میان در چیزی کند که   می خود را با گفتن این موضوع شروعۀولی نام

این ). ۲ :۲تیان قرن۱ (» مصلوبهم  آنوعیسای مسیح « شناسد جز  نمیآنها
 به بطن زندگی ما  کاربردی است، وًاماتمآیه به این معنی است که انجیل ما 

 .است  پولس در مورد مسائل جنسیۀقسمت اعظم نام. پردازد می
 .اند ه من آمد پیش مشاورهکنم که برای  میفکر افراد بسیاری من به
 ۱۲۰۰، در کلیسای آنها موعظه کردم آنکه پس ازآورم که   مییاد خانمی را به

 آورم که  میخاطر بهمردی را . قات کند با من مالمایل رانندگی کرده بود تا
آرام کمی بار دور ساختمان کلیسا رانندگی کرده تا اعصابش  ازدهگفت ی می
 و هر دو با ، خالصی مسیحیان هر دواین افراد. یدپیش من بیاگیرد و بتواند ب

 .مشکالت جنسی دست به گریبان بودند
 وعظ به آنجا که برای در دانشگاهی آورم که با او یاد می را به جوانیزن 

 او پشت به من نشسته . را ندیدماش چهره ا به امروزو ت ،رفته بودم آشنا شدم
 مخفی ًکامال کت خود را طوری باال کشیده بود که صورتش ۀبود و یق
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 اینکه برای«: سرانجام گفت. زد  می کنج دیوار نشسته بود و ضجه، وبماند
 سپس در ».در میان بگذارم را با کسی ممنفجر نشوم، مجبورم درد دل

برایم انگیز خود را  نوز رو به دیوار بود داستان غم صورتش هکه حالی
از او چطور  اینکه داستان. شنوم تعریف کرد، داستانی که این روزها مدام می

 . کرده بودند جنسیۀاستفادءسو
کنم که والدین و واعظین   میفکرای  خورده زخممردان و زنان به 
 اشتباه و مضرهای   از ایدهرا  آنها  ذهن،شان ناآگاه غافل و نیت ولی خوش

  وازدواج مناسب نیستند،افرادی که اکنون برای  .اند هکردبسیاری پر 
 زنان و شوهرانی بدون احساس ترس، گناه و شرم  همچونتوانند نمی

  .اند دیده آسیب بدی هم طرز بهو اند  دیده آسیببله آنها . زندگی کنند
پیامی اند  دیده آسیب افرادی که از نظر احساسی چنین  برای آیا انجیل

دارد؟ زیرا اگر پیغامی برای شفای این افراد نداشته باشد، همان بهتر که در 
ی دست بکشیم و در مورد باز مسیحیتخود را تخته کنیم، از های  کلیسا

 .مان سکوت اختیار کنیم"خبر خوش"
 

 مرمت الهی
پولس رسول ! تواند میصالح و مرمت کند؟ بله،  ما را اتواند می آیا خدا

 که قادر است ما را در نویسد، می القدس روحبه مسیحیان روم در مورد 
 ۀکلمجای  بهاکثر مترجمین معاصر ). ۲۶ :۸یان روم( مان مدد کند های  ضعف

ۀ یکی از معانی کلم. کنند  می استفادهناتوانیگی و  هبنی  بیۀ از کلم "ضعف"
 کمک پرستار را در روند شفا و ۀمفهوم پزشکی دارد که نحو" مدد کردن"

گرفتن " به معنی ًصرفاکردن مدد پس . کند  میبهبودی بیمار تشریح
 کلمه است، بلکه به این معنی ِکه این مفهوم لغوی" ،طرف چیزی نیست یک
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 ۲۷ دیده احساسات آسیب

 در کنار ما مان  در روند شفای، شریک و مددکار ما،القدس روحاست که 
 .متقابل داردِکاری با ما هماست و 

مان چیست؟ در حقیقت،  روحیهای   سهم ما در روند شفای آسیب
دست گرفته  به مشکل ما را ِرَ، یک س مشاور و روانشناس الهی،القدس روح
 پس در این روند شفا. است ما در دست خود  دیگر مشکلِرَولی س. است
  دهیم چیست؟ باید انجام و شمای که منسهم

به آن  بیشتر ۀ و با مطالعاست صلی این کتاباین موضوع هدف ا
اما در این بخش اجازه دهید اصولی کلی .  یافتمهایی دست خواهی حل راه
و عواطف ی را پیشنهاد کنم که برای شفای احساسات مقدس کتابو 

  .م خود باید از آنها پیروی کنیۀدید آسیب
 

دی که  احساس شدیرغم به . شویدرو روبهبا مشکل خود صادقانه . ۱
 فیض خدا با خاطرات  به کمک وصادقانه، ،تخفیف  بیدر درون خود دارید،

 را برای خود و شخص دیگری هاآن.  شویدرو روبه خود ِ پنهانوحشتناک و
شوند که آنها را نزد   می زمانی حلفقطبرخی از مشکالت . تعریف کنید

و برای نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید «. دیگران اعتراف کنید
 به این ًبرخی از مردم صرفا). ۱۶ :۵ یعقوب (»یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید

ِشهامت ندارند مشکالت عمیق  اند که  درونی محرومِ شفای عمیقخاطر از ِ
 .خود را با دیگران در میان بگذارند

 

نسبت به من « :گویید  می شما.مسئولیت خود را در این مورد بپذیرید. ۲
 ».دانید که چه اتفاقی برایم افتاد  نمیشما. من یک قربانی بودم. اند گناه کرده

 اینکه وولی واکنش شما در این مورد چیست؟ . درستحرف شما 
 ؟یا به دنیایی غیرواقعی فرار کنیدمتنفر باشید و  اید از دیگران عادت کرده
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 فصل اول ۲۸

من  در مورد مسائل جنسی چیزی به کس هیچ« :ممکن است بگویید
 و چون معصوم و غافل بودم به دردسر رشد کردمیای بدی دندر  من ؛نگفت
صادق تان افتاد   شاید این موضوع در مورد اولین اتفاقی که برای».افتادم

زندگی دانید؟   میدوم و یا سوم چه کسی را مقصرۀ باشد، ولی در مورد مرتب
بافی شکل   فرشِ ماشینِمثل فرشی است که با حرکات ممتد ماکوی

 از والدین، معلمانو آنچه وران کودکی  دِ تجربیاتت، محیط، وراث.گیرد می
 نیروهایی ،تان های ها و ضعف شکستنیز  و  داریدیاد  بهتانها بازی  همو

یاد  ولی به. رانند سمت شما می سو ماکوی این ماشین را به  از یکهستند که
و . رانید می طور متقابل بازپس را بهنیز این ماکو داشته باشید که شما 

 در  نیزشماپس . زند تان را نقش می حرکات مداوم این ماکو فرش زندگی
  شما زمانی شفاۀدید آسیباحساسات . یدرابر رفتار و عملکردتان مسئولب

  . که دست از سرزنش دیگران بردارید و قبول مسئولیت کنیددنیاب می
 

بود  یسؤال این همان .خواهید شفا یابید  میاز خودتان بپرسید که آیا. ۳
وهشت سال در بستر بیماری بود پرسید  از مردی که سیعیسای مسیح که 

خواهید در مورد   میًصرفایا ؟ خواهید شفا یابید  میًواقعاآیا ). ۶ :۵ یوحنا(
 ابزاری برای عنوان بهتان  خواهید از مشکل  مییاو تان صحبت کنید؟  مشکل
  همدردی دیگران استفاده کنید؟  حسجلب

 درون  بهکس مرا هیچولی، خداوندا، « :گفتعیسای مسیح مرد افلیج به 
 کنم، ولی همه بر من پیشی  میمن سعی خود را. اندازد نمیحوض 

 آیا  دریابدکرد تا  نمی او به عمق وجود و قلب خود نگاهاما ».گیرند می
 .نهخواهد شفا یابد یا   میراستی به
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 "سئولیتیم بی"کنیم که برخی آن را عصر   میما در عصری زندگی
 خود ِهای  مسئولیتشدن با رو  روبهجای  به، عصری که هر کس خوانند می
سالیان متمادی با   من.خواهد دیگری را مقصر جلوه دهد و سرزنش کند می

 و گاهی اوقات از خودام   سروکار داشتهیان دورۀ کارشناسیدانشجو
 یا است یکارشناسمنظور  چیست؟ آیا یپرسم که مفهوم واقعی کارشناس می
م که مایلخواهم شفا یابم؟ آیا   میًواقعاآیا «:  از خودتان بپرسیدتراشی؟ بهانه

  »را در رابطه با این موضوع بپذیرم؟مسئولیت خود 
 

 در .ببخشیداند  تان بوده مشکل افرادی را که به نحوی باعث و بانی. ۴
ه  اینکدلیل. اند ه دو روی یک سک، و بخشیدن مردم،ولیتواقع قبول مسئ

دیگر ببخشند ببخشند این است که اگر اند  برخی از مردم هرگز نتوانسته
 ًتقریباقبول مسئولیت و بخشش .  کنندشا شکه بتوانند سرزننیست کسی 

. بریدکار ب زمان به د الزم است آنها را هم، در برخی مواراند شبیه به هم
ق وضوح روشن کرد که اگر بخششی عمی این موضوع را بهعیسای مسیح 

  .صورت نپذیرد شفایی در کار نخواهد بود
 

دانم   میبله، من« :گویند  میشماری  بی مسیحیان.خودتان را ببخشید. ۵
 در ».توانم خودم را ببخشم  نمیکه خدا مرا بخشیده است، ولی من هرگز

 ایمان داشته باشید ًواقعاتوانید   میچگونه.  متناقض استای واقع این جمله
یده است و در عین حال نتوانید خود را ببخشید؟ وقتی که خدا شما را بخش

و  تان را زیر دریای بخشش خود مدفون بخشد، گناهان  میخدا شما را
  کنار ساحل قرارتابلوییسپس او « :ری تن بومکاقول  به. کند  میفراموش

 شما حق ندارید آنچه را که خدا »“!ماهیگیری ممنوع”گوید  می دهد و می
او گناهان . ن بیاوریدخشیده است دوباره از زیر خاک بیروفراموش کرده و ب
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  و، رازی غیر قابل تفحصۀواسط بهاو . سر خود انداخته است شما را پشت
 شما.  گناهان شما را فراموش کرده استنوعی به ، الهی خودِ پیشدانینیز
 .توانید خودتان را ببخشید می

 

تان را به شما نشان   بخواهید که ماهیت واقعی مشکلالقدس روحاز . ۶
  پولس رسول. به شما بیاموزد را نیز در این زمینه دعا کردنۀو نحوبدهد 
یان روم(دانیم چگونه باید دعا کنیم  نمی گاهی اوقات ما فرماید که می
. کند  می و برای ما شفاعت، در ما و از طریق ما دعاالقدس روحولی ). ۲۶ :۸

که قادر است در  گیرد کار می به  را مشاوری انسانیالقدس روحگاهی اوقات 
ز طریق کالم خدا کار را ا  این نیزگاه. کمک کندبه ما مان  درک واقعی مشکل

دهد و ما را از هویت واقعی   میمان انجام  زندگیِ وقایع برخی ازو یا
بسیار مهم است که مشکل واقعی را تشخیص . سازد  میمان آگاه مشکل

کند که گاهی   مییعقوب خاطرنشان.  دعا کنیمبایددهیم و بدانیم که چگونه 
 یعقوب(کنیم   میاشتباهی دعاهای  کنیم زیرا برای چیز  نمیاوقات دریافت

از مشاور و یا شبان که شاید برای شما بسیار حیاتی و ضروری باشد ). ۳ :۴
 القدس روح این شخص از همراه بهو یا دوستی کمک بگیرید؛ سپس 

 .ما را نشان دهدبخواهید که نیاز واقعی ش
؟ استینمتز مردی اید هآیا داستان هنری فورد و چارلی استینمتز را شنید

که جهان تا به  بودالکترونیک متفکر های  ، ولی یکی از مغززشت و بدقواره
های  برای هنری فورد ژنراتور میشیگان ِدر دربون  او.امروز به خود دیده

ی ها مکانیک مسئولین، و اتورها خراب شدروز ژنر یک. بزرگی ساخت
انستند ژنراتورها را تعمیر  نتو آنهاند ولید آورشان را برای تعمیرمعمولی
سپس فورد، استینمتز .  بودند پول مایۀ اتالف وقت و هدر دادن و فقطکنند
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سپس کلید را . ر رفتَمرد نابغه آمد و چند ساعتی با موتورها و. خواندرا فرا
  .افتادکار  بهزد و ژنراتورها 

 

هزار دالری از استینمتز  حساب ده چند روز بعد هنری فورد یک صورت
حساب را  گرچه فورد مرد بسیار ثروتمندی بود، ولی صورت. دریافت کرد

چارلی «:  نوشته شده بودچنین در یادداشت .  یادداشتی برگرداندهمراه به
ررفتن با موتورها کمی َ برای چند ساعت وحساب  صورت اینکنی  نمیفکر
 »یاد باشد؟ز

برای «: وشتناو برای  و حساب را به فورد برگرداند استینمتز صورت
.  دالر۹۹۹۰: رفتنرَ وِ برای تشخیص مکان، دالر۱۰: ررفتن با موتورهاَو

پرداخت ًفورا حساب را   هنری فورد صورت». دالر۱۰۰۰۰: شود  میًجمعا
  .کرد

 
انیم برای چه چیزی د  نمیما. داند کجا را باید تعمیر کرد  میالقدس روح

کنیم، زیرا برای   نمیاغلب جواب دعای خود را دریافت.  دعا کنیمباید
خوانید، از   میدر حینی که این فصول را. کنیم  میاشتباهی دعاهای  چیز
 در مورد باید بخواهید به شما نشان دهد که چه چیزی را القدس روح

 .ن کمک کندتا  به شما در دعاهای بخواهیدخودتان بدانید و سپس
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توان پادشاهی آسمان را به شاهی تشبیه کرد که  رو، می از این«

پس چون  .تصمیم گرفت با خادمان خود تسویه حساب کند
شروع به حسابرسی کرد، شخصی را نزد او آوردند که ده هزار 

توانست قرض خود را  چون او نمی .قنطار به او بدهکار بود
 تماما با زن و فرزندان و بپردازد، اربابش دستور داد او ر

خادم پیش پای ارباب  .اش بفروشند و طلب را وصول کنند دارایی
مرا مهلت ده تا همۀ قرض ”: کنان گفت زانو درافتاد و التماس به

پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را  “.خود را ادا کنم
رفت، یکی  ّاما هنگامی که خادم بیرون می .بخشید و آزادش کرد

پس او را .  همکاران خود را دید که صد دینار به او بدهکار بوداز
همکارش  “!قرضت را ادا کن”: گرفت و گلویش را فشرد و گفت

مرا مهلت ده تا ”: کنان گفت زانو درافتاد و التماس پیش پای او به
ّاما او نپذیرفت، بلکه رفت و او را به  “.همۀ قرض خود را بپردازم

هنگامی که سایر خادمان  .خود را بپردازدزندان انداخت تا قرض 
این واقعه را دیدند، بسیار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و 

پس ارباب، آن خادم را نزد خود فراخواند  .تمام ماجرا را بازگفتند
ای خادم شرور، مگر من محض خواهش تو تمام ”: و گفت

ود رحم بایست تو نیز بر همکار خ آیا نمی قرضت را نبخشیدم؟
پس ارباب  “کردی، همانگونه که من بر تو رحم کردم؟ می

خشمگین شده، او را به زندان افکند تا شکنجه شود و همۀ قرض 
گونه پدر آسمانی من نیز با هر یک از  به همین .خود را ادا کند

  ».شما رفتار خواهد کرد، اگر شما نیز برادر خود را از دل نبخشید
 ۳۵ -۲۳ :۱۸متی 

که ما نیز قرضداران خود را  چنان ی ما را ببخش ها  قرض«
 ».بخشیم می

  ۱۲ :۶ متی
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  ها  قرض وصولگناه، فیض و
 

 صورت به بخشش را ۀ تعالیم خود دربار،یلَثَ مآوردن باعیسای مسیح 
مورد شفای  اساسی در  تعالیمل مملو ازَثَاین م.  زنده درآوردیتصویر

 عیسی تنها  زیرااین مورد تعجب کردنباید در . روحانی و احساسی است
فرماید  کالم خدا می.  زیسته سالمی است که تاکنونًکامال و متعادلشخص 

 دانست در اعماق وجود او چه  میکه او از درون انسان خبر داشت و
حقایق  ینر مؤثرتشاملعیسای مسیح  که تعالیم  بپذیریمباید پس. گذرد می

  .استروانشناختی 
 

 لَثَم
یه کند، سوخود را تهای   ه پادشاه تصمیم گرفت حسابهنگامی ک

 به او ،میلیون دالر  دهمعادل ،دریافت که یکی از خادمانش مبلغ قابل توجهی
َدر این مثلعیسای مسیح . بدهکار است  ًتقریبا قابل توجه و ی از مبلغَ

یهودیه، های    ایالتۀ مالیات سالیان زیرا استفاده کردغیرقابل پرداخت
مبالغه  مبلغ اما.  دالر بود۸۰۰/ ۰۰۰ روی هم، سامره، جلیل و پیریه ایدومیه

بدهی انسان به خدا و دیگران . است  داستانِ کلیدیۀل نقطَثَدر این مشده 
 قادر به جبران آن نیست، حتی بیشتر از بدهی آن  زیاد است کهقدر آن

 بتواند اانداز کند ت نت پسِکند با کار روزانه چند س  میخادمی است که سعی
عیسای در داستان مذکور غالم . میلیون دالری خود را ادا کند قرض ده

خصوصی از بخشش  او برای نوع به. زانو زد و تقاضای بخشش کردمسیح 
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اسر عهد این کلمه در سر. کرد  می التماساست Makrothumasonکه 
من ارباب، به «. کار رفته است به" خیرأتمدید زمان و یا ت"جدید به معنی 

به من . هایم را ادا خواهم کرد فرصت بده، وقتی به من بده و تمام قرض
 دو ، از مفهوم بخشش و اربابشبینیم که درک غالم  می».وقت بیشتری بده

ارباب رحمت و بخشش خود را با بخشیدن تمام . ندا  متفاوتۀمقول
ر م وقتی از حضواما همین غال. غالمش و آزاد کردن او نشان دادهای   قرض

بیست دالر فقط  که ش را دید یکی از همکارانتصادفی ،اربابش خارج شد
 ». پس بدهطلب مرا« :را گرفت و گفتش  همکارۀاو یق. بودکار  از او طلب

 بخششی از خود نه تنهاتوان بازپرداخت ندارد،  اما وقتی دید همکارش
. ل ادا کندنشان نداد بلکه او را به زندان انداخت تا بدهی خود را تمام و کما

 بدهی تو را بخشیدم، تماممن « :سپس ارباب غالم را احضار کرد و گفت
 خشمگین او را ِ ارباببه این ترتیب »! کردیچنین ولی تو با همکار خود 

 جا این تا  این موضوع. پرداخت کندًبه زندان فرستاد تا قرض خود را تماما
شوک ای مسیح عیس بعدی ۀ بوده است، اما جملمشکل کافی ۀبه انداز

 پدر آسمانی من نیز با شما طور همینبه «. کند  می واردبه خوانندهاصلی را 
 یک ».عمل خواهد نمود، اگر هر یکی از شما برادر خود را از دل نبخشد

ه ظور تو از این سخن چیست؟ این چ من!لحظه صبر کن عیسی مسیح
یش عبیری بی؟ آیا این سوءتده  میتصویری است که از پدر آسمانی ارائه

خدا با کسی که بخشیده .  واضح استًکامال اونیست؟ البته که نه، استدالل 
 جدی ِیمور مالیاتأمیک   مثلنشده است و قادر به بخشیدن دیگران نیست

در مذکور  ِبدهیِمبلغ  ِ نیز مثل موردآیا در این. خواهد کردرفتار   خشنو
 و به مجازات شریران  به آینده این موضوعیا مبالغه شده است؟ ،داستان

م نیست الز ولی ماممکن است به هر دو اشاره داشته باشد ؟ اشاره دارد
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  عملۀجامچگونه عیسای مسیح منتظر زندگی بعدی باشیم تا ببینیم سخنان 
 در  قادر به بخشیدن دیگران نیستای که  نابخشوده شخص زیرا.پوشد می

 برد سر می  بهدر زندانیو ،  انزجار است دچار بالی حس تقصیر وِآن واحد
  .کنند  می شکنجه او رااحساسیهای    انواع مختلف کشمکش در آنکه

 

 ها کاری بدهبایدها و 
. گذارد  میتصویری از روابط انسانی را به نمایشعیسای مسیح  ِلَثَم

جهان برای بخشیده شدن، برای دریافت فیض و مورد محبت واقع شدن 
 .خلق شده است
این نیاز در تمام .  نهاده شده استها انسان ِطبیعت و سرشتاین نیاز در 

ما برای دریافت .  روابط بشری وجود داردو در تمامما، بدن های   سلول
 .ایم فیض، مورد محبت واقع شدن و پذیرش خلق شده

طغیان در برابر "ی گناه عبارت است از مقدس کتابیکی از تعاریف 
 شکنیم زیر بار قرض  مینین خدا رابه عبارت دیگر، وقتی قوا." قوانین خدا

  گفتن.اند ه یکسانی گرفته شدۀ از ریش"یبدهکار" و "باید" ِکلمات. رویم می
 درست شبیه این ،»نباید این کار را بکنم« و یا ،»باید این کار را بکنم«اینکه 

به خدا «است که بگوییم، با انجام دادن این کار و یا انجام ندادن آن کار 
 .»به فالنی بدهکارم« یا  و،»بدهکارم

 آنچه در مورد قوانین خدا صادق است در مورد روابط انسانی نیز صدق
 "ینِدو قرض " و " و نبایدباید"نسبت به یکدیگر احساس ما . کند می
 انگار«: گوییم  میورزیم، اغلب  میوقتی نسبت به شخصی گناه. کنیم می

کنم   میاحساس«ا  و ی؛»کنم میِو دین  نسبت به آن شخص احساس قرض
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  وقتی شخصی از زندان آزاد».خواهی به من بدهکار است او یک معذرت
 .ین و قرض خود را نسبت به جامعه ادا کرده استِگوییم که د  میشود، می

ع آموخت این موضو میشاگردانش دعا کردن را به عیسای مسیح وقتی 
که ما نیز  نچنا ما را ببخش های   قرض« :را اساس دعای ربانی قرار داد

 و یا هر فردی که از نزدیک ان، مشاورنان شبا».بخشیم  میقرضداران خود را
 انگیز  شگفتیزرط به ِ و دینقرضداند که نظام   می سروکار داردها انسانبا 
  و یا و نبایدها،حسی از بایدها.  است شده نهادینهها انسان  وجوددر

 کهاست  ها انساننهاد حسی خودکار در  ِمثل ْ بودنکار ، و طلبمقروض
ما درصدد یافتن راهی برای . کند میعمل   براساس آن درونیِمور مالیاتأم

 کسانیهای   آوری قرض مان و جمع های مان، ادای قرض جبران اشتباهات
گوییم   میاگر نسبت به خود خشمگین باشیم.  که به ما بدهکارندهستیم

  شخص دیگری عصبانی باشیم از و یا اگر».باید آن را تمام و کمال بپردازم«
 و چنین است که این ».او باید قرض خود را تمام و کمال بپردازد«گوییم  می
گران درونی سپرده  دست شکنجه  فرد بهِ و شخصیت،ْوقفه آغاز  بیِروند
مور أ و مگیر خراجنقش  ،وحشتناک ِ در این زندان،بانان زندان این .شود می

  . کنند  میوصول مالیات را بازی
س آمریکا آنجل یاد داشته باشید که چند سال پیش در شهر لوس شاید به

 طی آن صدها هایی اتفاق افتاد که  درگیریهای نژادپرست بین برخی گروه
. خواندند می" بار مرگ انمرد"ها خود را   این گروهاعضای. نفر کشته شدند
ر گروه  اسی،بخشند که نمی آنها ها و ید نابخشودهفرما میعیسای مسیح 

بع ها به ت و این. شوند می" و نگرانینجش، تقال حس تقصیر، ر "ِبار مرگ
وجود   به راکشمکش، اضطراب و انواع مشکالت عاطفی و احساسی

 .آورند می
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 امروزه بیش از هفتادوپنج«در مورد این مطلب که دکتر دیوید بلگام 
هایی  یماریند از با ی بستریجسمهای   علت ناراحتی به کهبیمارانی  درصد
 این افراد با« :گوید می، »برند که ریشه در عوامل احساسی آنها دارد  میرنج

 بیماری آنها به  و عالئم فیزیکیدهند  عذاب می خود راشان های بیماری
و .  ناخودآگاه به حس تقصیری است که از آن در رنج و عذابندِمثابه اعتراف

  به گناه ناخودآگاهِاعترافمثابه  به شکستگی ًغالبا این عالئم فیزیکی و درهم
  و الهیات با هم تالقیشناسی روانکه  زمانی: "حس تقصیر" (».است
  )۴۵کنند، ص  می

 

  مشکالت احساسیءمنشا
پیش به این نتیجه رسیدم که دو عامل مهم در بروز مشکالت ها  لسا

 عدم درک و برخورداری از فیض و. ۱: احساسی میان مسیحیان عبارتند از
کردن نمحبت . ۲ .آنکردن بر اساس نزندگی   و قید و شرط خدای بِشبخش

 به  قید و شرط خدای فیض ب قصور در نشان دادنبخشیدن دیگران ونو 
  .آنان

 

عیسای مسیح  بسیاری از ما شبیه غالم داستان .بخشش نپذیرفتن. ۱
  درک نکرده بود سعیدرستکه او پیشنهاد آقای خود را  از آنجا. هستیم
 آقایش در کمال  افتاد؟چه اتفاقیبعد . د تا فرصت بیشتری مطالبه کندکر می

 آنچه رحم و بخشش چیزی بیشتر از تقاضایش به او بخشید، چیزی فراتر از
 را آزاد کرد و تمامغالم کند و یا برای آن دعا کند؛ او  توانست تصور  میاو

 .هایش را بخشید قرض
کرد آقایش به   میاو فکر. ه بودآقایش توجه نکردگفتۀ اما غالم هرگز به 

اما تقاضای او چه بود؟ او تقاضای . تقاضای او جواب مثبت داده است
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. هایم بازداشت نکنید  مرا برای بدهیًلطفا، ارباب«. فرصت بیشتری کرده بود
 اید  دادهتعهدنامهی که طبق  فرصت بیشتری به من بدهید و بر مهلتًلطفا

 پرداخت  بدهی خود راتمامدهم که   میمینانمن به شما اط. اندکی بیفزایید
 داشتن مهلت بیشتربا کرد   می او در کمال حماقت و تکبر فکر».کنم
 آقایش در کمال اما.  پس بدهدمیلیون دالری خود را  بدهی دهتواند می

او بر مهلت مقرر نیفزود بلکه . هایش را بخشید  قرضرحمت و مروت تمام
ها  هدنامه را باطل اعالم کرد و شخص را از قرضاو تع. تعهدنامه را پاره کرد

 .و به زندان رفتن آزاد کرد
ت این خبر عالی را باور کند، آن را َحِتوانست ص  نمیغالم بیچاره

 عنوان بهکرد هنوز   می فکر. و در آزادی زندگی کندبپذیرد و از آن لذت ببرد
 بدهی انداز کند و  سخت کار کند، پسبایدیک بدهکار محکوم است و 

توانست این حقیقت را درک  نمیچون . بپردازدکار  بخود را به شخص طل
 و  تقال و تقصیر وخشمکند که بدهی او باطل اعالم شده است احساس 

، دانست میمقروض هنوز خود را که  از آنجا. داد  میش آزارْ پنهانِاضطراب
پس  دیگران از  نیز راش را بپردازد و مطالباتشهای  کرد باید بدهی  میفکر
 .بگیرد

الهیات زیبای فیض را مطالعه .  این فرد هستیم مثلبسیاری از ما
. کنیم  نمی اما براساس آن زندگی،شنویم میها   آن موعظهۀ دربار و،کنیم می

سطوح ترین    ایمان داریم اما در عمیق"فیض" ۀدر ذهن خود به کلم
اغلب . وجود نداردمان جایی برای این کلمه   روابط در و حتینما احساسی

در . بریم  میکار بهمذهبی با حالتی   دیگرۀاین کلمه را بیش از هر کلم
 شکنیم و سرودهایی در وصف  میاقراربه آن کلیسایی های   اعتقادنامه

 و وجه تمایز آن ایمان مسیحی منحصر به ،کنیم که فیض میادعا . خوانیم می
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. یابیم  میق ایمان نجات فیض و از طریۀوسیل به و ، استبا سایر مذاهب
  باقییذهنو  یفکر  باوری در حدفقط  برای ماولی این اقرار و اعالن

.  فیض در عمق احساسات ما نفوذ نکرده استِخبر خوش انجیل. ماند می
 چنین وار ما از فیض  تعریف طوطی.  کارکردی ندارداین کلمه در روابط ما

  ولی این».دهد  مینشانناالیقان فیض لطفی است که خدا در حق «: است
ما قدمی فراتر از این . نداردجایی  نما تعریف در احساسات ما و در زندگی

 .ایم وار برنداشته تعریف طوطی
ای است که   ناالیقان است بلکه هدیه لطف خدا در حق نه تنهافیض

 ندیدن و. ستنیز نی  قابل بازپرداختچنگ آورد و هرگز به آن را توان نمی
  بیهوده ویی تقالسمت  به اکثر مسیحیان را ،فیض ِجربه نکردنتشناختن و ن

تقصیر خالص حس کنند از زیربار   میآنها سعی. دهد  میانگیز سوق غم
 . پس بدهندکنند جبران خسارت کنند و بدهی خود را  می سعی.شوند
 را شان  زمان دعای!خوانند  میتر از آنچه باید  عمیق رامقدس کتاب
ِاز سر حس تقصیر روند و   میبیرونبعد د و کنن  میتر طوالنی  بشارتَ
 ۱!ای  سفتهنجاتی استآنها از آن برخوردارند آنچه . دهند می

.  به دیدنم آمدها پیش  مدتاکثر مسیحیان شبیه خادم جوانی هستند که
ً قبالمن . داشتمشکالت زیادی اش   همسر و خانوادهًبا مردم مخصوصا او

گرم و  ، خونزیبا خوب،  بسیاریخانم ، بودمبا همسر این مرد صحبت کرده
 ًدائمااما شوهرش . کرد  می حمایتًکامال را در خدمتش ششوهرکه مهربان 

از نظر کرد  او میهرکاری که . دانست  میگرفت و مقصر  میاو را به باد انتقاد

 
منظور نویسنده این است که این دسته از مسیحیان نجات خود را نه نتیجۀ فیض و بخشش  ۱

ِو در گرو(رایگان خدا بلکه منوط به  ای که ضمانت  ِمثل سفته. بینند اجرای تعهدات می) ِ
 .و. بازپرداخت بدهی است
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ها و  کمکزن و متوقع بود و  شوهرش شخصی طعنه. هرش نادرست بودشو
 روشن شوهرشکم برای  این موضوع کم. کرد  میرد  رامحبت و توجه او

 . نابودی کشانده استۀورط  را بهشان مشترکزندگی  ششد که کارهای
 مردم را با  نیزروز یکشنبههای   سپس او به این نتیجه رسید که در موعظه

 البته چنین چیزی غیرطبیعی .رنجاند  میسخت و انتقادی خودهای   وعظ
 نارضایتی و ناخشنودی خود را بر سر مردم  عقدۀتوانیم نیست، همۀ ما می

 .کنیم خالی
 مان سعی در ابتدای گفتگوی.  من آمد پیشسرانجام در اوج افسردگی

او تمام تقصیرها را به گردن .  برخورد کند مردساالرکرد با مشکالتش می
 بود جا این و صحبت کرداما پس از مدتی با من روراست ! زنش انداخت

 :دردناک مشکالتش آشکار شدهای   که ریشه
ن یک د، برای گذرانبه خدمت سربازی مشغول بودمدر کره وقتی «

توکیو های   خیابان  مرخصی وقتی درطی. مرفت به ژاپنای  همرخصی دو هفت
 و به همین ردمک  میکسی و دلتنگی  بی احساس تنهایی،ًشدیدا مزد م میقد

 ».م رفتای هسراغ زن فاحش  بار چند ومشد خاطر دچار وسوسه
 بخشش خدا بود هر چند در طلب. گز نتوانسته بود خود را ببخشداو هر

 در وجودش ریشه دوانده   اما احساس گناهیافته است آن را کرد میو فکر 
 چهرۀ خودتوانست   نمی.وجودش را فراگرفته بودْاز خود تنفر حس بود و 

در میان نگذاشته ا کسی  این موضوع را بوقت  هیچاو.  تحمل کند در آینهرا
 .بار برایش غیرقابل تحمل شده بود بود و این
انه وفادارها  ل این ساطی که شتا با نامزدبرگشت  به خانه  اووقتی

 و ،اش شدت یافت احساسیهای   شبود ازدواج کند، کشمکانتظار کشیده 
 خاطر بهتوانست خود را   نمی.توانست بخشش کامل را بپذیرد  نمیهنوز
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  ببخشد و به همین خاطرنامزدش کرده بودخود و آنچه در حق 
داد آزادانه   میتوانست محبت و توجهی را که همسرش به او نشان نمی
: گفت  میبا خود . حقی برای شاد شدن ندارد هیچکرد   میاو فکر. بپذیرد

پس من باید بدهی خود را . ی ندارمزندگ  حقی برای لذت بردن از هیچمن «
 ».دهمب

 کرد خود را مجازات کند  میکشید و سعی  میشتناکی زجر وحطرز بهاو 
سر   به در زندانها لولی سا.  گناهانش را جبران کندتمام به این ترتیبتا 
. که ای  چنان.او بودهای   آوری بدهی صدد جمع و مأمور مالیات دربرد می

 .»ُبرد سر می به" عذاب توبۀ دائم"خادم جوان در «: گوید دبلیو توزر می
تر از همه، خودش را  ی او بخشش کامل خدا، همسرش و شاید مهموقت

 به فیض ، یک مسیحی بودًواقعااو . وجود آمد ای زیبا به پذیرفت، صحنه
، ولی هرگز بخشش خدا را کرد میایمان داشت و حتی در مورد آن موعظه 

گناه خود " ها ِسفته"با بازپرداخت کرد   میاو سعی.  کامل نچشیده بودطور به
خورد و  ل خوره وجودش را میحس تقصیر مث آنکه حال. کندکفاره ا ر

 .کرد نابود می
گیرد مگر آن که برادر خود را   نمی بخششی از طرف خدا صورت هیچ
بین  کوته خیلی باید که اندیشم میگاهی به این . م از ته قلب ببخشیًکامال

شاید . شود می  به فرد دیگری اطالقفقط "برادر"فکر کنیم مفهوم که باشیم 
و یا بخشیده  ْ خودِیدنبه بخش که م باشی همان برادر و یا خواهریْ خودما

 ما نیز اطالق ِ خودآیا این مفهوم به. داردشدن از طرف دیگران احتیاج 
ترین  اگر بد. فرماید که دشمنان خود را ببخشید  میشود؟ خداوند نمی

 شود؟ این خادم  نمیام چه؟ آیا این سخن شامل حال مباشیما ِخود  ْدشمن
 نیز ْ خودیدن به مفهوم بخشتواند می  دیگرانیدنفهمید که بخش  میباید
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 که گونه همان خویشتن یدنبخشن و ْخشم و انزجار نسبت به خود. باشد
  .ما نیز مخرب خواهد بودبرای دیگران مخرب است برای 

 

، در پذیریم را نمیوقتی بخشش و فیض خدا  : دیگرانبخشیدنن. ۲
 شکستنیز  شان یدنبخش  و به دیگرانقید و شرط  بیان دادن محبتنش
مان با دیگران  روابطایجاد اخالل و مشکل در  این امر باعث. خوریم می
شود تا در رابطه با دیگران از لحاظ احساسی   می باعثهمچنین. شود می

در دائم  و ، ببخشدتواند مینشخص نابخشوده . دچار کشمکش شویم
 .تجربه کند بخشش را تواند می نزیرافتار است، گر  باطلیدور

میده بود ه این داستان نف مذکور درغالم! انگیز است قدر غم هل چَثَاین م
تمام کرد مجبور است   می بخشیده شده است به همین خاطر فکرًکامالکه 
هایی   بپردازد، بدهی راشهای  تا بتواند بدهیهای خود را وصول کند  طلب

را بررسی کرد و با هایش  او به خانه رفت و حساب.  بودکه بخشیده شده
ام  هایم را وصول کنم زیرا به آقایم قول داده من باید تمام طلب« :خود گفت
 همکارش را گرفت و ۀ؟ او یقشد و بعد چه ».دهمبهایم را پس  تمام بدهی

 بیست دالری را که به من ! پس بدهآنچه را که به من بدهکاری«: گفت
 »!پس بدهبدهکاری 

غالم داستان مذکور حداقل باور کرده . در مورد این موضوع فکر کنید
  فرصت بیشتری به او داده ارباب موعد قراردادش تمدید شده وبود که
هیچ، بلکه به او نداد که به این شخص وقت بیشتری اما خودش . است
 ».زماندا  میگرنه تو را به زندان وپس بده را ات  همین االن بدهی« :گفت

. دهد راهی زندان شدبرا پس او  نتوانست پول اش وقتی همکار بیچاره
 ! حسنهه داشتن روابطبرای نگعجب روشی 
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 ،پذیرند گان دیگران را نمی  ناپذیرفته:یابد  ادامه میهمچنان دور باطل
 .اند  عاری از فیض، از فیضِ، و محرومانبخشند نمی  دیگران رانابخشودگان

های    کشمکش ایجادشان باعث  عاری از فیض رفتارهایقیقت،در ح
 . رفتارهایی استچنین ماحصل از هم گسیخته  و روابط شود  میاحساسی

 طتب مر تأثیرگذارندتان زندگیی که در به افرادموارد زیر را شما چگونه 
؛ خواهر و اند که در هنگام طفولیت شما را آزردهوالدینی : سازید می

 را مسخره کرده، حقیر  شمااند،  شما کمک نکردهبرادرانی که هنگام نیاز به
ی که به شما پاسخ محبوباند؛ دوستی که به شما خیانت کرده است؛  شمرده

منفی داده است؛ همسری که به شما قول عشق، احترام، آرامش و توجه داده 
و است، اما در عوض نق زده، مقصرتان جلوه داده و باعث ناراحتی 

  نیست؟طور اینآنها به شما بدهکارند،  ۀهم. شده استتان  رنجش
 بدهکارند، ولی تأییدآنها به شما عشق و محبت، امنیت و کنید  فکر می

چون خود را بدهکار و گناهکار، منزجر، فاقد امنیت و نگران و نابخشوده و 
وقتی . بخشیدبآنها را بپذیرید و توانید   نمی،کنید  می تصورپذیرش غیرقابل
توانید آن را به دیگران بدهید؟   می، چگونهاید هنکردتجربه  فیض را ْخود

 به این ترتیب. کنید  می را نیز مجروح دیگرانکشید می عذاب ْوقتی خود
 مثل اند داشته که نسبت به شما روارا کنید تمام ظلم و جوری   میسعی
 به شما نوعی به کسانی را که تمامکنید تا   میسعی. آوری کنید جمع طلب

و به این . دنشان را به شما برگردان مجبور کنید تا بدهیاند  دهآسیب رسان
 .شوید میمجروح و ناالن  یگیر خراج تبدیل به صورت
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 مقروضازدواج 
آید به او   از عهدۀ خدا برمیتوانند کاری را که فقط  نمیمتأهلاکثر افراد 

انجام را خواهند کاری   میاز افراد دیگری چون همسرشان پس. بسپارند
اعم از  روز ازدواج ِزیبای ِهای  وعدهتمام .  خارج استتوان آنهااز  که دهند

دهم در هر وضعیتی تو را دوست داشته باشم، از تو مراقبت و   میقول«
و  خواهد بود که شخص در محبت، فیض عملی زمانی فقط »محافظت کنم
من «: چنین استاغلب  این کلمات زیبامعنی .  امنیت بیابدمحافظت الهی

زیادی های    بدهیمن .کنم  میءشدید درونی دارم و احساس خالهای  ازنی
 ءخواهم این فرصت عالی را به تو بدهم که خال  می و که باید بپردازمدارم

 »؟العاده نیستم آیا من فوق.  نماییمرا پر کنی و از من مراقبت
 گذشته شان سال از ازدواج پانزده. پیش زوجی به مالقاتم آمدندها  لسا

نسبت به دفاع  و تهاجم در حال ،بازان مثل تنیس ی که در آنسال پانزده .ودب
رفت   می پیشدردناکو  آرامکه  مشاوره در حین.  بودندسر برده بهیکدیگر 

 کنم تا تشریح  برای آنهامجبور شدم برخی از مفاهیم بغرنج الهیاتی را
دند آشکار کر  می را که نسبت به یکدیگر احساسیناامیدی، درد و انزجار

 با  از نظر روحانی مقام باالیی داشتشوهرش اینکه خاطر به  این خانم.سازم
 پیش از ازدواج مردی منظم، محکم و کوشا ششوهر. او ازدواج کرده بود

به هر جایی  خداوند خاطر بهگویی حاضر است رسید؛ شخصی که   مینظر به
 .برود
ش  شوهره بودجه شد متو این خانمتوانید تصور کنید که وقتی  میآیا

؟ ه بود چه شوکی به او وارد شداست رو فردی مردد، شلخته، تنبل و طفره
  شوهرش راۀشد و یق  میخشمگینعیسای مسیح غالم داستان او مثل 

تو تمام آن توقعاتی را که هنگام . تو مرا فریب دادی«: گفت  میگرفت و می
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و با دانست  دهکار میب او شوهرش را ».ازدواج از تو داشتم به من بدهکاری
کاری پس   که به من بده راآنچه«: گفته بوداو سال به   پانزده،دائمهای   زدن نق
 ».بده

 ازدواج وی با او ِ منظم و مرتب بودن و زیباییخاطر به ، کهاما شوهرشو 
 همسرش نسبت به  فهمیده بودتوانید تصور کنید وقتی  میآیا. کرده بود

