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فصل نخست

بیدار کردن ماده شیر

تا ما را آزاد کنند. رالف  طبیعت و روح هم پیمان شده اند 
والدو امرسون]]]

سال۹۹۴]بود. شبی مانند دیگر شب های زندگیم. پس از تالشی 
سخت برای منظم کردن خانه، دیروقت به رختخواب رفتم. به عنوان مادر 
بارداری که سه پسر کوچک داشت، در آن روزها عمیقا می خوابیدم. کافی 
بودچشمانم را ببندم تا به خواب روم و تنها با صدای بچه ها، زنگ ساعت 
یا آخرین اشعه ی آفتاب که از پنجره ی اتاقم می تابید، بیدار شوم. اما آن شب 
که خوابیدم، سپیده دم در حالی که بر خود می لرزیدم، بیدار شدم.

ساعاتی پیش از طلوع آفتاب، رویایی غیرعادی اما آشکار دیدم. درحقیقت 
اگر بخواهم آن را خواب بدانم، به این معناست که به شکل خواب یا سایه به 
این  به  نه  اما  می بینم  مرتب خواب  من  نبود.  این طور  اما  است،  آمده  سراغم 
شکل. در عالم خواب، خود را لرزان یافتم. در برابرم صحنه ای بود که به 
زمان و مکان دیگری تعلق داشت. احساس کردم دیگر روی زمین راه نمی

روم. در جایگاهی آسمانی قرار داشتم؛ مکانی پر از نور و بدون تاریکی. 

 Ralph Waldo Emerson    [
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می آید.  همه جا  از  می رسید  به نظر  و  بود  گسترده  همه جا  درخشان  نور 
رنگ های  این  بود.  درخشان  رنگی  تنها  و  نداشت  و سایه ای وجود  مه  هیچ 
نمی توانم  که  بودند  متمرکزی  سایه های  شامل  زنده،  رنگ های  از  اشباع شده 
هیچ معادل زمینی برای آن ها بیابم. این رنگدانه ها، الیه الیه و چندبعدی بودند. 
به دالیلی رنگ بنفش )نه کامال بنفش زمینی مان( و آبی )برخالف آبی زمینی( 

را خوب به یاد می آورم. 

هیچ مرز، انتها یا سقفی وجود نداشت، فقط پرده ی رنگینی بود که سکویی 
سنگی و کرم رنگ را نشان می داد وماده شیری طالیی روی آن دراز کشیده بود. 

که  این  با  ورزیده.  بدنی  با  و  قدرتمند  و  بود؛باشکوه  کامل  گربه سانی 
حرکت نمی کرد، اما تردیدی در ذهنم وجود نداشت که زنده بود؛ زنده تر از 
هر حیواِن در حال حرکتی که تاکنون در زمین دیده بودم. با سری راست 
و کشیده اما آرام، و دستانی که به جلو دراز کرده بود. پوست و چشمانش 
طالیی و درخشان بودند. زیر پوست گندم گون و بی عیب اش، می توانستم اندام 
ورزیده اش را ببینم. این ماده شیر زیبا و بی حرکت بسیار قابل توجه تر، زنده

تر و چاالک تر از هر شیری بود که در زمین راه می رود. نمی توانستم تصور کنم 
که نمونه ای آسمانی را می بینم. 

روی آن سکوی بی عیب و نقص، کلمه و عددی رومی حک شده بود؛ اعداد ۳].]]]

حضور من در برابر آن ماده شیر کامال ناچیز و بی اهمیت بود. احساس 
کردم از جسمم جدا شده ام  و نسبت به باردار بودنم بی اطالعم. می دانستم 
آن جا بودم تا ببینم، مشاهده کنم و عمیقابنگرم و با این کار چیزی درک نشده 
را بیاموزم. ضرورت درک تصویر را احساس کردم. برخالف این که با یک 
تنها چیزی که  نمی کردم.  تنها بودم، هیچ خطر و تهدیدی را حس  ماده شیر 
احساس می کردم، موجودی شگفت زده با چشمانی گشوده بود که نگاه کردن 
به آن، روحم را در اتصال و گستردگی فرومی برد. مجذوب آنچه در اطرافم 
بود، شده بودم. جهت نگاهم را تغییر دادم و به چشمان ماده شیر نگاه کردم. 
به محض نگاه به چشمانش، صدایی را از پشت سر شنیدم که می گفت: با تولد 

این پسر، ماده شیر را بیدار خواهی کرد!

درنوری طالیی و محو، شگفت انگیز و باشکوه خوابم به پایان رسید. چیز 

Numbers XXIII    [
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دیگری که می دانستم، این بود که صبح است و من کامال هوشیارم. هر آنچه 
را حس کرده بودم، اگرچه با تردید و هراس، اما در هوشیاری کامل بود. 
من شاهد چه چیزی بوده ام؟!  با گذشت زمان دریافتم که سیاره ی ما در بند 
زمان است؛ سایه ای یا بخشی از آن ذات اصلی بی انتها و بی نقص در آسمان...                                               

مانند یک ماده شیر برخیز
همان طور که در تاریک روشنای صبح دراز کشیده بودم، کامال هوشیار 
با قلبی پُرتپش و بدنی لرزان، احساس کردم خدا تصویر ماده شیر را فرستاده 
تا چیزی را که هر روز به آسانی از دست می دادم، برایم آشکار کند. او کامال 
توجه ام را جلب کرده بود. با تمام حس ام به آن گوش می دادم. اتاقم خشک و 
بی روح و در تضاد کامل با دنیای رنگینی که پشت سر گذاشته بودم، به نظر می

رسید. صداهای زمینی صبح، در مقایسه با صدای شیپور آن مکان آسمانی 
خفه شده بود. مکث کردم، جرأت تکان خوردن نداشتم تا مبادا مابقی تصویر 
را از دست بدهم. چشمانم را بستم. بله همه چیزآن جا بود ماده شیر، سکو، 

کتیبه، پرده و آن صدا!

زمان گذشت، قلبم آرام شد و جسمم نیز، چشمانم را باز کردم. در مورد 
نوشته ی روی سکو کنجکاو شده بودم، دستم را دراز کردم و کتاب مقدسم 
را با خود به تخت آوردم. به فکر افتادم که آیا ارتباطی با معنای واقعی آیه 
دارد؟ اگر چنین باشد، اعداد ۳] چه چیزی را نشان می دهد؟ همین طور که در 
که  هنگامی  ریخت؛  فرو  قلبم   ناگهان  می کردم،  جست وجو  صفحات  البه الی 
متوجه عنوان مترجم شدم، دریافتم که این عبارت برگرفته از پیش گویی های 
به  بود. شروع  ناشایست  اما  نکته بین،  پیامبری  او  می دانستمکه  است.  بلعام 

خواندن کردم اما متوجه چیزی نشدم تا این که به آیه ۹] رسیدم:

»خدا انسان نیست که دروغ بگوید. و از بنی آدم نیست که به اراده خود 
تغییر بدهد. آیا او سخنی گفته باشد و نکند؟ یا چیزی فرموده باشد و استوار 
ننماید؟ اینک مأمور شده ام که برکت بدهم. و او برکت داده است و آن را 
رد نمی توانمنمود. او گناهی در یعقوب ندیده، و خطایی در اسرائیل مشاهده 
ننموده است. یهوه خدای او با وی است. و نعره ی پادشاه در میان ایشان 
است. خدا ایشان را از مصر بیرون آورد. او را شاخ ها مثل گاو وحشی است. 



۹
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به درستی که بر یعقوب افسون نیست و بر اسرائیل فالگیری نی. درباره ی 
کرده  چه  خدا  که  شد،  خواهد  گفته  وقتش  در  اسرائیل  درباره ی  و  یعقوب 

است.« )اعداد ۳]: ۹]۳](

این واژگان محتوای زیادی درباره ی صداقت خداوند داشتند؛ وعده های 
او قطعی است و نعمت هایش برگشت ناپذیر. به خاطر صداقت خداوند، اسرائیل 
آینده ای امن و به دور از آلودگی و تأثیرات جادوگری و لعنت داشت. تمامی 

این ها دلگرم کننده بود، اما آیه ی  بعدی میخکوب کننده!

»اینک قوم مثل شیرماده خواهند برخاست. و مثل شیر نر خویشتن را 
خواهند برانگیخت، و تا شکار را نخورد، خون کشتگان را ننوشد، نخواهد 

خوابید.« )اعداد ۳]: ۴](

با بدنی لرزان کلمات سختی را که روی آن ورقه ی نازک نوشته شده بود، 
بار دیگر خواندم: »مثل شیر ماده خواهند برخاست. و مثل شیر نر خویشتن 
را خواهند برانگیخت«. آن تصویر خام به ذهنم آمد. می توانستم آن را ببینم: 
یک شیر نر و یک شیر ماده، باشکوه از روی علف ها برمی خیزند. با برخاستن

شان، فضای دشت از حالت آرامش به جنبش درمی آید.هر موجود زنده ای 
طالیی  شیرهای  می کند.  تماشایشان  وبادقت  شده  آنها  حالت  تغییر  متوجه 
بیدار شده، دست و پای خود را کشیده، هوا را استشمام و قلمروی خود را 
بررسی می کردند و آماده ی حرکت بودند. شاید گرسنه بودند و یا شاید از 
حضور دشمنی که قلمروشان را نشانه گرفته بود، احساس ناامنی می کردند. 

اکنون زمان آن بود که حضور خود را نشان دهند.

وقتی شیرها برمی خیزند، ولوله ای در دشت برپا می شود و تا زمانی که 
آرام نگیرند، ادامه دارد .اگر شیرها ناآرام باشند، سایر موجودات هم آرامش 
آرام  دوباره  و  بگیرند  یا جشن  بجنگند  که شیرها  وقتی  تا  داشت  نخواهند 

شوند.

درروحم  آنها  قدرت  از  تکان دهنده  نیرویی  نیز  من  آنها،  برخاستن  با 
می شود،  استراحتگاهش خارج  از  و  برمی خیزد  وقتی شیری  کردم.  احساس 
اما  است!  دیدنی  شگفتِی  یک  این  نمی شود؟  آن  مسحور  و  متحیر  چه کسی 
برای من چگونه بود؟ چه طور ممکن بود به این نیروی وحشی طالیی، پیوند 

بخورم؟ 
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انزجارم  باعث  بود،  کرده  زده  هیجان  مرا  که  عین حال  در  آن تصویر 
هم می شد. من دراز کشیدن ماده شیرها را زیر آفتاب، زمانی که بچه شیرها 
جست وخیز می کنند، دوست دارم اما تصاویر شکار و کشتن آنها مرا می ترساند 
و حتا منزجر می کند. وقتی برنامه ی حیات وحش را در نشنال جئوگرافیک]۳] 
ایمپاالها]۴] و گوره خرها را شکار  این که گربه های بزرگ،  دیدم، به محض 

کردند، چشمانم را بستم. 

همین که این تفکرات را در ذهنم مرور می کردم، کلمات آن رویای شبانه 
را به یاد آوردم: “با تولد این پسر، ماده شیر را بیدار خواهی کرد!”. این جمله 
چه معنایی داشت؟ من هیچ ارتباطی بین ماده شیر شجاع و نیرومند و زن 
حامله ی عظیم الجثه ای که در رختخواب دراز کشیده بود، نمی دیدم. این گفته 
که من یک ماده شیر هستم، خنده دار بود. من پنیر سویا می خوردم و کامال 
گیاه خوار بودم، نه یک درنده ی خونخوار. از هر چیزی که خارج از کنترلم 
با آنها مواجه می شدم، می افرادی که  از بیشتر  بود، وحشت زده می شدم و 

ترسیدم. به نظرم زنان قوی و برتر، ترسناک بودند. 

بارداری ام نوعی مهلت بود. چند ماه قبل از بارداری پسرم در یک لحظه ی 
»باشه،  بودم:  به خدا گفته  را کنار گذاشته و  اعتراضاتم  تمام  پرشور دعا، 
تو  را  هرچه  ده!  قرار  زندگیم  در  را  خود  راه  دارم.  تعلق  تو  به  من  باشه، 
بخواهی، انجام خواهم داد. حتا برای زنان نیزصحبت می کنم، اگر تو این گونه 

می خواهی!«. هرچند در آن زمان نمی دانستمدقیقا چه باید بگویم.

تمام  دیگر  داده ام،  خدا  به  که  را  قولی  می کردم  فکر  باردار شدم،  وقتی 
برای من  امتحان  نوعی  ماموریت  این  انجام  که  می کردم  است. تصور  شده 
است مانند تمایل ابراهیم به قربانی کردن پسرش اسحاق. شاید همین که 
حاضر به انجام آن باشم، پاداشم را دریافت کنم و دیگر الزم نباشد به تعهدم 

وفادار بمانم. 

اما با دیدن آن رویابه نظر می رسید تعهد قبل از بارداری ام همچنان به قوت 
خود باقی است.ولی منظور او از پسر چه بود؟

در طول بارداری فکر می کردم، بچه ام دختر است. هر کسی را می دیدم، 
همین را می گفت. هیچ کس احتمال هم نمی داد پسر باشد. من تنها کسی بودم که 

National Geographic    ۳
Impala  )نوعی آهوی افریقایی(    ۴
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امید تولد یک پسر دیگر را در وجودم پنهان کرده بودم.

سرم را به نشانه ی ناباوری تکان دادم. اگر هریک از این حرف ها درست 
بود و من قرار بود به ماده شیری تبدیل شوم، پس مطمئنا هر کسی می
ببیند. الزم بود آن تصویر بار دیگر به این تحول قریب الوقوع را  توانست 

طورقطع تایید شود.  

به دنبال اثبات
چند هفته گذشت، و یک کشیش زن که من احترام زیادی برای او قائل 
باردار  دوست  و  من  او،  بود!  کرده  رو  من  به  آمد. شانس  به شهر  بودم، 
دیگری را برای نهار دعوت کرد. دوستم یک بازرگان استثنایی بود؛ کسی که 
تغییراتی بنیادی را در مذهب آزموده بود و با الهام از انجیل، منطقه ی آسیایی 
تصمیم  بود.  او  برای  ماده شیر  تصویر  بود. شاید  متحول ساخته  را  خود 
گرفتم زمان نهار این مساله را به طور اتفاقی مطرح کنم و واکنش او را ببینم. 

قراِر ناهار به یک روز زیبا و آفتابی در »وینتر پارک« فلوریدا افتاد. بعد از 
این که هر سه ی ما مدتی در خیابان ها پرسه زدیم، من ضعف کردم و افتادم، 
هنگام  مکالمات  در  را  ماده شیر  می توانمموضوع  چگونه  که  بودم  متحیر  و 

خریدمان مطرح کنم. کمی بعد از خوردن غذا، سر صحبت را باز کردم. 

انتظار دارد فرزندم دختر باشد و آن خانِم مبشر نیز   دوستم گفت که 
گفت از این که فرزندم دختر باشد، هیجان زده است.

من پرسیدم:«اما اگر یک پسر دیگر باشد، چی؟«

امکانی را در ذهنم بپرورانم، متعجب شده بود.  این که من چنین  از  او 
سرانجام، او چنین استدالل کرد که من سه پسر دارم و اکنون جان به یک 
دختر نیاز دارد تا به او عشق بورزد. در همان لحظه تصمیم گرفتم داستان 

ماده شیر و اعالم یک پسر دیگر را تعریف کنم.

که  می دانم  درحقیقت  داشته؛  مفهمومی  او  برای  گفته هایم  نیستم  مطمئن 
برایش هیچ مفهومی نداشت. اما نمی توانستم خود را متقاعد کنم. می دانستمآن 
تصویر حقیقی بود، اما در زمان اضطراب و نگرانی، ارتباطم با تصویر ماده
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شیر قطع می شد. به صحبت کردن ادامه دادم، سعی کردم چگونگی برخورد 
با ماده شیر را توضیح دهم، اما چگونه می توانستم از آنها انتظار داشته باشم 
حرفم را باور کنند، در حالی که خودم گیج شده بودم. حرف های بی ربط من 
باعث نگرانی آنها شده بود. وقتی فهمیدم وضعیت دشواری ایجاد کرده ام، 

ناگهان صحبتم را قطع نمودم. 

سکوت سنگین و آزاردهنده ای ایجاد شده بود تا این که میزبان با تردید 
نگاهی به من کرد و گفت: “وقِت زایمانت چه موقع است؟”

با ترس گفتم: “0] اکتبر”. از این که جمله ای منطقی بر زبان آوردم، آرام 
شد.

در حالی که به عقب تکیه می داد، سرش را با اطمینان تکان داد و گفت: “نه، 
نه! امکان ندارد تو تا آن زمان ماده شیر شوی!”

می خواستم فریاد بزنم:”من هم موافقم”، اما احساس کردم مسخره است، 
پس فقط سرم را به نشانه ی تأیید تکان دادم. از یک طرف احساس آرامش 

می کردم و از طرفی دیگر احساس ناراحتا، خجالت و خواری. 

ماده شیر شوم؟  یک  نمی توانستم  زمان  آن  تا  من  که  بود  منظورش چه 
تغییر و  این  از طرفی،  پنج ماه دیگر مانده بود!  اکتبر  تا  بهار بود و  اکنون 
تبدیل به ماده شیر شدن، چه قدر طول می کشید؟ به هر حال، چرا تصویرم را 
برای آنها بازگو کردم؟ باید منتظر می ماندم تا وقتی که مطمئن شوم فرزندم 

پسر است.

او گیجی مر ا احساس کرد و توضیح داد: “هنوز مسائل زیادی در تو 
هست که خداوند باید روی آنها کار کند... تو تا اکتبر آزاد نخواهی بود!”.

خب، حق با او بود. اگرچه از رُک گویی آن زن خوشم نیامد، ولی با نظر 
او موافق بودم. همان طور که دهانم را بسته و افکارم را متوجه درونم کرده 
بودم، گفت وگو به آرامی به حالت قبلی و طبیعی خود بازگشت. او فقط چیزی 
را بیان کرد که به طور آشکار در من منعکس شده بود. تردید و عدم امنیت 
در سطوح مختلف مرا آزار می دهد. حتا شوهرم ،جان، بارها می گفت: “لیزا!با 
تو بودن  این همه ترس ونگرانی که ذهنت را درگیر کرده، در ذهن  وجود 
دشوار است!”. حق با او بود. این وضعیت به مرور زمان دشوارتر می شد.
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دیگر از این وضعیت خسته شده بودم.

بهانه ای وجود ندارد
من سال ها برای خود بهانه می آوردم؛ آدمی بودم که از سرطان جان سالم 
به در برده بود و مادری خانه نشین با گذشته ای مجهول که فقط می خواست 
در  بزرگ تر  چیزهای  برای  مرا  خدا  آیا  کند.  مراقبت  کوچکش  فرزندان  از 
نظر گرفته بود؟ آیا چیزی قدرتمند و وحشی انتظاِر بیدار شدن در وجودم 
آیا در جوانی آدم  این که  باالخره  را می کشید؟ شاید خیلی شجاع بودم. و 
تا  از آدمکش حرفه ای  ایده های شغلی ام  دامنه ی  نبودم؟ زمانی  ماجراجویی 

فضانورد بود.

بله، می خواستم بخشی از قدرتی را که به عنوان همسر یک کشیش و یک 
زن مسیحی خوب فدا کرده بودم، دوباره به دست آورم. آماده بودم خود 
را از خستگی ها رها کرده و با قدرت و زیبایی برخیزم. از این که مرا ضعیف 
تصور کنند، خسته شده بودم. از مواجه شدن با دردهای گذشته خسته بودم. 
آماده ی رقابت بودم. دوست داشتم شوهرم احساساتی و قوی باشد، اما از 
این که پشت او پنهان شوم خسته بودم. از این که ذهنم درگیر موضوعات 
بی اهمیت باشد، خسته بودم. از تظاهر خسته بودم. شاید تصویر ماده شیر 
همان چیزی بود که می خواستم. می خواستم به جای زیبا و سالم بودن، مورد 

توجه باشم و وحشی به نظر بیایم.

آن روز بعد از ناهار، در حالی که فرمان اتومبیل را بیش از حد محکم 
گرفته بودم، تا خانه رانندگی کردم. می خواستماین احساس ماده شیر بودن 
را در امنیت نسبی هوندا سیویک]]]ام تجربه کنم. پنجره ها را پایین کشیدم و 
صدای موزیک را که یک آهنگ مسیحی جدید بود، زیاد کردم و اجازه دادم 
این ها  در حال حاضر همه ی  دهد.  راتکان  »یال«ام  ماشین  کولر  به جای  باد 
احمقانه به نظر می رسند )خصوصا به خاطر این که ماده شیرها یال ندارند(. با 
لنزهای »ری بن«]6]گربه ای شکل خود، موهای مجعد و الیت شده ام را در آینه 

بغل دیدم:«صبر کن. آیا من در این گیسوان طالیی، ماده شیری را می بینم؟

Honda Civic    [
RayBan    6
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تا اکتبر آماده نمی شم؟ ها! بهت نشون می دم!من یک ماده شیرم!«

به گونه ای از ترکیب اتفاق ناهار، ارزیابی بی پرده ی دوستانم و یک سری 
وقایع نامرتبط دیگر، تغییر شکل جالبی در حال رخ دادن بود. مثل این بود 

مرا به مبارزه فراخوانده و به چالش بکشانند.

و  مصمم  آتشین،  معنای  به  )اسمش  کریستوفر]7]  آردن  پسرم  تولد  با 
مسح شده است(، تغییری در من ایجاد شد. با وجود این که فرزندی دیگر 

مسئولیت مادر را بیش تر می کند، اما من به دختری دقیق تبدیل شدم.

می دانید، مانند بسیاری از مادران، ارتباطم با خدا کم رنگ شده بود. تقریبا 
در زندگی روزمره ی خود غرق شده بودم؛ غرق در فهرست انجام کارهای 
روزانه ی طاقت فرسا و در حال افزایش، و فراموش کرده بودم چه کسی هستم. 
اعتماد به نفسم را کامال از دست داده بودم. زندگی ام مختصر، خودمحور، 
تنها، کوچک، امن و بیهوده بود. فقط اسم خودم، همسرم و فرزندانم را به 
یاد می آوردم. آنچه انجام می دادم و مسئولش بودم، روی احساسم به عنوان 

“دختر خدابودن” سایه ای افکنده بود. 

همین که مکث کردم، خداوند شروع به نجوا کرد و مرا با نامی دیگر صدا 
زد. با توجه به نوع فعالیت وجایگاهم، هر کس مرا به اسمی صدا می زد؛ برای 
فرزندانم مادر، برای شوهرم همسر و برای افراد کلیسا، همسر کشیش بودم، 

اما برای خداوند متعال تنها یک “دختر” بودم. 

وقتی به این موضوع که تنها متعلق به او باشم و به معنی تمام آن حرف ها 
فکر کردم، قوت و حیات در زندگی ام جریان یافت. روحم آرام گرفت و قلبم 
وسعت یافت. بعد از تولد آردن، من از سایه ی بی امنیتی ها، ترس ها، محدوده ی 
آرامش و شکست ها خارج شده و به سمت دیگران رفتم. اولین کتابم، با عنوان 
خارج از کنترل اما دوست داشتنی!]8]را در حال پرستاری از آردن نوشتم. با 
نوشتن این کتاب، دنیایی دیگر برایم باز شد. ناگهان خود را در حال موعظه 
آسیب های  به  پاسخ  در  بودند.  تشنه ی درستی  که  دیدم  زنان کشورم  برای 
رسیده به آنها، و اشتیاق و نیاز شدیدشان به روابط سالم زنانه، کتاب های 

بیشتری نوشتم.

 Arden Christopher    7
!Out of control and loving it    8
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زمان گذشت و ما از خانه مان در فلوریدا]۹] با آب وهوای گرم و مرطوب 
و آفتابی، به خانه ای در کلرادو]0]] با آب وهوایی آفتابی اما سرد و خشک نقل 
مکان کردیم. نقل مکان به کلرادو باعث شد بیشتر در خانه و دور هم باشیم. 
همچنین این نقل مکان ما را در معرض تغییرات بسیاری قرار داد. در مدت 
ده سال پس از آن، به ندرت کسی مرا »ماده شیر« می خواند.من فقط لبخند می

زدم، زیرا به این معنی بود که من دیگر یک گربه ی ترسو، وحشت زده و اهلی 
نبودم. تصور می کردم داستان ماده شیر دیگر تمام شده و تغییر شخصیت ام 

کامل شده است. 

اما اشتباه می کردم.

این در مورد تو نیست، لیزا
در پاییز سال 007]، دوباره ماده شیر به سراغم آمد. من یکی از زنانی 
بودم که در کنفرانس زنان در سرزمین زیبای نیوزیلند بشارت می دادند. این 
رویداد با استقبال بسیار خوبی مواجه شد، به طوری که کلیسای میزبان مجبور 

شد دو کنفرانس پشت سرهم  به منظور آماده سازی تمام زنان برگزار کند. 

اوکلند]]]] برگزار  اول در کلیسا و کنفرانس دوم در استادیوم  کنفرانس 
شد. پس از اتمام اولین کنفرانس برای شرکت در کنفرانس دوم به استادیوم 
رفتیم. کنفرانس آغاز شد. کشیشان همگی افرادی الیق، دلسوز و وفادار به 
احساس  بعدازظهر،  استراحت  زمان  در  نامعلوم  دالیلی  به  اما  بودند.  کالم 
نگرانی می کردم. نگرانیم به خاطر آماده شدن برای کنفرانس دوم نبود باید 
می کردم.  تکرار  نیز  کنفرانس دوم  بودم، در  گفته  اول  کنفرانس  را در  آنچه 
هنوز احساس می کردم باید پیش از کنفرانس دعا کنم. مثل این که مقاومتی 
وجود داشته باشد. می دانستمکه این مقاومت نه از طرف شرکت کنندگان بودکه 
به انتخاب خود در آن جا بودند و نه از طرف سخنرانان یا کلیسای میزبان. 
همه ی ما قلب مان یکی شده بود و آماده ی پرستش، موعظه و تشویق زنان 
بودیم. اما در این ترکیب چیز دیگری وجود داشت. شاید خدا سعی داشت 
توجه مرا جلب کند. مجبور بودم تنها باشم و مسیرم را از ورای آن بیابم. 

Florida    ۹
Colorado    [0
Auckland    [[
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بنابراین به اتاقم در هتل که مشرف به لنگرگاه اوکلند بود، رفتم. 

به آرامی در اتاق قدم زدم، دستانم را سمت لنگرگاه دراز کرده و برای 
پخش  پادم«]]]]  »آی  از  که  آهنگی  همراه  و  کردم  دعا  خداوند  مسیر  یافتن 
فریاد  به سوی خداوند  پیروزی  »با صدای  به خواندن کردم:  می شد، شروع 
بزن«. برای آرام شدن قلبم، از خدا به خاطر کارهای مختلفی که در زندگی ام 
انجام داده بود، تشکر کردم. اکنون آخرین ویراستاری دست نوشته های کتابم 
نوشتن  که  این  به خاطر  خداوند  از  و  داده  انجام  »پرورش«]۳]]  عنوان  با  را 
یک  نوشتن  من  برای  بودم.  سپاس گزار  بود،  شده  تمام  آن  ویراستاری  و 
کتاب کار بسیار دشواری است، بنابراین همیشه این گونه دعا می کنم: »خداوندا 
سپاس گزارم. تمام شد! دیگر به این زودی، نوشته ی دیگری را آغاز نخواهم 

کرد!«

ناگهان احساس کردم خداوند با روحم صحبت می کند: »متاسفم که تو این 
طور احساس می کنی... زیرا من به تو نیاز دارم تا دوباره بنویسی!«

چی؟ خداوند به من »نیاز« داشت؟!

او ادامه داد:«من راهکارهایی از آسمان خواهم فرستاد. آنها در کالم من 
یافت می شوند. به هیچ وجه نمی توانی تمام آنها را داشته باشی، بلکهمقداری از 
آن را در اختیار خواهی داشت. تو باید آنچه را می گویم یادداشت و ثبت کنی 
اگر  آید.  تا زمانی که تمام دخترانم جمع می شوند، تصویری کامل به وجود 
نخواهد  کامل  این تصویر  باشی،  نداشته  را همراه  به خودت  تکه ی مربوط 

شد.«

ناگهان آن ماده شیر دوباره جلوی چشمانم ظاهر شد. 

همان طور که او را با تمام نیرو و زیباییِ درنده خویی اش مشاهده کردم، 
صدایی را شنیدم که می گفت: »من گفتم با تولد پسرت، یک ماده شیر را بیدار 

خواهی کرد. نگفتم تو یک ماده شیرهستی.«

فورا فهمیدم که دیدگاهم تا چه حد محدود، احمقانه و زمینی بوده است. آن 
صدا ادامه داد و گفت: »عیسا شیر قبیله ی یهودا می باشد و اکنون زمان آن است 

که عروسش ماده شیر را بیدار کند. راه و روش های ماده شیر را مطالعه کن!«
iPod    [[

Nurture    [۳



[7

بیدار کردن ماده شیر

سپس اولین  راهکار  را شنیدم:

»ماده شیرها با هم شکار می کنند.«

به عقب برگشتم. آیا آنچه می شنیدم، طبق کتاب مقدس بود؟ این ها چه معنایی 
داشت؟ زنان به این نتیجه رسیده بودند که توانایی آنها برای پرورش دادن و 
تربیت کردن ارزشمند است و نیرویی در زنانگی وجود دارد. حال آیا خداوند 
از من می خواست آنها را ماده شیر بنامم؟ این ها چگونه با هم جور درمی آمدند؟

متحیر بودم، آیا این خداوند است که می خواهدچیزی درنده خو و وحشی 
را در وجود زنان خود بیدار کند؟

بار دیگر اعداد ۳] برایم آشکار شد و در آن وظیفه ی زنان مسیحی به 
تا به مطالعه ی زندگی  برخاستن را دیدم. همان لحظه و همان جا عهد کردم 
ماده شیر و یافتن شباهت میان او و دختران خدا بپردازم. دوسال گذشته را 
به جست وجو، مشاهده و نوشتن درباره ی شیرها پرداختم. در ابتدا، به ایجاد 
ارتباط میان زنان و ماده شیرها فکر می کردم  بدون در نظر گرفتن رویایی 
که خداوند به من داده بود اما با گذشت زمان پی بردم که این رویا تنها 
برای من در نظر گرفته نشده است. نشان دادن تصویر ماده شیر به من، به 
بینش عمیقی  که  این  یا  و  بودم  برگزیده  یا  فردی خاص  نبود که  دلیل  این 
داشتم. بلکه به این خاطر بود که خداوند می دانست من کسی خواهم بود که 

روزی صدایم شنیده می شود. 

بارها و بارها دیده ام گفتن این جمله که “شما ماده شیر را بیدار خواهید 
آرام واکنش  اشک هایی  با  می گذارد. بعضی وقت ها  بر زنان  تأثیری  کرد”، چه 
می دهند، گویی چیزی در وجودشان آبیاری می شود و زمانی دیگر نفس شان 
بند می آید، گویی در حالت مکاشفه نفس می کشند و پی می برند که خوب است 
زیبا و درنده خو باشند. به عقیده ی من واکنش ها قطعا مثبت بوده، زیرا همان
طور که بره ای در درون آنها پنهان شده، ماده شیری هم در وجود هر یک از 

دختران خداوند وجود دارد، و اکنون  زمان آن است که بیدار شود.

وقتی به ماده شیر فکر می کنم، لبخندی بر لبانم می نشیند. شانه هایم را باال 
دیگری  موجود  هر  از  بیش  ماده  شیر  می ایستم.  صاف تر  کمی   و  می اندازم 
ندارد.  وجود  او  قدرت  در  تردیدی  ببالم.  زن بودنم  به   من  تا  می شود  سبب 
همچنین تصور نمی کنم هیچ مخلوقی بیشتر از شیر باعث شود یک مرد، به 
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مرد بودنش افتخار کند. شیر، سلطان جنگل است و تردیدی درمورد اینکه 
ملکه کیست، وجود ندارد. 

ببین ... و یاد بگیر
این نخستین بار نیست که خداوند با اشاره به سادگی خلقت، دیدگاه ما 
را تازه و نو می کند. عیسا به ما نصیحت می کند تا به گل ها توجه کرده و یاد 
بگیریم خداوند ما را می آراید و از ما مراقبت می کند )متا 8:6] ولوقا ]]:7] را 
مطاله کنید(. همچنین آسمان، جالل خداوند را اعالم می کند و انصاف او را 

نشان می دهد. )مزمور ۹]:] و مزمور 0]:6 را مطالعه کنید(

»آسمان ها عدالت او را اعالم می کنند،

و همه ی قوم ها جالل او را می بینند.« )مزمور 6:۹7(

از  گذرا  جلوه ای  که  پنجره ای ست  اما  خلقت  درنده خویی  و  وحشی  زیبایی 
باید این پنجره را گشوده و اجازه  خداوند را به عنوان خالق به ما نشان می دهد. 
دهیم زیبایی بکر و بی نهایت خداوند، ترسی روحانی را در درون مان بیدار کند. 
به محض اینکه چشمان مان را به شگفتی خلقت باز می کنیم، این زیبایی، اشتیاق 
به خداوند را بیدار می کند. روح مان در برابر آنچه می بیند، واکنش نشان می دهد. 
می آنچه  از  بیشتر  می بینید.  آنچه  از  بیشتر  است!  »بیشتر  می کند:  اعالم  خلقت 
باال  مرتبه ی  در  که  است  جاودانی  خداوند  بشریت.  مرگ ومیر  از  بیشتر  شنوید. 
قرار دارد!«عیسای مسیح ما در برابر ستون های زمین، همچون بره ای ذبح 
عنوان  به  را  او  مکاشفه  کتاب  اما  داشت،  قرار  شده 

شیر معرفی می کند:

»آن گاه یکی از پیران به من گفت: »گریان مباش. اینک 
آن شیر قبیله ی یهودا، آن ریشه ی داوود، غالب آمده 
است، تا طومار و هفت ُمهر آن را بگشاید.« )مکاشفه 

)[:[

دو  از  ترکیبی  می تواند  آیا  شگفت زده ام  ماست.  بره ی  هم  و  شیر  هم  او 
تصویر متضاد وجود داشته باشد؟ پیام می گوید این شیر یهودا »می تواند هفت 
مهر را بگشاید«. یوحنا، نویسنده ی مکاشفه، می گرید زیرا پس از جست وجوی 

روح  و  طبیعت 
تا  شده اند  هم پیمان 

ما را آزاد کنند. 

والدو  رالف 
امرسون]
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تمامی آسمان، زمین و حتا در زیر زمین هیچ کس پیدا نشد تا بتواند هفت مهر 
را گشوده و طومار را بخواند. آنگاه نزدیک ترین پیر به یوحنا او را تشویق به 
نگاه کردن می کند چراکه در بره ی ما شیری آشکار می شود. تنها او شایسته 
است و کار گشودن مهر را آغاز می کند. شکاف یا پارگی، رهایی خشونت باری 
است. فورا پرده ی ضخیم محرابگاه را که شکاف خورده و به دو نیم تقسیم 
از  این گسستگی  کنید(.  مطالعه  را   ۳8:[[ )مرقس  آوردم  یاد  به  بود،  شده 
باالترین مرتبه آغاز شده و در پایین ترین مرتبه به پایان می رسد. این اتفاق را 
دوست دارم، زیرا خداوند همواره در حال گسستن چیزهایی است که هر یک 
از ما را از کلیت خود جدا می سازد. در کتاب پر رمز و راز مکاشفه، گشودن 

مهرهای آسمانی هر چیزی را بر روی زمین به حرکت درمی آورد. 

حتا اکنون احساس می کنم خداوند مشتاق است تابخشی از وجود خود 
را در درون هر یک از ما آشکار سازد. در غیر این صورت، اگر او قصد 
نداشته باشد مکاشفه ای برای هر یک از ما رخ دهد، چرا چنین پایان شگفت

انگیزی از داستان زمین می نویسد؟ من ایمان دارم که ما، نه برای ناامید شدن 
دعوت  دیدن  و درست  کردن  نگاه  برای گشودن چشم ها،  بلکه  گریستن،  و 

شده ایم.

زمین ما، پژواک مکاشفات و حکمت آسمان است.

چه شگفت انگیز است که پدر آسمانی مان خلقت خود را برای بازکردن قلب
های ما، طراحی کرده است. هر گیاه، حیوان، عنصر و چشم اندازی می گوید: 
طبیعت  یعقوب،  گفته ی  برایش خلق شدی«. طبق  که  باش  همانی  و  »برخیز 

توانایی تعلیم دادن به ما را دارد.

“و ما را از بهایم زمین تعلیم می دهد، و از پرندگان آسمان حکمت می
بخشد.” )ایوب ]۳:]](

شکوه محبت خداوند و وسعت بهره بری او از خردش برای ما وسیع تر 
از آن است که بتوان آن را درک کرد. اما نباید از این مساله شگفت زده شد. به 

هرحال او خالقی است که اعالم می کند:
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زیرا تمامی حیوانات جنگل از آنِ من اند،

و چارپایانی نیز که بر هزاران کوه اند.

همه ی پرندگان کوهستان ها را می شناسم،

و هر جنبنده ی صحرا از آِن من است.

اگر گرسنه بودم، تو را خبر نمی دادم،

چه، جهان و هر چه در آن است، از آن من است.” )مزمور 0]: 0]]](

ما خود را از دیگر مخلوقات زمین جدا می کنیم، درحالی که خداوند آنها را 
به اسم می شناسد. آیا تصور می کنید او به هیچ چیز خلقتش توجه نمی کند؟ او 
خلقت را برای خود طراحی کرد. اگر به طبیعت گوش دهیم، شگفتی های زیادی 
درباره ی خالقش بیان می کند. در امثال به ما توصیه شده: »کاهال! نزد مورچه 

برو، و به راه هایش بیاندیش و حکمت بیاموز!« )امثال 6:6(

من ایمان دارم اکنون خداوند از ما می خواهدتا کاری شبیه به این انجام 
دهیم. از ما می خواهدبه ماده شیر نگاه کرده و درس بگیریم. او ما را دعوت 
می کند: »ای دختران! به ماده شیر نگاه کنید. از نزدیک او را تماشا کنید. بگذارید 
ماده شیر طبیعت رام نشده، زیبا، وحشی و نیروی افسارگسیخته تان را بیدار 

کند تا برخاسته و زنان شجاعی باشید که من شما را به آن فراخوانده ام.«

چگونه یک ماده شیر، نیرو و شجاعت را در زنان بیدار می کند؟ و چگونه 
زنان می توانند مانند ماده شیر برخیزند؟ هر یک از ما واکنش های مخصوص 
به خود را خواهیم داشت، اما این نگاه به ویژگی های ماده شیر، بینشی را به 
از  ماده شیر  برخاستن  دالیل  از  برخی  بعد،  در فصل های  می دهد.  ارائه  شما 

استراحتگاهش در زیر آفتاب آفریقایی رابررسی خواهیم کرد:

او برمی خیزد تا نیرویش را به دست آورد. 

برمی خیزد تا دیگران را درود گوید و آنان را تیمار کند.

برمی خیزد تا شکار کند.

او در کنار دیگر شیرهای ماده برمی خیزد. 
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او برمی خیزد تا شیر جوان را به جای امن حرکت دهد.

برمی خیزد تا با دشمنانی که گله اش را تهدید می کنند، مواجه شود. 

برمی خیزد تا در کنار سلطانش راه برود. 

دریافتم که ماده شیر، نمادی است از هر یک از دختران خداوندِ بلندمرتبه 
که می تواند نیروی او را پذیرا شود، شجاعتش را افزون بخشد و جهانش را 

دگرگون سازد.

آیا ماده شیری در وجودتان پنهان شده است؟ امیدوارم با خواندن این 
کتاب، به جواب تان برسید و با این پاسخ، چیزی زیبا و وحشی در درون تان 

بیدار شود. 
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نیروی پنهان

اگر زمانی فرارسد که تمام زنان دنیا ساده و خالصانه 
برای کمک به بشریت گرد هم آیند، نیرویی به وجود می آید 

که دنیا هرگز آن را ندیده است.

متیو آرنولد]]]– شاعر و فیلسوف انگلیسی قرن نوزدهم

آیا بیداری می تواند در این لحظه از آن ما باشد؟من این امتیاز را داشته ام 
که شاهدی پیش آگاه بر این نیروی منسجم باشم. من در سرزمین دور در 
اروپا و حتا در سرزمین خود در ایاالت متحده،شاهد نخستین ثمرات چیزی 
بوده ام که بی تردید اثبات یک جنبش تکامل یافته خواهد بود؛ گذار از هیجانات 

دخترانه به بلوغ رشد یافته ی زنانه.

شما  درون  در  تحقق نیافته  چیزی  از  فیلسوف،  و  شاعر  این  کلمات  آیا 
تاثیر  را خواندم، تحت  این عبارت  بار  برای نخستین  می کند؟ وقتی  صحبت 
قرار گرفته و احساس کردم نفسم بند آمده است. فقط می توانمتصور کنم که 
عکس العمل فیزیکی “من” واکنشی بود به عظمت امکانات تحقق نیافته ی “ما”. 
شما پیشاپیش از اسم کتابم متوجه شده اید که می خواهم چیزی وحشی، زیبا 
و پرمایه را در درون شما بیدار کنم. شما را به چالش می کشم تا در مورد 
ایده ی جمع شدن زنان برای کارهای خوب عمیقا فکر کنید. اگر الزم است، 

Matthew Arnold    [
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آن  در  گذرا  نگاه  یک  از  ارزش تر  با  امیدی  زیرا  بخوانید،  را  عبارت  دوباره 
است؛ این بینش سزاوار توجه کامل شماست.

به جرأت می توان از خود پرسید آیا کلمات متیو آرنولدز می تواند چیزی 
آیا  باشد؟  امیدوارکننده  احتمالی  یا  تئوری، خطابه ی سیاسی،  از یک  بیش 
با  او  آیا  پیامبرانه؟  یا حتا  یا سهالنگارانه،  آینده نگرانه است  بینش  این یک 
دورنگری اش، آینده و دختران زمان ما را دید و تشویق مان کرد تا  دور هم 
جمع شویم؟ آیا او می دانست این گردهمایی در زمان خودش اتفاق نمی افتد، 
می دانست  آیا  دهد؟  رخ  ما  درزمان  تا  بود  امیدوار  اما  بیفتد،  نمی تواند  یعنی 
نیازهای زمان ما چه قدر زیاد خواهند بود؟ آیا او، من و شما را در این لحظه 

دیده بود؟   

به عقیده ی من پاسخ درست این پرسش ها، در درون هر زنی وجود دارد؛ 
نه با کلمات بلکه با روشی که برای زندگی انتخاب می کند.پتانسیل ما برای 
پاسخ به بخشی از این پرسش، با عکس العمل “به موقع” و “به جا”ی ما شناخته 

خواهد شد.   

معلوم  آینده  در  ما  انتخاب های  تأثیر 
خواهد شد؛ زمانی که پسران و دختران
آنهانیز  تا  دهیم  قرار  جایی  در  را  مان 

هوشمندانه و به خوبی انتخاب کنند.

تصورات  علیه  ما  عصر  زنان  آیا 
مذهبی و فرهنگی متناقض و محدود جهان 

و همچنین تعصبات علیه زنان برخواهند خواست؟ آیا خواهران شجاع ما در 
دیگر کشورها در حالی که هیچ کس آنها را تشویق نمی کند، به جلو حرکت 
خواهند کرد؟ آیا ما در دنیای غرب از مشغولیت های پوچ روی می گردانیم و به 

مسائل ارزشمند و واال توجه می کنیم؟

آیا ما بربحث ها و صداهایی که می گویند کمک و همکاری ما ضروری و 
را  خود  زمان  و ضرورت  اهمیت  ما  آیا  کرد؟  خواهیم  غلبه  نیست،  خدایی 
درک خواهیم کرد و تفاوت های  فکری مان را به منظور یکی شدن، کنار خواهیم 
گذاشت؟ آیا با نزدیک کردن دست ها و دل هایمان فاصله سنی را کم خواهیم 
کرد؟ آیا در ایمان متحد خواهیم شد؟ آیا این ایمان واحد، صرفا خود را به

مشکالت  راه حل  اعظم  بخش 
مسأله  این  به  ما  جوانان  فردای 
بستگی دارد که امروز، فرزندان
می شوند.                                                                                   بزرگ  چگونه  مان 

مارگارت مید]
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عنوان مجموعه ای از باورها نشان خواهد داد؟

آیا این اتحاد، به اجبار خواهد بود یا خودجوش؟ آیا این ایمان مشترک 
آشکار،  چیزی  جانشین  به عنوان  را  ما  و  بخشد  سرعت  کارها  به  می تواند 

مقاومت ناپذیر، وحشی و باوقار نشان دهد؟

آیا گردهمایی ما به وضوح آنچه را که به آن امید داریم، به تصویر می کشد 
و آنچه را که صادقانه به آن ایمان داریم، بیان می کند؟ آیا این ایمان می تواند 
خود را گسترش داده و بیش از آن که بگیرد، ببخشد؟ دعا می کنم که چنین 
باشد، زیرا تنها در این صورت است که دنیای ما گسترش یافته و زندگی 

دیگرانتحت تأثیر این گسترش قرار خواهد گرفت.

حاضر  حال  در  دارم،  امید  آن  به  و  پرسیدم  که  آنچه  تمام  بله،می دانم 
بخش کوچکی از این گسترش می باشد، اما بدون چنین گسترشی نمی توانیم 
به دوردست برسیم. نباید تنها به جایی که هستیم نگاه کنیم. اگر می خواهیم 

وسعت پیدا کنیم، باید به عقب، اطراف و باال هم نگاه کنیم.

اگر به هزار و هشتصد سال پیشبنگریم،زمانی را می بینیم که صدای زنان 
بسیار کم یا هیچ بود. با نگاه به اطراف، اهمیت صدای اکنون مان را درک می

کنیم و با نگاه به آینده درمی یابیم که باید دنیا و زندگی مان را طوری پایه ریزی 
کنیم که برای آینده، خردمندانه بنا شود.

اکنون زمان آن رسیده که دیدمان را وسعت داده و بر بخش های مختلف 
و  انقباض  تنش،  که  می افتد  اتفاق  زمانی  کشش  این  بگذاریم.  تأثیر  زندگی 
فشار به گروهی ازعضالت افزوده شود. قابلیت کشش می تواند باعث افزایش 

انعطاف پذیری و جلوگیری از آسیب دیدگی شود.

 امید دارم تا با معرفی ماده شیر تا حدی این کشش را به زندگی تان اضافه 
کنم. از او می خواهم تا نحوه ی دیدتان را به خود، به زنانگی، به زیبایی، به 
به دنیا و به خدایتان وسعت دهد. اجازه دهید  ازدواج،  به  قدرت، به هدف، 
مردان،  با  را  شما  روابط  و  کشیده  چالش  به  را  شما  تعامالت  ماده شیر 
دوستان و خانواده ارتقا دهد. حتاماده شیر نیز می داند که باید قبل از حمله،به 

خودش کشش بدهد.

ما در برابرمان با فشارِ زندگی شخصی و احتااجات دنیا روبه رو هستیم. 
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برای پوشش دادن به این حوزه ی وسیع، به دیدگاهی نیاز داریم که هر دو 
مورد را دربرگیرد.

آرامش در قوت، آسایش در قدرت
پیش از آن که ادامه دهم، می خواهم راجع به سؤالی که پس از دیدن رویا 
برایم پیش آمد، صحبت کنم.  متعجب بودم که چرا یک ماده شیر آرام در 
کتاب مقدس که نشان دهنده ی قوم خداوند است، برای چنین خشونتی در نظر 
گرفته شده است؟ با گذشت زمان به عمق این رویا و تمام اندیشه هایی که این 
مکاشفه در من بیدار کرد )و همچنان بیدار است(، پی بردم. در این جا بخشی 

ازآنچه جمع آوری کرده ام را بیان می کنم.

خداوند با نشان دادن ماده شیر، نمی خواست در برابرش تسلیم شوم و یا 
از او بترسم. تصویر او آشکار شد و در تقابل با مزیت های محدود و ترسان 
چشم انداز  به  را  چشم هایم  تا  بود  وسیله ای  ماده شیر  گرفت.این  قرار  من 

وسیع تری باز کنم و دامنه ی حرکتم را گسترش دهم.

درطول سفرهایم، مجسمه های بی نظیری را دیده ام. دانمارک، رم، لندن و 
پاریس بناهای تاریخی ای دارند که ادای احترامی است به شاهکارهای شگفت

انگیز قدرت و فتوحات گذشته و لحظات تاریخی آزادی را گرامی می دارند. 
من از این آثار هنری عکاسی کرده و شگفت زده ام که چگونه ظرافت و زیبایی 

جاودانه ی  آنها، هنوز حرفی برای گفتن دارد.

اما ماده شیر رویایم مجسمه نبود یک مکاشفه بود.

قطعا  دارند.  به همراه  را  افشاگری  و  شگفتی  از  عناصری  مکاشفات، 
با  و  لرزان  حامله،  بودم؛  من  که  در وضعیتی  ماده شیر  برابر  در  ایستادن 
پیژامه، مرا شگفت زده کرده بود. با این که او هیچ حرکتی نمی کرد، اما زنده تر 
از من بود. در پرتو زیبایی و قدرتش پی بردم که چه چیزی را گم کرده ام. 
خویشتن  بودم.  کرده  قربانی  را  زیبایی  و  زندگی  و  قدرت  ترس،  به خاطر 
حقیقی ام را گم کرده بودم، از این رو، بخش اعظمی از آنچه خداوند برایم در 

نظر گرفته بود، هنوز تحقق نیافته بود.

به یاد می آورم که چگونه بنی اسرائیل خود را همچون ملخ و کنعانیان را 



[6

خستگی ناپذیر

مانند غول می دیدند، اما با توجه به اعداد ۳] می دانیم که کنعانیان، بنی اسرائیل 
را همچون شیر و ماده شیر برخاسته دیدند.

با  را  ماده شیر  که  می شود  آشکار  زمانی  واقعیت،  و  رویا  بین  تفاوت 
خودمان مقایسه کنیم. آیا می توانیم مثل او باشیم؟ آیا می توانیم زنانی باشیم 
که در قوت، آرامش و در  قدرت، آسایش دارند؟ آیاجامه ی زیبایی مان را به

راحتا بر تن خواهیم کرد؟

و  قدرت  در  است،  ماده شیر  تصویر  بکشیم،  آغوش  در  باید  را  آنچه 
آسایش.

وقتی زمانش فرارسد، ماده شیر خودش بیدار خواهد شد. زمان آن است 
که خود را بشناسید. زمان آن است که خود را برانگیخته، به حرکت درآورده 

و بیدار کنید.

با  آسایش  و  قوت  با  آرامش  در  نهفته  نیروی  که  برده ام  پی  من 
قدرت،تصویری زیبا و گویا از زنی ایمان دار است. عزیزان من، می خواهمشما 

با قوت خود در آرامش، و با قدرت تان در آسایش باشید.

معموال این دو؛ آرامش در قوت، آسایش در قدرت به مرور زمان به وجود 
درهم  یکدیگر  با  آنها  ببرید،  پی  درون تان  قدرت  به  که  آن  می آیند.به محض 
آمیخته می شوند. همان گونه که عدالت همچون سرزمینی است که در آن آرام 
می گیریم، قدرت نیز قلمرویی را دربرمی گیرد، همانند بهشت. مابقی را زمانی 

به دست می آوریم که دست از تالش بیهوده برداریم.

به انابت و آرامی نجات می یافتید و قوت شما از راحت و اعتماد می بود؛ اما 
نخواستید. )اشعیا ۳0:]](

خب، ما آن را داریم! نمی توانمراهی بهتر از این برای به دست آوردن آن 
تصور کنم. آرام بنشینید و به خدا توکل کنید، آن گاه قدرت تان را به دست می
آورید. وقتی از دست وپنجه نرم کردن با توانایی هایمان دست برداریم، قدرت 
را  آن  بلکه  نکرده،  دریغ  از شما  را  قدرت  خداوند  می شود.  ظاهر  واقعی مان 

ارزانی کرده است.

برعکس دوست ماده شیرمان، زنان زیادی را دیده ام که از قدرت خود 
می ترسند. آنها اگر ایده، سوال، یا احساسات ناخواسته ای در درون شان بیدار 
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شود، می ترسند. نباید از قدرت ترسید، بلکه باید از آن استقبال کرد. اشتباه 
برداشت نکنید، فروتنی به معنای ضعیف بودن نیست. بلکه قدرتِ تعدیل شده یا 

نیروی تحت کنترل است.

رهبری  او  وجود  این  با  می خواندند،  متواضع  و  فروتن  فردی  را  موسا 
مقتدر و قدرتمند به حساب می آمد.شاید عجیب باشد اگر بگوییم دلیلش مالقات 

با "او"ست، کسی که پشتوانه ی تک تک واژگان اش بود.

آگاهی صرف از خیر وشر، تنها عریانی انسانی ما را می پوشاند و پاسخی 
االهی را می طلبد. پای نهادن در قلمروی نیکی، خارج از مسیر خداوندی، ما را 

محدود می سازد.

در حال حاضر مسائل جهان ما آن قدر وسیع است که نیاز به پاسخ های 
بی پایانی دارد.

ماهم مانند موسا نیازمند مکاشفه ی خداوند هستیم تا آرامش را به زمین 
لرزان مان بازگردانیم.

 پس دوست من، آیا شهامت باور آن را داری که تو هم بخشی از این 
مکاشفه باشی؛ پس با دیگران گرد هم آییم و آن را هدایت کنیم تا نیکویی 

خداوند از طریق ما آشکار گردد.

صالح و شایسته
من عمدا این »خوبی« را محدود به«زیبایی« یا حتا »امنیت« نمی کنم. به

هرحال، این یک نیرو است.من تقوا را یک نیرو توصیف می کنم.
کیست که همسری شایسته تواند یافت؟

ارج او از یاقوت بس فزون تر است.
دل شوهرش بر وی اعتماد دارد

و از هیچ سودی کم نخواهد داشت. )امثال ]۳: 0]]](

ای زنان مجرد! پیش از آن که فکر کنید این آیه، شما را از قلم انداخته، به 
یاد آورید که مسیح داماد شماست. مسأله این نیست که این آیه شامل چه 

کسانی می شود: چراکه شامل همه ی ماست.
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آیا  برآییم؟  مسئولیت  این  عهده ی  از  می توانیم  آیا  که  است  این  مسأله 
می توانیم  آیا همزمان  پربار سازیم؟  و  غنی  را  اطرافیان مان  زندگی  می توانیم 
شایسته و باتقوا باشیم؟ یا او ما را به گونه ای خواهد یافت که نیمی باتقوا و 
نیمی دیگر شایسته هستیم؟ داشتن یکی کافی نیست.ما باید زنان باتقوایی را 
که شایسته و توانا نیز هستند، گردهم آوریم. اما باید در چه زمینه ای توانا 
باید دخترانی توانا بر هر  باشیم؟ به عبارت ساده، هیچ چیز و همه چیز. ما 

آنچه که ضرورت دارد، باشیم.

را  دیگران  که  دیده ام  را  حیرت انگیزی  زنان  گذشته  سال  ده  طول  در   
تشویق به کشف چیزی که در آن توانا هستند،می

کردند.به دلیل افزایش آگاهی زنان از نیازهایشان، 
حرفه های  بر  را  خود  فعالیت های  آگاهانه  آنان 
و  استعدادها  به رشد  و  نموده  متمرکز  آموزشی 
توانایی های خاصی روی آورده اند تا هرچه بیشتر 

به پاسخ هایی در خوِر توجه دست یابند.

آنها آن قدر باهوش هستند که پرسش هایی را، یکی پس از دیگری، از دل 
فرصتی آشکار از الهام و ارتباط بیرون کشند. آنها آموخته اند که با افزودن 
ویژگی های الزم می توانند در آن چیزی که واقعا هستند، رشد کنند. این زنان، 

بااستعداد، مستعد، نترس اما قابال
مهربان اما خشن، پاک اما نه ساده لوح، قوی اما مهربان می باشند.

اگر طرح ها و برنامه های ما نتوانند زمین و ساکنان اش را تحت تاثیر قرار 
دهند، نظریه ای بیش نخواهند بود. برنامه ها باید زنده شوند، برای این کار 

باید به آنها دست، پا و صدا بدهیم.   

دنیای ما تاثیر نیروهای زیادی را به خود دیده است. در طول قرن ها زمین 
آسیب  موسمی  بادهای  و  سونامی  طوفان،  مانند  طبیعی  نیروهای  توسط 
لرزانده  را  پایه های آن  داده و  دیده است. زلزله، پوسته ی زمین را شکاف 
است. نیروهای ارتش، هم برای انگیزه های پاک و هم ناپاک جمع آوری شده 
است.آنها در میدان های نبرد با یکدیگر روبه رو شدند و به دنبال آن خرابی های 

زیادی به بارآوردند.

یا  کردن  تهدید  ترساندن،  برای  قدرت خود  از  که  است  نیرویی  اما چه 

برنامه های  ترسیم 
عظیم بر روی کاغذ کافی 
را  ایده هایم  باید  نیست، 

روی زمین بنویسم.

امیل پریر]
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خراب کردن استفاده نمی کند؟ اعضای این نیرو، نقش های منحصر به فرد و 
استراتژیکی دارند برخی دیده می شوند و برخی دیگر نه، اما همگی ارزشمند 
ساده  انگیزه هایش  و  انسان دوستانه  نیرو،  این  هدف  اگر  می شد  چه  هستند. 

بود؟ آن گاه چگونه به نظر می رسید؟

الکساندر بزرگ می گوید:

من از گله ی شیری که توسط یک گوسفند راهنمایی می شوند، نمی ترسم، 
بلکه از گله ی گوسفندانی می ترسم که توسط یک شیر هدایت می شوند.  

که  از گوسفندان هستیم  ارتشی  ما  از ماست.  چه تصویر شگفت انگیزی 
توسط یک شیر رهبری می شویم. تا زمانی که یک شیر ما را هدایت می کند، 
نباید مانند گوسفندانی ترسو بجنگیم. ما در راهی که دنبال می کنیم، مطیع و 
در جنگ، خشن هستیم. در این صورت است که نجابت و خشونت به آرامی 
در کنار هم خواهند بود. اگر به مطالعه ی طبیعت و تاریخ بشریت بپردازیم، 
از دست  قدرت رسیدن، فساد در قدرت،  به  الگویی را مشاهده خواهیم کرد: 

دادن قدرت و فروپاشی از درون.

اما اگر الگوی دیگری هم وجود داشته باشد، چه؟ مثل یک نیروی شکل
نگرفته و بیان نشده؟  

شود،  چاپ  باید  که  آنچه  از  بزرگ تر  بسیار  فونتی  با  را  کتاب  این  من 
اما  است.  شده  سخت تر  برایم  نزدیک  و  کوچک  اجسام  دیدن  زیرا  نوشتم، 

بینایی ام برای دیدن اجسام بزرگ و دور، به شدت افزایش یافته است.

بزرگ  جنگی  می کنم:  مشاهده  را  متناقض  تصویر  دو  دوردست،  در 
را  عمیق  و  تیره  ظلمی  نزدیک،  و  دور  در سرزمین های  عظیم.  پیروزی ای  و 
و  ظلم  می بینم.  نیز  را  باشکوه  قیام  و  بیداری  یک  در عین حال  اما  می بینیم. 
در  زیادی  جبهه های  اما  فراگرفته،  را  همه جا  که  می بینم  را  جهانی  بی عدالتیِ 
می شوند.  پیروز  خداوند،  شکست ناپذیر  عدالت  و  گریزناپذیر  نور  با  مواجهه 
دختران خداوند را می بینم که همچون ماده شیری، آماده ی حمله هستند. تمام 
این ها را در آینده مان می بینم. بی شک چیزهایی که گفتم، شما را شگفت زده نکرده 
است. من هم مثل شما این چیزها را به این دلیل که روزنامه خوانده ام، نمی
بینم. این ها را می بینم، چرا که چشمانی دارم که می تواند در روح القدس ببیند.
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از دور و نزدیک می بلکه می شنوم. شیون هایی را  نمی بینم،  اما من فقط 
شنوم. به وضعیت اسف بار ناامیدان محبوس در تاریکی گوش داده ام. هر روز 
مبارزه ای علیه ظلمت خفقان آوری است که آنها را تهدید می کند تا صدای خود 
و شیون بچه هایشان را خاموش کنند. تنها امید این مادران بیچاره، به دست 
آوردن چیزی بیشتر برای فرزندان شان است. یک مادر جوان از ما خواهش 
کرد تا دختر 8 ساله اش را ببریم، زیرا زمانی که او به مشتریان سرویس 
مؤسسه ی  که  شکر  را  خدا  می شود.  پنهان  تخت  زیر  کوچک  دختر  می دهد، 
"الیف اوت ریچ"]]]، مینیستری "جیمز و بتی رابیسون"]۳]، دختر را نجات دادند، 

اما مادر از ترس طردشدن در فاحشه خانه ماند.  

کالم باد]۴]

زمان هایی هستند که من تحت تاثیر چیزهایی که می شنوم، قرار می گیرم.

 چرا؟ 

راحت تر است که نبینیم و نشنویم. این یک حقیقت است، اکثر مردم از این 
تصاویر و صداها روی می گردانند و فورا چشم ها و گوش هایشان را با سر 
گرمی های دیگر پُرمی کنند. این دلیل مهمی برای رشد توریسم در کنار قاچاق 
سکس است. من دیدم که توریست های خارجی در تایلند تظاهر می کردند چیزی 
که دیده اند شاید یک مهمانی همیشگی بوده است. با یک تاجر آمریکایی که 
صحبت کردم، طوری رفتار می کرد که شهوت پرستی او باعث پیشرفت اقتصاد 

تایلند شده است.   

هر که گوش شنوا دارد، بشنود. )متا ]]:]](

این وظیفه حتا پس از قیام مسیح و رسیدن به جایگاه واقعی خود به عنوان 
پسر خدا نیز متوقف نشد.در کتاب مکاشفه، او دوباره ضرورت و نیاز شدید 
این مسأله را برای انسان هایی که شجاعت شنیدن دارند، به وضوح بیان می کند. 

به کلیساها چه می گوید؛ هر که غالب  آن که گوش دارد بشنود که روح 
Life Outreach    [

James and Betty Robison    ۳
این عبارت در متن اصلی، Wind Words آورده شده که با توجه به مکاشفه ]:7     ۴

منظور صدای روح القدس است. م
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آید، به او نعمت خوردن از درخت حیات را خواهم بخشید که در فردوس 
خداست. )مکاشفه ]:7(

ما باید این سوال را پاسخ دهیم؛ آیا ما گوش های شنوا داریم؟  

بیدار باشند؟ عزیزان من، همه ی ما در  آنها  آیا می خواهیم  این که،  بهتر 
مرحله ای هستیم که نه تنها باید بشنویم، بلکه باید صادقانه به آن گوش دهیم. 

همان طور که من می شنوم، از شما نیز می پرسم: "آیا آن صدا را شنیدید؟" 

متاسفانه می ترسم ما شبیه عروس خفته ای باشیم که در تختخواب مجلل 
خود غلت می خورد و اطراف اش را با بالش می پوشاند تا هر صدایی را که باعث 
بیدارشدن اش می شود، خفه کند. چه قدر باید صدای هشدار زمان ما بلند باشد 

تا کامال بیدار شویم؟ 

صدای  آزاردهنده،  دنیای  این  گوش خراش  و  واضح  صدای  بر  عالوه 
دیگری هم وجود دارد که ما را می خواند. اما این صدا فریاد نمی زند. با تمام 
خش خشی که دارد، شما باید بادقت به آن گوش دهید. این، صدای آرام و 
همیشگی روح القدس است. این صدا زمانی بلند می شود که تصمیم بگیریم به 

آن پاسخ دهیم.     

من عبارت “کالم باد” را دوست دارم. خداوند کالمش را بر بادها بنا کرده 
است.روح القدس به باد یا جبهه هوایی تشبیه شده که کلماتی را نجوا می کند 
که قدرت و زندگی در آنها جریان دارد. ما باد را نمی بینیم، اما تاثیرات آن را 

احساس می کنیم.

باد این قدرت را دارد که چیزهایی را به زندگی تان بیاورد یا از آن ببرد. 
انرژی آن، کشتی ها را به جلو می برد و بی صدا آنها را به گل می نشاند. نیروی 
باد، دریاها را به هم می زند و کوه ها را می فرساید. بادهای مخالفی هستند که 
مانع حرکت ما به جلو می شوند و بادهای موافقی که ما را به جلو هل می دهند. 
باد مرتبا دنیای ما را به چرخش درمی آورد، بعضی وقت ها سریع و بعضی 

وقت ها به کندی. باد، نجوای خدا را از جایی به جای دیگر می برد.

اغلب، تداخل صداهای مصنوعی که در اطراف مان وجود دارد، مانع از آن 
می شود که بادقت به صدای روح القدس گوش دهیم.   

مانع دیگری نیز برای شنیدن مان وجود دارد؛ و آن این که قبال چیزی را 



۳[

خستگی ناپذیر

شنیده باشیم. زمانی که چیزی را بارها و بارها می شنویم، ممکن است دیگر 
بادقت به آن گوش ندهیم.

 اگر فکر کنیم چیزی را که کسی می گوید قبال شنیده ایم، به گونه ای متفاوت 
به آن گوش می دهیم. 

جایی  در  را  خود  می خواندم،  کتاب مقدس  که  حالی  در  پیش  سال  چند   
احساس کردم. با بخش های زیادی از انجیل آشنا بودم و همان طور که می

خواندم، می دانستمکه بعد از آن، چه خواهد آمد. احتماال برای شما هم اتفاق 
افتاده است. این باعث شد کنجکاوی بچگانه ام را نسبت به کالم خداوند از 
دست بدهم. برای مواجهه با دلسردی ام، شروع به بررسی و کندوکاو تفسیر 

پیام کردم.

 چرا؟ چون می خواستمغافلگیر شوم. به همین دلیل بخشی از آن را آورده
ام تا شما هم بتوانید این شگفتی را تجربه کنید. من انجیل را با یک تفسیر 
جایگزین نمی کنم. من تنها آن را با زبانی مناسب و پژوهش های تکمیلی همراه 

می کنم. اما شما راحت باشید و هر انجیلی را که دوست دارید، مطالعه کنید.

این کار را کردم چونمثل شما، می خواهم بشنوم. زمانی که گوش من 
هایمان باز می شوند، نمی توانیم کمکی به جز قرض دادن صدایمان انجام دهیم.

دهان خود را برای بی زبانان بگشا،
به خاطر دادرسی همه ی بیچارگان.

دهان بگشا و عادالنه داوری کن؛
مظلومان و نیازمندان را دادرسی نما. )امثال ]۳: ۹8(

می خواهدتا  پادشاه  یعنی  پسرش  از  بتشبع،  سلیمان،  مادر  آیه  این  در 
صدای باشکوهش را به کسانی که زیر وزنه ی بی عدالتی خرد شده اند، قرض 
)امثال ]۳:  دارد  نیز وجود  پرهیزگار  با زنان  آیاتی در رابطه  دهد.همچنین 
0]]۳ را مطالعه کنید(. آیا ما هم مانند مادر سلیمان، مردان مان را تشویق 
می کنیم تا به جای کسانی که صدایشان خفه شده، صحبت کنند؟!ما در برابر 
خداوند، پادشاهان و کشیشان را قرار داده ایم. بنابراین حتا اگر دیگران هم 

سکوت کنند، ما سخن می گوییم.

به عنوان یک مادر "بزرگ" می خواهم بدانم آنچه که پسران و دختران به 
برابری  به  جهانی  مطالعات  بیشتر  بود؟  خواهد  بزرگ  حقیقتا  می برند،  ارث 
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جنسیتی به عنوان حلقه ی گمشده ای برای ریشه کن کردن فقر جهانی و حتا 
ارزشمندی  بانک جهانی، مطالعه ی  تروریسم اشاره می کنند. در سال ]00] 
را منتشر کرد با عنوان:توسعه ی تکریم جنسیتی از طریق برابری جنسیتی 
برابری  ترویج  که  استدالل  این  با  گفتن.  سخن  حق  و  منابع،  حقوق،  در 
زمانی  است. الرنس سامرز]]]  حیاتی  فقر جهانی،  با  مبارزه  برای  جنسیتی 
که اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود، بیان کرد: "سرمایه گذاری در زمینه ی 
توسعه  حال  در  دنیای  در  را  سوددهی  میزان  باالترین  دختران،  آموزش 
دارد". "مسأله این نیست که آیا کشورها توانایی این سرمایه گذاری را دارند 
یا نه، بلکه این است که آیا کشورها می توانند مانع آموزش دختران بیشتری 
شوند؟"] همچنین سازمان ملل متحد با انجام تحقیقی به این نتیجه رسید که: 

"توانمندسازی زنان به افزایش بهره وری اقتصادی کمک می کند". ]

تروریسم عصر حاضر، باعث شد تا کارشناسان امنیتی، مطالعاتی را در 
این زمینه انجام دهند و به نتایج زیر دست یابند:

این که تروریست های مسلمان زیادی در دنیا  "آنها استدالل کردند دلیل 
وجود دارد، تاحدی مربوط به قرآن است، اما بخش عمده ی آن مربوط به 
فقدان مشارکت مستحکم زنان در اقتصاد و جامعه ی بسیاری از کشورهای 
از نظامیان معتقدند که توانمندسازی دختران، باعث  اسالمی است... برخی 

کم رنگ شدن قدرت تروریست ها می شود." ۳

تالش و هزینه های زیادی صرف این مطالعات مهم و گسترده شده است. 
من همواره زمانی که خرد بشری به کالمی اشاره می کند که خداوند مدت ها 
پیش گفته است، می ترسم. از گذشته تا امروز همیشه یک مشکل جهانی وجود 

داشته است و آن عبارت است از: زن.

و خداوند خدا گفت: "خوب نیست که آدم تنها باشد. پس برایش معاونی 
موافق وی بسازم." )پیدایش ]:8](

خوب نبود که مرد تنها باشد. اکنون نیز مانند گذشته اضافه نمودن زنان 
زنان،  مردان،  زندگی  در  نیکی  و  خیر  تا  می شود  باعث  زندگی  معادالت  به 
که  آنچه  به  را  ما  تنها،  زندگی  شود.  جاری  مشترک مان  دنیای  و  کودکان 
آفریده  یکدیگر  با  ارتباط  ایجاد  برای  انسان ها  می کند.  دعوت  نیست"  "خوب 

Lawrence Summers    [
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شده اند. با این حال، به نظر می رسد تنها اتحاد گسترده ی مردان با یکدیگر به
عنوان دستورالعملی برای یک فاجعه ی بالقوه است. با توجه به آنچه در کتاب 
پیدایش گفته شده و مطالعات اخیر،می توان چنین نتیجه گرفت که فرهنگ های 

مردساالرانه ی غالب در سطوح مختلف ناسالم می باشند.

وراثت شریک  در  بلکه  باشید،  دیگری  تابع  یکی  که  نشده اید  خلق  شما 
جامعه،  در  زنان  صدای  جاری شدن  هستند.  خداوند  پاسخ  زنان  یکدیگرید. 
باعث افزایش فرصت های آموزشی برای همه ی کودکان شده، اقتصاد را پویا 

کرده و آشکارا خطر تروریسم را کاهش می دهد. 

اما این مفید بودن زنان به چه می ماند؟

زمانی که زنانگی خود را کشف کرده و آن را جشن گرفتم، متوجه شدم 
که من موجودی دستِ دوم و بی مقدار نیستم. به عنوان یک دختر، همسر و 
مادر، فردی مفید بودم. اگر من مفید بودم، پس منطقی است که دخترانی هم 
که در اطراف من بودند، مفید باشند. در چشم خداوند ما جنس دوم نیستیم. 
مشکالت  برای  زنده  راه حلی  که  دارید  را  این  توانایی  عزیز،  دوست  شما، 

بشری باشید. 

وقتی سفر می کنم، این حقیقت ساده را برای زنان پیر و جوان بیان می کنم، 
اما به سختی می توانمواکنش آنها را توضیح دهم. زنان نه تنها به آنچه که من 
با قلب لرزان می گویم گوش می دهند، بلکه آن را فریاد می زنند و باورش دارند:

"من یک پاسخم!".

در این لحظه، مکاشفه ای صورت می گیرد. چشمان شان می درخشد و برای 
دیدن ذات زنانه ی خود، آن گونه که خداوند به آنها می نگرد، باز می شود... کسی 

که کامل است.

این درک، آغاز کار ماست. 

در  ما  توانایی  با  می باشند.  اقتصاد جمعی  در  از یک محرک  فراتر  زنان 
ارائه ی راه حل، پرسش های تازه ای مطرح می شوند. ما در حال نوشتن الیحه ی 
هم  گرد  ما  می شوند.  معرفی  بشر  دوست  زنان،  آن  در  که  هستیم  جدیدی 
قرار  استقبال  مورد  کودکان  و  زنان  آن  در  که  بسازیم  جهانی  تا  آمده ایم 

گیرند نه مورد سواستفاده.
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در این جا برخی از ویژگی های دختران ملکوت را بیان می کنم:

او دوست داشتنی، باهوش و توانا است. 

او به جای منزوی بودن با دیگران در ارتباط است. 

او مورد عالقه ی خداوند و نفرت شیطان است. 

او به طور علنی در سراسر جهان سرکوب می شود. 

اما یک سؤال مطرح است: اگر بپذیریم که او مهم و مورد حمایت است، 
نهایتا" باید او را چگونه موجودی بدانیم؟ 

چیزهای پوشالی را بیدار کنید
به آسیای  اوت ریچ]6]"  "الیف  با موسسه ی  افتخار را داشته ام که  این  من 
جنوب شرقی و هند سفر کنم، به قصد دست یابی به داستان هایی که به اندازه ی 
کافی قانع کننده باشند تا واکنش های کافی را از جانب سایرین برانگیزد. در 
سفر به کامبوج، تایلند، و بمبئی شاهد فقر، بدبختی و تجاوز جنسی بودم. 
وقتی مردم با سخاوت به ما پاسخ می دادند و متحد می شدند که با یکدیگر کار 

کنند، می توانستم امید و وعده ی بازسازی را ببینم.

حال  در  دوستم  با  اوکراین  در  داشت.  همکاری  به  نیاز  همه جا شدیدا   
صبحانه خوردن بودم که دختری جوان با زیبایی خیره کننده ای وارد شد. 
این در کشوری که به زنان زیبا شهرت دارد، غیرعادی نیست، اما او همراه 
مردی بود که 60 ساله به نظر می رسید. کفش های پاشنه بلند و شلواری پشمی 
پوشیده بود، به نظر نمی رسیدکه بیشتر از 8] سال داشته باشد. آنها پشت یک 
میز در سمت راست ما نشستند. می دیدم چگونه آن مرد مسن غذایش را می

بلعید، در حالی که دختر جوان قهوه ی تلخش را می نوشید و مستقیما از پنجره 
به بیرون خیره شده بود. مردان جوان پشت بوفه پچ پچ می کردند، نیشخند 
می زدند و به دختر اشاره می کردند. طولی نکشید که مرد دیگری که دو برابر 
سن دختر را داشت، به آنها پیوست. می خواستمگریه کنم و فریاد بزنم. دختر، 
تنها و شکست خورده به نظر می رسید. واضح بود که او یک روسپی گران قیمت 
بود، اما تمام آنچه ما دیدیم دختری دوست داشتنی بود که لباسی زیبا به تن 

Life Outreach    6
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داشت و بین دو تاجر شهوت پرست که زندگی او را می بلعیدند، قرار گرفته بود. 

من به طور مستقیم با برخی از خواهران مان که مورد تجاوز قرار گرفته 
بودند، صحبت کردم.

بله، این همان چیزی است که آنها هستند  خواهرانما!آنها به انتخاب خود 
روسپی نشدند. آنها قربانیان و بازماندگانی شجاع هستند. 

در یک روز طوالنی و شرجی در هند، به داستان های زیادی از غم واندوه 
و دل شکستگی گروهی از دختران جوان و زنان مسن گوش کردم که توسط 
موسسه ی “الیف اوت ریچ” در یک آپارتمان کوچک جمع شده بودند. هرکدام 
داستان زندگی شان را با کمی تفاوت نقل کردند؛ برخی با اشک بسیار و برخی 

دیگر بدون هیچ احساسی. 

مطمئنم برای آنها سوال بود که چرا من می خواستمداستان زندگی شان را 
بشنوم؛ آیا با آنها احساس همدردی می کردم؟ آیا قضاوت شان می کردم؟ آیا 

می توانستم درک شان کنم؟ آیا پاسخی برای سؤاالت شان خواهم داشت؟ 

یکی از این زنان شجاع که من "سما صدایش می کنم، به زمانی برگشت 
از  بود. دختری مملو  نپال  از یک روستای دورافتاده در  که دختری جوان 
رویا که توسط مادرش تباه شده بود. روزی عمویش شنید که او در حال 
جر و بحث با مادرش می باشد. او را به کناری کشید و پیشنهاد داد که او را 
با خودش به بمبئی ببرد. او در آنجا امکان تحصیل و فرصت و شانس آن را 

داشت تا رویاهایش به تحقق بپیوندند. 

این وعده، غیرقابل مقاومت بود. 

پیش از طلوع آفتاب، سما و عمویش از روستای کوچک خود رفتند. او با 
سفری طوالنی و خطرناک برای خروج از نپال به هند مواجه شد. به محض 
او  تا  اتاقی در یک متل کهنه رها کرد  را در  او  بمبئی، عمویش  به  رسیدن 

استراحت کند. زمانی که او خواب بود، عمویش او را فروخت. 

سما بیدار شد. گیج و مبهوت، دورش را غریبه ها گرفته بودند. زمان آن 
بود که به خاطر پولی که به عمویش پرداخت شده بود، کار خود را شروع کند.

سما را به یک روسپی خانه ی محلی بردند و او را در یک اتاق تاریک زندانی 
کردند. او نمی دانست که قرار است چه اتفاقی بیفتد. او حتا نمی توانست به زبان 
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آنها حرف بزند. در باز شد و یک مشتری که منتظر خدمات بود، وارد شد. 
وقتی سما مقاومت کرد، چهار زن او را نگه داشتند و او مورد تجاوز قرار 

گرفت. 

سما ۳] ساله بود. 

زمان گذشت. سما زبان آنها را یاد گرفت و از شرِّ بدهی اش خالص شد و 
به مرور به یک زن تاجر عاقل تبدیل شد. او بدون امید و جایی برای رفتن، 
در آن روسپی خانه به رییس تبدیل شد. او یکی از افرادی بود که دختران را 
خرید و فروش می کرد. قاچاق جوانان به دستور او انجام می شد. او تشریفات 

تجاوز را سرپرستی می کرد و به آنها دستور می داد مغلوب و تسلیم شوند. 

تا حقیقت حرف هایش  بود  برایم دشوار  با سما مالقات کردم،  زمانی که 
بود. کسی،  آرام  او زنی میانسال و  نبود.  او دیگر یک رییس  باور کنم.  را 
محبت خداوند را با او تقسیم کرده بود و او یک مسیحی شده بود. همچنین 
او فرصت یافت فرار کند. او شجاعتِ رفتن از روسپی خانه را پیداکرد. اکنون 
او به طور خستگی ناپذیری تالش می کند تا بسیاری از دخترانی را که زمانی 

سرکوب شان می کرد، نجات دهد. 

همان طور که با هم صحبت می کردیم، سعی کردم بفهمم چگونه سما زمانی 
یک رییس بود. از او پرسیدم توانسته آنچه را که باعث وحشت آن دختر ۳] 

ساله شده بود، فراموش کند؟ 

به  را می دزدند،  باشی که دختران جوان  می توانستی شاهد  "سما چگونه 
آنها تجاوز می کنند و مورد ضرب و شتم قرار می دهند؟"

او در حالی که سرش را تکان می داد، آهی کشید و گفت:

“کاری را انجام می دادیم که برای... برای زنده ماندن مجبور بودیم."

برای بسیاری، بقا تمامِ چیزی ست که دارند!

من از کوه زباله باال رفتم. از خیابان های کثیف که با خانه هایی سست و 
موقت احاطه شده بودند، گذر کردم و جای شگفتی نیست کسانی که در آنها 
زندگی می کنند، ناامید باشند. با لباس مبدل به روسپی خانه ها رفتم. من رخوت 
و افسردگی زنان بی هدف را در غرب مشاهده کردم. من هدر رفتن منابع را به 
چشم دیدم، زیرا فراموش کردیم چه کسی بودیم. مشکالت را از نزدیک دیدم 
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و امیدوارم راه حل آنها را نیز ببینم.

از  چالش برانگیِزنیمی  و  الهام بخش  کتاب  از  تکان دهنده  الزامی  اینجا  در 
آسمان]7]مطرح شده است:

جریانات تاریخ، زنان را از چارپایانی بسته و بازیچه ی سکس، به انسان
آن قدر  زنان،  به  اختیاردادن  اقتصادی  منفعت  می کند.  تبدیل  تکامل یافته  هایی 
به زودی  کنند.  این مسیر حرکت  در  تا  می کند  وادار  ملت هارا  که  است  وسیع 
بردگی جنسی، قتل های ناموسا و اسیدپاشی را به عنوان مسائلی ژرف در نظر 
خواهیم گرفت. اما سوال این است، این تغییر چه قدر طول می کشد و تا آن 
موقع چند دختر دزدیده شده و به روسپی خانه ها برده می شوند و اینکه آیا 
هر یک از ما نقشی در این جریان تاریخی داریم یا تنها یک تماشاچی خواهیم 

بود. ۴

این سوالی است که همه ی ما با آن مواجه می شویم. 

اکنون می نویسم تا شما را از این مکاشفه آگاه سازم. بزرگ ترین آرزوی 
من این است که کالم من چیزهای پوشالی را در شما بیدار کند. امیدوارم با 
نیروی یک ماده شیر برخیزید و به هر کجا که می روید، شگفتی خداوند را با 
خود ببرید. آن گاه ما با هم به نیرویی تبدیل می شویم که دنیا هرگز آن را به 

خود ندیده است. خواهراِن شیرزِن من! بخوانید و بیدار شوید.

   7
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تاچر  می شوند.لورل  تاریخ ساز  به ندرت  خوش رفتار،  زنان 
اولریک]]]

 

مقاالتی  و  کتاب ها  کنم،  تحقیق  ماده شیر ها  روی  می خواستم  که  وقتی 
خواندم و چند DVD، فیلم مستند و قطعه هایی از سایت youtube را تماشا 
متفاوت  به شکلی  اطراف شان  محیط   با  را  ماده شیر ها  تعامل  بتوانم  تا  کردم 
ببینم. گرچه حتا به سفر هایی در آفریقا هم رفته بودم، ولی دید من از این 
ماده شیر ها محدود بود. حتا اکنون نیز خود را متخصص این امر نمی دانم، 

بلکه مشاهده گری می دانم که شیفته ی مشاهداتش است.

یک  و  ماده  دو شیر  اسکان دادن  به  مربوط  مستند  فیلم های  این  از  یکی 
مایه ی  نر،  بود.شیر  آفریقای جنوبی  در  منطقه ی حفاظت شده  دریک  نر  شیر 
افتخار شیرهای آلفا]]] بود و با کمک دو شیر ماده، قلمروی خودش را تعیین 
کرده بود. این  شیرها سلطان بخش بزرگی از منطقه ی حفاظت شده ی آفریقای 

جنوبی بودند. 

 برای پیگیری حرکات و پیشرفت شیر نر، یک قالده ی دارای ردیاب به او 
وصل شده بود. بعد از دو سال اقامت در منطقه ی حفاظت شده، وقت آن بود که 

Laurel Thatcher Ulrich    [
   [
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قالده ی شیر نر را بردارند. دیگر نیازی  برای آن که مراقب شیر باشند نبود. 
قالده نیز تاحدی جلوی رشد یال شیر نر را می گرفت. باید قالده را طوری 
جدا می کردند که یال شیر نر هرچه بزرگ تر به نظر برسد. ) وقتی که شیر ها 
می خواهند همدیگر را بررسی کنند، به پهنای یال یکدیگر نگاه می کنند. به این 
ترتیب تعیین می شود که کدام یک از شیر ها سلطان قلمرو می شوند. اگر یال 
شیر  برای حریف بزرگ باشد، به این ترتیب نمی تواند آرواره های خود را 
روی گلوی حریف بگذارد و رویارویی انجام نمی شود(. شیری که دو سال 
پیش جنگلبانها به او قالده زده بودند، دیگر جوان، مطیع و وحشت زده نبود. 
او با کمک دو شیر ماده، قدرتمند بود. او در قلمروی خود اسکان  داشت و در 
برابر متجاوزان به خوبی از خود دفاع کرده بود و ثابت کرده بود که محافظ 
محافظ  یک  مثل  ترس،  بدون  چگونه  بود  گرفته  یاد  که  حاال  است.  زبده ای 
زبده غرش کند، اسیرکردن اش کار راحتی نبود. جنگلبانها مجبور شدند  برای 
برداشتن قالده از داروی بیهوشی استفاده کنند. آنها محل شیر نر را پیدا 
کردند و در حالی که فاصله ی خود را با او حفظ می کردند، دارت بیهوش کننده 
را به سوی او پرتاب کردند. تیر اول نتوانست او را مضطرب کند، او در حالی 
که چشم هایش را به طرفی دیگر می انداخت، عقب نشینی کرد. دوباره شلیک 
اقدام کردند.  بالفاصله  دراز کشید. جنگلبانها  بعد  و  بود  کردند. شیر مردد 
ماشین آنها به شیر افتاده نزدیک شد. آنها با بریدن علف های هرز، راه خود 

را باز کردند و به زمین خشنی رسیدند که شیر در آن افتاده بود. 

در حالی که می خواستند از جیپ بیرون بپرند و قالده را بردارند، فکر 
می کنید سر و کله ی چه کسی پیدا شد؟ شیر ماده آلفا. از آن جائی که شیر های 
ماده شیر  حضور  متوجه  می شوند،جنگلبانها  ناپدید  قلمرو  اطراف  در  ماده 
ظاهر شود.  آنها  گرفت جلوی  ماده تصمیم  که خود شیر  زمانی  تا  نشدند 
آنها  از حضور  ماده شیر  ولی  بودند،  غافل  ماده شیر  از حضور  جنگلبانها 
غافل نبود. همین که ماده شیر متوجه افتادن یارش شد، از مخفیگاه بیرون 
آمده و آماده ی رویارویی شد و جنگلبان ها حضورش را حس کردند.  او وقتی 
که بین شیر نر و گروه جنگلبان ها قرار گرفت، به شکلی تهدیدآمیز در جلوی 
همسرش حرکت می کرد و خرناس می کشید. گوش هایش را حرکت می داد و 

مو هایش راست شده بود. مرد ها متوجه شدند که او خوشحال نیست.

تا به شیر نر نزدیک شوند، و  پیش از آن  جنگلبان ها زمان کمی  داشتند 
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که تاثیر داروی بیهوشی از بین برود،  قالده ی او را بردارند. ولی شیر ماده 
انجام آن را غیرممکن کرده بود. جنگلبان ها هنوز از داروی بیهوشی  داشتند. 
 برای نزدیک شدن به شیر نر، باید شیر ماده را آرام می کردند. تیرانداز ماهر، 
دوباره تفنگ را برداشت و نشانه گیری کرد.  وقتی که تیر به ماده شیر خورد، 
او به طرف جنگلبان ها برگشت و بعد همراه با دارت به زمین افتاد.  وقتی که 
گروه جنگلبان ها به شیر بیهوش شده نزدیک شدند، فشار و ناراحتی محسوسی 
را حس می کردند. شیر نر مانند شیر ماده ناتوان شده بود، ولی بیهوش نبود 

و با چشمانش حرکات را ردیابی می کرد.

 یکی از جنگلبان ها که حرف هایی را زمزمه می کرد، دستش را دراز کرد و 
یال شیر را گرفت و دیگری از چاقوی تیزی  برای بریدن قالده استفاده کرد. 
سپس دو تیر بیهوش کننده را از شیر نر جدا کرد. پس از آن جنگلبان ها متوجه 
شیر ماده شدند.  قبل از به هوش آمدن شیرها باید به سرعت اقدام می کردند.

 شیر ماده به پهلو افتاده بود. معلوم شد که پوست دور پستانش ضخیم 
شده، یعنی حامله بوده است. جنگلبان ها بادقت و مالیمت، ران ماده شیر را بلند 

کردند و به سرعت دارت را برداشتند.

کنترل  به  قادر  هنوز  ولی  شود.  بلند  کرد  سعی  و  کرد  غرش  نر  شیر 
پا هایش نبود. جنگلبان ها بالفاصله سوار ماشین شدند و دیگر به سمت شیرها 
راحتی  نفس  افتادند،  راه  و  آنها  شد  روشن  جیپ  موتور  وقتی  برنگشتند. 
کشیدند. "هیچ چیز خطرناک تر از این نیست که وقتی شیر ها بیدار هستند، در 

بین آنها باشیم."

مسیحیان خواب آلود
 وقتی که دو مفهوم "خطر" و "بیداری" در کنار یکدیگر قرار گرفتند، این 
موضوع توجهم را جلب کرد. اگر به جای شیر ها، انسان ها، خطرناک و بیدار 
بودند، چه اتفاقی می افتاد؟ آن وقت تهدیدی برای تاریکی که بسیاری را به
اسارت گرفته، به شمار می آمدیم. دوست عزیز، در این لحظه دعا می کنم که هر 
یک از ما متوجه شویم که تا چه حد  می توانیم برای دشمن مان خطرناک باشیم. 
او نهایت سعی خویش را  برای کنترل ما نموده است. او پی برده که اگر ما با 
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هوشیاری کامل حرکت کنیم، نمی تواند به قدر کافی به ما نزدیک شده و ما را 
به اسارت درآورد. از این رو، ما را بیهوش می کند تا نتوانیم کار ها را آن طور 
که خدا از ما خواسته است، انجام دهیم. ولی ما باید مانند ماده شیر، بیدار 
و هوشیار باشیم. قیام کنیم و بدانیم که هستیم و در روشنایی با شیطان 

مواجه شویم.

روزبه روز بی حال ترشدن
مطمئن شوید که زیاد در کار های روزمره غرق نشده و از انجام آن خسته 
نمی شوید، چراکه باعث می شود متوجه گذشت زمان نشوید، خواب تان ببرد و 
از خداوند غافل شوید. شب، رو به اتمام است و سپیده دم در راه! برخیزید 
نزدیک تر  ما  نجات  اکنون  باشید.  آگاه  می دهد،  انجام  خدا  که  کار هایی  از  و 
ایمان آوردیم. از دست دادن حتا یک دقیقه هم به ضرر  از وقتی است که 
ما است. نباید در روز، وقت مان را به خوشگذرانی و انجام کار های بیهوده 
بگذرانیم، یا بخوابیم و این زمان ارزشمند را هدر دهیم، در هر موردی، جر 
و بحث کنیم و نخود هر آشی باشیم. از رختخواب برخیزید، لباس بپوشید، 
وقت تان را به بطالت نگذرانید و منتظر لحظه ی آخر نباشید. بلکه لباس عیسای 

مسیح را پوشیده و هوشیار باشید. )رومیان ۳]: ]]۴](

روزمره،  کار های  در  کنید:  توجه  پیغام  این  در  شده  انتخاب  کلمات  به 
زیاد غرق نشوید زیرا ارزش شما را از بین می برند و باعث به خواب رفتن 
شما می شوند. این رهنمودها  برای آن است که بیدار و هوشیار باشید و از 
کار های خداوند، آگاه.  وقتی از کار های خداوند آگاه شوید، به وظایف خود 
برخاستن  اکنون زماِن  تمام می شود.  دیگر  بطالت  برد و زمان  پی خواهید 

است، زنگ خطر به صدا درآمده است!

در آخرین تماس تلفنی که با دوستی دناشتم، بر روی نیاز به هوشیاری 
به شدت تاکید کرد. او برایم گفت که چگونه او و شوهرش از صرف شام 
با یک معلم برجسته ی یهودی لذت برده بودند. او سفره ی دلش را پیش ما 
باز کرد و گفت که وضعیت اسفبار یهودیان آمریکایی تا چه حد بر دوش 
کشور  در سرتاسر  جلساتی  و  کنیسه ها  در  خاخام  این  می کند.  او سنگینی 
تا  کنند  می خواهددعا  آمریکایی   یهودیان  از  و  می کند  موعظه  و  سخنرانی 
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مسیحیان آمریکایی با هم به پاخیزند و به قدرت برسند. او نگران این مسأله 
بود که اگر مسیحیان  در کنار آنها علیه یهودستیزی و مسیح ستیزی اقدام 
نکنند، جامعه ی یهودی کشور کوچک تر از آن است که بتواند به طور مستقل 
عمل کندو اگر حاال جلوی این جریانات گرفته نشود، آنها علیه ما برمی خیزند.

یا  بی رمق  به آنچه در دنیا می گذرد، دلسرد،  از ما،نسبت  عده ی زیادی 
انجیل،  بی اطالع هستیم. شاید علتش آن است که مدت های مدید، موعظه های 
خواب آور و به گونه ای بوده که کمتر کسی را تشویق به نجات گمشده  ها کرده 
است. آیا عدم تحرک و تمرینات روحانی، همه را خسته و کسل کرده است؟ 
آیا دیدِن ظلم  و ستم و بی تفاوتی نسبت به گناه، کارهایمان را کند کرده و 

باعث شده تا دیر عکس العمل نشان دهیم؟

آیا خداوند دارد ما را تکان می دهد تا بیدار شده و کامال هوشیار شویم؟ 
اگر این طور باشد، این اولین بار نیست. 

گله مانند  آنها  بودند.  سرگردان  بیابان ها  در  زیادی  مدت  بنی اسراییل 
و شکایت  می شدند  گاهی سرگردان  می کردند.  بی هدف سفر  گوسفندان،  ی 
می کردند، گاهی در روز، ابر  را دنبال می کردند و شب هنگام کنار آتش اردو 
می زدند. گاهی به حرف های شبان شان موسا گوش می دادند و گاهی سرپیچی 
می کردند. اما هنگامی که  برای اردو زدن در دشت های "موآب" گردهم آمدند، 
در زمینی بودند که نزدیک به سرزمین موعود بود. حضور آنها مشهود بود. 
کشورهای همسایه از ورود آنها آگاه بودند. این افراد ناشِی سرگردان در 

بیابان، مانند گروهی از سلحشوران قدرتمند به نظر می رسیدند.

دیگر مانند گروهی از برده های سو استفاده شده نبودند. بنی اسراییلیان در 
صدد به دست آوردن هویت جدید خود بودند )بنی اسرائیل به معنی شاهزاده ی 
"خداوند" است(. بعد از سال ها سرگردانی در بیابان، آنهاآماده ی اسکان یافتن 
بودند. شاید در آن زمان آنچه که برای بلعام نبی و دشمنانی که بنی اسرائیل 
را محاصره کرده بودند، کامال آشکار بود، فرزندان خدا نمی دیدند. آنها نه تنها 
سرگردان نبودند، بلکه پرستش گران منتخب خدا و جنگجویانی ناآگاه بودند.

با ناآگاهی از هویت واقعی خود و نداشتن دید  متأسفانه، فرزندان خدا 
صحیح نسبت به کسانی که آنها را احاطه کرده بودند)قوم های دشمن(، بینش 
و هدف خود را گم کردند. آنها محدودیت های دینی گذشته را کنار  گذاشتند 
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و این امر سبب شد هنگام داوری اشتباه کنند. آنها پیش از ورود به سرزمین 
موعود، به شکل احمقانه ای پیوندهای نامقدسی بستند. اشتباه آنها، هشداری 
بسیار خطرناک  بودن  بی اطالع  از هویت خود  و  بیدارشدن  ما؛  برای  است 

است.

ساده تر بگویم آنها در بیابان به دنبال خوشگذرانی بودند. مردان بنی اسرائیل با 
زنان موآب که بلعام نبی آنها را به اردوگاه شان فرستاده بود، زنا کردند )اعداد 
بنی اسرائیل را دعوت  این زنان، مردان  1-2 و 16:31 را مطالعه کنید(.   :25
آنها را همراهی کنند.  می کردند که در مراسم پرستشی سکسی مذهبی موآب ها 
نتایج فاجعه بار بود و قوم خدا به طور موقت از هدف اصلی دور شدند. پیش از 
و  پیدا کرد. یک کشیش متعصب  بیماری طاعون شیوع  مسأله،  این  تمام شدن 
را  مردم  که  داد  به موسا دستور  مدیانی ها. خدا  یعنی  تایید شده  یک دشمن 

سرشماری کند، بدین ترتیب مردم دوباره گروه بندی شدند.

دهند.  شکست  را  آنها  نمی توانستند  بنی اسرائیل  دشمنان  وجود،  این  با 
از  خارج  که  ولی  وقتی  بود،  حتمی  پیروزی شان  می شدند،  مطیع  آنها   وقتی 
دستورات خدا عمل می کردند، مورد داوری و قضاوت قرار می گرفتند. آنها 
پشیمان شدند و خدا طاعون را پس از آن که بیست وچهار هزار نفر را کشت، 

از بین برد.

از این واقعه چه درسی می گیریم؟ اگر دشمن نتواند ما را آرام، ساکت 
و غیرفعال نگه دارد، ما را اغوا می کند تا با ترک محل آسایش مان و زیر پا 
گذاشتن آن، به شیوه های پرستش انحرافی و نادرست روی آوریم. مسیحیان 

خاموش چگونه به نظر می رسند؟ آنها مطالبی این گونه می گویند:

• "دنیا  در لبه ی پرتگاه است... امیدوارم هرچه سریع تر ربوده شویم 	
تا بتوانیم همگی فرار کنیم."

• حین 	 را  زوج ها  آموزشی سایر  فیلم های  نباید  و شوهرم  من  "چرا 
نزدیکی کردن تماشا کنیم؟"

• "همه چیز خیلی ترسناک است. چشمانم را می بندم )در حال خمیازه 	
کشیدن( حاال که چشمانم بسته است، فکر  کنم چرتی بزنم."

• "خدا خودش می داند که من فقط یک انسانم و نیاز های جنسی ای دارم 	
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که همسرم نمی تواند آنها را ارضاء کند. می دانم که نباید این کار را 
انجام دهم، اما با همه ی این ها من بخشیده شده ام..."

• “این رئیس جمهوری نیست که من به او رأی داده ام. من  برایش دعا 	
نمی کنم.”

• کشورهای 	 مشکل  این  اما  است،  غم انگیز  انسان  تجارت  و  “سکس 
دیگر است، این طور نیست؟”

• “چه قدر غم انگیز است که این همه انسان در زلزله ی هائیتی و شیلی 	
جان خود را از دست دادند. آیا زحمات شخصیت های معروف  برای 

پول جمع کردن و کمک به قربانیان عالی نیست؟”

 گاهی وقت ها دلم می خواهدگریه کنم، زیرا می ترسم هویت خود را فراموش 
کرده  باشیم. ما به خودمان تعلق نداریم، بلکه متعلق به خداوند هستیم. ما 
انسان های مقدسی هستیم که  برای خدا و اهدافش در نظر گرفته شده ایم. ما 
گروهی مبارز، آواره یا پناهندگانی بی سرپرست که در حال غلبه بر گناه بوده 
و در وجود خدا شک کرده اند، نیستیم. ما همگی پیکر مسیح هستیم که برای 
این  ما  خواهران  از  عده ای  هنوز  متأسفانه  شده ایم.  گرفته  نظر  پیروزیدر 

موضوع را نمی دانند.

راه حل، نه مشکل

ما قبال به طور خالصه آنچه را که من در سال ]00] در کتاب خود با 
عنوان "مبارزه به سبک زنانه"]۳] نوشته بودم "ای دختر! تو راه حل هستی نه 
یک مشکل!" بررسی کردیم.  همان طور که در حال تمام کردن کتاب رستاخیز 
شیر زنان]۴] بودم، به کتاب مهمی با عنوان نیمی از آسمان]]] برخوردم که این 
مطلب را تأکید می کرد: "زنان مسأله نیستند، بلکه راه حل هستند."] این کتاب 
و شریل  دی.کریستف]6]  نیکالس  نام های  به  روزنامه نگار  یک زوج  توسط  

!Fight Like a Girl    ۳
   ۴

Half the Sky    [
Nicholas D. Kristof    6
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وودون]7] که برنده ی جایزه ی پولیتزر]8] هم می باشند، نوشته شده است. آنها 
این کتاب را به قصد آگاه کردن دنیا از ضرورت نیاز توانمندسازی زنان با 
برابر  نوشتند. خوشبختانه، کار  اقتصادی  حقوق، تحصیالت و فرصت های 
آنها تحول عظیمی در جامعه ی جهانی هنرپیشه گان، فعاالن و رسانه ها به

وجود آورد.

این  از  متأسفم  بسیار  که  می کنم  مطرح  این جا  در  دوباره  را  مسأله  این 
که کلیسا نخستین نهادی نبود که با بی عدالتی جنسی مقابله کند.  ظاهرا ما 
همچون یونس هستیم، پیامبر خواب آلودی که زیر عرشه در محیطی تاریک 
در  را  کشتی  می کردند  سعی  کشتی  خدمه ی  که  حالی  در  می کرد،  زندگی 
که روی  می بودیم  افرادی  نخستین  باید  ما  که  در حالی  کنند.  هدایت  توفان 
عرشه آمده و در میان بی عدالتی آشکاری که تعادل دنیای مان را به هم زده، 
به  که  را  مهیبی  یونس،توفان  برخالف  اما  می گشتیم.  خدا  راه حل   دنبال  به 
یک کشتی اقیانوس  پیما ضربه بزند، تجربه نکرده ایم. در حالی که توفان های 
مختلف به زمین حمله ور می شوند، تمام دنیا در حال آشوب و طغیان است 
بی عدالتی ها  می کند.  بی ثبات  را  جهان  اقتصاد  اقتصادی،  زمین لرزه های  و 
درمی آید،  به صدا  درآید.  وقتی زنگ خطر  لرزه  به  تا زمین  سبب می شوند 
مردم به مسیحیان روی می آورند و می پرسند: "چه طور چنین اتفاقی افتاد؟". 
افراد اسیر، آسیب دیده و سردرگم به سوی ما می آیند و می پرسند: "چگونه 
از  فریاد برآوریم و پیش  به درگاه خدا  باید  می توانیم بخوابیم هنگامی که 
آن که دیر شود، از او شفاعت بخواهیم؟"، اما عده ی زیادی در کلیسا اجازه 
درباره ی  بحث  یا  و  ناآرام  خوابی  به سمت  را  آنها  حرکت،  این  تا  می دهند 

موضوعات بی اهمیت، بکشاند.

نافرمانی اش  به  نسبت  را  او  تا  فرستاد  توفانی  یونس، خداوند  زمان  در 
هرگز  خداوند  کند.  یادآوری  او  به  را  نینوا  مردم  و سرنوشت شوم  آگاه، 
انسان را در شرایط سخت رها نمی کند، اما یونس از این که بخواهد جلوی 
نابودی آن شهر قدیمی را بگیرد، بیزار بود. بنابراین او رفت و در انبار کشتی 
پنهان شد. او در حالی که در جهت مخالف جایی که خدا به او دستور داده 
بود، سفر می کرد، به خواب رفت. خداوند توفانی عظیم فرستاد، کشتِی حامل 
او  اما چرا یونس فرار کرد؟  تا ویران شدن، فاصله ی چندانی نداشت.  یونس 

Sheryl WuDunn    7
Pulitzer Prize    8
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نمی خواست آدم هایی را که از نظرش بی اهمیت بودند، نجات دهد. به حرف های 
او با خدا پس از آن که خودش و شهر هر دو نجات یافتند، توجه کنید:

"اما این امر یونس را به غایت ناپسند آمد وغیظ اش افروخته شد، و نزد 
خداوند دعا نموده، گفت:آه ای خداوند، آیا این سخن من نبود، حینی که در 
والیت خود بودم. و از این سبب به فرار کردن به ترشیش مبادرت نمودم 
احسان  کثیر  و  دیر غضب  و  و رحیم  کریم  تو خدای  می دانستمکه  زیرا 

هستی و از بال پشیمان می شوی؟" )یونس ۴: ]](

یونس از خدا خواست که شهر را داوری و آن را تنبیه کند، اما خداوند 
می یونس  دهد.  مهلت  آنها  به  خود،  رحمت  و  لطف  روی  از  می خواست 

یک  از خشک شدن  اما  کند،  نابود  تمام جمعیت اش  با  را  خواستخدا شهری 
درخت آن قدر ناراحت شد که آرزوی مرگ کرد:

خدا به یونس جواب داد: "آیا ثواب است که به جهت کدو غضبناک شوی؟" 
او گفت: "ثواب است که تا به مرگ غضبناک شوم." خداوند گفت: "دل تو 
برای کدو بسوخت که برای آن زحمت نکشیدی و آن را نمو ندادی که در 
یک شب به وجود آمد و در یک شب ضایع گردید. و آیا دل من به جهت 
نینوا شهر بزرگ نسوزد که در آن بیشتر از صد و بیست هزار کس می

باشند که در میان راست و چپ تشخیص نتوانند داد و نیز بهایم بسیار؟" 
)یونس ۴: ۹]](

آیا ما بصیرت مان را نسبت به آنچه که  برای خدا مهم است، از دست داده
ایم؟ آیا ما بیشتر نگران رفاه و سرپناه خود هستیم تا ارزش های خداوند؟ 
خداوند متعال، عالقه ای به ویران کردن ندارد. او می خواهد تمام افرادی را 
که راه خطا رفته اند، نجات دهد. بیایید امید را از کسانی که خدا می خواهد 
را در  ماده شیر  اجازه دهید خداوند  که  نگیریم. دعا می کنم  نجات شان دهد، 
شما بیدار کند و شما را در موقعیتی قرار دهد که ناجی باشید  نه قاضی و 
مردم را از شیطان تهدیدآمیزی که قصد شکست دادن و نابود کردن آنها را 

دارد، نجات دهید.

اکنون زمانی است که بهتر است مطیع خدا باشیم. او دادن پیام های خوب 
را برای زمین  به عهده ی ما گذاشته است. خدا سفارش کرده که به همدیگر 
محبت کنیم. او از ما خواسته است تا ازافراد بیوه ، یتیم  و فقیر مراقبت کنیم. 
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حتا اکنون نیز دختران کوچک و بزرگ را تشویق می کند تا راه حل هایی  برای 
مشکالت دنیا ارائه کنند. او از ما می خواهد تفاوت هایمان را کنار بگذاریم و با 

یکدیگر برای خداوند کار کنیم.

عده ای  باشیم.  مهربان  دیگران  به  نسبت  تا  می کنیم  کار  ما  از  عده ای 
از دست رفته را می خورند و عده ی زیادی بر سر مسائل  افسوس چیزهای 
پیکر مسیح را تشکیل  افرادی که  با یکدیگر می جنگند و علیه دیگر  احمقانه 

می دهند، فریاد می زنند.

عزیزان من، نمی خواهم ندای بیدارباشِ ما مانند یونس نیاز به پرت شدن در 
دریا، و یا مانند بنی اسراییل نیاز به ماندن در بیابان داشته باشد. پس بیایید 
تکانی  با  را  ما  آنها  بگذاریم  بیاندازیم و  به شریر و مشکالت جهان  نگاهی 
را  دنیایشان  تا  آماده اند  قیام کرده اند و  کنند. در روح می بینم مردم  بیدار 

تغییر دهند.

بیان منحصربه فرد شما
 وقتی مشغول نوشتن این کتاب بودم، ویراستارانم مرا تشویق کردند تا 
از تجربه های زنانِ کامال بیدار هم صحبت کنم تا شما به قابلیت  های این گونه 
زنان پی ببرید. اما نمی خواهم این موضوع را فقط به چیزهایی که می بینیم، 
محدود کنم. داستان بیدارِی کامل و خطرناک، همچنان در حال نوشتن است. 
به باور من، دنیا باید ببیند  وقتی زنان مسیحی به صورت انفرادی یا دسته

جمعی بیدار و خطرناک می شوند، اوضاع چگونه می شود.

را در زنان مسیحی  "فرایند بیداری"  تا  خداوند دو بار مرا موظف کرد 
آغاز کنم. نمی دانم  وقتی کامال بیدار شویم، اوضاع چگونه خواهد بود، اما 
کامال اطمینان دارم که در تاریکی خطرناک و در روشنایی باشکوه خواهیم 
که حالت یک شیرزن  می رسم  نتیجه  این  به  می روم،  بیشتر جلو  بود. هرچه 

خشن و وحشی مسیحی همچنان باید تعریف شود.

همچنین متوجه شدم مردم تمایل دارند تا به آنها گفته شود که چه کاری 
انجام دهند. اما مسیحیت، گام به گام ما را از راز خداوند دورتر می کند. بنابراین 
این گونه نمی توان پیام را انتقال داد. از شمامی خواهم که بیدار باشید و ماده
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بیان منحصربه فرد خود، آن را توصیف  با  بیدار کرده و  شیر درون تان را 
کنید. فقط شما و خداوند می توانید بگویید وقتی ماده شیر در درون تان کامال 

بیدار می شود، چگونه به نظر می رسد.

اخیرا از کارمندانم خواستم تا با کلمات یا تصاویر ماده شیر بیدار، درون
شان را توصیف کنند.  تعجب نکردم وقتی دیدم تصاویر آنها از حالت های 
شدم  متوجه  است.  متفاوت  وحشی  و  خشن  حالت های  تا  ظریف  و  لطیف 

واکنش به این بیداری چه قدر می تواند متنوع و متفاوت باشد.

بعد از بررسی کتاب های مقدس متوجه شدم خدا اغلب به مردم و انبیا 
می گوید "برو آنجا، این کار را بکن، این را بگو"، بدون آن که مشخص کند 
بعدش چه اتفاقی قرار است بیفتد. نمونه ی آن الیشع است که به آن بیوه زن 
"برو و ظرف ها از بیرون از تمامی همسایگان خود طلب کن، ظرف های  گفت: 
خالی و بسیار بخواه. و داخل شده، در را بر خودت و پسرانت ببند و در 
)دوم پادشاهان ۴:  تمامی آن ظرف ها بریز و هرچه پر شود به کنار بگذار." 
تهدید  می تواند  کار  این  باشد. چگونه  اتفاقی  نظر  به  این مسأله،  ۴۳( شاید 
طلبکاران را در رابطه با به بردگی گرفتن پسران آن زن، حل کند؟ وقتی زن 
کاری را که به او گفته شده بود، انجام داد نزد مرد خدا بازگشت. مرد به او 
گفت: "برو و روغن را بفروش و قرض خود را ادا کرده، تو و پسرانت از 

باقی مانده گذران کنید." )دوم پادشاهان 7:۴(

شگفت زده می شوم وقتی می بینم چه معجزاتی را از دست می دهیم فقط به
خاطر آن که  پیش از تمام کردن مرحله ی اول، می خواهیم بدانیم در مرحله ی 
دوم، سوم و چهارم چه اتفاقی می افتد. بنابراین به آن، این گونه نگاه کنید: "کالم 
بخوانید، دعا کنید واجازه دهید خداوند در تمام ظرف هایی که به حضورش 
برده اید، خودش را جاری کند." از خدا بخواهید ذهن تان را با تصویر ماده

شیر به هر شکل و حالتی یا آن گونه که می خواهدشما الهام بگیرید، پر کند.

از تصویر انسان  در قالب ماده شیر و مسیح در قالب شیر نر، نهراسید. 
یعنی  ما  با  ارتباطش  و  به عنوان شبان  عیسا  نماد  با  بی شباهت  تصویر  این 
گوسفندان او، نیست. آیا ما واقعا گوسفند هستیم یا خداوند از ما خواسته تا 
مانند گوسفند به او اعتماد کنیم؟ به هر حال، عیسا داماد است و ما عروسان 
منتخب او. این یک تمثیل است. مسیح در آن واحد شبان، پادشاه، خدا، انسان، 
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داماد، برادر، شیر، بره و آغاز و پایان می باشد. آیا عجیب است که او بخواهد 
ما را به کار گیرد؟ از شما می خواهم تا با بینش منحصربه فرد و قدرت و نفوذ 

خود، به مسأله پاسخ دهید.

وظیفه ی بیدارکردن
 وقتی در دانشکده بودم، در پانسیونی که اقامت داشتم یک ایوان وجود 
داشت. نمی دانم چرا این نام را روی آن گذاشته بودند، چراکه نه خارج از 
ساختمان بود و نه دسترسی به بیرون داشت. یک اتاق طوالنی و تاریک در 
طبقه دوم که پر از تختخواب های سفری بود. تعدادی از آنها در امتداد دیوار 

قرار داشتند و تعدادی دیگر عمود بر یک سری پنجره های تاریک.