 تفاوت است  بیوتوجه  بی و، لباس و ظاهرشخانه و نسبت به مهای  کار
 و کرد زنش او را فریب داده است  می فکرقدر مأیوس و ناامید شده بود؟ چه

تو تمام آن چیزهایی را که در زمان ابراز عشقت به من وعده « :گفت به او می
تو به من . کردم  می تو را طور دیگری تصور موقعدادی بودی بدهکاری؛ آن

 گرفت و با طعنه و کنایه  می زنش راۀ یقبه این ترتیب ».قول داده بودی
 »!ای ات را پرداخت نکرده ِ سفته تو! پس بدهبدهیت را«: گفت می

. رف مقابل تغییر کندسال صبر کرده بودند تا ط مدت پانزده هر دوی آنها به
 ها ما کارمان جمع کردن بدهی.  هستانگیزی بین مسیحیان چه روابط غم

ایم که  چرا؟ زیرا هنوز نفهمیده. گیرانی مجروح و ناالنیم ما خراج. ستا
گرچه ا.  مسئله تمام شده است. استه شد کامل باطلطور به نما های  قرض

ی  تقال  درهمچنانرا در جلجتا پاره کرده است ولی ما ها  ِسفتهخداوند 
 .بازپرداختیم

 موعظهها  وصول قرضدر یک کنفرانس مشاوره در مورد چندی پیش 
و  آمد مطرف خانمی بهرفتم   میباالها   وقتی از پله، موعظهبعد از .کردم یم

این همان کاری است که .  هرگز متوجه این موضوع نشده بودمًقبال«: گفت
محبت بدون قید و شرط  اینکه جای به. ام  کردهسال در حق فرزندانم هجده
ردم آنها به ک  میآوری قرضی بودم که فکر کنم، دائم در حال جمعشان نثار

 !ار باعث بروز چه مشکالتی شده و این ک».من بدهکارند
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 سه آزمون
تان  این سه آزمون را با من انجام دهید تا بدانید آیا شخصی در زندگی

 که نیازمند بخشش شما باشد؟) منجمله خود شما(وجود دارد 
 

 آیا شخصی وجود دارد که نسبت به او احساس تنفر .آزمون انزجار . ۱
د؟ یکی از والدین، برادر، خواهر، نامزد، همسر، دوست، همکار، کنی

 یا یکی از اشتباهی کرده باشد؟ر حق شما شخصی که در دوران طفولیت د
معلمان دوران دبستان، و یا کسی که در دوران کودکی شما را مورد 

   جنسی قرار داده باشد؟ۀسواستفاد
 

اگر فقط «: شبیه این چیزی ، کمی دشوارتر استکه ،آزمون مسئولیت. ۲
 خدا آنچه را که به من  و یا،والدینم، زنم، فرزندانم، زندگیو یا  یا پیتر، ممری

. افتادم  نمی وضعیت نابهنجاریچنین دادند، امروز در   میند پسبدهکار
شان را به من  اگر آنها بدهی. شدم  نمی مشکالت شخصیتیوقت دچار هیچ
 ». برگردانم اربابمی خود را بهتوانستم بده  میدادند، من هم  میپس

زد،   میاشتباهی از من سرهر وقت . دادم  میخودم را فریبها  من سال
. دیوید، ناراحت نباش«کرد که،   میبخش در گوشم نجوا صدایی آرامش
 »... بود اگر  میتو وضعت بهتر از این. تقصیر تو نبود

 ًدائما یا ،ریدگی  میها و اشتباهات خود را به گردن آیا مسئولیت شکست
آنها مرا به این روز انداختند، او این « کند که  می نجواتان صدایی در گوش

و باید اند   دو روی یک سکه،بخشش دیگران و قبول مسئولیت ».کار را کرد
 .به موازات هم انجام شوند
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 نسبت به  شماآیا. استدشوار  ًواقعاکه  ،آزمون یادآوری و واکنش. ۳
دهید؟ شاید از   میاندازد واکنش نشان  مییاد فرد دیگری  که شما را بهکسی
تان در پیش گرفته است ناراضی   تربیتی که شوهرتان در قبال فرزندانۀنحو

  شما را تربیت کرده بر اساس آنپدرتانای است که  شیوهباشید زیرا یادآور 
 آمدن درگیری و نزاع بین شما وجود بهدر نتیجه این موضوع باعث . است

 و یا با همکارتان با آید  نمیتان تان خوش شما از همسایه. شود  مینفردو 
 ً واقعاکسی رااید  چرا؟ زیرا هرگز نتوانسته. کنید  میعصبانیت برخورد

در گذشته او را که  شخصی  خاطرۀو واکنش شما نسبت به. ببخشید
  .شود  می کنونیباعث برخورد بد شما نسبت به فرداید  نبخشیده

 

  چه باید کرد؟ها با بدی
. وجود دارد روحانی یحل راهگذشته  ِهای دیدگی آسیب ِ مداوایبرای

خدا . استانزجار تنفر و احساس و آزادی از  بخشش  فراتر ازروش خدا
  استاتفاق افتادهگذشته  را که در دوران هایی  آسیبها و گناهان، شکست

پوشاند و آنها را   میکند و  میآمیز خود احاطه دارد و با اهداف محبت برمی
 .دهد  میتغییر

 آنچه را که از صلیبخدا در . است  این کار صلیبۀنمونترین  بزرگ
شد   میمحسوبدردناک  تراژدی  یکعدالتی و  بینوعترین  نظر انسان بد

دیده است، کرد که انسان تاکنون ای  ههدیترین   برداشت و تبدیل به عالی
 . نجاتۀیعنی هدی
برادران که  را در نظر بگیریدزندگی یوسف یگر، ای د  نمونهعنوان به
ش در برابر او برادرانها بعد، وقتی  سال. ترش بر او جور و ستم کردند بزرگ

. برنیامد درصدد وصول طلب،  سر فرود آوردند حاکم مصر بودکه حاال دیگر
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دانست   میکه ادر عوض، از آنج. برادرانش نبودِبدهی آوری  او به فکر جمع
مترسید، «: آنها گفتاند، به  دچار مشکل خودشان یدنبرای بخش برادرانش

زیرا که آیا من در جای خدا هستم؟ شما درباره من بد اندیشیدید، لیکن خدا 
که  چنان  نماید، ء که قوم کثیری را احیاز آن قصد نیکی کرد تا کاری کندا

 ).۲۰ -۱۹ :۵۰پیدایش  (»امروز شده است
 

؟ آیا اند فارغ  وصول طلبسیحیانید که ازدسته از م  آنوآیا شما جز
 ی ماکلیسا شما از هر گونه بدهی آزاد است؟ ۀ و خانواد،مشترکزندگی 

که ما همدیگر را  باید اجتماعی آزاد از هر گونه بدهی باشد، یعنی جایی
 پذیریم  میهمدیگر را. ایم نیم زیرا خود مورد محبت واقع شدهک  میمحبت

و رحیم  به هم  در آن نسبتکهجایی است کلیسا . یما  پذیرفته شدهْزیرا خود
ایم و شادی ما در این است که  گرفته زیرا خود مورد رحمت قرار ،یما فیاض
او چیزی به قرارداد . را پاره و باطل اعالم کرده استها  ِمان سفته ارباب
هایت  دهم تا بدهی  میخوب، من فرصت بیشتری به تو« :و نگفته نیافزوده
 »!زیرا بپردا

 و ،انیم دیگران را آزاد کنیمتو  میاو ما را آزاد کرده است ما نیزچون 
پولس رسول این موضوع . شود  میمحبت و فیض جاریگونه است که  این

مدیون احدی مشوید جز به محبت نمودن «: کند  میکلمه خالصهچند را در 
 ).۸ :۱۳رومیان  (»به یکدیگر

، » بدهید نیز، مفتاید همفت یافت«: فرماید  میکهعیسای مسیح در سخن 
توان این جمله را  میبنابراین  .رفته استکار  به چهار بار "هدیه" ۀکلمریشۀ 
 هدیه نیز همچون، اید ه هدیه دریافت کردهمچون«: بازنویسی کردطور  این

  ).۸ :۱۰متی  (»!بدهید
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ها  اعظمی واالمقام داریم که از آسمان پس چون کاهن«
 یعنی عیسی پسر خدا، بیایید اعتراف خود را درگذشته است،
اعظم ما چنان نیست که نتواند  زیرا کاهن .استوار نگاه داریم

های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر  با ضعف
 .حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند

پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و 
 ».مان دهد هنگام نیاز یاری ل کنیم که بهفیضی را حاص

 
ها  او در ایام زندگی خود بر زمین، با فریادهای بلند و اشک«

به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود، دعا و استغاثه 
هرچند پسر  .خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد کرد و به

و چون کامل شد،  .بود، با رنجی که کشید اطاعت را آموخت
کنند، منشأ نجات ابدی  را که از او اطاعت می آنها همۀ
  ».گشت

  ۹ -۷ :۵ و ۱۶ - ۱۴ :۴عبرانیان 
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ً احتماالمثبت بازنویسی کنیم ای  ه جملصورت به را ۱۵ :۴عبرانیان اگر 
 ».ما استهای    ضعفداریم که همدرد ای  هزیرا رئیس کهن«: دوش می چنین 

کردند ارتباط  می  که کاهنان تقدیمای  با قربانی" ضعف" ۀعتیق، کلمدر عهد 
  چه در،انی استعیب و نقص جسم به مفهوم ً اساسا ضعف ۀواژ. داشت
خاندان از   حتی اگرنقصی داشت،فردی اگر .  و چه در حیواناتانسان
شد که او   می و نقصان باعث ضعف. توانست کاهن شود نمیبود،   نیزهارون
). ۲۴ -۱۶ :۲۱الویان ( شود  شمردهرود به حضور مقدس خدا مردودبرای و

. ندبود  می"عیب و نقص بی "باید ها و هدایا نیز یبه همین ترتیب، قربان
 حیوان  هیچد که کن  میشمار موجود در کتاب الویان خاطرنشان  بیاشارات
 ۀنندک قربانی و تقدیم.  قربانی تقدیم خدا شودعنوان بهتوانست   نمیبیماری

 .ندبود  میگونه عیبی مبرا از هرباید  میآن
کار رفته  ی بهزصورت استعاری و مجا  به ضعف ۀدر عهد جدید کلم

 شکل منفی ، ضعفمفهوم بیان برای   متداولۀدر عهد جدید، کلم. است
در زبان یونانی، وقتی در ابتدای ". قوت "، یعنیاست Sthenos ۀکلم
 Theist عنوان مثال  به.کند  می را منفیه کلمآنگذاریم  می aحرف ای  هکلم

 کلمه  این را در ابتدایa وقتی حرف  اماشخصی است که به خدا ایمان دارد
خدا و  بی " شخص که به معنیشود  درست میAtheist ۀکلمگذاریم  می
 که به معنی Sthenos ۀ اگر در ابتدای کلم به همین ترتیب.است" دحمل
 Astheneia یعنی  "ضعف" ۀ کلمۀشریبگذاریم،  aاست حرف " قوت"
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  و، عیب ضعففقدان قدرت، ناتوانی، "این کلمه به معنی . آید دست می به
 .است "عجز

کار   به جسمانی ضعفدر اشاره به ندرت  در عهد جدید، این کلمه به
 و ناتوانی ذهنی، اخالقی و  ضعف مقابل، داللت بر در  و،رفته است

شود، ولی مقاومت   نمی گناه محسوبْد، در نفس خو ضعف. احساسی دارد
از  ،ضعف، عهد جدید طبق. دهد  کاهش میما را در برابر وسوسه

 را بدون شخصو ممکن است گاهی اوقات   ِخصوصیات ذاتی انسان است
 .گناه سوق دهدسمت  به خواهان آن باشد ْخوداینکه 

 واست الویان شبیه کتب عهد جدید، بیش از سایر کتب ن بی، عبرانیان
در الویان در کاهن اعظم مذکور های    قربانی نظامدهد که چگونه  مینشان

  های ضعف  در خصوصاین امر. پذیرد ًکامال تحقق میعیسای مسیح ما، 
سهیم  بشر سرنوشت  دراز آنجا کهکاهن عهد عتیق . استصادق کاهنان نیز 

ش د، برای پوشنذراگ  میبنابراین وقتی قربانی.  داشتهایی ضعف بود،
که خود نیز  از آنجاو . کرد  میقربانی تقدیمقوم خدا، خود و های    ضعف
دیگران را درک کند و با آنها به های    ضعفتوانست   میهایی داشت ضعف

دیگران را بهتر درک توانست  می کاهن عنوان به او.  نمایدمالیمت رفتار
ما را همۀ درونی بود که های    ضعفهمان تحت تأثیر نیز خود کند، زیرا 

 .دهد  میوسوسه و گناه سوقسمت  به
نجی ما،  این تصویر را به کاهن اعظم و م کتاب عبرانیانۀنویسند

هرگز گناه نکرد و هرگز او که . دهد  مینسبتعیسای مسیح خداوندمان 
اما .  قربانی بگذراند خودخاطر به نیز مجبور نبودهرگز نشد، تسلیم وسوسه 

 شد،  آزمودهمامثل ار گرفت و از بسیاری جهات  مورد وسوسه قر کهاز آنجا
 .کند  میما را درکهای    ضعفکه است کاهن اعظمی 
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.  خود کافی بود، همینیمضعفکرد که ما   میدرکقدر نیز  همیناگر او 
ها، مشکالت  ها، کاستی  ضعفاو نه تنها . اما خبر بهتری برای شما دارم

 د، بلکه درد ناشی از آنها را نیزکن  میدرونی ما را درکهای  عاطفی و تضاد
 او درماندگی، اضطراب، افسردگی، جراحت و درد، حس تنهایی و. فهمد می
ما را  های  و نقصها   ضعف  نه تنهااو. کند  میشدگی را درککسی و طرد بی
 درک آورند نیز می همراه بهانگیزی را که  نفرت احساسداند، بلکه  می
 .کند می

کند   میست؟ به چه دلیل نویسنده عبرانیان سعیاما دلیل این ادعا چی
ما را های    ضعف احساسات ناشی از تواند میعیسای مسیح نشان دهد که 

تضرع و دعای «، "در ایام بشریت خود"وقتی عیسی انسان بود، درک کند؟ 
در لحظاتی زیبا و در سکوتی دلنشین او آیا ). ۷ :۵عبرانیان  (»بسیار کرد

او در ایام زندگی خود بر زمین، با فریادهای بلند و «. یر کاری کرد؟ خچنین 
ها به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود، دعا و استغاثه کرد و  اشک
هرچند پسر بود، با رنجی که کشید . خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد به

  )۸ - ۷ :۵عبرانیان  (».اطاعت را آموخت
صائب و رنج و صلیب خداوندمان  به م واین آیه به باغ جتسیمانی،

او .  این چیزها را تجربه کردتمامتوان گفت، او   میکه  به جایی،اشاره دارد
 دعا کردن در حضور خدابا غم و اندوه  داند ی م؛داند  میمفهوم گریستن را

 ،داند  میاو. کند رد میُکه هر انسانی را خاو دچار کشمکشی بود . یعنی چه
 و ها  آسیباو در.  را درک کند ماتواند می او تجربه کرده است و

 . شریک و همدرد استما با مان دردهای
آنها ترین  کار رفته است، مهم  کلماتی که برای تجسم به تماممیاناز 

 از  باالتر.ست اخدا در هر بحرانی با ما". خدا با ما" یعنی  است،عمانوئیل
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در بحران بودن داند  یمرا تجربه کرده، ها   این بحرانًشخصا اوهمه، چون 
به همین علت است که . با ما همدرد استچنین شرایطی  او در یعنی چه؛

 از ماخدا . ت و جسارت و با اطمینان به حضور او بیاییمأتوانیم با جر می
 و خجل شرمگینکه   زمانی فقطو یاتقصیر ً حتما با حس که انتظار ندارد

 ًحتما«  کهم احساس کنیچنین  نیاز نیست. او برویمحضور  به هستیم
. ام ه است که دچار افسردگی شد و یا مشکلی در میان سرزدهنقصوری از م

است که ما مسیحیان ای  هرحمان  بیِرفتارهای ها  این».من روحانی نیستم
  مطابقو باید بدانیم که این رفتارهاکنیم  می  نیزیکدیگربا اغلب 
 . نیستمقدس کتاب

خوبی های   دوست دارد چیزفقطآییم که   نمیما به حضور پدری عصبی
 چنین « :گوید می آییم که  نمیما به حضور پدری.  بشنودشاز فرزندان
اگر آرام نگیری . گریه نکن. این اشتباه است.  را از خودت دور کناحساسی
 »!گریه کنی ًواقعا کنم که کاری می

ند و ک  میما را درکهای    ضعفآییم که   میما به حضور پدری آسمانی
توانیم با اطمینان   میبنابراین. خواهد که آنها را با او در میان بگذاریم  میاز ما

به تخت فیض نزدیک شویم با این امید که فیض و بخشش او را در زمان 
 وقتی برای گناهان خود احساس تقصیر. احتیاج دریافت خواهیم کرد

 همچنین. بیاییمتوانیم به حضور او   میکنیم و نیاز به بخشش داریم، می
توانیم به   میشویم  میخود دچار رنج و عذابهای    ضعف سبب بهوقتی 

  .حضور او بیاییم
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 باغ
 الزم است  بشود،ما ۀشفادهندتا پرداخت  که منجی ما  بهایی درکرایب

با او در تحمل رنج و مشقتی که در اناجیل، مزامیر و کتاب اشعیا تصویر 
 .همراه شویمشده، 

رزش کاری را که او به سعی کنید ا. ن به باغ جتسیمانی بیاییداکنون با م
به دعای او .  درک کنید،ود ش"خدا با ما"یعنی  "عمانوییل"د تا اتمام رسان

 بار این دعاها را  کسی که برای اولینعنوان بهتوانید   میآیا. دهیدگوش 
: بدیشان گفت اندوهگین و مضطرب شده،«شنود به آنها گوش دهید؟ او  می

 »“ینجا بمانید و با من بیدار باشیددر ا. ام از فرط اندوه، به حال مرگ افتاده”
  .)۳۸ - ۳۷ :۲۶متی (

از فرط اندوه، به حال مرگ «چه گفتی؟  !دقیقه صبر کن عیسی یک
 درد و رنج و ساعات بدی را  چنان ؟ آیا منظورت این است که »ام افتاده

 آیا منظورت این است که ؟به مرگ بودیکردی که حتی حاضر  میتجربه 
 وام  فهمی که من چقدر افسرده  میخداوندا، تو« :گفتی  میبه خدا
 ؟»خواهم به زندگی ادامه دهم نمی

مثل آب «:  نگاه کنیداست  حاکی از احساس طردشدگی که۲۲به مزمور 
دلم مثل موم گردیده، در . هایم از هم گسیخته  استخوانۀو هم. ام هریخته شد

قوت من مثل سفال خشک شده و زبانم به . گداخته شده استمیان احشایم 
 .)۱۵- ۱۴آیات  (»ای هو مرا به خاک موت نهاد. کامم چسبیده

زیرا ! خدایا، مرا نجات ده«: است  یکی دیگر از این نوع مزامیر۶۹مزمور 
و سیل ام  عمیق درآمدههای   به آب«). ۱آیه  (»ها به جان من درآمده است آب
عار، دل مرا «). ۳آیه  (»ام هاز فریاد خود خسته شد«). ۲آیه  (»پوشاند  میمرا
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قتی کشیدم، ولی نبود و برای انتظار مش. ام ه بیمار شدشدت بهشکسته است و 
 ).۲۰آیه  (»دهندگان، اما نیافتم تسلی
ساعت با من بیدار  توانستید یک  نمیهمچنینآیا : به پطرس گفت«
از دوستانش درخواست کرد ولی هر سه او سه مرتبه ). ۴۰ :۲۶متی  (»باشید
 »جمیع شاگردان او را واگذارده، بگریختند«سرانجام . فایده بود  بیبار نیز

 ).۵۶ :۲۶متی (
 ء و یا از نظر روحی و روانی احساس خال هستیددر تنهاییوقتی 

 ،کنید  نمیحضور خدا را احساس واید،  هافسردشدت  و یا بهکنید،  می
 خواهم به شما  میاما من.  دشوارترین کار استندعا کرددانید که  می

. کند  میکند و ناتوانی شما را احساس  میداند، درک  می بدهم که اواطمینان
  . آنها را تجربه کرده است احساسات شما سهیم است زیرا تمامتماماو در 

 

 محکمه
دروغین های   که او شهادت رویم به جایی  میمحکمه دنبال او به حال به

؟ آیا درد حاصل از اید ه مورد اتهام واقع شدًآیا تاکنون اشتباها. یدشن ی مرا
 آنگاه آب دهان بر رویش انداخته، بعضی«؟ اید ه اتهامی را تجربه کردچنین 

لوقا  (»او را تازیانه زده استهزا نمودند«). ۶۷ :۲۶متی  (»زدند  می سیلیاو را
۲۲: ۶۳.( 

احساس آکنده از رند و اغلب وقتی با افرادی که زخم عمیقی دا
اما . رسند  مینظر بهاحساس  بیسنگی مثل ابتدا ، در کنم  میمشاوره اند خشم
ای که  طرهخاترین   وحشتناک« :پرسم  میکنم و از آنها  می بررسیبیشتروقتی 

  اول کمی احساس از خود.شود  می اوضاع عوض»چیست؟دهد  عذابت می
زیر گریه   سپس وشود  میدآلو  اشکشان ن چشمادهند و بعد نشان می
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درد شروع خشم و کشد که حتی مردان قوی نیز از   نمیو زیاد طولزنند  می
 .کنند  میبه لرزیدن

طرفم حمله کرد و  وقتی پدرم به. آورم مییاد  بهبله آن خاطره را «
 برای شخصیت انسان ».م سیلی زدصورت بهوقتی مادرم . به سرم زدای  هضرب
، آمیزاین عمل بسیار تحقیر. خوردن نیست سیلی تر از  چیز مخرب هیچ
ُ، و شخصیت انسان را خرد و نابود کننده و بسیار ضد انسانی استخوار
 .کند می

داند مضروب   میاو. کند  می ما این را درکخوردۀ زخم ۀشفادهنداما 
را زخمی نسبت به چنین  شما او احساس.  یعنی چهشدن و سیلی خوردن

. کند  میاست احساسگیر شما  شکالتی را که گریباناو م. ده استتجربه کر
خواهد این موضوع را بدانید که از شما   میاو. خواهد شما را شفا دهد  میاو
  .کند  میاو درک.  احساساتی عصبانی نیستچنین  داشتن خاطر به

 

 صلیب
آنها او را . رویم و به خود صلیب برسیمب جلوتر کمیدهید باجازه 

اگر پسر خدا «: گفتند  میدادند و  میشان را تکان مسخره کرده، سرهای
 کردند، طعنه  میآنها او را تمسخر). ۴۰ :۲۷متی  (»هستی، از صلیب فرود بیا

  و، طعنه زدنتکان دادن کردن، سر تمسخر. ساختند  میحرمت  بیزدند و می
 در حرمت ساختن کلماتی هستند که درد و حقارت دوران نوجوانی را بی

شخصی بر این باور است که دوران دبیرستان . کنند داعی میذهن انسان ت
  نوشتهو در این مورد کتابیا.  است زندگیتجربیاتترین   یکی از بحرانی

 " ادامه دارد؟ همآیا زندگی پس از دبیرستان"تحت عنوان 
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 و القاب دردناکی که افراد بالغ از خاطرات دوران بلوغ  اسامیمن از
 اسامی. شوم  میزده شگفت گذارند  میبا من در میانآورند و  مییاد  بهخود 

، و "خالی خال"، "دست و پا چلفتی"، "خپل"، "ژیگول "و القابی مثل
بزرگ و بدشکل های    یادآور عینکهمچنین  این افرادخاطرات". مکی کک"

. برند میکار  به ها ۀ بچهآمد پیشهای    که برای اصالح دنداناستی های  و سیم
 . است  بخشی از زندگی همنسبت بها ه خشونت بچه

 تان شما را ترک محبوبشوید، وقتی   میوقتی از طرف دوستی طرد
احساس شما را عیسای مسیح ، کنند تان می کند، وقتی گروهی مسخره می
او را نه صورتی و نه «:  نوشته شده استچنین در کتاب اشعیا . کند  میدرک
. ی ندارد که مشتاق او باشیمنگریم منظر  میو چون او را. است جمالی

ها و رنج دیده و مثل کسی که  خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غم
اشعیا  (»حساب نیاوردیم بپوشانند و خوار شده که او را بهها از او  روی
۵۳:  ۲- ۳.( 

ید او در این دردمند ًاگر شدیدا. ها بود  و مرد غم، درد آشنا بابله، او
مرد  بیوه و زن و هر شخص تنهایی را اعم از بیوها. احساس شما شریک است

داند   می کلمهِ واقعیایمعنبه او . داند تنهایی چیست میکند زیرا   میدرک
 . استدیده آسیبو شده  زخمیکه بخشی از وجود شما 

عوامل تولید ترین  د که فوت همسر و طالق مهمده  میمطالعات نشان
از بعضی . دنگذار  اثر میسات بر جسم، ذهن و احسا کهاند فشار روانی

 دردناک تواند می گرچه مرگ همسر. است جهات طالق بدتر از مورد اول
 و عفونی آلوده طالق اغلب زخمی  اما.باشد، ولی زخمی غیرعفونی است

را ای  هشخص مطلقعیسای مسیح . گذارد که با درد همراه است  میبر جای



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۵۹ خورده شفادهندۀ زخم

  درک، مادر همهم پدر و و  خانه باشدمردهم  زن و کند هم  سعی میکه
 .کند می

نوع ترین   زمانی که حتی قادر به دعا کردن نیستیم، بدتواند  میاما آیا او
خود داریم درک کند؟ آیا های   احساسی را که نسبت به قصورات و کاستی

کنیم که خدا ما را ترک و فراموش کرده است، او قادر   میوقتی احساس
او به « رسوالن آمده است که، ۀقادناماست احساس ما را بفهمد؟ در اعت

 او  وقتی مسیح بر باالی صلیب بود، آسمان نسبت به».جهنم نزول کرد
وقتی او از دنیای زندگان .  نه دلسوزانهرفتاری خشن و سرسختانه داشت

او در آخرین .  وحشتناکی ناشنوا شده بودطرز بهبست آسمان  میرخت بر
ای «.  پاسخی به او داده نشد هیچد ولی لحظات غم و اندوه خود فریاد برآور
و از نجات من و سخنان ای  هرک کردَخدای من، ای خدای من، چرا مرا ت

. کنی  نمیخوانم و مرا اجابت  میفریادم دور هستی؟ ای خدای من در روز
 خدا ناله و فریاد). ۲ -۱  :۲۲مزمور  (»در شب نیز و مرا خاموشی نیست

او احساسی را که نسبت به قصورات و . مدفه  می از تنهایی رابرخاسته
 .کند  میخود داریم درکهای   کاستی

 نزول کرد، به  مسیح به جهنمگوییم های باستان، وقتی می اعتقادنامهطبق 
 وحشت و  وت آمیخته با ترساحساسابه عمق این معنی است که او 

لحظات ترین   در تنها؛ احساساتی که استشده ما وارد اضطراب
ا بدین معنو این . یمکن میتجربه  ، فراموش شدن و افسردگیشدگیطرد

 .که ما نتوانیم به حضور او بیاوریمنیست احساسی  هیچاست که 
نزد او  شرمگین بهای  هس تقصیر و گناه و چهرلزومی ندارد که با ح

 که نه  او بیاییمت و جسارت و با این یقین به حضورأ با جربایدما . بیاییم
او ما را تنها . د، بلکه خواهان شفای ما نیز هستکن میردی تنها با ما همد
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مان به ما کمک خواهد  های  ضعف در القدس روحرها نخواهد کرد، زیرا 
 حضور ۀواسط بهعیسای مسیح  ِ بشریۀاکنون تجرب). ۲۶ :۸ یانروم(کرد 
، در یک کند مان ما را مدد می ی ها  ضعف یعنی کسی که در ،القدس روح

 .ست ا با مامان یبرای شفانبه جامشارکت دو
ی اریکسون که ورزشکاری جوان، زیبا و سرزنده بود در انروز ج یک
فلج شد و در نتیجه .  برخورد کرد سنگ بزرگیاشیرجه زد و بای  هدریاچ

 گیرد و نقاشی و را به دندان میم قلمٓاالن او . فلج است نیمهنیز تاکنون 
 .گیر شده است یلم زندگیش عالمها و ف شهادت او از طریق کتاب. کند می

تا بتواند به زندگی خود خواست مقداری دارو ش  که از دوستیشب
وقتی دوستش .  چقدر درمانده و ناتوان استًخاتمه دهد، دریافت که حقیقتا
نم بدون کمک تو  نمیمن حتی«  گفتنی با خودااز این کار اجتناب کرد، ج

، خشم، درد. ی چون جهنم بودنا در ابتدا زندگی برای ج»!دیگران بمیرم
گرچه .  سختی به روح او وارد ساخته بودۀتلخی و ناراحتی عاطفی ضرب

  دلخراشیتوانست درد جسمی را احساس کند، ولی حس  نمیًواقعا
 .این روند سه سال طول کشید.  وجودش را در بند کشیده بوداعصاب و

او را  آمد که وجود بهجانی سپس یک شب تغییری شگرف در زندگی 
دوستش سیندی در کنار تخت .  کردلیبدت ی برجسته و پرشورِبه مسیحی

 . تشویق کندنوعی بهکرد او را   میاو نشسته بود و در کمال ناامیدی سعی
 القدس روح از جانب بایدچیزی به جانی گفت که   غیرمنتظرهطور به ناگهان
احساس تو را فهمد و   میحال و روز تو راعیسای مسیح ، جانی« : باشدبوده
  ».او نیز فلج شد. تو تنها کسی نیستی که فلج شده است. کند  میدرک

  »؟گی چی میسیندی، «: به او خیره شده و گفتجانی 
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 داشته باش که او بر صلیب خاطر به. جانیه، حقیقت دار! هحقیقت دار«
ون همپشت او در اثر ضربات شالق زخمی شد درست . میخکوب شد

خواست  ً حتما او هم دلش می.شه  میو زخمی که گاهی پشت تطوری 
درد  جوری  یه تاهنجا ک ه بدنش را طوری جابخواست ًحتما می. حرکت کنه
 تو چه ونهد  میاوجانی  !نستتو نمی، ولی کم کنه  را بدنشِسنگینی

 ».احساسی داری
 هرگز در ًقبالاو . اثر کردجانی کلمات سیندی بر . این ابتدای کار بود

 پسر خدا حس دلخراشی که بدن او را معذب. ر نکرده بوداین مورد فک
پسر خدا احساس ناتوانی و عجزی . ساخت تجربه و احساس کرده بود می
 .کرد  میکه او از آن در رنج بود درکرا 

. به من نزدیک شدای  العاده ق خارطرز بهخدا «:  گفتچنین بعدها جانی 
بود که دوستان و اعضای من متوجه تغییری شده بودم که ناشی از محبتی 

 دریافتم که خدا نیز مرا تدریج به.  بودند نشان دادهخانواده نسبت به من
، فیلیپ یانسی، "؟کشیم خدا کجاست  میرنجوقتی " (».دوست دارد

  )۱۱۹-  ۱۱۸انتشارات زوندروان، صفحات 
 

 گناهان ما را بر خود زیرا عیسیکنیم   میما مسیحیان اغلب خدا را شکر
 خاطر به  دیگری را نیزولی الزم است موضوع. ی صلیب رفتاالگرفت و ب

 ً انسان شدن را در جسم خود کامال تجربه کرد، اووقتی. داشته باشیم
.  بر خود گرفت نیز طیف کاملی از احساسات ما را،باالی صلیب ًخصوصام

 و کاستی ما را بر خود گرفت تا دیگر مجبور نباشیم به  ضعفاو احساس 
  .ا را حمل کنیمتنهایی آنه

  .آشنا هستیم" دره تنهایی"اکثر ما با کلمات سرود روحانی و قدیمی 
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 فصل سوم ۶۲

  تنهایی قدم زد،ۀعیسی در این در
 او مجبور بود به تنهایی قدم زند؛

 او قدم زند،جای  بهتوانست   نمیکس هیچآه، 
 .او مجبور بود به تنهایی قدم زند

 ،به محکمه برویتو باید 
 ؛رویی که تنها بتو مجبور

 تو بایستد،جای  به تواند می نکس هیچآه، 
 .ی که تنها برویتو مجبور

 

 خانم ارنا مورمن بند دیگری به ًاما جای بسی خوشحالی است که اخیرا
  .است  بسیار همگونمقدس کتاباین سرود اضافه کرده است که با پیام 

 

 زنیم،  میمان قدم  تنهاییۀوقتی در در
 ؛ما در این راه تنها نیستیم

 زیرا خدا فرزندش را فرستاد تا با ما همگام شود،
  .ما در این راه تنها نیستیم

 
های ما همدردی  اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف زیرا کاهن«

 کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون
ای  هشتواناین همان اطمینانی است که پ). ۱۵ :۴عبرانیان  (»گناه کنداینکه 

داند و   میاین حقیقت که خدا نه تنها. دهد  میبرای امید و شفا به ما
عامل درمان ترین   مهم،کند  می درکًکامالکند، بلکه ما را   میمحافظت

  .ست ا ماۀیدد آسیباحساسات 
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باری، در خداوند، و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او، نیرومند «
ر تن کنید تا بتوانید در برابر اسلحۀ کامل خدا را ب .باشید
زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و  .های ابلیس بایستید حیله

ها، علیه  ها، علیه ریاست خون نیست، بلکه ما علیه قدرت
های ارواح  خداوندگاران این دنیای تاریک، و علیه فوج

  ».جنگیم های آسمانی می شریر در جای
ا، در روح دعا کنید و وقت، با همه نوع دعا و تمن و در همه«

برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای 
 ».ّهمۀ مقدسان دعا کنید

 ۱۸و۱۲ -۱۰ :۶افسسیان
  
خبر   بی اواز ترفندهایما برتری نیابد، زیرا تا شیطان بر «

 ».نیستیم
 ۱۱ :۲قرنتیان۲

  



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 

 فصل چهارم

   شیطانۀاسلحترین  بار مرگ
 

در ذهن دهد با تصویری که   می از شیطان ارائهسمقد کتابتصویری که 
 ها  کارتونِ مضحکِ او موجودمقدس کتابدر .  تفاوت داردًکامالاست  مردم
. به تن کردهداری  خندهو لباس قرمز دارد   دم و چنگال وشاخکه  نیست

 ).۸ :۵ پطرس۱(شیطان دشمنی زیرک، مکار و خطرناک است 
 ما راهای    ضعفو ها  د، کاستیچون او به دنیای روحانی تعلق دار

. کند  میاستفادهمان   امتیازی بزرگ علیهعنوان بهشناسد و از آنها  می
گری،  در مورد حیلهبلکه بیشتر در مورد قدرت شیطان نه  مقدس کتاب
و ها  او از فریب و مکر و شیوه. کند  میبازی او صحبت کاری و حقه فریب
 در  ماایه ضعفداند چگونه از   میاو. ندک  میاستفادهای  هزیرکانهای    طرح

مان که در   در ما و اغوا کردن ایجاد احساس شکست،مان جهت ناامید کردن
 گوید کالم خدا می.  استفاده کندانجامد،  میترک زندگی مسیحینهایت به 

که او همانند شیری غران در کمین است تا کسی را پیدا کند تا ببلعد 
کند که بر   میتاریک شیطانی صحبتهای   درتپولس از ق). ۸ :۵ پطرس۱(

راحتی مورد  در تاریکی است که ما به). ۱۲ :۶سیان افس(یم علیه آنها در جنگ
  .خوریم  میگیریم و یا فریب  میحمله قرار

 

  ضعیفِنفس عزت
ترس یکی .  روانشناختی هستندشیطانخانۀ  های اسلحه ترین سالح قوی

خشم، کینه، نگرانی و البته . است شکمورد دیگر . استها  از این اسلحه
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  کار مزمنِی از حس تقصیرآزاد. دندیگر شیطانهای    اسلحهحس تقصیر 
که   اینرسد که این احساس حتی پس از  مینظر بهو  است؛ بسیار دشواری

 پذیرد  میبخش را کند و فیض رهایی میتجربه را بخشش خدا مسیحی فرد 
 .داشته باشدوجود در او  هنوز

ِ مخربساحسا َ  مسیحیانای غلیظ  مه همچون ،ْ خودِ محکوم کردنُ
 ۀاسلح ترین  قویآنها خود را در برابر. گیرد را فرومیشماری  بی

 خورده  شکست،برد  میکار علیه مسیحیان بهروانشناختی شیطان که آن را 
 ." ضعیفِنفس عزت"چیزی نیست مگر ۀ مرگبار این اسلح. پندارند می

ِمخرب انشناختی شیطان احساس  روۀاسلحترین   قوی َ  است بینی کمخودُ
 این احساس مسیحیان. تیکفای  بی وحقارت  احساس،عبارتی دیگر و یا به
 و ایمان و شناخت کافی ،تجربیات عالی روحانی آنکه رغم بهشماری را  بی

 عنوان بهمقام خود را آنها اگر چه . سازد  میاسیر خوددارند، از کالم خدا 
 اسیر آنها. شوند  می دام گرفتار اینکنند، ولی  میان خدا درکپسران و دختر

  عمیقاسحسا شوند و  میحقارتحس  وحشتناکی چون احساس
 .کشد  میشانبه زنجیرارزشی  بی

 ۀاسلحترین  مرگباراز طریق آن چهار روش وجود دارد که شیطان 
کست و  تا شبرد کار می  را به عاطفی و روانشناختی خود،احساسی
 .ها کند انسانیت را وارد زندگی محکوم

 

من در  .کند  میما را فلجهای   ها و ظرفیت  ضعیف قابلیتنفس عزت. ۱
من . ام  دیده حقارت رااسحسا وحشتناک تأثیر، ام هکه خدمت کردمناطقی 
حاصل، هدر رفتن   بیهای ، زندگیانسانیهای  قابلیتهدر رفتن شاهد 
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 ۶۷ ترین اسلحۀ شیطان بار مرگ

  در درون خودوام  بشری بودههای   قوت و قابلیت ضایع شدن منبععطایا و
 .ام هگریست
 خاطر بهکند؟ او   می وضعیتی گریهچنین  خاطر بهدانید که خدا نیز   میآیا

سبب  او به. عصبانی باشد اندوهگین است آنکه  ازاین وضعیت بیش
است "  ضعیفنفس عزت" ناشی از  همانا کهها بالاستفاده ماندن قابلیت

قدری سنگین است که  بهاشی از این احساس  خسارت وارده و ن.گرید می
 بر روح شک معدودیافراد .  ما باید علیه این احساس مبارزه کنیمۀهمگویا 

و تعداد کمی بر  ،یابند می غلبه ًکامال کند  میشان که تسخیرو تردیدی
  چیره،توانند باشند  میکیستند و چه کسانی اینکه  حاصل ازِناامیدی

 وارد  با او و،آغاز ۀ انسان گهوارورانحتی از د ضعیف نفس عزت .شوند می
در دوران گویا . یابد  وخامت می و در دوران نوجوانی،شود  میمهد کودک
و گرچه گاهی اوقات  ،گیرد می را فرو انسانی هر روزها  مهثلبزرگسالی م
 . او را فرو بگیردکند میگردد و سعی  میشود ولی دوباره بر  میکمی محو
 ،جیم دابسون.  استِ بیماری شایعی مسیحیانمیانر داین سفانه أمت

 ِجنگ روانی" تحت عنوان شهای در یکی از سخنرانی ،روانشناس مسیحی
 ،عمل آورده ی از زنان بهتحقیقی که در بین گروه عظیمبارۀ در، "شیطان
بنا به . ، سالم و شاداب بودندمتأهلاغلب این زنان . گوید می سخن

مند   شادی را سپری کرده و از امنیت مالی بهرهِشان دوران کودکی اظهارات
افسردگی تهیه کرده عوامل فهرستی از در آزمون خود دکتر دابسون . بودند
 ترتیب بهبود تا موارد مندرج در فهرست مزبور را خواسته  آنها او از. بود
  . کنندگذاری یزان اثرگذاری از یک تا ده شمارهم
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   : بوددادهآنها این فهرستی است که به 
 

 مشترکعشق پرشور در زندگی فقدان  ۱
 موجود با بستگان همسرهای  کشمکش ۲
  ضعیفنفس عزت ۳
 داشتن با فرزندانمشکل  ۴
 تنهایی، انزوا، یکنواخت بودن زندگی ۵
 مشترکمشکالت روابط جنسی در زندگی  ۶
 مشکل سالمتی ۷
 فشار ناشی از خستگی مفرط و کمبود وقت ۸
  پا به سن گذاشتن ۹

 

هر کدام از این   ناشی ازِ با توجه به میزان افسردگیکنندگان رکتش
 یک از موارد حدس بزنید کدام. ه بودندگذاری کرد ، فهرست را شمارهموارد

 مسیحی ِدرصد از این زنان  پنجاه". ضعیفنفس عزت" اول شده بود؟
دوم و های    رده در هشتاد درصد آن را در جای اول و ضعیف رانفس عزت
احساسی و های  ها و ظرفیت توانید قابلیت  میآیا. رار داده بودندسوم ق

؟ این زنان با نوعی از افسردگی دست به ببینیدروحانی از دست رفته را 
 .است ضعیف نفس عزت ناشی از ًگریبان بودند که اساسا

مردی که صاحب یک قنطار .  آوردد قنطارهالی در مورَثَمعیسای مسیح 
 از شدت بهچون .  هیچ فعالیتی نکردکفایتی  بیحساسترس و اخاطر  بهبود 

گذاری نکرد، در عوض زیر  سرمایهروی قنطار خود ترسید،   میشکست
زندگی او .  کندش و سعی کرد در امنیت حفظش ساختخاک مدفون

، ترس از شکست، ترس از اربابشترس ناشی از رد شدن از جانب خاطر  به
او .  بود مستأصل شدهکردنریسک ز مقایسه شدن با دو نفر دیگر و ترس ا