از آنجا که تعداد زیادی از ما به طور مشترک از اتاق استفاده می کردیم، 
بودیم  مجبور  نوبتی  درعوض،  نداشتیم.  را  زنگ دار  از ساعت  استفاده  حق 
کاری را انجام دهیم که من هیچ عالقه ای به آن نداشتم: وظیفه ی بیدار کردن. 
هر شب  قبل از خواب، هر کس مشخص می کرد چه ساعتی می خواهد بیدار 
از  یک  هر  می دانست  باید  را  داشت،  کردن  بیدار  وظیفه ی  که  کسی  شود. 
خواهر ها کجا می خوابد. در شب  قبل از بیدار کردن، او خارج از گروه و در 

اتاقی دیگر می خوابید تا بتواند از ساعت زنگ دار استفاده کند.

 وقتی نوبت من می شد، ساعت را  برای نیم ساعت زودتر از اولین بیداری 
تنظیم می کردم تا فرصت دوش گرفتن هم  داشته باشم. تنها مزیت زودتر از 

دیگران بیدار شدن، دوش گرفتن بدون ایستادن در صف بود.

وقتی کار بیدار کردن دختر ها شروع می شد، آنها را تا دوسه ساعت به 
فاصله ی زمانی پانزده دقیقه تا نیم ساعت بیدار می کردم. برای آماده شدن 
و صبحانه خوردن، بی سروصدا به اتاق خواب تاریک می رفتم یا از آن خارج 
می شدم. سپس دوباره به آرامی وارد اتاق می شدم، در را می بستم و کورمال 
کورمال راهم را در تاریکی پیدا می کردم. تختخواب ها را با دقت می شمردم 
بیدار  و سعی می کردم خواهر ها را در حالی که بین آنها حرکت می کردم، 
قاطعیت  با مالیمت و  را  او  نظر می رسیدم  به خواهر مورد  نکنم.  وقتی که 

بیدار می کردم.
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احساس مسئولیت می کردم چون می دانستم هر کدام از آن خواهران  برای 
بیدار شدن به من اعتماد  کرده است. آنها باید در کالس حاضر می شدند، در 
آزمایش ها  شرکت می کردند، درس هایشان را مرور می کردند و البته با دوست 

پسر هایشان مالقات می کردند.

یک بار برای بیدار کردن اشتباه کردم. می خواستم یکی از خواهران ارشد 
را بیدار کنم، اما مردد بودم؛ او زیرلب حرف می زد و من مطئن بودم که بیدار 
است، اما این طور نبود. او داشت در خواب   با خودش حرف می زد. در موقع 
صرف ناهار از من انتقاد کرد و به من نشان داد که بی توجهی من به چه 
قیمتی  برایش تمام شده است. اشتبا هاتی وجود دارند که هیچ مایل نیستید 
دو بار آنها را مرتکب شوید. به سرعت فهمیدم بعضی از خواهر ها را باید 
حسابی تکان داد، برخی با تکانی مالیم بیدار می شوند، عده ای دیگر فقط با 
صدا کردن اسم شان از خواب بیدار می شوند. عده ای از من تشکر می کردند 

و عده ای هم عصبانی می شدند و می گفتند که دور شوم.

حقه باز ترین آنها کسانی بودند که به ظاهر بیدار بودند و می گفتند: "باشه 
باشه! من بیدارم!" و بعد دوباره می خوابیدند. متوجه شدم این نوع خواهر ها 
از من می خواهند سر پستم بمانم تا زمانی که آنها کامال بیدار شوند و سر 

پا بایستند.

یکی دیگر از مشکالت این بود که خواهری را اشتباهی بیدار کنم. گرچه 
می آمد  پیش  گاهی  اما  انجام دهم،  را  کار  این  بادقت  و  آرام  سعی می کردم 
که خواهر کناری او یا یک ردیف باالتر از او را بیدار کنم؛ در این مواقع آن 
خواهر می نشست، بازویم را می گرفت و زمزمه می کرد: "هی! من بیدارم، اسم 

مرا از فهرست  آدم های خواب خط بزن!".

 متاسفانه من جزو افرادی بودم که خوابشان سنگین بود. همیشه باید 
حداقل دو بار مرا صدا می زدند. به مرور، قواعد کار را یاد گرفتم. اگر خواهری 
بعد از دو بار بیدار کردن، باز هم در تختخواب می ماند، نیازی نبود او را 
 برای سومین بار بیدار کنم. دومین مرحله ی بیدار کردن اهمیت زیادی داشت، 
چون می دانستیم دفعه ی بعدی وجود ندارد. بعد از بیدار شدن خواهر ها، من 
لباس  به سرعت  باید  من  و  می کردند  آنها حرکت  نبودم.  آنها  دیگر مسئول 

می پوشیدم و آماده می شدم.
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خداوند سخاوتمند، طبق قواعد خوابگاه دختران عمل نمی کند. او از این 
که ما را تا آخرین لحظه بیدار کند، خوشحال است، اگرچه ضرورتی برای 
وظیفه ی  که  هستند  خواهرانی  هم  هنوز  می کنم  حس  ندارد.  وجود  کار  این 

بیدارکردن دیگران را برعهده دارند. 

بیدارکردن یک موجود وحشی
وظیفه ی  دوباره  زندگی ام  از  فصل  این  در  که  است  جالب  می کنم  فکر 
بار خطر بیشتری وجود دارد. گاهی  این  اما  انجام می دهم،  بیدار کردن  را 
به نظر می رسد در اتاق های تاریک و بین تختخواب ها سرگردانم، در حالی 
نام  به آرامی تکان می دهم و در زمانی پرجالل،  ایستاده ام،  که سرسختانه 

خواهران را زمزمه می کنم و آنها بیدار شده و بلند می شوند.

می دانم هنگام بیدارکردن تنها نیستم و هر یک از دختران خدا به شکلی 
که  است  آن  من  مسئولیت  می دهند.  نشان  واکنش  بیداری  این  به  متفاوت 
تصویری زیبا و وحشی برایتان ارائه کنم. همیشه دعا می کنم که این کار را 
طوری انجام دهم که بتواند چیزی وحشی را در وجود شما بیدار کند،به

طوری که  وقتی کامال بیدار می شوید، بدانید باید چه کاری انجام دهید.

خواهر شیرزن و عزیزم! دنیا به شما نیاز دارد، نه فقط  برای بیدار شدن، 
بلکه  برای نشان دادن آن بخش وحشی که خداوند به شما داده است.  وقتی 
که یک زن مسیحی، خشن می شود چه طور به نظر می رسد. آیا جیغ می کشد، 
پنجه می اندازد و لگد می زند؟ ممکن است زمانی این کاررا انجام دهد. اگر 
هر کدام از بچه ها یا نوه هایم مورد حمله قرار بگیرند، من هم واکنش نشان 
می دهم. خداوند در هوشع به این واکنش ماده شیر ها اشاره کرده است و آن 

را یکی از خصوصیات خویش می داند:

"و مثل خرسی که بچه هایش را از وی ربوده باشد، بر ایشان حمله خواهم 
آورد و پرده ی دل ایشان را خواهم درید و مثل شیر ایشان را در آن جا 

خواهم خورد و حیوانات صحرا ایشان را خواهند درید." )هوشع ۳]:8(

این آیه قطعا به جنبه های خشنونت وحشی بودن اشاره می کند، اما چیزی 
فراتر از خشونت در این کلمات وجود دارد. به عبارت دیگر، سایر کلماتی که به 
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این نوع وحشیگری اشاره دارند، عبارتند از: قوی، قدرتمند، نیرومند، سرکش، 
ُپرزور، مهاجم و پرخاشگر. کلمات دیگری  برای توصیف آنچه درون مرا به 
جنبش درمی آورد، سراغ ندارم. بی شک، چیزی سرکش در درونم بیدار شده 
که با خود قدرت بیشتری به همراه دارد، مانند توفانی که هر لحظه قدرتش 
بیشتر می شود. این نیرو سبب آشفتگی شخصیت نمی شود، بلکه باعث ایجاد 
تمرکز می شود. با تمرکز بیشتر متوجه شدم به چیزهایی که قبال از آن غافل 

بودم، عالقه ی بیشتری پیدا کرده ام.

در بسیاری از این لحظات بیداری، معموال غافلگیر شده ام. یکی از آنها 
در اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر 007] اتفاق افتاد. در حمام، مشغول خواندن 
یک مجله بودم . همان طور که مجله را ورق می زدم، برای نخستین بار مطلبی 
تمام کردم و برخی  را  مقاله  تایلند خواندم.  انسان در  درخصوص تجارت 
پاراگراف ها را دوباره خواندم، نمی توانستم آنچه را که می خواندم باور کنم. 
آیا مردم می توانند تا این حد ظالم باشند؟ از چه اتفاق هایی تا به حال غافل 
بوده ام؟ در حمام گریه ام گرفت، سپس دعا کردم: "خدایا! اگر صدا و قدرتی 
تو  می گیرم. من دختر  به کار  این مشکل  را  برای حل  آن  در من هست، من 

هستم." با این دعای بیداری، چیزهایی تغییر کرد.

بعد از چند هفته، از موسسه ی"الیف اوت ریچ" به من تلفن کردند: "لیزا، ما 
داریم یک تیم تشکیل می دهیم تا با جمع آوری پول و آگاه کردن مردم جلوی 
تجارت انسان در تایلند را بگیریم و شما کسی هستید که قصد داریم اعزام 
عازم  اوت ریچ"  از موسسه ی"الیف  به عنوان عضوی  من  بعد  ماه  سه  کنیم." 

تایلند شدم. این نخستین اقدام علیه تجارت انسان بود.

اتفاقی می افتاد؟ اگر فقط گریه می کردم،  اگر آن روز دعا نمی کردم، چه 
سری به نشانه ی تأسف تکان می دادم و صفحات دیگر را ورق می زدم، چه؟ 
در گذشته، به آخرین پیشرفت ها در زمینه ی مراقبت از پوست، مد و رژیم 
غذایی توجه می کردم. اگر به جای دعاکردن، فقط مجله را می خواندم، ممکن 
بود آن شب بدون دعاکردن به تختخواب می رفتم و  وقتی دوباره این مسأله 
"بله، درباره اش  توجهم را به خود جلب می کرد، چیزی شبیه این می گفتم: 

شنیده ام... در یک مجله خواندم... خیلی خیلی غم انگیز است!".

با  را  بیدارشدن  دهید.  نشان  باید"واکنش"  می شوید،  "بیدار"  اما  وقتی 
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همان  در  باید  می کند،  نگران  را  شما  چیزی  اگر  نگیرید.  اشتباه  نگران شدن 
لحظه واکنش نشان دهید، اما نگرانی مانع از آن نمی شود که مجله را ورق 
نزنید. ممکن است نگران باشید، اما بیدار نباشید. نمی توانید کامال بیدار و از 
مسائل دنیا مطلع باشید اما واکنشی نشان ندهید. به همین دلیل وقتی مطلبی 
درباره ی ربودن دختر ها و استفاده از آنها در روسپی  خانه ها خواندم، دعا 
خدا  که  کاری  هر  چنین خشونتی،  علیه  مبارزه  گفتم  برای  خدا  به  و  کرده 
بخواهد انجام می دهم. آیا فرصت های دیگری وجود داشته است؟ شاید، اما 

از دست رفته بودند.

خدا شما را نجات نمی دهد تا رام کند
خداوند از قدرت نامحدودش  برای محدودکردن ما استفاده نمی کند، بلکه 

دوستم  است.  قلب ها  تسخیر  صدد  در 
"کریستین" این مسأله را بسیار زیبا بیان 

می کند:

کردن  رام  را  برای  انسان  "خداوند، 
نجات نمی دهد".

کنند،  خداوند در جست وجوی آدم هایی نیست که مثل مسیحیان "رفتار" 
بلکه از ما می خواهد مسیحی باشیم! مسیحی به معنی کسی است که "مسح 
"خوب  نمی گفت  اطرافیانش  مسیحبه  عیسا  است.  مسیح"  "شبیه  یا  شده" 
باشید"، بلکه می گفت "خوب رفتار کنید". او همواره مظلومان را نجات می داد. 

او ما را برای چه مسح کرده  است؟ 

"روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت 
دهم، و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان 
اعالم کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سال لطف خداوند را 

اعالم نمایم." )لوقا ۴: 8]۹](

اگر روح خداوند بر عیسا مسیح قرار گرفت تا همه ی این کار ها را انجام 
دهد و اگر ما نیز دارای همان روح هستیم، پس ما نیز باید همان کارها را 
انجام دهیم؛ اخبار خوش را  برای فقرا موعظه کنیم،  ستمدیدگان را نجات 

به ندرت  خوش رفتار،  زنان 
تاریخ ساز می شوند.

لورل تاچر اولریک]]]

Laurel Thatcher Ulrich    [
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ایمان  "امسال، سال خداوند و وقت عمل کردن است!".  اعالم کنیم  دهیم و 
دارم که هر سال این گونه است. خداوند منتظر است تا ما از طرف او کارهایی 

انجام دهیم. 

به همین دلیل، خدا به یک گروه دختر که هر روز عمرشان را به پخت وپز 
اگر  اما  ندارد،  ایرادی  پخت وپز  ندارد.  نیاز  می کنند،  سپری  خوش رفتاری  و 
تنها کاری باشد که انجام می دهیم، خداوند  برای تغییر تاریخ از ما استفاده 

نخواهد کرد.

ممکن است این مطلب  برای عده ای از شما چالش برانگیز باشد.  وقتی  برای 
نخستین بار آن را خواندم،  برای من نیز چالش برانگیز بود. این هشداری  برای 
شیطنت نیست، بلکه باید درک کنیم که این تحول با چالش وضعیت کنونی 

همراه است.

از نظر  شرکت اتوبوسرانی،  وقتی رزا پارکز]۹] صندلی اش را به یک مرد 
سیاه پوستان  مخصوص  که  اتوبوس  انتهای  بخش  به  و  نداد  سفیدپوست 
زن  برای حفظ صندلی خود،  یک  تصمیم  نبود.  رفتارش خوب  نرفت،  بود، 
دید مردم را  نسبت به تبعیض نژادی تغییر داد. شک دارم که او در آن لحظه 
نتایج  انگیزه ها و  فکر کند تاریخ ساز شده است. زمان، به تنهایی قادر است 
انتخاب هایمان  را روشن  کند. شاید رزا از نادیده گرفته شدن و محروم شدن 

از حق کرامت انسانی که خدا داده بود، خسته شده بود.

بتشبع]۴]]،  استر]۳]]،  تامار]]]]،  یاعیل]]]]،  دبوره]0]]،  چه طور؟  بقیه  اما 
ابیجایل]]]]، راحاب]6]]، و حتا مریم]7]]؟ )این ها فقط نمونه هایی از کتاب مقدس 

هستند، و افراد بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارند.(

وقتی دبوره قومش را علیه حاکم ستمگر شوراند و با مرد ها عازم جنگ 
Rosa Parks:    ۹رزا پارکز یک زن سیاه پوست آمریکایی و از فعاالن جنبش حقوق 

مدنی آمریکا بود که بعدا توسط کنگره آمریکا به عنوان “مادر جنبش آزادی” و “بانوی اول جنبش 
حقوق مدنی” شناخته شد. او به این خاطر مشهور است که در روز ] دسامبر سال ]]۹] از دادن 

صندلی اش در اتوبوس به یک مرد سفیدپوست خودداری کرد و در نتیجه بازداشت و جریمه شد. م
Deborah    [0

Jael    [[
Tamar    [[
Esther    [۳

Bathsheba    [۴
Abigail    [[
Rahab    [6
Mary    [7
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شد، رفتارش مورد تایید بود؟ رهبران آن زمان، این گونه فکر نمی کردند. لشکری 
 برای مخالفت با قیام او به پا خاست، اما آن ها نتوانستند پیروز شوند.  وقتی 
باراق]8]]،مردی که خدا او را به عنوان رهبر انتخاب کرده بود، دچار تردید شد، 

دبوره به بهترین شکلی که می دانست به دستور خدا عمل کرد.

یاعیل چطور؟ آیا  باید از میخ چادر اردوگاه برای کشتن دشمنش استفاده 
تحویل  مقامات  به  را  او  بود  خواب  دشمنش  وقتی  نمیتوانست   آیا  میکرد؟ 
دهد؟ قطعا میتوانست، اما او این کار را نکرد. خدا از انتخاب او خرسند بود 

و سرودی  در وصف شجاعتش او سروده شد.

حال از "تامار" بگوییم. این زن که دو بار بیوه شده بود و تظاهر می کرد 
روسپی است، با  پدر شوهر خود، یهودا که اونیز بیوه بود، همبستر شد. 
رفتار او از چندین منظر انزجارآور بود. مدرکی در دست نیست که خدا به 
انتخاب کرد.  این راه را  این کار را داده باشد. او خودش  انجام  او دستور 
ولی پسر این زن محکم از اجداد عیسا مسیح است و خود این زن نیز به 

درستکاری شناخته شده است.

رفت.  وی  نزد  بخواند،  را  او  پادشاه  که  آن  بی  و  کرد  نافرمانی  استر، 
نافرمانی، سبب اخراج وشتی]۹]] همسر اول اخشورش]0]] شده بود. استر این 
اجازه  اندرونی بدون  به  او  برای وارد شدن  انتخاب  اما  را خوب میدانست 

پادشاه، سبب شد تا قومش از مرگ نجات پیدا کنند.

 بتشبع یک زناکار و مادر سلیمان دانا بود. راحاب یک روسپی بود که 
به پادشاه دروغ گفت و جاسو سان دشمن را مخفی کرد اما ایمان او نه تنها 
خانواده  اش را از نابود شدن توسط اریحا نجات داد بلکه فرزندش ازاعقاب 
او،  تصمیم  اما  زد  گول  را  شوهرش  "ابیجایل"  شد.  مسیح  عیسا  و  داوود 

خانواده  اش را نجات داد و دل داوود پادشاه را نیز به دست آورد.

به نظر میرسید مریم، فرزند ناشروعی را باردار است اما او فرزند خدا را 
به دنیا آورد. اگر می گفت: "ازدواج نکردن و باردار بودن، بد به نظر می رسد. 

آیا می تواند صبر کند تا من ازدواج کنم تا آدم خوبی به نظر برسم؟"

بیدار و  قلب آن ها  را توجیه می کند.  این زنان  تنهایی کارهای  به  تاریخ 
Barak    [8

Vashti    [۹
Xerxes    [0
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مراقب است.

 وقتی شما کامال بیدار باشید، چگونه واکنش نشان می دهید؟ چه تاریخی 
بیدار  آرام  از یک حالت  مادهشیر وحشی  مانند  آیا شما هم  را می سازید؟ 
می شوید و  برای دفاع از خانواده، جامعه و دنیای خود  قیام می کنید؟ آیا بیدار 

هستید؟ اکنون، چه چیزی شما را برمی انگیزد؟



[۹
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مجموعه ی ترس و شگفتی

شده ساخته  مهیب  و  عجیب  زیرا  ستایم،  می  را  "تو 
می داند."  نیک  را  این  تو شگفت انگیزند، جان من  اعمال  ام؛ 

)مزامیر ۳۹]:۴](

نیروی  از  آن ها  براق هستند.  و  نرم  پوستی  دارای  و  قوی  ماده شیر ها 
فرزندان شان،  و  خود  بقای  که  می دانند  و  می کنند  استفاده  خود  عضالنی 
بستگی به نحوه ی ادغام مهارت و قدرت شان دارد.  وقتی راه می روند پوست
شان موجی شکل می شود. شیر ها برخالف انسان ها به آویزان بودن پوست

شان، دراز بودن دُم شان و این که شبیه به یکدیگر هستند، اهمیتی نمی دهند. 
آنها در پوست خود راحت هستند. ماده شیرها خیره کننده اند. 

تماشاکردن آنها در حیات وحش، چیزی است که آنها از آن آگاه هستند. 
اگر انسان ها و شیر ها بتوانند با یکدیگر صحبت کنند، متوجه تضاد بین آنها 
می شویم؛ این که انسان ها چه دیدی نسبت به خودشان دارند و شیر های ماده 
چه طرز فکری دارند. بیایید لحظه ای تظاهر کنیم که با یکی از آنها صحبت 

می کنیم:

"تو خیلی خیره کننده ای!"

ماده شیر جواب می دهد: "می دانم، می خواهی ببینی چه کار هایی می توانم 
انجام بدهم؟"
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هیجان زده پاسخ می  دهیم: "بله"

ماده شیر می گوید: "پنجه هایم را ببین!"  

وقتی ماده شیر پنجه هایش را نشان می دهد، همه ی ما تحت تاثیر ابهت او 
قرار می گیریم.

"با این پنجه  ها می توانم یک غزال را شکار و غذای اعضای گله و بچه هایم  
را تامین کنم. نگاه کن!"،  وقتی چنگال هایش را به عقب می کشد، پنجه هایش 
و  می کنم  بازی  جوانم  بچه های  با  پنجه  ها  این  "با  است.  مخمل گونه  دوباره 

قدرتمند بودن را به آنها یاد می دهم."

سری به نشانه ی تأیید تکان می دهیم و به ناخن هایمان نگاه می کنیم، و 
متوجه می شویم که برق ناخن رفته است.

ماده شیر دوباره می گوید: "دندان هایم را ببین!"

و ما تحت تاثیر ابهت دندان های تیز و متنوع او قرار می گیریم.

"این دندان ها  برای دفاع کردن، کشتن و خوردن هستند. با همین دندان ها 
توله هایم را بدون آن که آسیبی ببینند، از جایی به جای دیگر می برم."

بعد از پی بردن به تفاوت هایمان، سری تکان می دهیم.

سپس ماده شیر آهی از روی رضایت سر می دهد و بعد، از زیبایی اش 
می گوید: "من به شکلی ترسناک و شگفت انگیز ساخته شده ام."

درواقع ما هم موافقیم که او نمونه ی زنده ای از ترس و شگفتی است. 

اما صبر کنید... انسان ها هم این گونه هستند. 

"تو را می ستایم، زیرا عجیب و مهیب ساخته شده ام؛ اعمال تو شگفت
انگیزند، جان من این را نیک می داند." )مزامیر ۳۹]:۴](

حال از شما می خواهم با صدای بلند تایید کنید که شما مانند ماده شیر 
هستی،  خداوند  خلقت  شگفتی  نیز  تو  من!  دوست  بگویم،  صادقانه  هستید. 
که  می کنیم  فراموش  ما  اکثر  این گونه هستند.  نیز  تو  اطراف  زنان  و  مردان 

 وقتی که از رحم خارج می شویم، شگفتی خلقت تمام نمی شود.

آخرین باری که با یک زن صحبت کردید و گفت وگویتان شبیه به صحبت 
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با ماده شیر بود، چه زمانی بود؟ گفت وگوی زیر نمونه ای از صحبت هایی است 
که ممکن است  وقتی دو زن با یکدیگر روبه رو می شوند، بشنوید:

"شما زیبا هستید."

"متشکرم، اما هنوز بعد از آخرین زایمانم به خوبی وزن کم نکرده ام."

هر زنی که وضع حمل کرده )یا وضع حمل زن دیگری را دیده باشد(، 
ما  است.  باابهت خلق شده  و  به شکلی شگفت انگیز  انسان  که  کند  درک  باید 
گاهی این موضوع را فراموش می کنیم، اما ماده شیر این طور نیست. او می داند 
که زیبایی اش در قدرتش نهفته است. همه چیز بستگی به قدرت بدنی اش دارد، 
غیرقابل  او  قدرت  چراکه  است،  انکار  غیرقابل  جذابیت اش  ظاهرش.  فقط  نه 
انکار است. او از توانایی بدنش آگاه است و از آن لذت می برد. شادی ماده

شیر، باعث جالل آفریننده اش می شود. او قدرتمند و ماهر است و بچه هایش 
را مانند خودش تربیت می کند.

مهم آن است که زیبایی قدرت و عملکرد را فراموش نکنیم. منظورم این 
نیست که از نظر جسمانی الغر باشیم، بلکه باید از نظر جسمی و روحی آگاه 
و گوش به زنگ  متمرکز باشیم، و برای کاری که خدا از ما میخواهد، آماده 
باشیم. اگر می خواهیم مادهشیر واقعی باشیم، باید قدرت  داشته باشیم. چند 
اشتباه  قدرت خود  مورد  در  راحت  انسان چه  که  متوجه شدم  پیش،  وقت 

می کند.

توهم قوی بودن
یک  اتمام  از  پس  شدم.  توهم  دچار  چه طور  که  می دهم  توضیح  اکنون 
سری جلسات در استرالیا خسته بودم. پنج جلسه را پشت سر گذاشته بودیم. 
یکشنبه شب بود و باد مالیمی می وزید. از من دعوت شد که رهبر جلسه را 
که به شکل خستگی ناپذیری کار کرده بود، ببینم. همه ی ما کمی گیج و منگ 

اما شاد بودیم، که علت آن بی خوابی، وفور غذا و نیکی خداوند بود.

 در این حالت آرام، یکی از رهبران، بینش خود را با من در میان گذاشت 
و گفت: "می دانی این جا به من .... می گویند. امروز در مراسم صبح یکشنبه 

متوجه شدم که شما شبیه چه کسی هستید."
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پرسیدم: "چه کسی؟"

بدون لحظه ای تردید به من گفت: شما خیلی شبیه "سارا کانر"]]] واقعی 
هستید.

بعد از یک مکث طوالنی در حالی که قانع نشده بودم، گفتم:

"صبر کنید.... موی او طالیی نبود؟"

رنگی  این  او  آره. موی  "آره،  گفت:  می داد،  تکان  را  که سرش  در حالی 
نیست." سپس در حالی که حالت فک اش را ترسیم می کرد و قیافه ی ترسناکی 

به خود گرفته بود، ادامه داد: "ساختار چهره و طرز ایستادن اش... جذابه." 

آیا او فقط گفت: "جذاب؟"

خب، این یک تعریف واقعی نیست، اما توجه مرا به خود جلب کرده بود. 
باشم.  کانر  دوست  داشتم شبیه سارا  بود،  اغراق آمیز  مقایسه  این  اگر  حتا 
سری به نشانه ی تأیید تکان دادم، نمی خواستم هر ایده یا تصویری که مرا 
جذاب نشان می داد، رد کنم. می خواستم به تنهایی آنجا را ترک کنم و وقتی به 

آمریکا برگشتم، این زن جذاب را در فیلم "ترمیناتور"]]] ببینم.

 وقتی به خانه برگشتم، از پسرم الک]۳] خواستم تا در این کار به من کمک 
کند. 

گفتم: "می تونی سارا کانر را  برای من پیدا کنی؟ باید او را ببینم. مردم 
می گویند من شبیه او هستم."

با یک تاپ مشکی و عینک  اما پوستری از سارا کانر که  او مردد بود، 
بااعتمادبه او،  داد.  به من نشان  آفتابی بود و اسلحه ای در دست داشت، 

جنبه های  بالفاصله  بگویم  نمی توانم  می رسید.  به نظر  وحشی  و  خشن  نفس، 
مادرانه ی او را دیدم. )این  مسأله برایم مهم بود، چراکه درباره ی موضوعاتی 
مانند تربیت فرزند و مادرشدن صحبت می کنم.( اما آیا این جنبه ی مادرانه با 
که  باشد  مادرانه تر  این  از  نیست؟ چه چیزی می تواند  وضعیت شما مرتبط 
در  هدف تان  اگر  کنید،  کار  اسلحه  با  باید  بدانید چه طور  و  باشید  قوی  شما 

زندگی، محافظت از فرزندتان در برابر یک ربات قاتل باشد؟
Sarah Connor    [

Terminator    [
Alec    ۳
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 [۹80 سال  مونتاژ  این  کرد.  پیدا  نیز  ویدیویی  کلیپ  مجموعه  یک  الک 
مرا ناراحت کرد. در یک صحنه، سارا کانر در حالی که اسلحه ای در دست 
داشت، روی موتورسیکلت دیده می شد و در اتاقی در یک بیمارستان روانی، 
او  تمرین می کرد. در آن لحظه، من  بارفیکس  روی تخت واژگون شده اش، 

بودم!

اگر یک سوال ساده از خودم پرسیده بودم، می توانستم به این سردرگمی 
خاتمه دهم: "لیزا! آیا تابه حال این ورزش را انجام داده ای؟"

به دست توهمات سپردم. در  را  نکردم. در عوض خود  را  این کار  اما 
حالی که بارفیکس رفتن سارا کانر را تماشا می کردم، تصور  کردم بازو های من 
هم به همان اندازه قوی هستند و من هم می توانم مثل او این کار را انجام دهم. 
تقریبا من هم مانند او قوی بودم. به این مسأله توجه نمی کردم که حتا زمانی 
که شرایط جسمانی ام عالی بود، در تست های آمادگی جسمانی دبیرستان به
سختی می توانستم این حرکات را انجام دهم. )در ادامه کار تصور کردم روی 

تمساح خم شده ام(.

فراموش کرده بودم که هر دو کتفم آسیب دیده بود؛ یکی هنگام اسکی 
کردن و دیگری در حین یک حادثه ی پیش پا افتاده.

 وقتی فکر کردم، دیدم هرگز خودم بارفیکس انجام نداده ام! اما هیچ یک 
از آنها مهم نبود. در آن لحظه اگر سارا آن  را انجام می داد، من هم انجام 

می دادم.

نه تنها می خواستم ظاهرم شبیه او باشد، بلکه می خواستم رفتارم نیز مانند 
او باشد. چرا این زن قهرمان در حال تمرین کردن بود.  وقتی لحظه ی آزادی 
او فرامی رسید، باید برای نجات و محافظت از پسرش، قوی و آماده می بود. 
وای! من عاشق زنانی هستم که می دانند چگونه هنگام سختی ها قوی باشند. من 

و سارا؟ ما تقریبا خواهر بودیم.

وسط این توهم، کاری انجام دادم که هرگز انجام نداده بودم.

با باشگاه ورزشی "گلد جیم"]۴] تماس گرفتم.

یادم آمد درباره ی یکی از مربیان برجسته ی آن جا مطالبی شنیده بودم، 

Gold’s Gym    ۴
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اسم کوچکش را گفتم و خواستم که با او صحبت کنم. منشی باشگاه ارتباط 
من  به  روز  همان  می تواند  "رابرت"]]]  آیا  پرسیدم  وقتی  کرد.  برقرار  را   
آموزش دهد، به سختی می توانستم جلوی هیجانم را بگیرم. تصور کردم با 
چند جلسه تمرین خصوصی  سه یا چهار جلسه من و سارا خواهرهای 
دوقلو می شویم. بله، دوقلو... با رنگ مو هایی متفاوت چون من طالیی نبودم، 
اما می خواستم طوری تمرین کنم که بازو های قوی و خوش تراش ما انعکاس 

دیگری باشد.

رابرت موافقت کرد که تا چند ساعت دیگر، مرا برای ارزیابی ببیند.

پرانرژی  نبود.  این طور  اما  وامی داشت،  تأمل  به  مرا  باید  ارزیابی  کلمه ی 
ورزشی ام  تمرینات  مناسب  موسیقی  خواستم  الک  از  و  گذاشتم  را  گوشی 
را آماده کند.  وقتی کارش تمام شد، گفتم: "من دارم به باشگاه می روم. چه 

کسی می خواهد با من بیاید؟"

دو پسرم در حالی که متعجب بودند، آماده شدند. همگی به باشگاه رفتیم. 
با آی .پادی که از آهنگ های جدید پر شده بود، وارد باشگاه شدم. شاید دفعه ی 
بعد یک تاپ بپوشم تا مربی ام راحت تر بتواند متوجه شباهت من و سارا کانر 

شود.

در حالی که هیجان زده بودم، کمی زودتر رسیدم و مربی آینده ام را که 
کمی دورتر ایستاده بود، دیدم. او هم از دیدن شاگرد جدیدش خوشحال می
شد. بدون شک او هم هیجان زده شده بود که می توانست شخصی را این قدر 

نزدیک به هدف تعلیم دهد.

شاید تصور من این طور بود.

رابرت  داشت با یکی از شاگردانش کار می کرد و به من اشاره کرد تا از 
تِرِدمیل  برای گرم شدن، استفاده کنم. دستگاه با یک شیب رو به باال تنظیم 
شده بود. متوجه شدم شاگردش باید خانمی هم سن و سال من باشد. در 

تصوراتم خودم را با او مقایسه می کردم.

او نه تنها اندام تراشیده ای داشت، بلکه رنگ پوستش هم برنزه بود. با آن 
تاپ و شلوار خیلی شبیه سارا بود. در آن لحظه، برای نخستین بار احساس 

Robert    [
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انداختم؛ ضعیف،  نگاهی  بازوهایم  به  مهتابی سالن  نور  زیر  کردم.  نگرانی 
ناتوان و تاحدودی خام بودند. 

یک دقیقه صبر کنید! قرار نبود مرا به وحشت بیاندازند. اگر طبق جدول 
زمانی عمل می کردم، هیکل من هم تراشیده می شد. روی تردمیل شروع به 
تمرین کردم. قدرتم پنهان شده بود و منتظر بود تا خودش را نشان دهد. 
بعد از چند جلسه تمرین و قرار گرفتن زیر نور آفتاب من هم مثل آن زن 
می شدم. با این حال، آیا سارا در سلول زندانش فراموش کنم که ارا در زندان 

آموزش می دید. ؟؟؟؟

به جای دیگری نگاه کردم و آی.پادم را روشن کردم. طولی نکشید که 
مربی ام به سمت من آمد، لبخندی تشویق آمیز زد و گفت: "پانزده دقیقه تمرین 
کن، بعد درباره ی اهدافت صحبت می کنیم. من دارم با یکی از شاگردانم کار 

می کنم."

پانزده دقیقه؟ جدی می گفت؟ یادم هست جایی خوانده بودم که تنها هشت 
دقیقه برای هر کس کافی است. اما نمی خواستم در نخستین برخورد با مربی
ام او را ناامید یا تصحیح کنم، بنابراین فقط لبخند زدم و کاری را که  گفت، 

انجام دادم.

بعد از این که پانزده دقیقه ام تمام شده، دستگاه را خاموش کردم و به 
اتاق حاوی کمد خانم ها رفتم تا خودم را وزن کنم. فراموش کرده بودم که 
این کار را انجام دهم و فکر می کردم مربی ام به این اطالعات نیاز داشته باشد. 
برای این کار باید از کنار همان زن قوی عبور می کردم.  وقتی از کنارش رد 

شدم، من را صدا زد.

در حالی  که نفس نفس می زد، پرسید: "با رابرت تمرین می کنی؟"، در حالی 
که بطری آبم را سر می کشیدم، سرم را به نشانه ی تأیید تکان دادم.

"داره منو می کشه!". در حالی که به زحمت تردمیل می زد، نفس زنان ادامه 
داد: "من به تمرین کردن عادت دارم، ولی رابرت در سطح دیگری است."

موزیکم را قطع کردم و گفتم: "اما شما قوی هستید..."

سرش را تکان داد به این معنی که  .....

رابرت از آن طرف سالن مرا صدا زد و اشاره کرد که به اتاقش بروم. با 
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اعتمادبه نفسی کم تر از زمانی که وارد سالن ژیمناستیک شدم، به جلو رفتم.

زیر لب گفتم: "رفته بودم خودم را وزن کنم."

اما رابرت عالقه ای به وزن ام نداشت. او می خواست بداند تا چه حد قوی 
هستم.

او پرسید: " با خودت حوله آورده ای؟"

عرق  به ندرت  تمرین  موقع  که  دادم  توضیح  برایش  و  "نه"  دادم  جواب 
می کنم. با نگاهی به گذشته، دقیق تر بود که بگویم به ندرت تمرین می کنم.

چاق یا الغر؟
دقیقا به یاد نمی آورم که چگونه تحقیر شدم اما این، بخشی از آن روز 
است؛ مرا به وسط سالن راهنمایی کردند، همیشه فکر می کردم ارزیابی ها در 
اتاق خصوصی انجام می شوند.  وقتی به فضای بازی رسیدیم، رابرت به من 

اشاره کرد که ده تا بروم.

می دانستم منظورش شنا است، فقط مطمئن نبودم چه نوعی را می خواهد. 
"منظورت شنای دخترانه روی زانوهاست؟" 

"نه،  بلند کرده بود، گفت:  در حالی که مدادش را به حالت تهدیدآمیزی 
مدل معمولی".

تمرینات را درهم و برهم، لرزان و به شکل بدی انجام دادم.

رابرت بدون آن که استراحت دهد، گفت: "خب لیزا، ادامه بده! حاال بیست 
و پنج تا پرش."

دستپاچه شدم. می دانستم این تمرین آسان است، اما یادم نمی آمد چه
طور می توانم آن را انجام دهم.

از رابرت پرسیدم: "باید دست هام رو اون باال بزنم؟"

او جوابی نداد.

که  همان طور  دادم.  انجام  می کردم،  فکر  که  آن طور  را  پرش  بیست وپنج 
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ناشیانه می پریدم، متوجه شدم توجه عده ی دیگری را به خود جلب کرده ام. 
حتا پسرهایم نیز سرشان را تکان می دادند و به من می خندیدند.

رابرت گفت: "دراز بکش و ده تا شنای دیگه برو".

 نفس زنان در حالی که سعی می کردم وقت تلف کنم، پرسیدم: "منظورتان 
شناست یا تمرین های قدرتی یا چیز دیگر؟"

جواب داد: "شنا"

اما این بار  برایم سخت تر بود. بازو هایم می لرزید. رقت انگیز بود، کم و بیش 
روی شکمم باال و پایین می رفتم. 

رابرت گفت: "بیست وپنج تا پرش دیگه انجام بده."

دوباره  بنابراین  دهم،  انجام  درست  را  تمرین ها  بار  این  می خواستم 
پرسیدم: "باید دست هام رو اون باال بزنم؟"، صدایم نشان می داد که به شدت 

تحت فشار هستم.

او گفت: "مهم نیست... برو!"

خب،  برای من مهم بود، همچنین  برای بچه هایم. وقتی می دیدند مادرشان 
وسط سالن و جلوی دیگران ناشیانه باال و پایین می پرد، خجالت می کشیدند. 

اما این تازه شروع درد و رنج هایم بود. در تمرین بعدی، باید با استفاده 
از صندلی سعی می کردم پا هایم را از پشت بلند کنم. این تمرین را بلد بودم.

دسته ی صندلی را گرفتم و منتظر دستورات شدم.

"پانزده بار پاهایت را باال و پایین کن."

زانو هایم را تا کمر باال بردم، فکر می کردم حالتم قابل تحسین است.

"نه، این طوری نه! باید کامال پاهایت صاف باشد و آن را تا این اندازه باال 
بیاوری"، و دستش را باالتر از کمرم قرار داد.

پا هایم را تا جایی که می توانستم باال بردم، اما نمی توانستم به آن نقطه 
برسم.

او با حالتی تشویق آمیزگفت: "باالتر."
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آیا این یک شوخی بود؟ پانزده بار؟ حتا نمی توانستم یک بار هم آن را 
انجام دهم. چند بار توانستم پایم را به دستش برسانم  تقریبا صفر بار اما 

فکر کنم دستش را باالتر برده بود!

فکر کنم تمرین بعدی کار با وزنه بود، اما در ذهنم همه چیز محو است. 
یک جفت  با  او  کند.  انتخاب  وزنه  یک جفت  رابرت  تا  نشستم  نیمکت  روی 
قدرتم  با  را  او  می خواستم  این بار  زدم.  لبخند  برگشت.  کیلویی  یک  وزنه ی 

متعجب کنم.

گفتم: "رابرت، من معموال از وزنه های پنج کیلویی استفاده می کنم."

او گفت: "بیا اول این ها را امتحان کنیم."

وزنه ها را با دست های لرزان و عرق کرده برداشتم.

"آنها را این طوری بلند کن." 

سرم را به نشانه ی این که می دانم، تکان دادم.

به راحتی وزنه ها را بلند کردم.

نه،  اون طوری  گفت:  می داد،  تغییر  را  بازویم  کمی جهت  که  حالی  در  او 
این طوری. رو به باال و رو به پایین."

از چند سانتی متر  بیشتر  را  نمی توانستم وزنه ها  بود.  اشتباه  یک چیزی 
تکان  را  بازوهایم  نمی توانستم  بود، چون  به خاطر شنا  احتماال  کنم.  جابه جا 
دهم.  دست هایم را پایین آوردم و دوباره سعی کردم. همچنان نمی توانستم 
وزنه ها را بیشتر از چند سانت جابه جا کنم. با تعجب به رابرت نگاه کردم. 
او می خواست یک جفت وزنه ی سبک تر بیاورد. درواقع می خواست سبک ترین 

وزنه ی سالن را بیاورد. چه طور چنین چیزی امکان  داشت؟

یا بعضی وقت ها  "راستش من معموال وزنه های پنج کیلویی  با لکنت گفتم: 
شش کیلویی برمی دارم."

"دستت را درست باال نمی بری." 

 وقتی درد و رنجم به باالترین حد رسید، رابرت دوباره مرا به اتاقش برد. 
قفسه ی سینه ام درد می کرد، پایم می لرزید و تصویری که از خودم به عنوان 

سارا کانر درست کرده بودم، آسیب دیده بود!
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حتا یک بخش از ارزیابی را با موفقیت انجام ندادم.

 رابرت نموداری رسم کرد. وزنم را پرسید و آن را یادداشت کرد. سپس 
زانو و کتف چپم  که  دادم  برایش توضیح  نه.  یا  دیده ام  پرسید که آسیبی 
آسیب دیده است. آن را یادداشت کرد. سپس دستگاهی شبیه گیم پد]6] به 

من داد.

رابرت گفت: "این را با هر دو دست جلوی خودت نگه دار. جریان برق را 
از بدنت عبور می دهد و درصد چربی بدنت را نشان می دهد.”

او دکمه را فشار داد و مکث کوتاهی کرد تا عددی روی صفحه ی نمایش 
ظاهر شود.

من خیلی تعجب نکردم، اما رابرت با دیدن درصد واقعی چربی ام، خیلی 
شگفت زده شد.

گفتم: “شاید آن را درست نگه نداشته بودم.”

دوباره آن را تکرار کردیم. میزان چربی یک درصد زیادتر شده بود.

“شاید آب بدنم کم شده.”

در همان زمان الک سرگردان وارد اتاق شد و پرسید:

“من می تونم امتحان کنم؟” 

وای! درصد چربی او ]/] درصد بود.

“مامان، مالِ تو چه قدر بود؟”

 بدون جواب دادن او را از اتاق بیرون کردم. 

رابرت در حالی که سرش را تکان می داد، یک ورق کاغذ که روی آن دو 
عکس بود، درآورد. عکس ها شبیه یک تکه گوشت بودند. یکی بدون چربی و 

دیگری باچربی بود. من شبیه دومی بودم.

“ما اصطالحا افرادی مثل تو را “الغر پرچرب” می نامیم.”

وحشت زده شدم و بالفاصله اعتراض کردم که من یک فرد بسیار فعال و 
gamepad    6: گیم پد یا دسته بازی وسیله ای است برای کنترل بازی که در دست جای 

می گیرد و به کامپیوتر یا تلویزیون متصل می شود. معموال برای بازی هایی مانند ایکس باکس یا آتاری 
استفاده می شود. م



7[

مجموعه ی ترس و شگفتی

بیش از حد پرکار هستم. نمی خواستم روی صندلی پالستیکی باشگاه بنشینم 
و اجازه دهم مربی ام هرچه می خواهد به من بگوید.

رابرت سرش را به نشانه ی آگاهی از این مسأله تکان داد و گفت: “از آن 
جایی که فعال و پرکار هستی، احتماال به قدر کافی پروتئین نمی خوری تا نیاز 
بدنت رفع شود. بنابراین بدنت به جای سوزاندن چربی، برای به دست آوردن 

انرژی، ماهیچه ها را  می سوزاند.”

وقتی متوجه تعجب من شد، ادامه داد: “درست شبیه خوردن استیک است. 
چه کار می کنی؟ چربی را می بری و گوشت را می خوری. بدنت هم همین طور 
ماهیچه ها،  رفتن  تحلیل  با  می خورد.  را  ماهیچه هایت  یعنی  او گوشت،  است. 
قدرت بدنی ات کم می شود. تنها راه، تمرینات قدرتی است که باعث بازسازی 

ماهیچه ها می شود.”

از من  قابل توجهی درشت تر  در تکمیل توهینات اش، به چند زن که به طور 
بودند، اشاره کرد و گفت، اگرچه ممکن است هر کس فکر کند درصد چربی 
آنها بیشتر از من است، اما این طور نیست. او همچنین گفت که بیشترین میزان 

چربی من در ناحیه ی میانی بدن یا رانم نبود، بلکه در بازوهایم بود!

متاسفانه قسمتی را که فکر می کردم قوی ترین جای بدنم باشد، بدترین جا بود.

تمام تصویری که از خودم و سارا در حال بارفیکس رفتن داشتم، محو 
شدند. اکنون باید درست انتخاب می کردم؛ آیا واقعا می خواستم ماهیچه هایم را 
بسوزانم و خود را ناتوان کنم؟ آیا از این که مرا “الغر پرچربی” یا “پهلوان

پنبه” بنامند، خوشحال بودم یا آماده بودم تا واقعا قوی شوم. با این شرمندگی، 
تصمیم گرفتم که قوی شوم. مشکلم خوش هیکل بودن در لباس ها نبود. موضوع، 

پیدا کردن نقطه ضعف و تبدیل نقطه ی آسیب پذیر بدنم به منبع قدرت بود.

نیازی نبود وزن کم کنم، باید قدرتم را بیشتر می کردم.

متوجه شدم وزن به تنهایی انعکاس دقیقی از ساختار بدنی ام نیست. من 
قدرت  آیا  باشد،  بسته  راه ها  همه ی  وقتی  بودم؟  چه چیزی ساخته شده  از 
ایستادگی در برابر تست ارزیابی را دارم؟ می توانستم مسافت کوتاهی را 
می شد،  بیشتر  مسافت  اگر  اما  بدوم.  کوتاه،  پرش های  و  سرعت  حداکثر  با 
انصراف می دادم. ولی چرا؟ زیرا ضعیف تر از آن بودم که بتوانم سنگینی 
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این بار را تحمل کنم.

به  کنم،  بلند  محدود  جایگاهی  از  را  کوچک  وزنه های  می توانستم  فقط 
همین دلیل  وقتی رابرت وزنه را در موقعیت خاصی گذاشت، نتوانستم آن را 
بلند کنم و وقتی روی ماهیچه هایی که ضعیف و آسیب پذیرتر بودند کار کرد، 

قدرتم از بین رفت. 

چنین تغییری در نگرشم وجود  داشت که حتا  وقتی این کلمات را تایپ 
می کنم، مجبورم در برابر میل به ورزش کردن مقاومت کنم. به باشگاه رفتم 
را  آنچه  می خوانند.  ضعیف  مرا  ببینم  که  این  نه  هستم،  قوی  کنم  ثابت  تا 
می شنیدم، دوست نداشتم. اما چه خوب که حقیقت را بدانم و بگذارم راه خود 
را در زندگیم باز کند تا از این طریق بتوانم نقاط ضعفم را به قوت تبدیل کنم. 

اکنون باید نقاط ضعفم را بشناسم تا راهی برای تبدیل آنها به قوت بیابم.

به تنهایی قادر به یافتن نقاط ضعفم نیستم، برای این کار به یک مربی نیاز 
دارم؛ این بدان معنی است که باید مبلغی هزینه کرده و کمی درد را تحمل کنم.

مردم شکست ناپذیر
پس از این اتفاق، به فکر فرو رفتم که چند نفر از ما، نه از نظر جسمانی 
بلکه از نظر روحانی، پوست و استخوان روی چربی هستیم؟ در ظاهر موزون 
و متناسب هستیم، اما اگر وزنه ی سنگینی روی دوش زندگی مان قرار گیرد، 
نمی توانیم آن را تحمل کنیم. روی سطوح صاف به راحتی گام برمی داریم، اما 
زندگی مانند تردمیل نیست که بتوانیم آن را کنترل کنیم. ما در مسیر خداوند 

هستیم و احساس می کنم که سرعت و شیب این مسیر بیشتر است.

چرا این تجربه ها را با شما در میان گذاشتم؟ زیرا به عقیده ی من بدن 
عیسی مسیح تکمیل بود و قیام شکت ناپذیری  داشت. اما این، تنها ایده ی من 

نیست. خداوند می گوید:

پایمال کن زیرا که شاخ تو را آهن خواهم  "ای دختر صهیون برخیز و 
نمود و قوم های بسیار را خواهی  برنج خواهم  را  تو  ساخت و سم های 
کوبید و حاصل ایشان را برای یهوه و دولت ایشان را برای خداوند تمامی 

زمین وقف خواهی نمود." )میکاه ۳:۴](
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توجه داشته باشید که خدا از کلمه ی نامرئی استفاده نکرد، بلکه کلمه ی 
شکست ناپذیر را به کار برد. دختران او باید در زمین حضور مؤثری داشته 
باشند. چه مدت است که فکر می کنید شکست ناپذیر هستید؟ شاید مدت ها پیش، 
از زمانی که به عنوان یک دختربچه بازی می کردید. قرار نیست که در تاریکی 
پنهان شوید و به دنبال یک گریزگاه باشید، بلکه باید حامل نور و امید باشید. 
ناپذیر صهیون باشید. حتا  باید دختر پیروز، شکست  ناپذیر و تسخیر  شما 
اکنون نیز می توانم بشنوم "ای دختر، برخیز و استوار، رو به جلو حرکت کن! 

چراکه خداوند می خواهد شکست ناپذیر باشی!"

اغلب با پاالیش روح مان، قدرت روحانی مان نیز افزایش می یابد. میکاه ۴ 
این مسأله را روشن تر بیان می کند:

"ای دختر صهیون مثل زنی که می زاید درد زه کشیده، وضع حمل نما زیرا 
بابل رفته  که االن از شهر بیرون رفته، در صحرا خواهی نشست و به 
در آن جا رهایی خواهی یافت و در آن جا خداوند تو را از دست دشمنانت 
که  می گویند  شده  جمع  تو  بر  بسیار  امت های  االن  و  داد.  خواهد  رهایی 
صهیون نجس خواهد شد و چشمان ما بر او خواهد نگریست. اما ایشان 
تدبیرات خداوند را نمی دانند و مشورت او را نمی فهمند، زیرا که ایشان را مثل 

بافه ها در خرمنگاه جمع کرده است." )میکاه ۴: 0]]](

وعده ای که این پیام می دهد را دوست دارم.  وقتی زمین می خورید،  وقتی 
دشمنان تان نزدیک اند، خداوند مشغول است تا شما را مانند طال، پاالیش  کند. 
خداوند از هر حادثه ای جهت آبدیده کردن، ارزشمند و بقا پذیر کردن قومش 

استفاده می کند.

گاهی اوقات هنگامی که رسانه ها یا مردم از مسیحیان انتقاد می کنند، کمی 
از آنچه می گویند، واقعیت  دارد. ما باید این نقد را با فروتنی بپذیریم و بررسی 
کنیم که ارزیابی آنها تا چه حد درست است. اگر کسی ما را خشن یا نامطبوع 
خواند، به جای رد این ارزیابی، باید در پرتو کالم خداوند نگاهی به خودمان 

بیاندازیم و خودمان را بررسی کرده و اگر نیاز بود، معذرت خواهی کنیم.

او،  است. گاهی حمالت  اتهامات ظالمانه ی دشمن، شیطان،  نوبت  سپس 
فقط مشتی دروغ است مانند زمانی که به خداوند توهین می کند. گاهی حمالت 
محکوم  را  خداوند  خدا،  فرزندان  که  زمانی  مانند  است،  محض  او شرارت  
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می کنند )دادگاه تفتیش عقاید را تجسم کنید(. این حمالت را نمی توان با مذاکره  
پاسخ داد، بلکه باید با بیان حقیقت و ایمان به خدا بر آن غلبه کرد.

"آنان با خون بره و با کالم شهادت خود بر او پیروز شده اند. زیرا که جان 
خود را عزیز نشمردند، حتا تا به مرگ." )مکاشفه ]]:]](

وقتی میکاه ۴: ۳] را می خواندم، گویی صدای فریاد خداوند را می شنیدم 
اما  کرده اید،  نابود  مرا  قوم  می کنید  فکر  است! شما  بس  "دیگر  می گفت:  که 
این طور نیست بلکه آنها را آماده کرده اید." اسراییل سرمشق ماست. هنگامی 
با قدرت علیه آنها برخاستند،  بنی اسرائیل سرگردان بودند، دشمنان شان  که 
اما این سختی باعث پاکسازی زندگی شان شد و درست زمانی که دشمنان 
تصور می کردند پیروز شده اند، خداوند قوم خود را آشکار کرد: پیروز و از 

نو ساخته شده! 

خیانت
ارزیابی  یک  با  را  آن  کنیم؟  شروع  را  قدرتی  تمرینات  این  چگونه  پس 
صادقانه از شرایط روحانی فردی و گروهی آغاز می کنیم. استفاده از کلمه ی 
الغر در این زمینه  ظاهرا لحن آرامتری دارد. این موضوع مقایسه می شوند 
با کالم عیسا مسیح به عنوان یک تعلیم  دهنده. آیا این نوع ارزیابی را در کتاب 
مکاشفه خوانده اید؟ فقط دو کلیسا از هفت کلیسا در این آزمایش قدرت موفق 

شده اند. حال دو ارزیابی از کسانی که شکست خورده اند را بیان می کنیم:

"از اعمال تو آگاهم. آوازه ی زنده بودنت بلند است، اما مرده ای. بیدار شو 
و آنچه را بازمانده و در آستانه ی مرگ است، استوار گردان! چرا که اعمال 
تو را نزد خدایم به کمال نیافتم. پس آنچه را یافته و شنیده ای، به  یاد  آر؛ 
آن را نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی، دزدانه به سراغت خواهم آمد و 
تو آن ساعت را که به سراغت می آیم، نخواهی دانست." )مکاشفه ۳: ]۳(

همان طور که فعالیت های جسمانی ام به جای افزایش قدرت عضالنی ام، باعث 
کاهش آن شد، فعالیت های روحانی ام هم، باعث افزایش قدرت روحانی ام نمی

شود، بلکه حواس ما را نسبت به کارهای خداوند پرت می کند. عیسا مسیح 
نمودار پیشرفت کلیسا را این گونه ترسیم می کند:
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اعمال تو را می دانم؛ می دانم که نه سردی و نه گرم. و کاش یا این بودی 
یا آن. اما چون ولرمی، نه گرم و نه سرد، چیزی نمانده که تو را چون تف 
اندوخته ام و به چیزی  "دولتمندم؛ مال  از دهان بیرون بیندازم. می گویی: 
محتاج نیستم." و غافلی که تیره بخت و اسف انگیز و مستمند و کور و 

عریانی. )مکاشفه ۳: ]]7](

این یعنی چه؟ آیا خداوند کسانی را که در خانه  زندگی می کنند، بی خانمان 
و ثروتمندان را مالل

تصور می کردند، تا زمانی که عیسا مسیح آنها را نسبت به شرایط واقعی شان 
آگاه کرد. چرا شبان خوب ما باید تا این حد ... خشن باشد؟ او، خودش پاسخ 

این سؤال را می دهد:

"من کسانی را توبیخ و تأدیب می کنم که دوستشان می دارم. پس به غیرت 
بیا و توبه کن." )مکاشفه ۹:۳](

خداوند در مورد شرایط روحانی ما صادق است، چراکه ما را دوست 
کنیم.  برای  زندگی  بهترین شکل  به  بتوانیم  تا  تعلیم می دهد  را  ما  او  دارد. 
رسیدن به این تحول، مسیح ما را تکان می دهد تا عمل درست را انجام دهیم. 
یا احساس گناه جواب دهیم.  با شرمندگی  او را  نیازی نیست  راهنمایی های 

درعوض راه خود را بیابیم و با جدیت از پی خداوند بدویم.

موازنه ی بار
قبال هم گفته بودم که کتف و زانوی چپم مرا اذیت می کرد. هنگام ارزیابی 
به  با خود  را  به سفر می رفتم، کیف هایم  بار که  متوجه علت آن شدم؛ هر 
استراحت،  با  می کردم.  استفاده  بدنم  از سمت چپ  فقط  و  می بردم  هواپیما 
شانه و زانوی چپم التیام یافتند و با ورزش، سمت چپ بدنم قوی تر شد. با 
استفاده از هر دو طرف بدنم برای حمل کیف و کامپیوتر، دوباره بدنم را به 
حالت تعادل برگرداندم. چند نفر از ما از نظر روحانی آسیب دیده ایم، تنها به 
این دلیل که فقط از یک سمت بدن مان  برای به دوش کشیدن مشکالت استفاده 
می کنیم؟ این امر نه تنها نشان دهنده ی نیاز به مردان و زنان، یا هر دو قسمت 
بدن مسیح، برای تحمل وزن است، بلکه این را نیز نشان می دهد که چگونه 
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ما به عنوان یک فرد باید خود را از لحاظ جسمی و روحی قوی کنیم. اکنون 
زمان آن است که مراقبت از زخم های قدیمی را کنار گذاشته و با خداوند رو 

به جلو حرکت کنیم.