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۶۹ ترین اسلحۀ شیطان بار مرگ

 یعنی کنند،  می ضعیفنفس عزتدارای که اغلب افراد کرد همان کاری را 
. خواهد  می مسیحیان همان چیزی است که شیطان برایًدقیقا این ! کار هیچ
تحرک و   بی اسیر،یمکه که فکر کنما را مستأصل کند   چنان خواهد   میاو

از تر  پایین که بسیار م شوی و کاریزندگی واردخواهد  او می. ایم مفلوج
  .ست اماهای  ها و ظرفیت قابلیت

 

 گفتۀ این ًاحتماال .کند  میما را نابودهای   ضعیف رویانفس عزت. ۲
خیالی  برای خود قصرهایی رنجوران روان«  کهاید هقدیمی را شنید

این های ب هپزشکان اجار  و روانبرند، سر می پریشان در آنها به روان، سازند می
 »!کنند میجمع قصرها را 

 غیرواقعی صحبتهای  اما من در مورد خیالپردازی و یا خیالبافی
مان   رویاهایدرتوانیم  نمی  اماکنیم  میمان زندگی  رویاهایبا ما. کنم نمی

یکی از خصوصیات پنطیکاست درست . تکیه کنیمآنها  بر و زندگی کنیم
 عمل ۀ و در کتاب اعمال جام،بودکرده که یوئیل نبی نبوت  طور همان
شد، جوانان رویا و پیران   ریختهالقدس روح این بود که وقتی ،پوشید
کند تا   می به ما کمکالقدس روح). ۱۷ :۲ اعمال(دیدند  ها خواب
خواهد برای ما   میواضح و روشن و رویاهایی از آنچه که خداهای  خواب

 .بینیم ما انجام دهد بۀواسط به ًو در ما و خصوصا
 گفتهاین ). ۲۹ :۱۸ مثالا (»شوند  میجایی که رویا نیست قوم گردنکش«
 ْدر مورد خود سترویای نادردید و  که م و باید بدانی، درست استًواقعا

را  ما ً مطمئنا،یمناتوانناچیز و  اینکه مبنی بر ، و خودپندارۀ حقیرانهداشتن،
 بزرگی که ۀ و نقشکرد،هد ما نابود خواهای   رویا همچنین.د کردنابود خواه

 .ما دارد به انجام نخواهد رسیدخدا برای زندگی 
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 فصل چهارم ۷۰

داد  کتاب اع۱۴ و ۱۳های  ، در بابعهد عتیقاین موضوع در   بارزۀنمون
او در . خدا رویایی برای قوم خود داشت، رویایی واضح و زیبا. آمده است

ر و از سرزمین وعده که سرشار از شیگذاشت قلب و ذهن آنها تصویری 
 .شدند  می مالک آنباید آنها شهد بود و

 واضح و آشکاری ۀ نقشهای  سرزمین وعده، به مرزحریمخدا آنها را به 
موسی فرمان خود را از خدا دریافت کرد و . داشت آورد آنها که برای

.  جاسوس نظامی برای تجسس به آن سرزمین فرستادعنوان بهرا ای  هعد
فرد هر قبیله را برای این امر  بهترین موسی گل سرسبد هر قبیله، یعنی

موجود در سرزمین کنعان، های   انتظار داشت که واقعیتًدقیقااو . فرستاد
 صورت تأییدالبته به نحوی این .  کنندتأییدخدا را های   رویاها و وعده

به .  سرزمینی است عالیًواقعا«القول بودند که  گرفت زیرا همه متفق
تر انگور و اناری شبیه به اینها ندیده بودیم و عسل  نگاه کنید پیشاش  میوه

 )۲۳ :۱۳ اعداد (»!ایم ی است که تاکنون چشیدهعسلترین   آنجا شیرین
آنها های  شهر. ندا العاده قالجثه و دارای قدرتی خار اما مردم آنجا عظیم«

عناق هستند و ما در  آنها از نسل بنی. هستند در واقع شهر نیستند؛ بلکه دژ
 )۳۳ -۳۱ :۱۳ اعداد (».ایم ان چون ملخنظرش

. ین استتر  ضعیفشنفس عزتکند  کسی که خود را ملخ تصور می
روایتی  کالیب و یوشع فقط.  شدندکردند و از ترس پرآغاز گریه فرستادگان 

.  شده موافق بودند بازگو حقایقتمامآنها با . داشتندگفتن برای دیگر 
گیری آنها  نتیجه  پسها متفاوت بود دیدگاهچون مشاهدات یکسان بود؛ اما 

 )۲۴ :۱۴ اعداد (.چرا؟ زیرا کالیب روحی متفاوت داشت. نیز متفاوت بود
شان  نفس عزتاو و یوشع . الهیات کالیب ضعیف نبود. پاسخ همین است
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البته که مردم آنجا «: گفتند  میآنها.  ببینندملخرا  ضعیف نبود که خود قدر آن
 ».ست اخداوند با ما.  آنها نترسیدند، ولی ازا الجثه عظیم

 که کالیب و یوشع از آن استفاده کردند بسیار  عبریِالمثل من از ضرب
برای ما مهم نیست که آنها . آنها برای ما چون نان هستند«. آید  میخوشم

را همچون قرص نانی ببلعیم  آنها توانیم  میچقدر عظیم و بزرگ هستند؛ ما
این .  استچنین  خدا برای ما ۀجام دهیم زیرا ارادتوانیم این کار را ان  میو

این کار را در ما و از طریق ما انجام دهد  اینکه ست و او از ارویای خدا
 )۱۰ -۸ :۱۴ اعداد (».او رویا و سرزمین ما را به ما خواهد داد. خشنود است

 را از  خود تحقق آن قومخاطر به او که ۀهدف عظیم خدا و کل نقش
 در  آنهاِ چهل سال سرگردانیخاطر به ،ایی بخشیده بوداسارت مصر ره

ذهنی ۀ  قصری ساخت نهرویای خدا. فتاده بودخیر اأ به تعویق و ت،بیابان
میوه و عسل، سرزمین وعده و .  بودتی واقع عین؛ بلکهرنجور روان
 پیروزی  اینواسطه به بدهد هاخواست به آن  میآن و هر آنچه خداهای  شهر
 نفس عزت خاطر  رویا آماده بود، خدا آماده بود؛ ولی قوم به.آمد دست می به

 آنها فراموش کرده ».یما ملخمثل ما «گفتند   میآنها. ند آماده نبودانش ضعیف
 فراموش کرده بودند که کیستند و چه منصبی ؛بودند که فرزندان خدا هستند

 .دارند
 طرز به امان ر های  ترسنیاز امروز ما به این پیغام چیست؟ ما اکثر

ِ در پسای هبیمارگون بر  ما .سازیم  پنهان می»مأبانه ِبینی تقدس خودکم« َ
 آن را گذاریم و  مذهبی میِ سرپوش داریم از خودی کهاحساس انزجار

  اکنون زمان آن رسیده است تا.خوانیم  نفس میِو مصلوب کردن ،وقف
 ت تا بهاکنون زمان آن رسیده اس.  از خدا دید و رویا بگیریمشجاعانه

چه چیزی ما را از انجام . تر وارد دنیا شویم و شاهدان باشیم طریقی وسیع
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 ترس از آداب و ؟ ترس از خطر کردن؟دارد؟ ترس از انتقاد میاین کار باز
 نفس عزت که بدن او هستیم با داران  ایمان ما؟ ترس از بزرگان؟رسوم
 .ریمب  می از بین،داردما رویایی را که خدا برای مان  ضعیف

 است؟ خدا چه رویایی پیش روی شما قرار داده  شدهرویای شما چه
؟ آیا گناهان و خطایا و عادات بد ه استاست؟ چه چیزی آن را نابود کرد

 و یا نابود  افتادهخیرأتبه  این خاطر به رویای شما ًاحتماال. شما؟ شک دارم
 به این ترتیب.  کرم ببینیدشده که شیطان شما را فریب داده تا خود را ملخ و

 فرزند خدا عنوان بهقابلیت و ظرفیت کامل خود را اید  هرگز نتوانسته
کفایتی وجود شما را پر   بیترس و شک، حس حقارت و. تشخیص دهید

 .ه استساخت
 ،کنید ویلیام کری، اولین مبشر بزرگ پروتستان در هندوستان  میفکر

از خدا «: گوید می چنین توانست پیش برود؟ او   میبدون داشتن رویا تا کجا
 ».بزرگ انجام بدههای   کاروا بزرگ داشته باش و برایهای  انتظار چیز

 اگر کاری را .شود  می ضعیف نابودنفس عزت ۀواسط بهاغلب رویای الهی 
 ضعیف مان بگیریم، ایمانکم  دست دهداز طریق ما انجام  خواهد که خدا می

  .گذارد رو به وخامت می  این ضعفشود و می
 

 خود با خدا ۀ به رابط.کند  میما را نابود ضعیف روابط نفس عزت. ۳
 پرواضح است که فکر ببینیدارزش   بیکفایت و  بیاگر خود را. فکر کنید

. کند نمیو از شما مراقبت ندارد  شما را دوست ًواقعاخواهید کرد که خدا 
 که موجبدهد   میاالتی درونی سوقؤسسمت  به شما را ً تفکری غالباچنین 

آیا به هرحال «سؤاالتی از قبیل . شود  می شما با خداۀ و نابودی رابطرنجش،
م ست که هگونه آن  من را؟ اوآفریده چنین مرا این اشتباه خدا نبوده است که 
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 ولی این ،کرد  می متفاوتی عملطرز بهباید  توانست و  میًاحتماال او !آفریده
بسیاری به آنها داده های  ان است و چیز بنابراین او مراقب دیگر!کار را نکرد
 »!من نهشان خوب است ولی   آنها وضع! من نیست به فکرًواقعااست، ولی 
، طولی نخواهد کشید که ای نگاه کنید به طرح و نقشهمنتقدانه وقتی 

  خدا در موردنگرش منتقدانه.  کردنسبت به طراح آن احساس بدی خواهید
 ،کند  می مغشوش،سی که نسبت به شما دارداحساو او نسبت به را  تان دید

 .سازد ای را که با او دارید نابود می هو سرانجام رابط
. شود  می شما با دیگرانۀ ضعیف باعث نابودی رابطسنف  عزتهمچنین

تان  کفایتی دائمی شما برای منزوی ساختن  بیشیطان از احساس حقارت و
با احساس حقارت این است مدن راه کنار آترین   زیرا شایع. کند  میاستفاده

با دیگران داشته ی  کمترارتباطکه امکان دارد  آنجاروید، تا بکه در خود فرو 
گاهی زیر چشمی به دنیایی که در حال گذر است نظری   گهًصرفا و ،باشید
 .بیفکنید

ت  خود را چون نفس خود دوسۀفرمان داد تا همسایعیسای مسیح 
 است که اخالقیات مسیحی و روابط متقابل آناین امر بیانگر . داشته باشیم
 .تصویر سالمی از خود داشته باشداو که بر این مبتنی است فرد مسیحی 
که دیدگاهی مناسب و سالم محبت کنید توانید به دیگران   میزمانی

 شدت بهآورید،   می ارزش خود را پایین وقتی.نسبت به خود داشته باشید
ماند تا   نمیتان باقی  برای نیروییو دیگرشوید   میمشغولو  غرق در خود

 .دیگران را محبت کنید
.  که از خود بیزارندسانی دشوارتر از همه است؟ با آنهامعاشرت با چه ک

. توانند دیگران را نیز دوست بدارند زیرا چون خود را دوست ندارند نمی
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نفس ضعیف بیش از هر  عزت. معاشرت با چنین افرادی بسیار دشوار است
  .زند یز به روابط میان افراد صدمه میچ

 کاری غیرممکن  کهطلبید  از دیگران می باشد ضعیفتان نفس عزتاگر 
کفایتی   بی موقعی که احساسخواهید  از آنها می یعنی- دنتان انجام ده برای

  خدا اما.دناحساس کفایت و قابلیت ایجاد کندر شما  ،کنید  میو ناتوانی
فرد خود بدرخشید، و سهم خود را در   منحصربهشما با زیباییخواهد  می

  .باغ او انجام دهیدتزیین زیباسازی و 
 

ترین   مهم.کند  میدار  ضعیف خدمت مسیحی ما را خدشهنفس عزت. ۴
شود اعضای بدن مسیح وظایف خود را در قبال   میمانعی که باعث

خواهید   میمختلف بدن انجام ندهند چیست؟ وقتی از افرادهای  بخش
 چیست؟گویند  که میاری در بدن مسیح انجام دهند، نخستین چیزی ک

توانم در   نمیشوید؟ من  میکانون شادیهای  آیا معلم یکی از کالس«• 
 ».جمع بایستم و صحبت کنم

گذارید؟ نه،   می خود را در میان زندگیشهادتات آیا در جلس«• 
 ».توانم نمی

 ».میرم  می از ترسدهید؟ نه،  میبشارت خانه به خانه انجام«• 
 ؟ چرا از مریمبخوانید سرایندگان سرود ۀدر دستمایلید آیا «• 
 ».پرسید؟ صدای او از صدای من بهتر است نمی

 خود را برای پیشبرد کار خدا ًصرفاما شبانان در سیالب افرادی که 
های  من در مورد چیز. ایم کنند، غرق شده  میناچیز و کم اهمیت قلمداد

توانند هر کاری را انجام   نمیدانم که همه  می.کنم  نمیغیرممکن صحبت
برادر، من لکنت «: گویند  میشناسم که  میمن اشخاصی را در کلیسا. دهند
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توانم کار   میعطای من صحبت کردن در جمع نیست، ولی. زبان دارم
فراخور عطایی که دارد در بدن به  تواند می  هر کسی».دیگری انجام دهم
 .ام دهدمسیح کاری انج

د کار خود از افراد سرشناس که خدا برای پیشبراید  آیا تاکنون دقت کرده
 را مرور کنید، از موسی که در مقدس کتابکند؟   نمیاستفادهستارگان و 

ننه که  کند گرفته تا مرقس بچه  می به لکنت زبان خود اشارهًدائماحضور خدا 
گفت اکثر  میپولس بود وقتی حق با . دنبال پولس و برنابا راه افتاده بود به

رسد   مینظر به.  نیستندزاده  نجیبشوند حکیم و توانا و  میکسانی که انتخاب
کند، به آنها کاری   می انتخاباند یها و کاست ضعفخدا کسانی را که دارای 

  و.کند  می افاضه را به آنها و سپس فیض کافی برای انجام آن کارسپارد یم
. زادگان و ستارگان نیست نجیباص حکیم، توانا و اشخ متشکل از این گروه

  )۳۳ -۲۶  :۱تیان قرن۱(
عالی را که خدا های   ضعیف فرصتنفس عزتمشکل در این است که 

. برد  از بین می،برای نشان دادن قوت و توانایی خود از طریق شما مهیا کرده
هایم فخر  پس با شادی هرچه بیشتر به ضعف«: فرماید  میپولس رسول

ند تا ک  میها فرصتی عالی برای خدا مهیا ضعف چرا؟ زیرا این ».اهم کردخو
 ۀبه انداز  چیز هیچ). ۱۰ -۹ :۱۲تیان قرن۲ (ظهور برساند کمال خود را به

 چنین کند زیرا   نمی را ضایع و نابود اوِ خدمتْ خادمِفردِبینی  خودکم
  . که از طریق او کاری کنددهد نمیفرصت  شخصی هرگز به خدا

هند اتفاق افتاد های   در یکی از روستابازار  شنبهی را که در یکیا داستانآ
. و فروش به آنجا آورده بود؟ هر کسی کاالی خود را برای خرید اید هشنید
. ریسمانی بسته بودیک و به پای هر ، دسته بلدرچین آورده داری یک مزرعه

ا با ناراحتی دور ه ها را به چوبی گره زده بود و بلدرچین سر دیگر ریسمان
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 نظر به. چرخد  میقاطری که دور سنگ آسیابمثل گشتند،   می چوبآن
برهمنی متعهد و  اینکه  تاردها را ندا کس قصد خرید بلدرچین هیچرسید  می
ای  هاو به این تفکر هندو معتقد بود که باید به هر جنبند. من نزدیک شدؤم

او قیمت . تپید می و قلبش برای این موجودات کوچک احترام گذاشت
 ». آنها را بخرمۀخواهم هم می« : را پرسید و به فروشنده گفتها چینبلدر

 بسیار  گرفت راها چینپول بلدر اینکه پس از. فروشنده خوشحال شد
 »خواهم همه آنها را آزاد کنم  میاکنون«: متعجب شد که برهمن گفت

 »برای چه آقا؟«: فروشنده پرسید
شان باز کن و همه  ها را از پای ریسمان.  گفتمنشنیدی چه«: برهمن گفت

 ».را آزاد کن
ها را   سپس ریسمان». آقا، هرطور میل شما استچشم«: فروشنده گفت

  دوباره دور چوبها چین بلدر اما. را آزاد کردها چین کرد و بلدرباز
. باالخره، او مجبور شد که آنها را کیش کند تا پراکنده شوند. گشتند می
 دورتری رفته بودند ولی باز دور خودجای  اینکه  حتی با وجودها چینبلدر
  دور خود همچنانآزاد و رها بودند ولی  اینکه با وجود. گشتند می
 .ند گویی هنوز در بندکه  چنانچرخیدند می

 اینکه شما با وجود آیا  صادق است؟آیا این تصویر در مورد شما هم
هستید، ۀ او  فرزند خدا و عضو خانواد و،اید  بخشیده شده و،اید هرهایی یافت
ترین   مرگبار، ضعیفنفس عزت؟ بینید می خود را چون کرم و ملخ همچنان
 در  همچنان شما را تواند می، و عاملی است که  روانی شیطان استۀاسلح

 . بگرداندفایده بودن بیاحساس   ترس وِباطلچرخۀ 
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نی داشته است تا فرزندان ببینید پدر چه محبتی به ما ارزا«

روست که  از همین! و چنین نیز هستیم! خدا خوانده شویم
عزیزان، اینک . که او را نشناخت شناسد، چرا دنیا ما را نمی

ِفرزندان خدا هستیم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار 
دانیم آنگاه که او ظهور کند، مانند او  ّاما می. نشده است

  ».را چنانکه هست خواهیم دیدخواهیم بود، چون او 
  )۲ -۱ :۳اول یوحنا (
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  مان  ضعیفنفس عزتشفای 
 

 بخش اول
 کتابیپالستیک  ِجراحی ِمعروف ِپیش ماکسول مالتز، متخصصها  لسا

این .  که خیلی پرفروش شد"جدیدای  ه آیند،جدیدای  هچهر" نام نوشت به
صورت، پالستیک حی است از داستان افرادی که جراای  هکتاب مجموع

موضوع مورد بحث . زندگی جدیدی برای آنها به ارمغان آورده است
کند   میتغییرافراد  ۀوقتی صورت و چهر«سنده این است که نوی

 ».کند  میی باور نکردنی تغییرطرز به نیز شان شخصیت
ها  نه از موفقیت ، آن همآموخته تاز یهای درستدریج  بهاما دکتر مالتز 

بیمارانش بعد از یک از  هیچاو مالحظه کرد که . خودهای  کستبلکه از ش
افرادی که بعد از عمل . دهد  نمیتغییر رفتارپالستیک عمل جراحی 
 شبیه  همچنان قابل قبول بلکه زیبا پیدا کرده بودند ًصرفانه ای  هجراحی قیاف

تازه یافته بودند ولی ای  هآنها چهر. کردند  می رفتار"جوجه اردک زشت"
خود را بدتر از همه وقتی . کشیدند  می شخصیت کهنه خود را یدک مچنانه

شما . صورتم مثل سابق است«کردند که   میشکایتدیدند به او  در آینه می
دوستان اساس بود چرا که  یی بی البته این ادعا».اید ه چیزی را تغییر نداد هیچ

گرچه . بشناسندا توانستند آنها ر  میسختی  این افراد بهۀو اعضای خانواد
، اما بیماران دکتر مالتز گیری داشت تصاویر قبل و بعد از عمل تفاوت چشم

  هیچیم ها هگون« ،»همان بینی سابق استام  بینی«کردند که،   میمصرانه ادعا
 ».اید ه کمکی نکردهیچشما « ،»تغییری نکرده
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 فصل پنجم ۸۰

 "انسیبرنتیک رو"نام  به کتاب پرفروش دیگری ۱۹۶۰در سال دکتر مالتز 
کرد به مردم کمک   میاو هنوز هم سعی. نوشت.) م. یروانهای   پیامۀمطالع(

 برآمده و یا برطرف کردن چین و چروک ۀبار نه با اصالح چان کند، ولی این
 .تغییر تصوری که از خود داشتندبه ، بلکه با کمک شان صورت
د کلیگویا . خود را داردِچهرۀ خاص  دکتر مالتز هر شخصیتی ۀ عقیدبه

و عاطفی او  احساسی ۀ تغییر صورت و چهر درتغییر شخصیت هر فرد
 پرچین و چروک و بدترکیب، زشت و حقیر ،ْ احساسیۀاگر این چهر. است

 های  به رفتار همچنان ، فیزیکیۀتغییر چهر رغم بهباقی بماند، شخص 
 را نو  او شخصیتۀاما اگر بتوان چهر.  ادامه خواهد داداش پیشین نادرست
 . تغییر کندتواند می آنگاه کردرا برطرف آن  ِ و چین و چروکساخت
 رابطه با ۀ در زمینمان توانیم این موضوع را با توجه به تجارب  ما میۀهم

این .  کنیمتأیید با توجه به شناختی که از خود داریم همچنیندیگران و 
 بر رفتار، نگرش و  ما۱ۀانگار-یار جالب است که چگونه خودموضوع بس

 .گذارد  میتأثیر با دیگران نما  روابطۀ بر نحوًوصاخص
کرد که   میجیم، شوهر مری فکر.  بیاورمتان برایای  هدهید نمونباجازه 

برای  اینکه تر از او این موضوع را خیلی پیش. همسری بسیار زیبا دارد
وقتی مری را دیدم، به جیم حق . یند مطرح کرده بودبیامن پیش مشاوره 
 ،ست داشت نزد دیگران با مباهات از زیبایی زنش تعریف کندجیم دو. دادم
. شد  نمیبا محبت به همسرش بگوید که او زیباست هرگز خسته اینکه و از
کرد که با   میبرد و سعی  میقشنگ برای مری لذتهای  خریدن لباس او از
هر زنی در عمق . فزایدا بیش از پیش بر جذابیت او بی کوچکیهدایای

اما در .  داشته باشد با او رفتاریچنین دارد که شوهرش وجودش دوست 
 

1 Self-Image 
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 ۸۱ ۱/مان نفس ضعیف شفای عزت

رفتار شوهرش باعث بروز مشکالتی شده . کرد  میمورد مری وضعیت فرق
 فکر جیم آنچه  باًکامالبود زیرا تصویری که مری از خود در ذهن داشت 

 . متفاوت بودکرد می
لی  وزنی می از روی چاپلوسی ًصرفاها را  تو این حرف«: گفت  میمری

 ». این نیست که من زیبا هستمًواقعامنظورت 
 هر چه بیشتر سعی. جیم از این وضعیت ناراحت و خسته شده بود

 ، مشکالت بیشتر و بیشتربیند زیبا می ًواقعااو را کرد مری را قانع کند که  می
 .شد می

 و تونم خودمتو  می.دارمای  هنم چه قیافود  میممن خود«: گفت  میمری
 منو چرا.  تو مجبور نیستی با این حرکات به خودت زحمت بدهی.آینه ببینم
 .شد  می تکرارًدائما و این موضوع » هستم دوست نداری؟طور که همون

 زیبایی که به او خاطر به مری مانع از این شده بود که خدا را ۀخودپندار
بدتر از . ازداشته بوداین مسئله او را از دیدن حقیقت ب. داده بود شکر کند

 زیبا و پرمحبت او و شوهر  رابطۀ مانع از تداوماش هپندارهمه، خود
 .عاشقش شده بود

 بر ۀ مارانگا- انگاره چیست؟ خود- و یا خودهپندار-معنی خودحاال 
م شکل نسبت به خود داریتصورات و احساساتی که اساس مجموعه 

 های ترکیبتصورات و احساسات از من اغلب برای تشریح این . گیرد می
کنم   میاستفاده"  مبتنی بر مفهوماحساسات"و "  احساس مبتنی برفاهیمم"

  ما و احساسات عاطفی، تصورات ذهنی هر دو،شاملۀ ما پندارزیرا خود
 و مبتنی بر احساس مفاهیمتابع نظامی هستیم که متشکل از ما . است

 ما  مرکزی شخصیتۀاین موضوع هست.  است مبتنی بر مفهوماحساسات
 میان رفته از قلب و فکر سخن بهمقدس که در آن  ین متن کتاب بارزتر.است



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل پنجم ۸۲

کند خود او   میکه در دل خود فکر چنان زیرا «: گوید می کهاست  ۷ :۲۳امثال 
مان  بینیم که در اعماق شخصیت گونه می ما خود را آن. » است همچنان

 نگرش و ۀ نحو.کنیم کنیم و به همان شکل نیز رفتار می تصور و احساس می
 .استخدا با  با دیگران و مانما بیانگر رفتاراحساس 

 چیز  هیچ حیاتی دارد زیرا ی برای نوجوانان اهمیتًاین حقیقت خصوصا
  سالم وۀانگار-تر از این نیست که برای رشد در خداوند خود مهمبرای آنها 

 . پرورش دهندمسیحی را در خود
 خود ۀت مسیحی در اثر برجسۀدکتر موریس واگنر متخصص مشاور

  سالم را توضیحۀانگار-سه بخش مهم خود" حس کسی بودن"تحت عنوان 
   :دهد می

 

ی اتر این حس به معن مفهوم سادهبه  .دندوست داشته شحس تعلق و 
پذیرند، به ما   میخواهند،  میآگاهی از این موضوع است که دیگران ما را

 ًشخصامن . ندکن  میبرند و ما را محبت  میتوجه دارند، از وجود ما لذت
من با .  وجود دارد نیز در انسانکنم که این حس پیش از تولد  میفکر

و ام  مشاوره کردهاند  داشتهها  بسیار عمیقی در این زمینههای  کسانی که زخم
کودک  پیش از تولد ،معتقدم که حس طرد شدگی ریشه در رفتار والدین

  .لق خواهد کردندرت احساس تع اگر کودکی ناخواسته باشد، به. رددا
 

: گوید می  این حس باور و احساسی است درونی که.حس ارزشمندی
  ».من چیزی برای ارائه دارم. ممن با ارزش. آورند  میحساب مرا به«

 

  مبتنی بر احساسمفاهیم این حس از نوع . قابلیت و توانمندیحس
این توانم خود را با   میآیم؛ برمیکار  این ۀمن از عهد« گوید  که میاست

 دکتر ».طور که هست مواجه شوم توانم با زندگی آن  میشرایط وفق دهم؛
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 ۸۳ ۱/مان نفس ضعیف شفای عزت

 کنار هم درتوانمندی،  تعلق، ارزشمندی و اسحسا« :گوید می واگنر
  ».آورند وجود می به انگاره- خود احساسات مبتنی براز هگان سهای  مجموعه

 

 انگاره-منابع خود
سازند   قادر می راعبارت دیگر چهار عامل فرد  به یاچهار منبع و

این چهار عامل عبارتند از دنیای بیرونی، دنیای . اش را بسازد خودانگاره
در این فصل به .  او و خدا و کالم،شرارتهای   نیروتمامدرونی، شیطان با 

 و  رشد در آن ماۀکه خودانگار جاییو دنیای بیرونی یعنی به نخستین منبع 
 .کنیم نگاه میکند   مینمو

اند و بر  شدهمنتقل  ما  نسلبه عواملی است که تمامونی شامل دنیای بیر
 دنیای بیرونی شامل تجربیات .اند  اثر گذاشتهمانوجوانی ، و طفولیتتولد، 

 مای دنیای بیرونی داشتهاز تجربیاتی که . است  تا زمان حاضر بدو تولدازما 
 و مای ه نوع پرورشی که یافت، و استما سایرین با  طرز رفتارۀدهند نشان

. مای  زندگی خود با دیگران ارتباط برقرار کردهۀچگونه در دوران اولیاینکه 
از ۀ ما  که والدین و اعضای خانوادهایی  پیام بازتابی است ازًاین دنیا اساسا
 ما  بهْود صدا، رفتار، کلمات و عملکرد خِنُچهره، تهای  طریق حالت

 .اند هفرستاد
 برای تشریح روابط ،هاعی برجستروانشناس اجتم ،مید جرج هربرت

 استفاده "ای  آئینهِخویشتن" ِ جالبِاز اصطالح ْ خودِفرد با دنیای بیرونی
شود،   می از خود دارد اما وقتی بزرگ محدودیِدرکیک کودک . کند می
او این . پروراند  میو تصویری از خود در ذهنبرد  پی می ها تفاوتبه کم  کم

؟ از بازتاب رفتار افراد مهمی که در آورد دست می بهتصویر را از کجا 
 .زندگی او وجود دارند
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 محبتاو در بطن فصل . استجلو زده  ها از دکتر مید پولس رسول قرن
 همین  رشد، ازصحبت از ، هنگام)۱۲-۹آیات (قرنتیان اول  ۱۳یعنی باب 

   :کند میایده استفاده 
 

وقتی کودک . دانش من ناقص است، حتی در مورد خودم«
 کردم و واکنش نشان  می رفتاراندیشیدم و ، کودکانه میبودم
کودکانه را رها های  اما وقتی بزرگ شدم رفتار. دادم می

. بینم  میبازتابی از آن رافقط کردم، گرچه هنوز هم در آینه 
  راسپس خدا و واقعیت. م کامل خواهد شداما یک روز دانش

  فهمیده است اماً هر چند خدا کامال مرا. دید خواهمرو روبه
ً کامالاکنون دانش اندکی دارم ولی در آینده خویشتن را 

امروز شناختی جزئی از خود دارم زیرا . خواهم شناخت
نویسنده . (»بینم  می و کدرمات  خویش را در آینهۀچهر

  .)م .آیات را با کلمات خود بازنویسی کرده است
 

اخت او نسبت  بودن درک و شنمحدود کودک ِیکی از خصوصیات بارز
برای بالغ شدن در محبت گاهی الزم است که شخص آن را . به امور است
خود  تصورات و احساساتی که نسبت به.  کامل درک کندطور بهرو در رو و 

 با نما داریم اغلب بازتاب تصورات و احساساتی است که اعضای خانواده
ها نه تنها به  ین بازتابا. کنند  میء صدا و رفتارشان به ما القاِنُ بیان، تۀنحو
.  هستند نیز در آیندهما کیستیم، بلکه بیانگر شخصیت گویند که  میما

 صورت بهتدریج بخشی از وجود ما شدند، ما  ها به که این بازتاب زمانی
 .ایم دیدهمان  ه خانوادِ اعضایۀخواهیم آمد که در آئینهمان شخصیتی در
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؟ در یک آینه خود را قدبلند اید شدهشهر بازی  ۀتاالر آینتا حاال وارد آیا 
 در  وتان دراز شده است،  پاهایۀتان به انداز های  دستکه حالیدر  - و الغر
 ی نیز هست که دیگرۀآین. بینید  می، گرد و قلمبهیتوپدیگر چون  ۀآین

و از  از کمر به باال شبیه یک زرافه  راآدمکه  ، از این دو آینه استترکیبی
 .دهد  نشان می اسب آبیمثلکمر به پایین 

کسی  برای ًخصوصام  استدار خندهًها واقعا  تصویر منعکس در این آینه
چه .  قرار گرفته استتاندار  خندهۀ قیافتأثیرو تحت ه، که کنار شما ایستاد

ویر را براساس ا که تصاند  طوری ساخته شدهها آینهاین است؟ افتاده اتفاقی 
 .دهندنشان ب  آینهۀ شیشۀ زاویِ انحرافِمیزان

اگر مادر، پدر، خواهر، . اید  خانه برده را بهها آینهفرض کنید که حاال 
گذار دوران تأثیربزرگ و یا یکی از اشخاص  برادر، پدر بزرگ، مادر

؟ هر بار افتد مید چه اتفاقی دهبرا به دلخواه خود زاویه  ها   آینهتان کودکی
. خود را در آن خواهید دیدچهرۀ از  تغییر یافته  شکلینگاه کنیدها  که به آینه

 ۀدر آین  کهرا ی؟ چندی نخواهد گذشت که تصویربعد چه خواهد شد
 ۀپس از مدتی نحو.  خواهید پذیرفتْ تصویر خودعنوان بهاید  دیدهخانواده 

 ۀ شما با مردم متناسب با تصویری خواهد بود که در آینۀگفتار، رفتار و رابط
 .اید ه دیدهخانواد

ساعتی "نام  هست بهبخشی کارم  که در آن مشغول بهای  همشاوردر مرکز 
خود را مشکالت ترین    در این بخش عمیقمردم. "دلۀ برای باز کردن سفر
شود این   میی که در این ساعت مطرحسؤال. گذارند  میآشکارا در میان

عیسای مسیح شود که برای   میچه چیزی در زندگی شما مانع از این«: است
مشکل روز بعد از ظهر خادمی برای در میان گذاشتن   یک»باشید؟ترین به

قیافه و موفق بود  ساله، خوش او مردی چهل. میان جمعیت بلند شدخود از 
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شبان کلیسایی بزرگ و در حال رشد . داشترا موقعیت زندگی  بهترینو 
کفایتی و کشمکش   بیاو احساس عمیق خود را در خصوص ترس از. بود

 مردم حساس نظر به نسبت ًاو شدیدا. کردبیان احساس حقارت اش با  دائمی
 شترس او مانع از اقدام. شد  می خردانتقادترین  بود و در مقابل کوچک

  آن رهبری سمتا او را بهشده بود که خدی  خدمات خالق آغازبرای
 .کرد می

 این  ازدانی، می«: گفتپس از این جلسه، رهبر یکی از کلیساها به من 
چرا شخص . داشتمن سخنانی را چنین انتظار شنیدن  ه هیچ وجهبخادم 
ای  ه مشکلی داشته باشد؟ او خانوادچنین او باید مثل قیافه و موفقی  خوش

توانستم تصور کنم که   نمیگاه هیچ. بسیار خوب و کلیسایی عالی دارد
 ». دردی در قلب خود داشته باشدچنین مردی چون او 

 دانستم که پدرش نسبت به او  می.شناختم  میرا آن خادم ۀاز قضا خانواد
 بسیار عمیق یتأثیرکودک تصویر بر ذهن یک  و این ،مالحظه بوده است بی
تو ارزش «: دهد  پیامی به او می،گذراند نمی فرزندش وقت اپدری که ب. دارد

 ».تری دارم مهمهای  این را نداری که من برای تو وقت بگذارم؛ من کار
 نیز کرد و مادرش میسرخورده و مأیوس  ًدائمادرش او را دانستم که پ می

. اصطالح روحانی به او کمک کند کرد با ابراز احساسات آبکی و به سعی می
که چه کرد  ی می به او یادآورًدائمابه او کمک کند  اینکه مادرش برای

ترش که جذاب و  انتظاراتی از پسرش دارد و او را مدام با خواهر بزرگ
،  انتقاد و مقایسه،کمبود توجه دانستم  می.کرد  میهوش بود مقایسهبسیار با
 بر سال ِ طی سیها جراحتاین . ا مخدوش کرده بود او رنفس عزتچگونه 

ش  و خدمات پایین آوردهاو راهای  ظرفیتو ،  بود گذاشتهتأثیرشخصیت او 
 .دکرده بومختل را 
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  تا تمامه من در جستجوی کسی هستم ک برسدنظر به چنین شاید 
در این دنیای سقوط کرده .  نیستچنین تقصیرها را به گردن او بیندازم، ولی 

اکثر والدینی را . کنند  می وظایف خود ناقص عملبه والدین ۀو ناقص، هم
. دهند  میآید انجام شان برمی  کاری را که از دستبهترینشناسم   میکه
ِهای انتخابی آنها نیزسفانه الگوأمت یرا این زنجیره تا زند ز  نمیدل  چنگی بهِ

های   قائن و هابیل شاهد دعواً مطمئنا. بوده استطور همینآدم و حوا 
ند دبون ً نیز احتماال خانوادۀ خوشبختی آنها.اند هبسیاری بین والدین خود بود

 .خود را کشتچرا که در نهایت برادری برادر 
را مقصر  ما مقصریم، اما سعی من بر این نیست که کسی ۀگرچه هم
برعکس، سعی من بر این است که به خودمان کمک کنیم تا به . جلوه دهم

ییم  شفادریابیم کجا محتاجدرک و بینشی دست یابیم تا براساس آن بتوانیم 
 .مان داریم نفس عزت ِاحتیاج به بازسازیکجا و 

 ِ والدینهمچنیندارید؟ نوجوانان و ْبه تصویری جدید از خود نیاز آیا 
شخصی . احتیاج دارندتصویر به این شان  ی پرورش فرزندانبراجوان 

ست که خدا  ا بخشی از زندگی شماْدوران کودکی« : گفته استچنین 
 هایی در هیکل وجودتان بسازد تا وقتی بزرگ شدید در آن اتاقخواهد  می

  !  چه فکر زیبایی».مسکن بگیرد
دارند تا والدین افتخاری بزرگ و مسئولیتی خطیر و سنگین بر دوش 

 .ریزی کنند شان را پی  فرزندانۀانگار- یعنی خود، این هیکلۀطرح اولی
شود که ارزش چندانی ندارد، در آینده برای القاء  چنین اگر به کودک 

اگر به او تلقین شود . گفتار و کردار خود ارزش چندانی قائل نخواهد بود
صی به من شخ. دشکفایت هم خواهد   بیکفایت است،  بیعرضه و  بیکه

 دارم سخن پدرم است که همیشه خاطر بهچیزی که بیشتر از همه « :گفت



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل پنجم ۸۸

  پیدااونو، تو هوجود داشته باشاه اشتباه یه ر ه فقطاگ” :گفت  میبه من
  »“!کنی می

 
 ، مشکلاوشده باشد برای به کسی تقلین  ی ضعیفنفس عزت چنین اگر 

دوست را او  که احساس کند خدا ،و حتی گاهی غیرممکن خواهد بود
 جایی داشته خدا پادشاهی ارزش این را دارد که در  و؛پذیرد  می ودارد،

به هیچ روحانی   بزرگهای  از کشمکش بسیاری.باشد و او را خدمت کند
 ۀنتیجها  کشمکشبرخی رسد   مینظر بهگرچه .  ندارند روحانی ریشۀوجه

 ِ ماحصلولی در واقع این وضعیتباشد   گناهکاریداوری خدا بر وجدان
  را ضعیفنفس عزتاست که  ربیَخُم  و شومِمفاهیم احساسی ِکرد عمل
 .آورد  میپدید

 

 شرلی
وقتی .  بودمقدس کتابشرلی همسر یکی از شاگردان من در آموزشگاه 

درد دلش را بیرون وقتی شرلی .  ساله بود۲۵آمد پیش من برای کمک 
 بسیاری در زندگی  او و همسرش اختالفات. راه افتاد اشکی، سیالبریخت
او .  تنش بود در با همکارانش در محل کار نیز او و، خود داشتندمشترک

 را تغییر لشران خود کنار بیاید بارها شغنتوانسته بود با همکا اینکه خاطر به
که در امر تعهد، بشارت، خدمت بسیاری  های با وجود تالش. داده بود

 به هیچ وجهبا خدا اش  ه، از رابطداد می از خود نشان مسیحی و دعا
 .خوشنود نبود و مطمئن بود که خدا نیز از او راضی نیست

 ۀ خان: او را از مواهب بسیاری برخوردار کرده بودندوالدینش
و تعهد عمیق مسیحی و باط انضشان، احساس امنیت، کار سخت،   یروستای



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۸۹ ۱/مان نفس ضعیف شفای عزت

 والدین شرلی به واقع نمک روی زمین محسوب. معیار باالی اخالقی
نسبت  هگون  ولی اجباری و وظیفه صادقانهشدند و شرلی از آنها محبتی می

 .مقدس و کلیسا آموخته بود تاببه خدا، ک
در  به این نتیجه رسیدیم که گرچه والدینش ًاما من و شرلی تدریجا

. ولی روش آنها نادرست بوده استسنگ تمام گذاشته بودند خدمت به او 
 شرلی تعریف و تمجید ش با دیگران ازردنمقایسه کطور مشروط و با   بهآنها
  :کردند می

 

 »... خوبی هستی وقتیخیلی شرلی، تو دختر «• 
 ».ین نشمو هسایلی دختر همَسمثل وقت   هیچشرلی، امیدوارم «• 
 »... این خوبه شرلی، اما«• 
  »... اما...ه اگ...  داریم وقتیتما دوست«• 

 

کرد از همه جلو   میسعیکودکی شرلی در ! چقدر شرط و شروط
او در . یجه برسد و تقال کند و به نت تالشعمل کند، نحو بهترینبیفتد، به 

 هادانید که برخی از دختر  می.جز یکی کرد به ها خوب عمل می ۀ عرصههم
شرلی یکی از . کنند  میتصور" جوجه اردک زشت"بلوغ خود را دوران در 
ند تا خود را به همان کرد به او کمک ک  می بود و پدرش سعی دخترهااین

ا به  دختر خود را دوست داشت، اما بارهًواقعااو .  بپذیردصورتی که هست
 پدرش ».ریزمینی هلو عمل بیا ی از سیبنتو  نمینی، تودو می«: او گفته بود

دانست که با   نمیکند، ولی  میکرد با این کار به دخترش کمک  میفکر
. کند  می او را نابودفسن عزتمجروح کردن و دلریش ساختن دخترش 

و خود را شده بود  زمینی است بزرگ که شبیه سیبتصور شرلی با این 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل پنجم ۹۰

 زمینی زیر خاک سیبباید مثل دانست که  میای  هشخص زشت و بدقیاف
 .رشد کند

بر تمام ابعاد زندگی او زمینی چطور  من و شرلی دیدیم که تصویر سیب
او . م باز حساس کرده بودتأثیر گذاشته بود و او را چگونه مثل یک زخ

کرد؛ حرف شوهرش، دوستان،  گفتند اشتباه تفسیر می هرچه را دیگران می
توانست خدایی را  او چگونه می. همکاران، خانواده و حتی کالم خدا را

زمینی آفریده بود؟ چه خدای  دوست داشته باشد که او را همچون سیب
 ما از خوردن همۀ. توانست شوهرش را بپذیرد  نمیهمچنین! بدی
  .زند دل نمی  ولی ظاهرش چنگی بهبریم زمینی لذت می سیب

ما تمام این خاطرات دردناک را . های شرلی بسیار عمیق بود زخم
طی دوران . از او خواستیم شرلی را شفا بدهد حضور خداوند بردیم و به

کردم، و اغلب او را  ندرت او را شرلی صدا می طوالنی مشاوره، من به
  .زدم صدا می» هلوی من«و یا » خداهلوی «

به ریزی کنم و   او را از نو برنامهۀانگار-کار بعدی من این بود که خود
 فیض خدا واکنش نشان نسبت بهانگیزی  طرز شگفت  شرلی بهاین ترتیب

 دختر خدا قبول کرد و بازشناخت، عنوان بهوقتی او هویت خود را . داد
 احساسات و تصورات تمامند و کاجازه داد تا محبت و فیض خدا عمل 

این یکی از تغییرات . د ببردبا خوبشوید و  او را ۀگون زمینی سیب
ظاهر  او به. ظاهر او نیز تغییر کرد. ما  که من تاکنون دیده استیهتوج قابل

تر از   جذاببه این ترتیبرسید و   میداد و به خودش  میخود نیز اهمیت
او به انسانی . ی با مردم برقرار کند بهترۀو توانست رابط  شده بودپیش

 .بوددرک کرده  یک مسیحی عنوان بهتبدیل شد که ارزش واقعی خود را 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۹۱ ۱/مان نفس ضعیف شفای عزت

صحبت  سخنران مهمان عنوان بهبعد وقتی در ایالتی دیگر ها  لسا
زیبا در بغل ای  ه دختر بچکه حالیکردم، پس از اتمام جلسه شرلی در  می

  به دخترک زیبا نگاهکه حالیدر . ا بود زیبًواقعادختر او . آمدپیش من داشت 
  محصولی بارهمچنین  ای زمینی  سیب هیچشرلی «: کردم به او گفتم می
 مثل« :خندید گفت  میکه حالی او با خوشحالی لبخندی زد و در »!یاره نمی

  »؟ نیستطور اینهلو زیبا است، 
  



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 

  
خاطر انسانی پارسا  ندرت ممکن است کسی به حال آنکه به«

ن خود بگذرد، هرچند ممکن است کسی را این از جا
ّاما  .شهامت باشد که جان خود را برای انسانی نیک بدهد

گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز  خدا محبت خود را به ما این
پس چقدر بیشتر، اکنون  .گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد

واسطۀ او از  ایم، به که توسط خون او پارسا شمرده شده
زیرا اگر هنگامی که دشمن  .ب نجات خواهیم یافتغض

واسطۀ مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم،  بودیم، به
وسیلۀ حیات او  چقدر بیشتر اکنون که در آشتی هستیم، به

واسطۀ  تنها این، بلکه ما به نه .نجات خواهیم یافت
که توسط او از آشتی برخورداریم، عیسای مسیح خداوندمان 
 ».کنیم خر میدر خدا نیز ف

  ۱۱ -۷ :۵رومیان 
 

 دل و با تمامْخداوند خدای خود را با ” : عیسی پاسخ داد«
این نخستین و  “. فکر خود محبت نماتمام جان و با تمام

ّدومین حکم نیز همچون حکم  .بزرگترین حکم است
ات را همچون خویشتن  همسایه”: نخستین، مهم است

ریعت موسی و  شتماماین دو حکم، اساس  “.محبت نما
  ».های پیامبران است نوشته

 ۴۰ -۳۷ :۲۲متی 
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 فصل ششم

  مان  ضعیفنفس عزتشفای 
 

 بخش دوم
 که هایی برداشتاز احساسات و است ای  ه مجموعما ۀپندار-خود

 .کنیم  میرا از چهار منبع دریافتمان  هپندار-ما خود. یمنسبت به خود دار
 صحبت ۵ورد آن در فصل اولین منبع، دنیای بیرونی است که در م• 
 .کردیم
کنیم   میاز دنیای بیرونی تصاویر و احساساتی در مورد خود دریافتما 
نوع تربیت، محبت، مراقبت و . شوند  می اعضای خانواده منعکسۀکه از آین

بیانگر نوع شخصیتی آموزیم  می کودکی  رشد وزبان ارتباطی که در دوران
 .است که در آینده خواهیم داشت

 فیزیکی، از خصوصیاتست که  امین منبع، دنیای درونی مادو• 
این . گیرد ، شکل میآوریم  میاحساسی و روحانی که با خود به این دنیا

 و کرد  عملنحوۀشامل حواس، اعصاب، ظرفیت یادگیری، خصوصیات 
 دچار عیب و نقص واز ما برخی اما دنیای درونی . واکنش نشان دادن است

 .اشکاالتی است
برف به شکل های   دانهمثل آنها .  شبیه به هم نیستندیو کودکدهیچ 

به کمک کتابی کودکان دارند  والدینی که سعی. اند متفاوتای  العاده قخار
 شبیه به هم ً کامال گویی آنها، چنان کهخود را به یک شکل تربیت کنند

ی دانند من در مورد چه چیز  میوالدین شما. کنند  می اشتباه بزرگی،هستند
ید مجبوربرای آرام کردنش که هست برای مثال کودکی . کنم  میصحبت
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ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل ششم ۹۴

 هم هست  دیگریاما کودک.  حاال تربیت کردنش بماندبزنید،دست به تنبیه 
صدای خود را برای آرام کردنش حتی  که مجبور نیستید مثل گل حساس

از ای  همجموعگوید  میاین تفکر که . او بلند کنیدروی دست و یا  باال ببرید
ی ها تفاوت. استمعنا  بی است  برای تربیت کودکان کافییاصول پرورش

نشأت  ما  متفاوتِ روانیهای های شخصیتی و قابلیت  از تفاوت،رفتاری
 .گیرند می

 شناسی رواناست که ما از جا  این. اما عامل روحانی نیز وجود دارد
ز نگرشی که  یعنی اگیریم،  فاصله میپرستانه گرایانه و بت دنیوی، انسان

ما مسیحیان . بیند  میطبیعت انسان را در اصل خوب و از نظر اخالقی خنثی
خدا در کالمش بر ما آشکار کرده است که وقتی وارد .  نگرشی نداریمچنین 

 بدی سمت به برعکس،  بلکه. نیستیمخنثیاز نظر اخالقی شویم  میاین دنیا 
 . نامیم  میگناه اولیه این تمایل را  ما.و انجام عمل بد تمایل داریم

آدم و حوا از وقتی . نیستاولیه  خیلی هم  ماگناهکه حقیقت این است 
محوری و غرور در پیش -م با خودأ تو زندگی نااطاعتی کردند وخدا

  با.دگناه شوسیلۀ انتقال روابط بشری  حاکم بر  قوانین و اصول تمامگرفتند،
 جهل ها، ص از طریق شکستناقای از پرورش   چرخه و حوااولین گناه آدم

وجود آمد و ادامه  هبمشروط  بدتر از همه محبت و نادانی، اعمال ناصحیح و
 .یافت

 ما .سازد میراث آدم و حوا هر انسانی را در این گناه شریک و سهیم می
ما . میاشتباه متمایلسمت  به، بلکه  خنثیًکامال ، نه این دنیاود بهبه هنگام ور
  و نامتعادل موجوداتیما. عادل نیستیمخود مت  غرایز و، امیالها هدر انگیز

مان،  ی در طبیعت نقصچنین  وجود خاطر بهم و یاشتباه متمایلسمت  به
 .اند  نامتعادل نیزمان و عملکردهایها  واکنش



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۹۵ ۲/مان نفس ضعیف شفای عزت

: که در امر مشاوره کمک بسیاری به من کردچیزی شنیدم پیش ها  لسا
کودکان  ».سرین دنیا هستندمفترین  و بد ها صوت ضبط بهترینکودکان «

ما مثل کنند و چون  میجمع شان را   اطرافناقصبسیاری از اطالعات 
 شان انگاره-کنند و این بر خود  میمحورند، آنها را نادرست تفسیر-خود
والدین چقدر با فرزندان خود  اینکه نظر از  صرف.گذارد  می عمیقیتأثیر

بلوغ با این فکر به سن فراد رسد اکثر ا  مینظر بهکنند،   میخوب رفتار
 بشری ماطبیعت  بخشی از ًتقریبا این ».ولی من نهی خوبتو «رسند که  می
 .ستا

. رف نیستیمِسازد که ما قربانی ص  می این موضوع را روشنمقدس کتاب
در آینده چه کسانی خواهیم  اینکه همه گناهکاریم و در برابر هویت خود و

اشخاصی را  اینکه  شفا یابد مگرًکامالکه ام  من کسی را ندیده. بود مسئولیم
ببخشد و اند  که به او آسیب رسانده و در حق او اشتباهی مرتکب شده

  .اشتباه خود بپذیردهای   بخشش خدا را برای کارهمچنین
 این منبع بر تأثیرتر در مورد   و پیش،است شیطان سومین منبع• 
تنفری ز احساس شیطان در سه نقش ا.  ضعیف صحبت کردیمنفس عزت

 شیطان :کند  میمرگبار استفاده  سالحیعنوان به که نسبت به خود داریم،
و ) ۱۰ :۱۲مکاشفه  ( استزن ، مدعی و تهمت)۴۴ :۸ یوحنا ( استدروغگو
  ).۴ :۴تیان قرن۲ (کند  را کور میماهای  ذهن

 ۀاکنون از مرحل. است خدامبتنی بر کالم  ۀانگار-چهارمین منبع خود• 
 ِ جدیدۀانگار- قوی ساختن خودسمت  به ضعیف ۀانگار-وددشوار خ

رویم،  میدرمان سمت  به بیماری ۀاکنون از مرحل. رویم  میمسیحایی پیش
 .دعملی وجود دار یهای  ضعیف قدمنفس عزتزیرا برای شفای 
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 مالح کنیالهیات نادرست خود را اص
. دن را اصالح کنمان نادرستهای   خدا و کالمش باورماجازه دهی

 که از نظر خدا گناه محسوباند  پیشه کردهتفکری بسیاری از مسیحیان 
ممکن است  .اند نیز پوشانده ی الهیاتآنها بر این تفکر اشتباه جامۀ. دشو می

بیاندیشید توانید اشتباه   نمی.ساخته باشیدصوابی  برای خود شما نیز از گناه
داشته   باور اشتباهتوانید  نمی.زندگی کنیدداشته باشید درست و انتظار 

 .باشید و همزمان براساس حقیقت زندگی کنید
ْ خوار شمردن خود، باعث است کهاین  بر  مبنی اشتباههای باوری ازیک ِ

 و اساس تقدس و پاکی ، مسیحیِشود و بخشی از فروتنی می خدا خشنودی
 .است

ْخوار شمردن خود، نه تنها حقیقت این است که اما   ِ واقعیِفروتنیِ
حکم ترین  بزرگ. است ت مسیحیِخالف تعالیم اساسیبلکه ی نیست مسیح

دومین حکم . این است که خدای خود را با تمام وجود دوست داشته باش
 خود را چون وجود ۀ این است که همسایاست که بسط همان حکم اول

خدا را :  دو حکم وجود ندارد بلکه سه حکمجا ایندر .  کنیمخود محبت
خودت را دوست داشته باش و دیگران را دوست دوست داشته باش، 

به عیسای مسیح  دوم قرار دادم زیرا ۀ را در مرحلْمن خود. باشداشته 
ی خبر. استاساس محبت به همسایه  ،ْکه محبت به خودگوید  میوضوح 

 آن را که فرق چندانی ندارد .کنند را درست درک نمی ْمحبت به خود
 است موضوع در ایناهمیت  ،میمبناخودارزشمندی حس  و یا نفس عزت

مسیحیان آنچه بسیاری از برخالف ( ْنحوۀ احساس ما نسبت به خودکه 
 . محبت مسیحایی به دیگران استِاساس )دارندباور 
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 موعظهعیسای مسیح در مورد این دو فرمان بزرگ   روزیپیش،ها  لسا
 سن تا به این« :و گفت آمدپیش من  از پایان موعظه بعد شخصی .کردم می

 ». درک نکرده بودم درستهرگز مفهوم سخن عیسی را
 »منظورت چیست؟«: گفتم
 کردید، ناگهان متوجه شدم که با خودم  میخوب، وقتی موعظه«: گفت

 اما در عمق وجودم “ خود را چون جان خود محبت نما،ۀهمسای”گویم،  می
  ولی از خودت بدار خود را دوستۀهمسای”گفت،   میشنیدم که  میصدایی

 فرمانی که در عمق ًمتأسفم که بگویم تا به امروز دقیقا مطابق“ .متنفر باش
 ».ام هزندگی کردام  وجود خود شنیده

ی که در آن در مورد روش صحیح محبت به خود صحبت ا  از جلسهبعد
 روم  میکلیسا به  است کهها سالمن « آمد و گفت  پیش منکردم، خانمی

که در مورد محبت به خود هستید بشری اولین واعظ و مم شما نظر بهولی 
خواهد   میکردم خدا از من  میفکرها  ل تمام این سا طی. کردیدصحبت

 »! بشومخودم را دوست نداشته باشم تا شخص فروتنی
 و دیگران را ْ؟ وقتی خدا، خودرا اصالح کنید الهیات خود داریدآیا نیاز 

). ۴۸ -۴۳ :۵ متی(د دهی  می کامل انجامطور بهکنید شریعت را   میمحبت
  جاللکرد و یا توصیه نمی آن را  شریعتبه هنگام اعالمعیسای مسیح 

 با اقتدار ، بلکهیهود عادت به انجام آن داشتندهای  که رابی چنان  ،داد نمی
 یعنی محبت درست .کرد تثلیث را بازگو میموجود در ِ جاودانی اصل

 خدا در بطن کل جهان این قانون اساسی.  و دیگرانْنسبت به خدا، خود
.  جاری استما بدنهای  این قانون در تمام سلول. هستی نوشته شده است

دارد نسبت به شخصی که از صحیحی  درست و نفس عزتشخصی که 
خدا . کند  میتر عمل  ضعیفی برخوردار است از هر نظر سالمنفس عزت
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ه تنها شما را به این صورت خلق کرده است و اگر با آن مخالفت کنید، ن
 .اید هبلکه درصدد نابودی خود برآمداید  کرده الهیات نادرستی را دنبال

 باال نفس عزتگرچه متون بسیاری از کالم خدا در مورد اهمیت 
و ترین   کنند، اما پولس رسول آن را اساس یکی از صمیمانه  میصحبت
به «: کند  می بین زن و شوهر معرفیۀروابط بشری یعنی رابطترین  مهم
مین طور، باید مردان زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هر ه

 کس  هیچزیرا . نماید  میکه زوجه خود را محبت نماید، خویشتن را محبت
 »کند  میهرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربیت و نوازش

 ).۲۹ -۲۸ :۵ سیانافس(
محبتی که مرد نسبت به « :ندک  می تفسیرچنین  فیلیپس این آیه را ۀترجم

دهد در واقع تعمیم محبتی است که او نسبت به خود   میزن خود نشان
که خداوند  چنان«. شود  می الهی این موضوع در آیه بعدی یافتۀ نمون».دارد

 بار دیگر پولس رسول خاطرنشان  سپس یک».کند  محبت مینیز کلیسا را
 و  کند را مثل نفس خود محبت از شما نیز زن خودیک خالصه هر«: کند می
 ).۳۳ :۵سیان افس (»بگذاردشوهر خود احترام باید به زن 

از . کند  میتأیید پولس رسول را ِ سخنِ روانشناختیِعدُ بِتَحِتجربه، ص
کنند زندگی   می محبتْرا چون خودشان  همسرانبرخی افراد آنجا که 
 تأثیر نیز  مشترکدگیر زنبْمهری به خود،  بی ناموفقی دارند، زیرا ِمشترک

خواهید زن و یا شوهر خوبی باشید باید بدانید که اساس   میاگر. گذارد می
 .است  و درک ارزش فردیْخود ِرشد و نموآن 

 امری است ،ینفس عزت چنین همسایه خوبی باشید داشتن  اینکه برای
 او. جا و مناسب است پولس رسول در این زمینه بسیار بههشدار . حیاتی
نه در بینا واقعباید مپندارد بلکه   هر ایمانداری خود را بیش از آنچهویدگ می
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چیزی را بیش از حد  بهاینه نه بینا واقعقضاوت . مورد خود قضاوت کند
و شیطان در این زمینه ما را کور . کند  میبها بیدهد و نه آن را   میجلوه

  داری مغرورببین، تو«کند که   میاو ما را متهم. کند  میدچار سردرگمی
 ».شوی می

 نفس عزت خالف این امر صادق است، زیرا شخصی که ًواقعاولی 
او نیاز دارد که در هر شرایطی . است ضعیفی دارد دائم در صدد اثبات خود

 .درست عمل کند تا بتواند خود را اثبات کند
محور خود.  استمحور خودً ضعیفی دارد شدیدانفس عزتشخصی که 

ممکن است   شخصی حتیچنین . نی خودخواهی نیست به معًبودن لزوما
خودمحور بودن . باشدخودمحوری نیز مبتال به  همچنانلی  و،خور توسری

او . اندیشد  به خود میونگرد  می به خود ًدائمابه این معنی است که شخص 
ً و دائما طوری دیگران را شودخودپرست  تبدیل به انسانی تواند می حتی

 . کنندتأیید  او راتحریک کند که
توانید بدون   نمیخود هستیدِفردی  ِنیازمند اثبات ارزشتا وقتی شما 

 رسد که آنها را نظر به چنین شاید .  دیگران را محبت کنیدقید و شرط
کنید تا به شما بقبوالنند که   میدوست دارید ولی در واقع از آنها استفاده

 .تان خوب است وضع
  و.شود  نمیتقدس و پاکی محسوبفروتنی و یا  ،ْ خودِ کردننفی

ارزش کردن خود  بی معنی ِ تسلیم کردن خود به خدا بهخودگذشتگی واز
 .نیست
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 نشأت بیابداز خدا تان  نفس بگذارید عزت
 های  نه از انعکاسبگیریدنشأت از خدا تان  بگذارید حس ارزشمندی
در   ضعیفنفس عزتشفای واقع  در. تان دارد دروغین که ریشه در گذشته

دهید که به  میآیا به شیطان گوش  .گیرید  میتصمیمی است کهِگرو 
 کار گذشته را بههای   زخمشود و ها متوسل می  یأسو ها ها، تحریف دروغ
که  یناسالم روحانی وغیر پندارها و احساسات ۀواسط بهگیرد تا شما را  می

دا و  خود را از خنفس عزت؟ و یا برعکس، اسیر کندنسبت به خود دارید 
 ؟کنید تقویت میکالمش 

  .توانید از خود بپرسید  می مهم مطرح شده است کهسؤالدر زیر چند 
 

  دوستش دارد خوار و حقیرًشما به چه حقی کسی را که خدا عمیقا• 
 دانم که خدا مرا دوست دارد، ولی من  میخوب،«شمارید؟ نگویید  می
 توهین به  ایمان، و به معنای تحریف این».توانم خودم را تحمل کنم نمی

این ابراز رنجشی است مخفی که نسبت به خالق .  او استخدا و محبت
گویید   میکنید، در واقع  میوقتی خلقت خدا را خوار و خفیف. خود دارید

شما آنچه . یدتفاوت  بیآید و نسبت به طراح نیز  نمیتان که از طرح او خوش
 شما از درک این امر که .نامید  میرا خدا پاک شمرده است ناپاک و نجس

 .قدر برایش مهم هستید عاجزید ه دارد و چتان قدر دوست هخدا چ
 شمارد خوار و حقیر  میمحترما به چه حقی کسی را که خدا شم• 
مالحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان «شمارید؟  می

ت که به ما داده نیسیک لقب  ًصرفااین ). ۳ :۱حنا یو۱ (»خدا خوانده شویم
ای حبیبان، االن فرزندان خدا «. ست اشده است، بلکه بیانگر هویت ما

 ). دومۀآی (»... هستیم
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 ارزش و حقیر  بیکنید وقتی پسر و یا دختر خدا را  میآیا فکر
 شود؟  می خشنود کاذبیِ فروتنیچنین شمارید خدا از  می

او قائل است شما به چه حقی کسی را که خدا ارزش واالیی برای • 
شمارید؟ میزان ارزشی که خدا برای شما قائل است چقدر   میخوار و حقیر

 هرچند در راه زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد،«است؟ 
 کند از  میلکن خدا محبت خود را در ما ثابت ... مرد نیکو ممکن است

و نه همین  ... ردهنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما ماینکه 
که عیسای مسیح  خداوند ما وسیله بهکنیم   میفقط بلکه در خدا هم فخر

خدا ارزش شما را ). ۱۱و۸ - ۷ :۵یان روم (»ایم ن صلح یافتهٓوساطت او اال هب
ی فرزند  ارزشی برای شما قائل است که حت چنان خدا .  کرده استماعال
 .ه استدادتان   خود را برای رهاییۀیگان

 تدارک عظیمی برای او دیده چنین ا به چه حقی کسی را که خدا شم• 
قدر زیاده پدر شما که در آسمان است  هچ«شمارید؟   میاست خوار و حقیر

 متی (»کنند خواهد بخشید؟  میسؤالنیکو را به آنانی که از او های  چیز
یپیان فیل (»رفع خواهد نمود ...خدای من همه احتیاجات شما را «). ۱۱ :۷
خواهد احساس حقارت و   میاین بدین معنی نیست که خدا از شما). ۱۹ :۴
 .کفایتی کنید  بییا

دقیق برای او دارد خوار و ای  هشما به چه حقی کسی را که خدا نقش• 
 شمارید؟   میحقیر
که ما را مبارک ساخت عیسای مسیح متبارک باد خدا و پدر خداوند ما «

که ما را پیش از  چنان . مانی در مسیحآسهای  به هر برکت روحانی در جای
. عیب باشیم  بیبنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و
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عیسای وساطت  هکه ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم ب
 ).۵ -۳ :۱سیان افس (»بر حسب خشنودی اراده خودمسیح 
 نود است خوار و حقیرشما به چه حقی کسی را که خدا از او خش• 
 »ما را مستفیض گردانید در آن حبیب« :فرماید  میشمارید؟ پولس رسول می

عیسای مسیح آیا سخنان پدر آسمانی را در هنگام تعمید ). ۶ :۱سیان افس(
). ۱۷ :۳ متی (»این است پسر حبیب من که از او خشنودم« دارید؟ خاطر به

 او این .» هستیمدر مسیحما « :دهد  میجسورانه به ماای  هپولس رسول اید
 او شما در مسیح هستید، پس در. برد  میکار  بار به۹۰ ًتقریبااصطالح را 

تو پسر محبوب من « :گوید می  وبیند  شما را در مسیح میخدا. یدمحبوب
 ». محبوب من هستی که از تو خشنودمهستی، تو دختر

؟ آیا از دگیر نشأت می از کجا  به خود دارید نسبت شمای کهبینش
ذشته و تفکرات اشتباهی گ های  آسیب؟ ازتان تعبیرات دوران کودکیءسو

من «: خود را تغییر داده بگویید  نگرشخواهید  میآیاتان مانده؟  که در ذهن
گو،  دیگر به شیطان دروغ. گذشته خود را باور نخواهم کردهای  دیگر دروغ

ی که خدا نظر بهمن .  گوش نخواهم دادگر زننده، کورکننده و تحریف تهمت
 نسبت به من دارد اهمیت خواهم داد و اجازه خواهم داد تا مرا از نو

و به شود محبت او بخشی از زندگی من  پر از ِارزیابی، و  کندریزی برنامه
  ».نفوذ کنداحساساتم بخش ترین   عمیق

 

  همکاری کنیدالقدس روحبا 
این کار .  همکاری کنید با خداْ خودِزیری باید در روند احیا و برنامه

گیرد، بلکه نیازمند زمان است و باید   نمی آنی و ناگهانی صورتصورت به
راغ ندارم که بتواند یک  مسیحی را سۀ تجربنوع هیچمن . تداوم داشته باشد
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به تازگی ذهن خود صورت « بایدشما .  شما را تغییر دهدۀانگارشبه خود
 حالت کار رفته در این آیه فعل به). ۱۲ :۲یان ومر (»خود را تبدیل دهید

به نسبت  است کهدیدگاهی نگرش و  ذهن بیانگر ۀو کلمدارد  استمراری
  . دارید،روندی روزمره عنوان به ،زندگی

 

  همکاری کنید؟القدس روحتوانید در انجام این کار با   میچگونه
 شما را کنترل شمارید  میهرگاه خود را خوار و حقیراز خدا بخواهید • 
دهید؟   میکند چه واکنشی از خود نشان  میوقتی کسی از شما تعریف. کند
 تشکر از شما. یدمتشکرم، خوشحالم که آن را پسندید«: توانید بگویید  میآیا
خوار و خفیف خود را به هزار و یک روش کنید   می و یا سعی».مکن می

تان بسیار دشوار خواهد  یاگر عادت دارید خود را خوار بشمارید، براکنید؟ 
بود که با این عادت مبارزه کنید، زیرا مدام تمایل دارید مطابق عادت رفتار 

 .پس با آن مبارزه کنید. کنید
 برای خداوند هم باید و ، امور بسیار مخرب استروحانیزه کردن

شما صدای امروز «: گوید می فرض کنید شخصی به شما. باشدناخوشایند 
 روحانیکلی  شما بعد» .لذت بردمخواندید  سرودی که میرا شنیدم و از 

البته که  ».واقع من نبودم، بلکه خداوند بود خوب، در«: گویید  میشوید و می
ولی مجبور نیستید هر بار این پاسخ را . خداوند بود و شما به او اتکا کردید

 .بدهید
ه شما بگذارید ب. بدارد و محبت کنددهید خدا شما را دوست باجازه • 

شما محتاج . تعلیم دهد که چگونه خود و دیگران را دوست داشته باشید
 همان ً دقیقا و پذیرش خدا دارید و اینتأییدشما نیاز به . محبت هستید

 که از ،های غلط ریزی  اما برنامه.کند  می در مورد شماکاری است که او
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 فصل ششم ۱۰۴

ن بسیار دشوار تا  برای، اعتماد کردن به خدا رادگیرن ر نشأت میمنابع دیگ
ترجیح  که دکنن می  دشوارتان  برای چنان را این امرواقع ، درکنند می
  .دهید به راهی که در آن هستید ادامه دهید می

 
بگذارید، تا بتوانید سر قدم  شفا ۀکنم که به عرص  میمن شما را تشویق

 . فرزند خدا بلند نگاه داریدعنوان بهخود را 
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باران و من شما  کشان و گران نزد من ای تمام زحمتبیایید «

یوغ مرا بر خود گیرید و از من . را آرامی خواهم بخشید
باشم و در نفوس   میدل تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده

خود آرامی خواهید یافت؛ زیرا یوغ من خفیف است و بار 
 ».من سبک

  ۳۰ - ۲۸ :۱۱متی
 

زیرا هر که . ماند  میقیپس برای قوم خدا آرامی سبت با«
که  چنان داخل آرامی او شد، او نیز از اعمال خود بیارامید، 

پس جد و جهد بکنیم تا به آن آرامی . خدا از اعمال خویش
 ».داخل شویم

 ۱۱ -۹ :۴عبرانیان
  



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 

 فصل هفتم

   پرستی کمالعالئم 
 
افسردگی انواع مختلفی دارد که از نظر شدت و درجه نیز بسیار 

من قصد دارم در مورد نوعی از افسردگی که از احساسات . متفاوتند
، یعنی گیرد  میتأروحانی نشِفهمی  کج ً و خصوصادیده آسیب

 . صحبت کنم"پرستی کمال"
  به عالمتقرمز رنگهای  آورم، پرچم  می زبانهرا بوقتی این کلمه 

  مسیحی ایمانِ ما به کمال این حقیقت ندارد کهآیا. درو  باال میمخالفت
 پرستی کمال مسیحی و ِ حقیقیِطلبی ولی بین کمال.  دارد؟ البته کهداریم

شاید در ظاهر به هم شبیه باشند، ولی . وجود داردتفاوت بزرگی 
 .میان این دو وجود داردبسیاری های  تفاوت

 پر از ِ، پاکی، تقدس، و زندگیطلبی  کمالِلَدَ و ب نوع تقلبیپرستی کمال
مقدس هایی  شخصیتما از  اینکه جای به ستیپر کمال. است روح مسیحی

 از ما ، کامل در مسیح استِهای شخصیت  همانا نشانه، کهمنسجم بسازدو 
 .سازد احساسی میِمجنونان ِفریسیان روحانی و 

کنید که این   میکنم؟ آیا فکر  میکنید که در این مورد اغراق  میآیا فکر
شبانانی مثل خود من یا شناسان و   روانِۀ ذهنموضوع ساخته و پرداخت

بین به   طی قرون متمادی، شبانان نکتهدهم که میاطمینان به شما است؟ 
 ۀکلم آنکه و خیلی پیشتر ازاند   برخورده دردمندیِ مسیحیانچنین 

عالج دانستند  نمی گرچه .اند هبه این امر توجه داشت شود، رایج شناسی روان
 .ولی مشکل را تشخیص داده بودندآن چیست 
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 چنین را  خوداز اطرافیان ، برخی فلیچر که معاصر جان وسلی بودجان 
   : کرده استتوصیف

 

 بر دوش سازند و  برای خود می سنگینهایبرخی بار«
 خاطر ه، بندو وقتی دیگر توان حمل آن را ندارکشند  می

برخی . شوند  دچار عذاب وجدان میی خیالیتقصیرحس 
به دام  اند بخشودنی شده نایمرتکب گناه اینکه نیز به خیال

ی  بسیار در یک جمله، آیا افراد.افتند  می واهیِایه ترس
دارند اما مثبت اندیشیدن نیستند که دلیل محکمی برای 

   »افکنند؟ برعکس خود را به دامان یأس و ناامیدی می
 

   :گوید  میچنین جان وسلی آن را 
 

ِبرخی بر این خصیصۀ عالی اخالقی، یعنی بیداری وج« دان، ِ
ند در هراسان افراد برخی. گذارند بیش از حد تأکید می

 ًدائما این افراد ؛ وجود نداردشان  دلیلی برای هراسکه حالی
 آلود تصور گناه چیزی را .کنند  میدلیل محکوم بیخود را 

آلود محسوب نشده   جای کالم خدا گناه هیچکنند که در  می
 وظایف آنهاکنند که برخی از امور جزو   می تصور.است

 جایی به آن امور امر  هیچ در مقدس کتاب که حالیست در ا
توان   چنین چیزی را می.نفرموده و سفارش نکرده است

. استآور   زیان نیز بسیارخواند که" وجدان وسواسی"
امکان دارد تسلیم این مصلحت در این است که تا جایی که 

سالمت  ،، بلکه به کمک دعا از آن آزاد شدهموضعیت نشوی
 ».ذهنی بیابیم
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 نام  نوشت بهپرستی کمال کتابی در مورد ی در دوران باستانخادم
؛ عنوانی که او "مقدس  کتابِکارگیری  به باۀ افراد عصبی و وسواسیمعالج"

  ! درست و به جا استًکامالبرای کتاب خود برگزید 
 

 عالئم
. است مسیحیان انجیلیمیان  احساسی ِمشکلترین    شایعپرستی کمال

 .نداحساسی درگیربیش از هر چیز با مشکل مراجعین من 
 این بیماری بسیار  تشریحکه  چیست؟ از آنجاپرستی کمالمفهوم 

خواهم برخی از عالئم آن را خاطرنشان   میتر از تعریف آن است، لذا راحت
 .کنم

 

  است کهی خصوصیت بارز این بیماری احساس."بایدها "ِاستبداد. ۱
 کافی خوب انجام دهیم قدر توانیم کاری را به  نمی هرگزگوید مدام به ما می

های   این احساس به تمام جنبه.  باشیم کافی خوبۀتوانیم به انداز  نمیو یا
 تأثیر خاص بر زندگی روحانی ما طور بهکند، ولی   میزندگی سرایت

اصطالح معروفی دارد که این نام کارن هورنای   بهشناسی روان. گذارد می
 حال چند نمونه از این ." بایدهاِاستبداد ":دهد  می توضیحًکامالوع را موض

  ":بایدها"
 

 ».دهمب بهتر انجام  این کار رامن باید«• 
 ».دادم  میبهتر انجاماین کار را  باید  میمن«• 
 ».دهمب بهتر انجام  این کار را بتوانمبایدمن «• 
 شهادت دادن در تمام کارهایم از آماده کردن شام تا دعا و «•

 ». کافی خوب عمل نکردمۀبه انداز



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل هفتم ۱۱۰

 »،باید« »توانستم، می«:  عبارتند ازانپرست کمال ۀ مورد عالقۀسه جمل
 ًدائما، کنند می  احساسی زندگیِدر این وضعیتافرادی که  ».باید می«
 تالشد، کشن ً دائما خود را جلو می، و»توانستم  اگر میفقط «:گویند می
  کامل به هدفطور بهد ولی هرگز نده  میخرج د و همت بهنکن می
  .ندرس نمی

 

ْخوارشمردن خود.۲ ً کامال ضعیف ِنفس عزت و پرستی کمال بین ۀ رابط.ِ
 ًدائما کافی خوب نیستید، ۀکنید که هرگز به انداز  میاگر تصور. آشکار است

 و ْ کافی از خودقدر اگر هرگز به. شمارید مینیز خود را خوار 
 هرگز  نیز، طبیعی است که فکر کنید خداشوید نمی راضی تان دستاوردهای
بهتر از این عمل توانی  میتو « :گوید می او همیشه. شود  نمیاز شما خشنود

 احساس رضایت وقت هیچحال  ید و در عینپرست کمال و اگر »!کنی
 ».ست االبته حق با شما«: خواهید دادپاسخ ًحتما  کنید، نمی
 هر قدر هم تالش کنید باز در جایگاه دوم پرست کمال ی فردعنوان به
ِدر پی اول   هر دوکه شما و خدا از آنجا. گیرید نه در جایگاه اول  میقرار

کوشید   میبنابراین. هستید، پس سعی شما همیشه ناکافی خواهد بودشدن 
 و خدایی را خشنود ْکنید تا خود می تالش  دوچندان از اول شروع کنید وتا

همیشه . شود  نمیو هرگز هم راضیرود  باال می ًدائما شایه کنید که تقاضا
ید که هرگز به مقصد ا  فردی ناالیق و،اید هکنید ناقص عمل کرد  میتصور
  .دارد نیز برنمیحال هرگز دست از سعی و کوشش  و در عین، نرسیده

 

 العاده قوجدانی فوْ خود، ِخوارشمردن و "بایدها" استبداد .اضطراب. ۳
 تقصیر، اضطراب و محکومیت  زیر چتر حسد کهنآور  میدوجو بهحساس 
گاهی اوقات این ابر . گیرد  شما را فرومی ابری بزرگ چون و،کند  میرشد
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و  ها بیداری در ًدرخشد، خصوصا  میرود و خورشید از البالی آن  میکنار
موقعی که  و یا کنند تان دعا می  برای روحانی، در مواقعی کههای همایش
 .کنید می القدس روح تسلیم ًمالکاخود را 
بسیار کوتاه است، درست مثل دفعات  خورشید  تابش زمانسفانهأمتاما 

 با دیگران در برکات خود راتان دعا شد و  قبل که به جلسۀ دعا رفتید و برای
 و زودی توسط طوفانی سهمگین رانده به روحانی  فضایاین. میان گذاشتید
حسی . دآی  میتان سراغ حساسات ترسناک بهبار دیگر ا یک. شود ناپدید می

احساس .  خدا از شما ناراضی است کهندک میالقاء  به شما ًدائماکه 
  .زند تان در می  روحِگردد و پشت در میبرمحکومیت دوباره 

 

فرد   درحس تقصیر حساس و  بیش از حد وجدان.گرایی شریعت. ۴
که   است، احساسیگرایی عجین و شریعت با وسواس ًمعموال ،پرست کمال

. گذارد  میکیدأت ها  و بایدها و نباید ظاهری مقررات احکام وبربیش از حد 
 دنبال  بهناپذیر  اجتنابطرزی بهگرایی چگونه  شریعتاجازه دهید ببینیم که 

 .آید میدیگر  املسه ع
حس و   داردپایین نفس عزتو ضعیف  وجدان  کهپرست کمالفرد 
اش  بارهمردم چه نظری در اینکه  خصوصدر ، شده نهادینه در اوتقصیر

 مطمئن  خود را بپذیرد وتواند می نکه از آنجا. دارند بسیار حساس است
به این . دیگران استمحتاج تأیید  ً، شدیدانیست که خدا او را پذیرفته یا نه

 کنند و در اش ارزیابی کهبرای دیگران شود  می طعمۀ مناسبی ترتیب
در خود . داند  میرا مربوط به خودای  ه موعظ او هر.موردش نظر بدهند

.  این همان مشکلی است که من دارمًاحتمااله، آ«: گوید می رود و میفرو
 ... کنمدر زندگی خود اجرا و این را  ...  اگر از این مشکل آزاد شومًاحتماال
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کنم، آرامش، شادی و  شاید اگر دیگر این کار را نکنم و یا این را شروع
شاید به این طریق خدا مرا قبول کند و بتوانم او را . نمکربه ت را تجوق

 ».سازمخشنود   وراضی
که باید هستند یابند زیرا افراد بسیاری   می فزونیًدائما "بایدها و نبایدها"

 باید پرست کمال ِدور سر مسیحیۀ بنابراین هال. آنها را راضی نگاه داشت
به او  به این ترتیب. گیردبود خ  مختلفی بهِ درخشندگیافراد مختلفبرای 

 اینکه  و قبل ازکند،  را اصالح می خود دور سرۀهال ًدائماطرق مختلف 
 تبدیل به همان ش دور سرۀد چه اتفاقی در شرف وقوع است هالمتوجه شو
). ۱ :۵طیان غال(نامد   می"یوغ بندگی"شود که پولس رسول آن را   میچیزی

به بردند،  کار می بهاولی بود که در مزارع  بسیار متدۀدر آن دوران، یوغ وسیل
اما این . دنبستند تا خیش را بکش میگاوان  که آن را به گردن این ترتیب

 داشت و این همان مفهومی است که در ذهن پولس  نیزکلمه کاربرد دیگری
از اقتدار غاصبین بود که بر گردن ای  هدر عهد عتیق، یوغ نشان.  بودرسول

یوغ . بودشان  اسارت و بردگینشان گرفت و  ی مقوم مغلوب قرار
 . حقارت و نابودی بودۀدهند نشان

 را از این یوغ هاارد زندگی غالطیان شده بود و آنخبر خوش فیض و
خبر خوش این است که راه رسیدن به خدا عملکرد . روحانی آزاد کرده بود

 کنید، شما هرگز  میمهم نیست که شما تا چه حد تالش. کامل نیست
چرا؟ زیرا رضایت و خشنودی او در . توانید رضایت او را جلب کنید نمی

چون هدیه به شما عطا کرده عیسای مسیح  فرزندش ۀواسط بهفیضی که 
 .شود میجلب  ،است

  مشکل کردنشرسد که باور  مینظر به خوب قدر آنپس از مدتی، فیض 
شد   میشنیدهدیگری که در کوی و برزن های  به صدانیز شود و غالطیان  می
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طیان غال( ه بودندد گوش دادنام  می"انجیلی دیگر" آن را ًو پولس اصطالحا
گفتند   میگرایانی که از اورشلیم آمده بودند و به شریعت آنها شاید). ۶ :۱
جا  ن مربوط به آداب و سنن را نیز بهباید تمام موارد شریعت را، حتی قوانی«

ان به آنها اشاره کولسیکه در (ضان شاید به مرتا.  داده بودند گوش»آورید
از همه چیز دست جلب رضایت خدا خاطر  بهبودند که سپرده  گوش )شده

مخصوصی چون عید هالل های   روزرعایت در همچنین هاآن. بودندشسته 
ورزیدند که پولس   می بر اموری اصرار، وقدم شده بودند و سبت پیش

 ».چش بلکه دست مگذارلمس مکن و م« :نامد  میرسول آنها را فرایض
هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن « که آنها گوید  میپولس رسول

سیان کول (»برای رفع تن پروری نداردای  هصورت حکمت دارد، ولی فاید
 !جا است قدر درست و به این گفته چه). ۲۳و۲۱ :۲

ان  کولسی، غالطیِ و مرتاضانی اورشلیمِگرایان شریعت ،به این ترتیب
 از ایمان و ای لغمهمسمت  به آنها . آورده بودندوجود بهگرا  واپسآبکی و 
 نتیجه همان شد که امروزه نیز  و.بودندبرگشته  شریعت و فیض  وعمل،

ایمانداران نابالغ و . آید وجود می  بهپس از مخلوط کردن شریعت و فیض
 که شوندبنی نوروتیک و عصبی اپرست کمالتوانند مبدل به   میحساس

  و ناراحتغمگینسر،   هاله به افرادی.شان حس تقصیر است نیروی محرک
 را دیگرانتأیید . دنا  بسیار سرد و عاری از محبت ظاهری جدی دارند وکه

 دیگرانهمین طرزی عجیب و متناقض،  کنند، و به  و ردشان را رد می،تأیید
  .کنند  می و سرزنش داوریشدت به  نیزرا

 

 اتفاق بدی برای زیرا. هنوز در راه استاز این نیز  تر  اما بد.خشم. ۵
متوجه نباشد، ولی در خود شاید .  در شرف وقوع استپرست کمال فرد
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 فصل هفتم ۱۱۴

نسبت به رنجشی . گیری است  در حال شکلیعمق وجود و قلب او خشم
  دیگر مسیحیان، نسبت به خویشتن و و ایمان مسیحینسبت به، بایدها
 .انسبت به خدانگیزتر از همه  غم

این قسمت . خدای حقیقی نیستنسبت به  ًواقعاالبته این خشم 
. آورد  به درد میانگیز داستان است و همین موضوع است که قلب مرا غم