در مزمور ۴۴]خداوند تصویری زیبا از پسران و دختران خود در حالی که 
باری را بر دوش می کشند،   ترسیم می کند:

و  بود،  خواهند  برومند  نهال های  همچون  جوانی  در  ما  پسران  "آن گاه 
)مزامیر  دختران ما همچون ستون های خوش تراش برای ساختمان قصرها." 

)[[:[۴۴

در ترجمه ی New Living Translation آمده است: “باشد که پسران 
ما در جوانی، شکوفا شوند”، به این مسأله فکر کنید: نسلی از پسرانی که 
اوج شکوفایی و موفقیت باشند، یعنی در حالی که هنوز جوان هستند،  در 
نیکی خداوند را افزایش، گسترش و رونق دهند. چه تضادی با آنچه که به 
ما آموزش داده اند، وجود دارد: پسران در سنین نوجوانی و دهه ی بیست 

زندگی شان قدرت و نشاط جوانی را هدر می دهند.

کلمه ی  شدم  متوجه  شده اند.  تشبیه  ستون  به  دختران  فوق  آیه ی  در 
“ستون” دارای دو معنی اصلی است: در معنای نخست، وسیله ای است برای 
نگهداشتن چیزی مانند: پایه، دکل، تیر یا ستون. و در معنای دوم “رهبر و 
راهنما” است که تمام کلمات ذکر شده در باال برای این معنی هم صدق می کند.

به باور من خدا در این آیه تصویری معمارگونه از خانه اش ارائه کرده 
است. آیا ما زنان آماده ایم تا به عنوان چیزی فراتر از یک شی تزئینی به کار 

برده شویم؟ آیا می توانیم ستون هایی برای سقف خانه ی خداوند باشیم؟

باز هم به مسأله ی قدرت و آموزش های مورد نیاز  برای دستیابی به آن 
می رسیم.

یکی جایزه  تنها  اما  میدان مسابقه، همه می دوند،  نمی دانید که در  "آیا 
مسابقات شرکت  در  هر که  ببرید.  که  بدوید  چنان  می برد؟ پس شما  را 
می جوید، در هر چیز، تن به انضباطی سخت می دهد. آنان چنین می کنند 
غیرفانی  تاجی  تا  می کنیم  چنین  ما  ولی  آورند؛  به دست  فانی  تاجی  تا 
به دست آوریم. پس من این گونه می دوم، نه چون کسی که بی هدف است؛ 
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و مشت می زنم، نه چون کسی که هوا را بزند؛ بلکه تن خود را سختی 
به  موعظه  از  پس  مبادا  می دارم،  نگاهش  خویش  بندگی  در  و  می دهم 

دیگران، خوْد مردود گردم." )اول قرنتیان ۹: ۴]7](

کنارگذاشتن محدودیت های قبلی
بودم،  شنا  تیم  یک  دبیرستان عضو  در  نبودم.  خوبی  ورزشکار  هرگز 
زیرا آب را خیلی دوست  داشتم اما هرگز برای برنده شدن، شنا نمی کردم. این 
کار را صرفا برای تمام شدن کار انجام می دادم. به جایگاه سوم یا چهارم 
از مسابقات شنا  آن قدر  باشم.  آخر  نفر  نمی خواستم  فقط  بودم،  راضی  هم 
بدم می آمد که  قبل از هر مسابقه مریض می شدم.  برای آرام شدن به خودم 
می گفتم: "فقط یک دقیقه سخت شنا کن. بعد همه چیز تمام می شود و می توانی 

پیش دوستانت بروی."

متأسفانه هرگز متوجه نشدم که تیم ام به من نیاز دارد. فقط به خودم، 
به فکر هم تیمی هایم  ترسم و بی انگیزه بودنم فکر می کردم. چون هیچ وقت 
نبودم، به خودم هم فشار نمی آوردم. نمی خواستم برنده شوم، و هرگز هم 
این کار را انجام ندادم.  نه تنها فرد مفیدی برای تیم ام نبودم، بلکه وبال گردن 
آنها بودم. از برنده شدن بیشتر از باختن می ترسیدم. اگر برنده می شدم، باید 
این برد را همیشه حفظ می کردم، اما حاضر نبودم  برای چنین وضعی بهایی 
بپردازم.  می ترسیدم با وجود همه ی تالش هایم برنده نشوم و این  برایم خیلی 
دردناک بود. بنابراین از 70 تا 80 درصد توانم استفاده می کردم، نه بیشتر. 
واقعا نمی دانم چرا چنین انتخابی داشتم اما می دانم که بی تفاوتی دیگر برایم 
قابل قبول نیست  به ویژه بی تفاوتی روحانی.  وقتی به این حقیقت پی بردم که 
زندگی  فراتر از خودم و متعلقاتم است، شروع به مقابله با تمام محدودیت های 

قبلی ام کردم.

دهید.  ممکن  انجام  را  کار  همین  باید  هم  ماده شیر  کردن  بیدار   برای 
این  اما  بخورید  نیرومندشدن، شکست  برای  تالش خود  نخستین  در  است 
نیز بخشی از فرایند یادگیری است. هیچ کس را نمی شناسم که بتواند کاری 

بزرگ را همان باِر اول عالی انجام دهد.
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دوم پطرس ۳: ] و 7 می گوید:

تا شما را به تفکری سالم  یادآوری نگاشتم  نامه را به قصد  "... هر دو 
برانگیزانم. 

و به همان کالم، آسمان ها و زمیِن کنونی برای آتش ذخیره شده است و تا 
روز داوری و هالکت بی دینان نگاه داشته می شود."

توجه داشته باشید که خود شما باید ذهن تان را آماده نگه دارید. شما این 
قدرت را دارید که هر روز انتخاب کنید که ذهن تان متمرکز باشد یا آشفته و 
پریشان. هوشیار باشید چون که خداوند آرام است. فقط خداوند می تواند هر 
نادرستی را درست کند. او همیشه آماده و مطمئن از پیروزی است.  وقتی 
خداوند اعلی علیین عالمت می دهد، آیا شما هم مانند ماده شیر قوی و آماده ی 

حمله هستید؟

و  کند  ارزیابی  را  قدرت تان  خدا،  کالم  پرتو  در  روح القدس  بگذارید 
سختی های زندگی،  برای آموزش دادن به شما باشد تا شما را شکست ناپذیر 
کند. بگذارید کالم خدا و تعالیم روح القدس نقاط ضعف و زخم های زندگی تان 
را برطرف کند. به جای آن که به این فکر کنید که در این لباس ها چه طور به 
نظر می رسید، فکر کنید با این روح چه نوع هویتی دارید. مهم تر از همه، از 
قدرت خود نهراسید. مانند ماده شیر با قدرت خود، خدا را جالل دهید. به یاد 
داشته باشید زمانی که زمین را ترس فراگرفته و مردم نمی دانند چه اتفاقی 
خواهد افتاد، خدای آسمان و زمین و خالق هستی از شما می خواهد این ترس 

را در زندگی تان نشان دهید.

شگفتی  باعث  شما  مورد  در  چه چیزی  دارید؟  ایمان  مسأله  این  به  آیا 
می شود؟ آیا می توانید با قلب تان بشنوید؟ آیا می دانید چه طور باید برنامه

ریزی کرد؟ آیا ماهر یا خالق هستید؟ مادر هستید یا معلم؟ آیا می توانید یک 
سمینار یا جلسات خانوادگی برگزار کنید؟ آیا می توانید یک اتاق به هم ریخته 
را زیبا و منظم کنید؟ آیا شما صفحه ای هستید که منتظر است چیزی روی 

آن نوشته شود؟

به  به عنوان فردی قدرتمند که  تا زمانی که جایگاه مان را  از ما  هیچ یک 
خواهر  داشت.  نخواهیم  رضایت  احساس  نیابیم،  می دهد،  نیرو  هم  دیگران 
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ماده شیر من! ما به قدرت بی پروای شما نیاز داریم، زیرا به شکلی شگفت انگیز 
زیباست.
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باید همسایه ی خود را خشنود سازد، در  ما  از  "هر یک 
)رومیان  بنایش شود."  باعث  نیکو باشد و  او  آنچه برای 

)[:[[

آن  متوجه  به ندرت  که  دارد  وجود  وقار  نوعی  ماده شیر ها  دنیای  در 
در  مستندی  فیلم  وقتی  من  باشیم.  حیات وحش  در  که  آن  مگر  می شویم، 
دیدم،  جنوبی  آفریقای  در  گربه سانان  اسکان  و  زندگی  نحوه ی  خصوص 
متوجه این مسأله شدم. راوی در ابتدای فیلم، داستان دو گروه شیر که به 
گروه  می کرد.  تعریف  بودند،  آورده  پارک حفاظت شده  یک  به  را  آن ها  تازگی 
در  این سه شیر  بود.  نر جوان  و یک شیر  ماده شیر جوان  دو  اول شامل 
یک منطقه ی کوچک که به طور موقت با حصارهای الکتریکی محصور شده 
بود، زندگی می کردند. نگهبانان بخشی از حصار را که به منطقه ای وسیع و 
ناشناخته منتهی می شد، برداشتند. شیرها که از این باز شدن ناگهانی کمی 

وحشت زده بودند، نمی دانستند چه طور باید واکنش نشان  دهند.

نگهبانان که این واکنش را پیش بینی می کردند، راهکاری برای ایجاد انگیزه 
آن ها  کردند.  ارایه  ناشناخته،  دنیای  این  به  ورود  جهت  جوان  شیرهای  به 
آن ها را  تا گرسنگی،  ندهند  به شیرها غذا  به مدت چند روز  تصمیم گرفتند 

برای ورود به این مکان جدید و یافتن طعمه ترغیب کند.

من با عالقه کار های نگهبانان پارک را دنبال می کردم؛ آن ها الشه ی یک 
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گوزن نر را از پشت کامیون به بیرون انداختند، درست در محدوده ی جدید. 
مشام شان  خورد،  به  گوزن  بوی  و  وقتی  می کردند  تماشا  بادقت  شیر ها 

سرشان را بلند کردند. 

اگرچه شیر های جوان گرسنه بودند، اما محتاط هم بودند. شیر نر تمایلی 
که  حالی  در  او  نداشت.  آفریقایی  بوته زار  آن  در  خود  امن  محل  ترک  به 
تماشا می کرد، ماده شیرها به طرف خروجی حصار رفتند. آن ها با تردید قدم 
برمی داشتند. جایی را که حصار قبلی قرار  داشت، بررسی  کردند. سپس هر 
دو، هوا و زمین را بو کردند. بعد پشت حصاری مخفی شدند. برگشتند و 
جلوی راه ورود مکثی کردند.  ظاهرا می خواستند از آنچه که اتفاق افتاده بود، 
سردربیاورند و این که چه طور چنین مسیری ناگهان جلوی آن ها باز شده 

بود. آیا این یک حقه بود؟

باالخره یکی از ماده شیر ها تصمیم گرفت کاری بکند. گرسنگی بر تردید، 
غلبه کرده بود. او شجاعانه از قلمروی خود خارج و به الشه ی گوزن نزدیک 
او را دعوت  نگاهی کرد. گویی  به خواهرش  نیمه ی راه برگشت و  شد. در 
مدتی  دوم  ماده شیر  شود.  ملحق  او  به  حصار  دیگر  طرف  در  تا  می کرد 
همان جا ماند، سپس خودش را به خواهرش رساند. هر دو با هم دور گوزن 
چرخیدند و او را بو کردند. می خواستند مطمئن  شوند همه چیز رو به راه است. 
اما شیر نر عقب ایستاد. او در حالی که تماشا می کرد، شیر های ماده مشغول 

خوردن شدند.

شکار خوبی بود، گوشت تازه ای  داشت. اما به جای آن که به جشن شان 
ادامه دهند، کاری کردند. ماده شیر ها گردن و ساق گوزن را گرفتند و الشه ی 
گوزن را به طرف محوطه بردند تا شیر نر هم از غذا بهره مند شود. کار آن ها 
مرا به فکر فرو برد. از این که شیر ُمردد را نیز وارد ماجرا می کردند، تحت 
تاثیر قرار گرفتم. از این که نمی خواستند بدون شیر نر از این غذا بخورند، 

لذت بردم.

خیلی زیباست که زنان می دانند چه طور باید این کار را انجام دهند.
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کمک به افراد متزلزل
آیا اجازه می دهیم که خواهر ماده شیرمان  به عنوان یک الگوی باشکوه با 
ما صحبت کند و الهام بخش ما در رفتار و عکس العمل مان باشد؟ آیا ما از آن 
نوع زنانی هستیم که تالش می کنند محبتی را که خداوند پیش روی دخترانش 

قرار داده، احیا کنند؟

بله، می دانم برگشتن و انتظار دیگران را کشیدن، سرعت شما را کند می کند، 
ولی فقط در ابتدا این گونه است. گسترش نیکی، سخاوت و ِخَرد همیشه در پایان 
برنده است. وقتی خدا آزادی و زندگی جدیدی به قوم خود می بخشد، بعضی از 
ما با شادی و امید آن را در آغوش می کشیم، بقیه مردد هستند و منتظر می مانند 

تا ببینند چه اتفاقی می افتد. عده ای نیز در برابر آن مقاومت می کنند. 

تمام دختران خداوند برخیزند و در راه  این است که  امید و دعای من 
در  که  کسانی  بگذارند.  قدم  کرده،  تعیین  برای مان  خدا  که  هدفی  و  آزادی 
راه  در آستانه ی  که  را  باید کسانی  باثبات ترند،  و  آزادتر  قوی تر،  راه حقیقت 

ایستاده اند، به جلو رفتن تشویق  کنند. 

من رومیان باب ]] که این مسأله را به خوبی توضیح داده، بسیار دوست 
دارم:

"ما که قوی هستیم، باید ناتوانی های ضعیفان را متحمل شویم و در پی 
خشنودی خویش نباشیم. هر یک از ما باید همسایه ی خود را خشنود 

سازد، در آنچه برای او نیکو باشد و باعث بنایش شود."

)رومیان ]]: ]](

قوی تر ها موظف اند قدم پیش بگذارند و دست کسانی را که تردید دارند، 
متزلزل شده اند یا عزم و اراده ی ضعیفی دارند، بگیرند. من عاشق تماشای 
این مسأله هستم. بسیاری از زنان، پیر و جوان، احساس می کنند چیزی بزرگ 
در وجودشان است. آن ها می خواهند به جلو حرکت کنند و حریمی که آن ها 
که  آنچه  مقابل  راه  ایستاده اند،  آن ها در آستانه ی  برگرفته، بشکنند.  را در 

خداوند می خواهد واردش شوند، اما همچنان مردد هستند.

چندی پیش پس از اتمام جلسه، دختر جوانِ دوست داشتنی و مشتاقی نزد 
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من آمد. رویای خداوند آن قدر در درون او بزرگ بود که او در این مالقات 
فضا یا زمان الزم  برای بیان آنچه که با آن درگیر بود را به دست نیاورد. 
بنابراین به خانه رفت، ای میلی برایم فرستاد و در آن تمام احساساتش را بیان 
کرد. بعد احساس شرمندگی کرد، اما نیازی نبود که شرمنده باشد. پس از 
خواندن حرف هایش، متوجه ترس و نگرانی  او شدم. چه قدر کلمات او شبیه 

احساسی بود که من هم زمانی در گذر از این مرحله، تجربه کرده بودم.

اغلب، کافی است بدانیم که دیگران پیش از ما از پل عبور کرده و راهی 
مطمئن به طرف دیگر پیدا کرده اند. گاهی برای افرادِ ُمردد، دیدن خواهری 
که به سالمت از این مسیر عبور کرده، کافی است تا وارد عمل شوند. با نگاه 
به عقب می توان با او ارتباط برقرار کرد: "خواهر! من اینجا هستم. نه تنها همه 

چیز روشن است... بلکه بسیار خوب است!"

برداشتن بارهای مذهبی
زنانِ دیگر، اغلب دچار تردید می شوند. اگرچه هر روز زنان زیادی آزادی

اما برخی دیگر هنوز  می کنند  داده، کشف  قرار  آن ها  برای  را که خداوند  ای 
اسیر بارهای مذهبی هستند. تنها در دهه ی گذشته، از زنان دعوت کردند تا 
از زنان و کلیساها همچنان برای  در مجامع مختلط صحبت کنند. بسیاری 
پذیرفتن این آزادی در حال مبارزه هستند. این مساله قطعا در مورد من هم 

صدق می کرد.

بود چند  اما کافی  بودم،  نترس  با دختران خدا شجاع و   هنگام صحبت 
مرد به جمع آنها اضافه شود تا خیس عرق شوم. همیشه از این که مرتکب 
اشتباهی شوم، عصبی و وحشت زده بودم تا این که یک روز صبح کشیش و 
یکی از دوستان شجاعم مرا صدا زدند تا از من بخواهند که به این مشکل 
خاتمه دهم. آن ها از من پرسیدند: "چرا نمی توانی همان طور که با زنان رفتار 

می کنی، با مردها هم رفتار کنی؟"

صادقانه جواب دادم: "واقعا نمی دانم...."

که  می خواهیم  ما  دهی؟  خاتمه  وضعیت  این  به  سریع  می توانی  "خب، 
تردیدهایت را کنار بگذاری!"
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سالمی  داشته  محیط  که  این  کلیسا  برای  داد.  تکان  مرا  آنان  حرف های 
را  باور  این  من  تردید  اما  داشت.  نیاز  دو  هر  مرد  و  زن  به صدای  باشد، 
همیشه  من  واقع،  در  نمی کردم.  بلند  باقدرت  را  صدایم  من  می کرد.  خراب 
جلوی مرد ها حالتی پوزش طلبانه داشتم نه به خاطر کتاب مقدس، بلکه به خاطر 
جنسیتم.  وقتی این مسأله را به من تذکر دادند، سعی کردم آن را اصالح کنم. 

هنوز هم ترجیح می دهم با زنان صحبت کنم، اما اگر از من بخواهند برای 
مردان این کار را انجام دهم،  دیگر از آنها عذر خواهی نمی کنم. طبق تجربیاتم 
وقتی مردی از شما می خواهد که صحبت کنید، منتظر شنیدن حرف حساب 
است.  وقتی آن ها شما را تشویق و تصحیح می کنند، متوجه می شوید که در 
قضیه  این  عکس  مواقع،  بیش تر  متأسفانه  اما  هستید.  واقعی  دوستان  میان 

صدق می کند.

"بارهای توان فرسا را می بندند و بر دوش مردم می گذارند، اما خود حاضر 
نیستند برای حرکت دادن آن حتا انگشتی تکان دهند." )متا ۳]:۴(

رهبران مذهبی عصر عیسا  وقتی می دیدند دیگران تحت شریعت رفتار 
احساسی  داشتند؟  حدس من  نظر شما چرا چنین  به  می بردند.  لذت  می کنند، 
این است که آن ها وقتی می دیدند مردم طبق قوانینی که ایشان وضع کرده اند 
زحمت می کشند، احساس برتری می کردند. این احساس باعث می شد آن ها 

خود را نزدیک تر به خدا بدانند و از خود راضی باشند.

آیه ی باال به نکته ی مهمی اشاره می کند. قانون خدا نوعی ضیافت بود، نه 
یک جور تحمیل بار. غذا به انسان نیرو می دهد، اما کار آن را مصرف می کند. 
نماینده ی  باید  ما  کند،  آن شرکت  در  می تواند  هر کسی  که  این ضیافت  در 
به  را  خداوند  بی پایان  محبت  باید  ما  باشیم.  رفتار  و  اعمال  در  خداوند 
دیگران بدهیم. این امر مستلزم آن است که از قید محدودیت های دینی که بر 

دوش دختران و پسران خدا قرار داده شده است، رها شویم. 

شاید با خود می گویید: منظورتان این است حتا اگر زن یا مرد مجردی هم 
باشم، می توانم در این راه خدمت کنم؟ بله! درست است. بیایید این مطلب را 
که می گوید  برای خدمِت مسیح باید متاهل باشید، دور بیاندازیم. پولس متاهل 
نبود. بگذارید این مسأله که زنان فقط می توانند با بچه ها خوب کار کنند، نه 
نوجوانان را بررسی کنیم )آیا نباید بیش تر نگران این مسأله باشیم که چه 
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کسی با بچه هایمان کار می کند؟!( آیا می توان گفت  پیش از آن که درباره ی 
وعده های خدا صحبت کنیم، باید کامل و بی عیب و نقص باشیم؟! 

جهان  تهوع  باعث  تظاهر،  این  برای  ما  اصرار  و  نیست  کامل  هیچ کس 
پیرامون مان می گردد. دیگر تظاهر بس است. بیایید اشتباهات مان را بپذیریم، از 

آن ها درس بگیریم، به جلو قدم برداریم و عیسی مسیح را جالل دهیم. 

آیا مایل به استفاده از آزادی مان برای برداشتن باری که مذهب به اشتباه 
بر دوش دیگران قرار داده، هستیم؟ هرگاه خداوند ما را به انجام کاری جدید 
ده سال گذشته  در  دارد.  ما هم وجود  اشتباه کردن  احتمال  می کند،  دعوت 
کلیسا پیشرفت های زیادی کرده و این هیجان انگیز است، اما همه از سرعت این 
پیشرفت آگاه نیستند. خدا همچنان مشغول است؛ مشغول بازکردن درهایی 
که پیش از این بسته بودند و ایجاد اشتیاق در دل مردم تا کاری  کند که بر 

ترس هایشان غلبه کنند.

ای میلی از خانمی دریافت کردم که سهچهار سال پیش در یکی   اخیرا 
از جلسات آموزشی ام شنیده بود که زنانِ تقدیس شده و مسح شده، باید در 
زیرا  بود،  او  برای  ابتدا هشداری  در  مفهوم  این  بگویند.  خانه ی خدا سخن 
خالف تمام باورهایش بود. حرف های من باعث گیج شدن آن زن شده بود. 
اما باگذشت زمان همچنان که او دعا و مطالعه می کرد، خداوند آموزش های 
مرا تایید و همان مسیر را پیش روی آن زن باز کرد. او در آن نقطه، متوجه 
شد چالش هایی که هنگام شنیدن حرف های من پیدا کرده بود، از جانب خداوند 
بوده است. ناراحتی  او به این دلیل بود که خداوند در این باره با او صحبت 
با کالمم در  اکنون زمان برداشت بذری بود که سال ها قبل، من  کرده بود. 

زندگی این زن کاشتم.

ما موظف هستیم که حقیقت عشق را بگوییم و به گونه ای زندگی کنیم که 
دیگران تشویق شوند در این سفر با ما همراه شوند. قرار نیست در بیداری

مان، افراد ضعیف  و گرسنگان را رها کنیم.

حزقیال ۹]:] این سؤال را مطرح می کند: "مادر تو چه بود؟ ماده شیری 
در میان شیرهای نر."]]]

 وقتی  برای نخستین بار این آیه را خواندم، با خود گفتم: منظورش چیست؟ 
NLT    [
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برای روشن شدن مطلب، حزقیال  ۹] را دوباره خواندم؛ تصویر ماده شیری را 
ترسیم می کرد که در حال بزرگ کردن دو توله اش بود تا آن ها را شیرهای نر قوی 
بار آورد. با خود اندیشیدم: می خواهم یاد بگیرم ماده شیری در میان شیرهای نر 
باشم. چه کسی دوست ندارد زنی باشد که قدرت تربیت کردن دختران  و پسران  
قوی را  داشته باشد؟ من این افتخار را داشتم که در دنیای بسیاری از زنان 
پذیرفته شوم، اما می خواهم زندگیم در میان مردان نیز به همان اندازه، پرثمر و 
ارزشمند باشد. می خواهم زندگی تمامی افراد هراسان و ضعیف را بهبود بخشم. 
می دانید چیست؟ شما هم این گونه هستید. خداوند طبیعت دخترانش را به گونه ای 

خلق کرده که میل به تربیت دیگران  داشته باشند.

امید  دادن به ناامیدان
گاهی وقت ها کمک کردن به افراد مردد، به سادگی نشان دادن امید است. در 
سفری که اخیرا با موسسه ی  الیف.اوت ریچ به کامبوج داشتم، شب ها وقتی در 
خیابان ها پرسه می زدم، با دخترانی که اسیر روسپی گری شده بودند، صحبت 
می کردم. هر وقت به این دختران شبگرد نزدیک می شدم، جبهه می گرفتند و 
مسخره بازی درمی آوردند. هر بار که به یک دختر تنها یا گروهی از آن ها 
نزدیک می شدم، این وضعیت تحقیرآمیز وجود داشت. آن ها سوال هایم را با 
یک کلمه جواب می دادند و با خودشان می خندیدند. مطمئنا تعجب می کردند 
که چرا یک زن سفیدپوست میانسال آمریکایی، با آن ها صحبت می کرد.  اما 

وقتی گفت وگویمان پیش می رفت، می توانستم درباره ی رویا هایشان بپرسم:

کار  آن  دهید،  انجام  کاری  بتوانید  اگر  زندگی تان چه می خواهید؟  "برای 
چیست؟"

بی تردید، از تصور این که زندگی شان چیزی فراتر از این باشد، حالت چهره
شان تغییر می کرد. آیا در میاِن یک کابوس، کسی از آن ها می خواست رویابافی 
کنند؟ ناگهان به همان سرعتی که مترجم ام می توانست ترجمه کند، جواب می دادند: 

"می خواهم آرایشگر شوم."

"می خواهم یک رستوران داشته باشم."

“می خواهم مغازه ای  داشته باشم که در آن چیز های زیبا بفروشم.”
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نگاه  من  به  تحقیر  دیده ی  به  مردم  تا  دهم  انجام  کاری  هر  “می خواهم 
نکنند.”

“می خواهم به قدر کافی پول درآورم تا بتوانم مقداری هم  برای خانواده ام 
بفرستم.”

می کنار  را  فریبنده شان  ژست های  وقتی  نداشت.  تمامی  حرف هایشان 
گذاشتند،  برای چند دقیقه شبیه همان دختران نوجوانی که بودند، می شدند.

آن ها می دانستند چه می خواهند، اگر فقط قفس شان یک دِر باز می داشت! 
تا جایی که امکان داشت، به آن ها پیشنهاد کمک برای فرار از زندان شان را 
دادیم. عده ای کمک ما را قبول کردند. اما تنها کسانی که می توانستند بر شرم 
خود غلبه کنند، جلو آمدند. گناه و شرم، بسیاری از این دختران را به اسارت 

درآورده بود. 

نیاز ها کافی  از  ناامیدکننده ای، رویابافی و آگاه بودن  در چنین شرایط 
افتاده و شکست خورده  دام  به  این طور  که  موارد، کسی  اکثر  در  نیست. 
می کند.  پنهان  حصاری  در  را  خود  باشد،  هم  باز  کامال  در  حتا  اگر  باشد، 
بنابراین برای کمک به این دختر ها و رهایی از روسپیگری، محبت را برایشان 
به ارمغان بردیم. مسیح را به آن ها معرفی کردیم. به آن ها گفتیم مسیح از 

آن ها حمایت می کند و این که او به تنهایی امید همه ی ناامید ان است.

این که او را در قلب و زندگی خود وارد کنند، بستگی به خودشان دارد. 
من و تو می توانیم در کنار دیگران قدم برداریم و آن ها را تشویق کنیم تا رو 

به جلو حرکت کنند، اما در نهایت انتخاب با آن هاست. 

واقعیت  زندگی یک ماده شیر 
ابتدای  در  که  برویم  مستند  فیلم  آن  ماده شیر های  دوباره سراغ  بیایید 
فصل از آن ها صحبت کردم. چرا آنها الشه ی گوزن را  برای شیر نر آوردند 
تا بخورد؟ مطمئنا گزینه های دیگری هم  داشتند. کشیدن الشه ی بزرگ گوزن 
و بردن آن درون حصار، کار اشتباهی بود، بنابراین شیر نر می توانست به 
ضیافت آن ها ملحق شود. گزینه ی راحت تر این بود که خودشان می خوردند 
تا سیر شوند، سپس مابقی را  برای شیر نر می گذاشتند تا هر وقت تصمیم 
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را  می توانستند سهم خودشان  یا  بخورد.  و  برود  تنهایی  به   گرفت، خودش 
از بدن گوزن  ببرند. بردن قسمت هایی  نر  باقی مانده  را  برای شیر  بخورند و 
از  با چیزی است که  از حمل کل الشه بود. رفتار آن ها در تضاد  ساده تر 
قانون جنگل انتظار داریم. اگر حیات وحش مبتنی بر بقا است، چرا این شیر های 
ماده این قدر سخاوتمند بودند؟ این را هم فراموش نکنیم که سهیم شدن غذا با 

یک شیر نر گرسنه، به معنی غذای کم تر  برای آن ها بود.

شاید این ماده شیر ها چیزی را می دانستند که ما فراموش کرده ایم. گرچه 
آن ها جوان و نابالغ بودند، اما طبق غریزه می فهمیدند که آینده ی خود و بقای 
بچه هایشان، رابطه ای تنگاتنگ با نحوه ی ارتباط شان با شیر نر دارد. آن ها 
به گونه ای رفتار کردند که شیر نر، آن ها را در فصل بعدی قدرتش به خاطر 
داشته باشد. آن ها قدر شیر نر قدرتمند را می دانستند و از پنهان شدن او در 
بوته ها چشم پوشی کردند. زیرا روزی می رسد که او کامال بزرگ و شجاع 
می شود و به یاد می آورد که ماده شیر ها در زمانی که او جوان بود و آن قدر 
ترسیده بود که نمی توانست آنچه  را که مال خودش بود، ادعا کند، برایش 
غذا آورده بودند. در آن روز او می دانست که می تواند به آن ها اطمینان کند 
و با آنها زندگی تشکیل دهد. غریزه ی شیر های ماده، غرور و افتخار شیر نر 

را حفظ می کرد.

چند نفر از ما چنین طرز فکری داریم؟

یا بهتر بگویم، آیا طرز فکر من هم مانند آن هاست؟

و یا این که ما یک شیوه ی نه چندان نجیبانه را برای ادامه ی حیات اتخاذ 
" هی، خیلی بد است که دوباره به آنجا  این گونه رفتار می کنیم:  کرده ایم؟ آیا 
برگشته ای. اوضاع من اینجا رو به راه است. خداوند در حال برپایی ضیافتی 
 برای دخترانش است. اگر مایل نیستی به ما بپیوندی، در قلمروی خود بمان 

و همان طور باش!"

بدین معنا  اکنون کم برداریم،  اگر  بیاموزیم:  این حقیقت را  باید عاقالنه 
از  افتخارآمیز هیچ گاه  اعمال  آینده هم کم به دست می آوریم.  نیست که در 

بین نمی روند.

به ما قدرت داده شده تا به دیگران خدمت کنیم، نه  این که مقام خود را 
باال ببریم )به رومیان ]]:] مراجعه کنید(. اگر کسی این اصل را می دانست و 
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به آن پایبند بود، بسیاری از مشکالت جهان حل می شد. اگر می دانستیم قدرت 
ناتوان و ترسو است، آن گاه همه چیز خوب  افراد ضعیف،  به  ما برای کمک 
می شد. من ایمان دارم که همه ی ما دوست داریم در پایان این زندگی، صدای 

مسیح را بشنویم که می گوید: "آفرین بر تو بنده ی خوب و وفادار!"

برخاستن  برای انجام خدمات عالی
واژه ی “خدمت”]]] چندین کاربرد دارد؛ هم اسم است و هم فعل. به عنوان 
کردن"  معاینه  و  کردن،  تنظیم  کردن،  بررسی  کردن،  "تعمیر  معنی  به  فعل 
است. عیسی مسیح با قربانی کردن خود "خدمت" بزرگی به بشریت کرد و 
ما را شایسته ی حضور در برابر خداوند مقدس کرد. بنابراین باید طوری 
زندگی  کنیم که نمایانگر این خدمت زندگی بخش باشیم. او شکسته، تا ما احیا 
شویم. کلمه ی خدمت به عنوان اسم، به معنی "مراسم، تشریفات و آیین های 
مذهبی" است. گاهی وقت ها ناراحت می شوم از این که فراموش کرده ایم هدف 
خدمت کلیسا این است که یاد بگیریم چگونه به خدا و دیگران خدمت کنیم. 
تعداد زیادی از مسیحیان با انتظار ات نادرست دور هم جمع می شوند. آن ها 
می خواهند بدانند خدا چگونه به آن ها خدمت می کند. به جای آن، بیایید برای 
کمک به افراد مردد و متزلزلی که در داخل یا خارج از ساختمان های ما قرار 

دارند، دور هم جمع شویم. 

بیایید با وعده ی آزادی، خدمت و فرصت های تازه ای که پیش رویمان 
است، در مسیری که خدا برای مان تعیین کرده، قدم برداریم تا دیگر کسی در 

این راه زمین نخورد.

من این مسئولیت را بسیار دوست دارم: 

بنگرند  دیده ی خادمان مسیح و کارگزارانی  به  ما  به  باید  "پس همگان 
که رازهای خدا به آنان به امانت سپرده شده است. و حال انتظاری که از 

کارگزار می رود این است که امین باشد." )اول قرنتیان ۴: ]](

ما راهنما هستیم نه یک مامور امنیتی، و موظیم که دیگران را به سلطنت 
ما  داریم.  نگاه  دور  االهی  راز  از  را  آنها  که  این  نه  دعوت  کنیم،  خداوند 

Service    [
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راهنما یانی مطمئن با دانش دقیق هستیم. بیایید با اطمینان در مسیری که خدا 
 برای ما باز کرده، حرکت کنیم و در صورت لزوم دست دیگران را بگیریم 

تا زمین نخورند.

شما باید به عنوان دختر خداوند، سخاوتمند و نجیب باشید. زندگی خدا 
به  پیوستن  با  شما  محدودکننده اند.  قوانین،  که  حالی  در  است  رهایی بخش 
مسیح، از قانون "چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان" آزاد شدید. 
با این حال، بسیاری از کسانی که کور و بی دندان هم هستند، در اطراف بدن 

مسیح حرکت می کنند. 

هرگز فراموش نکنید که چه کسی هستید  قوی، باشکوه، شجاع، خشن، 
محافظ و آرام. خداوند بارها و بارها قدرت فرزندان سلطنتی خود را با شیر 

و ماده شیر مقایسه کرده است:

"مثل شیر نر خود را جمع کرده، خوابید. و مثل شیر ماده کیست که او را 
برانگیزاند؟" )اعداد ۴]:۹(

اگر شما طبیعت شجاع و خشن خود را فراموش کنید، جان تمام کسانی که 
محافظت از آنها به شما سپرده شده است، به خطر خواهد افتاد. بدن مسیح از 
نگهبانان نجیب و قدرتمندی تشکیل شده که می دانند خداوند گستره ی عظیمی 

را پیش روی ما باز کرده است.

خواهران، شیرزنان و دوستان عزیز...

"ما بی پرده با شما سخن گفتیم و دل خود را بر شما گشودیم. ما محبت 
خود را از شما دریغ نمی داریم. شمایید که مهر خود را از ما دریغ می کنید. 
ما  بر  را  خود  دل  نیز  شما  می گویم؛  سخن  فرزندانم  همچون  شما  با 

بگشایید.")دوم قرنتیان 6: ]]۳](

می شنوید؟ از ما دعوت شده تا به فضای گسترده ی خدا وارد شویم. این 
دیدن  نیستید  برای  مجبور  اکنون.  و  اینجا  است،  آزاد  زندگی  دعوتی  برای 
ملکوت منتظر بمانید، قدرت ملکوت بر روی زمین پخش شده است. خدا شما 

را محدود نمی کند.

نکرده  غلبه  آنها  تردید  بر  گرسنگی  فشار  که  زمانی  تا  ماده شیر ها  اما 
بود، از قلمروی خود خارج نشدند. به همین ترتیب، عدم بینش و عطش ما 
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 برای داشتن چیزهای بیشتر مانع از آن می شود که به دنیای ناشناخته ها قدم 
بگذاریم. این که جسور یا اسیر باشیم، بستگی به این دارد که به خودمان، 
و  تاریک  محلی  را  بیرون"  "آن  دنیای  اگر  می کنیم.  نگاه  چگونه  خدا  و  دنیا 

وحشتناک تصور کنید، وحشتناک به نظر خواهد رسید.

چشم هایتان را باز کنید و به یاد آورید که چه کسی هستید  کسی که 
حامل نور است و به هر کجا که می رود، تاریکی را کنار می زند: "شما، ای 
فرزندان، از خدا هستید و بر آن ها غلبه یافته اید، زیرا آن که در شماست بزرگ
تر است از آن که در دنیاست")اول یوحنا ۴:۴(. این یک مسابقه نیست. روح

القدس در درون شما بر هر مخالفتی که ممکن است در این دنیا با آن مواجه 
شوید، غلبه می کند. این خداوندِ اعلی علیین است که شما را صدا می زند. او 
پسر خود را فرستاد تا بر روی صلیب بمیرد، تا شما بتوانید از زندگی به 
مرگ و از مکان های تنگ این جهان، به گستره ی ابدی برسید. حتا  پیش از آن 
که نخستین نفس را بکشید، او راهی برای رهایی شما از اسارت آماده کرده 
بود. می بینید که راهی را باز کرده است تا از اسارت نجات پیدا کنید. او خود 
را محدود کرد تا زندگی کوچک و بسته ی ما را تجربه کند تا شما بتوانید در 

آزادی گسترده ی ملکوت به او ملحق شوید.

حتا اکنون نیز او هر یک از ما را صدا می زند و می گوید: "صلیب خود را 
بردارید و داخل شوید!"
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"هر بار که زنی را آزاد می کنیم، مردی را آزاد کرده ایم."   

مارگارت مید]]]

نر  شیرهای  ندارد.  وجود  جنسیتی  اشتباه  هیچ گونه  شیرها  دنیای  در 
تالشی برای ماده بودن نمی کنند و شیرهای ماده نیز تالشی برای نر بودن 
نمی کنند. هیچ یک از آنها رقابت یا تقلیدی از نقش دیگری نمی کند. هر دو در 
را  فرد خود  به  منحصر  قوت  نقاط  و  می کنند  آسودگی  احساس  قالب خود 
جشن می گیرند. در گله، عالوه بر شیرهای نر و ماده، شیرهای نر و ماده ی 
و  تغذیه  هنگام  در  به خصوص  آنها  نقش  که  دارد  وجود  نیز  رهبر  یا  آلفا 

خوردن غذا واضح تر می شود.

شیرهای نر، تنها گربه سانانی هستند که بین جنس نر و ماده شان تفاوت 
قابل توجه و چشمگیری وجود دارد. اصطالحی که برای توصیف این تنوع 

به کار برده می شود، “دو شکلی جنسیتی” است.  

که  می باشند  بزرگ  یال  یک  دارای  گردن شان  اطراف  در  نر  شیرهای 
صورت آنها را مانند قابی در خود جای داده است. این یال، شیر نر را متمایز 
و نقش او را به عنوان رهبر گله مشخص می کند و چهره ی پرابهتی به شیر در 

Margaret Mead    [
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دشت آفریقا می دهد. عدم وجود یال در شیرهای ماده به آن ها رنگ یک پارچه 
می دهد که می توانند بدون مشاهده شدن، برای شکار خود کمین کنند. بدون 
وزن اضافه ی یال، شیرهای ماده می توانند مسافت طوالنی تری به تعقیب شکار 

بپردازد.

شیرهای نر و ماده ی سالم، می دانند که به یکدیگر نیازمند می باشند و هرگز 
آرزوی زیستن بدون دیگری را نمی کنند. در دنیای آن ها، نیروی هر کدام به 
اندازه ی دیگری دارای اهمیت است. شیرهای نر محافظت می کنند، شیرهای 
ماده مهیا می کنند. این تعادل حیاتی به معنای زیست و سالمتی است. شیرهای 
ماده ی خود  قدرتمند  بدون کمک شریک  اقدامی  نمی خواهند  آلفا هرگز  قوی 
انجام دهند. در دنیای شیرها، شیرهای نر برای گردآوری شیرهای ماده و 
دسترسی به قلمرو آنها، می جنگند. چرا این گونه است؟ شیر ماده، نه شیر نر، 
منطقه را کنترل می کند. شیر نری که رهبری گله را برعهده دارد، هر دو یا سه 

سال تغییر می کند اما شیرهای ماده باقی می مانند.

شیر نر آلفا می داند که اگر بخواهد در اوج بماند )نه صرفا وجود داشته 
باشد(، باید قدرت خود را به ماده شیر نشان دهد. او برای داشتن بچه هایی 
ماده او  دارد.  نیاز  قوی  ماده شیر  کمک  به  کنند،  حفظ  را  گله  بتوانند  که 

شیرهای ضعیف و منفعل را دور خود جمع نمی کند به این امید که آنها را به 
زور تسلیم کند، او به دنبال ماده شیرهای کارآمد می گردد. 

توانایی  اثبات شده و  را می پذیرد که مهارت شان  نر، ماده شیرهایی  شیر 
شکار کردن و تربیت توله ها را دارند و نیز می توانند قلمرو آنها را گسترش 
دهند. شیرهای نر به دنبال آنهایی می گردند که بتوانند قدرت خود را نشان 
این شیرهای ماده فراهم کنندگاِن خوبی  آنها می فهمند که  دهند، بدین ترتیب 
بچه هایشان  آموزش  برای  خوبی  مادران  می توانند  نیز  و  هستند  غذا  برای 
باشند )شیرهای نر مسئول تربیت توله ها نیستند(. شیرهای ماده ی قوی و 
نر شانس  به شیرهای  امر  این  که  دارند  باروری  به  بیش تری  تمایل  سالم، 

جفت گیری و تولید توله های قوی تر را می دهد.

توله های  برای  نمی توانند  به خوبی  بدانند  که  صورتی  در  ماده  شیرهای 
خود غذا فراهم کنند، یا به خوبی توسط شیرهای نر محافظت نمی شوند، اقدام 
به تولید مثل نمی کنند. به همین دلیل، آنها شیرهای نر آلفا را که قوی  تر هستند، 
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به شیرهای نر ضعیف ترجیح می دهند. شیر یا شیرهای نر رهبر )که معموال 
از آذوقه،  باشند که  این حق را داشته  باید  برادر می باشند(  نر  چندین شیر 
قدرت و غذایی که ماده شیر برای گله فراهم می کند، لذت ببرند. این امتیاز به 

واسطه ی یک نمایش قدرت میان گروه شیرهای نر به دست می آید. 

این جنگ زمانی پایان می یابد که شیر ضعیف تر توسط شیر قوی تر فراری 
داده شود. گاهی اوقات شیر نر آلفا، رقیب خود را می کشد. اگر شیر ضعیف

تر زنده بماند، تبعید شده و مجبور به ترک قلمرو می شود که به معنای از 
دست دادن حق شکار است. او می تواند از آنجا رفته و به دنبال ماده شیرهای 

دیگری بگردد یا به الشه خواری تنزل پیدا کند.

شیرهای ماده در جایگاه تماشاچی به مشاهده می نشینند. آنها می خواهند 
که قوی ترین شیر، پدر فرزندان شان شود و از آنها در مقابل حمالت و اذیت ها 
محافظت کند. شیرهای ماده به درگیر کردن شیرهای نر به مبارزه با یکدیگر 
شهرت دارند تا مطمئن شوند که چه کسی قوی تر است، سپس برنده را انتخاب 
اثبات  به  با برنده شدن در قلمرو خود، شایستگی خود را  نر  می کنند. شیر 

می رساند.

مشخص کردن شیر برنده، وفاداری ماده شیر را به همراه دارد. ممکن 
است دیگر شیرهای نرِ باقی مانده در گله رانده شوند. اگرچه ممکن است شیر 
نر آلفا دوستان خود را رها کند، اما به هیچ وجه ماده ها را رها نمی کند. نه فقط 
به این دلیل که آنها را برای تولید مثل می خواهد، بلکه به این خاطر که آنها غذا 
فراهم می کنند. شیر نری که قوی تر و قدرتمندتر باشد و بتواند توجه ماده

شیرها را به خود جلب کند، سلطان باشکوه حیوانات است.

زمانی که افراد پیرامون شما می دانند که تمام سعی تان را برای حفاظت از 
آن ها انجام می دهید، دیگر نیازی به نشان دادن تسلط تان نیست. شیر نر امنیت 
را برای ماده شیرها و بچه های خود فراهم می کند. تنها آنانی که از قدرت خود 

مطمئن نیستند، سعی می کنند بر دیگران تسلط داشته باشند. 

شیر نر قدرتمند، برای نمایش قدرت خود نیازی به تعدی کردن به شیرهای 
ماده ندارد. چه چیزی را باید ثابت کند؟ او برنده است. چه کسی از او برتر 
است؟! همچنین پادشاه ما شیر یهودا، نیازی به تسلط ندارد. او برمی افرازد.

.he elevates
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شیر نر، ماده شیر را به استراحت در سایه ی حمایت خود دعوت می کند و 
ماده شیر نیز، او را برای خوردن غذایی که آورده، دعوت می کند. او از زندگی 
ماده شیر محفاظت می کند و ماده شیر نیز در مقابل به او یادگاری و میراث می دهد.

می آورد؟  ذهن تان  به  را  چه چیزی  بیاندیشید.  تسلیم  کلمه ی  به  لحظه ای 
از  زنان  اطاعت  با  رابطه  در  که  می آورید  یاد  به  را   [[:[ افسسیان  احتماال 
شوهران خود است. جالب است که بسیاری از مسیحیان از این آیه استفاده 
کرده و معانی مختلفی برای این کلمه ایجاد کرد ه اند. من باور دارم که کلمه ی 
تسلیم از آن چیزی که نیت و منظور خداوند بوده است، تحریف شده است. 
بسیاری از زنان مسیحی بر این باورند که ارزش اصلی آنها در توانایی شان 
برای خدمت به مردان نهفته است. آنها پی نبرده اند که خدمت کردن یعنی 
صحبت کردن در کلیسا، با احترام نظرات خود را بیان کردن و یا پذیرفتن 

مسئولیت رهبری.

تعریفی از لغت تسلیم شنیدم که آن را همتراز نقشه ای که خداوند برای 
به   sub پیشوند  قرار می داد:  نه فقط زوج ها،  تمام مسیحیان در نظر گرفته، 
معنی “زیر” و mission به معنی وظیفه و ماموریت است. اگر این دو را کنار 
هم قرار دهیم، می توانیم این گونه نتیجه گیری کنیم که submission به معنی 
“تحت یک مأموریت” است. من و جان، شخصا دارای یک ماموریت مشابه 
هستیم. ما متعهد شده ایم که فرزندانی پاکدامن تربیت کنیم و ازدواجی سالم 
و بانشاط داشته باشیم. در حوزه ی کلیسا نیز وظیفه ی ما حمایت از شبان 

و تقویت افراد است.

اما به این مسأله فکر کنید؛ آیا ما سفیران آشتی خداوند نیستیم؟ آیه ی 
زیر وظیفه ی ما را به عنوان سفیران مرد و زن خداوند بیان می کند:

"به دیگر  سخن، خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می داد و گناهان 
پس  سپرد.  ما  به  را  آشتی  پیام  و  نمی گذاشت،  حساب شان  به  را  مردم 
به آشتی  را  ما شما  زبان  از  که خدا  به گونه ای  سفیران مسیح هستیم، 
می خواند. ما از جانب مسیح از شما استدعا می کنیم که با خدا آشتی 

کنید." )دوم قرنتیان ]: ۹]0](
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خالصه ی کالم: زمانی که ما با محبت با یکدیگر رفتار میکنیم، آنها پی 
می برند که عیسی مسیح ما حقیقی است. این باید هدف مشترک همه ی مردان 
پایان  به  یا پیرو باشد. نیروی زوال  یا متاهل، رهبر  از مجرد  اعم  و زنان، 
رسیده است. بخشش خداوند، هدیه ای رایگان برای همه است. نیازی نیست 
که سرزنش کنیم که آیا قربانی کردن او ما را بی گناه کرده است. دیگر نیازی 
برای احساس تقصیر و گناه نیست، وقتی عیسا با قربانی کردن خود آن را 
برداشته است. خداوند از همه ی ما  مرد و زن می خواهد به دیگران بگوییم 
که او در حال انجام چه کاری است! اما به جای آن، مشغول این هستیم که 
به یکدیگر بگوییم ما چه کاری می توانیم انجام دهیم و چه کاری را نمی توانیم.

او می خواهد ما به کمک یکدیگر و به عنوان افراد تاثیرگذار، مردان و زنان 
را تشویق کنیم که به کشمکش های خود پایان دهند )هرچه که می خواهد باشد( 
و به کار خداوند بپردازند. این مسئله  حل کشمکش باید در تمام بخش های 
روابط انسانی و تعامالت، اعمال شود و فقط شامل جنسیت نمی شود، بلکه 
نژاد، اقتصاد، اجتماع، خانواده و کلیسا را نیز در برمی گیرد. او آشتی را برای 

همه ی ما می خواهد!

"پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ 
هان، همه چیز تازه شده است! این ها همه از خداست که به واسطه ی مسیح 
)دوم  است."  ما سپرده  به  را  آشتی  خدمت  و  داده  آشتی  خود  با  را  ما 

قرنتیان ]: 7]8](

"کسی" به معنای "هر کس" است؛ هر مرد و زن و کودکی که در مسیح 
باشد، از نو متولد شده است. زندگی کهنه از بین می رود. فعل "تازه شدن" 
که در آیه ی باال آمده، فعلی است به معنای "به سرعت رشد کردن]]]". انتخاب 
این کلمه بسیار جالب است، زیرا قارچ به صورت تصاعدی رشد می کند، آنها 
در جایی که چیزی به جز تباهی و خرابی وجود ندارد، به سرعت رشد می کنند 
و تکثیر می شوند. زندگی جدید ما در مسیح، چیزی بیش از مفهوم جایگزینی 

است. این زندگی در درون خود تکثیر می شود و در دسترس همگان است.

شیرهای نر و ماده پیش از این، رابطه شان را با یکدیگر برقرار کرده اند. 
شیرهای ماده می دانند که آنها نیز مانند شیرهای نر دارای ماموریتی هستند. 

]    این فعل در زبان انگلیسی to mushroom است که در معنای فعلی “ به سرعت 
روییدن” و در معنای کلمه “قارچ” است. م
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شیرهای  از  نسلی  که  است  این  آنها  ماموریت  چیست؟  آنها  ماموریت  اما 
برمی خیزند،  آنها  هدف،  این  به  رسیدن  برای  آورند.  وجود  به  را  قدرتمند 
محافظت می کنند و برای جوان ترها غذا فراهم می کنند. شیرهای نر و ماده هر 

دو نقشی در این ماموریت دارند و هیچ یک نقش دیگری را به زور نمی گیرد.

من مشاهده کرده ام چه چیزی باید نظم طبیعی را به دو سوی متضاد 
پیش برد. در یک سر این طیف، زنان تحت عنوان مأموریت، سرکوب شده اند 
الوهیت  تا سطح  را  از زنان ظرافت و زنانگی شان  دیگر، برخی  و در سوی 
ارتقا داده اند که در ادامه کمی بیش تر راجع به این موضوع بحث می کنیم. ابتدا 

می خواهم مثالی از تحریف ماموریت بیان کنم. 

توییتر]۳]

احتماال شما در رابطه با شکل مختصر شده ی ارتباط الکترونیکی به نام 
توییتر شنیده اید. توییتر برای میزان کم اطالعات و فراهم کردن پنجره هایی 

به سوی مسائل زندگی و تفکر مناسب است.

به  را  زنانه"، مفهومی  به سبک  "مبارزه  کتابم تحت عنوان  یک روز در 
تفصیل نقل قول کردم. نقل قولی از یک رهبر بود: "جنسیت به تنهایی نمی تواند 
یک مرد را برای رهبری واجد شرایط و یک زن را رد صالحیت کند. آنچه هر 
دو را واجد شرایط می کند، پاکدامنی است."] توجه داشته باشید که من این 
را به رهبری کلیسا یا ازدواج محدود نکرده بودم، بلکه فقط تاکید کرده بودم 

که پاکدامنی برای صالحیت رهبری  چه زن و چه مرد ضروری است. 

و  گذاشتم  بود،  لینک  فیس بوک]۴] ام  به صفحه ی  که  توییتر  روی  را  آن 
مشغول کارهای روزانه ام شدم. فکر نمی کردم چیزی که گفتم تا این حد بحث 
برانگیز باشد. من فکر می کردم یک این یک امر مسلم است. تصور نمی کردم به 

دنبال این سخن، چه مشاجره ای اتفاق خواهد افتاد.

وقتی بیش از صدها پاسخ دریافت کردم، پی بردم که به نکته ی مهمی 
اشاره کرده ام. هنگامی که من مشغول فعالیت های روزانه بودم، مشاجره ای 
شده  مسیحی خشمگین  زنان  از  کمی  تعداد  بود.  گرفته  فیس بوک شکل  در 

  Twitter    ۳
 Facebook    ۴
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بودند.

زنی نوشته بود: "چه طور جرأت می کنید بگویید اگر یک زن تصور کند که 
پاکدامن تر است، می تواند شوهر خود را رهبری کند؟"

آیا این چیزی است که من گفتم؟!

دیگران مرا متهم به اهانت به کتاب مقدس کردند که می گفت: فقط یک مرد 
می تواند رهبر کلیسا باشد. آیا من به بزرگان کلیسا اشاره کرده بودم؟! سپس 
از زنان برای  با رهبریت به طور کلی شکل گرفت. تعدادی  بحثی در رابطه 
کاربران فیس بوک توضیح داده بودند که یک زن هرگز برای رهبری درنظر 

گرفته نشده است. 

یک دختر جوان و صادق که به دنبال روشن شدن موضوع بود، سوالی 
را مطرح کرد: "آیا شما می گویید همسر یک شبان ارشد، رهبر نیست؟"، پاسخ 

این بود: "نه، او رهبر نیست! او افتخار حمایت از شوهر خود را دارد!".

دیگر گیج شده بودم. همان طور که نظرات رد و بدل می شد، گفت وگو به بحثی 
در رابطه با فرمان برداری تبدیل شد. برخی استدالل می کردند که من یک رهبر 
این دلیل که یک زن بودم. سپس  به  بودم و برخی دیگر می گفتند نه، صرفا 
جیره ای برای من تعیین شد، زیرا من از شوهر خود فرمانبرداری می کردم 
و تحت رهبری او بودم.سپس مقرری ای برای من وضع شد، چون من تسلیم 
و فرمانبردار شوهرم بودم، بنابراین رهبری زیر دست او به حساب می آمدم. 

بیاوریم. چرا هر  منطق  و  دلیل  یکدیگر  با  و  تامل کرده  اینجا  در  بیایید 
وقت بحث جنسیت مطرح می شود، به نظر می رسد برای به منجالب کشاندن 
این خاطر  به  اگر من  رهبر هستم،  است؟  مردان  از  زنان  اطاعت  موضوِع 
است که خداوند مرا این گونه آفریده است. به بیان ساده تر، رهبران کسانی 
هستند که مردم از آنها پیروی می کنند. برخی از ما چه بخواهیم، چه نخواهیم 
رهبر هستیم. خداوند توسط مثالی به ما کمک می کند تا همگی بتوانیم رهبر 
باشیم. برای حل این سردرگمی، بیایید به وظایف یک رهبر که پولس برای 

تیموتائوس برشمرد، نگاهی بیاندازیم.

یک  تنها  وفاداِر  شوهر  مالمت،  از  به دور  باید  کلیسا  ناظر  این رو،  "از 
نه  زن، معتدل، خویشتن دار، آبرومند، میهمان نواز و قادر به تعلیم باشد؛ 
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باید  نیز  پول دوست.  یا  ستیزه جو،  نه  و  مالیم؛  بلکه  خشن،  یا  میخواره، 
چنان  را  فرزندانش  و  برآید  نیک  خویش  خانواده ی  اداره ی  عهده ی  از 
تربیت کند که با احترام کامل، اطاعتش کنند. زیرا اگر کسی نداند چگونه 
مراقبت  را  کلیسای خدا  کند، چگونه می تواند  اداره  را  خانواده ی خویش 
ابلیس  به محکومیت  و  گردد  مغرور  مبادا  نباشد،  نیز  نوایمان  و  نماید؟ 
دچار شود. و باید در میان مردمان بیرون نیز نیکنام باشد تا به رسوایی 
و دام ابلیس گرفتار نیاید.همچنین خادمان کلیسا باید باوقار باشند؛ نه 
دورو، یا میخواره و یا در پی منافع نامشروع. باید راز ایمان را با وجدانی 
پاک پاس بدارند. و باید نخست آزموده شوند و اگر بری از مالمت یافت 

شدند، در مقام خادم کلیسا خدمت کنند." )اول تیموتائوس ۳: ]0](

در آیات باال، پولس به توصیف برخی از ویژگی های یک رهبر مرد می
پردازد. 

و در ادامه می گوید:

بلکه  غیبت گو،  نه  و  باشند،  باوقار  باید  نیز  همسران شان  همین سان،  "به 
معتدل و درخور اعتماد در همه چیز. هر خادم باید شوهر وفاداِر تنها یک زن 
باشد و نیز باید از عهده ی اداره ی فرزندان و خانواده ی خویش نیک برآید. 
خادمانی که نیکو خدمت کرده باشند، به مرتبه ای واال خواهند رسید و در 
)اول  ایمان خود به مسیْح عیسا از شهامتی عظیم برخوردار خواهند شد." 

تیموتائوس ۳: ]]۳](

چرا  است،  عدم صالحیت شان  برای  عاملی  تنهایی  به  زنان  جنسیت  اگر 
که  می برد؟ زمانی  نام  را  برای زنان  از مشخصه های رهبری  لیستی  پولس 
من و جان به دنبال استخدام شخصی در مینیستری خود بودیم، لیستی از 
آنها  بودند،  الزم  فاقد شرایط  متقاضیان  اگر  کردیم.  اعالم  را  الزم  شرایط 
را استخدام نمی کردیم. در این حالت جنسیت آنها )مرد یا زن بودن( اهمیتی 
ندارد. پولس نگفت اگر رهبر، مرد نبود، به او اعتماد نکنید. او گفت اگر مرد 
یا زن از مشخصه های الزم برخوردار نبودند، آنها را منصوب نکنید. تاکید 
پولس بر ویژگی و صالحیت افراد بود. پولس گفت هیچ استثنایی برای زنان 
ممکن  باشند.  برخوردار  یکسانی  استانداردهای  از  باید  آنها  ندارد،  وجود 
است؟ خب،  بودن  زن  یک  بودن، شوهر  ارشد  مسئولیت  آیا  بپرسید  است 
یک زن در آنِ واحد با چند مرد ازدواج نمی کند، اما این دستور برای مردان، 
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منحصر به فرد بود.

در تیموتائوس ۳: ]]۳]، پولس به تیموتائوس درباره ی صالحیت یک 
زن برای رهبری تعالیمی داد و سپس خدمت زنان در کلیسا را نقض کرد. 
چگونه متوجه این مسأله شدم؟ بیایید آیات ] و ] را بخوانیم تا جزئیاتی را 

که برای رهبری مردان گفته شده، دریابیم: 

نظارت  کار  آرزوی  در  کسی  اگر  که  اعتماد  درخور  است  "این سخنی 
بر کلیسا باشد، در پی شغلی واالست. از این رو، ناظر کلیسا باید به دور از 
مالمت، شوهر وفادار تنها یک زن، معتدل، خویشتن دار، آبرومند، میهمان نواز 

و قادر به تعلیم باشد." )اول تیموتائوس ۳: ]](

به لغت "کسی" توجه کنید. در کتاب انگلیسی استاندارد]]] نیز "هر کسی"]6] 
آورده شده و در ترجمه ی New Living نیز عبارت “کسی"]7] آمده است.

چرا این گونه است که زنان می توانند در هر جایی رهبر باشند، به جز کلیسا؟ 
اگر خداوند قبل و بعد از سقوط انسان با دادن قدرت به زنان مشکلی نداشت، 

چرا اکنون پس از رستگاری، ما در دادن قدرت به آنها محتاط هستیم؟

در جایی از فیس بوک بحث میان زنان آن قدر شدت گرفته بود که مردی 
وارد بحث شد و پرسید: “چرا شما زنان علیه خودتان بحث می کنید؟ ما به 
مشارکت شما نیاز داریم، اما شما یکدیگر را از این کار بازمی دارید!”. حقیقیت 
یا  را متوقف  یکدیگر  او می گفت، وجود داشت. ما معموال  آنچه   عظیمی در 
آن که یکدیگر را  به خاطر مسیح تشویق و حمایت  کوچک می کنیم. به جای 
این امر  از  کنیم. ما ستم و جوری را جاودانه و همیشگی می کنیم که ما را 
که می بایست هم به عنوان یک زن باشیم و هم یک مسیحی، بی اثر و منفعل 

می سازد. 

یادآوری کرد  به من  اجتماعی،  این مسأله ی غیرمنتظره  در یک شبکه ی 
که مسأله ی جنسیت نه تنها در خانواده، بلکه در کلیسا نیز باید حل شود. 
دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، نیازمند آن است که قلب واقعی خداوند 
و تمایالت اصلی او را در تمام جنبه های زندگی و رهبری پسران و دختران 

خداوند ببیند.
English Standard Version     [

  Anyone    6
  Someone    7
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تبعیض جنسی
دوست دارم فکر کنم که دیگر نیازی به مقابله با نگرش های تبعیض جنسی 
در کلیسای آمریکا نیست. بله، من عمدا روی کشور خودم انگشت می گذارم. 
پیدا  را  مختلف  دیدگاه های  با  آشنایی  فرصت  که  سفرهایم  طول  در  زیرا 
کرده ام، متوجه شدم که مسأله ی عدم مشارکت زنان در دیگر نقاط جهان 
وجود ندارد. در برخی از ملت ها، کلیسایی بدون مشارکت زنان وجود نمی

داشت.

کرد،  رد  نباید  را  هیچ چیز  و  نیکوست  است،  آفریده  خدا  آنچه  هر  "زیرا 
دعا  و  خدا  کالم  به وسیله ی  چرا که  شود،  پذیرفته  شکرگزاری  با  هرگاه 

تقدیس می گردد." )اول تیموتائوس ۴: ۴](

اگر هر چیزی را که خداوند خلق کرده، خوب و درخوِر پذیرش و قدردانی 
است، پس چه قدر بیشتر مردم باید این مسئله را پذیرا باشند؟ مردان و زنان 

هر دو خوب و نیکو هستند.

اگر چیزی توسط خداوند آفریده شده، پس نباید آن را مسخره کنیم یا 
دور بیاندازیم. تمسخر کردن به معنای خوار شمردن، تحقیر کردن و نیشخند 
زدن است. تمامی این کارها سبب بی ارزش شدن شخص یا چیزی می شود و 

نقش و مشارکت آنها را کم رنگ می کند.

کلمه ی "دورانداختن" کامال گویاست و نیازی به توضیح ندارد، اما اجازه 
بدهید در اینجا به نکته ی ظریفی اشاره کنیم. این فعل مانند افعال "باال انداختن 
و پرت کردن"، می تواند معنای متفاوت، گیج کننده و پیچیده ای داشته باشد. 
چیزی/ قبول  از  و  کردن،  “رد  به  آن  معنای   ،out پسوند  کردن  اضافه  با 

کسی امتناع ورزیدن” تغییر پیدا می کند. از این ناراحتم که این درست همان 
بدون  آنها  می دهد.  رخ  کلیسا  در  زنان  برای  مکرر  به طور  که  است  چیزی 
هیچ گونه خوش آمدی، کنار گذاشته می شوند. بدین ترتیب، ارزش و نقش آنها 
از بین می رود. هر دو جنس زن و مرد، تحت عنوان “سرسپردگی" این مسأله 

را می پذیرند. 

درنتیجه، هم مردان و هم زنان از این نادیده گرفتن ارزش ها رنج می برند. 
بدیهی است که مردان موقعیت رهبری بیشتری را در مقایسه با زنان، در 
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فلج و  بینش زنان  فقدان  دلیل  به  آنها  اوقات  اما گاهی  کلیسا کسب می کنند، 
ناتوان می شوند. اما آیا ما از مردان سپاس گزاریم؟ آیا آنها را همان گونه که 

خداوند می بیند، می بینیم؟ به شکلی خوب؟!

یکدیگر"  با  "خندیدن  درباره ی  من  می کنیم؟  مسخره  را  آنها  رفتار  یا 
نخندیم.  دیگران  و شعف  در شور  که  است  غیرممکن  این  نمی کنم.  صحبت 
حیات ما خود بیانگر حس رضایت خداوند است. من در اینجا درباره ی به 
تمسخر گرفتن جنسیت ها و کم ارزش کردن آنها هشدار می دهم. شرط می بندم 
این مسئله بیش از آنچه که فکر کنید اتفاق می افتد. صنعت سرگرمی ما به طور 

معمول به مردان، و زنان سکسی بی احترامی می کند .

اجازه داده ایم که نگرش تبعیض جنسی، ما را به جایی ببرد که در آن زنان 
نسبت به مردان احساس تنفر می کنند. خب، از این جا به کجا می توانیم برویم؟ 

متاسفانه، برخی از زنان در پاسخ، به سمت یک انزجار افراطی پیش رفتند.

زنان الهی
زمانی که این کتاب را می نوشتم، به طور اتفاقی در سایت آمازون متوجه 
توسط  دو  هر  بود.  قبلی ام  کتاب های  از  یکی  کنار  که  شدم  کتاب  دو  عنوان 
مدافعان االهیات "زنان الهی" نوشته شده بود اعتقاد به خدایان زن یا "خود 
االهه پنداری"، نجوای خداوند را شنیدم: "کتاب را بخرید و ببینید که چگونه 

صدای آنها را از دست داده ایم!"

همان طور که صفحات را ورق می زدم و مطالب و سؤاالت را می خواندم، 
غم و اندوه و دل شکستگی آنها را حس کردم. دو زن قدرتمند و بانفوذ که 
از  برای  می خواست  دلم  بودند.  ناامید شده  و  خورده  زخم  کلیسا  از  عمیقا 

دست دادن این افراد بااستعداد گریه کنم.

از  الهه، در خارج  چرا آنها احساس کردند که چاره ای به جز پرستش 
خانه ی خدا ندارند؟

آیا سواالت شان خیلی زیرکانه بود یا به این مسأله اشاره می کرد که آنها 
وضع موجود را به چالش کشیده اند؟ آیا هوش باالی آنها سبب ترساندن 
رهبران کلیسا شده بود؟ آیا عقیده ی آنها در کلیسا سرکوب شده بود، تنها 
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به دلیل تعریف اغراق آمیز واژه ی فرمانبرداری یا به سبب تنزل رستگاری؟ 

وحشت  به  را  زنان  و  مردان  خود  سواالت  با  زنان  این  بی شک 
انداخته بودند.

اما  باشید،  نکرده  تجربه  را  آنها  ناامیدی  و  هرگز جست وجو  شاید شما 
من قطعا آن را تجربه کرده ام. می دانم که تنها نیستم. ایمیل، نامه و سواالت 
زیادی با این مضمون دریافت می کنم که: "دوباره برایم بگویید که چرا من 

به عنوان دختر خداوند دارای ارزش هستم."

را  کید]8]  مانک  سو  اثر  مرتد"  دختر  "رقص  کتاب  از  گزیده ای  زیر  در 
می خوانیم: به گفته ی خود او، وی پنجر ه ای به سوی تجربه های مشترک یک 

دختر کلیسای انجیلی باز می کند.

که  بود  کسی  دومین  و  کرد  گناه  که  بود  کسی  نخستین  "زن  گفت:  او 
او  که چگونه  می پردازد  درباره ی حوا  به صحبت  او  ادامه  در  آفریده شد". 
برای منفعت مرد آفریده شد و این که چگونه با نافرمانی از خدا و پیشنهاد 

چیدن میوه ی ممنوعه به آدم، ارزش خود را از دست داد...

دلم گرفت. اگر می توانستم احساساتم را با کلمات بیان کنم، به خدا می گفتم: 
"خدایا چگونه توانستی؟"] 

تا درک  ادامه توضیح می دهد که چه شرایط سختی داشت  نویسنده در 
خودش را از خدا با دیدگاه کلیسا وفق دهد. من با این مسأله موافق هستم. 
خداوند هرگز چنین جمع بندی ناامیدکننده و عجوالنه ای را در مورد هیچ یک 

از ما، چه مرد و چه زن انجام نمی دهد.

اگر بگوییم زنان هیچ فرصتی برای رهبری ندارند، تنها به این دلیل که 
حوا و دخترانش به سادگی فریب خورده اند، پس باید از آدم و پسرانش نیز 

انتقاد کنیم. او )آدم( آگاهانه گناه کرد و به اعتماد خداوند خیانت نمود. 

تفاوت گناه آدم و حوا مانند تفاوت میان گناه نفسانی و قتل عمد است. حوا 
غافلگیر شده بود؛ و آدم به خوبی می دانست چیزی را که در تعادل آویخته بود.

"همه ی کسانی که بدون شریعت گناه می کنند، بدون شریعت نیز هالک 
بنا بر  گناه می شوند،  مرتکب  زیر شریعت  که  همه ی کسانی  و  خواهند شد؛ 

Sue Monk Kidd     8
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موازین شریعت داوری خواهند شد." )رومیان ]:]](

این چه جهان مذهبی است که برای خودمان طراحی کرده ایم، وقتی یک 
زن باهوش و در جست وجوی حقیقت نمی تواند پاسخی از این مجرا پیدا کند؟ 
به  مبادرت  دختران مان  که  هنگامی  نکنیم،  اقدامی  پاسخ  یافتن  برای  ما  اگر 

پرسیدن چنین سواالتی می نمایند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ 

 اگر ما به این کار ادامه دهیم، خداوند به مردان کمک می کند. اگر صدای 
زنان خاموش شود، مردان رشد سالمی نخواهند داشت و قوی نخواهند شد. 
آنها با عقیده های ما رشد می کنند، زیرا چالشی که سؤاالت دختران خداوند 
ایجاد می کند، به منظور باال بردن مردان و آزاد کردن آنهاست. اگر فضا برای 
باعث شکل گیری درست شخصیت  آنها  رشد زنان فراهم شود، دیدگاه های 

مردان و اصالح آنها می شود. 

همان طور که مشغول خواندن مقاالت نویسندگان فلسفه ی زنان الهی بودم، 
مسأله ای مرا غافلگیر کرد. پاسخ های پوچی که آنها دریافت کرده بودند، قلبم 

را شکست.

احساس می کنم دریایی از اشک زنان، ما را از هم جدا می کند. آنها را در 
الهه ها  این زنان خود را مرتدان و  ناراحت می شوم.  ساحل دوری می بینم و 
می خوانند، اما من ترجیح می دهم آنها را دوست و دختران خداوند بلندمرتبه 
صدا کنم. اتهامات آنها هنوز با صدای بلند در گوشم زنگ می زند، زیرا در 
شکایت آنها حقیقت بیشتری در مقایسه با پاسخی که دریافت کرده بودند، 

وجود داشت.

در صفحاتی که حاوی مطالب تند و تیزی بود، داستان های غم انگیز زیادی 
خواندم. زنی شهادت می داد که بارها شاهد بوده زنان آمریکایی به خاطر به 
دنیا آوردن دختر از شوهران شان عذرخواهی می کردند. به عنوان مادر چهار 
پسر می توانم بگویم چنین نگرشی غیرقابل فهم است. من از دیدن همسرانی 
که عاشق زنان هستند، لذت می برم. هر چند همسرم تولد هر یک از پسران

مان را جشن می گیرد، اما امیدوار است که دختری داشته باشیم. وقتی این 
داستان ها را برایش تعریف کردم، متعجب شد. اگر دختری را به زندگی مان 

می آوردیم، می توانستیم محبت و اشتیاق مان را به او بیان کنیم.

پیدا  دین  در  مشارکت  برای  فضایی  یا  ارزش  پاسخ،  هیچ  دختران  این 
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نکردند، بنابراین قلمرویی خارج از آنچه به عنوان استبداد مردساالرانه دیده 
بودند، برای پرستش بنا کردند. آنها در جنگل ها و سواحل، به سمت قلمروی 

مهربان تر و آرام تر ملکه  آسمانی حرکت  کردند.

من از این که ما هم باید مسیر آنها را دنبال کنیم، طرفداری نمی کنم. من، 
نه ملکه ی آنها و نه پادشاه خشمگین مذهب را انتخاب نمی کنم. بلکه خالق مان، 

خداوند اعلی علیین را انتخاب می کنم.

جست وجو برای هدفی الهی
به این دعوت ناامیدانه ی ماریان ویلیامسون]۹] رهبر زنان االهی در کتاب

اش تحت عنوان "ارزش یک زن" گوش دهید:

که  است  این  منظورم  بزن"،  مقدس حرف  مریم  با  "برو  می گویم:  وقتی 
برو، شمع روشن کن، روی  کلیسا  به  با مریم مقدس حرف بزن".  "برو و 
نیمکت بشین و در این مورد جدی باش. به او بگو "مریم مقدس! می خواهم 
بدانم من به عنوان یک همسر یا دوست دختر یا مادر یا دختر، چه کسی هستم. 
آرزو دارم زنی باشم که صالحیت مخلوق بودن را داشته باشد. می خواهم 
خلوص، پاکی و روشن فکری تو را داشته باشم. ممکن است جوهر زنانگی ام 

درخشنده تر از خود خارجی ام باشد."۳ 

این که عبادت کنی یا بخواهی زنی باشی که صالحیت مخلوق بودن را 
دارد، اشتباه نیست. مسئله این است که او چه کسی را برای پرستش پیشنهاد 
می کند. در ادامه ویلیامسون به کسانی که با کلیسای کاتولیک راحت نیستند، 

راهکار می دهد:

"اگر با مریم مقدس احساس راحتی نمی کنید، مشکلی نیست. یک االهه ی 
یونانی یا االهه ی هندی یا هر نماد دیگری که دارای الوهیت زنانه است، پیدا 

کرده و با او ارتباط برقرار کنید."۴ 

را  دلیل خشم اش  فورا  پیشنهاد  این  از  او؟ وی پس  با  ارتباط  برقراری 
بیان می کند:

Marianne Williamson    ۹
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"دنیای کنونی استفاده محدودی از زنانگی دارد. شما به عنوان یک جنس 
شما  وجود  شده اید.  گرفته  نظر  در  سکس   برای  وسیله ای  و  ضعیف 
چندان ضروری نیست به جز برای به دنیا آوردن فرزند. جوانی تان وسیله

ای است برای ارزیابی ارزش شما و سالخوردگی تان به عنوان مقیاسی برای 
بی ارزشی شما. برای امرار معاش یا شناسایی هویت خود به عنوان یک زن 
به دنیا نگاه نکنید، زیرا آنها را در آنجا نخواهید یافت. دنیا شما را خوار 

می شمارد. اما خداوند به شما عشق می ورزد." ]

عاشق  خداوند  که  این  بر  ایمان  با  را  مطلبش  او  که  خوشحالم  خیلی 
به  او  نیست.  شکی  هیچ  او  رنج  و  درد  مورد  در  برد.  پایان  به  شماست، 
دنبال یک ارتباط واقعی الوهیت زنانه است؛ تا جایی که یک االهه ی یونانی 
را پیشنهاد می کند، با این امید که با توسل به تصویر االهی، قدرت و زیبایی 
زنانگی را تاب آورد. او آنچه را که با  ناامیدی در رابطه مان از دست می دهد، 
دوباره پس خواهد گرفت. دعا می کنم حقیقتی را که او جست وجو می کند، بیابد. 

به عنوان کسی که قبال کاتولیک بوده، پیشنهاد او را درک می کنم. من نه تنها 
او به عنوان یک االهه )که  بلکه با حذف  مدافع پرستش مریم مقدس نیستم، 
نیست!(، در آیین پروتستان نیز مخالفم. زیرا آنها با این کار، او را به عنوان 

الگویی برای زنان حذف کرده اند. 

مریم مقدس االهه نیست، اما زنی باایمان بود. او مجسمه ای برای روشن 
کردن شمع های نذری نیست، اما زنی بود که مسیر ما را روشن می کرد. او 
می توانست مسائل را از قبل پیش بینی کند؛ دختری که با خداوند همبستر شد 

و عیسا را به دنیا آورد. 

کتاب  صفحات  البه الی  که  همان طور  است.  جالبی  نکته ی  عیسا؟  گفتم 
"ارزش یک زن" جست وجو می کردم، متوجه شدم که هیچ جایی به عیسا، پسر 
داشته  اعتباری  می تواند  بدون عیسا،  است. چگونه مریم  اشاره نشده  مریم 

باشد؟! پس اینجا دعوت واقعی چیست؟ 

بلکه درباره ی روح  نیست،  آفرودیت  یا  آتنا  این مسأله درباره ی مریم، 
بی نامی است که خودمان آن را ساخته ایم.

نویسندگان الوهیت زنانه از خدا و االهه، مذهب و مردان حرف می زنند، 
اما به ندرت از ناجی زیبا، پسر خدا، عیسای مسیح سخنی به میان می آورند. 
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که  پسری  درباره  اما  گفتند،  افسونگر سخن  زنان  و  ملکه ها  درباره ی  آنها 
الهام یک پسر دوری  از وحی و  باید  نه. چرا مادران  از مردگان برخاست 
او  واژگان  از  حتا  می چرخید،  مسیح  عیسای  پیرامون  آنها  کلمات  می کردند؟ 

اقتباس می کردند، اما اشاره ای به نام او نکردند. 

پس جای تعجب نیست. اگر من می توانم خود را تا سطح الوهیت باال ببرم، 
دیگر نیازی به نجات دهنده ندارم.

بلکه مستلزم پرستش است.  نیست،  قدرت  نوعی  تنها  االهه،  جایگاه یک 
ما نباید مردان، زنان یا مخلوقی را پرستش کنیم، بلکه تنها باید خداوند را 
بپرستیم. اگر کلیسا حقیقت و هدف اصلی را موعظه کند، دیگر نیازی به خلق 

یک االهه  زن برای افزودن ارزش زنان نیست. 

خدای آسمان و زمین، خدای اعلی علیین در برنامه ی نجات خود آشکارا 
به ارزش زن اشاره کرده است. خداوند پسر خود را بدون دخالت ُذریت یک 
مرد آفرید. یوسف مسئول محافظت از مریم و پسر مقدس او شد. روح خدا 
در رحم دختر جوان باکره ی عبری دمیده شد. او خود را االهه نخواند. حتا 
در آن تردید هم نکرد، در حالی که قادر به انجام آن بود. ممکن است ما کلمات 
او را منعکس کنیم و آنها را از آِن خود سازیم. ای پدر آسمانی، بر اساس 
وعده های تو ما ایمان داریم آنچه را که گفته ای می توانی انجام دهی و انجام 
خواهی داد. مظلومان را از زمین بلند کن و از طریق زندگی ما پسر خود را 

آشکار نما. 

محقق  مردان  بر  ما  برتری  طریق  از  االهی  هدفی  برای  ما  جست وجوی 
نخواهد شد. مردان، آزادی و قدرت حقیقی خود را از طریق تسلط بر زنان به 
دست نخواهند آورد. زنان نیز تا زمانی که اجازه می دهند توانایی شان توسط 
عقاید افراطی غصب شود، موثر نخواهند بود. زنان و مردان متحد و پشتیبان 

هم هستند، نه دشمن و بت یکدیگر. 

که  چیزی  ما؛  از  یک  هر  برای  است  آزمونی  شدن  پرستیده  به  تمایل 
از  نیست. هر یک  بی ایمانی  به قدرت  از آن طریق سقوط کرد. میل  شیطان 
ما )زن و مرد( مقیاسی برای سنجش ایمان، قدرت و اعتبار هستیم. )هر یک 
از ما )زن و مرد( مسئول یک میزانی از ایمان، قدرت و تاثیرگذاری هستیم.( 

انسان برای قدرت مطلق آفریده نشده است. چنین نقشی برای فرشتگان 
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بیش از حد دشوار بود و مسیح نیز به عنوان پسر خدا مبادرت به "به دست 
ما  به  فیلیپیان  به  نامه ی پولس  نکرد. در  با خدا"  برابری  آوردن تساوی و 

دستور داده شده که به دنبال تثبیت قدرت نباشیم: 

"همان طرز  فکر را داشته باشید که مسیح عیسا داشت: او که همذات با 
خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و 
ذات غالم پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد. و چون در سیمای بشری یافت 
شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتا مرگ بر صلیب مطیع گردید. پس 
خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه ی نام ها بدو بخشید، 
تا به نام عیسا هر زانویی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، و 
است، برای جالل خدای پدر.  هر زبانی اقرار کند که عیسا مسیح "خداوند" 

درخشان همچون ستارگان." )فیلپیان ]: ]]](

 دنیای ما به خادم نیاز دارد. نمی توانم تصور کنم که عیسا  کسی که 
برای بلند کردن دیگران خم می شد مانند برخی از ما فردی پرتوقع باشد. 
متأسفانه، می ترسم ما پادشاه مان را بد جلوه داده باشیم. در غیر این صورت 
"اگر  بگویند:  ُمحقانه  باید  چرا  گاندی،  ماهاتما  نظیر  دنیا  رهبران صلح طلب 
قرار بود جزو این مسیحیان نباشم، حتما یک مسیحی می شدم" و "من عیسای 

شما را دوست دارم، اما مسیحیان را نه. آنها شباهتی به عیسا ندارند."6

فردی  به عنوان  تا  شنیده ای  را  نیازمندی  ناامیدانه  ی  گریه ی  صدای  آیا 
شجاع و در جست وجوی حقیقت، برای کمک برخیزی؟ ما موظفیم همه ی جهان 
به  و  بی حاصلی خود خارج شویم  و  بی ثمری  از  تا  باشیم  داشته  را دوست 

آسیب دیدگان کمک کنیم. 

و  راه ها  و  بردار  را  خداوند  محبت  نساخت،  اتاقی  تو  برای  کلیسا  اگر 
بزرگراه هایی بساز. در خارج از دیوارهای ما آن قدر افراد دل شکسته و زخمی 
به سراغ جامعه ی خود،  می کنند.  استقبال  از مشارکت شما  که  دارند  وجود 
حیاتی  بروید.   ... و  خود  آموزشی  سیستم  خود،  مشاغل  بی خانمان،  افراد 
بسیار عظیم و درخشان خلق کنید؛ حیاتی که نمی توان در برابر آن مقاومت 

کرد.

اکنون زمان آن است که بلند شوید تا مردم بتوانند شما را ببینند. 

اکنون مشغول انجام چه کاری هستیم؟ آیا مشغول انجام کارهایی خارج 
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منظور  به  را  تفکرات مان  می توانیم  آیا  هستیم؟  کرده،  مقرر  خداوند  آنچه  از 
آیا  سازیم؟  متعادل  زنانه  الوهیت  و  مطلق  فرمانبرداری  از  جستن  دوری 
ماده  و  نر  همکاری شیرهای  از  بیایید  بگذاریم؟  احترام  مردان  به  می توانیم 
پیروی کنیم و با یکدیگر برخیزیم  نه به عنوان افرادی حقیر و مطیع و نه 

به عنوان االهه ای خشمگین.

ارزش زنان قدرتمند
وقتی می نویسم، یا در توییتر و فیس بوک مطالبی را به اشتراک می گذارم، یا 
وقتی از طریق جلسات و برنامه های تلویزیونی با زنان ارتباط برقرار می کنم، 
از هر فرصتی برای اعالم ارزش زنان استفاده می کنم. عمدا به آنها یادآور 
می شوم که به عقیده و مشارکت آنها در کلیسا و خارج از کلیسا و در سطوح 
منطقه ای و جهانی نیاز است. دعای من این است که نه تنها این مسأله را باور 

کنند، بلکه با آن زندگی نمایند.

را  این  است  "ممکن  می شنوم:  را  سؤال  این  همواره  سخنرانی،  از  پس 
برای مردان هم بگویید؟". پیشنهادشان را به صورت زمزمه ای مطرح می
کنند؛ گویی خطرناک است اگر کسی متوجه شود آنها مبادرت به بیان چنین 

پیشنهادی کرده اند. 

فکر می کردم فقط تشویق کردن زنان، کافی است. ارزش باورنکردنی ای 
در مصاحبت صمیمی با زنان وجود دارد. اما همان طور که سفر دختران خدا 
ادامه می یابد، درمی یابم که این نوع تشویق به تنهایی برای زنان کافی نیست، 

زیرا وقتی فقط یک طرف سکه سالم باشد، ارزش چندانی ندارد. 

در طول چند سال گذشته، دنیایم بزرگتر شده است و صدایم در مراسم 
این  است.  روبه رو شده  استقبال  با  کلیساهای جهان  در  یکشنبه  صبح های 
مسئله شامل دوره های مردان نیز می شود؛ وقتی در جلسات مختلط صدایم 
را باال می برم، به مردان اجازه می دهم متوجه شوند که زنان تا چه حد شگفت

انگیز هستند.

به ندرت دیده ام که مردان با این مسئله مقابله کنند. عمدا به آنها نشان 
می دهم که مردان نیز فوق العاده هستند. طی چند سال گذشته، اشک های مردان 
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آغوش  در  را  یکدیگر  که  دیده ام  را  شوهرهایی  و  زن  دیده ام.  را  زیادی 
گرفته اند و به کشمکش های خود پایان داده اند. از دیدن این صحنه که آنها به 
خاطر مبارزه ی احمقانه ی قدرت، از یکدیگر طلب بخشش می کنند، لذت می برم.

خواهر ماده شیر من،، مردان مشکل ما نیستند. این مشکلی عمیق تر است. 
از مقام و  شیطان، دشمن ما است و همان کسی است که هر دو جنس را 
جایگاه اصلی خودشان فریب می دهد. اگرچه مردان مشکل اصلی نیستند، اما 
آنها می توانند و باید بخشی از پاسخ باشند. وقتی مردان قدرت و عزت را به 

زنان بازمی گردانند و در کنار آنها حرکت می کنند، چیزی پویا رخ می دهد.

گاهی وقت ها قرار گرفتن شما در جایگاهی که شنیده شوید، بیش از نیمی 
باشند،  به شنیدن صدایتان  قادر  باید  دنیای شما  در  مردان  است.  نبرد  از 
با  برخاستن  به  را  زنان  و  مردان  که  را   افرادی  باید صدای  آنها  همچنین 
یکدیگر تشویق می کنند، گوش دهند. اگر این تغییر رخ دهد، همه ی ما باید یک 

چیز یکسان بگوییم. بیایید نظرات خداوند را منعکس کنیم.

برای این کار، می خواهم نگاهی عمیق به اول قرنتیان باب ]] بیندازم. در ابتدا 
آن را به بخش های مجزا تقسیم می کنم، سپس یک دیدگاه کلی از آن ارایه می دهم:

"در هر صورت بیش از اندازه به تفاوتی که اینجا میان زن و مرد وجود 
دارد، نپردازید." )آیه 0](

مردان  و  زنان  میان  تفاوت های  به  زیاد  که  می کند  موظف  را  ما  پولس 
نپردازیم. بله، تفاوت وجود دارد اما به معنی جدا کردن ما از یکدیگر نیست. 

این تفاوت ها برای آن است که ما با یکدیگر متحد شویم. 

"با وجود این، در خداوند، نه زن از مرد بی نیاز است، نه مرد از زن." )آیه 
)[[

آنها  وابستگی  اگر  می کند.  بیان  را  مرد  و  زن  وابستگی  او  جمله،  این  با 
متقابل است، پس هیچ گونه تقدمی بر یکدیگر ندارند.

.... )آیه ]](

این مطلب نیز درست است که ابتدا مرد برای جالل خداوند آفریده شد. اما 
سپس کلمه ی "اما" می آید. زیبایی زن برای جالل شوهرش است. توجه داشته 
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باشید که در اینجا زن و شوهر را به طور خاص مورد خطاب قرار گرفته اند.

"همان گونه که زن از مرد پدید آمد، مرد نیز به واسطه ی زن پدید می آید." 
)آیه ]](

از نخستین مرد  یعنی حوا  که نخستین زن  این مطلب هم درست است 
تعادلی میان دو  "نیز"  با استفاده از کلمه ی  یعنی آدم به وجود آمد. پولس 

جمله برقرار می کند؛ همه ی مردان از زنان به وجود آمده اند.

اما پدیدآورنده ی همه چیز خداست. )آیه ]](

اکنون که همه چیز کامال در تعادل است، پولس بحث در مورد جنسیت را 
به دیدگاهی االهی معطوف می سازد: "همه چیز از خدا به وجود می آید، بنابراین 
بحث در مورد برتری را تمام کنید!"، این مسأله باید کامال نهادینه شود. تنها 
خدا آغاز است. تنها او مقدس، عادل،  با محبت، راه و راستی، حیات و آغاز 

و پایان است.

هرگز تصور نکنید که خداوند از طریق قانون گذاری ما به حکومت رسیده 
است. او هرگز تحت تأثیر قوانین و بایدها و نبایدهای ما قرار نمی گیرد. خداوند 
عمل گرا است و زمانی که می بیند مردم به درستی و بر اساس قوانین االهی با 

هم در ارتباط هستند، به انسان برکت می دهد.

به سر  با هم  یکدلی  به  برادران  دلپسند است که  نیکو و چه  "اینک چه 
تا  را،  حیات  است،  فرموده  امر  را  خود  برکت  خداوند  آنجا  زیرا  برند!.... 

ابدالباد."

)مزمور ۳۳]: ] و ۳(

در طول تاریخ، کلیسا بر سر این مسأله تجزیه شده است. به همین دلیل 
من تمایلی به حفظ این میراث  ندارم. اما آنچه که من احساس و فکر می کنم، 
در مقایسه با فرمان خدا مبنی بر این که این مساله چگونه خواهد بود، بسیار 

ناچیز است. همه چیز تغییر خواهد کرد. 

"خدا می فرماید: در روزهای آخر از روح خود بر تمامی بشر فرو خواهم 
ریخت. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد، جوانا ن تان رویاها خواهند 
دید و پیران تان خواب ها. و نیز در آن روزها، حتا بر غالمان و کنیزانم، از روح 
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خود فروخواهم ریخت و آنان نبوت خواهند کرد. باال، در آسمان، عجایب، 
و پایین، بر زمین، آیاتی از خون و آتش و بخار به ظهور خواهم آورد." 

)اعمال رسوالن ]: 7]۹](

این تصاویر  داد.  را نشان خواهد  در روزهای آخر، خداوند کالم خود 
خون، آتش و دودهای مّواج، بسیار شبیه به قربانگاه باستانی عبرانیان است. 

بلندمرتبه  برای خداوند  که  را  تا چیزهایی  می شدند  آنجا جمع  در  مردم 
قابل قبول بود، بیاورند. هدایای آنها توسط آتش به ملکوت برده می شد. 

قربانی  برای  نر  گاو  ماده و  قوچ،  گاو  به  اشاره ای  در عهد جدید، هیچ 
کردن نشده است. در عوض می بینیم که صدای پسران و دختران، پیران و 
جوانان و همه ی خادمان خداوند بلندمرتبه که نبوت می کنند، بلند شده است. 
آتش ما در قربانگاه ها روشن نیست، بلکه در درون ما روشن است وقتی از 

روح القدس پر می شویم.

در سال های گذشته، ممکن بود از اشاره ی مستقیم به مسائل مربوط به 
جنسیت هراس داشته باشم. اما در این نقطه از زندگیم می خواهم جایی که 
الزم است، لفافه ها را کنار بزنم. شوهرم از توانایی من نمی ترسد  بلکه از آن 
استقبال می کند. پسرانم نیز به تصاویر زنان ضعیف و سرکوب شده عالقه ای 
ندارند. اما آیا این درست است که من بیش از اندازه حمایت شوم، در حالی که 
دیگران از حمایتی برخوردار نیستند؟ دنیای ما به زنانی نیاز دارد که صدای 
خود را هر جایی که ستمی روا شده، بلند می کنند. این بدان معناست که باید 

همگی به راحتی در کنار یکدیگر باشیم. 

اکنون زمان آن است که مسائل جنسیتی را کنار گذاشته و از افراط دوری 
کنیم که باعث ناکارآمدی مان می شود و زمان آن است که از خواب برخیزیم و 
آن گونه که خداوند می خواهد باشیم قوی در خداوند، دارایی ارزشمندی برای 

مردان و صدای رستگاری مظلومان و ستمدیدگان در جهان.
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برای داشتن لبانی جذاب، سخنان محبت آمیز بگویید. برای 
داشتن چشمانی دوست داشتنی، نیکویی را در مردم ببینید. 
گرسنگان  با  را  خود  غذای  باریک،  اندامی  داشتن  برای 
تقسیم کنید. برای داشتن موهایی زیبا، بگذارید کودکی هر 
روز با موهای تان بازی کند. برای داشتن وقار، با این بینش 

که هرگز تنها نیستید، گام بردارید.

 سام لونسون]]]

لیسیدن ماده شیرها، بخشی از خوشامدگویی و احوال پرسی آنهاست. این 
بچه شیری  وقتی  می شود.  آغاز  هستند،  بچه شیر  یک  آنها  که  وقتی  از  کار 
کثیف می شود، هیچ راهی برای فرار از لیسیدن اجباری ماده شیر ندارد. هیچ 
تصور  این گونه  را  صحنه  می توان  برود.  لیسیدن  بدون  نمی تواند  بچه شیری 
کرد: پس از تماشای هیجان انگیز شکار شیرهای بزرگ تر برای غذا، بچه شیر 
دوباره وارد محیط صمیمی شیرها می شود. ناگهان، بچه شیر مردد می شود و 
فکر می کند: "اوه نه! عمه ام دارد می آید! می خواهد مرا لیس بزند و بزاق دهانش 
را بیش از حد به سر و صورتم بمالد". این اتفاق خیلی شبیه وقتی است که 
برادرزاده و یا خواهرزاده ای وارد اتاقی می شود که پر از عمه های ایتالیایی 

است که باید آنها را ببیند، این طور نیست؟

چهره به چهره  صمیمی  خوشامدگویی  این  به  مجبور  بچه شیرها  فقط 

SAM LEVENSON    [
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نیستند، بلکه شیرهای ماده نیز این کار را انجام می دهند. این کار باعث می شود 
آنها بتوانند یکدیگر را بشناسند. همان طور که به نظر ما همه ی ماده شیرها 
یکسان هستند، برای خودشان هم همین طور است. تنها راهی که متوجه می
شوند ماده شیری متعلق به گله ی خودشان است یا نه، از طریق حس بویایی 
است. همان طور که می دانیم، نگاه می تواند فریب دهد، اما بو معموال حقیقت را 

می گوید. 

روی پیشانی هر ماده شیر، درست باالی چشمانش، غددی قرار دارند که 
عطر گله شان را ترشح می کنند. وقتی شیرهای ماده دور هم جمع می شوند، 
گونه هایشان را به هم می مالند، سرهایشان را به آرامی به هم می زنند و یک 
رابطه ی گروهیِ صمیمی به وجود می آورند. این خوشامدگویی بیش از یک 
که  است  رویارویی  و  برخورد  نخستین  برای  معرفی،  است.  ساده  معرفی 
می گویند: "این من هستم، تو که هستی؟". اما خوشامدگویی ماده شیرها برای 

تحکیم اتحاد و پیمان دوستی و نشان دادن افراد غریبه در میان گله است.

ابتدا  انسان ها  اما  ماده شیرها اول بو می کشند، بعد یکدیگر را می شناسند. 
یکدیگر را می شناسند، سپس بو می کنند. همسرم به تازگی برای آوردن من، به 
فرودگاه آمده بود. وقتی ماشین اش را دیدم، برایش دست تکان دادم، منتظر 
نشدم اول از ماشین پیاده شود، مرا بغل کند و پس از آن که عطرش را بو 
بوی  "چه  گفتم:  کردم،  حس  را  ادکلن اش  بوی  وقتی  بشناسم.  را  او  کردم، 
خوبی می دهی!". نمی توانم روش دیگری را غیر از این برای شناخت او تصور 
کنم: مثال مردی را می بینم که از ماشین بیرون آمده و به سمت من می آید. 
نزدیک می شوم تا عطرش را حس کرده و تأیید کنم که او بوی همسرم را 

می دهد، آن گاه بگویم او همسرم است. 

احوال پرسی  دارد؛ مراسم  دلیل  بو، چندین  برای تشخیص  توجه شیرها 
که کسی  هنگامی  تا  می سازد  قادر  را  آنها  طبیعی  به طور  و خوشامدگویی 
یا چیزی به طور ناخواسته وارد گله می شود، آن را تشخیص دهند. نه فقط 
این، بلکه با این کار آنها پذیرش و تعلق شان را به گله نشان می دهند. ما نیز 
به عنوان دختران خداوند، باید همین کار را با افرادی که در زندگی مان هستند، 

انجام دهیم.
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خوشامدگویی و رسیدگی به فرزندان تان

او می گوید:  از توله ی خود استقبال می کند، در واقع به  وقتی ماده شیری 
“تو به ما تعلق داری. به زندگی آسوده خوش آمدی، قدرت ات را کشف کرده 
و در میان ما رشد کن. امنیت و آسایش در میان گله برای تو فراهم است!”. 
ماده شیر از این راه می تواند بفهمد توله هایش کجا بوده اند. وقتی صورتش را 
نزدیک تر می برد، می تواند بفهمد توله اش مشغول چه کاری بوده و از او بپرسد: 

“چرا باید آثار کفتارها را از روی تو پاک کنم؟”.

هنگام  می رفتند،  بیرون  خانه  از  شب ها  نوجوانی  سن  در  پسرانم  وقتی 
بازگشت، از آنها می خواستم که بوسه ی شب بخیر به من بدهند. با این کار چند 
هدف را دنبال می کردم؛ اول این که از بوسیدن آنها لذت می بردم، دوم این که 
نیازی نبود بیدار بمانم تا به آنها گوشزد کنم چه ساعتی به خانه برگشته اند 

و سوم این که می توانستم آنها را بو کنم.

این تاثیر متقابل چنین بود: وقتی پسر مورد بحث ما به خانه برمی گشت، 
در اتاق خواب مرا باز  کرده و می گوید: »من برگشتم، شب بخیر مامان!« 

از آن جایی که می داند من خوابیده ام، در اتاق را سریع می بندد، اما من می
توانم از او بپرسم: »خوش گذشت؟ بیا یه بوس بده!« 

اگر تردید کند، مشکوک می شوم.  

اگر جلو بیاید و بوی قوی نعنا را حس کنم، متوجه میشوم کار چندان 
خوشایندی انجام نداده است. وقتی نزدیک تر می آید، او را به سمت خودم می

کشم تا متوجه شوم آیا بوی دیگری را مخفی کرده است یا نه. به هر حال  
یک مادر می داند فرزندش چه بویی می دهد.

اگر ما هر روز به این شکل در خانه مان سالم و احوال پرسی نمی کردیم، 
در آغوش گرفتن پسرم برای چک کردن او که دیروقت به خانه می آید، بد 
هنگام  و شب،  می کنیم  بغل  را  همدیگر  روز صبح  هر  ما  بود.  آزاردهنده  و 
خواب یکدیگر را می بوسیم. ما مدام با هم تماس فیزیکی داریم، خواه به شکل 
کشتی گرفتن پسرها باشد، خواه به شکل تنه زدن یکدیگر هنگام تمیز کردن 
آشپزخانه یا بغل کردن همدیگر هنگام آمدن و رفتن. این روند، از زمانی که 
فرزندانم کوچک بودند، شروع شده و هرگز نیز متوقف نشده است. شرط 
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می بندم که در خانه ی شما هم همین طور است: برای شب به خیرگفتن، یکدیگر 
را می بوسید، هنگام سالم کردن همدیگر را بغل می کنید، شانه های یکدیگر را 
می مالید، موهای همدیگر را به هم می ریزید یا روی مبل کنار هم دراز می کشید...

بعدها، زمانی که پسر بزرگم از خانه خارج شد و رابطه ی جنسی برقرار 
کرد، وقتی داستان سبکسری هایش را شنیدم، از او پرسیدم: "کی این کار رو 

انجام دادی؟ چه طور من متوجه نشدم؟"

از شهر  بیرون  تو  که  “همان شبی  می گوید:  و  می زند  لبخندی  با خجالت 
بودی، اتفاق افتاد” و یا “شبی که  خانه ی دوستم بودم، این اتفاق افتاد.”

اگر من خانه بودم، می توانستم با بو کردن او بفهمم چه اتفاقی افتاده! سالم 
و احوال پرسی به مادران این امکان را می دهد تا سر و گوشی آب دهند که آیا 
فرزندان شان روابط نامناسبی داشته اند یا نه. این کار کمک می کند تا عکس
العملی همراه با محبت، آموزش، و نظم و انضباط نشان دهیم. اگر شما به 
طور منظم در منزلتان با یکدیگر احوال پرسی نمی کنید، شما را تشویق می کنم 
که این کار را شروع کنید. ممکن است بچه ها در ابتدا مقاومت کنند، اما شما 
آنها  که شما عاشق  می گوید  فرزندان تان  به  نه تنها  نیایید. آغوش شما  کوتاه 
از  خارج  به  مربوط  که  را  آنها  عطر  تا  می دهد  اجازه  شما  به  بلکه  هستید، 
خانه تان است، تشخیص دهید. مادران! اگر فرزند شما که همیشه عادت به 
بغل کردن شما داشت، مقاومت کرد، به دنبال دلیل آن باشید. اجازه ندهید 

فرزندتان با دور شدن از شما احساس راحتی کند.

وقتی فرزندان تان بزرگ و بالغ می شوند، باز هم هنگام سالم کردن آنها 
را بغل کنید و ببوسید. محبت های فیزیکی شما به آنها یادآوری می کند که آنها 
همیشه به خانواده ی شما تعلق دارند. وقتی آنها بزرگ می شوند و خانواده 

تشکیل می دهند، این مسأله به آنها احساس امنیت می دهد.

خوشامدگویی  به یکدیگر
شیرهای ماده هنگام خوشامدگویی می گویند: "ما با هم خویشاوندیم. از 
اینجا در  نیز، عطری همانند عطر خواهرهایم به مشام می رسد. من  بدن تو 

خدمت تو هستم و می دانم که تو هم برای کمک به من اینجایی!". 



[[8

خستگی ناپذیر

ما تفاوت زیادی با ماده شیرها نداریم. استقبالی گرم از سوی دیگران، 
یعنی: "در جمع ما باش. ما به تو اعتماد داریم و حضورت را خوشامد می

گوییم". اما در پذیرش های رسمی و ارتباط های محافظه کارانه شاهد آنیم که 
می گویند: "وضعیت شما با ما در حال بررسی است. هر نوع ارتباطی منوط 
به این است که شما را بهتر بشناسیم". در این نوع ارتباط ها، هر دو طرف 
نگیرد، مهمان  اگر اصال خوشامدگویی صورت  و  می کنند  ناراحتی  احساس 

معذب خواهد بود.

به سخنان پولس رسول که به قرنتیان نحوه ی خوشامدگویی به یکدیگر 
را تعلیم می داد، دقت کنید:

"یکدیگر را به بوسه ای مقدس سالم گویید. همه ی مقدسان، شما را سالم 
می فرستند. فیض خداونْد عیسای مسیح، محبت خدا و رفاقت روح القدس با 

همه ی شما باد.« )دوم قرنتیان ۳]: ]]۴](

هنگامی که شما خواهری را مالقات می کنید، وی را صمیمانه و محکم در 
آغوش می گیرید، ولی اگر رهبری را مالقات نمایید، به شکلی به وی خوشامد 
گفته و او را در آغوش می گیرید که نشان دهنده ی احترام و قدردانی شما نسبت 
بادقت  را  او  می کنید،  مالقات  را  آسیب دیده ای  فرد  که  هنگامی  باشد.  به وی 
بسیار در آغوش می گیرید. در برخی مواقع نیز ضرورتی برای استفاده از 
کلمات وجود ندارد. به مرور زمان یاد گرفتم که در آغوش گرفتن، بیش از 

آن که یک خوشامدگویی باشد، شفابخش است. 

پولس به نحوی استادانه خوشامدگویی های خود را در تمام نامه هایش به 
کلیسا ابراز می نمود. اگر برای پولس اهمیت داشت که خوشامدگویی را در 
نوشته های خود جای دهد، پس برای ما نیز تمرین کردن خوشامدگویی حائز 

اهمیت است.

در  کلیسایی  به  وی  خوشامدگویی  نحوه ی  به  می اندازیم  نگاهی  حال 
قرنتس:

"این را نمی نویسم تا شما را شرمنده سازم، بلکه تا چون فرزندان دلبندم 
اما  باشید،  داشته  معلم  هزاران  مسیح  در  اگر  حتا  زیرا  دهم.  هشدارتان 
پدران بسیار ندارید، چرا که من به واسطه ی انجیل در مسیْح عیسا پدر 

شما شدم." )اول قرنتیان ۴: ۴]]](
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پولس نامه اش را به قرنتیان با بیان این که حاوی چه هست و چه نیست، 
شروع کرد. وی آنها را سرزنش نکرد تا شرمنده گردند، بلکه تشریح نمود 
که رابطه ی وی با آنها چیست و آنها در نزد وی چه جایگاهی دارند. او، یک 
پدر بود و آنها بچه هایش بودند. سپس پولس توضیح داد که اگرچه بسیاری 
منتظر شکست ایمان داران قرنتس هستند، ولی او به عنوان پدر ماموریت دارد 
به آنها کمک کند تا موفق شوند. خوشامدگویی او به خوبی نمایان می ساخت 
که وی چه جایگاهی برای دریافت کنندگان نامه دارد و آنها چه جایگاهی نزد 
باید به حرف های وی گوش  وی دارند، چه می گوید، چرا می گوید و چرا آنها 
دهند. او پیش از گفتن هر پیامی، از این طریق با آنها ارتباط برقرار کرده بود. 

پاکیزه ساختن یکدیگر
اگر مراسم خوشامدگویی شیرهای ماده خوب پیش رود، آنها به سرعت 
پاکسازی  این  می شوند.  است،  فی البداهه  پاکسازی  که  بعدی  مرحله ی  وارد 
متقابل، پیوندی محکم بین شیرهای ماده و توله شیرهای بزرگتر ایجاد نموده 

و به آنها کمک می کند تا گروه را سالم و نزدیک به هم نگاه دارند.

شیرهای ماده در اصل سر و گردن یکدیگر را تمیز می کنند؛ یعنی قسمت
هایی را که دسترسی به آنها به تنهایی دشوار است. شیرهای ماده با زبان 
از روی پوست  آلودگی را  بافتی زبر برخوردار است، خون و  از  خود که 
رفیق خود تمیز کرده و با حرکتی مانند شانه کردن، آن را عاری از کنه و 
انگل می نمایند.  وقتی موجودی خون و مواد مغذی را از بدن شما می گیرد، 
هرچند به آهستگی، ولی او قطعا زندگی شما را می دزدد. بسیار خوب است که 
خون و کثافت از بدن های ما پاک گردد و خدا را شکر که خواهران و بستگانی 

داریم که مشتاق اند کنه و انگل ها را از ما دور کنند.

کلمه ی groom به معنای پاک کردن، پاکیزه ساختن، آماده کردن، شانه 
کردن، تمیز یا مرتب ساختن، آراستن، برس زدن، هدایت و راهنمایی کردن 
است. بر اساس این تعریف، من باید آشپزخانه، فرزندانم و دندان هایم  را به 

اجبار تمیز کنم.

اگر فرآیند پاکسازی را به چند مرحله تقسیم کنیم، نخستین مرحله، “تمیز 
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کردن” و “پاک کردن” است. در این رابطه مسیح گفت وگویی با پطرس داشت. 
او می خواست پاهای پطرس را بشوید اما او نپذیرفت. بنابراین مسیح به او 
گفت که اگر اجازه ندهد تا پاهایش را بشوید، سهمی در آنچه که مسیح در 
حال انجامش بود، نخواهد داشت. پطرس نیز برای جبران از مسیح خواست 

تا از سر تا پای وی را بشوید. و مسیح نیز به او یادآوری کرد: 

"آن که استحمام کرده، سراپا پاکیزه است و به شستن نیاز ندارد، مگر 
پاهایش. باری، شما پاکید، اما نه همه." )یوحنا ۳]:0](

از آنجا که همه ی ما متعلق به مسیح هستیم، پاک و منزه می باشیم. ولی با 
وجود این، گاهی در طی روز ممکن است پاهایمان کثیف شود و حتا بسته 
می تواند  پاهایمان  پوشیده ایم،  چه  و  کرده ایم  چه  بوده ایم،  کجا  که  این  به 
چسبناک گردد. همین گونه که در طول زندگی خویش سفر می کنیم، ممکن است 
در زمین ها و مکان های بسیار آلوده پای بگذاریم. در انتهای روز، باید گرد و 

غبار سفر آن روز را از بدن خویش بزدائیم.

به همین دلیل است که مسیح می گوید:

"پس اگر من که سرور و استاد شمایم پاهای شما را شستم، شما نیز 
باید پاهای یکدیگر را بشویید. من با این کار، سرمشقی به شما دادم تا 
شما نیز همان گونه رفتار کنید که من با شما کردم. آمین، آمین، به شما 
می گویم، نه غالم از ارباب خود بزرگتر است، نه فرستاده از فرستنده ی 
خود. اکنون که این ها را می دانید، خوشا به حالتان اگر بدان ها عمل کنید." 

)یوحنا ۳]: ۴]7](

مسیح پاهای شاگردان خود را می شست و از ما می خواست که این کار را 
برای یکدیگر انجام دهیم. البته فکر نمی کنم که منظور مسیح این بوده باشد 
که همسرم هر شب پاهای مرا شسته و پدیکور نماید )اگرچه این عمل بسیار 
خوشایند است(، بلکه احتماال شستن پاها نماد این است که چگونه می توانیم 
یکدیگر را تازه ساخته و ترمیم نماییم، خصوصا زمانی که از گذرگاه های 

آلوده عبور کرده ایم.  

پوشیدن  که  زمانی  ویژه  به  پا،  از جلسات شست وشوی  تعدادی  در  من 
جوراب شلواری از الزامات محسوب می گردید، شرکت کرده ام. ولی در زمان 
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مسیح، شست وشوی پا بخشی عادی از خوشامدگویی به افرادی بود که به 
منزل شما می آمدند. دقیقا همان طور که امروزه بوسیدن و در آغوش کشیدن 

امری عادی است.

در  ما  دهیم.  انجام  را  پا  متقابال شست وشوی  ما هم  که  نمی کنم  پیشنهاد 
عصر کفش های جلوبسته و خیابان های آسفالت شده زندگی می کنیم، در حالی 
که آنها با صندل در جاده های خاکی راه می رفتند. پیشنهاد من این است که 
قبل از ورود به خانه ی یک دوست یا یک مکان دعا و پرستش، لحظه ای را 
صرف زدون غبار آن روز و استقرار یافتن در بطن روابط موجود در آن 

مکان نماییم.  

ما مانند شیرهای ماده نیاز داریم که ناپاکی، کنه ها و انگل ها را از زندگی
های یکدیگر پاک کنیم.

"هستند کسانی که در نظر خویش پاک اند، حال آن که از نجاست خود 
شسته نشده اند. هستند کسانی که چشمان شان بس متکبر است و نگاه

شان بس تحقیرگر. هستند کسانی که دندان هایشان چونان شمشیر است 
و در آرواره هایشان کاردهاست، تا مظلومان را از روی زمین فروبلعند، و 
نیازمندان را از میان آدمیان. زالو را دو دختر است که فریاد می کشند: بده! 

بده!" )امثال ۳0: ]]]](

"بده! بیشتر بده!"، این ها انگل هایی هستند که مواد مغذی بدن را کاهش داده 
و آنها را از زندگی ما می دزدند. طمع و تن آسایی، مانند خون آشام هستند. وقتی 
ما بخشی از جامعه ای هستیم که همدیگر را پاکسازی می کنند، به هم کمک 

می کنیم تا زندگی هایمان را نیز تمیز کنیم.

چندی پیش باید تصمیم می گرفتم که آیا این حق را دارم که در زندگی 
بود و  با وعده ای بزرگ  او یک رهبر  یا خیر.  نمایم  فرد جوان دخالت  یک 
من احترام زیادی برای اش قائل بودم. از آنجا که احساس می کردم نیز به 
حفاظت دارد، می خواستم به او پیشنهاد دهم که انتخاب درستی انجام دهد. 
ولی برای انجام این کار، ابتدا نیاز داشتم بدانم رابطه ی ما چیست و این که آیا 
وی به سخنان من گوش می دهد یا نه. بنابراین از او پرسیدم: "مرا در کلیسا 

چگونه می بینی؟"

او بی درنگ پاسخ داد: "همانند یک رهبر"
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پاسخ وی به من نشان داد که می توانم با او صحبت کنم و نیز آنچه را که 
قرار بود به او بگویم، به شایستگی گوش خواهد داد. اگر او پاسخ متفاوتی 

می داد، از توصیه کردن خودداری می کردم. 