،  برضد خدایی نیست که فیاض، مهربان و فداکار استپرست کمالشخص 
 و ،تمام راه را تا به صلیب پیمودعیسای مسیح   ما آمد و درسراغ  خود بهو
 ی است انزجار او متوجه خدایخیر، خشم و.  بهاییچنین   پرداختن باهم آن

 های  تالشرغم بهخدایی که .  است همیشه ناراضیه کهگونکاریکاتور
شود و برای او مهم نیست که این   نمی هرگز راضیپرست کمالشخص 

 کشد یا دست از چه چیزهایی شسته و به چه  میشخص چقدر زحمت
 باال  انتظارات خود راًدائما  ظالم کهیخدای. چیزهایی متمسک شده است

 »! انجام ندادیسفم، به اندازه کافی خوبأمت«: گوید می  وبرد می
ا  متوجه این خدپرست کمالاحساس خشمی که در وجود شخص 

یابد که  می دربرد و  خود پی میخشمبه گاهی اوقات . آید میاست، به غلیان 
  کمال حقیقی مسیحیطانی جایگزینی شیطرز به مستبد" های باید "چگونه
 این روی تمامبا ارادۀ راسخ  تواند می نکتۀ مهم این است که او  اما.اند شده

 .ی رها و آزاد شود عالیو به شکلبیابد موارد کار کند، فیض 

 آن را کنیم بلکه  صحیح نمی با خشم برخوردً ما غالبا ولی.انکار. ۶
شود، آن را   می وحشتناک محسوب خشم گناهیآنجا کهاز . کنیم  میانکار

 ِنادرست الهیاتملغمۀ  به این ترتیب. یمکن  میسرکوبدر خود 
شود و این  می مان باعث استیصال ،لاعموسیلۀ ا بهگرایی و نجات  شریعت

. کنند  سر بلند می عمیقِ احساسیتافتد که مشکال  میهنگامی اتفاق
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 ۱۱۵ پرستی  عالئم کمال

کنیم  گاه احساس می هافتند ک رات روحی چنان قوی و سریع اتفاق میتغیی
 .داریم واحد دو شخصیت متفاوت ِ آندر

 برای شخصی که از خود و خدا بیزار  اضطرابفشار وپر از  ِزندگی
 یکی به این ترتیب. تواند با دیگران کنار بیاید بسیار دشوار است است و نمی

 .و یا آشفتگی روحی و روانی ، انزواجدایی و :دهد میرخ  از دو مورد زیر
مشاوره  با خود را  وقتمن اکثر. مخرب استبسیار   و انزوایجدای
اکنون و ند ا هتر مسیحیانی فعال بود که پیشگذرانم  میافرادی دادن به 
گیر همه چیز را   فرد کناره.اند هگیری کرد  کناره از خدمت واند منزوی
 چنین .  او نیستایمان شدن  بیالبته این به معنی. اندازد گوش می پشت

 . ایمان داشته باشدً قلباتواند می ن از نظر ذهنی ایمان دارد ولیشخصی
شخص  ، و به آن دست یافتتوان  نمی معیاری دارد که هرگزپرستی کمال
مأیوس و  به حدی  عاقبت ولیکند میبارها سعی و تالش پرست  کمال

 .شود  و منزوی میدارد میکه دیگر دست از تالش بر شود  میسرخورده
کنند   میباری که آنها حمل. برند  میرنجآشفتگی روانی ز برخی افراد ا
. شوند  میخردو شکنند  می باری چنین  و آنها زیر شان است بیش از توان

شناسی   استاد انسان، همان اتفاقی است که برای دکتر ژوزف کوکًدقیقااین 
 الهیات ۀاو دکترای عالی داشت و در زمین. دانشگاه واشنگتن سیاتل رخ داد

 معلم میسیونر در تایلند عنوان به و ، تعلیم دیده بودخوبی نیز مقدس تابک
 ۀحوزبا آشفتگی روانی ولی پس از گذشت چند سال . کرد  میخدمت

باعث شد که دیگر نتواند موعظه آشفتگی روانی . خدمتی خود را ترک کرد
  .بخواند مقدس کتابکند و تعلیم دهد و حتی 

فایده   بی بار و برای خدا و دیگرانممن برای همسر«: گفتبه من  او
من در ذهن خود « :پاسخ داد» ؟افتادچگونه اتفاق این « : پرسیدم.»بودم
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 به  وتوانستم خشنودش کنم،  نمیبه هیچ وجه که  خلق کرده بودمخدایی
 او به فیض ایمان داشت، حتی آن را ».همین دلیل دچار آشفتگی روانی شدم

اقعی او نسبت به خدایی که هر روز با آن اما احساس و. تعلیم داده بود
 و ،خدای او عاری از فیض. کرد با تعالیمش ارتباطی نداشت  میزندگی

  .ناخشنود بود
 

من از هم ی ار زیاد بود و چندان رضایتانتظار خدا از من بسی«
 راه دیگری جز زندگی کردن تحت  هیچبرای من . نداشت

: زد  می من نقاو همیشه به جان ... غضب او وجود نداشت
دهی؟ کی   نمیکنی؟ چرا بیشتر بشارت  نمیچرا بیشتر دعا”

گیری؟ چگونه به خودت   مینظم و انضباط شخصی را یاد
ور  غوطهای  ه افکار شرورانچنین دهی که در   میاجازه

، ماتم بگیر. آن کار را انجام نده. شوی؟ این کار را انجام بده
 همیشه محبت خود را خدا“ ...! اعتراف کن، بیشتر کار کن

 اش هسوراخ شدهای  او همیشه دست. برد میکار  بهعلیه من 
که با خشم به من  الیداد و در ح  میرا به من نشان

شوی؟   نمیچرا مسیحی بهتری”: گفت  می،نگریست می
  »“. زندگی کنِ چون یک مسیحی شایستهاش ومشغول ب

 بحسا ، خدایی داشتم که مرا پشیزی بهتر از همه مهم«
  هیاهوی هر چند در مورد دوست داشتن من.آورد نمی

 ایمان داشتم که اگر به او اجازه دهم  من اماکرد، زیادی می
 محبت و پذیرشی ، خرد و نابود کندًکامالکه شخصیت مرا 

روزی نصیبم کشیدم بالخره  انتظارش را میکه همیشه 
 ، احساس،کالم درست فکر کردم دیدم اما وقتی. خواهد شد
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بوده ً ندارم که خدا واقعا از آن خشنود  و یا تصمیمیفکر
  ».باشد

 

 نگرش و چنین  که  صادقِهمید چرا یک مسیحیتوانید بف  میآیا
هایی که موعظه،  سالطی شود؟  میآشفتگی روانی احساسی دارد دچار 

که بالی ام  ، به این باور رسیدهام دعا کردهمشاوره و برای مسیحیان انجیلی 
  .در بین اعضای کلیسا بسیار شایع است پرستی کمال

 

 درمان
 و آن چیزی نیست  وجود داردپرستی کمالتنها یک درمان واقعی برای 

ی است که  معادل"فیض" کلمۀ. حال سادۀ فیض مگر کلمۀ عمیق و در عین
لطف، بخشندگی، مهربانی " و به معنی کار رفته  به»کاریز« یونانی ۀ کلمبرای

لطف ": خصوصی دارد  معنی بهعهد جدید کلمه در اما این. است" و عنایت
و چیزی پرداخت توان در ازای آن   نمیو عنایتی که قابل حصول نیست،

 ."و استحقاق آن را نداردنیست شود که الیق آن   می شامل حال کسیًمجانا
. گونه ارتباطی با ارزشمندی ما ندارد هیچ پذیرد خدا ما را با محبت میاینکه 
است که خدا ای  کند، فیض چهره  می دکتر کوک خاطرنشان کهگونه همان

 .گیرد  میما به خودهای  ها و شکست ضعفدر برخورد با نقصان، گناه، 
 از سر فیض رفتار  با فرد گناهکار و ناالیقمنشاء فیض ذات خدا است؛ او

شفای . دریافت کرد آن را  رایگان که فقط بایداستای  هفیض هدی. کند می
  و سپس، تقدس، نجاتهنگام  بهفیض تجربۀ مختصری از با پرستی کمال

در بستر  پرستی کمالشفای . شود تقال برای رسیدن به کمال آغاز نمی
 یبا پدر رابطه  داشتن و،فیض ِ درک مدام و ایمان و با،زندگی روزمره

 .شود  میآسمانی، با محبت و دلسوز میسر
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ِی خود اتفاق جا است، زیرا چنین چیزی به خود ولی مشکل همین
توانند از فیض  ً خود عمیقا شفا نیابند نمیۀبرخی افراد تا از گذشت. افتد نمی

 والدین، خانواده، دوستان، کلیسا و  شرایط بدی کهاین افراد تا از. بهره ببرند
ریزی  اند رها و دوباره برنامه شان آفریده  برای در گذشتهمعلمان و غیره
  .ً عمیقا درک و احساس کنندتوانند فیض خدا را نشوند، نمی
، محبت انجام اعمال غیرممکنان برای انتظارات غیرواقعی، پرست کمال

  آنها.اند هریزی شد  برنامه،ْ زیرکانۀ مبتنی بر عملِو الهیاتمشروط 
تغییر نیازمند زمان، . این الگوها خالص شوندبند شبه از  یکتوانند  نمی

 یعنی ،ریزی دوباره است  برنامهدرک، شفا و باالتر از همه، روند مناسب
 .کند  میتبدیل ما را تازگی ذهن که

دان . وقوع پیوست  به در زندگی مرد جوانی امرچگونه اینحال ببینیم 
  به کالم خدا ایمان داشتند و که بزرگ شده بودمتعصب ای هدر خانواد
ممکن  چیزی چنین آیا .  نادرست بودشان  روابط اما،شان درست باورهای
 تنها آنچه به فرزندان خود که نه  بدانندبایدوالدین . ممکن است! ؟ بلهاست
دان از . کنند نیز اهمیت دارد  می دریافتشان  فرزندانبلکه آنچهآموزند  می
 دریافت کرده  متضادی دیگر پیام سویبود، ولی ازآموخته مطالبی سو  یک

 .بودوجود آورده  به در او ی بزرگِ شخصیتیبود و همین تضاد
آغاز از . بزرگ شده بودمشروط بینی و  دان با محبت غیرقابل پیش

 و تپذیریم می وقتی« »...ه اگم یدار تدوست«: بودندآموخته به او طفولیت 
 او با این احساس »...  توهاگ ...  زیرات داریمدوست«، »...کنیم که   میتقبول

 . که هرگز نتوانسته والدینش را راضی کنده بودبزرگ شد
 شدید و ِافسردگی چرا که  من آمد و بالغ، پیشساله سی جوانی ،دان
با نیت  (اش برخی از دوستان مسیحی.  شده بود او مایۀ نگرانیمزمن
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 پر ِمسیحیان« : روحانی استًکامال اش به او گفته بودند که مشکل!) خوب
شاد باید آنها همیشه .  احساساتی داشته باشندچنین  باید نالقدس روحاز 

طرف  از یک :ه بود کرد دوچندانمشکل دان راها  فروشی فضل این »!باشند
سبب افسردگی  حس تقصیری که بهو از طرف دیگر اش  افسردگیمشکل 

 »چرا باید افسرده باشم؟« :گفت  و میدر او ایجاد شده بود
برای او آسان نبود که محبت و .  گذراندیم وقتبا همخیلی من و دان 
در عمق وجود خود  آن را پذیرد، چه رسد که درک کند و بفیض خدا را
 در ، تجربیات او از دوران کودکی تا بزرگسالی تمامآنجا کهاز . احساس کند

 بسیار شبرای، بوددر تضاد فیض و محبت رابطه با دیگران، با خصوص 
 .احساس کند  و باورمشکل بود که فیض خدا را

 در دوران او.  نیز افزوده بود مشکل خود، مشکل دیگریردان ب
 ای نه ابطهراین البته . برقرار کرده بودرابطۀ جنسی نادرستی  افسردگی
.  به او کمک کند برای فرار از افسردگی عمیق بلکه در آن حد بود کهچندان

 بر ان دیگر سوءاستفاده از.آلود است  که این رابطه گناهدانست میخوب او 
یز روی حس تقصیر کاذب  ن گناهبه این ترتیباو افزوده بود و حس تقصیر 

را تجربه کرده  نجات  و، کردهتوبهبا اشک و آه  او بارها .او تلنبار شده بود
 . عهد و پیمان تازه کرده بود اما فقط برای چند وقت با خدا و،بود

ولی . سال طول کشید  از یکرفتیم بیش  می آن پیشطیروندی که ما 
دردآور گذشته شفا یافت و ، او از بسیاری از خاطرات تلخ و هطی این دور

 را اش لیف تک. صحیح برخورد با مشکالتش را در پیش گرفتهای روش
. نوشت ش را صادقانه در دفتر خاطراتش میاحساسات. داد  میخوبی انجام به

داد،   میمختلف گوش های درسکرد و به   میخوبی را مطالعههای  کتاب
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خاص و های   به دعاکرد و وقت خود را  میرا از بر یمقدس کتابمتون 
 .داد  میمثبت اختصاص

او بارها .  آموختطی دورۀ مشاوره برخی چیزها را دوباره از نودان 
 و محبت خود  طردش کنمرفتار کند که من مجبور شومطوری سعی کرد 

پدر و مادرش رفتار مثل کرد مرا مجبور کند   میاو سعی.  دارمرا از او دریغ
 ).کند  میکرد خدا رفتار ی مکه فکرطور  یا همانو (کنم 

و مرور  دان به! افتاد ، ولی خدا را شکر که اتفاقنداد شبه رخ شفا یک
کرد، زیرا دریافت خدا او را بدون قید و شرط   کشففیض را ًحقیقتا

 به سراغش کمتر افسردگی .پذیرد و دوست دارد عنوان یک انسان می به
  افسردگیکرد، بلکه  نمیکاریی از افسردگی برای خالص  دان.آمد می

جای خود را و ریزند   میکه در فصل بهار یمرده و خشکهای  همچون برگ
 بیشتر  اعمال خود را افکار واو. شد  دور میاودهند، از  میتازه های  به برگ

امروز مثل همۀ ما ، و او مرور ناپدید شد بهافسردگی او . تحت کنترل داشت
 .کند را طی می زندگی های  فراز و نشیبطور معمول به

  فیضدکتر،«: گوید می زند و  میبینم، لبخند  میهرگاه که دان را تنها
 اصل پیام ما  این»!ی است، ولی واقعرسد نظر می غیرواقعی بههنوز هم 

 واقعیت کند فیض  می این است که فکرپرست کمال مشکل شخص .است
  ایمان دارم، ولیالبته، من به فیض«،  که فکر کنیدچنین شاید شما نیز . ندارد

...«  
 

باران  کشان و گران بیایید نزد من ای تمام زحمت«: فرمودعیسای مسیح 
آیا این خبر خوشی ). ۲۸ :۱۱ متی (»و من شما را آرامی خواهم بخشید

ادامه دهید،  در آن هستیدطریق اشتباهی را که نیست؟ شما مجبور نیستید 
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 ۱۲۱ پرستی  عالئم کمال

من شما را آرامی «! د داردتری برای زندگی کردن وجوطریق به اینکه برای
زیرا یوغ من خفیف است و بار  ... یوغ مرا بر خود گیرید. خواهم بخشید

  ).۳۰ - ۲۸ :۱۱ متی(» من سبک
 چیست؟ یوغ او راحت است زیرا »یوغ من خفیف است«مفهوم 
مناسب با نوع شخصیت، فردیت و انسانیت شما آماده ای  ههمچون جام
که یوغی مناسب برای عیسای مسیح  ییعن »بار من سبک است«. شده است

دهنده  تسلیبا و همیشه کند  نمیشما تدارک دیده است هرگز شما را رها 
 در  است وکسی که در کنار شمامثل یوغ شما خواهد بود  هم) القدس روح(

 .کند  به شما کمک میحمل بار و یوغ
 که در توصیف تأثیر  چارلز وسلی توجه کنید ازیا هبه کلمات سرود

 محرک او  کهیپرست کمالقلب شخص در فیض شفابخش خدا روندۀ  یشپ
  : شدهحس تقصیر است سرائیده

 

 برخیز، ای جان من، برخیز
آلود خود را  گناههای  من، برخیز؛ ترس برخیز، ای جان

 بتکان؛
 که به عوض من خونش ریخته شده است نمایان ای قربانی

 گشته است؛
؛ ضامن من در برابر ضامن من در برابر تخت ایستاده است

 تخت ایستاده است،
 .او نوشته شده استهای  اسم من در دست

 کند تا برای من شفاعت کند؛  میاو همیشه در آن باال زندگی
 محبت آزادی بخش او، خون ارزشمند او، درخواست

 کنند می



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل هفتم ۱۲۲

 کفاره شده است، نژادها خون او برای تمام
 .شود  می جاریو اکنون از تخت فیض

  که او در جلجتا برداشت؛نینی خوهای زخم
 :کند مان شفاعت می  دعا است که برای درهمواره

او را «: آورند  آنها فریاد برمی»او را ببخش، او را ببخش«
 »ببخش، آه ببخش،

 »! بازخریده شده بمیردِکار نگذار که این گناه«
 را؛اش  شنود، دعای عزیز مسح شده  میپدر دعای او را

  :حضور فرزند خود روی گرداند از تواند می ناو
 هد،د  میروح او به خون ریخته شده پاسخ

 .ام ه که من از خدا زاده شدگوید می و به من
 شنوم؛  میخدای من مصالحه کرده است؛ صدای او را

 مهواخ نمیپذیرفته است، من  فرزند خود مرا خاطر بهاو 
  : ترسان باشمدیگر

کنون با اطمینان شب را کنم، ا  میاکنون با اطمینان شب را سر
 کنم؛  میسر

  ».با، پدرَپدر، ا«: زنم  میو فریاد
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نسخۀ الکترونی

  

 

  
  
  
  

ما را بر های  ما را بر خود گرفت و دردهای  لکن او غم«
و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده . خویش حمل نمود

و حال آنکه به سبب . و مضروب و مبتال گمان بردیم
 گناهان ما کوفته گردید و ه سببما مجروح و بهای  تقصیر

. او ما شفا یافتیمهای  دیب سالمتی ما بر وی آمد و از زخمأت
جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به 
 .راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد

جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و 
ا بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت گناهان بسیاری ر

 ».نمود
 ۱۲ و ۶ - ۴ :۵۳اشعیا 
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نسخۀ الکترونی

  

 

 فصل هشتم

  پرستی کمالروند شفای 
 

وقت  هیچ اینکه ی است دائم و غالب مبنی بر احساسپرستی کمال
ال این ؤ اما س.ًتوان کامال سنجید و یا به حد کافی جلب رضایت کرد نمی

، دیگران و ْ خود،رت دیگرعبا  چه کسی؟ همه، بهِ جلب رضایتاست که
 با عقدۀ حقارت، وسواس نسبت به ، این احساسًطبیعتا. خداحتی 
 و ، توسط دیگران همراه استهای موجود و تأیید و یا رد شدن انتخاب

 پرست کمال شخص .پوشاند ها را می این نیز تمامابری از حس تقصیر 
 اینکه خاطر ًدلیل، و صرفا به ، هرچند بیکند باید احساس گناههمیشه 

 !احساس گناه کرده باشد
 و سازد  میشده از خدا  تصویری نادرست و تحریفپرستی کمال

  آن احساساتی چون شک، طغیان و خشم را علیه خدایی که هرگزهمراه به
 .انگیزد برمی ،توان رضایت او را جلب کرد نمی

ِ گرو درپرستی کمالدرمان  مسیح ی ایض خدایی است که در عیس فِ
یده شده برای  پیچۀ نسخباید شفایی چنین  ۀاما برای تجرب. اغ ما آمدسر به

  . مروند شفا را بپذیری
 

 شفا یک روند است
بیرون  شفای سریع و آنی را از ذهن خود  فکراولین قدم این است که

در حقیقت، .  درمان آنی فریب دهدۀ شما را با اید نگذارید کسی.کنید
 حلی سریع و آسان  به دنبال راهدافرابخشی از مشکل این است که 
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ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل هشتم ۱۲۶

ها " فقط-اگر" ِکار گرفتن  به در نیز به سهم خودانپرست کمال ، ودنگرد می
  شما در این.»دش  میوضعم بهتر ،... توانستم  می فقط،اگر«: ندا بسیار خبره
 توانستم  میاگر فقط«مثبت؟ ای  ه؟ جملیسیدنو می چه جای خالی

 یا »دهم، خدمت کنم؟ببدهم، بشارت یه هدبخوانم، دعا کنم، مقدس  کتاب
 منفی؟ای  هجمل

 

 »... از این کار دست بردارم توانستم  میاگر فقط«• 
 »... توانستم جلویش را بگیرم  میاگر فقط«• 
 »... این کار را ترک کنم توانستم  میاگر فقط«• 
 توانستم از چهار قانون پیروی کنم، یا سه قدم  میاگر فقط«• 

، و یا عطایی گرفتم  را می، یا دو برکتداشتم یاساسی را برم
  »!شد   همه چیز درست میًشد، مطمئنا  مینصیبم

 

ِ که از سر استیصال وها  تقالاین   ، سریع استحلی برای یافتن راه َ
طی شفا .  نه یک معجزه،یابی به یک جادو کوششی است برای دست

شبه نیز   یکوآید  یوجود نم بهشبه  ی یکپرست کمال ؛افتد ی اتفاق میروند
 و  استریزی دوباره برنامهو رشد در فیض، شامل  شفا  روند.دیاب  نمیشفا
از مفاهیم پرست باید  فرد کمالذهن . گیرد  زندگی را در بر می سطوحتمام

 و ، رهادیده آسیباز احساسات  او باید عواطف. یابدبشده شفا  تحریف
از  او باید روابط. دنوآزاد شای مخرب ه اش باید از ارزیابی ادراک

که دائم از خاطراتی باید  همچنین. دشفا یابکننده   مستأصلیها کشمکش
 .د شفا یابًکنند عمیقا میاو را مختل زندگی 

 همین طور ًدقیقا.  کامل است نوعی بازسازیشاید فکر کنید که این
 . اطاعت از روند شفا استپرستی کمالاست و اولین قدم در روند شفای 
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ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۱۲۷ پرستی  روند شفای کمال

 از شما خشنود خواهد بودخدا 
 و شما را فیض خواهد  شفا با شما خواهد بود،ِ مراحلنه تنها خدا در تمام

 با  فیض کلمۀ،مقدس کتابدر . خواهد بودنیز از شما خشنود بخشید بلکه 
 ِ صرفپس نباید فیض را چون کاالیی. بخشندۀ آن، یعنی خدا عجین است

 ما سراغ خدایی فیاض به اینکه فیض یعنی .دهد فرض کنیم که کسی به ما می
فیض "نه فیض، بلکه ). ۹ :۱۲تیان قرن۲ (»فیض من تو را کافی است«. آید می
فیض خداوند ما عیسی «: یکی از جمالت محبوب پولس رسول این بود". من

؛ ۲۸ :۵لونیکیان تسا۱؛ ۲۳ :۴یپیان ؛ فیل۱۸ :۶طیان ؛ غال۲۳ :۱۶قرن۱ (»مسیح
 نیست، بلکه به این معنی است  کاالض به معنی فی پس).۱۸ :۳لونیکیان تسا۲

 مهربان و فیاض ما را به خدای. آید  می ماسراغ اش به که خود خداوند با فیض
کمال محبت خود را با جا  همین ، و، او اکنونپذیرد میهمان شکلی که هستیم 

 .شویمکامل که کند نه وقتی   میبه ما تقدیم
در وقتی شما را  را دوست دارند، شان کودک نوپای والدینی که  مثلخدا

برای آن روزها . دوست دارد و از شما خشنود استنیز روند شفا هستید 
روزهای مربوط به  ًشوند خصوصا  میخاصی محسوبهای  والدین، روز

 و افتد  به زمین میخورد،  میء و در و دیوارکودک به اشیا. اولین فرزندشان
 ی آیا پدر و مادرش او را توبیخول. کند  میحتی گاهی اوقات خرابکاری

 بد راه رفتنش و یا زمین خاطر بهگویند که چقدر   میکنند و به او می
بچه، «: گوید می زند و  می فریادشند؟ آیا پدر از دست او ناراحتخوردنش

 :گوید می به فرزند خود ، گفتۀ پدردر تأیید ش آیا مادر»؟کنی کار می چه
بینید  حال می ؟»!دیشزخمی فتادی و نیست که اعجیب  !احمقانه رفتی«

اگر . کنیم  میعصبی و نوروتیکپدری که چگونه اغلب خدا را تبدیل به 
شاید این جمله را بود کوه ۀ باالی موعظ  در حال تعلیمعیسای مسیحٓاالن 
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نسخۀ الکترونی

  

 فصل هشتم ۱۲۸

 با کودکان دانید چگونه  میاگر شما که شریر هستید«: کرد  مینیز اضافه
تان از  یشتر پدر آسمانی شما در روند شفای رفتار کنید، چقدر بتان نوپای

 مراحل تمامخدا در ).  رجوع کنید۱۱ :۷به متی (».شما خشنود خواهد شد
  .شفا از شما خشنود خواهد بود

 

 ای عوامل ریشه
 خدا، ِ ناشی از نگرش دوران کودکی ما نسبت به اغلب عاطفیمشکالت

احساسی که نسبت به  و نیز مان  پدر آسمانیدرک ما از. استمردم و زندگی 
مان و احساسی است که نسبت  او داریم نشأت گرفته از درک ما از والدین

 اما .اند  مغشوشًگاها و ،تنیده  که بسیار درهمدرک و احساسی به آنها داریم؛
 اغلببلکه .  صدای خدا نیستندانعکاسضدونقیض   وآلود احساسات گناه

 در ما نهادینه ا چیزی هستند که صدای پدر، مادر، خواهر، برادر و یانعکاس
ارتباطی های   اکثر الگو مایاد داشته باشید که هب. دآور می ما فشار ه بشده و

  .کنیم برداری می مان با افراد خانواده نمونه خود را از نحوۀ ارتباط
 

که باعث ایجاد عواملی ترین    یکی از شایع.والدین همیشه ناراضی. ۱
 والدینی چنین . اند ناراضی همیشهوالدین شود   می و افسردگیپرستی کمال

ِمعیارهای کنند و آن هم در برابر   میطور مشروط محبت  را بهفرزندان خود
در  مثال باید طور به .شان باید بر اساس آنها رفتار کنند که فرزندانخاصی 

 بهترین باالیی کسب کنند یا در ورزش یا در زندگی روحانی ۀرتبتحصیل 
 و تأیید  والدینی نه تنها فرزندان خود راچنین . اشته باشندعملکرد را د

 حتی رضایت این .دهند قرار مینیز ًکنند بلکه دائما مورد انتقاد  نمیتشویق 
تو «کید بر این که أ با ت نیز همیشهتشویق.  است مشروطوالدین نیز
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ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۱۲۹ پرستی  روند شفای کمال

  بیستیۀ سه نمر.گیرد صورت می» ! بهتر از این عمل کنی، و بایدتیونست می
 ،۱۸ ۀ نمرموردخورد ولی در   نمیچشم  خود دارد زیاد بهۀدر کارنامبچه که 

 نیتو  میکنم اگر بیشتر سعی کنی  میفکر«  کهکنند  میوالدین خاطرنشان
 ۲۰ د و نمرۀکن  می بیشتر تالش اووقتی» !بگیری ۲۰ نمرۀ ۱۸ جای به
، دده  می و مطمئن از رضایت مادر خود کارنامه را به او نشانگیرد می

وای، «: گوید می کند و ناگهان با عصبانیت  مینگاهاو به ای  هلحظمادرش 
چیزی خوردی و روی  ً چرا پیرهنت را لکه کردی؟ حتماخدای من،

 این سخنان را »؟تنت بودتمام روز این لباس کثیف . هنت ریختیپیر
  تو با!پا چلفتیو  ناسپاس و دستۀبچ«: کرد تعبیر چنین توان در حقیقت  می

حاال مردم در مورد من که یه !  بردیپیش دیگرانمنو ت آبروی ِاین کار
 .»کنن؟ مادرم چی فکر می

باعث  شان نیز مشروط است، ، که محبت همیشه ناراضیِوالدین
ها  لسا. شوندغیرقابل حصول  ها  معیار و،ْنیافتنی  دست اهدافشوند می

اعت و یا مطیع اطۀ از کلمدر موعظه وقت من پیش خانمی به من گفت هر 
زیرا در  .شود دچار ناراحتی و حس تقصیر می  اوکنم  میبودن استفاده

 تن او شیکیهای   بازی لباسموقعمادرش عادت داشت هر روز کودکی، 
 باش که ب مراقیرو  می که برای بازی بیرونٓاالن« :گفت  میبعد به او. کند
 اتو اش روه چروک و نستم چینسختی تو به.  کثیف نکنیتو  قشنگلباس
چه به سر لباسش بعد از ظهر تا توانید تصور کنید که   میخوب .»کنم
 او را  عصبانیتگشت، مادرش با میرک به خانه بو وقتی دختر. مدآ می

 من گوش  حرف بهوقت هیچ !ادب  بیدختر« د که،کر  میسرزنش
غیرواقعی و غیرمنطقی،   داشتییها  خواستهمادرش از او  »!کنی نمی
بدهد حس پاسخ ها   خواستهتوانست به این ، و وقتی او نمیتنینیاف دست
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نسخۀ الکترونی

  

 فصل هشتم ۱۳۰

 مذهبی ً این خانواده شدیداآنجا کهاز . کرد تقصیر و مجازات سر بلند می
 با ، بالغ است زنی که اکنون،شان آور نیست که دختر کوچک د، تعجبدنبو

در  ضعیف و حس تقصیرنفس   با عزت و، در مورد خداتصورات نادرست
  .د باشکشمکش

 

خود آثار  چارلز دیکنز در یکی از .بینی خانه شرایط غیرقابل پیش. ۲
  ضربۀ عاطفیترین بزرگعدالتی  بی، ها  در دنیای بچه«: نویسد  میچنین 

اگر والدین . آفریند  میعدالتی  بی،بینی خانه پیش  شرایط غیرقابل».است
 از آنها چه فهمد که  نمینتوانند احساسات خود را کنترل کنند، کودک هرگز

 .خواهد دیدنوع واکنشی 
 وحشتناکی داشته  و پرفراز و نشیبِ مسیحیِزندگی یِتبدوست من 

برایش کرد، ولی ایمان و اعتماد داشتن   می تالشسختهرچند . است
قدری شدید  بهاحساس محکومیت و حس تقصیر در او .  بودبسیار سخت

و قرار شد ا.  گرفتیممیسرانجام تصمی.  بیایدکلیسابه توانست   نمیکه بود
 اگر به این ترتیبخروجی بنشیند، های در ردیف آخر و نزدیک یکی از در

بیرون راحت توانست  میمن برایش دشوار بود  ۀاز موعظای  هنکتتحمل 
باعث ناراحتی  که بدون آنکه چیزی بگویم ،سط موعظهدر وبارها  تیِب. برود

 .رفت بیرونشد و بلند ، او بشود
 لرز در ترس ودر آن روز و شب  که بزرگ شده بودای  هاداو در خانو

 محجوب بود،  آرام و ساکت و زنی مادرش، اماپدرش الکلی. برد سر می به
 ۀگاه گفت هیچ.  کندفوراندارد که هر لحظه امکان آرام آتشفشانی همچون 

 بینی کنم که نستم پیشتو  نمیهرگز«:  را فراموش نخواهم کردیِتب
  نتوانستم دلیل اینوقت هم هیچ و !ام بزنند م کنند یا کتکخواهند محبت می



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۱۳۱ پرستی  روند شفای کمال

نیز  پرواضح بود که او فکر کند خدا به این ترتیب ». بفهممدو کارشون رو
 .بینی، غیرمنطقی و غیرقابل اعتماد است چون والدینش غیر قابل پیش

. دیده بود  از لحاظ جسمانی نیز آسیب،عاطفیهای  او عالوه بر زخم
 جراحاتاین . ندنرا عمل کاو  ۀد فک دررفتدنر شده بوبار مجبو یک

د و نیاز داشت از این گذاشته بوجا  به او درخاطرات دردناک عمیقی 
هر «بتواند به خدایی ایمان بیاورد که  اینکه  قبل از،خاطرات شفا یابد

از ای  ه سای هیچبخشش خوب و کامل از اوست، خدایی که نور در اوست و 
 ).۱۷ :۱ یعقوب (»ر او نیستتبدیل و تغییر د

 استیصال  وپرستی کمالساز  نه زمیتواند  می شرایط خانوادگیچنین 
های  ناراضی، عدم پذیرش خود، معیار والدین همیشه. عاطفی شود

غیرقابل های   و کشمکشهای مخدوش  پیام،نیافتنی دستغیرواقعی و 
ستی از خود  نادرشیوۀ کنند که به ریزی می د را طوری برنامه فر،تحمل

 .دواکنش نشان ده
چرا شفا روندی است که مستلزم زمان، تالش، کمک بینید  حاال می

 چقدر .است  مسیح کلیسایِآمیز و دائمی و حمایت محبتمجرب  یمشاور
یعقوب ! ، حمایت و خدمت دیگر اعضای کلیسا داریمتأییداحتیاج به 
 زمانی فقطو شفا بسیاری احیا، تازه شدن کند که در موارد   میخاطرنشان

گذاریم و برای   میافتد که ما مشکل خود را با دیگران در میان  میاتفاق
  ).۱۶ :۵ یعقوب(کنیم   مییکدیگر دعا

 

 انزوا گیری و  گوشهقدرت
شان بسیار دشوار  بندی آیند که طبقه  بر ما وارد میشماری  بیهای آسیب

ن ِب. اند وط کردهزندگی در این دنیای سقها جزء الینفک   این آسیب.است



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل هشتم ۱۳۲

حتی در موقع . ام دهکه تا کنون به او مشورت دافردی است ترین ترسو
 » گفتی؟یبن، چ« :پرسیدم  میدائم. را بشنومش توانستم صدای  نمیمشورت

 او را مجبور.  کمی بلندتر صحبت کندبتواندِ بن  تای آغاز کردیمتمرینما 
. بن، کمی بلندتر بخوان« :گفتم  می.کردم تا مطلبی را برایم بخواند می
  مبادا باری برای دیگرانترسید  می او»!بلندتر بخوان. ت رو ابراز کنخود
او . او احساس ناراحتی کننددیگران پیش شد تا   میرفتار او باعث. باشد

 دست گرفته که بر روی آن نوشته بهکرد که گویی پالکاردی   می رفتار چنان 
 .»کنم  میزندگیمرا ببخشید که زنده هستم و «شده 

ها   پخمه۱اید؟ شنیده"  و پخمه بزدلِحلیمان"آیا تا کنون در مورد 
. دهد ای دارند مثل رنگ زرد چراغ راهنمایی که به آنها هشدار می نشانه

ها وارثان زمین خواهند شد، البته اگر  پخمه«: شعارشان نیز چنین است
ه را در آمریکا بنیان آپتون دیکسون این گرو» !دیگران شکایتی نداشته باشند

فکر ". گیری و انزوا قدرت گوشه"نام  ای نیز منتشر کرد به گذاشت و نشریه
  .توانست یکی از افراد هیأت مدیرۀ این گروه بشود میِ بن کنم

 ن با هم را آغاز کردیم،زمانی شروع شد که صحبت کردِ بن پیشرفت
 ِمشترک ِ زندگیهبود بمنظور ولی شفای واقعی در سمیناری اتفاق افتاد که به

اش  هایی با محبت و پذیرا احاطه زوجکه ِ بن .ها ترتیب داده شده بود زوج
یاد  به« : گفتاو.  کرد را بازگوسری از خاطرات تلخ خود  یککرده بودند

 زنی ممادر. دکردن  می غیبتمن ۀدر مورد خانوادها   که همسایهمآور می
 همچون ها  سالوشده بود او دچار آشفتگی روانی . ضعیف و عصبی بود

 پچ پچها   که چگونه همسایهمآور مییاد  به. کرد  میپریش زندگی  روانزنی
 
 را کنار هم Dependent Order of Really Meek and Timid Soulsاگر حرف اول کلمات  ۱

  .و. شود درست می" توسری خور یا پخمه "(Doormats)بگذاریم کلمۀ 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۱۳۳ پرستی  روند شفای کمال

  دامن بهًدائما ، چون شد مادرشِ باعث آشفتگی روانیبن ”کردند که می
رای  این بار ب“».گذاشت او آرامش داشته باشد نمیچسبید و  میمادرش 
عبارت دیگر  به. بودیار سنگین بسو یا حتی یک نوجوان  طفل  یکهای  شانه

ِباعث آشفتگی روانی تو «این بود که گرفت  میپیامی که او   »! شدیمادرتِ
 اعضای وشد  آزاد می این خاطرات  و اززد، ِحق می ِکرد و حق گریه میِبن 

این کار باعث شد که بار سنگینی . ندپذیرفت  مید ونکر  میگروه او را محبت
 عذاب  ندامت وه احساس توانست بچرا که او، از دوش او برداشته شود

 .متحمل شده بود خاتمه دهد  ناروا اتهامیخاطر به ها  سال کهوجدانی
 .تواند آنها را زخمی و مجروح کند گوییم می آنچه در مورد دیگران می

فکر و ذهن او  در  تنفر تحقیر و در اثر، آسیباینکه طفلی را فرض کنید 
شود و روزی بر  می به قانقاریا  و تبدیل،کند  عفونت می،آید وجود می به

 .گذارد  میتأثیر  شده بالغیفردکه   اوشخصیت
رسم که وقتی او بزرگ شد شبیه ت میمن از این «: هایی مثل این گفته
سال از عمر خود   ده کسی که؟چه کسی استی او عموحاال  »!بشهش عمو
 .در تیمارستان مردعاقبت زندان سپری کرد و  را در
را  برادرش  قیافۀازای  هذرکاش  !ه استقیاف بداین بچه چه«: ا این یکیی
  ».داشت

 

 در جمع خانوادگی ًدائماو   که خواهری زیباتر از خود داردیو یا دختر
  »! استاین دختر معمولیه«شنود که   میخود

 ناشی از ِ و تنفر و ترس،، رنج و عذاب، حس تقصیرآسیبو اما دربارۀ 
. کند  میاشغالً دائما  راگوییم که فکر مردممسائل جنسی چه ب

ها در پی کشف تغییرات  های دوران کودکی، زمانی که بچه کنجکاوی



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل هشتم ۱۳۴

 ی که برادر و خواهرو یا پسران و دختران.  همدیگر هستندهای  بدنِفیزیکی
. دهند کوچک خود را با تهدید و رشوه مورد سوءاستفادۀ جنسی قرار می

کند که در آن   شدیدی در کودکان ایجاد میاعمالی که هیجانات احساسی
 ولتی را از ۲۲۰برق  اینکه مثل. ًشان واقعا مخرب است سن و سال برای

هایی که از دختران خود   و یا پدران و ناپدری. ولتی عبور بدهیم۱۲سیم 
 جنسی به دلیل اعمالسکس یا . کنند مثل کنیزان سوءاستفادۀ جنسی می
 .دنآور ادهای رفتاری را پدید میترین تض ماهیت پیچیدۀ خود وحشتناک

دلهره و اشتیاق، ترس و لذت، و تنفر و محبت، همه با هم تبدیل به 
  .تواند شخص را از درون ویران کند شوند که می ای عاطفی می لرزه زمین

 

 )غضب(خشم 
 نیست؟ خشم، تلخی، طور این شما نظر به واقعی است، یتنفر مشکل

گاهی از . شود  میبخش وجود انسان دفنترین   ق در عمیی که تنفر،انزجار
 آنها اغلب سرشان »؟کلمۀ تندی است" خشم"آیا «: پرسم  میمراجعین خود

 فروتنینگذارید » .کلمۀ تندی نیست. نه«: گویند  میاندازند و  میرا پایین
 باید روی فردی کار کنم که از من هنوز.  شما را بفریبدگونه ظاهری و پخمه
برد و از چیزی هم عصبانی   رنج میپرستی کمال ناشی از یمشکالت عاطف

 ِاریکیی از ترس، فروتنی و پرهیزها ه زیر الی ممکن است خشم.نیست
 .باشد، ولی وجود داردشده روحانی مدفون 

 آن  و را برداشت خشمخرج داد و سرپوش  بهتأروند شفا باید جردر 
 .ی که به آن تعلق دارد یعنی جای،حضور خدا آورد و بر صلیب گذاشت بهرا 

گرایانه با آن برخورد نکنیم و  یم و واقعرا تشخیص ندهتا وقتی که مشکل 
 یعنی افرادی حل مشکل.  شفایی رخ نخواهد داد هیچ وفصلش ننمائیم حل



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۱۳۵ پرستی  روند شفای کمال

 اینکه اند ببخشیم؛ یعنی اند و مایۀ تحقیرمان شده را که به ما آسیب رسانده
  به محبت.را به خدا تسلیم کنیما  آنهنسبت به هجویان  انتقامتمایالت

 .را بشویدتقصیرتان  حس غرق در ِخدا اجازه دهید تا روحبخشایندۀ 
 گرفت که یمسیحی با من تماسهای   پیش استاد یکی از دانشکدهها  لسا

او یکی از جمالتی را که من در وعظی که در مدرسه آنها .  شدباعث تعجبم
 یاد هب« :او گفت. طرنشان کرد کرده بودم خا روحانیدر مورد بیداری

 نسبت به محرکی خارجی واکنشی هرگاه ”آورم که شما گفتید می
ً، زیرا احتماال در دام برخی صدمات  نشان دادید مراقب باشیدغیرمعمول

زنم این همان   می حدس“.ِعاطفی عمیق که در وجودتان نهفته است، افتادید
 ًتقریبا شهر ما آمد و  بهسپس .»ی من افتاده استاتفاقی است که برا

  . وقت گذراندیمهفته با هم یک
و بسیار روحانی بود و دانش عمیقی نیز از کالم  کرده او مردی تحصیل

گرفته بود و برخوردی صورت  دانشکده ۀ در محوط روزیاما. خدا داشت
 بر رفتار خود کنترل داشت در یک چشم به هم زدن از کوره در  اغلب کهاو

 ۀکلمخشم و غضب . ز خود واکنش نشان داده بود ا، و خشمناکرفته
او نسبت به رفتار خود شوکه شده بود . است رفتار او  توصیفمناسبی برای

 کالم هرچه دانست چه باید بکند و  نمی.کرد میشدت احساس تقصیر   بهو
سپرد بهبودی در  می خدا دست به  را واقعهکرد و  می دعاخواند و  را میخدا
 و  بود پرتگاهۀ بر لبًواقعاکرد   میوقتی اعتراف. شد یاش ایجاد نم وضع

 چنین  ًواقعاتوانم باور کنم، ولی وقتی این اتفاق افتاد،  نمی« :کشید میعذاب 
 ».و کسی را بکشمبیرون خواهد بروم   میکردم که دلم  میاحساس



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل هشتم ۱۳۶

 شمشکل او کار سختی نبود، ولی او در پذیرفتنهای   پیدا کردن ریشه
اما این « :گفت  میًدائماکرد   می وقتی در مورد آن صحبت.مشکل داشت
: به او گفتم »! باشد برخوردتواند دلیل آن نمی  موضوعاین ... احمقانه است

 ». را برایم تعریف کن موضوعآن.  چیزی احمقانه نیست هیچ«
، در واقع از بدو تولد مکودکی باهوش و استثنایی بود من« : گفتاو

نظر   بهساله پانزده از نظر فکری سالگی در شش .م بودتیزهوش و نابغه
 بهرۀ ۀ من که زندگی با کسانی که به اندازم باهوش بودقدر آن. رسیدم می

همیشه در کالس درس اولین، ولی در . بوددشوار  م برایهوشی نداشتند
خاطرات تلخی از آن . جهنم بودم زنگ تفریح برای. مزمین بازی آخرین بود

 ما انداختند و مسخره  میمدیگران دستبودم که ی باهوش پسر.  دارمدوران
 مکردند، عذاب  میمپسران و دختران خشن و قلدر تهدید. کردند می
 بیشتر از  آنها ولی».کردند می انداختند و زخمی  می به زمین ودادند، می
ۀ خود در العاد ق فوۀ حافظ او از.فلج کرده بودندعاطفی ، او را از نظر همه
 هایی را که به تن  حتی لباس، داشتخاطر بهرا ها   اسم تمام بچه. بودعجب
مانده  تمام خاطرات در ذهن او حتی پس از گذشت زمان بسیار،. کردند می
وقتی وقایع را با هم .  نفوذ کرده بودغضببه این چشمۀ اکنون  او، و بود

ه او  ب.برد  می نامند دخیل بودها را که در آنانی اسم کودککردیم مرور می
آیا « :پرسیدم  می که از اوبه این ترتیب را ببخشد، آنها تک کمک کردم تک

افتاده و  پا  آیا این عمل پیش»... آیابخشی؟   میلی راَبخشی؟ آیا س  مین راَد
اما او در . است برعکس، این عمل بسیار دردناک ًکامالآید؟   مینظر بهناچیز 

که زندگی را برایش غیرقابل  ا رتک کودکانی  تک یافت تا بتوانددعا فیض
کشید  را  دردناک نیش آن خاطراتالقدس روح. ، ببخشدتحمل کرده بودند
بود و مدتی این سرآغاز تغییری بنیادین . را خنثی کردشان  و قدرت مخرب



انتشارات ایالم
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نسخۀ الکترونی

  

 ۱۳۷ پرستی  روند شفای کمال

دردناک و زجرآور قلب  های  جراحتبخش خداطول کشید تا قدرت شفا
  . فرابگیرداو را

 

  خداتوجیه
عدالتی فریاد   بیونی در واقع خشمی است که در برابردری  رنجشچنین 
 من انتخاب نکردم.  انتخابی نداشتم هیچ. من یک قربانی بودم« :آورد برمی

م را ان خواهر و برادر.من والدینم را انتخاب نکردم. که به این دنیا بیایم
 من . را خودم انتخاب نکردم و نقص عضومبیماری. خودم انتخاب نکردم

هایی که خوردم و خواری و خفتی که تحمل   و زخمها  و آسیبشدمقربانی 
سر بلند انی پرست کمال درون  اغلب از پنهان این خشم». استناعادالنهکردم 
بینند اصالح کنند و هر چیز   میخواهند هر اشتباهی را که  میکهکند  می

 .تصحیح نمایندنادرستی را که در جهان وجود دارد 
نقطۀ  یعنی ،ا یابد شفتواند می دیده آسیبخص  که ش استجاییصلیب 

فورسیت در کتاب پرمحتوای خود، صلیب را  .ت .پ. عدالتی  بیاوج
 .نامد  می" خدا توجیه"

ی در رنج ناحقچه  ،نشان دادکامل خود را با ما همدردی صلیب در خدا 
 فراتر ای عدالتی  بی هیچ. کشیم ی که میحق مجازات به در بریم، و چه که می

 خداوند ما ۀبه اندازهرگز کس  هیچ.  وجود ندارد روا رفت صلیب آنچه برزا
 ش، و مصلوب شدنه، محاکمزدنداتهاماتی که به او . ه استطرد نشد

 . محض بودِعدالتی بی
وقت  هیچ و »! یعنی چه کشیدنرنج داند  چه میخدا« نگویید وقت هیچ

  حاضر بهکه خوددهد رنجی را متحمل شویم   میفکر نکنید که خدا اجازه
او  حقوق ؛ تمامبرند می ای شد که به کشتارگاه مثل برهاو . تحمل آن نیست
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 او از حمایت دوستانش نیز محروم . از او گرفته شدش قدرتتمام و ،َسلب
 و تحقیر  دشمنانکه حالی در ؛گریختندشد چرا که او را واگذاردند و 

اگر پسر خدا «. ندداد قرار یش و مورد تمسخر و استهزانش کردندعریا
 ».هستی، پایین بیا و اگر قدرت داری آن را ثابت کن

نه بریم که مسیح   می به این واقعیت پیکنیم  میبه صلیب نگاهوقتی 
.  حقیقت و راستی استیقین  به حقیقت بلکهِمنظر  و خوشزیباروی  ًصرفا
، ۀ ما است؛ حسادت در مورد همآور  حقیقتی هولناک و تهوع بیانگرصلیب
را آلود   خودخواهی و خشمی که دنیای سقوط کرده و گناه، شهوت،تنفر

خدا پسر شدن زندگی در مصلوب در این دنیا، حقیقت . فراگرفته است
 یعنی  دنیاییچنین  در  کردنزندگیداند  میکه خدا بینیم  می حال. شدظاهر 
های  ضعف ، و است ما، او کاهن اعظمهای ما است  شفادهندۀ زخماو. چه
 . را لمس کرده استما

قدر خوب   هست، خبری آن خبری باورنکردنیپرست کمالبرای افراد 
دسته از افرادی است که  آن و برای ،شود باورش کرد که مشکل می

 فکرو  ، شوندرو روبهدرونی خود های  توانند با تضادها و کشمکش نمی
 رها در دفتر کارمبامن . توانند آنها را با خدا در میان بگذارند نمیکنند که  می

 را به خدا بگویم؟ سائلتوانم این م  میچگونه« ام  شنیده جمالتیچنین 
 نسبت به مردم و البته م، خشم و انزجارها عقدهها،  توانم زخم  میچگونه

توانم این مطالب را با او   می کنم؟ چگونه را به او اظهار خداِخودنسبت به 
 این چیزها را و حتی تمام بر صلیب کنید؟ او  نمی آیا درک»درمیان بگذارم؟

 .بیشتر از آن را تجربه کرده است
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 دردناک را در ِ این احساساتبر روی صلیب، از طریق مسیح تمامخدا 
، روحش نداین احساسات وارد قلب او شد. ه استمحبت خود جذب کرد

 .دست فراموشی سپرده شدند و به حل، وا و در اقیانوس بخشش ندرا شکافت
 مسیحی، کسی که از ِ ایمانِدشمنانترین   یکی از بد،لپولس رسو
 با حضور در زمان ،کرد  مینفرت داشت و به او توهینعیسای مسیح 

. ان داد خشم و غضب خود را نش مسیحی،استیفان، اولین شهیدشهادت 
خشم او را در خود جذب  قلب پر از فیض خدا وقتی پولس فهمید که

موضوع را شخصی دهید باجازه (ح بود، خدا در مسی«:  نوشتچنین ، کرده
 ».داد و خطایای مرا به حساب من نگذاشت  میو مرا با خود مصالحه) کنیم

 )۱۹ :۵تیان قرن۲(
. برای خدا ناآشنا نیست درد و رنج عمیق و یا احساس تنفر و غضبی هیچ
.  موردی وجود ندارد که شما نزد خدا ببرید و او قادر به درک آن نباشد هیچ
 .پذیرد  میا را با محبت و فیض خوداو شم
 باور کردن این موضوع چقدر مابرای دانست  میعیسای مسیح  آنجا کهاز 

 )عشای ربانی (، در شبی که قرار بود مصلوب شود، شام مقدسدشوار است
کنیم،  توانیم لمس  میهستند که ماای  هسادهای   نان و شراب، چیز.را بنیاد نهاد

 تا یادآور بخورید و بیاشامید« :او گفت. ان کنیم وجودم جزوی ازم وبچشی
 )۲۸ -۲۶ :۲۶ متی (.» این چیزها باشدتمام

بینیم   می او شفاۀ شدپارهخوریم، از بدن   میگیریم و  می بدن او راوقتی
 محبت نوشیم،  پیاله را میدر حینی که. یابیم مان کمال می های و برای نقص

 .شود مان می های  بدنها و جان وارد  اوۀندایشفابخش و بخش
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 ، ما تمامی خود شکسته شد کهها، ای  زخمۀدهندای شفا«
 دهیم و از تو  می را به تومان  زندگیهای شکستگی

  ».آمین. گردانیب کامل  پیوند بزنی وخواهیم که آنها را می
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کنیم خود را از زمرۀ کسانی بشماریم یا با  ما جرأت نمی«
 آنها چه نابخردانه است که. م که خودستایندکسانی قیاس کنی

کنند و  های خودشان قضاوت می دربارۀ خویشتن با میزان
 .سنجند خود را با خود می

زیرا نه آن که  .کند، به خداوند فخر کند که فخر می پس هر
خودستایی کند، بلکه آن که خدا او را بستاید، پذیرفته 

 ».شود می
  ۱۸ -۱۷، ۱۳ -۱۲ :۱۰قرنتیان ۲

 
پس حکمت را در . اینک به راستی در قلب راغب هستی«

 ».باطن من به من بیاموز
 ۶ :۵۱ مورمز
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 فصل نهم

  ؟مان یا سوپرمن ِخود واقعی
 

 باید بیاموزد که در مسیح شخصیت واقعی خود را پرست کمالشخص 
 اب  است که خودِشخصیت واقعیِپذیرفتن  در چند  هر.داشته باشد

به شفای عمیق جا است که  شود، و همین اجه میمشکالتش موترین  بزرگ
 ،پرستی کمالعواقب ترین  وحشتناکیکی از . داردنیاز  دوباره ِریزی و برنامه

ازه دهید ببینیم که این اج. بیگانگی فرد با شخصیت واقعی خود است
 .افتد  میاتفاقچطور شود و  میآغاز انگیز چگونه   غمِبیگانگی

، خدا، دیگران و روابط ْایی در مورد خوده رشد پیامدوران کودک در 
شوند و یا   میها یا به او تعلیم داده این پیام. کند  میدریافتها  انسان یانم

 و اعمال ها ً مستقیما از طریق گفتهها این پیام. کند  می آنها را دریافتًشخصا
 از  متأثر اغلبشوند و  ارسال مینشده ها و اعمال انجام ناگفته و یا شده انجام

  منتقلناخودآگاه به کودکآهسته و پیوسته و ها  پیام. نددعوامل متعد
 چنین درکی از خود هایی منفی دریافت کرده است کودکی که پیام. شوند می

من . پذیرند  نمی ودکه هستم دوست ندارن طور  همونمنو«خواهد داشت 
گر  پس ا. که هستم مقبول دیگران باشمطور  همونتام  کردمو تالشتمام
 ».کنند پذیرند و محبت می ای بشم آنها منو می ه به شخص دیگتبدیل

 او.  باشد درصدد حل مشکالت خود مثل افراد بالغ نیست کهکودک
 که قادر نددا مین .ش در حال رخ دادن استا  در زندگی چه چیزیداند نمی
 رشد و نمو  عمیق و خدادادی خود را که برای، اساسیهای نیازنیست
 ضروری چون احساس  برخی از احساسات.م است برآورده کند الزانسان
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نیاز او برای . دکن نمیتجربه  هرگز  راامنیت، مقبولیت، تعلق و ارزشمندی
در عوض . شود  نمیهرگز برآوردهبیاموزد محبت کند  اینکه وشدن محبت 

 در ارزشی و عدم مقبولیت  بیاضطرابی عمیق و احساساتی چون ناامنی،
 تبدیل زند تا  میو طوالنیآور  رنجدست به تقالیی او  و ،دکن  می رشدکودک

  .شخص دیگری شودبه 
فرصتی برای  خدادادی فرد هرگز انگیز این است که شخصیت  غمۀمسئل
شخصیت . یابند  نمیفرد او پرورش منحصر بههای  استعداد. یابد  نمیرشد

. گیرد می شود و نوعی شخصیت کاذب جای آن را  میواقعی او انکار و خرد
 خدادادی  صرف پرورش شخصیتباید او که  عاطفی توان روحانی وتمام
 .شود  می از خودیلآ  شود، صرف خلق تصویری نادرست و ایدهاو

ِمخرب، با روند این سفانه، أمت َ   خودکار متوقفطور به، ِشدن فرد مسیحیُ
های    پذیرا و فیض خدا به بخشی از الیهِ بخشش، محبتهت الب.شود نمی

را به از صداقت ای  هکند و روح تاز  مینفوذاو  ِواقعیِخود غیر ِسطحی
 .دمد زندگی او می
 نیاز یی عمیقد، به شفاباشمجروح شده  شدت به  فرداحساسات اما اگر

 شود و  می شخصیت کاذب وارد زندگی مسیحیاغلبزیرا . خواهد داشت
  .دهد  وفق می تجربیات جدید مذهبیخود را با

 

 مان ِدر جنگ با شخصیت واقعیِسوپرمن ما 
 نادرست ی تصویرْ سوپرمنو شخصیت واقعی چیست؟ ،سوپرمن فرق
 تا  باید آن را به خود بگیردکند فکر می فرد که  است از شخصیتیآلی و ایده

  تصویری خیالی از شخصیت سوپرمن.دیگران او را بپذیرند و محبت کنند
 پی  منبه شخصیت واقعیگران دیاگر « :کند  فکر میاو آنجا کهاز . فرد است
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منظور جلب محبت و  به، »د داشتنرا دوست نخواه من د هرگزنببر
 . از خود سوپرمن بسازدد تاکن  میپذیرش دیگران سعی و تقال

 خدایی کامل دهد، او این باور غلط را حتی نسبت به خدا نیز تعمیم می
دهیم ب نشان به او  خود راِ خوبباید جنبۀفقط و  ، کمال از ما داردکه انتظار

 . رامان  واقعییت ببیند و نه شخصسوپرمن ما رافقط و بگذاریم 
وقتی که در تفکر و یا . ی بسیار خصوصی از شما بپرسمسؤالبگذارید 

 یک از این دو شخصیت را به او نشان آیید، کدام  میدعا به حضور خدا
 مشکالت احساسی وخاطر  بهاز مبشری موفق که بار  دهید؟ یک می

وقتی در «: از او پرسیدم.  این سؤال را کردمآمده بوداش پیش من  روحانی
 تصویریکنی؟   میشخصیت خود را رو کدامروی،   میخداحضور  دعا به
به و  »؟ چیستآوری  میبه حضور خداو داری و خیال در ذهن  ْ از خودکه

 کمی تا تو کنیم  صبر میما. مدتی فکر کن.  ندهجوابی فورًلطفا « :او گفتم
 ».اش فکر کنی درباره
دانی، من هرگز  می«: سپس به من گفت. در سکوت نشستچندی او 
کنم که   میفکر. خواهم با شما روراست باشم  می.فکر نکرده بودمطور  این

. ام هحضور خدا رفت  بهرَسهاله به  و ،وضعیت روحانی بهترین درهمیشه 
. ام هحضور خدا رفت به  چون سوپرمنباید خالصانه اعتراف کنم که همیشه

 که هستم به طور همان یعنی ام واقعیِخود  با وقت هیچکنم که   نمیفکر
 این رهابامن «: ش را تکان داد و گفت سپس سر».حضور او رفته باشم

، ولی هر وقت ام هخواند “ که هستمطور هماندرست ” گوید می سرود را که
 ».ما هکرد رفتار  برعکس آنام حضور خدا آمده که به

هزاران راه زیرکانه برای . او تنها فردی نیست که این مشکل را دارد
. وجود داردمان  ِخود واقعیخدا و مخفی ساختن سوپرمن شدن در حضور 
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 سوپرمن  من هنوزداوندا،خ« :ست اینگر ها روش آینده یکی از این روش
ام ولی روزی   نشده سوپرمندانیم که هنوز  میما هر دو خوب. ام نشده
روزی به بالخره .  خواهم شد کاملِ مسیحی بالخره روزی آن.واهم شدخ

 کافی ۀ انداز کافی دعا خواهم کرد، کالمت را خواهم خواند، بهۀانداز
 روزی.  خواهم کردای العاده قفوهای   تو کارخاطر بهبشارت خواهم داد و 

 به ًپس لطفا حاال. بالخره سوپرمن خواهم شد. ام خواهم شد آلی ِخود ایده
کنم به آینده نگاه کن،  ، خواهش میاوندخدا. ام زیاد توجه نکن ِخود واقعی

 ».وقت که من سوپرمن خواهم شد آن
 و  ضعیفنفس عزت جا است که این. روش دوم روش ندامت است

ِخود  به ً لطفاا،وندخدا«: شود  میپرست کمال وارد زندگی فرد عقدۀ حقارت
 ام واقعیِخود به .  نقصانم نگاه نکنها و  و به گناهان و شکستواقعی من

ِ خود کنم که تو نیز از  میفکر.  متنفرمدانی چقدر از آن میزیرا نکن نگاه 
ولی خداوندا تو . ی متنفرً شدیدامهای ها و نقصان  شکست تمامِواقعی من و

  پسیم، من متنفرِواقعیِخود  ما هر دو از آنجا کهاز . از اهداف من آگاهی
 »!سوپرمنم، بنابراین من طرف تو هستم
ْتحقیر کردن خودزیرکانه،  ِدر این روش  تبدیل به مجازاتی درونی و ِ

 که خدا بهاست امیدوار فرد . شود  می قرار دادن خداتأثیردائمی برای تحت 
 تواند می نچون خدا. ِ بلکه فقط سوپرمن او را ببیند نگاه نکند اوِ واقعیِخود

ِخود واقعی نیز خود فرد  و چون ، را تحمل کند فرد زشت و غیرقابل قبولِ
خدا ، بنابراین »م تحمل کنام را ِم خود واقعیتوان نمی«: گوید می  خدا بهًدائما

را بشناسد و او گیرد، هویت واقعی ب قرار  اوعالیهای   معیارتأثیرباید تحت 
 . را بپذیرد و محبت کند اوبه این ترتیب
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ِخود واقعیکه  انگیز این غم در کودکی و عاطفی از نظر  یچنین فرد ِ
 های برخی رفتاربه این دلیل است که  و ،کند  نمیماند و رشد  میخامی باقی
و هرگز جا مانده از گذشته مقطعی  در چنین فردی .زند  می سر او ازکودکانه

، ولی کرده یک زن یا مرد بالغ رشد ۀ به اندازًالبته جسما.  استهرشد نکرد
  .ابالغ مانده است عاطفی ناز نظر روحانی و

 

  و احساساتِسوپرمن ما
ترین مشکالت را   بیشْ احساسات زمینۀ در)سوپرمن (پرست کمال فرد
گونه تجربۀ احساسی داشته  پندارد که نباید هیچ خود را فردی می زیرا دارد
گوید بلکه  مقدس می طور که کتاب را نه آنعیسای مسیح  ًمعموالاو . باشد
 در ذهن  که اواییعیس. بیند می" حلیم و افتاده"هد خوا گونه که خود می آن

 شفعل و خوددار که هرگز احساسات شخصی است ترسو، منسازد، خود می
و کند  کنترل می  خود راشدت بهاو از نظر احساسی . دهد  نمیرا بروز
 .کند ابراز احساسات نمی به هیچ وجهً معموال

 ؛جود نداردحساس بد یا احساس خوب و اعنوان به هرچند چیزی
ۀ طیف وسیعی از سات نتیجدر واقع احسا. است  احساسًصرفااحساس 

یک از عواطف  هیچ. دهد  می شخصیت شما بروزچیزهایی است که
 کنندۀ  عواطف تعیینما با این برخورد ۀ نحو.ندآلود نیست  گناهِخودی خود به

ما را   نشان خواهد داد که آیا آنهاهمچنین و  است،درستی یا نادرستی آنها
 بخش بسیار  عواطف.گناهسمت  به یا هند کردهدایت خواپارسایی سمت  به

 .استدر وجود ما نهاده  شخصیتی است که خدا  خصوصیاتزمهمی ا
کند احساس   میتلقیبد  آن را ِ احساساتی که سوپرمن ما اغلبیکی از

 هایی موعظهورد خشم در م ، بار آمدم که در آنمن در محیطی.  استخشم
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خشم  اینکه  مبنی بر،شد  میایراد و مخرب واقعیغیری، مقدس تابکغیر
طول کشید تا توانستم بر این طرز فکر غلبه ها  لسا.  است نامقدسیاحساس
زندگی ، و زندگی مسیحی مرا نابودنزدیک بود این نوع نگرش . کنم

قی  مجبور بودم یاد بگیرم که چگونه به طریمن .خراب کند ام را مشترک
د بگیرند که  باید یاها زوج. ابراز کنمم خود را نسبت به همسردرست خشم 

 . انجام دهندبول قابل قیطریق چگونه این کار را به
 که در  جماعتیبا خشم بهعیسای مسیح خوانیم که   می۵ :۳در مرقس 
که  عهد جدیددر جایی است  این تنها  هرچند.د نگاه کرداطرافش بو

ین شد، تصور من بر این است که او در  خشمگًواقعاعیسای مسیح  گوید می
 را  برخیآنجا که و ،کرد  می از هیکل بیرون با شالقحینی که صرافان را

 خشمگین ً واقعاخواند،  می"فید شده، قاتالن، ماران و افعیانکوران، قبور س"
 مقدس و الهی قدر  همان خشم و غضبقعموعیسای مسیح ). ۲۳ متی. (بود

، در واقع خشم اند همراهاغلب ل و خشم  کامِمحبت. بود که در مواقع دیگر
 .است  کامل محبتۀنتیج

چند   هرگوییم  و آنچه می،کنیم  میما مسیحیان گاهی با کلمات بازی
 برای مثال. کند  میولی مردم را دچار سردرگمیرسد  می نظر به خوب
چرا روراست  !» عصبانیتی موجه است بلکهاین خشم نیست؛ «:گوییم می

خودی خود  به و  نیز کاربردی صحیح داردگوییم که خشم  نمی ونیستیم
 .دچار سردرگمی خواهد کرد کمتر آلود نیست؟ این مردم را  گناهیاحساس

 اینکه  است وکاربرد صحیح آننحوۀ ابراز و ، خشمنکتۀ مهم در مورد 
پنداریم، یعنی   خود را سوپرمن میاما وقتی. کنیم اش می حل و فصلچگونه 

  احساسی وضرباتبه استقبال  در واقع مگین شود،هرگز نباید خشکسی که 
 .رویم می افسردگی
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 یخشم. اند  متفاوتًکامال را با هم اشتباه نگیرید زیرا و تنفرخشم ًلطفا 
  و خشم، یک چیز است، درستی ابراز کردۀشیو  و به،توان آن را کنترل  میکه

پولس .  دیگری چیز،دشو  می نادرستی ابرازۀبه شیوکه کنترل غیرقابل 
دقت خشم را  او به.  تفاوتی آشکار قائل استجا و تنفر رسول بین خشم به

 :گوید وقتی می. داند میقبیل مغایر تنفر، انزجار، تلخی و مواردی از این 
 جالبی حالت طرز به او  جملۀ»شوید، گناه نکنید هنگامی که خشمگین می«
اشکالی ندارد، من به « گوید مین پولس رسول). ۲۶ :۴سیان افس(دارد  یامر

 هم تخفیف بار خشم گیرید و این هرچند وقت یکدهم  اجازه میشما 
  اضافهً فورااما »!گین بشویدخشم! ییدخشم آ به« :فرماید  می بلکه».شما
خشم غیرقابل دانست که   می پولس رسول»!راقبت باشیدولی م«کند  می

 :این بوداو  منظور.  بشودلخی منجر به انزجار، تنفر و تتواند میکنترل 
 شما را ، احساس مراقب باشید که اینخشم خود را ابراز کنید، ولی«
 اما حقیقت عجیبی در این موضوع ». نکشدتلخی، انزجار و یا تنفرسمت  به

ق مناسب خشم یاگر من و شما یاد نگیریم که چگونه به طر اینکه و آننهفته 
، تبدیل به موجوداتی پر از نفرت و یمکن و آن را حل و فصل ،خود را ابراز

 ها  از هم پاشیده شده است زیرا زوجبسیاریهای  زندگی. شویم  میتلخی
 بر ًدائما هاآن.  خشم خود را ابراز کنندۀ صحیحشیو  چگونه بهاند نیاموخته

 و به هزار و سوزند  از درون میگذارند،  می سرپوشاحساسات عمیق خود
شان را چگونه ابراز  دانند خشم ، اما نمیشوند  مییک راه زیرکانه متوسل

 .کنند
 را  خشم خوداگر نتوانید.  باشید نیزشوید، ولی مراقببخشمگین 

  همانًدقیقااین . شود  میابراز کنید، تبدیل به تنفر و تلخیطرز صحیحی  به
 که هرگز  کسیافتد،  اتفاق میپرست کمال است که برای شخص چیزی
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دهد تا از وجود   نمیحتی به خود اجازه، و هدد  نمی بروزراخود خشم 
  خشم خود را انکارچنین فردی.  شود آگاهوجودش احساسی در چنین 

 درست ،راند  میقسمت وجود خویشترین  کند و آن را به عمیق می
 صورت به شود و  می تبدیل به عقدهآید، می  جوش به در آنکه جایی

 صورت به و حتی ادگیخانو های  درگیری،ِعاطفی گوناگونمشکالت 
 .زند  بیرون میجسمیهای  بیماری

ز  و بخشی ا،شدهنهاده خشم احساسی است الهی که در وجود ما 
  برای اهدافباید قرار گرفته است و تصویر خداست که در شخصیت انسان

   .کار برود  بهسازنده
 

 و تضاد شخصیتیسوپرمن 
، همه مه کنار بیایی با هم بایدهمیشهسوپرمن بر این عقیده است که ما 

 نباید کشمکشی بین مسیحیان وجود وقت هیچو  ،بدارند مان دوستباید 
 .داشته باشد
  سری بزند، مسیونریهای  یکی از سازمان بهیپرست کمال  شخصاگر
  بین مردم حتیکه بیند  میبین میسیونرها مشکالتی شود، زیرا  میشوکه
ما همین . وجود داردتر  کمکنند  میشان  خدمت مسیونرهاایمانی که بی

  همچنان انپرست کمال  رویایاما. بینیم  میمان نیز های موضوع را در کلیسا
 »!من آنم که رستم بود پهلوان«: قوت خود باقی است به

 چون پولس انی؟ حتی بزرگاست برگرفته از کالم خداای  ه ایدچنین آیا 
ا شدن از یکدیگر کار  جدباآنها . کار کننددر کنار هم و برنابا نتوانستند 

، گذاری کرد هر دو را دستانجام دادند و کلیسا نیز با حکمت ای  هعاقالن
 . فرستادً برای خدمت به دو مسیر کامال متفاوت داد وشان برکت
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 ، دوخدمتیک جای  به بشری آنها استفاده کرد و یعتخدا از طب
 ان بودش نظری که بین  اختالف ازهمچنین.  بشارتی را بنا نهادخدمت

 ؛ کسی که بعدهاکند یوحنای ملقب به مرقس کمک  رشداستفاده کرد تا به
 .شد بزرگ انجیل مرقس ۀنویسند
، به این معنی نیست که حق تان دشوار است  کار کردن با فردی برایاگر

 دل بگیرید،  از او تلخی به و یا باشید،متنفر و از او خود برانیددارید او را از 
  و راحتیآرامش ش احساس است که از بودن در کناراین معنی بلکه به
ًتان مثل نجوایی شیطانی دائما به شما  سوپرمناجازه ندهید . کنید نمی
مشکل تو .  کنار بیایی، تقصیر تو است با اوتوانی  نمیخوب، اگر« :بگوید

 ».آمدی  کنار می اوً مراقب آن چیز باشی حتما باتوانستی میهستی و اگر 
 پر شوید، قادر خواهید القدس روحاگر از «  نگفتوقت چهیپولس رسول 

اگر  « :بلکه گفت ». مردم در کمال صلح و آرامش زندگی کنیدۀبود با هم
شود، با همه در صلح و صفا   تا آنجا که به شما مربوط می وامکان دارد،
 پولس. شاید مشکل از طرف مقابل باشد). ۱۸ :۱۲یان روم (»زندگی کنید

ی  و تو مسئولهست  این مشکل، مشکل تو نیز،بله« :گوید مینمثل سوپرمن 
که این مطلب را هست  سرود کوتاهی »!ح کنیتا فرد مقابل را اصال

   :کند خوبی بیان می هب
 

 ، استپرجالل زندگی کردن با مقدسین در آسمان،
 ،روی زمین آنها اما سر کردن با

  !حکایت دیگری است
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سر و کار حقیقی های  کشمکشو  ها شخصیت واقعی شما با تفاوت
اما این را نیز خوب . کند با روحیۀ محبت با دیگران برخورد میو دارد، 
معروف  ِپندِکار گرفتن  به، حل  و تنها راه،حل راه بهترینداند که گاهی  می

  .» اما با فروتنی،بپذیرید یا نپذیرید« :گوید می استنلی جونز است که
 

 و شادی سوپرمن
 شاد العاده قفوباید من همیشه «که باور خیالی است بر این  سوپرمن

؟ آیا همیشه اید هگاه افسرده نشد هیچید؟ آیا  ولی آیا شما همیشه شاد».باشم
؟ اید هگویید؟ آیا هرگز در تقال و کشمکش نبود  می"خدا را شکر"با شادی 

 که گاه اتفاق نیفتاده هیچآیا گاهی دنیا در نظرتان تیره و تار نشده است؟ آیا 
  وظیفه انجام داده باشید؟عنوان به ًصرفاکاری را بدون احساس شادی و 

از فرط « : به شاگردانش گفتدر باغ جتسیمانیعیسای مسیح خداوند ما 
 از درد کرد و  می عرقشدت به او غمگین بود؛ .»ام اندوه به حال مرگ افتاده

ال و در تق  خودۀ احساسات و اراد عواطف و بینپیچید و  میخود به
پدر، تو قادر به انجام هر کاری « :گفت  میاحساساتش.  بودکشمکش

 او ۀ آهنین اما اراد».هستی؛ اگر ممکن است این پیاله را از من بگذران
 و  گاهی اوقات این نوع تقال». توۀمن، بلکه ارادخواست نه « :گفت می

 .دشو میعمیق روح و روان ما آزردگی کشمکش باعث 
 ات با کلمۀ اتفاق(Happines)لمۀ خوشی کدر زبان انگلیسی 

(Happenings)برخی ازداللت برًمعموال  شادی  کلمۀ.ریشه است  هم  
  اما.استاو افتد و خارج از کنترل   می اتفاقدارد کهانسان  وقایع زندگی

داشته  آن را باید انتظار برای آنچه  مناسبای است کلمه ما مسیحیان برای
 کند و با روابط  به عوالم درونی اشاره میاست کهی ا ه کلم شادیزیرا. باشیم
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 درونی ی استآرامششادی .  پیرامون ما نه با شرایط و اتفاقاتسروکار دارد
تالطم م  ما احساساتممکن است. وجود داردنیز  طوفان  حتی در بطنکه
گوید ما در مسیر  می وجود دارد که  نیزحال حسی درونی ، ولی در عیندشو

ً نقاب سوپرمن به چهره بزنیم و دائما کهاما نه به این معنی  ؛یمارادۀ خدای
  »!خدا را شکر! هللویا« :لبخندزنان بگوییم

 

 مان ِخود واقعیبه نسبت نه بینا واقع نگرش
 بودن به این معنی است بین واقع. مبین باشی واقعمسیحیانی  متوانی میما 
چیزها ترین  و دردناکن تری  ترین، زشت ک ترسنا بارو شدن  نباید از روبهکه

ی، کشمکش و یا  از بیان احساساتی چون غم، ناراحتی، تنهای نباید.مبترسی
 ایلیا. ن است مثل ایلیای نبی افسرده شویم ممکحتی. محتی افسردگی بترسی

، آه« :اش افسرده شد و به خداوند گفت  پیروزیترین  بعد از بزرگکه
  ».بگذار بمیرم. وندا، دیگر بس استخدا
 تمام ثبت  صداقترا باعیسای مسیح زندگی داستان یسندگان اناجیل نو

  ما باید از.تقصیر و شرم و نقصان اند، فارغ از هرگونه حس و بازگو کرده
 نباید از بیان  و هرگز.ای ه نه از قهرمانان افسانم بگیریالگوعیسای مسیح 

 .مدر مسیح بترسی مان احساسات و شخصیت واقعی
 رشد  مقابل، مانعیای سوپرمن شدنبرمان  توانوقت و ِبا هدر دادن ما 

 خدا مگذاری  نمیبه این ترتیب. دهیم  قرار می با خدامان خود و رابطه
 . بپذیرد و دوست داشته باشد،ردُما را که مسیح برای آن مشخصیت واقعی 

آلی   ایدهْ سوپرمن.بیند  میشناسد و میما را  شخصیت واقعی  خدا فقطاما
 آنقدر خدا و برای . خیاالت مااست ساختۀ و توهمی ،ینیافتن دست
 ما. دهد مین به خود راآن زحمت دیدن  حتی ارزش و غیرواقعی است که بی
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 خود را با  کهیست نی و نیاز،م باشیمان  واقعیِ در مسیح خودمتوانی می
سازد تا  دگرگون ما را شفا دهد وخواهد   میاو. مشخص دیگری مقایسه کنی

ِ شخصیت مطلوب و  وم رشد کنیم و بتوانییم باشماناقعی خودی وابه معن
 .م شویمورد نظر او
اگر مذهبی نیز باشد که از بین رود و  از بین می  دشوارماِوجود  ِسوپرمن

، چنین مشکلی داریدکنید   میاگر فکر. محالًبردنش کاری است تقریبا 
ش َرکَت! کنیش رها«: گوید می  را بشنوید کهالقدس روحامیدوارم صدای 

توانیم روند کامل شفا را آغاز کنیم تا به شخصیت  می به این ترتیب »!کن
 . بیابیمواقعی خود دست

  وجودمانِحفظ سوپرمن برای ْ خودِوقتی از هدر دادن توان روحانی
 و برای القدس روح در جهت همکاری با  را انرژیم و ایندست برداری
 از بایدها وکنیم،  میر مسیح را تجربه آزادی د، گیریمکار  به مان رشد واقعی

شدن یا نشدن   پذیرفتهبهدیگر متکی ؛ شویم می دروغین رهاهای  و نباید
 ۀنتیجدر  وحشتناکی که ِو از حس محکومیتنخواهیم بود،  دیگران توسط
  آزاد، آمدهوجود به خواهیم باشیم ۀ میان آنچه هستیم و آنچه میفاصل
 .مشوی می

  خدا در:؟ خبر خوشی برای شما دارمکند را پر می این فاصله چه چیزی
 و ه هدیعنوان به،  بود خداِردَ میقین که بهاو را،  ِکاملیت صلیب عیسی مسیح،

ِاز سر فیض به   هِۀ میان آنچو این همان چیزی است که فاصل، هبخشیدما َ
  .سازد  پر میخواهیم باشیم را هستیم و آنچه می

و از اوست که شما «: کند  میی بیانپولس رسول این مطلب را به خوب
ْدر مسیح عیسی هستید، در او که از جانب خدا برای ما حکمت شده است، 

  )۳۰ :۱تیان قرن۱ (».ّیعنی پارسایی، قدوسیت و رهایی ما
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و چرا در من پریشان ای  های جانم چرا منحنی شد«

ت روی او  بر خدا امید دار زیرا که او را برای نجاای؟ هگشت
ای خدای من، جانم در من منحنی . باز حمد خواهم گفتم

تو جمیع های  دهد از آواز آبشار  میلجه به لجه ندا ... شد
 ».تو بر من گشته استهای  ها و موج خیزاب

  روز مراتمامبود، چون   میهایم روز و شب نان من اشک«
 “»خدای تو کجاست؟” :گفتند می

  ۷ و ۵ -۳ :۵۲ مزمور
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 دهمفصل 

  و حقایق مربوط به افسردگیها  افسانه
 

 برخی .معمول و شایع  استای هتجربمیان مسیحیان  ،افسردگی
 ِ؟ مسیحیممکن است چیزی چنین چطور «: مسیحیان ممکن است بپرسند

 از ً واقعا کهآیا فردی. و ناسازگارند متضاد ْ این دو کلمه،ِخودًاصال افسرده؟ 
نباید در مقابل افسردگی ،  گرفتهح تعمیددر روو  تولد یافته القدس روح

ِگویای وجود  ْ خودبرد  مییک مسیحی از افسردگی رنج اینکه مصون بماند؟
 عالمتی  افسردگی.او باید رابطۀ خود را با خدا درست کند. مشکلی است

 ».است از وجود گناه در زندگی او
  محک، ولی بابرسند نظر به فوق درست نظرات تمامممکن است 

پایه و   بیو حقایق روانشناختی  مسیحیۀ زندگیب تجری ومقدس بکتا
  . ناسازگارند نیز مسیحی مقدسینۀنام  بدیهی است که با زندگیو ،اند اساس

 

 شوند می گی افسرد نیز دچارمسیحیان
 ؟اید هرا مطالعه کرد داوود  برخی از مزامیرًآیا اخیرا

 ).۵ :۴۲مور مز (»ای؟ های جانم چرا منحنی شد«
 ).۶ :۴۲مور مز (»ی خدای من، جانم در من منحنی شدا«
 و چرا در من پریشان ای؟ های جان من چرا منحنی شد«

 امید بر خدا دار زیرا که او را باز حمد خواهم ای؟ هگشت
 ).۵ :۴۳مور مز (»گفت که نجات روی من و خدای من است

. ای خداوند بس است«؟ اید هو آیا به سخنان ایلیا توجه کرد
  ).۴ :۱۹شاهان پاد۱ (».مرا بگیرجان 
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 فصل دهم ۱۵۸

زیرا که مردن از زنده ماندن برای من بهتر «و یا یونس؟ 
  ).۳ :۴ یونس (».است

 

از فرط اندوه، به حال مرگ «؟ اید ه توجه کردحی مسیاآیا به کلمات عیس
 ها ن برای افسردگی تعریفی بهتر از ایتوانید  میآیا). ۳۸ :۲۶ متی (».ام افتاده
 .ناامید شده است  نیز زندگیِ از خودًتقریباکه طی آن شخص  ؟ حالتیبیابید

 فرد سخنۀ  از حاالت چهراند افسردگیبسیاری از مزامیری که بیانگر 
  وهافسرد شخص! اند  دقیقاین مزامیر چقدر اینکه گویند و جالب می

زده، نگران و غمگین  و وحشت. داردو درمانده غمگین ای  ه چهرمأیوس
 .کند  میهایش حمل  گویی بار جهان را بر دوشکه نان، چرسد  مینظر به

 چنین مزمورنگار . شایع افسردگی استعالئم بسیار   ازدیگر یکی گریه
جالب است ). ۳ :۴۲مز (»بود  میهایم روز و شب نان من اشک« :گوید می

!  صحیحًکامالاست ای  هبدانید که این جمله از نظر روانشناختی جمل
آور  رش تهوع از آنجا که غذا در نظ.شتها استا  اغلب بیشخص افسرده

من آه خوراک اشک و « :بگوییم اینکه مثل. خورد  میاشک  آنجای به، است
 سبزی، ساالد، دسر و حتی نوشیدنی شده ماشک برای« و یا »شده است

 در  ودارد از گریستن دست برنمی شخصچنین ست؟  ا مشکل کجا».است
 .شود  میاین باعث افزایش افسردگی او البته برد، و سر می  بهناامیدی

اطرافیان تر از برخی  گراتر و مهربان  بسیار واقع در مورد ماکالم خدا
 افسرده دهد که مسیحیان نیز  میروشنی نشان به، زیرا ِمسیحی ما است

ما . گذارد حه میِ بر این امر ص نیز مسیحیِقدیسین ۀحتی زندگینام. شوند می
 کنیم، ولی من  میقول  جان وسلی نقلبه و نجات توِ عالیۀاغلب از تجرب

ند، نک  می تجربه را خنثی از او بیاورم که گویی اینقول توانم چندین نقل می
 .اند  افسردگی، شک و غم وسلی حاکی ازهایی که قول نقل
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 ۱۵۹ ها و حقایق مربوط به افسردگی افسانه

 ، اثر کالرنس هال" یک نبیی ازسموئل لوگان برنگل، تصویر"کتاب 
کالسیک برنگل در   آثار.ام برنگلن  به است بزرگیداستان زندگی قدیس

 به  راها مسیحی شماری ترجمه شده و میلیون  بیهای  تقدس به زبانۀزمین
 .استهدایت کرده  در مسیح تر زندگی عمیق

 بین احساسات و افکار خود او«: نویسد  میچنین هال در مورد برنگل 
 .گرفت افسردگی مزمن فکرش را فرومیً بود، خصوصا وقتی شدر کشمک