در  است  قرار  ما  نه تنها  دارد؛  دوجانبه  تاثیری  پا  نوع شست وشوی  این 
دانسته تا  از دیگران بخواهیم  باید  بلکه  باشیم،  اثرگذار  یکدیگر  زندگی های 

برایم  دارم که  بیاموزند. من دوست بسیار عزیزی  نیز  ما  به  را  های خود 
مانند خواهری بزرگتر است. او کشیشی فوق العاده و شخصی باتجربه در 
گردآوری دختران خداوند بود. دوستی ما آن قدر طوالنی و صمیمی بوده که 

او با تمامی نقاط ضعف و قوت من آشنا است.

اخیرا احساس کردم باید او را دعوت کنم تا بخشی از فرآیند پاکسازی 
زندگی ام باشد. هنگامی که قهوه می خوردیم، به او گفتم: " نیاز دارم درباره ی 
یا انجام می دهم، لطفا  زندگیم نظر بدهی. اگر می بینی چیزی احمقانه می گویم 
به من بگو. از هیچ لحاظی احساس نمی کنم که از نظر معنوی به کمال رسیده 
باشم و یا این که بی عیب باشم، اما به فردی باصالحیت نیاز دارم تا رک و 

صریح و باحکمت در زندگیم با من صحبت کند".

تمام بخش های ناخوشایند زندگی ام را پاک کند.  پذیرفت که  با محبت  او 
با او حفظ  با او در ارتباط می بودم. عمدا تماس خود را  باید  این کار  برای 
کردم و با خواندن کتاب ها و دیدن ویدیوهایش تحت آموزش او قرار گرفتم. 
)دلیلی نداشت آنچه را که او قبال به طور واضح بیان کرده بود، دوباره برایم 
بازگو نماید(. او تمایلی به کنترل کردن من نداشت، تنها می خواست اطمینان 
ما  همه ی  وقتی  باشد!  نمانده  باقی  روی صورت ام  ناپاکی ای  که  کند  حاصل 
بخشی از یک پاکسازیِ اجتماعیِ پویا باشیم، آن گاه می توانیم بفهمیم که آلوده 

هستیم یا خیر، چراکه این مساله روی دیگر خواهران مان نیز تأثیر می گذارد.

برقراری  یا  خوشامدگویی  که  شدید  پرستش  برای  مکانی  وارد  اگر 
ارتباطی صورت نگرفت، پیشنهاد می کنم کلیسایی پیدا کنید که در آنجا تعامل 
ارتباط،  و  تعامل  فاقد  کلیساهای  و  دوستی ها  باشد.  داشته  ارتباط وجود  و 
شما را برای اهداف خداوند پاکسازی نمی کنند. وقتی به پاکسازی نیاز داریم، 
کامال آن را احساس می کنیم. من از یکی از دوستان کشیش ام دعوت کردم 
تا برایم صحبت کند، چراکه می دانستم به این پاکسازی نیاز دارم. احساس 
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می کردم منزوی شده ام و کسی مرا درک نمی کند. اینها چیزهای جذابی نیستند 
و می دانستم که نیاز به مساعدت یا بصیرت فرد دیگری دارم تا آنها را از 

زندگی ام پاک کند.

این فرآیند پاکسازی می تواند نقطه ی اصلی ارتباط برای ما باشد. به نظر 
می رسد دوستان گربه سان ما به طور ذاتی می دانند که ما انسان ها بها ی بزرگی 

را برای آموختن می پردازیم: ممکن است پاکسازی خودتان خطرناک باشد.

تقدس، نه پاکیزگی
همان طور که به خاطر دارید، پطرس ابتدا به شستن پاها اعتراض کرد، اما 
بعد داوطلب شد تا مسیح تمام بدن او را بشوید تا این که مسیح به او گفت 

نیاز به وسواسی بودن نیست. مسیح به او گفت:

"می دانید که نگرانی من تقدس شماست، نه پاکیزگی تان." )یوحنا ۳]:0](

این چیزی  پاکیزگی.  نه  تقدس،  باشد  ما  دغدغه ی  باید  دغدغه ی مسیح 
است که در پایان روز نسبت به آن مسئول هستیم. وقتی فقط روی خودمان 
تمرکز می کنیم، حرص و طمع شیوع می یابد. برخی از مسیحیان آن قدر تحت تاثیر 
ظاهر تقدس قرار می گیرند که دیگران را متهم به ناپاکی می کنند. در آیه ی زیر 

مسیح به این نکته اشاره کرده است:

"شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید، اما درون آن مملو از طمع و 
ناپرهیزی است." )متا ۳]:]](

تابع  قلب،  مانند  تقدس  شویم:  غافل  بزرگتر  تصویر  از  نباید  اینجا  در 
پاکیزگی نیست. ممکن است روندِ زندگی روزانه، دست ها و پاهایمان را آلوده 
سازد، اما نمی تواند آنچه را که تنها خداوند پاک و منزه می سازد، آلوده کند. 

تنها خداوند است که ما را مقدس می سازد! 

سردرگمی زمانی اتفاق می افتد که به جای تمرکز بر کارهای نیک، بر اجتناب 
از اعمال بد متمرکز می شویم. در این زمان بخش خالی زندگی مان در معرض 
حمله ی مهاجمان و شکارچیانِ ناخواسته قرار می گیرد. مسیح به دنبال انجام 

اعمال نیک بود، نه پرهیز از بدی ها. در مقابل گناه، پاکدامنی قرار دارد. 
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با نیکویی می توان بر شرارت غلبه کرد، اما نمی توان شرارت را به وسیله ی 
باید حد و  بله، ما  انجام بدی، بیرون کرد.  از  بازداشتن دیگران  یا  شریعت 
مرزی داشته باشیم و از حکمت خود استفاده نماییم. نباید در بدی، شرکت 
یا با آن همراهی کنیم. اما آیا ما مشغول سابیدن چیزی هستیم که نیازی به 
زدودن آن نیست؟ بیایید تالش برای پاک کردن خود و دیگران از چیزهایی 

که پاک کردن شان لزومی ندارد را کنار بگذاریم. 

از حرص و طمع  بدن هایمان  پاک کردن  برای  اینجا توصیه ی مسیح  در 
آمده است:

"پس از آنچه در درون است صدقه دهید تا همه چیز برایتان پاک باشد." 
)لوقا ]]:]۴(

آنچه برای خداوند اهمیت دارد، این است که ما از درون پاکیزه شویم. 
خداوند همواره مرا ترغیب کرده است تا بدن او یعنی کلیسا را تشویق کنم که 
اکنون وقت آن است همانطور که به پاکیزگی بیرون یعنی تمیزی ساختمان ها، 
و کمک به یکدیگر می پردازیم، می بایست کثیفی هایی را که زیر ناخن ها و روی 
لباسهایمان وجود دارد، بزداییم. این درسی بود که شمعون فریسی نیاز به 

یادگیری آن داشت.

نهایِت عمل پاکسازی

روزی عیسا برای صرف غذا به خانه ی شمعون فریسی دعوت شد. این 
گردهمایی "پاکان"]]] بود تا زمانی که روسپی شهر وارد خانه شد. او شنیده 
بود که قرار است عیسا آنجا باشد، به همین دلیل آمده بود. او شیشه ی عطر 
گرانبهایش را درآورد، جلوی مسیح زانو زد و غرق در اشک، تمامی عطر را 
بر روی پاهای او ریخت. بیچاره شمعون! تنها چیزی که او می خواست یک 
افتاد. وقتی  اتفاق  این  بود، که  برای عیسا و دوستانش  مهمانی شام خوب 
شمعون چنین چیزی را دید، با خود گفت: " اگر این مرد به راستی پیامبر بود، 
می دانست این زن که لمسش می کند کیست و چگونه زنی است   می دانست 

که بدکاره است.« )لوقا ۳۹:7(

”Clean“    [
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از  بداند چه کسی  او می خواست  از شمعون سوالی پرسید.  سپس عیسا 
لغوکردن بدهی، سپاس گزارتر خواهد بود: شخصی که بدهکاری کمتری دارد یا 
آن که بیشتر بدهکار است. شمعون به درستی پاسخ داد کسی که بیشتر بدهکار 

باشد، سپاس گزارتر خواهد بود. ناگهان عیسا به آن زن اشاره کرد و گفت:

"آن گاه به سوی آن زن اشاره کرد و به شمعون گفت: این زن را می بینی؟ به 
خانه ات آمدم، و تو برای شستن پاهایم آب نیاوردی، اما این زن با اشک

هایش پاهای مرا شست و با گیسوانش خشک کرد! تو مرا نبوسیدی، اما 
این زن از لحظه ی ورودم، دمی از بوسیدن پاهایم بازنایستاده است. تو بر 
سر من روغن نمالیدی، اما او پاهایم را عطرآگین کرد. پس به تو می گویم، 
محبت بسیار او از آن روست که گناهان بسیارش آمرزیده شده است. اما 

آن که کمتر آمرزیده شد، کمتر هم محبت می کند." )لوقا 7: ۴7۴۴(

این آیات شرح چیزی است که عیسا در حضور علمای دین درباره ی آن 
زن بیان کرده بوده با وجود این، کلماتی که عیسا به خود آن زن گفت، از 

اهمیت بیشتری برخوردار است:

"پس رو به آن زن کرد و گفت: گناهانت آمرزیده شد! میهمانان با یکدیگر 
گفتند: این کیست که گناهان را نیز می آمرزد؟ عیسا به آن زن گفت: ایمانت 

تو را نجات داده است، به سالمت برو!" )لوقا 7: 0۴8](

این مسأله قابل توجه است که عیسا به شخصی که به مهمانی دعوت نشده 
مسیح  به  زن  آن  شمعون،  برخالف  زیرا  چرا؟  می دهد.  نجات  مژده ی  بود، 
خوشامد گفته و پاهای او را شسته بود. شمعون، مقام خود را آنچنان باال 
می دانست که حاضر نبود نزد مسیح فروتنی نماید ولی آن زن این گونه نبود. 

البته. این امر برای تمام  آیا بخشش گناه برای شمعون هم فراهم بود؟ 
افراد حاضر در آن جمع مقدور بود، ولی در آن لحظه شمعون نیاز خود به 
پاکسازی قلبی را که مسیح می توانست فراهم آورد، درک نکرده یا تشخیص 

نداده بود. 

داشته  نیاز  قلبی  پاکسازی  به  از آن هستیم که  برتر  کنیم  وقتی تصور 
باشیم، قضاوت درباره ی دیگران را آغاز می کنیم. در این قضاوت، آنچه را که 
خودمان به آن نیاز داریم، انکار می کنیم. و این چیزی بود که برای شمعون 
روی داد. او نیاز داشت که پاهایش شسته شود. وی نیازمند دریافت آرامی 
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بود. وی نیاز داشت تا با مسح روغن، شفا بیابد. اما از آنجا که شمعون تصور 
از این رسوم خوشامدگویی و  این چیزها نیازی ندارد، هیچ کدام  می کرد به 

پاکسازی را نیز برای مهمانان خود انجام نداد. 

مکان افتخار 

هنگام نوشتن این مطالب، این فکر ذهنم را مشغول کرد که اگر مسیح 
قانونگرای  بسیار  رهبران  و  برمی گرداند  زنان  سوی  به  را  خود  صورت 
از آنها می این  امروزی را مورد خطاب قرار می داد، احتماال سؤالی شبیه 
پرسید: "شما فکر می کنید گناه زن آن قدر بزرگ است که او شایسته ی پذیرش 
از جانب شما نیست، به همین دلیل او را نادیده می گیرید؟ تصور می کنید او 
کمتر از آن است که من بخواهم کالم خدا را برایش بگویم؟ اما من نمونه هایی 
از این زنان را ]در کالم] برجسته و مشخص نموده ام، و بدین ترتیب زنان را 
تبرئه کرده ام. تصور می کنید گناه حوا بزرگتر از گناه آدم بود؛ به همین دلیل 
مانع دسترسی دختران حوا به میز من می شوید، اما فراموش نکنید کسانی که 
سپاس گزارتر باشند، بیشتر بخشیده می شوند. این دختران به مکان پرافتخاری 

دست خواهند یافت، حتا اگر از طریق شستن و تدهین پاهای من باشد". 

خود  سرور  به  دوباره  که  است  آن  زمان  اکنون  عزیز،  ماده شیرهای 
چیزی دهیم که به آن افتخار کند. برای این کار، می خواهم پاهای دیگران را 
بشویم و بگذارم دیگران نیز پاهای مرا بشویند. بگذارید هر کس کاری را 
که تمایل دارد، انجام دهد و هر جایی که می خواهد برود، اگر این باعث می

شود که مسیح با نگاه کردن به زندگی مان شگفت زده و خشنود شود. شمعون 
مسیح  اما  بود  خواهد  بی ارزش  مسیح،  نظر  در  روسپی  زن  آن  می اندیشید 
تالش های ناشیانه ی او را با نیکویی پاسخ داد. نگران نباشید اگر تالش هایتان 
در ابتدا ناشیانه باشد. فقط شروع کنید. می خواهم همگی چنان تاثیری روی 
مسیح بگذاریم که درباره ی ما بگوید: "من تحت تاثیر عشق و محبتی که آنها به 

من نشان دادند، قرار گرفته ام."

اگر  دهیم.  انجام  سرورمان  برای  قابل توجه  و  شگفت انگیز  کاری  بیایید 
سخاوتمندانه به دیگران محبت و از آنها استقبال کنیم، ستایش خود را نسبت 
خود  رستاخیز  و  خداوند  بازگشت  برای  بیایید  می دهیم.  نشان  خداوند  به 
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یکدیگر را تدهین]۳] نماییم. بیایید پاهای یکدیگر را بشوییم؛ حتا اگر با اشک
هایمان باشد. بگذارید اشک هایمان آن قدر بریزد که برای شستن گرد و غبار و 
زدودن ناپاکی پله های کلیسا کافی باشد. بیایید بر گناهان خود و بر بی عدالتی 
که بر خواهران و فرزندان مان در سراسر جهان اعمال می شود، بگرییم. اگر 
رحمتی ]دلرحمی عطاشده از جانب خداوند] که گشاده دستانه بر شما قرار 
گرفته، برای وادارکردن تان به گریستن کافی نیست، بگذارید شرایط سخت و 
بیرحمانه ی دختران اسیر، شما را برانگیزد. اشک های شما پاهای دیگران را 

می شوید و باعث افتخار خداوند می شود.***********

این که چگونه  از  نمادی است  تمیز کردن و خوشامدگویی ماده شیرها 
نحوه ی خوشامدگویی  دهیم.  می  نشان  یکدیگر  به  را  تعلق خود  و  پذیرش 
اینکه  یا شاگرد(.  افراد نزد ماست )رهبر، دوست  ما نشان دهنده ی جایگاه 
پاکسازی  که شما چگونه  می کند  بینند مشخص  می  را چگونه  دیگران شما 
خواهید شد. مثال مادهشیرها به ما نشان میدهد که با پاکسازی دیگران به 
ارزش خود می افزاییم. در این شناخت، ما احترام، افتخار و فروتنی خود را 
نشان می دهیم. خوشامد گویی ما باید اینگونه باشد "من تو را می شناسم. 
برای تو ارزش قائلم و برای کمک به تو اینجا هستم. اجازه بده گلی را که از 

آن مکان آلوده برجای مانده است، پاک کنم." 

تازه از گردهمایی دو روزه ی خواهران شیرزن خود باز گشته ام. وقتی 
همدیگر را می بینیم، یکدیگر را در آغوش می کشیم. از حضور هم احساس 
راحتی و خشنودی میکنیم. شش نفر از ما در دو اتاق هتل اقامت کرده اند. با 
همدیگر می خوابیم و بیدار میشویم. در طول روز نیز قهوه و غذای خود را با 
هم قسمت میکنیم. در حالیکه لباس خواب یا پیژامه پوشیده ایم دور هم جمع 
میشویم، به هم خوشامد میگوییم و گاهی تا دیر وقت همدیگر را پاکسازی 
میکنیم. آموخته ایم آنچه را که هستیم به راحتی با هم در میان گذاریم. در 
میان این هسته شیرین دوستی، مادرانی با قلب های شکسته، افرادی بدون 
سرپناه دائمی، مبارزی خسته و فردی پرشور که رویا می بیند وجود دارند.

دارم.  )دوستت  کردیم  سپری  یکدیگر  به  خوشامدگویی  با  را  اول  شب 
نمودیم  آغاز  پاکسازی  فرآیند  با  را  بعد  بود.( و روز  تنگ شده  برایت  دلم 
)حالت چطور است؟( نقاط ضعف و قوت یکدیگر را می شناسیم و میدانیم که 

    ۳
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گاهی نقاط ضعف و قوت های ما یکسان هستند. از یکدیگر سواالت دشوار می 
پرسیم. با هم می خندیم، گریه میکنیم، پرستش میکنیم و به ترس ها، گناهان 
فرزندان و  یکدیگر،  برای  با دعا کردن  میکنیم.  اعتراف  مان  نقاط ضعف  و 
پاهای  و  شده  پاک  غبار  با  اما  میشویم. خسته،  نزدیک تر  هم  به  مان  آینده 

شسته شده به خانه باز می گردم.

یاد گرفته ام که فرآیند پاکسازی را با آغوش باز بپذیرم چرا که میدانم این 
خواهران مادهشیر مرا دوست دارند و همواره برای کمک به من حاضرند. 
میدانم چه جایگاهی در زندگی ام دارند و آنها نیز از جایگاه من در زندگی شان 
مطلع هستند. برخی مواقع با هم اختالف نظر داریم اما به این معنا نیست که 

پیوند ما گسسته شده است. 

زنانی که در زندگی تان هستند و نیاز به خوشامدگویی دارند چه کسانی 
هستند؟ چه کسانی در دنیای شما میتوانند از پاکسازی محبت آمیز شما بهره 
مند گردند؟ آیا کسی هست که بتوانید او را بعنوان بخشی از فرآیند پاکسازی 

خود دعوت نمایید؟ 



[[۹
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"و روح انصاف برای آنانی که به داوری می نشینند و قوت 
خواهد  برمی گردانند  دروازه ها  به  را  جنگ  که  آنانی  برای 

بود." )اشعیا 8]:6(

ضعف  این  آنها  اما  نیستند،  بیشه  موجودات  قوی  ترین  ماده  شیر های 
به صورت  ماده شیرها  می کنند.  جبران  برنامه ریزی هایشان  با  را  قدرتی 
گروهی و هدفمند عمل می کنند. گله ی آنها متشکل از خواهر، خاله، مادر، دختر، 
دخترخاله و دختر عمو  است. آنها رابطه ی نزدیکی با هم دارند، بنابراین از 
نقاط ضعف و قوت یکدیگر مطلع هستند.  وقتی صحبت از شکار  و تهیه ی غذا 
می شود، یا جست وجو برای توله ی گم شده، یا تربیت و محافظت از شیرهای 
جوان تر، هر ماده شیر نقش و وظیفه ی خود را در گله به خوبی می داند. بیایید 
ابتدا از شکار شروع کنیم.  سه عامل مهم در شکار آنها نقش دارد: زمان بندی، 
استتار و نزدیکی. برای آنها زمان بندی موضوعی مهم و حیاتی است. او این 
موضوع را به خوبی آموخته است: "از زمان به نفع خودت استفاده کن!" شیر 
با استفاده از عناصر زمان بندی و روشنایی،  زمان شکار را مشخص  ماده 
می کند. او در مطلوب ترین شرایط محیطی به شکار می پردازد  در هوای گرگ

ومیش و پیش از سحر. هیچ کس نمی تواند طلوع خورشید را جلو یا غروب 
آن را عقب بیاندازد، بنابراین ماده شیرها صبور هستند. نور کم، استتار را 
بهتر می کند، در نتیجه ماده شیر می تواند نزدیک تر شود. با فرارسیدن شب، 
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دید بیشتر حیوانات کم  می شود اما دید شیر ها کامل باقی می ماند )در ادامه 
به این موضوع بیشتر می پردازیم(.

وقتی میزان روشنایی به نفع شیرها باشد، آنها با استفاده از زمان بندی و 
قرار گرفتن در موقعیت مناسب، آماده ی شکار می شوند. 

در بیشتر مواقع، ماده شیر ها در فضای باز مخفی می شوند. بعضی مواقع 
نیز ناگهان در نور روز ظاهر می شوند تا به طعمه نزدیک  شوند.  وقتی ماده

شیر موقعیت اولیه ی خود را پیدا می کند، همان جا دراز می کشد.

تاثیر ماده شیر  در گله به هیچ وجه تصادفی نیست. حضور او در دشت، 
موجی از هراس ایجاد می کند و حیواناتی که نزدیک او هستند پراکنده می شوند. 
حیوانات وحشتزده، نگاه می کنند تا ببینند آیا شیر ماده وارد عمل شده است 
یا خیر. اما شیر ماده تکان نخورده، زیرا هنوز وقتش فرا نرسیده است. او 
آرام و بی صدا در علف ها مخفی شده است. شاید موقع انتظار کشیدن چرت 
بزند، اما خوابش عمیق نیست. نیروی خود را جمع می کند  تا لحظه ی مناسبی 

از آن استفاده کند.

گله ناآرام، آرام می شوند و ماده شیر فراموش می شود. ماده شیر با صبر 
و شکیبایی اش بخشی از طبیعت می شود، بنابراین طعمه از حضور او کامال 
احساس راحتی می کند. او جوّ بی تفاوتی را که می خواست، ایجاد کرده و اکنون 

آماده ی شکار است. 

با تاریک شدن هوا، ماده شیر با حالتی آهسته و نزدیک به زمین )با ارتفاع 
پایین( حرکت می کند. پنجه های قدرتمند او تقریبا بی صدا هستند و در حالی که 
سرش پایین است، فاصله ی خود را با طعمه می سنجد.  غافلگیر کردن و نزدیک 
بودن، دو عامل مهم برای حمله کردن هستند. او به گرد پای گوزن نمی رسد.

به  شروع  وحشت زده  گوزن،  می پرد.  بیرون  علف ها  از  ماده شیر  ناگهان 
تعقیب  تیز ماده شیر زخمی می شود.  پنجه های  او توسط  می کند. ران  دویدن 
ادامه پیدا می کند و گوزن نمی داند که قربانیِ یک کمین شده است. ماده شیر 
دیگری  ماده شیر  مسیر  وارد  فرار،  برای  او  و  می کند  حمله  او  به  دیگری 

می شود. کشتن سریع اتفاق می افتد.

آیا اولین ماده شیر طعمه را از دست داد؟ شاید بله، شاید نه، اما یک چیز 



[۳[

خستگی ناپذیر

می شد. شیر های  اجرا  دقت  به  که  بود  نقشه ای  از  بخشی  او  است  قطعی 
یوزپلنگ ها،  ببر ها،  می کنند.  شکار  هم  با  که  هستند  گربه سانانی  تنها  ماده 
پلنگ ها و چیتاها به تنهایی شکار می کنند، اما ماده شیرها دسته جمعی شکار 
می کنند. آنها شکارچیان بسیار ماهری هستند. هر ماده شیر جایگاه خود را 
دارد و مهارت شکارش را در کنار خواهران خود تقویت می کند. شیر  نر به 
این مشهور است که به سرعت به گله حمله می کند تا چیزی را که می خواهد 
به دست آورد. به هر حال شیر نر، قاتلی نیرومند است. اما شیر های ماده 
عجله ای ندارند... آنها می رقصند و شکاِر هماهنگ آنها، مهیج است. به همین 

دلیل است که ماده شیر ها در راس هرم شکار قرار دارند. 

مهارت]]]

واژه ی "مهارت" را خیلی دوست دارم. از احساسی که هنگام به کار بردن 
این واژه به من دست می دهد، خوشم می آید. شما هم دست به کار شوید و این 

واژه را به کار ببرید: "مهارت!" 

مدتی بود که این کلمه را عمدا در مکالماتم استفاده می کردم. هیبت این 
کار مهم است. این کلمه زیاد استفاده نشده و مانند دیگر کلمات، مفهوم اصلی 
خود را از دست نداده است. این کلمه مانند ماده شیر، جنبه های شگفت انگیزی 

دارد و در هاله ای از رمز و راز قرار دارد.

زن جوانی که با من سفر می کرد، این کلمه را با دیگر کلمات ترکیب کرد 
تا ببیند کدام ترکیب مناسب تر است. آنها عبارت بودند از: مهارِت سفرکردن، 
خواهیم  می  موعظه کردن.  مهارتِ  و  بسته بندی  مهارتِ  بار،  حمل  مهارتِ 

واژه ی مهارت را به عنوان کلمه ای جدید به کار ببریم. 

توجه داشته باشید، واژه ی مهارت معانی ای  دارد که می خواهم زنان به 
آن پی ببرند. عالوه بر ترکیب این کلمه با شکارکردن )که ماده شیر به خوبی 
از آن برخوردار است(، می خواهم آن را با کلمات بیشتری همچون رزم آرایی، 

خالقیت، تربیت کردن، طراحی کردن و برقراری ارتباط ترکیب کنم. 
 Prowess    [

این واژه در اصل، مفهومی از مهارتی ذاتی و غیراکتسابی را دارد که واژه ی “مهارت” در زبان 
فارسی نمی تواند مترادف کاملی برای آن باشد. شاید بتوان واژگان دیگری مانند “قابلیت، استعداد و 

توانایی” را نیز مترادف آن دانست.  
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گزینه های پیشِ رو بی پایان هستند، اما ماده شیر از مهارت صحبت نمی کند 
 او خود، مهارت است.

اگر مهارت شکل خاصی داشت، قطعا شبیه گربه سانان بود. با این که من 
طرفدار سگ ها هستم، اما نمی توانم این کلمه را به یورک شایر]]] خود نسبت 
دهم. و اگر رنگ  داشت، می توانستم آن را طالیی تصور کنم. بافت آن چه طور؟ 
شبیه موهای موّاج بود. مهارت می تواند با هدف حرکت کند و در مواقع لزوم، 
مخفیانه حرکت کند. مهارت را نمی توان تقلید کرد یا به زور آن را به دست 
آورد، اما "می تواند" و "باید" گسترش یابد. اگر آن را دارید، مالک آن هستید. 
مهارت، همان چیزی است که ماده شیر را قدرتمند می کند. او از قدرت خود 

هراسناک نمی شود. برعکس، به او آرامش می دهد.

واژه ی  است،  لپ تاپم  در  که  انکارتا]۳]  لغت نامه  در  موجود  اطالعات  طبق 
مهارت مترادف است با کلمات تخصص، توانایی ، استعداد و شایستگی. از 
این تعریف دو جانبه خوشم می آید: ] قدرت، توانایی یا مهارت استثنایی 

] شجاعت و دالوری استثنایی. ] 

شما هم مانند ماده شیر ها دارای مهارت هستید. توانایی، قدرت و شجاعت 
استثنایی، در انتظار آن هستند که در زندگی تان شکوفا شوند. آنها شاید پنهان 
باشند ولی منتظر هستند تا آنها را تشویق به رشد نمایید، اما شک نکنید که 
وجود دارند. خداوند توانایی ها و استعدادهایی را در اعماق وجود هر یک از 
ما پنهان ساخته است. باید تالش کنیم تا آنها را از زیر خاک درآوریم و آنها 
هر  یا  نمی دانم  را  همه چیز  من  بگوید:  مهارت  است  ممکن  دهیم.  پرورش  را 
کاری را نمی توانم انجام دهم، اما آنچه را که می دانم، انتخاب می کنم و آن را  به  
بهترین شکل انجام می دهم. مهارت، اغلب از طریق واسطه ی بازی  کردن مانند 
آیا چیزی  می شود.  بیدار  )گیم ها]۴](  بازی ها  انواع  و  بازی کردن، ورزش ها  نقش 
در وجودتان هست که بخواهید بیدار شود و بازی کند؟  ممکن است مهارت 
شما با دیدن ماده شیر های شجاع تحریک شود.  وقتی که آنها در حال شکار، 
]     Yorkshire Terrier: از نژادهای سگ های تریر است، با پاهایی کوتاه و موهای بلند 
ابریشمی. سگ شکاری و نیرومندی است که برای آپارتمان نشین ها مناسب است. وزن این سگ ها تا 
حدود ۳ کیلوگرم می رسد. م
سال  از  که  بود  مایکروسافت  شرکت  محصول  و  رایانه ای  دانشنامه ای   :Encarta      ۳
۹۹۳] ساخته شد و حاوی مقاالت مرجع کوتاه، اطلس جهانی و بسیاری از اطالعات مفید دیگر بود. 
مایکروسافت در سال 00۹] پروژه را قطع و وب سایت آن را از دسترس خارج کرد. م

Games    ۴
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محافظت و آموزش هستند، در واقع کاری را انجام می دهند که به خوبی در 
آن مهارت دارند. 

چرا ماده شیر ها در راس هرِم "مهارت شکار کردن" قرار دارند؟ آنها با 
همدیگر شکار می کنند؛ بدون رقابت و از بین بردن جایگاه یکدیگر. سهم هیچ 
زنی بیشتر از زنان دیگر نیست. هر کس باید خودش باشد! کپی برداری از 
استعدادهای دیگران بی فایده است. فردیت هر کس با کپی برداری، مقایسه و 
رقابت به دست نمی آید. هر ماده شیر مهارت های خودش را تقویت می کند. ما 

هم با دنبال کردن این الگو می توانیم به خوبی این کار را انجام دهیم. 

نیز که بسیاریم، در مسیح یک بدن را تشکیل می دهیم و هر یک،  "ما 
اعضای یکدیگریم. برحسب فیضی که به ما بخشیده شده است، دارای 
عطایای گوناگونیم. اگر عطای کسی نبوت است، آن را متناسب با ایمانش 

به کار گیرد." )رومیان ]]: ]6(

من معموال عضو همایش هایی هستم که سخنرانان نخبه ای در آن حضور 
دارند. پیروی کردن از سخنرانی های آنها می تواند ترسناک باشد. از طریق 
آزمون و خطا آموخته ام که بهترین چیز آن است که بهترین نسخه ی خودت 
باشی. به یاد داشته باشید، هیچ کس به این خاطر که وانمود کنید کس دیگری 

هستید، شما را به دنیای خودش دعوت نمی کند. آنها "شما" را می خواهند. 

 وقتی در آیه ی باال "یک بدن را تشکیل می دهیم و هر یک، اعضای یکدیگریم"، 
را خواندم به یاد کلمه مهارت افتادم و این حقیقت که آفرینش شما همراه با 
ما  به  را  انضباط  و  قدرت  محبت،  روح  است. خداوند  بوده  و شگفتی  ترس 
بخشیده است، نه روح ترس را)دوم تیموتائوس ]:7 را مطالعه کنید(. شما با 
ترس آفریده شده اید، نه نگران و ترسان. دوست عزیز، شما در فصلی که 
تا شگفتی کار  وحشت تمام دنیا را فراگرفته بود، روی زمین آفریده شدید 
خداوندمان را نشان دهید. شما فراخوانده شدید تا به شکلی حیرت انگیز عمل 

کنید؛ که به نظر من این عملکرد شگفت انگیز، بیان دیگری از مهارت است.

خداوند از همه ی ما دعوت می کند تا مانند ماده شیر ها در جایگاه خود قرار 
بگیریم؛ هر کس در جایگاه خود و در قدرت خود. 

در بسیاری از فرهنگ های آفریقایی برتری شکار ماده شیر جشن گرفته 
می شود. به جنگجویان یا شکارچیان برجسته لقب "پسر ماده شیر" را می دهند. 
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همان طور که می بینید، این ماده شیر است که توله ها را، چه نر و چه ماده، برای 
شکار تعلیم می دهد. در کتاب مقدس نیز به این موضوع اشاره شده است:

"مادر تو چه بود. او در میان شیران شیر ماده می خوابید و بچه های خود 
را در میان شیران ژیان می پرورد. و یکی از بچه های خود را تربیت نمود 
که شیر ژیان گردید و به دریدن شکار آموخته شد و مردمان را خورد." 

)حزقیال ۹]: ]۳(

اما مراقبت ماده شیر  تنها به جوان ترها محدود نمی شود، چراکه بسیاری از 
حیوانات این کار را انجام می دهند. او از ماده شیرهای پیر یا زخمی گله نیز 
مراقبت می کند. آنها مانند چسبی هستند که عملکرد گله را به عنوان یک واحد 

سالمت محکم نگه می دارند. 

شیر نر از این که حضور خود را اعالم کند، ترسی ندارد، در مقابل، قدرت 
ماده شیر در توانایِی پنهان کردن خودش است. او هنگام شکار، حضور خود 
را اعالم نمی کند و  وقتی صحبت از تامین غذای بچه  ها می شود، استتار امتیاز 

خوبی است. اما اگر بچه هایش تهدید شوند، داستان دیگری است.

"آیا شکار را برای شیر ماده صید می کنی؟ و اشتهای شیر ژیان را سیر 
می نمایی." )ایوب ۳۹:۳8(

آیه ی فوق، گفت وگویی است بین خدا و ایوب، و نشان می دهد خدا کسی 
است که شکار، کمین کردن و تهیه ی غذا برای توله های منتظر را به ماده شیر 
یاد داده است. نمی دانم این کار چه طور انجام می شود. آیا خداوند عظیم ما، 
مرتبا سرنخ ها و نشانه هایی را در محیط زندگی ماده شیر قرار می دهد تا او 
یاد  ماده شیر  به  آفرینش  خدادادی  عناصر  آیا  کند؟  تقویت  را  مهارت هایش 
می  دهند که شکار کند و بچه ها را بپرورد؛ درست همان طور که شگفتی های 

آفرینش، ما را بیدار می کند تا به دنبال خدا و محبت به یکدیگر باشیم؟!

تعقیب دیوانه وار

می خواهم مفهوم شکار را توضیح دهم. شکار تنها به کشتن و خوردن 
محدود نمی شود. می تواند شامل تعقیب، جست وجو و یا حتا یک رهایی باشد. 
فعل آن به معنای تعقیب و گریز، دنبال کردن، و در کمین نشستن است. جالب 
است که از همین فعل ها  برای توصیف جست وجوی ما برای خدا نیز استفاده 
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شده است.

کنندگانم  تعقیب  همه ی  از  مرا  می آورم؛  پناه  تو  به  من،  خدای  یهوه  "ای 
نجات ده و برهان." )مزمور 7:](

خداوند"  دیوانه وار  "تعقیب  مفهوم  من  است.  هیجان انگیز  تعقیب  این 
در  که  خواب آلودی  وضعیت  با  کامال  توصیف  این  دارم.  دوست  بسیار  را 
رازگاهان داریم، متفاوت است. این کلمات بر ضرورت، سرعت و جست وجوی 
کرد؛  بررسی  می توان  نیز  دیگر  زاویه ای  از  را  آیه  این  دارند.  داللت  دقیق 
می تواند به معنای فرار از چیزی وحشی یا خطرناک باشد  یا تعقیب برای 
رسیدن به خدا. هر دو، عمل می کنند. هر دو هیجان انگیز هستند، هرچند که من 
ایده ی جست وجو و تعاقب دیوانه وار برای رسیدن به خدا را ترجیح می دهم. 
البته از این ایده نیز که ببینم خدا در تعقیب من است، خوشم می آید. گاهی 
وقت ها که از پنجره به دامنه ی کوه ها نگاه می کنم، نجواکنان می گویم: "خدایا تو 

کیستی؟ می خواهم خود را در پرتو قدرت تو بشناسم!" 

مطمئنا هیچ کس تصور نمی کند که بتوان خدا را شکار کرد. حتا برهم زدن 
تعادل او نیز مضحک است. تنها می توانیم نگاه سریعی به او بیندازیم. پنهان 
شدن در او، چیزی است که من به دنبال آن هستم. دوست عزیز، من هرگز تا 
به حال چنین فوریتی را  برای شکار حس نکرده ام. زمان آن است که دیوانه

وار به دنبال خدا باشیم. 

همان طور که ماده شیر صبورانه انتظار می کشد، انتظار ما نیز بخشی از 
جست وجو  برای خدا است.

"خداوندا، صبحگاهان صدای مرا می شنوی؛ 

بامدادان، استدعایم را به حضورت می آرایم و انتظار می کشم." )مزمور ]:۳(

همچنین شکار کردن به معنی "جست وجو کردن، نگاه کردن و به دنبال 
شکار  نهایت،  در  ماست.  از  پژواکی  این ها،  تمامی  است.  هم  بودن"  چیزی 
دختران  به عنوان  ما  است.  تعقیب  یا  پیگیری،  تالش،  جست وجو،  یک  بیانگر 
خداوند اعلی علیین،  برای رسیدن به پاسخ ها ، حکمت و قدرت شکار می کنیم. ما 
خدایی را تعقیب می کنیم که می تواند ما را بگیرد؛ و وقتی ما را گرفت، نور و 

زندگی او را به دیگران می تابانیم:
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"همانا نیکویی و محبت، تمام روزهای زندگیم در پی من خواهد بود، و 
سالیان دراز در خانه ی خداوند ساکن خواهم بود." )مزمور ۳]:6(

حکمت و تدبیر را می توان در زنانی یافت که نه تنها به دنبال خداوند بوده
کامال  زناِن  این  از  یک  هر  است.  بوده  آنها  تعقیب  در  نیز  بلکه خداوند  اند، 
به دیگران نشان می دهند. زمین  از محبت و لطف خداوند را  بیدار، بخشی 
منتظر است ببیند وقتی محبت و زیبایی خداوند توسط زنان به همه جا برده 
می شود، چه اتفاقی می افتد. شما نیز دوست عزیز، بخشی از این سفر برای 
یافتن حقیقیت و راه حل هستید. تالش ما برای ارتباط با خدا، در نهایت از 
طریق شیرمان عیسای مسیح انجام می شود. سؤاالتی وجود دارد که تنها 
زنان می دانند چگونه باید به آنها پاسخ داد؛ پاسخ هایی که خداوند در وجود 

ما نهاده است. برای محقق شدن این امر، باید با هم متحد شویم.

 پیش از آن که خواهرانِ ماده شیر ما شکار را شروع کنند، دور هم جمع 
می شوند، استراحت می کنند، گرسنه که می شوند با همدیگر بلند می شوند و 
حمله می کنند. برای شکار، با هم کمین می کنند و پس از انجام آن با هم جشن 
می گیرند. و این چرخه همچنان تکرار می شود. شاید موقعیت ها تغییر کند، اما 

ماده شیرها با هم هستند. 

مارگارت مید]]] یک انسان شناس فرهنگی برجسته بود که پس از سال ها 
مطالعه در فرهنگ های مختلف چنین نتیجه گرفته بود که "رقابتی ترین نقش در 
خانواده ، رابطه ی خواهری است، اما وقتی خواهرها بزرگ می شوند، این رابطه 

به یکی از  قوی ترین رابطه ها تبدیل می شود." ]

 وقتی این کلمات را  خواندم، با خود گفتم این همان چیزی است که دارد 
اتفاق می افتد! ما در حال رشد کردن هستیم!

تربیت  و  "پرورش  عنوان  تحت  کتابم  نوشتن  و  مطالعه  مشغول  وقتی 
کردن"]6] بودم، متوجه شدم در کتاب مقدس نمونه هایی از خواهرانی که با هم 
ندارد. در واقع دلسرد  به صورت استراتژیک و هدفمند زندگی کنند، وجود 
و ناامید شدم که کجا می توانم برای زنانی که با هم دوست و مورد اعتماد 
هم بودند، نمونه ای پیدا کنم. عاجزانه می خواستم بدانم. می بینید، ما تا زمانی 
که روح خدا ما را در مسیر درست هدایت نکند، نمی توانیم مانند ماده شیرها 

Margaret Mead    [
Nurture    6
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برخیزیم.

 وقتی به دنبال نمونه ای در کتاب مقدس می گشتم، احساس کردم روح خدا 
دخترانم  به  می شود.  نوشته  دارد  حاال  دختر ها  "فصل  می گوید:  نجواکنان 

بگویید زندگی نامه ی خود را خوب بنویسند." ۳ 

شما می دانید که چه قدر نقش تان حیاتی است. آیا معنای این را درک می
می نویسیم؛  را  خدا  دختران  داستان  هم،  با  و  انفرادی  به صورت  ما  کنید؟ 
عده ای خواهر که دور هم جمع شده اند تا زندگی  خود، نقش ها و انتخاب هایشان 
را بنویسند. با این گردهمایی، ماده شیر ها را می بینم که در قدرت، مهارت و 

محبت به پا می خیزند.

در جست وجوی عدالت
ما نه تنها باید با یکدیگر در جست وجوی خداوند و پاسخ های او برخیزیم، 
بلکه باید برای یافتن عدالت هم به پا خیزیم. عدالت نیاز به یک مقام قانونی 
ندارد، بلکه یک سبک زندگی است. کشور ما از صدمات بی عدالتی در امان است. 
نظام حقوقی مان، دادگاه ها را به عنوان مأمنی برای حقیقت قرار داده است. حکم
هایی که اخیرا صادر می شود، ما را به این فکر فرو می برد که آیا دادگاه ها به 

زمین بازی نمایشی از وکالی کارکشته و زرنگ تبدیل شده است.

»و روح انصاف برای آنانی که به داوری می نشینند و قوت برای آنانی که 
جنگ را به دروازه ها برمی گردانند خواهد بود.« )اشعیا 8]:6(

آیه ی باال، بینش فوق العاده ای را ارایه می دهد. عدالت فراتر از اجرای یک 
بینشی  به  نیاز  ما  می باشد.  انرژی  و  تفکر  مستلزم  که  است  قوانین  سری 
بتوانند رأیی را صادر کنند که  تا قاضی و هیأت منصفه  خردمندانه داریم 
کشور و شهروندانش را از بی عدالتی به عدالت هدایت کند. حفظ عدالت حقیقی، 

نیازمند محافظانی قوی و عالی است.

زمانی عدالت برای توصیف کشورمان به کار می رفت. وقتی نوجوان بودم، 
شعار یکی از ابرقهرمانان مان “حقیقت، عدالت و راه و روش آمریکایی” بود.

“داوری بار دیگر بر پارسایی منطبق خواهد شد، و تمامی راست دالن از آن 
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پیروی خواهند کرد.” )مزمور ۹۴: ]](

حقوقی مان  نظام  که  می ترسم  این  از  داریم.  نیاز  احیاشده،  عدالتِ  به  ما 
مفهوم داوری عادالنه را از یاد برده باشد. تنها افراد پاک دل در جست وجوی 
خواهد  نفرت انگیز  برایتان  بی عدالتی  باشد،  پاک  دل تان  وقتی  هستند.  عدالت 
بود. این تنها به نظام حقوقی محدود نمی شود، بلکه هر بخشی از زندگی را 
دربرمی گیرد. زنان و کودکان در حال مردن هستند، در حالی که ما منتظریم 
تا دولت، کلیسا یا کس دیگری بیاید و عیب های جامعه مان را برطرف سازد. 
فکر می کنم دست کم همگی با این موافق هستیم که عدالت شامل نجات کودکان 

از خطر می باشد.

توله های  از  برای محافظت  از مهارت شان، همگی  استفاده  با  ماده شیرها 
گله تالش می کنند. اگر توله ها تهدید شوند، ماده شیر به یک جنگجو تبدیل می

شود. فیلم مستندی را دیدم که در آن یک مار کبرا راه خود را از میان گله ی 
شیرها باز می کرد. ماده شیرها خونسردی خود را حفظ کردند، با این که یک 
مار کبرا در میان شان بود. آنها آرام، منظم و سریع توله ها را به مکان امنی 
بردند. آنها توله هایی را که نزدیک تر بودند، از گردن شان می گرفتند و به سرعت 
بین آنها و مار سمی فاصله ایجاد می کردند. یک ماده شیر کنار توله ها مانده 
بود تا خواهرانش برگردند و به او ملحق شوند، با این حال او حرکات مار 

را زیر نظر داشت.

از این که ماده شیرها می دانستند با وجود توله ها نباید به مار کبرا حمله 
کنند، بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. توله ها نباید در خطر باشند، جایشان باید 
امن باشد. پس از قرار گرفتن توله ها در جایی امن، اکنون زمان روبه رو شدن 
با مار کبرا بود. ماده شیرها به طور غریزی و با تاکتیک بسیار باال به مار 

کبرا نزدیک شدند.

ماده شیرها به شدت از تمام توله های گله مراقبت می کنند. یک ماده شیر، 
هرگز توله ی ماده شیر دیگری را بیش از توله ی خود در معرض خطر قرار 
نمی دهد. ماده شیرها فقط با هم شکار نمی کنند، بلکه با هم مادری می کنند. در 
عوض ما، بین تمام کودکان زمین فاصله ایجاد می کنیم و زندگی آنها را تهدید 
و در معرض خطر قرار می دهیم. این که تنها به فکر کودکان خودمان باشیم، 
کافی نیست. با این کار جنگ هایی را در داخل و خارج از خانه بر پا می کنیم. 
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بیایید برای همسایگان خود، چه دور و چه نزدیک، به پا خیزیم.

حتا  که  است  قوی  ماده شیر  در  آن قدر  توله ها  از  محافظت کردن  انگیزه ی 
آن را پیش از حاملگی در ذهنش تجسم می کند. به خاطر تدبیر خداوند برای 
طبیعت، ماده شیرها توانایی آن را دارند که چرخه ی تولید مثل شان را هم زمان 
کنند. این کار به آنها اجازه می دهد تا با هم حامله شوند و با هم زایمان کنند.

بنابراین گله حامله می شود. ماده شیرها می دانند که توله های هم سن به علت 
دسترسی به غذا و آموزش یکسان ، شانس بیشتری برای بقا دارند. تمام این 
توله های طالیی، در اطراف جست وخیز می کنند و این بدان معناست که کمبود 
فامیل  هم  با  که  ماده هایی  را  گله  که  آنجا  از  ندارد.  مادرانه وجود  مراقبت 
به  یکدیگر مراقبت می کنند و  از بچه های  هستند تشکیل می دهند، ماده شیرها 
آنها آموزش می دهند. این نوع بزرگ شدن در گله، کنار خواهران و برادران 
هم سن و هم تجربه، مزیت بزرگی است. و بدین معناست که ریتم مشابهی در 
الگوی غذا دادن، بزرگ کردن، استراحت و بازی کردن وجود دارد که تکمیل 
بلکه باعث  به بقای توله ها کمک می کند،  نه تنها  کننده ی سطح مهارت هاست و 

بقای گله نیز می شود.

ماده شیرها با نشان دادن الگوی درست، بچه هایشان را آموزش می دهند. 
در حیات وحش، جایی برای اشتباه وجود ندارد. اگر مهارت ها درست منتقل 

نشوند، بقای توله ها و گله به خطر می افتد.

ماده شیرها آموخته اند که چگونه هنگام بازی کردن شکار کنند. آنها در 
حالی که هنوز توله هستند، عناصر اولیه را می آموزند. وقتی توله ها جست

وخیز و بازی می کنند، ماده شیرهای مادر در اطراف دراز می کشند و پس از 
مدتی، آنها نیز به بچه ها ملحق می شوند. ماده شیرها نه فقط با توله ها ُکشتی 
می گیرند، بلکه با یکدیگر نیز بازی می کنند. آنها می گذارند توله ها با جست وخیز 
کردن ها، دویدن ها و غلت زدن ها، احساس قدرتمند بودن داشته باشند. اگر توله ها 
آنها مراقبت  از  تا  دور شوند، همیشه یک ماده شیرِ مادر، کنارشان می ماند 

کند و در صورت لزوم، بر سر بچه شیری که غیرقابلِ کنترل می شود، بُغرد.

تمام این بازی ها برای یک هدف است؛ نشان دادن قدرت اعضای هر گله. 
خداوند از این که ما می خندیم و مشغول تفریح هستیم، خشنود می شود. می

توانیم بگوییم وقتی بازی می کنیم، خود را درگیر “بازآفرینی” کرده ایم.
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»زیرا تو مددکار من بوده ای و زیر سایه ی بال های تو شادی خواهم کرد.« 
)مزمور 7:6۳، ترجمه قدیمی(]7]

نخستین بار وقتی متوجه شدم که ماده شیرها با هم حامله می شوند و با 
هم زایمان می کنند تا در غذادادن و تربیت بچه هایشان با هم مشارکت داشته 
باشند، صدای روح القدس را شنیدم که می گفت:  »لیزا تمام کودکان از شانس 
و  پرورش  باید مورد حمایت،  برخوردار هستند. هر کودکی  بقای مساوی 
آموزش قرار بگیرد و نیازهای او تأمین شود«. رفاه و آسایش کودکان زمین 

بر عهده ی ماست. ما باید برای عدالت خواهی آنان، با برنامه ریزی عمل کنیم.

واکنشی خشن
یک مادر چه قدر بیشتر باید جان بچه هایی را که از آِن خودش نیستند، 

نجات دهد؟

»آیا زن بچه ی شیرخواره ی خود را فراموش کرده بر پسر رحم خویش 
ترحم ننماید؟ اینان فراموش می کنند اما من تو را فراموش نخواهم کرد.« 

)اشعیا ۴۹: ]]6](

نمی توان تصور کرد که مادری فرزند خویش را فراموش کند، با این حال 
خداوند می گوید: »اینان فراموش می کنند.« این آیه بر این نکته تأکید می کند که 
یا  کنند  فراموش  را  تربیت کردن  چه قدر غیرطبیعی است که زنان وظیفه ی 
به کودکی آسیب برسانند. متأسفانه در دنیایی زندگی می کنیم  که چیزهای 
غیرقابل تصور به حقیقت می پیوندند. خبرهایی که نشان می دهد تعدادِ مادرانی 
که امنیت و آسایش کودکان شان را قربانی مواد، الکل و پول می کنند، روزبه

روز در حال افزایش است. 

اخیرا رسانه ها وضعیت اسفناک دو دختر جوان را که توسط زوج های 
متفاوتی ربوده شده بودند، نشان داد. یکی از این دختران شجاع، 8] سال 
در اسارت بود و در طول این زمان دردناک، دو دختر به دنیا آورد و آنها را 
بزرگ کرد. دختر دیگر را از خانه اش ربوده بودند و نه ماه او را نگه داشتند. 

7    نویسنده از ترجمه ی   The Messageاستفاده کرده که به این شکل می باشد: “... آزادانه 
می دوم و بازی می کنم” 
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هر دو زن جوان مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار گرفته بودند. در هر دو 
مورد، زِن مرد رباینده که فرزندی نداشت، در جنایات شوهرش همدست بود.

وقتی پسرم الک متوجه شد که زنان در این موضوع دخالت داشتند، شوکه 
ندادند؟«  نجات  را  جوان  دختران  رباینده،  مردان  زناِن  »چرا  پرسید:  و  شد 

نمی توانست دنیایی را که در آن زنان، کودکان را نجات نمی دهند درک کند.

تنها پاسخی که می توانستم بدهم، این بود که هیچ یک از این زنان  سالم 
نبودند. آنها حق انتخاب داشتند، اما ترجیح دادند سکوت کنند. به دالیلی قلب 

مادرانه، در هیچ یک از آنها بیدار نشده بود. 

و  اذیت  و  آزار  تحت  زنان  که  کنیم  فکر  این گونه  داریم  دوست  معموال 
ستم مردان قرار دارند، اما همیشه این طور نیست. این زنان می دانستند چه 
اتفاقی دارد می افتد، اما کاری نکردند. درحقیقت آنها باعث سواستفاده از این 

دختران شدند. 

جالب است که هر دو مرد سواستفاده کننده، باورهای مذهبی را طوری 
پیچاندند و با  استفاده از نگرش های نادرست نسبت به اطاعت و سرسپردگی 
همسران شان  و آن دو دختر، آنها را کنترل و اداره نمودند. هم دستی این زنان 

برای جلب توجه شوهران شان، مردم را شوکه کرد. 

در مقابل، ماده شیر خود را بین توله هایش و خطر قرار می دهد. حتا در 
جایی خواندم اگر رفتار شیر های نر زندگی جوانان گله را تهدید کند، ماده

شیرها با هم علیه آنها برمی خیزند. 

در هیچ دوره ای از تاریخ مانند اکنون، به بودن زنانی سالم که طبق کالم 
خداوند عمل  کنند، نیاز نبوده است. ما باید عاقالنه و اندیشمندانه به مسائلی 
زناشویی  مسایل  در  بی قیدوشرط  اطاعت  و  فرمانبرداری  جنسیت،  همچون 
نگاه کنیم. خداوند هرگز این قوانین را برای به خطر انداختن دیگران وضع 

نکرد، آنها  برای زندگی خوب و سالم وضع شده بودند. 

این وظیفه ی ماست که از جوانان و افراد آسیب  پذیر محافظت کنیم. باید 
همچون ماده شیر ها کودکان را از خطر دور نگه داریم. ماده شیر ها با غریزه ی 
خدادادی آنچه را که بعضی از زنان فراموش کرده اند، درک می کنند؛ مادر ان 

حتا بچه هایی را که از آِن خودشان نیستند هم نجات می دهند.
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کسی با به دنیاآوردِن بچه، مادر نمی شود. چند ماه پیش مردم کشور از این 
داستان که مادر یک دختر بچه ی پنج ساله ی زیبا و خندان، او را  برای بردگی 
جنسی فروخته بود، شوکه شدند. آنها جسد دختر را در یک جاده روستایی 
پوشیده از درخت در کارولینای شمالی پیدا کردند. از تصور این که چه اخبار 

دیگری ممکن است تا زمان چاپ این کتاب منتشر شود، به خود می لرزم. 

خدا را شکر می کنم که این نوع قطع ارتباط مادرانه هنوز برای بسیاری 
از ما غیرقابل تصور است. کتاب مقدس پیش بینی کرده است زمانی فرامی رسد 
که افرادی که راه شان را گم کرده اند، فراموش می کنند انسانیت چیست )به 
و  داشتن  بودن  مانند خدا  یعنی  بودن،  انسان  کنید(.  مراجعه   [6:[ رومیان 
وجدان و وسیله ای  برای سنجش قلب او. خداوند از بی ارزش کردن زندگی 
و بهره برداری جنسی از کودکان خشمگین می شود.  با دانستن این که پاسخ 
او این گونه است، ما نیز باید قاطع اما با محبت پاسخ دهیم. برخی از ما باید 
درهای خانه مان را باز کنیم و کودکاِن ناخواسته یا در معرِض خطر را به 
فرزندی بپذیریم. باید سخاوتمندانه عمل کنیم و  برای درست کردن اوضاع 
به دولت وابسته نباشیم. بیایید همسایگان مان را حقیقتا دوست  داشته باشیم. 

اگر در برابر ظلم و بی عدالتی سکوت کنیم، این خطر وجود دارد که روزی 
ما را فراگیرد. مدت هاست که کلیسا برای مبارزه با بی عدالتی های قاچاق انسان و 
تجارت جنسی به پا خواسته است. این مسائل هرگز از نظر من دور نمانده

اند و در تمام سخنرانی هایم به آنها اشاره می کنم. اخیرا با زن جوانی که در 
هواپیما کنارم نشسته بود، از اشتیاقم به این که زنان دنیا همگی بسیج شوند 
و علیه این مسایل اقدام کنند، صحبت کردم. او به طرف من برگشت و پرسید: 

"طبق چه مجوزی این طور صحبت می کنید؟"

شدت سوال او کامال مرا غافلگیر کرد. حیرت زده، لحظه ای مکث کردم و در 
جواب گفتم: "طبق چه مجوزی باید سکوت کنم؟"، صدایش را کمی پایین آورد، 
می خواست بداند آیا من در این زمینه مدرک تحصیلی یا تخصصی دارم. در 
حالی که به چشم هایش خیره شده بودم، برایش توضیح دادم که آخرین باری 
که این موضوع را بررسی کردم، متوجه شدم هیچ منع قانونی  برای اعتراض 
به بی عدالتی وجود ندارد و برای آنچه که دیدم، هیچ پاسخ "تخصصی" وجود 

ندارد. عظمت این جنایت ها،  مستلزم پاسخ افراد زیادی است. 
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به  را  آنها  و  بگیریم  را  کودکان  معصومیت  که  است  فاحشی  بی عدالتِی 
دهند.  تن  بزرگساالن   به شهوت و هرزگی  که  بخواهیم  و  بردگی درآوریم 
است، چه طور می توان  از کودکان خاموش شده  بسیاری  که صدای  وقتی 

ساکت بود؟

را  این  باید  بار  چند  نکرد؟  گریه  مسأله ای  چنین  برای  می توان  چه طور 
بشنویم که "برای پیروزی شیطان  کافی است که انسان های خوب کاری انجام 
ندهند". تنها ایمان داشتن به این مسأله کافی نیست، بلکه باید وارد عمل نیز شد.

وقتی در خارج از کشور در محله های فقیرنشین قدم می زنم،  به چشم های 
آیا  می کنند؟  فکر  به چه چیزی  آنها  می گویم  با خود  و  می کنم  نگاه  مادران 

می پرسند: "ارزش فرزند من، کم تر از فرزند توست؟"

خداوند باور به چنین اعتقاداتی را منع کرده است.  وقتی در آسیای جنوب 
شرقی بودم، دو مادر، کودکان خود را به من پیشنهاد دادند. یکی از مادرها 
تا جایی پیش رفت که کودکش را در آغوش من گذاشت. در حالی که بچه 
من  که  گفت  را  چیزهایی  و  کرد  نگاه  من  به  زن  آن  بودم،  نگه  داشته  را 
متوجه آنها نمی شدم. مادر دیگری پس از آن که زیبایی اش را تحسین کردم، 
را  آنها  ناامیدی  می خواهم؟  را  دخترش  آیا  پرسید  من  از  مترجم  طریق  از 
می بینید؟ آن ها می خواستند فرزندان شان را به من بدهند، فردی کامالغریبه  
که حتا نمی توانست به زبان آنها صحبت کند. شاید به دنبال پول بودند، اما به 
عقیده ی من آنها به دنبال امید  برای فرزند شان بودند. در فرهنگ ما فروش 
بچه غیرقابل تصور است، اما اگر چیزی نداشته باشید که به او بدهید، چه کار 

می کنید؟ 

آیا فرزندان مان را طوری تربیت می کنیم که فکر  کنند در دنیا و منابع آن با 
این بچه ها شریک هستند؟ من ایمان دارم که خداوند از من و شما می خواهد 

تا آن را به خانه هایمان بیاوریم.

نجات کودکان
در کشورهایی که فقر، روح انسان ها را عریان کرده، افراد دل شکسته ی 
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بسیاری وجود دارند، اما در این کشورها درگیری هایی در سطح محلی وجود 
دارد که نیازمند توجه ماست.  وقتی این کتاب را می نوشتم، اتفاق جالبی رخ 
آموزشی محلی،  اگر در سیستم  که  انداختم  این مسأله  به  کلی  نگاهی  داد. 
اتفاقی می افتد. گفتم نگاهی کلی، چراکه  مهارت های کاربردی اجرا شوند، چه 
دخالت من تنها در حد یک دیدار بود و با احترام بسیار متوجه شدم افراد 
فرآیندهای  و  در سیستم ها  بسیار  بادقت  و  فعاالنه  که  دارند  زیادی وجود 
آموزشی درگیر هستند. خدا را به خاطر وجود معلمان و مدیران آموزشی که 
خستگی ناپذیر و با بودجه ی کم برای ارائه ی بهترین آموزش فعالیت می کنند، 

شکر کردم. به همین دلیل است که آنها به کمک ما نیاز دارند. 

کلنجار  خواندنی اش  تکالیف  با  آردن،  کوچکم  پسر  هفته،  آخر  شب  یک 
می رفت، زیرا هنگام بازی بسکتبال حسابی خسته شده بود. او از من خواست 
تا کتاب را برایش بخوانم. زیرا می ترسید اگر خودش این کار را انجام دهد، 
خوابش ببرد. بقیه ی خانواده  در اتاق پذیرایی بودند و با سر و صدا مشغول 

تماشای بازی فوتبال بودند. بنابراین به اتاق خواب من فرار کردیم.

کرد.  نگران  مرا  به شدت  آن  محتوای  می خواندم،  را  کتاب  که   همان طور 
زیرا افکار آن شامل خودکشی نوجوانان، خرابکاری، همسر و کودک آزاری، 
خشونت، نوشیدن الکل کمتر از سن قانونی، اعتیاد به الکل، ترک پدر و مادر 
و سرقت از فروشگاه بود.  درست لحظه ای که فکر می کردم دیگر بدتر از این 

نمی شود، به یک عبارت ناشایست جنسی برخوردیم. 

پسرم رو به من کرد و گفت: "مامان دیگر نمی خواهم این کتاب را بخوانم"، 
و بعد گفت بعضی دیگر از عبارت های آن به همین اندازه توهین آمیز و بی
ادبانه هستند. مشکل این بود که این کتاب باید  برای دانش آموزان سال اول 
دبیرستان در کالس ادبیات خوانده می شد. تصمیم گرفتم روز بعد با مدرسه 
تماس بگیرم و از آنها بخواهم که کتاب دیگری برای خواندن به آردن بدهند. 
روز بعد  وقتی که با معلمش صحبت کردم، او نیز تایید کرد که بهتر است 
آردن کتاب دیگری بخواند. گوشی را گذاشتم و فکر کردم همه چیز روبه راه 
شده است، اما چند روز پس از آن اتفاقاتی افتاد که متقاعد شدم باید کارهای 
محتوای  دلیل  به  کتاب  این  مدرسه،  سیاست های  طبق  دهم.  انجام  بیشتری 
ناراحت کننده  نیاز به اجازه ی پدر و مادر داشت. متوجه شدم که دیگر والدین 



[۴6

خستگی ناپذیر

از محتوای کتاب اطالعی نداشتند. علت آگاهی من نیز این بود که کتاب را 
 برای پسرم خوانده بودم، وگرنه در شرایط عادی من نیز بی اطالع می بودم.

این  این مسأله محافظت شود؟  از  تنها پسر من  که  بود  این درست  آیا 
سکس،  پورنوگرافی،  با  رابطه  در  دیدگاه هایی  می توانست  حد  چه  تا  کتاب 
والدین، اعتیاد به الکل، خشونت و خودکشی به دیگر پسر ها بدهد؟ با شناخت 
از کاری که قبال انجام داده بودم، آیا می توانستم ساکت بمانم؟ آیا وظیفه ی 

من نبود که از بقیه ی کودکان و والدین محافظت کنم؟

تا  نوشتم  کتاب  از محتوای  آگاهی مردم  باالبردن  درباره ی  یک وبالگ 
حمایت دیگران را در این زمینه جمع کنم تا مدرسه بداند که تنها نیستم. در 
کمتر از ۴] ساعت، بیش از 00] نفر )که بیشتر آنها معلم بودند( جواب دادند 
و آنها هم گفتند که این کتاب ها مناسب نیستند. برخی از آنها مادرانی بودند 
که در خانه به بچه هایشان آموزش می دادند و می گفتند چنین چیزهایی باعث 

شده که بچه هایشان را از مدرسه ی  عمومی بیرون بیاورند.

نگرانی  نمی کنم.  سرزنش  کتاب  این  نوشتن  دلیل  به  را  نویسنده  من 
درباره ی  کتاب  این  بود.  ساله    [۴ پسر  یک  توسط  آن  خواندن  لزوم  من 
پورنوگرافی بود. قاچاق انسان نیز از پورنوگرافی شروع می شود. تصاویر 
ناسالم می توانند ذهن یک مرد جوان را در مورد زنان منحرف کند. این کتاب 
می گفت پورنوگرافی با هدف خودارضایی  برای افراد ۴] ساله   امری عادی 
است. پورنوگرافی این قدرت را دارد که ذهن را طوری بار آورد که قربانی

باعث  می تواند  بی حرمتی  این  بیندازد.  تله  یا  دام  به  را  مونث(  یا  )مذکر  اش 
زن گریزی، بی عالقگی جنسی و احساسی و اعتیاد جنسی شود  تمامی این ها، 

راه را  برای تجارت انسان هموار می کنند. 

می دانم که نظام آموزشی ما سعی می کند فضیلت هایی در مردان و زنان 
جوان ایجاد کند. اگرچه آنها  برای رسیدن به این هدف، سیاست های موثری 
با  مالقاتی  قرار  است.  رفته  در  دستشان  از  نوعی  به  کتاب  این  اما  دارند 
مدیر مدرسه گذاشتم تا به او بگویم که برخی از این سیاست ها نقض شده 
است. من به عنوان کسی که مستقیما شاهد قاچاق انسان بودم، نگرانی ام را از 

استفاده ی ابزاری و جنسی از زنان بیان کردم.

در طول یک هفته کتاب جمع آوری شد. آنها خوشحال از این که در روند 
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انتخاب اشتباهی رخ داده، تغییراتی در آن ایجاد کردند تا در انتخاب کتاب های 
بعدی با چنین مشکالتی مواجه نشوند. 

در مدارس  عمومی افرادی هستند که خود را ملزم به آموزش شاگردان 
در  و  کنند  اشتباه  می توانند  نیز  آنها  ما،  از  یک  هر  مانند  درست  می دانند. 
در  آنها  به  کردن  حمله  جای  به  نیست  بهتر  شوند.  اشتباه  دچار  قضاوت 
کنارشان باشیم و در روند آموزشی به آنان کمک کنیم و بهترین ها را  برای 

همه ی فرزندان بخواهیم نه فقط برای فرزند خودمان؟!

پس از ابراز نگرانی ام، مدرسه متوجه شد که این کتاب  برای دانش آموزان 
انتقاد قرار گرفته است و کالس پسر من، نخستین  سال اول، شدیدا مورد 
بود و  اعالم شده  دلیل هشداری که  به  بود.  را خوانده  بود که آن  کالسی 
چنین  خواندن  از  بچه ها  از  بسیاری  بود،  کرده  حمایت  آن  از  نیز  مدرسه 

مطالب توهین آمیز و بحث برانگیزی امتناع کردند.

در این فرایند از کارت مسیحی استفاده نکردم. برای معلمان و مسئوالن 
آنها حرف  با  نینداختم. طبق سیاست های خودشان  راه  دادوقال  مدرسه هم 
ارائه  نیز  از نشان دادن مشکل، یک راه حل منطقی  زدم. عالوه بر آن، پس 
دادم. به آنها گفتم که می خواهم شاهد پیشرفت این قضیه باشم. هر یک از 

شما نیز می تواند همین کار را انجام دهد.

اکنون زمان شکار کردن است
خدا از من و شما دعوت کرده تا بخشی از یک شکار باشیم.  همان گونه که 
او را تعقیب و جست وجو می کنیم، پاسخ و حکمتی را هم که نیاز داریم، پیدا 
می کنیم. در دنیایی که طالق و جدایی عاطفی آن را تکه تکه کرده است، به یک 
رابطه ی دوستانه ی آسمانی و هدفمند نیاز داریم تا از فرزندان یکدیگر مراقبت 
کنیم و به آنها آموزش دهیم. برای شناخت کودکانی که در معرض خطر قرار 
دارند و گم شده اند، باید راهبرد ها و پاسخ های آسمانی اجرا شوند. هیچ کس 
این اتحاد  مانند یک جزیره نیست، ما با هم و در کنار هم هستیم. به دلیل 
پویا هر کاری که تو انجام می دهی، روی من تاثیر می گذارد و هر کاری که 
هماهنگ،  تالشی  با  می توانیم  ما  می گذارد.  تأثیر  تو  روی  می دهم،  انجام  من 
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خانه، کلیسا و جامعه مان را سامان دهیم. ما در دوره ای زندگی می کنیم که 
شبکه های اجتماعی فعال و گوناگونی وجود دارند. استفاده از آنها به منظور 

ارتباطات درست، دیگر به ما بستگی دارد. 

 وقتی شروع به تحقیق در مورد ماده شیر ها کردم، نمی دانستم که آنها تنها 
گربه سانانی هستند که به صورت گروهی زندگی می کنند. اگر یکی از ماده

دیگری  بخورد،  یکی شکست  اگر  است.  قوی  دیگری  باشد،  شیر ها ضعیف 
موفق می شود. و تمام این ها در قلمروی شیر قدرتمند روی می دهد. 

این موارد،  برای گربه سانانِ تنها صدق نمی کند. پلنگ، یوزپلنگ و چیتا این 
سیستم پشتیبانی را ندارند. هرگاه مادر آنها برای شکار و تهیه غذا می رود، 
این خطر وجود دارد که در برگشت با خانه ای ویران شده مواجه گردد. در 
یک فیلم مستند صدای فریاد یک چیتای مادر را شنیدم که پس از بازگشت به 
خانه متوجه شده بود که فرزندان جوانش را برده اند. صدای دردناکی  داشت 

وقتی تمام شب  برای بچه هایش ناله می کرد به این امید که آنها باز گزدند.

ما انسان ها برای زندگی در انزوا آفریده نشده ایم.  نمی دانم چگونه خوشحالی 
و احساس آرامشم را بیان کنم وقتی می بینم مردمی غیر از خانواده ام طوری 
از بچه های من مراقبت می کنند که گویی بچه های خودشان هستند. ما توسط 
افرادی که خانوده مان را به حضور خداوند می برند و برای محافظت آنها دعا 
اما  برای من دعا کنند،  ندیده ام  آنانی که  داده می شویم. حتی  می کنند، برکت 
بعدها درباره ی آن شنیده ام. عده ای که آینده را می بینند، با قلبی مهربان برای 
نجات اسیرانی که هرگز آنها را ندیده اند دعا می کنند. امیدوارم ملکوت، پاداش 

همه ی کسانی باشد که مراقب خانواده ی دیگران هستند. 

بریدن َنَفِس دشمن
 وقتی ماده شیر حیوانی را می کُشد، شکار را تکه پاره نمی کند، بلکه برای 
کشتن شکار، با بستن مجرای تنفسی طعمه )با فشردن گلو(، او  را خفه می کند. 
فکر می کنم اکنون زمان آن است که ما هم مسیر تنفسیِ دشمن مان را ببندیم. 
یک روش آن است که مانع رسیدن هوای خودمان به دشمن شویم. اغلب 
به او اجازه ی انجام خیلی کارها را می دهیم. می توانیم با صبحت نکردن علیه 
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یکدیگر، قدرت او را از بین ببریم و به جای آن، از کالم مان برای تشویق، 
اصالح، آگاهی و بنای دیگران استفاده کنیم. 

در این شکار به زنانی نیاز دارم که به نقاط قوت من پی برده باشند و 
از نقاط ضعف من پشتیبانی کنند.  برای تحقق این امر، افرادی را در اطراف 
این  بپوشانند. و دعایم  را  نقط ضعف هایم  با قوت شان  تا  خودم جمع کرده ام 
است که بتوانم با قدرت خود، نقاط ضعف این دوستان را بپوشانم. روابط 

سالم و متعادل، روابطی هستند که هر فرد در آن نقشی دارد. 

هیچ یک از ما نباید از این که تنها فرزند خودش در امان است، خوشحال 
از تمام کودکان  این رشد و آگاهی برسیم که محافظت  باید به  باشد. بلکه 
زمین وظیفه ی همه ی ماست. ای کاش تمام کودکان را از راه های ُپرآسیب 
دور کنیم. شاید هیچ یک از ما تصور نکنیم که تاثیر محلی، تاثیر بلند مدتی 
ندارد. نگذارید به این باور برسیم که نقش مان کم اهمیت است. اجازه ندهید 

عده ای فکر کنند که می توانند به تنهایی دنیا را فتح کنند. 

"فقط از شما می خواهم که به شیوه ی شایسته  انجیل مسیح رفتار کنید، 
تا خواه بیایم و شما را ببینم و خواه در غیابم از احوال تان بشنوم، خاطرم 
آسوده باشد که در یک روح استوارید و چون یک تن، دوش به دوش برای 
ایمان انجیل مجاهده می کنید، و در هیچ چیز از مخالفان هراسی ندارید، 
که همین در مورد آنان نشان هالکت است، اما نشان نجات شماست، و 

این از خداست." )فیلیپیان ]: 7]8](

با هم می توانیم هدفمند عمل کنیم.
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فصل نهم

ماده شیرها در روشنایی زندگی 
می کنند و در تاریکی به شکار 
می پردازند

"شریران می گریزند حتا آن گاه که تعقیب کننده ای نیست، اما 
پارسایان همچون شیر شجاع اند." )امثال 8]: ](

ماده شیرها نه تنها می دانند که ذاتا قادر به انجام چه کاری هستند، و چه
بلکه  برسانند،  انجام  به  می دانند)مهارت! ]]](  به خوبی  که  را  کاری  باید  طور 
استراحت  می شوند،  خسته  وقتی  آنها  است.  ساده  نسبتا  نیز  زندگی شان 
می کنند و وقتی گرسنه می شوند، شکار کرده و از آن تغذیه می کنند. جدا از 

این ها، کار عمده ی آنها بازی کردن است!

می توانید شیرهای ماده را در حالی که لم داده اند و تقریبا خواب هستند، 
به  و  هستند  درخشان  طالیی  آفتاب  زیر  استراحت  حال  در  وقتی  ببینید. 
دارند  که  هستند  خورشیدی]]]  )پانل های(  صفحات  گویی  می خوابند،  پشت 
این حالت  در  نمایند.  بعد ذخیره  برای  تا  انرژی جذب می کنند  از خورشید 
حتا جست وخیزهای  بچه شیرها نیز قادر نیست این ماده شیرها را از حالت 
استراحت خود خارج کند. ممکن است گهگاهی یکی از بچه  شیرها در کارهای 

prowess    [
Solar panels    [
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دارد،  قرار  کنارش  در  که  مادری  نزدیک ترین  از  و  کرده  زیاده روی  خود 
استرس  دچار  ماده شیرها  از  هیچ یک  اما  کند،  دریافت  تنبیه آمیز  ضربه ای 
نشده و به طور متوسط، بیست ساعت در روز را در حال چرت زدن هستند.

پس از به اتمام رسیدن زمان استراحت، می توان شیرها را در حال کش 
و قوس دادن و پیوستن به گروه برای بازی ببینید، در این حالت است که 
باالترین حد هوشیاری، می شوند.  یعنی  ثانویه ی خود  وارد حالت  شیرها 
با این وجود حتا در حالت هوشیاری کامل نیز با وجودی که شیرها تمرکز 

خیلی باالیی دارند، اما اصال تحت استرس و تنش نیستند.

این حالت متمرکز، اما کماکان راحت و آسوده نیز یکی دیگر از ویژگی های 
اصلی غریزی ماده شیرها است که ما دخترها باید از آنها یاد بگیریم. آیه ای 

که در زیر آمده، می تواند در این مورد به ما دیدگاه های جدیدی بدهد:

"گناهکاران زندگی پر تنشی دارند و همیشه آماده ی فرارند، حتا وقتی 
کسی در پی آنها نیست؛ انسان های درستکار همیشه آرام و مطمئن هستند، 

بی باک همچون شیرها. )امثال 8]:](]۳]

همین است، آرام، مطمئن و بی باک. اغلب افراد نمی توانند به طور هم زمان 
هم آرام و مطمئن باشند و هم شجاع، اما خدا می تواند همه ی این خصوصیات 
را با هم داشته باشد. این را در ماده شیرها هم می توان دید. حالتی که این 
شیرها دارند، دایما گویای این مطلب است که: "من همین هستم که هستم؛ 
قدرتمند، با مهارت های باال، بازیگوش، کشنده، آرام، متمرکز و یک تربیت

کننده".

هستند.  تناقضات  از  مجموعه ای  زنان،  دیگر  مانند  نیز  ماده  شیرهای 
اگرچه آیه ای که در باال به آن اشاره کردیم در مورد شیرها است، اما فارغ 
از جنسیت بیان شده و در مورد کل شیرها  نر و ماده صدق می کند. شاید 

در مورد ما نیز این گونه باشد.

وقتی ماده شیر ما در حاِل شکارکردن نیست، دلیلی نمی بیند که در سایه 
حرکت کند. او در نور زندگی می کند. او با سایر خواهران خود در کنار هم 
بوده و در فضای باز بیرون زندگی می کند، در روز روشن و در محیط های 
سایه  بدون  فضای  یک  در  اینجا،  در  آنها  آفریقا.  دشت های  نور  پر  و  باز 

۳     نویسنده از ترجمه The Message استفاده کرده است که همان، ترجمه شده است.  
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استراحت و بازی می کنند، خود را تمیز می کنند، غذا خورده و آموزش می
دهند و حتا در همین فضای باز نیز جفت گیری می کنند. با این وجود چرا باید 

این شیرهای ماده خجالت بکشند یا حس کنند که باید مخفی شوند؟

در دنیای آنها هیچ دشمنی نیست که شجاعت یا توان کافی برای مبارزه ی 
مستقیم با آنها را داشته باشد. آنها نسبت به همه، حق تقدم دارند )به جز 
زمانی که می بینند سِر راه  فیل هایی قرار گرفته اند که با عجله در حال عبور 
هستند(. وقتی یک شیر در حال شکار نیست، اصال نیازی نمی بیند که خود را 
مخفی کند. شیرها، پادشاهان و ملکه های بی چون وچرای قلمرو خود هستند و 

در راس زنجیره غذایی جامعه خود قرار دارند.

در سایه  بخواهند  ماده شیرها  است  ممکن  باشد،  گرمی  خیلی  روزِ  اگر 
نمی پوشاند.  را  خود  شدن،  مخفی  برای  ماده شیر  یک  اما  کنند،  استراحت 
برخالف پلنگ و یوزپلنگ وحشی که به صورت تکی زندگی و شکار می کنند، 
شیرهای ماده هیچ نیازی به کندن پوست درختان یا مخفی شدن زیر شاخ و 
برگ آنها ندارند، هرچند که کامال قادر به انجام هر دوی این کارها هستند. نه، 
ماده شیر ما بدون هیچ ترسی زیر نور کامل خورشید و در کنار خواهران، 

خاله ها، مادر، دخترخاله ها و بچه هایش می خوابد.

حتا من که در حال نوشتن این  مطالب هستم، آرزو دارم می توانستم این 
کارها را انجام دهم. دوست دارم می توانستم بدون ترس زیر نور خورشید 
در کنار خواهران، دختران، دخترخاله ها و مادران بخوابم، به جوانان لبخند 
بزنم و با تمام وجود بدانم که هیچ چیزی در محیط اطراف مان نیست که بتواند 

به ما آسیب زده و ما را از بین ببرد.

وقتی من و جان با هم در سفر گردشی خود در افریقا بودیم، از نزدیک 
این حالت را دیدیم. در آنجا ما یک ماده شیر، توله اش و دو ماده شیر خواهر 
بلند  بین علف های  بی هدف در  آنها  به نظر می رسید گروه  تعقیب کردیم.  را 
دیدم صورت هایشان خونی  و  بود  پر  پائیزی پخش شده اند. شکم هایشان 
است. تازه از طعمه ای که شکار کرده بودند، غذا خورده بودند، و حاال به 
نظر قدری خواب آلود می آمدند. من در فاصله ای دور یک ردیف درخت دیدم 
و با خود فکر کردم حتما این شیرها به سمت آن درخت ها می روند ولی 
آمدند، در حالی که ده  به کنار جاده  آنها  بود که دیدم  نه! در همین لحظه 
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فوت]۴] بیشتر با ماشین ما فاصله نداشتند، قدری خود را تمیز کردند، چشمان 
طالیی رنگ خود را زیر آفتاب درخشان بستند و کمتر از ] دقیقه بعد، همگی 

به خواب رفتند.

گروهی از ما در آنجا با خود تفنگ داشتند )در واقع تنها محافظ ها تفنگ 
این شیرها  اما  بودیم  نشسته  بزرگ  ُرِور]]]  رنج  ماشین   یک  در  و  داشتند( 
وقِت خواب  نکردند!  یا مشکل  احساس خطر  ذره هم  یک  ما اصال  دیدن  با 
لحظه  آن  در  می خواستند  که  بود  کاری  تنها  این  و  بود  شده  نیمروزشان 

انجام دهند.

زندگی در نور
در همان لحظه انبوهی از ایده ها به سرعت به سراغم  آمدند و این تصور 
به  نفر  یک  برای  بود.  به چه شکل خواهد  ما  برای  نور  زیر  در  زندگی  که 
به  تا  باز هستند  پنجره ها همه  معنی داشتن یک زندگی آزاد است. درها و 
نور خوش آمد بگویند و پذیرای خانواده و دوستان باشند. در خانه ی ما، دِر 
آشپزخانه همیشه باز است، چون وقتی خانه ای پر از مرد باشد، همشه دهن 
یک نفر برای خوردن باز خواهد بود. اما هیچ چیز نمی تواند به اندازه ی داشتن 

یک قلب باز و پر از روشنایی برای زندگی و سالمت ما مهم باشد.

ما  بر  را  خود  دل  نیز  شما  می گویم؛  سخن  فرزندانم  همچون  شما  "با 
بگشایید.” )دوم قرنتیان ۳:6]( 

این کار بسیار ساده، رهایی بخش و بعضی وقت ها بسیار ترسناک است. 
ما به تنهایی این قدرت را داریم که درِ زندگی مان را باز کنیم. ابتدا باید درها را 
باز کنیم و سپس آزادانه زندگی نماییم و در نهایت خواهیم دید که زندگی مان 
وسیع تر می شود. باز کردن درهای زندگی و آزادانه زندگی کردن، یک فرآیند 
دو مرحله ای است. می توانید درهای زندگی خود را باز کنید، اما با این وجود 
یک  در  که  می شناسم  را  افرادی  من  باشید.  نداشته  آزادی  و  رها  زندگی 
مرحله ی خاص از زندگی، جزئیاِت بسیار زیادی در مورد خود و روابطشان 
فاش می کنند ولی اگر قرار بود این افراد زندگی رهایی داشته باشند، نسبت 

۴     حدودا سه متر )م(
Range Rover    [
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افراد یک  از  به قبل خیلی بیشتر در مورد خودشان فاش می کردند. برخی 
بخش را فاش می کنند تا بدین وسیله بخش دیگری را بپوشانند.

اتفاق  این  که  می رسد  نظرم  به  می کنم،  فکر  پولس  حرف های  به  وقتی 
غیرقابل اجتناب است. این مساله مرا وا می دارد تا به زندگی خود به عنوان 
یک هدیه از جانب خدا بنگرم که هنوز آن را باز نکرده ام. پولس با کالم خود 
تصویری از زندگی ترسیم کرده است که آزاد بوده و باید هر چیزی که از 
بازی  و  که زندگی رها  نماید. اشخاصی  دریافت  را  جانب خداوند می رسد 

دارند، زندگی گسترده تری خواهند داشت.

می خواهم زندگی تان را در حرکت تصور کنید وقتی با هر جنبه ای از 
قوی  رشدکردن،  حال  در  زندگی تان  که  ببینید  می شوید،  مواجه  خود  دنیای 

شدن و گسترش  یافتن است.

"شما زمانی تاریکی بودید، اما اکنون در خداونْد نور هستید. پس همچون 
و  پارسایی  نیکویی،  هرگونه  نور،  ثمره ی  زیرا  کنید.  رفتار  نور  فرزندان 
)افسسیان  راستی است. بسنجید که مایه ی خشنودی خداوند چیست." 

)[08 :[

می شنوید؟ شما هم مانند ماده شیرها در یک فضای باز هستید. دیگر هیچ 
سایه  ی ترسی وجود ندارد. هیچ شرم و خجالتی نیست و هیچ جای پوشیده 
و پنهانی وجود ندارد که بخواهد بر زندگی شما سایه بیاندازد. این دعوت به 

حرکت را دوست دارم. راه مشخص است آن را دنبال کنید!

فراخوانده شده اند.  کاری  چه  به  بدانند  دارند  دوست  افراد  از  بسیاری 
خب، بیایید چیزی را که خدا آن قدر ساده بیان کرده، پیچیده نکنیم. خداوند 
روشی  این  دهیم.  انجام  و صحیح  درست  خوب،  کارهای  می خواهد  ما  از 
است که اگر آن را پی بگیریم، از رو شدِن زندگی مان و باز کردن درهای آن 
خجالت نخواهیم کشید. ما فرزندان نور هستیم و از ما خواسته شده کارهای 
روشنایی بخش انجام دهیم. ما بسیاری از فعالیت هایی را که به سایه رانده 
باعث خشنودی  که  را  آنچه  ما  بازمی گردانیم.  روشنایی  به سمت  شده اند، 

خداوند می شود، پیدا می کنیم و خیلی ساده، همان کارها را انجام می دهیم.

زندگی ما در مسیح مانند پرتوهایی است که دایما از آن زمانی که نور 
عظیم و باشکوه مسیح بر تیرگی های زندگی ما تابید، ساطع شده و گسترش 
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می یابد. هر اشعه می تواند به تابشی از نور شبیه باشد که گرمای خود را از 
یک زمان مشخص دریافت می کند.

وقتی هوا آن قدر گرم و تمیز است که می توانم درها و پنجره های خانه ام را 
باز کنم، لذت می برم. یک چیزِ بسیار هیجان انگیز در مورد نسیم روح نوازی که 
می وزد، وجود دارد. این نسیم به فضای درون من وارد شده و هوای کهنه 
و مانده را از بین برده و با خود تازگی به ارمغان می آورد. این نسیم با خود 
نوعی وحشی بودنِ دوست داشتنی به همراه می آورد و به نظر می رسد هوای 
داخل خانه بیشتر و زنده تر شده و با حرکت هوای بیرون به جریان می افتد. 
علف های تازه کوتاه شده، یاس های بنفشی که در حال شکوفه دادن هستند و 
عطر بی نظیر دنیای تمیز پس از باران، در دیوارهای عادات انسانی مان رخنه 

می کنند.

این پویایی برای آوردن دنیای وحشی بیرون به داخل، دلیلی است برای 
تمرکز بیشتر ما بر زندگی ماده شیرها تا شاید به طریقی بتوان از زندگی آنها 
درس گرفت و ببینیم چه طور این موجود باشکوه، قدرت، استراحت، مهارت، 

خشونت و امنیت را در کنار هم دارد.

مانند این آیه:

"بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش 
خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا مالیم و 
افتاده دل هستم، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ 

من راحت است و بار من سبک." )متا ]]: 8]۳0(

خداوند  با  چه طور  که  بگیریم  یاد  دوباره  باید  خدا  دختران  به عنوان  ما 
برقصیم؟ زندگی فرزندان ما ریتم طبیعی خود را دارد، اما به نظر می رسد من 
و جان آن را گم کرده ایم. عکس العمل آنها نسبت به موسیقی، بسیار رهاتر از 
ماست، زیرا به ما آموخته اند که تمام احساساتی را که نسبت به موسیقی های 
خارج از کلیسا داریم، در خود سرکوب کنیم. همین مساله سبب شده تا بیش 
از آنکه بخواهیم به این موسیقی پاسخ دهیم، سعی در سرکوب آن داشته 
باشیم. ریتم های ساده ی محبت، جریانی طبیعی هستند که به کارهای عظیمی 

که خداوند در روح ما انجام می دهد، پاسخ می دهند.

عزیزان من، آیا از کار کردن برای خدا خسته شده اید؟ آیا نمی دانید چه
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طور باید برای او زندگی کنید؟ گاهی همه ی ما نیازمند یک یادآوری هستیم. 
حداقل در مورد خودم می دانم که این نیاز را دارم. کمتر از یک  سال پیش 
من هم به مرز خستگی و کالفگی رسیده بودم. آیا تا به حال این تجربه را 
داشته اید که حس کنید در جایی از زندگی خود هستید که بسیار خطرناک 
از پا درآیید؟ خب،  این همه فشار کامال  اثر  بوده و هر لحظه امکان دارد در 
ممکن است شما این حس را تجربه نکرده باشید، اما من این تجربه را داشته

ام. در آن زمان نگران جلسه ای بودم که سه ماه دیگر برگزار می شد.

مشکل و درگیری ام را خیلی راحت با دوستی در میان گذاشتم، و او برای 
نگرانی ام یک پیشنهاد خیلی عاقالنه داد. او مرا تشویق کرد و گفت تنها چیزی 
پرجالل،  خداوندِ  و  دهم  انجام  را  خودم  سهم  که  است  این  دارم،  نیاز  که 
نتیجه ی آن را چند برابر خواهد کرد. در آن لحظه به خاطر آوردم که خداوند 

را با این صفت می شناسیم که قادر است ذره ای را به خروار تبدیل کند.

بیایید دوباره یاد بگیریم که چگونه آزادانه و در نور زندگی کنیم. بعد از 
هبوط، وظیفه ی ما کار و تالش بود، اما بعد از بازخرید می توانیم استراحت 

کنیم.

"ما توسط او، و از راه ایمان، به فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن 
استواریم، و به امید سهیم شدن در جالل خدا فخر می کنیم." )رومیان ]:](

من این دعوت آزاد را دوست دارم. از دیرباز تا کنون، بسیاری از در 
و پنجره ها به روی ما بسته شدند یا خودمان آنها را بستیم. تو و تنها تو 
خود  زندگی  پنجره های  و  ورودی ها  که  داری  را  قدرت  این  عزیز،  دوست 
را باز کنی یا ببندی. تو دربان هستی و این قدرت را داری که انتخاب کنی 
کدام در را باز کرده و کدام را ببندی. مشخص کردن مرزها مهم است، اما 
نمی رساند.  آسیب  به کسی  داخل شدن،   به  او  دعوت  که  است  خدا کسی 
وقتی درهای زندگی ات را به روی او باز کنی، درمی یابی که به مکانی از امید 
رسیده ای، رهاشده و باز به سوی فیض و جالل خداوند. بر اساس آیه ی 

زیر، این آشکارسازی ادامه دارد:

"زیرا چیزی پنهان نیست مگر برای آشکار شدن، و چیزی مخفی نیست 
مگر برای به ظهور آمدن." )مرقس ۴:]](



[[7

ماده شیرها در روشنایی زندگی می کنند و در تاریکی به شکار میپردازند

هیچ رازی را درباره ی محبت خداوند از شما پنهان نکرده اند. او عاشق 
شما بوده و این عشق، همیشگی است. او شما را دعوت می کند تا با عشق و 
محبت الیتناهی ای که دارد از این حصار بیرون بروید. درست همین طور که 
خدا راز خود را برای شما فاش کرده است، شما هم می توانید راز خود را 
فاش کنید. نکته ای بس رهایی بخش در این موضوع وجود دارد و آن این که 
بدانید هیچ گناه، شرم یا قانونی مخفی وجود ندارد که بر زندگی شما سایه 
بیاندازد. وقتی بفهمید که خدا از همه چیز آگاه است، حتا از پلیدترین رازهای 
شما و می داند چه قوانینی را زیر پا گذاشته اید، اما با این وجود هنوز هم 

عاشق شما است، خیلی به شما قدرت می دهد.

در عوض، او از ما انتظار دارد تا ما نیز همین کار را انجام دهیم. خداوند 
و  است  محبت  ما،  پدر  خداوند،  که  است  فرستاده  برای شما  را  پیام  این 
تنها پسرش عیسا، ُمرد تا ما را با او آشتی دهد این پیام خیلی بزرگ تر و 
انجیل، یک  نکنیم.  از آن است که بخواهیم در موردش صحبتی  بخشنده تر 
راز نیست. رازی که در اینجا وجود دارد، پیام عشقی است که در آن نهفته 

شده است.

مگر ما کیستیم که پدر آسمانی مان آن قدر به فکر ما بوده و این هدیه ی 
باشکوه را به ما ارزانی داشته است؟ او نقشه ی محبت خود را بر ما آشکار 
کرده است و از ما نیز می خواهد تا آن را با دیگران قسمت کنیم، همان گونه که 
آزادانه به ما نیز بخشیده شد. همه حق دارند پیام محبت خداوند را بشنوند.

اگر پیام دعوت خداوند را برای ورود به فضای باز، و رهایی می خوانید، 
شاید متوجه شده باشید که جایی در زندگی تان هنوز بسته است. شاید به 
خاطر ترس یا شرم است که این فضا بسته شده است. شاید در و پنجره ای 

وجود دارد که از باز کردنش می ترسید. درک تان می کنم.

اتاق هایی  می کنیم  درخواست  می رویم،  سفر  به  خانواده  با  وقتی  اغلب 
که به ما می دهند، در کنار هم باشد. این اتاق ها اغلب به هم چسبیده بوده و 
دو در بین آنها وجود دارد. از این طریق دسترسی به این اتاق ها امکان پذیر 
است. بین این اتاق ها هیچ راه ارتباطی وجود ندارد، مگر این که این درها باز 
باز می کنیم ولی کمی  طول  را سریع  اغلب درهای خود  شوند. من و جان 
می کشد تا پسرها نیز درهای اتاق خود را باز کنند، آنها ابتدا چمدان های خود 
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را باز کرده، لباس عوض می کنند و سپس این کار را انجام می دهند. وقتی 
این درها باز شدند، ما به آنها و آنها هم به ما دسترسی خواهند داشت، و 
بدین ترتیب همگی می توانیم به راحتی بین این دو اتاق رفت وآمد داشته باشیم.

دوست عزیز، در را باز کن. در طرف دیگر، اتاقی روشن و پر نور قرار 
تو  به روی  را  دِر خود  نترس. خداوند  آنجا هستند.  تو  دارد که خانواده ی 
نبسته است و قرار هم نیست دری که از قبل باز بوده، به روی تو بسته شود. 

دِر سمِت خداوند باز است، فقط کافی است تو دِر سمت خودت را باز کنی.

شما را دعوت می کنم بخش های دردناک زندگی تان را به روی او باز کنید. 
اجازه دهید زندگی و نور او به درون تابیده و تیرگی ها را روشن کند.

باقی بمانید. تاریکی  دشمنِ روح تان می خواهد شما در تاریکی و سایه 
سبب پیچیده شدن چیزی می شود که در نور، بسیار روشن و واضح دیده 
از ما می خواهد که در روشنایی زندگی کنیم، بلکه  می شود. خداوند نه تنها 
می خواهد زندگی روشنی نیز داشته باشیم. می توانید سبکبال قدم بزنید و 

می توانید این کار را هم اکنون انجام دهید. این زیبایی و قدرِت دعاست.

من چیزهایی نوشته ام که به شما کمک می کند قفل درها را گشوده و درها 
را باز کنید، اما شما باید راحت باشید و اجازه دهید قلبتان شما را هدایت کند.

ای پدر آسمانی:

مرا  پنهان کاری هایم  به خاطر  می آیم.  تو  به حضور  نام عیسای مسیح  در 
نور  به  و  کنم  باز  را  بسته  درهای  تمام  نور شوم،  وارد  می خواهم  ببخش. 
محبت تو قدم بگذارم. می خواهم قدم در راه حقیقت بگذارم زیرا تنها چیزی 
است که باعث رهایی من می شود. محبت تو مرا دربرگرفته و من راه های تو 

را دنبال خواهم کرد. مسیرها را پیِش روی من روشن کن. آمین.

دید در شب
ای خواهر روشنایی، نمی توانم بیش از این منتظر بمانم، می خواهم چیز 
دیگری را که در مورد ماده شیرها یاد گرفته ام، با تو نیز در میان بگذارم. 
همان طور که می دانی، شیرها در روشنایی زندگی می  کنند و در تاریکی به 
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شکار می پردازند. اما باید از خود بپرسیم، آنها چه طور این شکار کردن در 
تاریکی را مدیریت می کنند؟ آیا حس بویایی قوی یا حس شنوایی عالی دارند 

که در این زمینه به آنها کمک می کند؟ نه!

خواهرانِ ماده شیر ما، به راحتی قادرند در تاریکی ببینند. اما چگونه؟

فردی  به  منحصر  توانایی  گربه سانان،  و سایر  نظر می رسد شیرها  به 
برای دریافت، شکستن و سپس منتشر کردن نور دارند. آنها می توانند هر 
نوری را در محیط خود به چیزی قابل رویت تبدیل کنند. در تاریکی محض، 
یک شیر دقیقا به همان کوری است که ما هستیم، ولی اگر فقط روزنه ای از 
نور وجود داشته باشد، شیر آن را دریافت کرده و با کمِک این نوِر اندک، 
می بیند. حتا نوِک سوزنی نور ماه یا کورسویی از نور ستارگان نیز سبب 

می شود یک شیر در شب بتواند ببیند.

با  است،  چشم شان  در  نور  کننده ی  دریافت  که  شیرها  چشم  مردمک 
بر  بتوانند  تا  می سازد  قادر  را  آنها  مساله  این  و  است  متفاوت  ما  مردمک 
قوه ی بینایی خود تمرکز داشته باشند، حتا در شرایطی که هیچ کس دیگری 
قادر نیست چیزی ببیند. از یک طرف، نوری که آنها می بینند، بیشتر از این که 
از محیط ساطع شده باشد، از درون چشمان خودشان است. به همین دلیل 
است که گاهی می بینیم چشمان گربه ها در تاریکی می درخشد. این چشم ها 

هر نوری را که موجود باشد، جمع کرده و همان را بازتاب می دهند.

حال چه طور است که ما باید از آنها کمتر باشیم؟ هرچه تاریکی در دنیای 
آن  زمان  می کنیم.  دریافت  محیط  از  کمتری  نور  نیز  ما  می شود،  بیشتر  ما 
رسیده است که بر منبع نوری که در درون مان داریم، تمرکز کرده و آن را 

گسترش دهیم.

"اگر گویم: بی گمان تاریکی مرا پنهان خواهد کرد، و نوِر گرداگردم به شب 
بدل خواهد شد، اما حتا تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست، بلکه شب همچون 
روز روشن است؛ چراکه تاریکی و روشنایی نزد تو یکسان است." )مزمور 

)[[[[ :[۳۹

اکنون بهترین زمان ممکن برای یادگیری این توانایِی دیدِ شیرها در شب 
این  ببینیم، ولی چیزی که پیشنهاد می کنم  قادریم در روز  بیشتر ما  است. 
است که توانایی دید خود را در شب باال ببریم. چیزی که شیرهای ماده با 
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استفاده از آن می بینند، نوری است که در درون چشم شان قرار دارد. اگر ما 
نیز از درون خود روشن شویم، اجازه نخواهیم داد که تاریکی پیرامون مان 
بر ما اثر بگذارد. این کار سبب می شود بتوانیم گستره ی عظیم تری را با این 

دید االهی ببینیم.

خدا نور است و در او هیچ تاریکی نیست. 
به راستی در ذهن خود فضایی  آیا  نمی دانم 
باشد،  نور  که  داریم؟ جایی  اعالم  این  برای 
قدرت دیدن نیز وجود دارد. جایی که بتوان 

دید، مکاشفه هم وجود دارد.

نخستین آیه ای را که در یک نامه به من 
افسسیان  از  دارم.  به خاطر  شد،  داده  هدیه 

باب ] بود:

"از خدای خداوند ما عیسی مسیح، آن پدر 
پرجالل، می خواهم که روح حکمت و مکاشفه 
تا چشمان دلتان روشن شده،  را در شناخت خود به شما عطا فرماید، 
امیدی را که خدا شما را بدان فراخوانده است، بشناسید و به میراث غنی 

و پرجالل او در مقدسان پی ببرید." )آیه 7]8](

این آیه می تواند یک دعای روزانه باشد. من هر شب که چشمان خود 
را می بندم، این را با خود زمزمه می کنم و خداوند را به رویای خود دعوت 
را  آیه  این  مجددا  می کشم، سپس  نفسی  ابتدا  روشنایی صبح  با  و  می کنم 
می خوانم. همیشه غرق در این وعده ی االهی هستم که چشمانی هدایت شده 

داشته باشم تا بتواند بهشت وعده داده شده را بر روی زمین ببیند.

هرچه بخواهید، همان می شوید. هرچه را ببینید، همان را تعریف می کنید. 
می ترسم نتوانیم ببینیم که خداوند چه قدر منتظر ماست. خداوند به ما چشم 

داده تا ببینیم.

این درخواست، آنچه را که باید خالص و دارای سادگی کودکانه باشد، 
نشان می دهد. می توان بازتاب آن را در دستوری که عیلی به سموئیل می دهد، 

شنید:

فرض  یک  از  برگرفته  ای 
بینشی  بلکه  نیست،  منطقی 
نور،  مانند  است،  اول  دسِت 
خود  وجود  بر  دلیلی  خودش 
و  نیست  دیدنی  او  است. 
به  را  او  تاریکی  در  نمی توان 
او  چراکه  دید،  نور  وسیله ی 

خود نور است. 

آبراهام جاشوا هکل
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"برو و بخواب و اگر تو را بخواند، بگو ای خداوند بفرما زیرا که بنده ی تو 
می شنود." )اول سموئیل ۳: ۹(

خدا، سموئیل جوان را در حالی که خواب بود، صدا کرده و او را بیدار 
می کند. پاسخ ما نیز به این صدا باید مانند پاسخ سموئیل باشد: "ای خداوند 

بفرما زیرا که بنده ی تو می شنود."

گفتن دعوت  به سخن  را  او  و  بود  نداده  را  پاسخ خداوند  اگر سموئیل 
نمی کرد، فقط صدای خدا را می شنید که نام او را صدا می زند، اما او هم باید 

نام خدا را صدا می زد.

چند نفر از ما فقط شاهدیم که خدا ما را صدا می زند؟ باور کنید نمی خواهم 
ارزش چنین تجربه ای را کم کنم، اما این فقط شروع کار است. باید جلوتر 
رفته و به چیز بیشتری دست پیدا کنیم. باید مشاوره ی خداوند را بشناسیم 

و با وی همکاری کنیم، یعنی به خدا اجازه دهیم با ما صحبت کند.

و خداوند به سموئیل گفت: "اینک من کاری در اسرائیل می کنم که گوش
های هر که بشنود، صدا خواهد داد." )اول سموئیل ۳:]](

شک ندارم که اکنون نیز خدا به ما می گوید: "دخترانم، به دقت گوش کنید، 
می خواهم کاری بر زمین انجام دهم که همه چیز را تغییر  دهد و توجه تمام 
دنیا را جلب  کند". خداوند می خواهد قومی داشته باشد که توجه دنیا را به 

سمت او جلب کند.

شنیده  کم  خیلی  خدا  صدای  می کرد،  زندگی  سموئیل  که  زمانی  در 
می شد و این که کسی بخواهد فردی را به عنوان نماینده ی خدا معرفی کند 
و آنها را به پرستش وی دعوت کند، نوعی اخالل در نظم زندگی به حساب 
می آمد. ارتکاب گناهان جنسی امری رایج در معابد بود. کاهن نمی خواست یا 
نمی توانست پسران خود را مهار کند، چراکه خود او نیز از تخلف پسرانش 

نفع می برد.

از خانه ی عیلی روی برگرداند، و جوانِ تقدیس شده ای را  درعوض خدا 
بیدار کرد که می توانست به او اعتماد کند. سرپیچی ها و خطاهای دوران ما 
نیز خیلی متفاوت نیستند و خداوند هنوز فرزندانی دارد که می تواند آنها را 

بیدار کرده یا به آنها زندگی بخشد.
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نزد مردمان  نزد خداوند و هم  می یافت و هم  نمو  آن پسر، سموئیل،  "و 
پسندیده می شد." )اول سموئیل ]:6](

بسیار    کرد:  توصیف  این گونه  را  آنها  می توان  که  می بینم  را  جوانانی 
سرزنده، برکت یافته توسط خداوند و مورد عالقه ی همه ی مردم. می توان دست 
خداوند را در زندگی آنها دید، خدا می خواهد این افراد را در کنار ما قرار دهد 

تا بتوانیم با هم کارهایی را انجام دهیم.

برای تحقق این امر باید چشماِن بازی داشت تا کارهای خداوند را ببینیم، 
گوشی که حرف های او را بشنویم و توانی که کالم او را به شیوه ای زنده و 

پویا آشکار کنیم و موانعی که بر قلب انسانها قرار دارد، برداریم.

در پرتو این نور، می خواهم این صفحات را به امتیازِ نبوت کردن اختصاص 
دهم. می خواهم اجازه دهید شگفتی کارهای خداوند با شما صحبت کند. وقتی 
برخی از کتب مقدس یا عبارات را می خوانید یا برخی تصاویر را می بینید، 

ممکن است .. ؟؟؟؟

این روح القدس است که زهداِن زندگی شما را وسعت بخشیده و توانایی
تان را برای شنیدن، دیدن و درک کردن افزایش داده است.

یک بار پس از پایان سخنرانی ام، خانم جوان زیبایی که خداوند او را مسح 
می دهم،  به صحبت های شما گوش  که  بار  "هر  گفت:  و  آمد  نزدم  بود،  کرده 

فرزندم در شکمم شروع به تکان خوردن می کند."

او در انتظار کودکی نبود. او به چیزی اشاره می کرد که خداوند در درونش 
به حرکت درآورده بود و نمی دانست چگونه آن را توصیف کند.

شاید شما هم چنین تکانی را در درون تان تجربه کرده باشید. شاید بگویید: 
"من که یک نبی نیستم! من یک زن خانه دار، یک دختر جوان، یک زن ُپرمشغله 
یا یک مادربزرگ هستم." شاید با شنیدن کلمه ی "نبی" به یاد ارمیا که آتش 

در استخوان هایش افتاده بود، یا یونس که در دل نهنگ اسیر بود، می افتید. 

خب، موافقم که زندگی شما با زندگی آنها خیلی متفاوت است. شاید شما 
نبی نباشید، اما می خواهم ادعا کنم که این بدان معنا نیست که شما زندگی 

پیش گویانه ای ندارید. 

برای داشتن ویژگی های پیش گویانه، باید هم رویابین و هم آینده نگر باشید 
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تا به شما این امکان را بدهد که آینده را پیش بینی کنید. حتا دعاهای ما به 
نوعی پیش گویی کننده هستند. می دانیم که خداوند می شنود، بنابراین می دانیم که 
پاسخ خواهد داد و به ما چیزهای بزرگی را که قبال نمی دانستیم، نشان خواهد 

داد. بنابراین دعا می کنیم و منتظر آینده هستیم.

در زمانی که مسیح بر زمین قدم بر می داشت، فریسیان حس بینایی خود 
را از دست داده بودند. زندگی و کالم مسیح با کوری آنها مقابله کرد و همین 
مساله آنها را عصبانی کرد. در یوحنا ]، مسیح باز هم باعث عصبانیت آنها 
می شود، اما این بار به این دلیل است که او در روز سبت شفا داده است و 
قانون روز سبت را شکسته است. اما به این نکته توجه کنید، کاری که مسیح 
انجام داد، اجرای فرمان خدا بود و به همین دلیل قوم خداوند این روز را به 

یاد می آورند، به آن افتخار می کنند و آن را سبت مقدس می دانند.

چه چیزی مقدس تر از شفا دادن یک مرد افلیج است؟ آنها فکر می کردند 
این که هیچ کاری نکنند، مقدس تر است، یا اگر قرار است کسی شفا پیدا کند، 
این کار دستِ کم باید در روز دیگِر هفته انجام شود. شریعت و قوانین، آنها را 

کور کرده بود و آنها از راه درست منحرف شده بودند.

"پاسخ عیسا این بود که "پدر من هنوز کار می کند، من نیز کار می کنم." 
نه تنها  زیرا  برآمدند،  او  قتل  در صدد  پیش  از  بیش  یهودیان  همین رو،  از 
َشبات را می شکست، بلکه خدا را نیز پدر خود می خواند و خود را با خدا 
برابر می ساخت. پاسخ عیسا چنین بود: "آمین، آمین، به شما می گویم 
که پسر از خود کاری نمی تواند کرد مگر کارهایی که می بیند پدرش انجام 
می دهد؛ زیرا هر چه پدر می کند، پسر نیز می کند. زیرا پدر، پسر را دوست 
می دارد و هر آنچه می کند به او می نمایاند و کارهای بزرگتر از این نیز به 

او خواهد نمایاند تا به شگفت آیید." )یوحنا ]: 7]0](

سبت درباره ی کار کردن ما نیست، بلکه درباره ی استراحت و آرامِی ما 
در خداوند است. صحبت های صریح و بی پرده ی مسیح سؤاالتی را در ذهن 

ما ایجاد می کند که باید به آنها پاسخ دهیم.

اول این که آیا شما دختران خداوند هستید؟

آیا دوست دارید ببینید پدرتان دارد چکار می کند؟
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دوست دارید شما نیز در کارهای او شریک باشید؟

آیا دوست دارید کسی باشید که با خود نور می آورد، یا کسی که تاریکی 
را می برد؟

آیا از این که یک زندگی مسیحی مستقل دارید، راضی هستید؟

آیا دوست دارید شگفتی او را به جهانی خسته، سرخورده، در حال مرگ 
و زخمی ببرید؟

را  اما شگفتی خداوند  نبود،  یا جادوگری  فرد خارق العاده  مسیح هرگز 
با خود به همه جا می برد. اگر مسیح، پسر خدا، به تنهایی نتواند کاری انجام 
دهد، ما نیز بدون داشتن تعلیمات روشنگرانه ی روح القدس نمی توانیم کاری 
از پیش ببریم. همان گونه که او گام برمی داشت، ما نیز باید گام برداریم. او به 
ما وعده ی کمک داده است. برای تاکید بر این مورد، باید به باب دوم اعمال 

رسوالن اشاره کنم:

"خدا می فرماید:

در روزهای آخر از روح خود بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت.

پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد،

جوانان تان رؤیاها خواهند دید و پیران تان خواب ها.

و نیز در آن روزها،

حتا بر غالمان و کنیزانم،

از روح خود فرو خواهم ریخت

و آنان نبوت خواهند کرد.

باال، در آسمان، عجایب،

و پایین، بر زمین، آیاتی از خون و آتش و بخار به ظهور خواهم آورد.

پیش از فرارسیدن روز عظیم و پرشکوه خداوند
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خورشید به تاریکی و ماه به خون بدل خواهد شد.

آن گاه هر که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت." )اعمال ]: 7]]](

وعده ی کالم نبوتی )جاری شدن روح القدس(]6] همچنان در این روزهای 
آخر وجود دارد. باور کنید، اوایل فکر می کردم چرا خدا ما را انتخاب کرده 
است. اما بعدها که به سراسر دنیا سفر کردم و نگاهی به دور و برم انداختم، 
با خود فکر کردم "مردم" یا "زمانی" را که باید انتخاب کنم تا روحم را بر 
آنها جاری کنم، اینها نیستند، بلکه باید زمانی بهتر، پاک تر و امن تر را انتخاب 

می کردم که در آن همه چیز خیلی گیج کننده و پیچیده نباشد.

گرفتم،  نظر  در  را  میالد  از  پس   [0 سال  مناسب،  انتخاب  یک  به عنوان 
درست بعد از این که موجی از کشتار مسیحیان به راه افتاد. اما آیا پس از آن، 
کالم نبوتی ما را ترک می کند؟ یا شاید با خودتان فکر می کنید در آن زمان 
به جاری شدن روح نیاز ندارید یا آن را نمی خواهید. شاید فرهنگ مسیحیِت 
یا  اما در واقع چیزی که من می گویم  ندارد.  اعتقادی  این موضوع  به  شما 
چیزی که شما می خواهید، اصال مهم نیست. خدا می گوید: "در روزهای آخر 

از روح خود بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت."

به نظرم این گونه است که در پایان، او قوم و کالم خود، هر دو را خواهد 
داشت. حال باید گفت معنی این حرف دقیقا چیست؟ بارش و جاری شدن 
روح خدا به چه معناست؟ خب، اجازه دهید کمی بیشتر به بررسی و تعریف 

جاری شدن روح بپردازیم.   

حدودا 000] سال پیش روح القدس بر زمین جاری شد تا مسیح را آشکار 
کرده و قلب ایمان داران دور و نزدیک را تازه کند. بنابراین ما روح القدس را 
فعال و زنده در بدن مسیح یعنی کلیسا داریم. اما من چندان مطمئن نیستم که 

آنچه ما در حال حاضر داریم، همان جاری شدن روح خدا باشد.

پس این جاری شدن به چه شکل است؟

برای کشف این نکته ابتدا باید معنِی لغوی روح را درک کنیم. روح دارای 
است. در این تعریف ما معانی  "قدرت"  ۴ معنی متمایز است. اول به معنی 

6     با توجه به متن آیه، اشاره به باران آخر )کتاب یوئیل( که همان باراِن روح القدس است، 
نویسنده از عبارت )Wind Words( استفاده کرده است که می تواند در عین حال به معنای “کالم نبوتی” 

نیز باشد.    
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مستتر شجاعت، شخصیت، خواست، نیرو، شهامت، شهامت اخالقی، خرد، 
پاکی، قلب و جرأت را داریم. آیه ی  زیر مثالی از روحی است که به صورت 

شهامت و قدرت فیزیکی تراوش کرده است:

"و روح خداوند بر او مستقر شده، آن را درید به طوری که بزغاله ای دریده 
شود، و چیزی در دستش نبود." )داوران ۴]:6(

بسیار خب، این یک مثاِل ... است  نه دقیقا تصویر روحی که به شکل 
کبوتر نازل شده باشد.