 و فرسوده خسته و ، استردُاعصابم خ«: نویسد  میچنین ای  هبرنگل در نام
 افسردگی چنان اما گرچه افسردگی یکی از آشنایان قدیمی من است .ام شده
 او در اواخر عمر از .»ام  تاکنون نظیرش را ندیده دچارم شده که ماللتیو

 .شده بودسرش ایجاد ای به   ضربهبرد که در اثر اصابت  میجراحتی رنج
پرت کرده و طرفش  بهداد مرد مستی سنگی   در خیابان بشارت میبار که یک

عوارض این جراحت و صدمه بر . شدت مجروح ساخته بود سرش را به
 عنوان بهو از آن داشت  که تمام عمر با آن کشمکش ،میزان افسردگی او

قدیسی آیا اوصاف، ولی با این .  افزوده بود،برد  می نام»آشنای قدیمی«
 ؟شناسید میسموئل لوگان برنگل تر از  وارسته

 آن وجود به باید بتواند با افسردگی خود مقابله کند، قبل از آنکه شخص
 نسبت به احساسات خود صادق ًواقعااگر . پی ببرد و به آن اعتراف کند

کی از آشنایان قدیمی من نیز بله، افسردگی ی« اعتراف کند که بایدباشد 
 .»گویید  چه میدانم می، هست

 شان  بر مشکالتْ با انکار افسردگی خود هستند کهشماری  بیمسیحیان
به این افزایند و  مینیز  تقصیر را آنها بر افسردگی خود حس. افزایند می

مثل  حاد ِ افسردگی فشار ناشی از.کنند میدوچندان را شان   مشکلترتیب
 دشوار است ین بار هر چند حمل ا. احساسی استبار  کوهی ازِ کردنحمل
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 که تقصیر را نیز حساما وقتی . داشته باشد آن را تاب حملشاید فرد ولی 
بر آن  »!ام ه افسرده شدخاطر همین  به!اشکالی در کار من هست«: گوید می
 .کند و غیرقابل تحمل می ،چندانرا دو بارش د در واقع افزای می

های  اندر داست.  شکست روحانی نیستۀ نشانًافسردگی لزوما
بزرگ های   بعد از کسب موفقیت،حاد ِهای ، برخی افسردگیمقدس کتاب

این موضوع در . ندشو می ظاهر ناکاندوهشکل احساسات  بهدر   و،روحانی
او  زندگی ۀلحظترین  از بزرگپس . ی نبی صادق استمورد زندگی ایلیا

؟  افتادی چه اتفاق، بعل پیروزی یافتییعنی زمانی که بر کوه کرمل بر انبیا
ابراهیم نیز . ردک  میاز خدا طلب مرگو بود ی نشسته زیر درخت  تنهاایلیا،
تجربیاتی  چنین بسیاری از ما نیز ). ۱۵ پیدایش(مشابه او داشت ای  هتجرب
 ۀشبیه ضربچیزی  ؛است ی طبیعیو واکنشاحساس  ،افسردگی. ایم داشته

ِ طبیعی ِینینش  نوعی عقبافسردگی. هنگام شلیک ی قوی بهقنداق تفنگ
قانون "لوئیس آن را . اس.  که سیای هاهرم متعادل کنندیا  و ،است احساسی
 .نامد  میشخصیت" نوسان
ل یبدتاین مواقع ممکن است  برخی از دوستان مسیحی ما در انهسفأمت
ها و نصایحی نادرست و   مشورت به مادشمنان ما شوند وترین  به بد

و چون افسردگی دارند از  خت اندکی شنا مسیحیان برخی.دهندبغیرواقعی 
برند   میرنجآن توانند کسانی را که از  نمیخود دچار این مشکل نیستند 

افراد متأهل بسیار دشوار و دردناک ً وضعیت خصوصا برای این. درک کنند
، درک خود سالم اما همسری افسرده داردبرای شوهری که . شود می

 و چنانچه در این دوران . دشوار استبسیارروحیات او احساسات و 
بر او قرار دهد،  گیری روحانی ای برای سخت افسردگی همسرش را بهانه
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 ۱۶۱ ها و حقایق مربوط به افسردگی افسانه

طور   بهتواند می البته این شرایط. شرایط حتی دشوارتر نیز خواهد شد
 . باشد صادق به افسردگی است نیز زنی که شوهرش مبتال در موردمتقابل
رگز از افسردگی رنج  که چون ه بگذاریم فرض را بر اینمتوانی نمی
: گوید می لوئیس. اس.سی. میتر نابراین از نظر روحانی قوی، بمای هنبرد

خلق و خو و ، شماریم  میتقوا و بافضلیت خود را بااغلب وقتی«
  .»مان روحانیتاست نه  ّن مد نظرما سرشت

 

 تقصیر حسافسردگی و 
 گناه،شود که همانا  البته عاملی دیگر نیز باعث ایجاد افسردگی می

 این نوع نگرش موضوع مورد بحث من در این اما. نااطاعتی و تخطی است
توان تشخیص داد که   میشاید تعجب کنید که چگونه. کتاب نیست
ال خوبی است ؤاین س.  ماحصل گناه است یا خیر موجودِافسردگی
 حساس العاده ق هستید که از وجدان فوپرستی کمال اگر شخص ًخصوصا

  اضطرابناراحتی و و "هاباید  و میبایدها"ا از جور و ستم  و ی،دبر  میرنج
 که  معرفی کنماجازه دهید اصلی کلی به شما. اید هستوه آمد و محکومیت به

 ناشی از داشتن  کهواضحی  قطعی وِتقصیر س ح.دبو مفید خواهد منظر به
 ، است حقیقیجا و بهً معموال  است مشخصی انجام عمل یا وی خاصنگرش

 .شود  دچار آن می اشتباهی عملِ ارتکابسبب هب اطی خشخصو 
 و ،، اضطرابِحاکی از متهم کردن خود  که، مبهماتاحساس اما
 عالئم ًمعموال ،به عمل خاصی نسبت داد آن را توان نمیاست و یت محکوم
 عواطف و  ریشه در که است محضیِ و یا افسردگی کاذبِتقصیر حس ِکلی

 افسردگی ولی به افسردگی منتهی شود، ممکن است گناه. داراحساسات د
  عمیق وافسردگی بسیارهای   گاهی اوقات ریشه.  گناه نیستۀ نتیجهمیشه
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 ۀدوران کودکی که افراد آنها را تا مرحل ِ جراحاتها و آسیبمثل ند، ا پیچیده
  .کنند  میبلوغ با خود حمل

 

 افسردگی و شخصیت
لوژیکی، ، فیزیو وضعیت جسمیافسردگی با ساختار شخصیت،

 ارتباط ِی آموخته شدهاحساس احساسی و مفاهیمهای   الگو وهورمونی،
اگر .  مسیحیان باید این موضوع را تشخیص دهیم و بپذیریمعنوان بهما . دارد
 ِ قدیمیهای که در یکی از سرود کردیم، چنان پیروی می  عقل سلیمازه هم

  :شد  وضع بهتر می،کانون شادی آمده
 

 د،خور نمی یجک چرب«
 ؛ُگوشت لخم زنش

  با همبنابراین هر دو
  ».آورند ِته بشقاب را درمی

 

 جالبی تحلیلی اساسی از طرز بهخواه باور کنید، خواه نکنید؛ این سرود 
 .ند متفاوتًکامالجک اسپرات و همسرش . دهد  میارائهار شخصیت ساخت
 به یک شیوه زندگی جور غذا بخورند و رشان کرد که یکتوان وادا نمی
 و هایی باارزشند  انساندوی آنها هر.  استشخصیت آنهاخالف این . کنند

اساسی در های   تفاوترغم  به ،دوهر  که گذاریم  میما فرض را بر این
آرزوی من این .  همدیگر را دوست دارندشدت به ،شان  شخصیتیساختار

 این ِ مفهوم واقعیْ والدینًخصوصاماست که واعظان، معلمان، مبشران و 
 . کنندرود کودکانه را درکس
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 ۱۶۳ ها و حقایق مربوط به افسردگی افسانه

که  ای  فراموش کرده!دقیقه صبر کن یک«: ولی ممکن است بگویید
 آیا تولد ؟هکهنه درگذشتهای   و چیزایم وقتی در مسیح هستیم، خلقتی تازه

 ، خیر باید بگویم»برد؟  را از بین نمیما ِ شخصیتیهای س تفاوتیتازه و تقد
 .برد و خدا را شکر که از بین نمی

 که گونه همان. کند  نمی را عوضی بنیادین ما تازه خلق و خوتولد
خلق  ، ولی»دهد مسیح را در ما قرار می« تولد تازه ،گوید می د چمبرزسؤالا

به اید  این حقیقت که شما مسیحی شده. کند  عوض نمیما راذاتی و خوی 
این معنی نیست که از این پس نباید با شخصیت اصلی خودتان زندگی 

 پطرس و یوحنا، سپطر.  پولس بود بازولس رسول بعد از توبهپ. کنید
  .دیگری نشدندهای  آنها آدم. یوحنا بود همچنان

 برف ۀ، حتی دو دانشکل نیستند چیز با هم یک دو  هرگز خدا،ۀدر نقش
 راه ِهای   شگفتی، در کثرت از طریق وحدتخدا.  نیستندشکل ً کامال یکنیز

خصیت و خلق و  ما در ساختار شۀهم. ردگذا  میخود را به نمایش و روش
دهیم   میکنیم، واکنش نشان  میبینیم، احساس میًفردا ما . یمخو با هم متفاوت

 .کنیم  میو امور و وقایع را تفسیر
لیکن این خزینه را در ظروف «کند که،   میپولس رسول خاطرنشان

 و پسوا ، دلعصبیًطبیعتا برخی افراد ). ۷ :۴تیان قرن۲ (»خاکی داریم
راحتی   بهشان  و احساساتاند  حساسالعاده قفواین افراد . ترسندزود

کنم که آیا پولس   میگاهی اوقات با خودم فکر. شود  میدستخوش تغییرات
بسیار قوی و استوار  اینکه  او با وجود؟ یکی از این افراد نبودۀرسول در زمر
تیان قرن۱(ت نزد اهالی قرنتس رف  به» و ترس بسیار ضعف«بود ولی در 

 »ها ها و در باطن، ترس در ظاهر نزاع«بود که  شوره  پر از دلاو جوانی). ۳ :۲
صحت نیز  این موضوع در مورد تیموتاوس ًیقینا). ۵ :۷تیان قرن۲(داشت 
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نویسد   میکه به تیموتاوسای  هرسد پولس رسول در نام  مینظر به. داشت
 برنگل ۀ زندگینامۀنویسند.  بیرون بیاورددرصدد است تا او را از افسردگی

و حساس گرا   درونشدت به ِاشخاص. نامد  می" مادرزادِمالیخولیایی"او را 
 . افسردگی دارندۀمشکالت را با مسئلترین  حاد

با آن ۀ گرایان برخورد واقععدم   افسردگیای هعامل اصلی و ریشاغلب 
خلق و خو و  ( طبیعی ابعادگونه ارتباطی بین هیچکنیم که  میفکر اگر . است

ما وجود ندارد زندگی )  روحانیمسائل(طبیعی  و مافوق) ساختار شخصیت
  عملمان شخصیتاحساسات و ایمان ما از طریق . سخت در اشتباهیم

کند که از کنار  ستفاده نمی برای ارتباط با ما از راهی اخدا. کنند می
 مته سوراخبا ا  سر ما رۀاو کاس. بر بزند  بگذرد و یا از آن میاننما شخصیت

 خصوصیات .جادویی فیض خود را در آن بریزدای  هکند تا توسط لول نمی
  همان ابزار و وسایلیگیریم  میشانکار در مسیر ایمان به  ما کهای شخصیتی

 .دکن  می که احساسات ما از طریق آن عملاست
که ی قیمت گرانهای   تلویزیونۀ مثالی دربارِ آوردنن موضوع را باشاید ای

 مجهزها بسیار   تلویزیوناین. بهتر درک کنیمدارند ضبط صوت و رادیو نیز 
آنها   قسمت برقهای  یکی از ترانزیستورعنوان مثال  بههستند ولی اگر

 قطعات  چرا؟ زیرا تمام. نیز از کار خواهد افتادشان  قسمت صوت،بسوزد
له اگر ارتباط در یک قسمت از وسی. کنند  میواحد کارمجموعۀ در یک 

 عمل نکنند، هر درستی بهآن های  قطع شده باشد و یا تعدادی از ترانزیستور
  مجموعۀچرا؟ زیرا هر سه با هم یک. گیرند  می قرارتأثیرسه قسمت تحت 
 .دهند  میواحد را تشکیل

امکان . د غیر روحانی داشته باشًکامالی ئمنشا افسردگیممکن است 
 بر هم خوردن ۀ یا در نتیج، وزیکیفیبخشی  ِدیدگی آسیب ۀدارد که در نتیج
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 یترانزیستور. مده باشد آوجود بهتعادل احساسی و شخصیتی فرد 
را او  و این موضوع حتی زندگی روحانی ، ارتباطی مختل شده،دیده آسیب

 .تحت تأثیر قرار داده استنیز 
س برویم که در مورد قدیسراغ برنگل، آن مرد  اجازه دهید دوباره به

...   را تجربه نکرده بودم و ماللتی افسردگیچنینتا کنون  «: نویسد  میخود
رسید که قبر مقصد غائی   مینظر به ... رسید که خدا وجود نداشت  مینظر به

...   از دست داده بودًزندگی شکوه، جذابیت و مفهوم خود را تماما. من بود
 را از رسید که روح و قدرت دعا کردن  مینظر به. داد  نمیدعا مرا تسکین
 ).۲۱۴، هال، صفحه "یک نبیر تصوی" (»دست داده بودم

توان گفت که فرستنده ایرادی نداشت؛ محبت   میبا توجه به مثال قبل،
کرد،   میایستگاه رادیویی موسیقی زیبایی ارسال. شد  می نازل همچنانخدا 

 صدای  فقطکرد، ولی  می تلویزیونی تصاویر درستی ارسالۀفرستند
چرا؟ زیرا گیرنده . شد  میاز تلویزیون پخش" برفکی"ر خش و تصوی خش

 .مشکل داشت
دقت کنید که او چقدر و  ؛این همان اتفاقی است که برای برنگل رخ داد

ز در آنجا حضور  احساساتش فهمید که خدا هنورغم  بهاو. حکیم و دانا بود
 نظر به« : استفاده کرده"دیرس  مینظر به" ۀ جمالتش از کلماو در تمام. دارد
رسید که قبر مقصد غائی من   مینظر به ... رسید که خدا وجود نداشت می
 . است و بر آن تأکید بسیار گذاشته».بود

؟ یک اید هآیا تاکنون در احساسات خود تغییر بنیادینی را تجربه کرد
صبح روز بعد که از خواب . روید و همه چیز خوب است میبستر شب به 
  هم دلیلی هیچ وضعیتی چنین  برای ، وبد است، همه چیز شوید بلند می
 در انتظار شروع روزی بزرگ و عالی  ودیروز شاد و سرحال. یابید نمی
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احساسات، .  شده متفاوتًکامال تان و واکنش، اتفاقی افتادهحاال ولی . بودید
ولی  . کرده است تغییرًکامالدیروز  ِاز وقایعتان  تفسیر حتی و،برخوردها
، ولی شیطان خدا در آنجا حضور دارد چند  هر.ا تنها نیستید شمبدانید که
به نفوذ  زیرا راهی برای ، نشسته بسترتانِ دیگرسمت و در اضر استنیز ح

 متعلق به دنیای روحانی است واو چرا؟ زیرا . بیند  میشخصیت شما
 نما طبیعیعوالم ه همان ابزاری که بر داند که من و شما باید بیاموزیم ک می
کند تا   میبنابراین سعی. گذارنداثر نیز مان  انیروحعوالم گذارند بر  می اثر

 در .به افسردگی روحانی مبدل سازدما را  ناشی از خلق و خوی ِافسردگی
.  را به شکست روحانی تبدیل کند احساسیِافسردگیپی این است که 

 او از. شده تبدیل کندسلب  اعتمادی دیده را به  احساس آسیبخواهد می
 به شناسد و از این طریق  میما راا آگاه است و اعماق روح مهای   ضعف

  .کند ما نفوذ می شخصیت
کند شما   می قصد دارد برنده شود؟ او سعی چگونهدانید شیطان  میآیا

خواهد حالت   میاو. از بازی کنار بکشیداید و باید  قانع کند که خطا کردهرا 
  .شک و ناامیدی مبدل سازدطبیعی افسردگی را به شکست روحانی، 

 

 پذیرفتن شخصیت خود
 تان کنم که شخصیت خود را بپذیرید و خلق و خوی  میاز شما استدعا

ِ خود ِدیگر در مقابل اینکه  یعنیدرونی  برخورداری از حقیقت.را بشناسید
خلق و خوی خود با  دیگر  به این صورت. نکنیممقاومت ْمان واقعی
خواهیم الهی ای  ه عطیعنوان به آن را بلکه  دشمن نخواهیم جنگیدهمچون
 .پذیرفت
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شخص ام  ، سعی کردهام ه گذراندْسالیان متمادی را به مبارزه با خودمن 
آن از ، ام ه در جنگ بودْدیگری باشم، با عصبانیت و خلق و خوی تند خود

 تغییر  وقتیوضعیت. شخص دیگری باشمام  و سعی کرده ،ام عصبانی شده
روز خداوند به  زیرا یک. که هستم بپذیرمطور  همان خود را کرد که توانستم

قرار نیست شخصیت دیگری داشته !  شخصیت تو استاین« :من گفت
 بیاموزی که با آن چه باید بهتر است آرام بگیری و با آن زندگی کنی و. باشی
 ».بکنی
 - من بسپاریهای  دست بهعالوه بر این، اگر شخصیت واقعی خود را «
 با هم توانیم خوب  می من و تو- ، یعنی چیزی که نیستیِمن خود را سوپرنه

 ».کار برم که هستی بهطور  همان و من قادر خواهم بود تو را ،کنار بیاییم
که خود را به همان افسردگی این است بیرون آمدن از اولین قدم برای 
د  بایمان این بدان معنی نیست که خلق و خوی.  بپذیریممصورتی که هستی

. ما را کنترل کند  است که بایدالقدس روحبعد از توبه، این . کندکنترل ما را 
تشخیص  آن را کند که ما  فقط چیزی را پر و کنترل میالقدس روحاما 

 خلق و خوی توانیم پس هر چند نمی. های او بسپاریم بدهیم و به دست
  .م درآوریالقدس تحت کنترل روح آن را توانیم کنترل کنیم ولی میخود را 

 

، ناتمام رها کردیم  بوددر افسردگی شدید  تا آنجا کهبرنگل راداستان ما 
 ۀ در ادامبرنگل.  رها کنم را در همان شرایط)و شما (خواهم او  نمیمناما 

  :گوید می هایش صحبت
رسید که روح دعا و   مینظر به. داد  نمیدعا مرا تسکین«

 ۀروحی اینکه رغم هب. قدرت انجام آن را از دست داده بودم
یاد آوردم که باید خدا را شکر  هشکرگزاری و تشکر نداشتم ب
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 احساسی جز افسردگی شدید و ناامیدی باقی  هیچ. کنم
 شکرتجربه  که خدا را برای این طور هماناما . نمانده بود

از ای  ه شد، روزنی برکتتبدیل بهِخود این تجربه  کردم، می
 گشت و از ورای ناامیدی کم پرنور نور پدیدار شد، کم

افسردگی رخت بربست و زندگی . شروع به درخشش کرد
، صفحه "تصویر یک نبی" (»دوباره زیبا و خواستنی شد

۲۱۴.(  
 

 پولس رسول به تیموتاوس. »یاد آوردم هب« :برنگل گفت! همینفقط 
 در احساسات  نه داشته باش که محبت خداخاطر به. »!یاد آور به« :نویسد می
  ریشه در وفاداری او، بلکهبه او داریتو نسبت  محبتی که  یاو  توِالاعمو 
رحمت او را هرگز انتهایی . محبت ابدی خدا را هرگز پایانی نیست. دارد
. امانت تو بسیار است«. هر روز تازه هستندمحبت و رحمت خدا . نیست

 ).۲۴ -۲۳ :۳ مراثی (»خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوارم
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ّاما این گنجینه را در ظروفی خاکی داریم، تا آشکار باشد که «
سو در  ما از هر .ست نه از ما االعاده از خدا این قدرت خارق

ُفشاریم، اما خرد نشده ّایم؛ متحیریم، اما نومید نیستیم؛ ّ آزار  ّ
 ّایم، اما از ایم؛ بر زمین افکنده شده ّبینیم، اما وانهاده نشده می

  ».ایم پا درنیامده
ِهرچند انسان ظاهری ما فرسوده . شویم پس دلسرد نمی«
  ».گردد تر می روز تازه به شود، انسان باطنی روز می

 ۱۶ و ۹ -۷ :۴قرنتیان ۲
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  برخورد با افسردگی
 

خدا در های   ، چیزی به دانستهمان ه بودنبا اقرار صادقانه به افسردما 
هنگامی که او از . او از این احساسات آگاه است. مزاییاف  نمیانممورد خود

  امروز نیز و،رد را تجربه کاحساسات ماطریق پسر خود با ما همگام شد 
را هنگامی که افسردگی خود . ست اما، با نما برای درک و یاری کردن

  .داریم گامی مثبت به سوی شفا برمی، مکنی  میبررسیو  اعتراف
 

 ؟مکنی  میخود زندگیهای  ورای توانایی آیا ما
 و الزم مهایی داری ما از نظر جسمی، احساسی و روحانی محدودیت

  کافی استراحتۀآیا به انداز. های خود را بدانیم  محدویتۀاست که حیط
ز عبارتی ا  بهو و بیشتر کار کنیم ،استراحت کمتر مجبوریم؟ گاهی مکنی می

 ًدائما  این استثنا قاعده بسازیم اگر از اما.ماندوختۀ انرژی خود استفاده کنی
 ماگر به همین منوال ادامه دهی. شد مخواهیخستگی و کسالت دچار 
 افسردگی مزمن و شاید حتی افسردگی بالینی  دچارتوانم تضمین کنم که می

 تاب و  بلکه،گفت نه تنها دچار بحران هویت شده  می مردی کهمثل. بشویم
 ناتوان و قدر آندانست کیست و   نمیاو .توان خود را نیز از دست داده است

 !خواست هویت خود را کشف کند  نمیخسته بود که
 حتی اگر !نه. تان را بدهم سؤال کنید پاسخ اینکه قبل ازاجازه دهید 

کند و   نمیخدا قوانین خود را نفی! کند  باز فرقی نمی باشید خدا همخادم
نیز خادمین . آورد  نمیدوجو به  آسمانیِ متعهدِ خادمانوواعظان  ،مبشران
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ها و احساسات ما مقرر   هستند که خدا برای بدن طبیعیتابع همان قوانین
نین را نادیده بگیریم و سالمت ً ممکن نیست دائما این قوا.فرموده است

؟ خدا؟ باید هستیم که مکنی  می؟ فکرمکشی  می چه باری بر دوش ما.بمانیم
 .است انستپر کمال این یکی از مشکالت  کهبدانید
مدتی من ۀ ؟ خواهرزادخورید غذا می  صحیح مرتب وطور به  شماآیا
بار  یک. کرد  می کار پزشکیهای  پزشک متخصص در بخش فوریتعنوان به

به اند  را که اقدام به خودکشی کردهای  هوقتی افراد افسرد« :از او پرسیدم
 »کنید؟  میآورند چه کار  میبخش شما

  به آنها غذاخوب، گاهی اوقات اول«: شدباعث تعجب من جواب او 
 چنین  میزان پروتئین بدن ًمعموال  زیرامدهی  می به آنها استیکً مثال.دهیم می

از  و اند هنخورد غذادو یا سه روز متوالی اغلب .  است پاییناشخاصی بسیار
 شان  افسردگیاند و  ضعیف بسیار شدهکمشان  آنجا که میزان پروتئین بدن

 جسمی و فیزیکی  ابعاد نسبت بهمدامبرخی مسیحیان  .» استبسیار شدید
 !اند  که چرا افسردهکنند  میو تعجبورزند  می زندگی خود غفلت

 سیستم درونی کنترل  نوعی،که افسردگیاید  آیا تاکنون فکر کرده
 ما ابزاری که از سرعت ؟ما قرار دادهدر وجود سرعت است که خدا 

ِی پرست کمال ِس وقتی ح زیرا.کند دیل می تع راانم  و احساساتکاهد می
احساسی خود فشار بیشتری سیستم بر دهد،  می" باید "ِفرمان مستبد
  .شویم  می مزمنِ افسردگیبه تبع آن دچار و مآوری می
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 ؟دهید شما چگونه واکنش نشان می
دهیم مهم  آنها می ۀ پاسخی که بهدهند به انداز  میما رخاتفاقاتی که برای 

ای   زنجیرههای سری واکنش یک که خود  هستندخاصیهای  پاسخ .نیستند
 .دشو  می احساسی و روحانیِبه افسردگیکه منجر  کنند ایجاد می
  آسیب شدیدی شماِبه اگوی که  اتفاق افتادهتان  برایچیزیحال  به آیا تا

یوس کرده أ مشدت به شما را  یا چیزیوارد کرده باشد؟ آیا تاکنون کسی
؟ اید ه گرفت۱۹بگیرید اما  ۲۰ ۀنمرید ا ه تالش کردتسخوقتی  ً مثالاست؟

آسیب جسمی یا غم از دست دادن کسی را از مثل شاید تجربیات دردناکی 
سبب مرگ و یا طالق، متالشی شده  به تان خانوادهیا سر گذرانیده باشید و 

 ۀمن جوانان افسرد. شاید با نامزد خود قطع رابطه کرده باشید. باشد
دوستانم مرا «: اند آمده و گفتهپیش من که ام  ری را مالقات کردهشما بی

 چنین  بایداگر یک مسیحی واقعی هستی ن”: گویند  میکنند و  میسرزنش
به  دتوان  میچقدرای  هنبینا واقعغیرهای   معیارچنین  .“»!احساسی داشته باشی

و  یانآشنا ِکرَ امن و راحت، ت وآشناهای   مکانِرکَ ت! صدمه بزندمان جوانان
 و غریب مثل شوکی است که و ورود به دنیای جدیدها  ریشهکندن از 

 . سوق بدهدافسردگیسمت  به ما را تواند می
ما ! کند میگیر   ما را غافلْمان ِ خود خویشتن بهی ناگهانی شوکگاهی
 کنیم  نابود می سنگین دشمن راۀها و توپخان  تانکبریم، می را  بزرگجنگ

این . گیریم  میقرار مخفی شدهها   که در بوتهیتیرانداز دف تک هناگهاناما 
 ترین  معروفاو در یکی از. همان اتفاقی بود که برای ایلیای نبی رخ داد

ایزابل، زن بعد اما .  مقابله کردپرست  بتِتاریخ با چهارصد کاهن ِهای نبرد
زندگی را بروید و به آن نبی بگویید که «. ، او را مورد هدف قرار داداخاب



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل یازدهم ۱۷۴

 که فردا قبل از غروب آرزوی مرگ ، طوری ساختبه کامش تلخ خواهم
 .)۲ :۱۹شاهان پاد۱ (»!کند

 ایلیا.  و این آغاز ماجرا بود»... اگر تا فردا غروب از شهر خارج نشوی«
  پس ازاو. گیر کرد چنان خوشحال و شادمان بود که گلولۀ ایزابل او را غافل

او را ایزابل  وقتی.  شده بوده و درماندهخست  و کشمکش،ها دعا، ساعت
 سپس خدا از روش . از شدت افسردگی آرزوی مرگ کرد،هدف قرار داد

، کالغی فرستاد تا به ایلیا ابتدا. معمول در بخش اورژانس استفاده کرد
بینشی بعد  .باعث شد ایلیا بخوابد و استراحت کند که ،ین برساندئپروت

 ۷۵۰۰ ای که ، و فراموش کردهیز، تو تنها نیستیدوست عز«: نوین به ایلیا داد
 ایلیا به حالت اتحساس و ایه طول نکشید که روحچندی. »نفر با تو هستند
 .عادی بازگشت

 عدم :شوند  میبه افسردگی که منجر وجود دارند سه واکنش اساسی
 .قرار گرفتنانصافی  بیاحساس مورد  و ،، خشمگیری تصمیم

 

 ًدائما آن را ،بگیرید وقتی الزم است تصمیمی  آیا.گیری تصمیمعدم . ۱
 شما برای وفق دادن خودتان ِهمیشگیاندازید؟ آیا این روش   میخیرأبه ت

 درونی دارید "سازی افسرده" است، شما چنین  شرایطی است؟ اگر چنین با 
 افزایش اسارت را در شما و احساسکند  می را مختل تان  فکریآرامشکه 
 آنها .کنند  مید افسرده احساس درماندگی و عجزاکثر افرا. دهد می
  شما»!بینم ی هم نمی و راه فرار،ما ه اسیر شد،من در تله افتاده«: گویند می
 بلکه در گیری تصمیم نه در جهت به تعویق انداختن  نیروتوانید از همین می

استفاده از توان خود . ثمر رساندن آن استفاده کنید  و بهگیری جهت تصمیم
 .است ثر برای اجتناب از افسردگیؤراهی مسازنده ی اتخاذ تصمیمی برا



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۱۷۵ برخورد با افسردگی

  را به تعویقگیری ترسید تصمیم میگفتن " نه"آیا به این علت که از 
 که برای ؟ باید بدانید دیگران را از خود برنجانیدترسید  میاندازید؟ آیا می

رو   بهرو وقتی .رنجانید  خواه ناخواه دیگران را میرهایی از برخی شرایط
 اندازید نه تنها دیگران را دو چندان  میرا به تعویقشدن با چنین شرایطی 

گفتن " بله"آیا از . شوید  میرنجانید، بلکه خود نیز دچار افسردگی می
ترسید؟ اگر   می با خطرات شدن آیا از قبول مسئولیت و یا مواجهترسید؟ می

 ی دودل وه دچار تردیدروید باالخرب عقب و جلو  دائمبنشینید وسر دوراهی 
خود ناپایدار های   راهفرد دودل در تمام :گوید می یعقوب. خواهید شد

 .درآمد افسردگی است  پیشگیری تصمیم، عدم اغلب). ۸ :۱ یعقوب (»است
 

: دانم این است  میتعریفی که از افسردگیترین  کوتاه .خشم. ۲
 جدی و ل اگر با افسردگی مشک.» شده است فروخوردهافسردگی خشم«

تان موضوع خشم را   زندگیهای  عرصهدر برخی ازدائمی دارید، بدانید که 
آید، افسردگی   می پی روزازبا همان قطعیتی که شب . اید وفصل نکرده حل

 یا فروخورده شده و ، ابراز نشدهدرستکه کند  بروز می نیز در پی خشمی
 .نشده باقی مانده استوفصل  حل

 

عدالت موضوع حساسیت عجیبی نسبت به ان ستپر کمال .عدالتی  بی.۳
 جدا آنها در خود نیاز بسیار شدیدی برای اصالح امور و. عدالتی دارند  بیو

 ِ این احساس البته.کنند  می احساسها هرز از گندمهای   علفکردن
 باید تا حدی نیز در جود دارد وواعظ و مبشری وح و ِصلُ مدر هرارزشمند 

خواهی تحت  اگر این حس عدالت. ته باشد وجود داشهر فرد مسیحی
مفید در ای  ه وسیلتواند می  درآید و پاک و منزه شودالقدس روحکنترل 

انتشار تواند برای  می« که جان وسلی گفته طور همان و ،دست خدا باشد
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نسخۀ الکترونی

  

 فصل یازدهم ۱۷۶

 ولی اگر ،»کار گرفته شود بهشان   اصالح نیز وها،  به ملتمقدس کتاب ِتقدس
بسیار  ،باشدنهفته  خشمی  آنَ در پس و باشدادل نامتعوغیرقابل کنترل 

 .سازد می را مخدوش  حسنهشود و روابط می و منجر به افسردگی ْمخرب
 نسبت به کهام  را دیدهای  ه افسردِپرست کمالندرت شخص  بهمن 
تنها . نداشته باشدانصافی، حساسیت شدیدی  و بیعدالتی   بیموضوع

موجود در های  عدالتی  بی ازشی ناِخشم شدیدتوان به   میپاسخی که
چه کسی بیش از همه احتیاج به بخشیده شدن . زندگی داد، بخشش است

 ۀاولیدوران  ریشه در  اغلبافسردگی. دارد؟ والدین و اعضای خانواده
 برخوردی صادقانه نکنیم و عصبانیتهای    با ریشه اگر.زندگی فرد دارد

، بستر مناسبی م را ببخشیمرنجش و خشایجاد نیاموزیم که چگونه عوامل 
  .دخواهیم ش ِبرای رشد و نمو افسردگی

 

 داستانی درباره بخشش
مریم . د فردی متضاد بودنِ با خصوصیاتانیمریم و مارتا، خواهر

 تیرههای   مو بود ومارتا دختری سبزه. گرم بود دختری بلوند، بشاش و خون
من آمد تا پیش  روز مارتا یک. ساکت و بسیار با استعداد بود  و،داشت
تا آن  و در واقع ، جدیدی که با مردی جوان شروع کرده بودۀ رابطۀدربار
البته این .  صحبت کند،شد  می محسوب» زندگی اوۀواقع بهترین« زمان
  ایرادگیری و و،، افسردگی شدیدمشکالت احساسیاو  باعث شد تا گفتگو

  طرف یکاز.  بریزد بیرون رانسبت به این مرد جوانخود خشم 
 کرد، ولی از طرف  می و سعی هم،را دوست داشته باشداو خواست  می

 و از این ، او را برنجاند به او آسیب بزند وخواهد  میفهمیده بود دلشدیگر 
کرد   می خود را مرورۀدر حینی که خاطرات گذشت.  شوکه شده بودموضوع
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ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۱۷۷ برخورد با افسردگی

 رابطه با ئمی او در برقراریمتوجه شد که طی سالیان گذشته این الگوی دا
 .ترساند  می و این مسئله او را، بودههامرد

پنهان در او  ِکردیم، انبوهی از خشم و رنجش  میصحبتوقتی 
برخی از این .  کار کردن روی آن مشکالت را آغاز کرد اوسربرآورد و

 به این ترتیبو د  بخشی آنها راشد که میش احساسات متوجه پدر و مادر
 .شداو ن خشم  جایگزی نسبت به آنها،محبت

 و در یک لحظه ،، مریم استاو ِ واقعیِروز معلوم شد که مشکل اما یک
 خاطر بهتوانست   میتا آنجا که. گذشت شاز ذهنتمام خاطرات دردناک 

یی که والدین، معلمان، ها هبود، مقایسها  بیاورد زندگیش مملو از مقایسه
 .رده بودندبین او و خواهرش مارتا کها  دوستان، واعظین و همسایه

  او به خدا وقتی و، کردیم را آغازما برای شفای این خاطرات دعا
  چقدر مشتاق است که و،دیگران را ببخشددوست دارد گفت که چقدر  می

 ، و اجازه دهد تا خدا احساسات او را تغییر دهد،خود نیز بخشیده شود
 ِایقحق بر  بتواند برداشت تاشرا از جلوی دیدگانای  ه پردالقدس روح
فهمم که  میٓاالن ! خداوندا« :زد  میفریاد دعا ِدر حین. بصیرت بیابد مهمی

 و هر کاری که ام، ، هر فکری که اندیشیدهام  گفتهحال  به تاهر سخنی که
مرا فکر ؛ ِهادی زندگی من شده او !مریم بوده به با توجهام  انجام داده

 .»! گرفته منِجای تو را در زندگیحتی و تسخیر کرده؛ 
  و، تحصیلی، دوستۀ لباس، رشت،مارتا هرگز بدون حس رقابت با مریم

ها و خشم درونی، او   این زخمتمام.  هدفی برای خود انتخاب نکرده بودیا
 برای او چقدر دشوار بود .ش کرده بود خواهر بزرگۀرا از نظر احساسی برد

ها  های ناشی از تبعیض عدالتی که خاطرات گذشته را فراموش کند و بی
 بیش از یکمارتا . ها را ببخشد و مقایسه !) نه، خواهقائل شده باشندخواه (
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نسخۀ الکترونی

  

 فصل یازدهم ۱۷۸

 خسته ً واقعاپایان در هر دو . خود در تقال و کشمکش بود با، در دعاساعت
 ًواقعا از ته دلکشمکش توانست   پرِپس از آن دعایاو اما . ه بودیمشد

  از حس تنفر و که مملوشدخترک درونِاسارت او از . ببخشد دیگران را
 هرگز بسته، و در درونش یخ ی کهرقابت و خشم بود آزاد شد، دخترک

 .فرصت رشد نیافته بود
من به « : گفت اتفاق افتاد، وقتی اوپس از یک ماه  ماجراقسمت بهترین

 خاطر به ًصرفا ام ٓ االن دیگر افسردگی.ام هواقعی کلمه از نو متولد شدمعنای 
در  ًقبال که تاریک های چال  سیاهو دیگر از آناست   روحیِ طبیعیِتغییرات
ً کامالاکنون خود را فردی  اینکه بهتر از همه. نیستخبری افتادم  آن می

و ها  من ایده! ممن آزاد. بینم  میکردم  میمتفاوت با آنچه پیشتر فکر
را م گیرم و اهداف  میاکنون خودم تصمیم. خود را دارمخاص های   سلیقه
 »!خودم هستم خیلی خوشحالم اینکه زا. کنم  میتعیین

تبدیل به  اینکه  و در نهایت؛صورت او نیز تغییر کرده بود حتی حالت
چرا؟ زیرا او با . توانست آزادانه محبت کند  میشخص کاملی شده بود و

 کرد،  احساس میش درون و خشمی که درعدالتی  بی حسها و آسیب
 ش و از درون بزدایدرا آنها  خدارو شده بود و اجازه داده بود بهروصادقانه 
 .پاک سازد
؟ آیا این خشم هست ای شده  وجود شما خشم پنهان و فروخوردهآیا در

ست؟ بسیاری از مردم نیاز  ایا خداو والدین، اعضای خانواده نسبت به 
، بلکه به این کردهخدا کار اشتباهی  اینکه  خاطرارند خدا را ببخشند نه بهد

رسیده است که با  اکنون زمان آن فرا. دانند  میمسئول را  اوکه آنهاخاطر 
حبت خدا آنها را حل و مدر پرتو  و  صادق باشیم خودِ واقعیِاحساسات

 .کنیمفصل 



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۱۷۹ برخورد با افسردگی

 اشتباهی که در گذشته انجام داده خاطر بهشاید الزم باشد همسر خود را 
از فیض الهی نسبت به خود مضاعف ای  ه هدی،اما بخشیدن. است ببخشید

 همسر خود را به همان شکلی که هست ببخشید فارغ از. ستشخص ا
های  غالب افسردگی. شما را برآورده سازدهای   برخی از نیازتواند میناینکه 
 افتد که زن یا شوهر فکر  می زمانی اتفاقمشترکزندگی  موجود در شدید
 بایدمن !  احساسی داشته باشمچنین خداوندا من حق دارم که «: کنند می

 من حق دارم«گوییم   می وقتی.»...  احساسی داشته باشم زیرا اوچنین 
حق دارم «و  ،»!ما  و مورد خیانت واقع شدهام  فریب خورده کنماحساس

 .کنیم  می در واقع در مسیر افسردگی حرکت»خشمگین و منزجر باشم
ید و از بخشیدن ا لت باشد که خشمگینشاید افسردگی شما به این ع

 آنها از اقتدار خود  ممکن است.ورزید  میامتناع  خودافراد مافوق
ولی شما باید اشخاصی را که .  باشند اشتباه دچار و حتی، کردهاستفادهءسو

اما اگر از این کار . خدا مقدر کرده تا بر شما اقتدار داشته باشند ببخشید
 .کنیدتعجب افسردگی   از افتادن به دام نبایددیگر ورزیدامتناع 

ای محبوبان انتقام خود «: فرماید  مینامه به کلیسای رومپولس رسول در 
 گوید می خداوند :را مکشید بلکه خشم را مهلت دهید، زیرا مکتوب است

پس اگر دشمن تو گرسنه باشد او  .انتقام از آن من است من جزا خواهم داد
مغلوب بدی مشو بلکه بدی را  ... را سیر کن و اگر تشنه است، سیرابش نما

 ها و عدالتی  بیاصالح). ۲۱ - ۱۹ :۱۲یان روم (»ویی مغلوب سازبه نیک
موجود در این جهان کار خدا است و او های  ها و آسیب  ناحقیرسیدگی به

 »!در کار من دخالت نکنید«دهد که   میهشدار
 او شراکت  باکند که در عمل بخشش و محبت  میاما او شما را دعوت

شید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید با یکدیگر مهربان با«. داشته باشید
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 فصل یازدهم ۱۸۰

 دنبال به). ۳۲ :۴سیان افس (»که خدا در مسیح شما را آمرزیده است چنان 
، در عوض در امور بخشش و ها و انتقام گرفتن نباشید عدالتی اصالح بی

 .محبت مشغول باشید
  خود نسبت به بیش از حدوقتی احساس خشم و حساسیت

جهت   بیدرآورید دیگردا تحت فرمان خرا  ها انصافی  بی وها عدالتی بی
  .یابد  میناگهان کاهشتان   و افسردگی،سوزانید  نمیبرای خود دل

 

 لوتر و سیمندز
در مورد افسردگی مطالب بسیاری شاید تعجب کنید که مارتین لوتر 

 دوران چون برد  می ضعیف و افسردگی رنجنفس عزتاز او . نوشته است
ش او را تحت تعالیم بسیار خشک و ا هخانواد و  داشتیانگیز کودکی غم

ارائه پیشنهاداتی او در مورد برخورد با افسردگی . مذهبی بارآورده بودند
  کاربردشرایط دنیای امروز ما نیزتوجه به  جالبی با طرز بهداده است که 

 پیشنهادات خود را با همچنیناجازه دهید برخی از پیشنهادات او و . دارد
  . بسیار مفید هستندمنظر بهگذارم، پیشنهاداتی که شما در میان ب

 

ید تمایل ندارید در جمع ا  وقتی افسرده.از تنها ماندن اجتناب کنید. ۱
ولی تنها ماندن به معنی . خواهد تنها باشید  میتان دل. حضور داشته باشید

خودتان . منزوی شدن است و انزوا در حین افسردگی به معنی بیزاری است
از کارهایی است که با انجام آن این یکی . کنید که با مردم باشیدرا مجبور 

 . خود داشته باشیدِ درمان افسردگیکننده در توانید نقشی تعیین می
  دیدگاه شما در دوران افسردگی تغییر.از دیگران کمک بخواهید. ۲
اما یک . کند  میکوچک در نظرتان به سان کوهی بزرگ جلوهای  هتپ. کند می
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 ۱۸۱ برخورد با افسردگی

. ا ارتفاع واقعی آن را ببینید به شما کمک کند تتواند میوب خدوست 
کرد شما در این   عمل.دان آور شادی هایی باشید که پیام دنبال افراد و محیط به

  .کننده دارد قسمت نیز نقشی تعیین
 

فسردگی شائول این تنها راه درمان ا.  موسیقی بنوازید! بخوانیدسرود .۳
 شائول پادشاه را ۀروح افسرد داوود یی موسیقی و زیباارمونیه. پادشاه بود

  ).۲۳ - ۱۴ :۱۶ئیل سمو۱(ساخت   می و شادءاحیا
 

 با این ایده موافق  اعصار مقدسین تمام.خدا را حمد و سپاس گویید .۴
توانست حضور   نمیوقتی او. کرد  میبود که برنگلکاری  این همان .اند هبود

ۀ  دعا کند، خدا را برای شاخرستید بهتوانست   نمیخدا را احساس کند و یا
  زندگی شکرۀروزمرهای  عبارت دیگر برای چیز و بهای  هدرختی یا پر پرند

در هر امری «: گوید می نپولس رسول به کلیسای تسالونیکی. کرد می
 »در هر امری شاکر باشید« :گوید می  بلکه»شکرگزاری کنیداحساس 

  ).۱۸ :۵لونیکیان تسا۱(
 

 از هر تواند می خداهر چند  .ت کالم خدا متکی باشید به قدرًعمیقا. ۵
، ولی شما را یاری دهدبخشی از کالمش استفاده کند تا در مواقع افسردگی 

 از هر قسمت دیگرایمانداران در طول اعصار مزامیر را برای این مواقع 
 مزامیر با افسردگی بسیار ۀ دلیل آن هم این است که نویسند.اند هیافت ترمفید
شرایط شما مفید توانند برای   می مزمور۴۸ مزمور، ۱۵۰ از. ا بوده استآشن

 آنها ً فهرستی از این مزامیر ارائه شده است که من غالباجا ایندر . واقع شوند
  :کنم  میرا توصیه
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۶ ،۱۳ ،۱۸ ،۲۳ ،۲۵ ،۲۷ ،۳۱ ،۳۲ ،۳۴ ،۳۷ ،۳۸ ،۳۹ ،۴۰ ،۴۲ ،۴۳ ،۴۶ ،
۵۱ ،۵۵ ،۵۷ ،۶۲ ،۶۳ ،۶۹ ،۷۱ ،۷۳ ،۷۷ ،۸۴ ،۸۶ ،۹۰ ،۹۱ ،۹۴ ،۹۵ ،۱۰۳ ،
۱۰۴ ،۱۰۷ ،۱۱۰ ،۱۱۶ ،۱۱۸ ،۱۲۱ ،۱۲۳ ،۱۲۴ ،۱۳۰ ،۱۳۸ ،۱۳۹ ،۱۴۱ ،
۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴۶ ،۱۴۷.  

 

این کار .  بلند بخوانیدروش این است که مزامیر را با صدایترین  ثرؤم
 احساس تنهایی،  هم و،عصر شما شود دهد تا هم  مینگار اجازهبه مزمور

 ش ایمان و امیدمبیان کند و ه را ) شما من وو( خود ِناامیدی و افسردگی
  . کند اقرار و تأیید نسبت به خدا را) شما من وایمان و امیدو (

 

راز ًدائما نگار  مزمور.یابیدش ببا اعتماد در حضور روح خدا آرام. ۶
بر خدا «: کند  می تشویقچنین او خود را . کند  میرهایی از افسردگی را بیان

 مزمور (»یرا که او را برای نجات روی او باز حمد خواهم گفتامید دار ز
 . حضور شخصی او استۀکنند تضمین »روی خدا«). ۵ :۴۲

 همین کرد  میرا ترک  خودۀافسرد ِدر شبی که شاگردانعیسای مسیح 
دیگر به ای  هدهند کنم و تسلی  میسؤالمن از پدر « :کار گرفت شیوه را به

گذارم نزد   نمیشما را یتیم ... شه با شما بماندشما عطا خواهد کرد تا همی
 از این جهت که من ،بینید  میشما مرا ... بعد از اندک زمانی. آیم  میشما
  ).۱۹ - ۱۸، ۱۶ :۱۴ یوحنا (»ام هزند

 قلبش را عمل کرده را خواندم کهِداستان زندگی فردی چندی پیش 
   :بودند

او . آمد به دیدنمروز قبل از عمل جراحی، پرستاری  یک«
را دست او  گرفت و از من خواست تا شدست مرا در دست

 .لمس کنم
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  از فعالیتتفردا در حین عمل جراحی، قلب”: گفتبه من 
ده خواهی مخصوصی زنهای  دستگاهبه کمک  و تو ایستد می
کار خواهد افتاد و در  دوباره بهترمیم پس از  قلبت. ماند
ساعت   شش تاولی. هوش خواهی آمد ه مخصوص بیاتاق

شاید نتوانی .  نخواهی داشتتبا دنیای اطرافی ارتباط
 هایت را باز کنی ولی حرکت یا صحبت کنی و یا حتی چشم

 طی آن من. گذرد  میتوانی بشنوی که در اطرافت چه می
 ًدقیقاساعت در کنارت خواهم بود و دستت را  شش
من آنجا خواهم ماند تا . در دستم خواهم گرفتطور  همین

 ناتوان احساس ًکامالشاید خود را .  بیاییهوش  بهًامالکتو 
ه من هرگز  کفهمی  میکنی، اما وقتی دستم را احساس کنی

  “.ام  نکردهرکَتو را ت
من . که پرستار گفته بود رخ دادطور  همان ًدقیقااین اتفاق 

 ولی.  بکنم حرکتی هیچتوانستم  نمیاما هوش آمدم  هب
 تار را احساس کنم و اینپرس ت دسها توانستم ساعت می

  ».ًواقعا به من کمک کرد
 

کلمۀ  القدس روح برای اشاره به حضورش توسطعیسای مسیح 
را بر لوح عیسای مسیح  کلمات .»همراه«، یعنی برد کار می  را به»پاراگلیت«

ترین   شود طوری که در شدیدتانذهن خود حک کنید تا بخشی از وجود
  .ست ا بدانید که او با شما، یقینه دارید احساسی کرغم  به، ها افسردگی

 

خواهند از او سؤال  انست که می د ّاما عیسی از پیش می«
کنید  باره با هم بحث می آیا در این: کنند؛ پس به ایشان گفت
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پس از اندک زمانی، دیگر مرا نخواهید دید، و پس ”که گفتم، 
 به آمین، آمین، ؟“از اندک زمانی دیگر، باز مرا خواهید دید

ّگویم، شما زاری و ماتم خواهید کرد، اما جهان  شما می
ّشادمان خواهد شد؛ شما غمگین خواهید بود، اما غم شما 

 ».به شادی بدل خواهد شد
ّسان، شما نیز اکنون اندوهگینید؛ اما باز شما را  به همین«

کس آن  خواهم دید و دل شما شادمان خواهد شد و هیچ
چیزی از   در آن روز، دیگر .فتشادی را از شما نخواهد گر
گویم،  آمین، آمین، به شما می. ِخود من نخواهید خواست

 ».هرچه از پدر به نام من بخواهید، آن را به شما خواهد داد
  )۲۳ -۲۲، ۲۰ -۱۹ :۱۶ یوحنا(
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اکنون از دردی همچون  دانیم که تمام خلقت تا هم ما می«

ها خلقت، بلکه خود ما نیز که از تن و نه .نالد درد زایمان می
آوریم، در  نوبر روح برخورداریم، در درون خویش ناله برمی

همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی، یعنی رهایی 
  .های خویش هستیم بدن

دانیم  آید، زیرا نمی مان می و روح نیز در ضعف ما به یاری
ناشدنی، برای   بیانهایی ّاما روح با ناله. چگونه باید دعا کنیم

ست، فکر روح را  اها و او که کاوشگر دل .کند ما شفاعت می
ّداند، زیرا روح مطابق با ارادۀ خدا برای مقدسان شفاعت  می
دارند و  که خدا را دوست می آنها دانیم در حق می .کند می

اند، همۀ چیزها با هم برای  بر طبق ارادۀ او فراخوانده شده
  ».خیریت در کار است

  ۲۸ - ۲۶، ۲۳ -۲۲ :۸ رومیان
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 فصل دوازدهم

  مددکاران شفا یافته
 

بخش آن ترین   و شاید به مهم به بخشی مهمروند شفادر اکنون 
  خدا را آشکار و پیروزمندانۀ قدرت شفابخشای که مرحلهایم،  رسیده
  جالل نیز ونما  خیریت باعثراهای ما  دیدگی آسیبسازد؛ قدرتی که  می

 .سازد می اد خبخشیدن به
دهید به نوع باکنون اجازه . ما انواع مختلف فیض را بررسی کردیم

بار به  یک. نگاهی بیاندازیمام  دهینام" کننده بازیافتفیض " آن را دیگری که
در . شد  اجرا میها  برای بازیافت زبالهعظیمی طرح در آن شهری رفتم که 

. کردند  استفاده میانرژیبرای تولید  عنوان سوخت  بهها زبالهاز  ،این طرح
 و دیده آسیبها، احساسات  ضعف ، خداابندۀبه همین ترتیب، فیض بازی

آن را  دارد و میبر مان کرده، شان فلج لعنتکه  ،زندگی ما راهای   زباله
 .کند  می تبدیلرای رشد و ابزاری مفید برای خدمتبای  وسیله به

 این مطلب بنیادینشکلی  هب و تر  هرچه تمام به زیبایی۲۸ - ۱۸ :۸رومیان 
البته پرواضح است که این متن کاربرد بسیار وسیعی دارد، . کند را بیان می

 خاص روشی را که خدا از طریق آن مردم طور بهاما من قصد دارم 
 .تشریح کنمکند،   می را به مددکارانی شفا یافته تبدیلدیده آسیب

ما در دنیایی این واقعیت که پولس رسول مطلب خود را با قبول 
شاید . کند میبریم، آغاز  سر می بهکرده، ناقص و پر از درد و رنج  سقوط

 باره تکراری شما در اینهای   من از موعظه«: کسی اعتراض کند و بگوید
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ه رنج و بدبختی وجود داشته چرا باید در این دنیا این هم. ام هخسته شد
  »باشد؟

 معترضه است ۀرفته در این جملکار  بهعبارت ترین  ، مهماین دنیاعبارت 
ما از آن جهت در رنج و . است  مورد بحث پولس رسولۀ نکتًدقیقاو این 

 ۀ آن دنیای خیالی و مدینکنیم نه در  زندگی میاین دنیادر عذابیم که 
 بعد  ما در دنیایی.می و آرزومند زیستن در آنپنداریم  که در ذهن میای هفاضل
، در این سوی باغ عدن، دنیایی فاقد بهشت کنیم  می سقوط زندگیۀاز واقع

کنیم که   میما در دنیایی زندگی.  وارد آن شدانسان انتخاب ۀواسط بهکه گناه 
و  دار لکه ، مخدوشای را که خدا برای آن داشت،  کامل و اولیهۀشیطان نقش

ۀ مشروط،  کامل و تام خدا، ارادۀارادجای  بهاغلب، در این دنیا . کرد خراب
با «معنی واقعی سخن پولس رسول این است که، . کند  می او عملّو مشیت
ا به زمان قبل از سقوط  تاریخ رمتوانی  نمیما!  شویدرو روبهواقعیت 
 که کل گوید می  سپس».م در دنیایی خیالی زندگی کنیمتوانی  نمی؛برگردانیم

ثر از این أتا انسان همه متجان گرفته  بیوجودات دنیا و کل خلقت از م
 ِ نهاییِ رهاییِکشد و به امید تولدی تازه است، به امید  میدنیا رنج. اند قوطس

ها و   با بدن. شویم ما اشخاصی تازهۀ به امید روزی که هم؛طبیعت و بشریت
 .همه چیز درست خواهد شد فکرهایی تازه

بتواند طرح و اراده  آنکه که خدا برایاین نیست  پولس رسولمنظور 
ها و  ها، شکست ضعفا تحقق بخشد به گناهان و خود را در این دنی
ها تنها  ، ایندنیای سقوط کردهاما در این .  ما نیاز داردۀاشتباهات احمقان

ّ و مشیت مجازشمارنده،ۀ  ارادشان  از طریقتواند می خداابزاری هستند که 
های   و آسیبات جراحاگر قادر به دنبال کردن رد تمام. عمال کندِخود را ا

  جراحاترسیدیم که تمام این  می به این نتیجهًبودیم شاید نهایتا میبشری 
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 توانستیم رد این  میاگر. زیسته  میپیشها  که نسل استنتیجۀ گناه کسی 
رسیدیم که   می کافی دنبال کنیم به این نتیجهۀ را به اندازجراحات
 های  از طریق ژن،گریبان ما را گرفتههایی که  ضعفو های احساسی  آسیب

 . رسیده است ارثناقص به مااعمال  ناکامل و ، والدینلودهآ
 خود احساسیهای   آسیب افراد طی مشاوره داستان ترسناکاغلب وقتی

 چیزهایی که به من اما یکی از« :دنگوی می د ونکن  می، مکثیکنند  میبازگورا 
ده که به من آسیب رسان  بودۀ فردیخانوادًکال  و والدینِشناختن  کمک کرد

  آسیبش و چگونه احساسات،چه اتفاقی برای او افتادهفهمیدم چرا که . دبو
 احساس همدردی  با اوو حتیش کردم پس درک.  است ویران شده و،دیده
دانم که   میشوم زیرا میها خوشحال  حرف من همیشه از شنیدن این .»مکرد

  . و پذیرش، محبتآورد وجود می  بههمدردی، پذیرش
 

 همراه و یاور
 بسیار عملی یعنی به ۀرا به یک حوزعمیق رسول این الهیات پولس 

کنیم   میخود زندگیهای  فتاریگر و دیده آسیبکه ما با احساسات  جایی
یان روم (»آید مان می و روح نیز در ضعف ما به یاری«. سازد  میمربوط

ی او ما را در تنهای. کند  نمییاور رها  بیاو ما را تنها و! خدا را شکر). ۲۶ :۸
  ناچیزمان برای رویارویی با این وضعیت خرابرها نکرده است تا از منابع

ۀ شفادهندزیرا ! خیر. داشته باشیمای  هخورد  زندگی شکست واستفاده کنیم
ما را بر خود های   ضعف«کاهن اعظم ما، عیسی مسیح،   وخورده زخم

 نه تنها او. گشت با ما یکی  و،پسر انسان شد ،عیسی، پسر خدا. »گرفته است
او درد طرد .  آگاه استداند، بلکه از احساسات ما نیز  میما راهای   ضعف
کند، ترس از تنها   میداند، اضطراب ناشی از جدایی را درک  میشدن را



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 فصل دوازدهم ۱۹۰

او از . ست ا افسردگی آشناِتاریکهای  فهمد و با ابر  میشدن و تنها ماندن را
 فهمد و احساس  مینها را و آ استآگاه ی ماها و کاستیاستیصال ها،  ضعف
ما های  سبب تقصیر به«ست، او  ا ماخوردۀ  زخمۀشفادهنداو . کند می

 .»دکرما را بر خویش حمل های  ها و درد مجروح شد و غم
 و ما را ، استخورده ای زخم هشفادهند ْ خودعیسای مسیحکه   از آنجا

را تنها ما  که کند، وقتی خواست این دنیا را ترک کند قول داد  می درکًکامال
بماند ما دهنده یعنی پاراکلیت با  نگذارد، بلکه از طریق فرستادن تسلی

) Kaleo( و کالئو" در کنار، نزد"به معنی ) Para( پارا .)۱۸ -۱۶ :۱۴یوحنا (
 فرستم که  میمن کسی را نزد شما «.است "زدن خواندن، صدافرا"به معنی 

تان به  های ضعفان خواهد آمد و در  و او به نزدت،توانید او را فراخوانید می
 ».شما کمک خواهد کرد

.  نظری بیافکنیم"کمک"کلمۀ رفته برای کار  به یونانی واژۀالزم است به 
  : از سه واژه استاین کلمه ترکیبی

sun  همراه، با هم"به معنی"، anti" و ،"طرف مقابل lambano" دست  هب
 ۀدهیم کلم  میوقتی این سه کلمه را کنار هم قرار". گرفتن

sunantilambanotai چیز را  سر یک دو،به اتفاق هم" یعنی ،آید  میوجود به 
 یونانی شما را به هیجان آورده است؟ در مورد ای  واژهآیا تاکنون." گرفتن

فرستم که   میبرای شماای  هدهند من تسلی«! معنی این کلمه بیشتر فکر کنید
آمد و طرف دیگر بارتان را خواهد وقتی او را بخوانید به نزدتان خواهد 

 ».خواهد کردشما را یاری رفت و گ
کند،   میو واقعیتی را بیاندارد از آن جهت که این کلمه وجه اخباری 

این . کند  می از نظر دستوری کمک بیشتری به درک مفهوم آناش تجزیه
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دهد که   میشود و نشان میخوانده  ۱ وجه میانیفعل در دستور زبان یونانی
است؛ از سوی دیگر زمان آن، زمان حال ) دهنده انجام( فاعل القدس وحر

 همیشه حاضر القدس روح. استمعمول است که حاکی از عملی مستمر و 
 !است

 در کنار که همیشهمشاور دهنده و  ِمهم پاراکلیت تسلیهای  یکی از کار
کننده،   فلجِهای  ضعف ِ بارِ دیگرطرف  این است کهما حضور دارد

  مااز آنجا کهو . های ما را بگیرد گرفتاری و ،دیده آسیباسات احس
.  رها نخواهد کردما راهرگز  او یم، و در رفتار خود ناکاملدیده آسیب

 از خدا در ذهن خود پرست کمالکه فرد نادرستی  او با تصویرشخصیت 
! زودباش« :گوید می ًدائماخدایی که ،  متفاوت استًکامالکند   میترسیم
باال خودت را ! توانی عمل کنی  میتو بهتر از این! یشتر سعی کنکمی ب

  پاراکلیت خدایی است که درک»! خواهم داشتتدوستبکش، بعد 
 ، وبرای ما بسیار سنگین استکنیم   می حمل کهبیند باری  میوا، کند می
آید و   میماپیش او  .توانیم آن را حمل کنیم  نمیداند که خود به تنهایی می

کند و   میگیرد، درد ناشی از سنگینی آن را تحمل می را  بار آنگردیطرف 
های   ضعفسازد تا   میاو ما را قادر. هدد  میمان  یاریشدر بلند کردن

 !چه تصویر زیبایی.  خود را حمل کنیمۀکنند فلج
 آمده ۴۰ :۱۰ یعنی در لوقا عهد جدیداین واژه تنها در یک جای دیگر از 

 عیسی نشسته بود و از محبت و تعالیم او لذت های مریم نزد پا. است
 کارها را به دوید و تمام  میسو سو و آن در آشپزخانه به اینکه  مرتا. برد می

 جلویی ِ ایوانِاز در، ناگهان شد  میتر رفته عصبانی  رفته وداد  میتنهایی انجام
به ا آی! عیسی«:  زده بودند وارد شد و فریادبه مکانی که عیسی و مریم نشست

 
 .و. نی و مفعولی دارنددر یونانی افعال سه وجه فعال، میا ۱
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سهم خود را به او بگو  کند؟ ۱کمکمرا ید و بیاپیش من گویی  مریم نمی
 کارها را خود ۀتوانم هم  نمیمن. گیردب دیگر این بار را  بدهد و طرفانجام

 با القدس روح :پس معنای این کلمه چنین است» .به تنهایی انجام دهم
 .کند  میدیگر بار، ما را در حمل آن یاری ِطرف ِگرفتن
شان مجروح  وش انجیل برای کسانی که احساساتخبر خ است این

  :دیده آسیبو شده 
ما اشخاص خوبی هستیم،  اینکه خاطر ت دارد نه بهخدا ما را دوس• 

 .بلکه به این علت که برای خوب بودن نیازمند محبت او هستیم
ما را بر خود گرفت نه به های   ضعفمسیح، کاهن اعظم ما، گناهان و • 

، بلکه به این علت که برای خوب بودیم که ما اشخاص خوبی این علت
 .یمیبودن نیازمند محبت و پذیرش او

  به ما ارزانیًدائمابخش خود را   توانِ نیروی حضور والقدس روح• 
 که ما اشخاص خوبی هستیم، بلکه به این علت اینکه خاطر دارد نه به می

 !چه خبر خوبی.  به او نیازمندیمبرای خوب بودن
 محبت پذیرا و بدون قید و شرط :این است تدارک کامل فیض خدا

 ، ماخوردۀ زخم ۀشفادهند کاهن اعظم و عنوان بهپدر، هویت کامل پسر 
 ۀ روزانکنندۀ احیاِ مدد و محبت و،ماهای   ضعف در گناهان و  شدنسهیم
  .القدس روح

د؟ رسان  میکننده یاری فلجهای   ضعف ما را در این القدس روحچگونه 
دانیم چگونه باید دعا  آید، زیرا نمی مان می و روح نیز در ضعف ما به یاری«

یان روم( »کند ناشدنی، برای ما شفاعت می هایی بیان ّاما روح با ناله. کنیم
 است کهاو و تنها داند  میفکر خدا را  القدس روحراستی که تنها  به). ۲۶ :۸

 
1 Sunantilambano 
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 و از درون قلب خدا آگاهی دارد و زیرا از درون ما ، ما را درک کندتواند می
 با القدس روح به این ترتیب. داند چگونه این دو را در کنار هم قرار دهد می
 خدا برای ما ۀاو مطابق اراد. کند  میناشدنی برای ما شفاعت بیان یهای  ناله

 .کند  میشفاعت
اگر ). ۲۷ :۸یان روم (»داند  می، فکر روح راها است و او که کاوشگر دل«
کنم   می، فکر بگذاریم آنجای به" ذهن ناخودآگاه"  ومرا برداری ل دۀلمک

بخش وجود ما است که ترین   در عمیق.  کنیممنظور پولس رسول را درک
خاطرات مخزن ، جایی که دهد شفا میاحساسی القدس ما را از لحاظ  روح
  واند  در اعماق آن مدفون گشتهنما احساسیهای  و دردجراحات ست و  اما

جا است که   این. بر آنها اثر کند یک دعای معمولیتر از آن هستند که عمیق
سازد، بخشش را به   میقدیمی را پاکهای   جلعاد زخمۀدهند برگ تسکین

سازد و   میکند، محبت خدا را جاری  میآورد، صدمات را جبران  میارمغان
هایی  درختجلعاد منطقۀ ، ۱۱ :۴۶، ۲۲ :۸، ۸ :۵۱ارمیا (شود   میباعث شفا

و تراوید و به بلسان معروف بود   میهاداشت که صمغ مخصوصی از آن
 دهنده نه تنها در کنار ما حضور تسلی). .م .خواص طبی بسیار داشت

 .گزیند  مسکن مییابد، بلکه به درون ما نیز می
خارج از را  ۲۸ :۸ اغلب رومیان  ما! است در راهقسمت هنوز بهترین

: استروند شفا و بهبودی این آخرین قدم در . کنیم میتفسیر متن آن 
اش  دارند و بر طبق اراده  میکه دوستش آنها دانیم که خدا در حق می«
 ۀترجم (»گیرد میکار  به همه چیز را با هم برای خیریت اند، خوانده شدهفرا

 ایجاد کند چرا کهتفاهم ءسو تواند می  قدیم این آیهۀترجم). هزاره نو
 اما ».باشند  مییزها برای خیریت ایشان با هم در کار چۀهم«: گوید می
توانند به ضد   می چیزها برای خیریت ما در کار نیستند و حتیۀسفانه همأمت
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کند و شرایطی را   میولی خدا در آنها و از طریق آنها عمل. ما عمل کنند
 بر پدر  این آیه زیرا. نتیجۀ کار به خیریت ما بیانجامدآورد که  میوجود به

کید را از وقایع و أ ت همچنین!نه بر سرنوشتگذارد  میکید أت آسمانی
این . دهد  میمحبت تغییر از  پر طراح وخدا یعنی شخصیسمت  بهاتفاقات 

شود تا تمام چیزها با هم برای خیریت ما عمل کنند   میکه خدا موجب
 ما ت آزاردهندۀ ذهنیتواند می ؛ این که اواست  کل روند شفاِبخشترین  مهم
 زهمعجترین  بزرگکار گیرد  به خدمت به دیگراندر راه تغییر بدهد و را 

 .است
ادن شود زیرا شفای کامل بیش از تسکین د  نمیبدون این امر شفا کامل
 شفای کامل چیزی بیشتر از بخشیدن و بخشیده .خاطرات دردآور است

د ذهن ریزی مجد  بیش از برنامه چیزی و حتی،آور زیانهای  شدن از رنجش
از هر آنچه بر که  ، اواست  خداگر احیا بازیابنده وِ فیضۀ معجز،شفا. است

 کند و  مییافترا بازهای ما  گرفتاری و آورد  میچیز خوبی بیرونما گذشته 
 .مان  و مفید بودنامل شدنک براید ساز ای می وسیله آنها را

 ضری کهکننده و م ناراحتهای   چیزۀن معنی نیست که همااین بدالبته 
خدا . ست اخدا برای زندگی ماّ، خواست و مشیت یما تشریح کردهجا  تا این

 ان بد این و.دارد تسلط وقایع ۀ، ولی بر همستی ن وقایعۀ همبانی و مسبب
واند و نخواهد از دهد که خدا نت  نمیما رخ اتفاقی برای  هیچمعنی است که 
 و به ماو بسپاریهای  دست بهاگر آن را البته  ،ما استفاده کند آن برای خیریت

 .م عمل دهیۀاو اجاز
از نقطه نظر . دهد  نمی بد را تغییرقایع وِخدا ماهیت واقعی و حقیقی

 بد،  همچنان بد ۀ را تغییر دهد؛ زیرا واقعها آنتواند می ن چیزی هیچانسانی، 
 تواند می ولی خدا.  باشدمعنی و شاید غیرمنصفانه و نامعقول  بیانگیز، غم
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آن را مطابق  تواند می او. ما تغییر دهد زندگی یکلِطرح در پرتو  آن را معنی
 پیوند بزند و این همه در بستر عملکرد مابا طرح و هدف زندگی 

 .گیرد  می او صورتبخش و بازیابندۀ رهایی
  آنهمۀ تواند می ماگر به او اجازه دهیو  است کیمیاگرترین  خدا بزرگ

 هر تواند می  ماهری است کهۀاو بافند. دیل کند روحانی تبِ را به طالیمواد
 طرح کلی خود  بههای قالی  همچون نخ راضعف جراحت و  ونوع زخم
 و غافل ریسیده شده اشینبد و های   دست باها  حتی اگر نخ،پیوند بزند

 !باشد
  همکاریالقدس روح وقتی در دعای عمیق با ، درونیِ روند شفایِطی
کند   میریزی  برنامهدهد و از نو  می را دوباره شکلما، خدا نه تنها مکنی می

این «: توانیم بگوییم وقت می  آن.سازد میخدمت به دیگران  ۀوسیلما را بلکه 
  ».نماید انگیز می چشم ما شگفت عمل خداوند است و به

 

 تیِب
دانستم که آنها زوج   می.آمدندپیش من بتی و شوهرش برای مشاوره 

اما . شدند  میبرای خدمات کلیسایی آمادهو بودند متعهدی موفق و  ِمسیحی
شده نیز دچار افسردگی ِ بتی  پیش آمده بود وشان در روابطمشکالتی  ًاخیرا
سرازیر ِ بتی  از چشمانباری که همدیگر را مالقات کردیم اشک اولین. بود

چشمۀ پیش ها  لکرد که سا  میاو تصور. زده کرد شد و این امر او را شگفت
  اشک از چشمانش ناخودآگاهکهدید  میولی اکنون  ،خشکیده شهای اشک

 .سازد  را خجل میو اوشود  میسرازیر 
 :او گفت. ش را برایم گفتآمد سرگذشتپیش من ِ بتی که دفعۀ بعد

 ازدواج » ...باردار بودمن  ِرَسم زیرا مادرکردند با هم ازدواج ًاجبارا  موالدین«
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. فرزندی ناخواسته بودنیز ِ بتی ،و به تبع ،آنها ازدواجی ناخواسته
وضعیتی دارید چنین ِ بتی گویم که اگر شما نیز مثلخواهم در حاشیه ب می(

آمیز آن را  شکلی صلح رو شوید و به ناچارید روزی صادقانه با آن روبه
 ).وفصل کنید حل

از طرف دیگر، پدرش . ساله بود، مادرش دوباره باردار شد سهِ بتی وقتی
این مسئله به اختالف .  موقع زن دیگری را باردار کرده بود همانًتقریبا

  عجیبیطرز بهدر این زمینه ِ بتی ۀخاطر.  سرانجام به طالق منجر شدشدید و
رفت و  میاو روز آخری را که پدرش از در بیرون . واضح و روشن بود

داشت یاد  بهاو .  داشتخاطر بهوضوح   بهکرد، میخانه را برای همیشه ترک 
 ۀاو مشاجر. بود این اتفاق افتادخوابیده  شوقتی در تختخواب کوچککه 

این .  داشتخاطر به ترسناک رفتن پدرش را ۀ و لحظ،شنید  میسخت آنها را
حین دعا برای . ه بود گذاشتعمق وجود او بر جادر  مهلک  جراحتیواقعه

ه مجدد این واقعه بودیم که خدا دوبارِبازسازی شفای خاطرات او، در بطن 
 .بازگرداند  اوما را درست به همان تختخواب کوچک

ها برای او   زمانهمۀاین کار را انجام دهد، زیرا  تواند میعیسای مسیح 
پیش از آنکه ابراهیم پیدا «: او همان کسی است که فرمود.  استزمان حال

زیرا اند،  زنده خاطرات ما در حضور او تمام). ۵۸ :۸ یوحنا (»شود من هستم
 فریاد  جانکاهیاز دردِ بتی در طول روند شفا، .وند زمان استخدااو 
بتی، اگر در « :به او گفتم. کرده بوددفن آورد که سالیان طوالنی در خود  برمی

 بگویی، چهبه پدرت  چیزی تتختخواب کوچک درتوانستی   میآن لحظه
او اد ی به ًدقیقا تنهایی و غم را ۀ آن لحظۀ خاطرالقدس روح ناگهان »گفتی؟ می
 هق یک کودک سه او نه با صدای یک جوان بالغ، بلکه با صدای هق. آورد



انتشارات ایالم

 

ک
نسخۀ الکترونی

  

 ۱۹۷ مددکاران شفایافته

 درد و ترس آن  و تمام»!کنم مرا ترک نکن  میپدر، خواهش« :گفت ساله
 .بیرون ریخت "هایی ناشنیدنی ناله"م با أ توخاطره
عیسای مسیح  فریاد تنهایی شود  دیدم نمی، وقتی با هم دعا کردیم،بعد

 زبان کودکانه  بهرا» الهی، الهی مرا چرا ترک کردی؟«ۀ ی جمل یعن،بر صلیب
کنم مرا   میپدر، خواهش«: گفت  میکهترجمه کرد ِ بتی ۀ جملبهتر از این
 تواند میصلیب ۀ  تجربخاطر به ناگهان فهمیدم که عیسی .»!ترک نکن
، )مادر(، پدر« :زنند میفریاد که بشنود ها کودک را  ۀ میلیونصدای گری
  آنها فرزندان خود را ترک افسوس کهولی. »!کنم مرا ترک نکن می خواهش

و از احساسات آن شنود  می آن فریادها را خورده زخم ۀشفادهند ، اماکنند می
 .شود  میثرأکودکان مت

ها از او  با تمام این. بودِ بتی  زندگی در بنیادینیاین سرآغاز شفای
 ، وعده داده شده است۲۸ :۸ن  که در رومیا را نهاییِ سالمتیخواستم تا آن
  با هم صحبت کنیم وی زندگیسپس سعی کردیم در مورد معن. تجربه کند

وقتی او متولد شد و زندگی خود را آغاز کرد خدا کجا بود؟ . بفهمیمآن را 
 .البته که نه فرزندی ناخواسته کنار آمده بود؟ عنوان به ْآیا او با شرایط خود

 چند فقطلیفی عجیب بدهم، تکلیفی که سپس هدایت شدم تا به او تک
: به او گفتم. ما ه دادام به مراجعین  مشاورعنوان م بهبار در طول سالیان خدمت

خواهم تا مدتی در مورد آن   میخواهم تکلیفی به تو بدهم و از تو  میتی،ِب«
 .شد  می تو بستهۀکنی که نطف را تصورای  هخواهم لحظ  می.فکر و دعا کنی

از وجود پدرت به ی فکر کنی که سلولای  ه خاص به لحظطور بهخواهم  می
 آن. شدیای  هاز وجود مادرت پیوست و تو تبدیل به موجود زندی سلول
 وقتی به این موضوع فکر.  بود که تو به تاریخ بشریت وارد شدیوقت
 »خدا آن لحظه کجا بود؟«: کنی، از خودت بپرس می
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وقتی پس از یک هفته همدیگر . تی تکلیف خود را با جدیت دنبال کردِب
دانید،  می«: را مالقات کردیم، آنچه را که اتفاق افتاده بود برایم تعریف کرد

تنها . کردم این موضوع در کل بسیار احمقانه است  میدو روز اول فکر
مادرم ” :گوید می از کالم خدا بود کهای  هآمد آی  میچیزی که دائم به ذهنم
 وقتی با اکراه در مورد این ، ولی روز سوم“.دیددر گناه به من آبستن گر

های   ولی این گریه با گریه.  گریه کردنکردم شروع کردم به  میموضوع فکر
آمد و من این   میجوشید و بیرون  میدعایی از درونم. دیگر تفاوت داشت

  ».دعا را نوشتم
 

 دعا را  او اینۀو من با اجاز ،به من دادای بود  که نوشتهاو دعای خود را 
   :گذارم  میبا شما در میان

 

خداوندا، ای پدر مهربانم، قلبم از این فکر که تو هرگز مرا «
شد تو آنجا  می من بسته ۀوقتی نطف. لرزد  میای هرک نکردَت

در .  کردیمرا محبتات  هبا نگاه پدرانپس  از آن  وبودی
 مرا شبیه ْ الهی خودِ حکمت بام مادرم به فکر من بودی وِحَر

جود آوردی که و بهو همان شخصیتی را ساختی خودت 
من وجود دانستی دردی در   میاز آنجا که .خواستی می

بر انباشته خواهد شد، فکر و ذهنی به من بخشیدی تا بتوانم 
 .تا زمانی که تو مرا شفا دهیتسلط داشته باشم آن 

بودی و جای خالی پدرم وقتی مادرم مرا به دنیا آورد تو آنجا 
کرده، کودکی که پدرش او را ترک چون وقتی . یر کردرا پ

 تو در تمام مدت مرا در. گریستم تو آنجا بودی میبه تلخی 
 .دادی و خواباندیش  آرامتآغوش خود گرفتی و در محبت
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کودک نسبت چون چرا من حضور تو را احساس نکردم؟ 
توانستم عمق و شدت آن را   نمیبودم وغافل به محبت تو 
 .درک کنم

دایا، ای پدر عزیزم، قلبم یخ بسته بود ولی نور محبت تو خ
توانم دوباره آن را احساس   می اکنون.دوباره آن را گرم کرد

من به تو .  شفابخشی را در من شروع کردیۀتو معجز. کنم
 نیکویی و فیض تو در تمام. کنم  میکنم و شکرت  میتوکل

نکرده گاه مرا ترک  هیچمحبت تو . ایام با من بوده است
ًواقعا  من تو را .ه استاکنون چشمان روحم باز شد. است
. شناسم  می پدر حقیقی خودعنوان بهیعنی طور که هستی  آن

م تا دیگران را نیز ا کنم و آماده  میاکنون محبت تو را درک
  ». کنکنم شفای مرا کامل  میخواهش. ببخشم

 

های  و آسیبت جراحا را زمانی طی کرد که تمام فا شۀتی آخرین مرحلِب
 خود او گر و احیابخش محبت شفاۀواسط به و خدا نیز  سپردخود را به خدا

 ی مددکارعنوان به  رارا شفا داد اوِبتی  آنکه  پس ازخدا.  بخشیدرا شفا
 .کار گرفت ، برای کمک به دیگران بهشفایافته
 با  من.انجام دادم غیرمعمول  صبح یکشنبه حین وعظ کاریروز یک
 او نیز در  خوددانستم  میچون. از داستان زندگی او استفاده کردمی ِ بتۀاجاز

 شجماعت حضور خواهد داشت از بیان جزئیات پرهیز کردم تا هویت
در پایان جلسه از مردم خواستم تا اگر برای شفای احساسی و . آشکار نشود

گروه کثیری از .  شوند جمععاطفی خود احتیاج به دعا دارند نزدیک منبر
 شدت  به کهدر کنار دوستی نشسته بودِ بتی . به این دعوت پاسخ دادندمردم
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 سر کردم برای دعا جلو بیایینددعوت هر چند وقتی از مردم  ،کرد  میگریه
 به او  و گرفتشدر آغوش به او نزدیک شد وِ بتی .جای خود نشسته بود

 آن ».معا کن دتان  و براییایم ب شما همراهمتوان مید یچه مایل باشچنان « :گفت
 است بسیار عمیقمن مشکالت « :گفتِ بتی  بسیار دودل بود و بهخانم
 ».د بودیقادر به درک آن نخواهشما  ی کهطور

 او. در جریان بودِ بتی در وجوددر آن لحظه کشمکشی واقعی 
  آنچه خدا از اوشنظر بهخواهد و   میدانست که خدا از او چه می
او .  بکند کاریباید چند دقیقه فهمید ِ طیولی! خواست کمی زیاد بود می
من به  ، نشوًلطفا شوکه«: ستش خم شد و در گوش او نجوا کردطرف دو به

، دکتر سیمندز اجازه دادم تا این داستان را امروز صبح برای شما تعریف کند
 .کرد  می دوستش با ناباوری به او نگاه»!هستمِ بتی من

توانم تو را بفهمم   میکنم  میو فکرهستم ِ بتی بله، من« :او دوباره گفت
 طوالنی را به صحبت و دعا ی آنها با هم جلو آمدند و مدت».و کمکت کنم
وقتی او این . بودِ بتی این آغاز روند شفا در زندگی دوست. کردن گذراندند

  شفایافتهیمددکار چون اش هچهرموضوع را با من در میان گذاشت، 
  .درخشید می

 در جهت  او را و،او را شفا دادههای  دیدگی و آسیبجراحات  ًواقعاخدا 
  ! بوددگرگون ساختهمفید بودن 

 

 همراهی دیگر
که قوی و توانیم خدمت کنیم  وقتی می کنیم فقط  فکر میبسیاری از ما

 قرار دهیم تأثیرپیروزمند باشیم و با اتکا به نقاط قوت خود دیگران را تحت 
اما پولس . ای خدا به ارمغان آوریمجالل را برین  بیشتربه این ترتیبو 
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اول به صلیب . توانیم فخر کنیم  می که تنها به دو چیزفرماید  میرسول
و ). ۱۴ :۶طیان غال(عدالتی است  بیو ضعف ِتحمل  مظهرکه عیسای مسیح 

چرا؟ زیرا قوت ). ۱۰ -۹ :۱۲تیان قرن۲ (نما های  ها و کاستی ضعفدوم به 
ایم تا  ما مسیحیان خوانده شده. شود  میما کاملهای   ضعفخدا در 
ِ از سر  نه، و شفایافته باشیمیمددکاران حرکت آغاز  ِر ضعفَ از س بلکهْقوتَ
 .کنیم

مشکالت و مسائل بسیار عمیق و حادی را ِاغلب طی مشاوره، افراد 
 منظور حکیم که به کند  مرا تهدید می و همیشه این وسوسه،کنند  میمطرح

 قوت وارد ِ قرار دهم و از درتأثیرتحت م ا با سخناننشان دادن خود آنها ر
 .دهمب  به آنهاشوم و مشورت و نصیحت خوبی

حساس  با او ادیوید،« :کند  می در آن لحظه نجواالقدس روحولی 
من از این  (نیست" بیمار"و حتی " مراجع"این شخص . همدردی کن
تو را بداند،  های  ضعفبگذار او نیز . انسان استبلکه  !)اصطالح متنفرم

به . هایت آگاه شود  و از کشمکشدیده آسیب و  مجروحبگذار از احساسات
 ».هایت به تو کمک کرده است ضعف در القدس روحاو بگو که چگونه 

: شوم  وارد بحث میکنم و با او  می مقاومتالقدس روحاغلب در برابر 
است و مرا من آمده پیش زیرا او بکنم توانم این کار را   نمیخداوندا،«
 عنوان به و به من گذارد  میاو به من احترام.  قبول دارد یک شبانعنوان به

  خود دارد نگاهِ آستینها را در  پاسختمامشخصی قوی، حکیم و کسی که 
 ».کند می

شوم و دستورات او را   میوندمالیم خداِپافشاری ، تسلیم ولی عاقبت
 ۱۰ - ۹ :۱۲قرنتیان ۲ در  خداۀوعدکنم،  میاین کار را وقتی . کنم  میاجرا
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به این کند و نازل یابد تا قدرت خود را   می، زیرا خدا فرصتیابد تحقق می
 .شود  می و از طریق آن کامل ماضعف قوت او در ترتیب

، در زندگی دیگران نیز ام هدر زندگی شخصی خود تجربه کردمن آنچه 
 در زندگی شما تواند می ایمان دارم که این موضوعًکامال من . رخ داده است

 ! تحقق یابدنیز
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