مثالی در مورد روح به صورت حکمت و شهامت اخالقی، به این شکل 
خواهد بود:

"و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح 
مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند. )اشعیا ]]:](

و

تازه  من  در  استوار  روحی  و  بیافرین،  من  در  طاهر  دلی  "خدایا، 
بساز." )مزمور ]]:0](

و این هم روحی که به شکل مهارت و توانایی جاری شده است:

فهم و معرفت و هر  به حکمت و  پر ساخته ام، و  به روح خدا  را  او  "و 
هنری." )خروج ]۳:۳(

در نهایت نیز این آیه ای است که روح را به شکل قلب نشان می دهد:

"و ایشان را یکدل خواهم داد و در اندرون ایشان روح تازه خواهم نهاد و دل 
سنگی را از جسد ایشان دور کرده، دل گوشتی به ایشان خواهم بخشید." 

)حزقیال ]]:۹](

نیز  به شکل جان]7]  را  نیز دارد که می توان آن  ثانویه  روح یک تعریف 
تعریف کرد. تحت این عنوان، معانی "باطنی، نیروی زندگی و جوهره" وجود 

دارد:
7    روح هایی که تا اینجای متن به کار رفته، کلمه ی sprit است ولی در این مورد از کلمه  ی 

soul استفاده شده است. م
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"روح آدمی او را در بیماری بر پا نگاه می دارد، اما روح افسرده را کیست که 
تحمل تواند کرد؟" )امثال 8]:۴](

"دل شادمان، چهره را شاداب می سازد، اما دل دردمند روح را افسرده می
کند." )امثال ]]:۳](

تعریف بعدی روح "شبح، خیال، جن و وهم" است. )مطمئنم این آن چیزی 
نیست که بخواهیم در موردش بررسی و تحقیق بیشتری داشته باشیم(.

نهایتا روح را تحت عنوان "یک احساس کلی، گرایش، مود]8])روحیه(، تمایل 
و حال و هوا" تعریف می کنند. ممکن است شنیده باشید که مردم می گویند 
این مکان حس خوبی دارد یا روح دارد. آنها در این موارد، درباره ی شبح یا 
کبوتر]۹] صحبت نمی کنند، بلکه در مورد حال وهوا یا حس مثبت آنجا صحبت 
اولین  از  پیش  باالخانه وجود داشت؛  در  مانند همان وضعیتی که  می کنند. 
مود،  بودند،  مکان  یک  در  و  یکدل  شاگردان،  هنگامی که  روح،  شدن  جاری 
حالت و روحیه ای وجود داشت که به کاری که خدا می خواست انجام دهد، 

خوش آمد گفته و آن را با آغوش باز پذیرا  شدند.

"و هر جا روح خداوند باشد، آنجا آزادی است." )دوم قرنتیان 7:۳](

بنابراین، زمانی روح خدا را خواهیم دید که جوی از آزادی برای پذیرش 
خدا وجود داشته باشد.

معرفی  زبان ها  عطای  به عنوان  را  روح  من  که  شده اید  متوجه  احتماال 
نکرده ام. زبان ها، یکی از نشانه ها و شواهد حضور روح القدس است، اما بیان 

کاملی از روح القدس نیست.

در انجیل می بینیم که روح القدس در تمام وجه هایی که ما برای یک روح 
تعریف کردیم، نشان داده شده است. این روح القدس است که به شمشون 
قدرتی مافوق قدرت بشری می دهد تا بتواند معبد فلسطینی ها را خراب کند. 
یا الیاس می تواند ارابه ی شاه را بلند کند. شجاعت خداوند به سراغ جدعون 
می آید و او ارتشی بی سالح را صف آرایی کرده و با آن ستمگران زمان خود 
را نابود می کند. با تکیه بر قدرت روح القدس است که دبوره، زنی تنها در 

 Mood    8
Dove    ۹
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بیابان، ارتشی را علیه دشمنان اسراییل فراهم می آورد. با نیروی روح القدس 
است که مسیح به هر جا که می رفت و با هر کسی که مالقات می کرد، شخصیت 

خداوند را آشکار می کرد.

اکنون نوبت به ما می رسد. انجیل می گوید که در زمان ما قلب ها به خاطر 
ترس، دچار تزلزل و لغزش می شوند. چطور باید بر این ترس تضعیف کننده 
غلبه کرد؟ شاید پاسخ این باشد که با  جاری شدن شجاعت خداوندی می 

توان این کار را انجام داد. 

مردم  اوقات  گاهی  نبوت هستیم،  مجدد  احیای  زمان  در  ما  که  آنجا  از 
می توانند چیزهایی را در افق ببینند اما ممکن است تکرار یا تعریف کردن آن 
مصنوعی یا از روی اجبار به نظر برسد. ممکن است برخی از شما در گذشته 
با یک نبوت برخورد کرده باشید، که به نظرتان کمی عجیب و غریب و یا فقط 

اشتباهی ساده بوده باشد.

از  بیشتر  چیزی  دنبال  به  خداوند  کنیم.  صحبت  روشن تر  دهید  اجازه 
یک دفتِر کار یا گروهی از افرادِ داراِی عنوان است. او به دنبال افرادی است 
که قلب او را داشته باشند. ما صرفا به دلیل تقدِس زمانی که در آن به دنیا 
آمده ایم، نبی هستیم. دلیلش این نیست که در یک سمینار شرکت کرده ایم 
بلکه این است که مانند سموئیل به ندای خداوند گوش داده ایم. البته شرکت 
در یک سمینار ایرادی ندارد، اما منظورم این است که این اتفاق خیلی بزرگتر 

از این هاست.

خداوند هرگز نمی خواهد این موهبت، چیزی انحصاری، محدود و یا ممتاز 
دیدن،  برای  ما  چشمان  تا  کند  خلق  نبوت گونه  بینشی  می خواهد  او  باشد. 
درک  برای  قلبمان  و  کردن  صحبت  برای  زبانمان  شنیدن،  برای  گوشمان 

کردن باز شود.

شاید با این کارم ارزش نبوت را پائین بیاورم، اما می خواهم دستورالعمل
هایی به شما بدهم که با مطالعه در مورد نبی مورد عالقه ام، اشعیا، آنها را به 
دست آورده ام. از ابتدای نوشته های نبوتی و الهام بخش وی به این آموزه ها 

می رسیم:

"بیایید تا به کوه خداوند و به خانه ی خدای یعقوب برآییم تا طریق های 
خویش را به ما تعلیم دهد و به راه های وی سلوک نماییم." )اشعیا ]:۳(
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من این بخش را دوست دارم: "تا طریق های خویش را به ما تعلیم دهد و 
به راه های وی سلوک نماییم". ما به روشی خلق شده ایم که بتوانیم همگام 
با پروردگار خود زندگی کنیم. او می خواهد راه ها و کارهای خود را بر ما 
آشکار کند. در پرتو این امر، برخی دستورات پایه ای را در اشعیا ۴۹ یافتم 

که پولس نیز آنها را در رومیان ۹ به نقل از اشعیا بیان کرده بود:

نگاه کن

به اطراف نگاه کن

خوب نگاه کن

به جلو نگاه کن

حقیقت را بگو

ابتدا باید نگاه کنید. اگر می خواهید بدانید چه طور باید چشمان تان را به 
آسمان برافرازید، باید کتاب مکاشفه یوحنا را بخوانید تا دیدگاهی آسمانی 
داشته باشید. خواهش می کنم به این کتاب به عنوان یک پیشگویی ترسناک 
و  حال  گذشته،  الهامات  از  مجموعه ای  کتاب  این  نکنید.  نگاه  زمان  آخر  از 
آینده است. خداوند مستقل از زمان، و ابدی است و اغلب از این جایگاه با ما 
صحبت می کند. زمانی که دانشجو بودم، یک ترم کامل روی کتاب مکاشفه 
یوحنا کار کردم و هنوز هم هرگونه تالش انسانی را برای قرار دادن آن در 
دوره ی زمانی ما بی نتیجه می دانم. حتا شک دارم که خود یوحنا هم تمام 
این نوشته ها را درک کرده باشد. گاهی اشکالی ندارد که کل یک موضوع را 
نفهمیده باشیم، اما باید به سادگی باور کنیم که داستانی بزرگتر پشت این 

صحنه ی کوچکی که ما می بینیم، در جریان است.

مورد  در  هنوز  ما  دارد.  وجود  دیدمان  بردن  باالتر  برای  نیاز شدیدی 
به صلیب  می زند،  قدم  جلیل  دریای  کرانه ی  در  که  می زنیم  مسیحی حرف 
آویخته شده است، از خدابودن خود خالی شده است، و به عنوان پسر انسان 
در زمین می گردد. اما در مورد مسیحی که خود را به یوحنا نشان داد، چه؟ 

می توانید او را تصور کنید:

می مانست.  "پسر انسان"  به  "و در میان آن چراغدان ها یکی را دیدم که 
بر گرد سینه. سر و مویش  تن داشت و شالی زرین  بر  بلند  او ردایی 
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چون پشم سفید بود، به سفیدی برف، و چشمانش چون آتش مشتعل 
بود. پا هایش چون برنِج تافته بود در کوره گداخته، و صدایش به غرش 
سیالب های خروشان می مانست. و در دست راستش هفت ستاره داشت 
و چهره اش چونان  می آمد،  بیرون  دوَدم  و  ُبران  دهانش شمشیری  از  و 
او را دیدم همچون مرده پیش  خورشید بود در درخشش کاملش. چون 
پا هایش افتادم. اما او دست راستش را بر من نهاد و گفت: بیم مدار، من 
اینک ببین که  اولم و من آخر؛ و من آن که زنده اوست. مرده بودم، اما 
زنده ی جاویدم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان در دست من است. پس 
آنچه دیده ای، و آنچه اکنون هست و آنچه از این پس خواهد شد، همه را 

بنویس." )مکاشفه ]: ۳]۹](

بیایید واقع بین باشیم. در بین دوازده شاگرد، یوحنا از همه باثبات تر بود. 
به نظر می رسد ممکن است او یکی از افراد مورد عالقه ی عیسا بوده باشد. 
به هر حال او کسی بود که عیسا در شام آخر، اسرارش را به او گفت. یوحنا، 
عیسا را در ملکوت به عنوان پسر خدا دید و جلوی پای او از حال رفت! این 
بیش از عیسایی است که ما در کارت پستال ها می بینیم) عیسای بره به دوش 
یا عیسایی که ماهی می پزد(. این پسر خداوند یهوه است که ستاره در دست 
دارد، مجهز است و پادشاهی جنگجوست. چه می شود اگر ما عیسا را از این 
ابتدای کتاب  به  بیایید  کتاب مکاشفه ی خشمگین و غضب آلود موعظه کنیم؟ 

مکاشفه نگاهی بیندازیم:

"مکاشفه ی عیسامسیح، که خدا به او عطا فرمود تا آنچه را می باید زود 
واقع شود، به خادمان خود بازنماید، و آن را با فرستادن فرشته ی خود 
بر خادمش یوحنا آشکار ساخت. و یوحنا بر هر آنچه دید، یعنی بر کالم 
خدا و شهادت عیسا مسیح، گواهی می دهد. خوشابه حال کسی که این 
کالم نبوت را قرائت می کند و خوشابه حال آنان که آن را می شنوند و آنچه 
را در آن نوشته شده، نگاه می دارند؛ زیرا وقت نزدیک است." )مکاشفه ]: 

)۳[

این کتاب، نخستین کتابی است که به آشکار کردن وجوه عیسای مسیح 
پرداخته است. این کتاب برای کسی که آن را می خواند، می شنود و یا از آن 
نگهداری می کند، یک موهبت است، بنابراین فکر می کنم ارزش این کتاب خیلی 
زیاد است. چرا این مکاشفه الزم بود؟ آیا ما هیچ سند ثبت شده ای در مورد 
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چگونگی زندگی و عملکرد عیسا روی زمین نداشتیم؟ 

به واقعیت وجود عیسای مسیح  این کتاب نگاهی کوتاه  به عقیده ی من 
دارد. او از خودش گذشت تا یکی شبیه ما شود تا ما نیز بتوانیم از خودمان 
بگذریم و یکی شبیه او شویم. او متعال است، او مقدس است، او دارای شکوه 

و جالل است... پس نگاه کنید.

ملکوت  وقتی چشم اندازمان  می رسد.  اطراف  به  کردن  نگاه  نوبت  سپس 
یا  متفاوت  دیدی  با  زمین  ساکنان  و  اطراف مان  محیط  خودمان،  به  باشد، 
روشن بینانه تر نگاه می کنیم. اشعیا این مساله را با مکاشفه ای که از خداوند 
است،  ناپاک  کالمش  که  می بیند  ابتدا  او  کرد.  تجربه   ،6 باب  اشعیا  داشت، 
سپس به مردمی نگاه می کند که با وی زندگی می کنند، آنها هم ناپاک هستند. 
از یک زغال گداخته برای پاک کردن گناهان و خطاهای او استفاده می شود 
و اشعیا این گونه پاسخ می دهد: "مرا بفرست". او پاک شده و آماده است به 

میان مردمی برود که خداوند از ابتدا گفته به حرف وی گوش نخواهند داد.

تضاد بین تصویر پرچالشی از یک خدای مقدس و عادل، و آنچه که ما در 
دنیای اطراف مان می بینیم، باید قلبمان را بشکند. وقتی به اطراف نگاه می کنید، 
می بینید؟  می کنید، چه  نگاه  طنز  برنامه ی  یک  به  حتا  یا  می دهید  اخبار گوش 
من گناه و بی عدالتی می بینم، اما عالوه بر آن فرزندان نور را می بینم که از 
مخفیگاه های خود بیرون می آیند تا با هم جمع شده و علیه تاریکی ها مبارزه 

کنند.

بدین  جمله  این  من،  دیدِ  از  می رسیم.  کردن  نگاه  خوب  به  آن،  از  پس 
معناست که باید به گونه ای نگاه کنیم که خوبی و راستی را جایگزین بدی ها 
و ناپاکی های دنیایمان کنیم. یعنی بر قسمت های تاریک دنیا، نور بپاشیم، به 
از اشتباهاتمان دست کشیده و کار  امید بفرستیم،  ناامیدان دور و نزدیک، 
ناسالم  جاهای  به  را  قدرت  و  دوباره سالمت  باید  دهیم.  انجام  را  درست 
بازگردانیم. این مساله می تواند از راه حل های اقتصادی و آموزشی تا مسائل 

خانوادگی متغیر باشد. 

پیرامون ما ازدواج ها و خانواده هایی وجود دارند که باید سالمتشان احیا 
شود. کسانی هستند که شدیدا به دارو، آب سالم و حتا غذا نیاز دارند. افراد 
تنهایی هستند که می توان به آنها خانواده داد، کودکان یتیمی که می توان آنها 
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را به فرزندی پذیرفت، و اسیرانی که می توان آنها را نجات داد. مردان و زنان 
ستم دیده ای هستند که می توانند نجات پیدا کنند. فقط باید خوب نگاه کرد.

انتخاب های  که  کنیم  درک  را  نکته  این  باید  جلو  به  کردن  نگاه  برای 
فعلی ما نه تنها نیازمند خوب نگاه کردن، بلکه به جلو نگاه کردن و پیش بینی 
کردن نیز می باشد. باید یاد بگیریم زندگی را با این هدف ببینیم که بتوانیم در 

تقاطع ها، راه را تشخیص دهیم.

یا  امن ترین  احتماال  وسیله  این  دارم.  نینجا  موتورسیکلت  یک  من 
هوشمندانه ترین وسیله ای نیست که دارم اما برای این که شوهرم با رانندگی 
ایمنی  کالس  یک  در  باشد،  راحت  خطرناک  وسیله ی  این  با  من  کردن 
در  بودم(.  کالس  این  در  حاضر  زن  تنها  )من  کردم  موتورسیکلت شرکت 
این  به  نه  تقاطع ها رخ می دهند،  اغلب تصادفات در  یاد گرفتیم که  کالس ها 
دلیل که رفتار موتورسواران خطرناک است، بلکه به این دلیل که رانندگان 
اتومبیل آنها را نمی بینند. برای جلوگیری از تصادف، به ما یاد دادند که باید 
معادل  واژه  این  "دیدن".  باشیم:  داشته  به خاطر  همیشه خوب  را  واژه  یک 

جست وجوکردن، ارزیابی کردن و عمل کردن است.

من  می رسم،  تقاطع  یک  به  و  هستم  خود  نینجای  موتور  سوار  وقتی 
نسبت به وجود ماشین ها بیشتر آگاهی دارم تا آنها نسبت به حضور من. 
به دلیل هوشیاری بسیار زیاد من و عدم هوشیاری آنها نسبت به حضور 
من، باید وارد مرحله ی بررسی شوم. یعنی ماشین هایی را که نزدیکم هستند، 
مشاهده  کنم و ببینم چه کسانی دارند با تلفن خود صحبت می کنند، چه کسی 
می خواهد بپیچد، چه کسی مرا دیده است، چه کسی مرا ندیده، و همچنین به 
شرایط جاده نیز دقت  کنم. شن و ماسه برای من خوب نیست. در هر تقاطع 
ابتدا به دنبال چیزهایی می گردم که برایم دردسرساز هستند و مسیرهایی را 
که می توانم برای رفتن  به طرف دیگر خیابان استفاده کنم، بررسی می کنم.

ببینم  تا  می کنم  ارزیابی  را  شرایط  کردم،  تمام  را  خود  بررسی  وقتی 
بهترین مسیر کدام است. گاهی، وقتی من و جان با هم سوار موتور هستیم، 
و  دارد  بیشتری  صدای  او  موتور  چون  می کند،  عبور  چهارراه  از  اول  او 
رانندگان صدای آمدن او را می شنوند. ولی اگر ماشین ها پشت سر ما در 
تا خودش پشت من  بروم  از من می خواهد که جلو  او  باشند،  حال حرکت 
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باشد.وقتی هدف مشخص شد، وارد عمل می شویم. ما پیام های درهم و برهم 
به اتومبیل ها نمی فرستیم. من هیچ وقت راهنمای چپ نمی زنم و بعد مستقیم 
حرکت کنم، همیشه اول مطمئن می شویم قصدمان چیست، بعد آن را با بقیه 

به اشتراک می گذاریم.

در این خصوص من یک درس دیگر هم از موتور نینجای خود گرفته ام، 
افتادن تان زیاد می شود. روی موتورسیکلت  کنید، ریسکِ  نگاه  را  پائین  اگر 
نیز مثل زندگی واقعی باید به باال نگاه کنید، در صورتی می توانید درست 
بپیچید که در تمام مسیر، نگاهتان روی مقصد باشد )به جلو نگاه کنید(، نباید 
به جایی که بودید یا االن هستید، نگاه کنید. به جلو و مقصد خود نگاه کنید.

خواهیم  بعدا  که  نیست  جایی  هستیم،  آن  در  حال حاضر  در  که  جایی 
بود. چیزهای بیشتری پیش رویمان است  لذت بیشتر، خطر بیشتر، خدای 
بیشتر، شیطان بیشتر، عدالت بیشتر، آزادی بیشتر، قدرت بیشتر، نور و امید 

بیشتر.

ما در تقاطعی بین مسیرهایی که وجود دارند یا باید وجود داشته باشند، 
قرار داریم. این بدین معناست که تعداد زیادی راننده ی ناآگاه وجود دارند 
که در مسیر زندگی ما رانندگی می کنند. کار آنها مواظبت از ما نیست، بیایید 

ما مراقب آنها باشیم.

آخرین نکته، بیان حقیقت است. پولس می گوید اشعیا به جلو نگاه می کرد 
حقیقت  همیشه  را  او  حرف های  اشعیا،  زندگی  در  می گفت.  را  حقیقت  و 
از  دلیل گفتن حقیقت  به  او را  از مورخان آورده اند که  نمی دانستند. برخی 
وسط به دو نیم کردند. حقیقت چیز رایجی نبود، پاسخ خوبی نداشت و قانع

کننده نبود، ولی او فقط حقیقت را می گفت. او برای حقیقتی زندگی کرد که آن 
را برای آیندگان فرستاد.

"اما زمانی می رسد، و هم اکنون فرا رسیده است، که پرستندگان راستین، 
چنین  جویای  پدر  زیرا  کرد،  خواهند  پرستش  راستی  و  روح  در  را  پدر 

پرستندگانی است." )یوحنا ۳:۴](

آیه ی زیر دعای عیسا برای ماست:

"آنان را در حقیقت تقدیس کن؛ کالم تو حقیقت است. همان گونه که تو مرا 
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به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستاده ام. من خویشتن را 
به خاطر ایشان تقدیس می کنم، تا ایشان نیز به حقیقت تقدیس شوند." 

)یوحنا 7]: 7]۹](

اگر نمی دانیم حقیقت چیست، باید از کالم خدا برای روشن شدن راهمان 
استفاده کنیم تا عیسا را بشناسیم و ببینیم او واقعا که بوده است.

کسانی هستند که به باال نگاه می کنند، ولی نمی توانند اطرافشان را ببینند، 
چون محیط پیرامون پر از چیزهای مخفی است. کسانی هستند که اطراف 
را می بینند، اما زیادی تحت تاثیر آن قرار می گیرند چون هیچ وقت باال را نگاه 
نمی کنند. کسانی هستند که به جلو نگاه می کنند اما نمی توانند حقیقت را بگویند، 
بنابراین در دروغ زندگی می کنند. کسانی هستند که حقیقت را می گویند، اما 
هیچ وقت به اطراف نگاه نمی کنند، بنابراین حقیقتی را که می گویند، درست به 

دیگران نمی رسد.

خب، حاال با این امید که بتوانیم این موانع را در فصل بعدی از پیش رو 
برداریم، می خواهم دیدگاه هایی را مطرح کنم که ممکن است بتوانند جنبه ی از 
دست رفته ی قدرتمان را به ما بازگردانند. اما نه با استفاده از ریختن روح خدا، 

بلکه با استفاده از قوه ی بینایی.

لطفا فکر نکنید چیزهایی که در اینجا می گویم، عجیب و خارق العاده است. 
این طور نیست. آنها از طریق مکاشفه به من الهام شده اند و تالش انسانی من 
به  بیان می شوند،  با کلمات محدود  از آنچه  تا مکاشفه ای بزرگتر  این است 

شما ارائه دهم.

حیاتی  بسیار  واقعیت  از  صحیح  درکی  داشتن  جهل،  تاریک  دنیای  در 
است. درست است آنچه تصور کنید، همان می شوید. باید اجازه دهیم یک 
بینش درونی و تصویر نورانی محیط اطرافمان را احاطه کند. اکنون زمان 
آن است که ورای چیزهایی که آشکارا مشخص هستند، نگاه کنیم و ببینیم 

خداوند در میان ناامیدی چه  کار می کند.

با وجودی که تاریکی را تماشا می کنیم، اما روشنایی را اعالم می کنیم. 

است.  بزرگ  چه قدر  ما  خدای  که  برد  پی  می توان  بصیرت  و  درک  با 
خداوند به ما چشم داده تا ببینیم.
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وقتی نور خدا گسترش می یابد، ایمان دارم که یک بیداری االهی نیز به وجود 
می آید. خداوند به ما چشم داده تا کارهایی را که می خواهد انجام دهد، ببینیم. 
گوش داده، تا آنچه را می گوید، بشنویم و شجاعت داده تا کالم او را با قاطعیت 

بیان کنیم. وقتی به این سطح بیداری برسیم، موانع قلب انسانی فرو می ریزد.

خدا را بپذیرید و اجازه دهید در درون شما صحبت کند. با داشتن توانایی 
نبی گونه می توانید گوشه ای از بینش خداوند را داشته باشید و به یک دیدگاه 
درونی دست یابید. بدون داشتن این بینش، زندگی در بهترین حالت خود، قدم 

زدن در تاریکی خواهد بود.

"آنجا که رویا نباشد، مردم افسارگسیخته می شوند؛ اما مبارک است آن که 
شریعت را نگاه می دارد." )امثال ۹]:8](

مسیح هرگز اسرارآمیز نبود، اما هرجا که می رفت شگفتی خداوند را با 
خود می برد. چرا؟ او فقط کاری را می کرد که دیده بود پدرش انجام می دهد. 
او هم زمان دردناکیِ انسان بودن را نیز دیده بود و پدر مقدس اش به آن پاسخ 
گفته بود. او از حقیقت و روشنی، حرف می زد تا تاریکی را از بین ببرد و 
دروغ ها را از شریعت بزداید. چراکه این دروغ ها جلوی چشمان فرزندان خدا 

را گرفته و آنها را از خدای زنده جدا کرده بودند.

دیگران  که  دید  را  چیزی  مسیح  است.  بیننده  نبی،  معانی  از  دیگر  یکی 
نمی دیدند. او متوجه آزار دیدن و طرد شدن ها بود و ناپاکی ها را حس می کرد. 
او فقط جمعیت را نمی دید، بلکه تک تک مردم را می دید. او چیزی فراتر از 
زن و مرد می دید، او تک تک این افراد و قلب های آنها را می دید. او در میان 
تاریکی، نور را دید و نشان داد که تاریکی مانع ورود نور می شود. او نور 
جهان بود و حاال شما باید موانعی را که بر سر راه این نور قرار دارند، از 

بین ببرید.

"تا بی پیرایه و بی آالیش، و فرزندان بی عیب خدا باشید، در بین نسلی کژرو 
و منحرف که در میانشان همچون ستارگاْن در این جهان می درخشید." 

)فیلیپیان ]:]](

دوست عزیز، این توصیفی از جست وجوی ما در تاریکی است. ما نور او 
را در تاریکی، زنده نگاه می داریم. اجازه می دهیم دنیای از دست رفته و آسیب
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دیده، با زندگی ِ تغییرشکل یافته ما مواجه شود. از تاریکی مخفی نمی شویم، 
نور جای  و  فرار می کند  ما  از حضور  تاریکی  بین می بریم.  از  را  آن  بلکه 
این  از  که  را  ترتیب می توانیم چیزهایی  بدین  را می گیرد،  تاریک  سایه های 
تاریکی به جای مانده، ببینیم. افراد زیادی هستند که در تاریکی مخفی شده اند 

و منتظرند که نور از راه برسد.

اکنون زمان آن است که بیرون آمده و تمام کسانی را که در جست وجوی 
یافتن پیامی امیدبخش هستند، نجات دهیم.

شکار در تاریکی
را  تاریکی  در  کردن  فرصت شکار  داشتم،  هند  به  که  در سفری  اخیرا 

تجربه کردم. 

مهمان  به عنوان  من  شد.  تعجبم  باعث  دیدم،  تاریکی  در  که  چیزی 
موسسه ی الیف اوت ریچ]0]] به بمبئی رفته بودم. آنها با چند موسسه ی مشابه 
دیگر، پیمانی برای نجات زنان و کودکانی بسته بودند که در فقر و فالکت 

فاحشه خانه های محالت فقیر گیر افتاده بودند.

هندی ها مردمانی زیبا هستند و فرهنگ شان می تواند هم زیبا و هم دل پذیر 
چیزی  است.  رقت انگیز  واقعا  زاغه ها  و  فقیرنشین  محالت  اما شرایط  باشد، 
زاغه نشین]]]]  میلیونر  فیلم  در  که  را  دیدم، سبب شد شرایطی  آنجا  در  که 
دیده بودم، به نظرم کامال تمیز بیاید. در آنجا موش هایی بودند به اندازه ی 
گربه های کوچک، که بین فضله ی حیوانات و مدفوع انسان ها در کوچه ها و 

خیابان ها زندگی می کردند.

وقتی از ماشینم که قرار بود مرا در ترافیک شهر بمبئی راهنمایی کند، 
و دارای سیستم تهویه مطبوع بود پیاده شدم، انگار کامال قدم به یک دنیای 
بیگانه گذاشته ام. نه به این خاطر که برای من بیگانه بود، بلکه به این دلیل که 

دنیای منحصر به  خودش را داشت؛ یک خرده فرهنگ غیرانسانی.

فصل بادهای موسمی بود و ترکیب رطوبت و گرما سبب شده بود هوا 

Life Outreach    [0
 Slumdog millionaire    [[



[77

ماده شیرها در روشنایی زندگی می کنند و در تاریکی به شکار میپردازند

نامطبوع  بوهای  هجوم  مورد  شدن  پیاده  محض  به  باشد.  خفه کننده  واقعا 
قرار گرفتم. بوی ادرار و مدفوع با بوی غذای مانده ترکیب شده بود، شرایط 
زندگی افتضاح بود، و همه ی مردم کثیف بودند. خود هوا به تنهایی سنگین 

و پر از روح تاریکی بود.

حس کردم دو مولفه در این میان در جریان است؛ مردم زیبای هند و روح 
شهوت که آنها را گرفتار کرده است. در زاغه ها هیچ چیز پنهان نیست و اثری 
از پنهانی وجود ندارد. زن و مرد زیر سنگینِی فقر، فساد و هرزگی که دست 

سنگین خود را روی زندگی آنها قرار داده بود، دست وپا می زدند.

لباس های  کند،  عبور  آنجا  از  توجه  جلب  بدون  داشت  که سعی  ما  تیم 
هندی به تن کرد. اما هر تصوری که در مورد کارایی این عمل داشتیم، سریعا 

از بین رفت، چون از هر جا که عبور می کردیم همه متوجه ما می شدند.

کشیش ما و راهنمای خادمین، ما را به سمت کلینیک پزشکی خود بردند. 
این کلینیک به شکل یک خیریه ساخته شده بود و به دوست داشتن و نجات 
انسان ها معروف بود. من وارد اتاق انتظار شدم، در آنجا بیماران در سکوت 
منتظر پزشک بودند تا آنها را ویزیت کند. یک تیم استقبال کننده منتظر ما بود، 
ما را به اتاق کناری بردند و به ما گفتند که فقط به این علت اینجا هستیم که 

زنان حاضر در فاحشه خانه ها را تقدیس کنیم.

ناگهان فهمیدم موعظه ای که در کوله پشتی ام گذاشته ام، بی استفاده است. 
به این مسأله توجه نکرده بودم که من در اینجا لیزای نویسنده و سخنران 
نخواهم بود، زیرا ما به صورت مخفی به آنجا رفته بودیم، نمی توانستم از 
اصال  من  و  می دانست  انگلیسی  کم  خیلی  من  مترجم  کنم.  استفاده  انجیلم 

هندی بلد نبودم. ارتباط با این افراد فقط از طریق روح خدا ممکن بود.

برای ضبط داستان آنها یک میکروفون داخل پیراهنم قرار دادم و سیم ها 
را در کمربندم مخفی کردم و یک میکروفون و ضبط نیز در شلوارم پنهان 
کردم. یک دوربین مخفی نیز در پیچ و تاب روسری ای که زن دیگری دور 
دعا  گرفتیم،  را  هم  دستان  بود.  شده  گذاشته  کار  بود،  داده  قرار  گردنش 

کردیم و وارد خیابان های پر سر و صدا شدیم.

که  آن  از  بیش  زُل زدن ها  این  ولی  هستم.  نظر  زیر  کردم  حس  سریعا 
دشمنانه باشد، زننده بود. به باال نگاه کردم و از خیابان رد شدم. در طبقه ی 
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دوم پنجره ای بود که در آن چهره ی یک دختر زیبای آسیایی دیده می شد. 
حدس زدم باالی ]] سال نداشته باشد. صورت زیبایش دارای ترکیبی از 
حس  رنج و ناامیدی بود. همان لحظه متوجه شدم او پشت میله ها است و در 

یک فاحشه خانه زندانی است.

شما چگونه به این نگاه پاسخ می دهید؟

تکان  نتوانستم دست هم  کنید.  بدل  لبخندی رد و  فرد  این  با  نمی توانید 
یا تنفر نسبت به خودش  دهم، چون ترسیدم این حرکتم را نوعی قضاوت 
را  او روی خود  که  زمانی  تا  کردم،  نگاه  او  به  هم  بنابراین من  کند.  حس 
بازگرداند و به سمت دیگری خیره شد. وقتی نگاهم را پائین انداختم، پلکانی 
پائین پلکان مردانی گردن کلفت و عصبانی نشسته بودند.  عمودی دیدم. در 
آنها با تحقیر به من خیره شده بودند و با نگاه خود می گفتند: "فکر می کنی 

کی هستی؟ گم شو! تو مال اینجا نیستی".

شک ندارم که من به آنجا تعلق نداشتم. هیچ انسانی که با تصویر خدا به 
وجود آمده باشد، متعلق به این جای وحشتناک نیست. اینجا جایی نبود که 
کسی به آن تعلق داشته باشد، بلکه جایی بود که افراد از آن فرار می کردند.

یکی از زن ها که ترس مرا حس کرده بود، دستش را دور کمرم حلقه کرد 
او مرا از بین جمعیت،  و گفت: "بیا! بهت کمک می کنم از خیابان رد بشی!" 
دوچرخه ها، و اتومبیل هایی که بدون هیچ قاعده و قانونی در خیابان ها حرکت 

می کردند، رد کرد.

پس از گذراندن یک روز در زاغه ها فهمیدم تنها قانونی که در آنجا برای 
عابران وجود دارد، این است که بعد از شروع به رد شدن از خیابان اصال 
این که فکر کنید چه قدر  باید بدون ترس گام بردارید، بدون  نباید بایستید. 
در  بار  یک  وقتی  می آیند.  به سمت شما  دارند  ماشین  و  موتور  دوچرخه، 
میانه ی راه شک کردم، دو نفر از خانم ها به من حمله کرده و مرا با فشار 
دستشان به سمت دیگر خیابان هل دادند و گفتند: "توقف نکنید، ما از شما 

مواظبت می کنیم" و همین کار را نیز کردند.

نخستین فاحشه خانه ای که واردش شدیم، یک فضای عمومی داشت که 
منتظر  مشتری ها  اینجا  در  نمی شد.  متر(   [/۳0 تا   [( فوت   8 تا   6 از  بیش 
دختران می شدند تا بیایند و به آنها سرویس بدهند. در همین جا نیز زنان 
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جمع می شدند، آشپزی می کردند، با هم صحبت می کردند یا به فرزندانشان 
اتاق های تاریک می توانستند فالکتی را که  از داخل  رسیدگی می کردند. آنها 
در بیرون این درها وجود داشت، ببینند. در این مکان دورافتاده، تعدادی زن 

شکست خورده نشسته بودند تا در مورد محبت خداوند چیزی بشنوند.

پارچه  با  در  این  کرد.  جلب  را  توجه ام  دیگری  در  شدم،  آنجا  وارد 
پوشانیده شده بود و به یک راهروی باریکی می رسید که در آن اتاق هایی 
شبیه حمام های چوبی قرار داشت. بعدا فهمیدم دخترها اینجا می خوابند و در 
همین جا نیز به مشتری های خود سرویس می دهند. وقتی به این راهرو نگاه 
کردم، چندین در بسته دیدم که می توانست دو معنی داشته باشد، یا دختری 

در حال استراحت بود و یا داشت در آنجا کار می کرد.

آنها روی زمین و  توجهم را معطوف زنانی کردم که در کنارم بودند. 
همچنین روی بخش های نیمکت مانندی که در کنار اتاق ها قرار داشت، نشسته 
بودند. آنها زیر چادرها نشسته بودند و وقتی وارد شدیم ما را به دقت و با 

شک نگاه می کردند.

به  و  می دادند  گوش  دقت  به  آنها  کرد.  سالم  آنها  به  هندی  به  مترجم 
شیوه ی هندی ها برای احترام در کنار یکدیگر ایستاده بودند.

کمی نگذشته بود که اسم خودم را به صورت ترکیبی از هندی و انگلیسی 
شنیدم. همه ی سرها به سمت من برگشت. با ناامیدی به کشیش نگاه کردم. 
او دستش را به آرامی بلند کرده و صحبت قبلی خود را تکرار کرد: " آنها را 

برکت بده... آنها منتظر تو بودند... اینجا، به مدت دو ساعت".

خودم را معرفی کردم و گفتم اهل کجا هستم. به آنها گفتم که من ۴ پسر 
بسیار  به گوش خودم  متولد می شود. صدایم  به زودی  نیز  نوه ام  و  دارم 
خالی و بی معنی می رسید. این اطالعات درباره ی خودم چه معنی می توانست 
برای این زنان داشته باشد؟ تمام آن چیزی که آنها از حرف های من فهمیده 

بودند، برای مِن آمریکایی، نرمال بود. اما آنها مودب و بسیار آرام بودند.

به آنها گفتم که چه طور یک مسیر بسیار طوالنی را آمده ایم تا بدانند که 
ما "هستیم" و این که آنها تنها نیستند. زنان دنیا آنها را در قلب خود دارند و 

برای مخمصه ای که آنها در آن گرفتارند، گریه می کنند.
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این دیگر چه بود که گفتم؟ آنها تنها نیستند؟ آیا ناامیدی آنها از این زاغه ها 
بیرون می رفت؟ بقیه داشتند برای بدبختی آنها گریه می کردند؟ به آنها گفتم 
که بسیاری از زنان، برای این دختراِن هندِی مخفی شده، دعا می کنند و آنها 

را به حضور خداوند می برند. صورت آنها با قطرات اشک درخشید.

گاهی فکر می کنم آیا ما واقعا به قدرت ارتباط پی برده ایم؟ ما در مشکالت 
خود تنها نیستیم. در امیدهای خود تنها نیستیم. مسیح به ما وعده داده که 

همیشه با ما خواهد بود.

من نیز اعتراف کردم، از این که پشیمانم چرا در جوانی، پاکی و شرافت 
جنسی خودم را به باد دادم، چیزی که از آنها به زور گرفته شده بود. در آن 
زمان من بی بندوباری جنسی را انتخاب کرده بودم، اما بعدها در را به روی 
خداوند باز کردم و محبت او وارد زندگیم شد و مرا از نابودی نجات داد و 

همه ی آنها فرو ریخت.

روح القدس را در وجود تک تک این زنان حس کردم. آنها فقط یک عده زن 
نبودند؛ بلکه دخترانی تنها بودند. صورت تک تک آنها را لمس کردم و مطمئنم 
که خدا نیز در آن لحظه دست خود را دراز کرده بود و کالم انسانی مرا با 
روح خود تأیید می کرد. وقتی با آنها ارتباط برقرار کردم، در واقع به آنها گفتم 

"خدا برای زندگی شما نقشه ای دارد".

گونه هایشان از توجه خداوند به آنها و این که هیچ گاه تنهایشان نگذاشته 
بود، حتا در تاریک ترین لحظات زندگی شان، از اشک تر شده بود. آنها به
خوبی می دانستند زندگی در شرایط ظالمانه و زیر نظر کس دیگری به چه 
معناست. هر یک از این دخترها با کابوسی زندگی می کرد که شخص دیگری 
با  که  را  این دخترانی  از  کدام  بود. هر  برنامه ریزی کرده  برای زندگی شان 
آنها مصاحبه می کردم، یا دزدیده بودند یا به نحوی گول زده بودند و به این 
زندگی برده مانندِ جنسی کشیده بودند. آنها با یک وعده، به این فساد کشیده 

شده بودند؛ وعده ای نزدیک به آنچه که من هم برایشان آورده بودم امید!

بیشتر  چیزی  یا  و  داشتند  را  بهتر  زندگی  یک  امید  آنها  از  کدام  هر 
این که کسی آنها را دوست  می خواستند، مثال کاری بهتر، تحصیالت یا حتا 
در  حاکم  فقر  از  وسیله  این  به  بودند  امیدوار  آنها  از  برخی  باشد.  داشته 
روستای خود فرار کنند. آنها از مردان و زنانی که یک بار به آنها اعتماد 
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کرده بودند، فریب خورده بوند. آنها از عموها، شوهرها، برادران، عموزاده ها 
یا حتا دوستانی حرف می زدند که آنها را فروخته بودند. از امیدِ آنها برای 
آنها  از  بود.  شده  خیانت  آنها  به  و  شده  استفاده  بهتر  زندگِی  یک  داشتن 
 خواستم تا دوباره امیدوار شوند، این بار به مسیح امیدوار شوند، به پسر 

خدا که ممکن نبود دروغ بگوید.

از خاطر برده ام.  اکنون  به آنها گفتم. چیزهایی که  نیز  چیزهای دیگری 
جمالت و کلماتی که اگر در این صفحات آنها را تکرار کنم، ممکن است برای 
جامعه ی غربی ما ابتدایی یا چاره ساز باشد، اما در آن لحظه برای آنها بوی 

بهشت می دادند.

بی آن که بخواهم جوسازی کنم، باید بگویم آن محیط گرفته، ناگهان بوی 
ملکوت گرفت. وقتی آنها به خدای زنده که به تک تک آنها امید داده بود پاسخ 

دادند، یک رابطه ایجاد شد.

با دیدن این تغییر و عدم توانایی ام در برقراری ارتباط،  به سمت کشیش 
برگشتم. او با آنها و برای آنها دعا کرد. وقتی سرش را رو به آسمان بلند 
کرد، زنان گروه ما نیز به این دختران باارزش پیوستند، هر یک را در آغوش 
گرفتند و مانند وقتی که دعا می کنیم، آنها را دربرگرفتند. گویی در آن لحظه، 

دیوارها کنار رفته بودند.

یک مشتری را دیدم که از اتاقی خارج شد، زیپ شلوارش را باال کشید و 
نگاهی با نفرت به ما کرد و بیرون رفت. ما مالقات کننده هایی غیرعادی بودیم.

متمرکز و خشن
آیه ی زیر را در نظر بگیرید:

"اما تو البته می بینی، تو بر فتنه و غم می نگری،
تا به دست خویش مکافات رسانی.

بیچارگان خویشتن را به تو می سپارند؛
مددکار یتیمان، تویی.

بازوی شریران و بدکاران را بشکن؛
شرارت ایشان را بازخواست نما،
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تا اثری از آن باقی نماند.
یهوه پادشاه است تا ابدالباد؛

قوم ها از سرزمین او نابود خواهند شد.
خداوندا تو آرزوی مظلومان را اجابت می کنی؛

آنان را قوت قلب می بخشی و گوش خود را فرامی داری؛
تو یتیمان و کوبیدگان را دادرسی می کنی

تا انسان خاکی دیگر رعب و وحشت نیافریند." )مزمور 0]: ۴]8](

واقعا می شنوید؟ تمام مولفه های مورد نیاز ما برای شکار در تاریکی را 
پایان و یک  امید، احیا، پرهیزکاری، یک  ایمان، عدالت، پیروزی، شفا،  دارد: 
شروع تازه! اکنون زمان آن رسیده است که با این کلمات دعا کنیم و اگر کالم 

خدا را بفرستیم، او آنها را تحت نظر خواهد داشت. 

این یک اقدام افراطی و دعا از نوع مافیایی است. من شخصا از دعا و 
پرستش آرام و خوب خسته شده ام. "خدایا! هر دو دست آنها را بشکن و آنها 
را علیل کن!"، این دعای خطرناکی است. این یک دادخواست شدید است و من 
نمی توانم تصور کنم کسی این دعا را در آرامش و به شکل منفعل انجام دهد. 
مزمور 0] در واقع یک وعده ی االهی است که من از آن به عنوان یک شمشیر 
در سفر اخیرم به آسیای جنوب شرقی استفاده می کردم. هر کجا بی عدالتی 

می دیدم، آن را به کار می بردم.

در دعا متمرکز و خشن باشید. چشمان خود را بر روی چیزهای آشکار 
ببندید و رستگاری و عدالت را تصور کنید. این چیزی است که خدا می خواهد 
به زمین بیاورد. افرادی هستند که نیاز دارند شما چشمان تان را ببندید و در 
دعا آنها را ببینید. منظورم عبادت کنندگان استواری است که به ملکوت می

رسند و آوردن اسم شان شما را می ترساند.

یک کلیسای منفعل چندان دوام نخواهد آورد. بهترین امید برای کلیسا این 
است که ما در تاریکی شکار کنیم تا وقتی که پادشاه صلح بیاید و این دوران 
وحشت را به پایان رساند. برای تحقق این امر باید به صورت فردی و جمعی 

به جست وجو بپردازیم، و هر آنچه را که پنهان است، آشکار کنیم.

باور کنید مجبور نیستید به هند بروید تا مردم ناامیدی را که در تاریکی 
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به دام افتاده اند، ببینید. زنان و مردان و کودکان اسیر همه جا هستند. آنها 
منتظرند تا ما قدم برداریم و به آنها کمک کنیم؛ درهای آزادی را باز کنیم، 

آنها را از تاریکی های شخصی شان بیرون بکشیم و به سمت نور ببریم.

وقتی خودمان از نور خداوند پُر باشیم، به راستی می توانیم گمشده ها را 
از داخل تاریکی بیرون بیاوریم. اکنون زمان آن نیست که روی اصول خود 
دعوا کنیم یا برای موقعیت خود یا کلیسایمان بجنگیم. باید بیش از آن که به 

دنبال قدرت و مقایسه ی خود باشیم، خدمت کنیم.

بیدار شوید! یتیمان منتظرند تا به فرزندی پذیرفته شوند و مراقبِت همه
جانبه ای از آنها صورت گیرد. هزاران فرد تنها و طردشده از جامعه، دعا 

می کنند و امیدوارند که دیگر تنها نباشند.

من مفهوم "شکار در تاریکی" را به شکلی گسترده و در مقیاسی بزرگ 
ترسیم کرده و آن را در قالب داستان درد و قاچاق مردم هند در این صفحات 
بیان کردم، اما اجازه دهید این مساله دیدگاه جدیدی به ما بدهد. با این دیدگاه 
جدید تصور نکنید درد شما یا نزدیکان تان بی اهمیت است. خدا به همه ی افرادِ 
زجرکشیده نزدیک است. درد اسارت، تنهایی، خیانت، خشونت، سواستفاده 
و ناامیدی بین تمام مردم دنیا وجود دارد. مردم در همه جای دنیا نیازهای 

مشترکی دارند، اما به منابع مشترک دسترسی ندارند.

دیگران قسمت  با  را  و آسایش خود  باشیم  وفادار  بیایید خدمتگزارانی 
کنیم. شما برکت داده شدید تا دیگران را برکت دهید. مکان های بی شماری به 
برکتی نیاز دارند که شما می توانید برای آنها ببرید. الزم نیست برای این کار 
زیاد دور بروید. ممکن است ناامیدی را در محیط کار یا جایی که از آن خرید 
می کنید، ببینید. سواستفاده ممکن است در ازدواج یک دوست رخ دهد. تنهایی 
ممکن است بین کسانی وجود داشته باشد که با آنها دعا می کنید. ممکن است 

فرزندان تان احساس کنند یک نفر در مدرسه شان به آنها خیانت کرده است.

اغلب، امید  دادن به دیگران باعث شفای خودمان می شود. مردم سراسر 
نیاز  می بخشد،  انسان ها  روح  به  مسیح  عیسای  که  ارزشی  و  محبت  به  دنیا 
دارند. خواه از ترس در گوشه ای از فقر خود خمیده اند، یا در برج های عاج 
خود نشسته اند، یا در یک قمارخانه به سختی زندگی می کنند، خطوط کشیده 
شده و مرزها تعیین شده است. زندگی، مرگ و ویرانی وجود دارد. امید و 
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ناامیدی وجود دارد. نور و تاریکی وجود دارد. قلمروها هرگز این قدر شفاف 
نبوده و ستون ها و تیرک ها هرگز خیلی بلند نبوده است.

شیرهای ماده در نور زندگی می کنند و در تاریکی شکار می کنند. بنابراین، 
دوستان شجاعم، نمی توانم مثالی بهتر از این برای کنترل رفتارمان تصور 
کنم. من ایمان دارم که این کتاب به این دلیل در دست شماست که شما دختر 
وعده داده شده هستید. شما درها را باز کرده اید. اکنون بیاموزید که در نور 
پرجالل خداوند زندگی کرده و استراحت نمایید. همچنین بیایید با هم در نور 
زندگی کنیم. اجازه ندهید ناراحتی و نگرانی، شما را از جمع جدا کرده یا به 

شما فشار وارد کند.

قلب ها و چیزهای مخفی مان را  باز کنیم و  بیایید چشمان خود را کامال 
ببینیم. بیایید با هم در تاریکی شکار کنیم و بقیه را نیز به نور خداوند وارد 
نماییم. مانند ماده شیرها، بیایید بین آرامش، رهایی، اشتیاق و درنده خویی 
تعادل برقرار کنیم. در او )خداوند( آرامی بیابیم و با یکدیگر نیز به آرامش 

رسیده و باهم در مقابله با تاریکی ها با خشونت بجنگیم.
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راه رفتن با شیر

آن  اینک  مباش.  به من گفت: گریان  پیران  از  یکی  "آن گاه 
شیر قبیله ی یهودا، آن ریشه ی داوود، غالب آمده است، تا 

طومار و هفت مهر آن را بگشاید." )مکاشفه ]:](

هستید،  تنها  زندگی  حساس  موقعیت های  از  عبور  هنگام  این که  احساس 
طبیعی است. اما درحقیقت چیزی پنهان اما قدرتمند شما را به جلو می برد و 
راه را نشان تان می دهد. همان طور که به خواندن این کتاب ادامه می دهید، ممکن 
است ناخودآگاه متوجه شوید در حال قدم زدن با شیرمان، عیسای مسیح، 

هستید.

گاهی وقت ها پیروی کردن می تواند ترسناک باشد. چالش ما لزوما درک 
آنچه خداوند از ما می خواهد، نیست  بلکه آن است که چگونه آن را انجام 
هیچ  اما  باشند،  خداوند  مسیر  در  می خواهند  ناامیدانه  مردم  بیشتر  دهیم. 

تصوری از چگونگی انجام آن ندارند. 

عیسای مسیح دستوراتی می دهد که در ابتدا ساده به نظر می رسند. به این 
دو ترجمه ی مختلف از متا 6]:۴] نگاه کنید:

"اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، صلیب خویش 
برگیرد و از پی من بیاید.")ترجمه هزاره(
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 و برای توضیح بیشتر...

 "هر کس می خواهد مرید من باشد، باید از من پیروی کند. شما در جایگاه 
راهبر نیستید، من هستم. از رنج و محنت نگریزید، از آن استقبال کنید. 

)The Message از من پیروی کنید تا راه را به شما نشان دهم.")ترجمه

دستورات واضح است خود را انکار کنید، صلیب تان را بردارید و پیروی 
کنید اما این مسأله خود چالش برانگیز است.

چگونه خود را انکار کنیم؟ 

چگونه صلیب مان را برداریم؟ 

چگونه از کسی که نمی توانیم او را ببینیم، پیروی کنیم؟ 

پاسخ ساده است: مسیح راهنمایی می کند... ما پیروی می کنیم. 

با ایمان قدم برداشتن 
اغلب فرصِت برگزاری جلسات پرسش و پاسخ برای دختران جوان را 
داشته ام. از این که مجبور بودم بارها به سؤاِل "اما چگونه...؟" پاسخ دهم، 

شگفت زده شده ام.  

• اما چگونه می دانید خداوند چه وقت صحبت می کند؟  	

• اما چگونه می توانم پدرم را ببخشم؟ 	

• اما چگونه می توان از بیمارِی "خوردن" خالص شد؟ 	

• اما از کجا بدانیم کسی آدم درستی است؟  	

• اما چگونه می توان بر احساس ترس، شرم و گناه غلبه کرد؟ 	

وقتی با چالش هایی که موردِ سوالِ این دختران جوان بود، مواجه می شدم، 
مرا  کجا  هر  به  دارد، سپس  حقیقت  خدا  کالم  که  می کردم  باور  سادگی  به 
هدایت می کرد، می رفتم. عیسا کلمه ایست که جسم شد. هنگامی که کالم خدا 
را می خوانیم، می بینیم که او )عیسا( چگونه گام برمی داشت و به کجا هدایت 
می شد. بیشتر افرادی که به سوی دوره های سخت هدایت شده بودند، در ابتدا 
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تواناییِ انجام آن را در خود نمی دیدند، اما شجاعت خود را جمع کرده و با 
ایمان، از عیسا پیروی کردند.

"که با ایمان، ممالک را فتح کردند، عدالت را برقرار نمودند، و وعده ها را 
به چنگ آوردند؛ دهان شیران را بستند." )عبرانیان ]]:۳۳( 

از آنجا که مردم با ایمان عمل کردند، حکومت های فاسد سرنگون شدند، 
تخلفات با عدالت روبه رو شدند و وعده ها ی خداوند به حقیقت تبدیل گشتند. 
با ایمان، به نقشه و وعده ی خداوند برای زندگی مان وارد می شویم. با ایمان 

است که می توانیم از شیرمان پیروی کنیم. 

ایمان شک را از بین می برد. از خدا می پرسیم: "خدایا هستی؟ نمی توانم تو 
را احساس کنم؟" در ایمان صدای شیرمان را می شنویم که پاسخ می دهد: "تو 
را هرگز وا نخواهم گذاشت، و هرگز فراموش نخواهم کرد." )عبرانیان ۳]:](

وقتی دعا می کنیم، ایمان به ما امید می دهد. دعای در ایمان می تواند مریضی 
را شفا دهد و خداوند شما را درمان خواهد کرد و اگر مرتکب گناهی شده 

باشید، بخشیده می شوید. )به یعقوب ]:]] مراجعه کنید(

عمِل ایمان چیست؟ 

از  عبور  و  خداوند  از  پیروی  یعنی  این  ما،  ایمانی  پدر  ابراهیم،  نظر  از 
بیابان، حتا اگر ندانیم پایان آن کجاست. وقتی درباره ی سفر ابراهیم و ساره 
می خواندم، متوجه شدم خداوند سرزمینی را به آنها بخشید که از آن به همان 

خوبی ای عبور کردند که می توانستند آن را ببینند.

"با ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فراخوانده شد، اطاعت کرد و حاضر 
شد به جایی رود که بعدها به میراث می یافت؛ و هرچند نمی دانست کجا 

می رود، روانه شد." )عبرانیان ]]:8(

اگر سارا و ابراهیم در جایی که با آن احساس آشنایی و نزدیکی می
کردند می ماندند، نمی توانستند وعده ی خدا را به میراث ببرند. 

نقشه  یک  ما  برداریم.  قدم  ایمان  با  که  است  برایمان مشکل  آه، چه قدر 
می خواهیم، اما به جای آن، خداوند ما را در اسرار می پیچد. 

ماندن در ایمان، باعث تقویت شجاعت مان می شود. در برابر هر یک از ما 
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موانع و مسیرهایی مملو از ماجراهای بزرگ قرار دارد. اما شیر ما، ما را در 
مسیری که خود در آن قدم نگذاشته، راهنمایی نخواهد کرد. وقتی خداوند 
ما را به انجام کاری که تاکنون انجام نداده ایم فرامی خواند، دلهره آور است. 
بارها خداوند ما را به پیروی از پیچ وخم ها و راه هایی هدایت می کند که پیش 
از آن، هیچ کس حتا خواب انجامش را هم ندیده است. تمام آنچه که ما داریم، 
اگر  ... حتا  پیروی می کنی  از من  آیا  چالش و دعوت خداوند است: “دخترم 

هراسان باشی؟” 

میان  در  من  با  را  مطلبی  تا  گرفت  تماس  من  با  دوستی  پیش  چندی 
بگذارد؛ از او برای انجام کاری دعوت شده بود که در وهله ی اول ترسناک 
و استراتژیک به نظر می رسید. از او خواسته شده بود تا در یک گردهمایی 
بزرگ از رهبران مرد بسیار بانفوذ شرکت کند. حتا همسرش هم شرکت او 
را در این گردهمایی زیر سؤال می برد و متعجب بود که چرا آنها از او برای 

این کار دعوت کرده اند.

او با من تماس گرفت، چون بروشورهای کنفرانس تازه به دستش رسیده 
بود و پس از دیدن نام خود به عنوان تنها سخنران زن، مملو از هراس و 

ترس شده بود.

پیش از این که بدانم چه می گویم، بی اختیار گفتم: “تمام طول زندگی ات منتظر 
چنین لحظه ای بودی. تو توانایی انجامش را داری و به خوبی از پِس آن برمی

آیی. این کار را به شیوه ای خردمندانه، جذاب، خداپرستانه و مقاومت ناپذیر 
انجام می دهی.” 

شنیدم که نفس آسوده ای کشید و احساس کردم سرش را به نشانه ی 
مواجه  تردید  و  این شک  با  نمی تواند  به تنهایی  می دانستم  می دهد.  تکان  تأیید 
شود. شیری کنار او ایستاده بود، می توانست از او پیروی کند تا در مسیرش 

بماند، شاید لرزان، اما دست کم می دانست که تنها نیست.

کسانی که از عیسا پیروی می کنند، با یک شیر همراه هستند. عیسا، بره ی 
ماست که کشته شد اما دوباره به عنوان شیر یهودا برخاست. 

"آن گاه یکی از پیران به من گفت: گریان مباش. اینک آن شیر قبیله ی یهودا، 
آن ریشه ی داوود، غالب آمده است، تا طومار و هفت مهر آن را بگشاید." 

)مکاشفه ]:](
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به عقب برنگردید 
برای این که بر ترس و اضطراب خود به عنوان یک مسیحی غلبه کنید، می
خواهم خودتان را در حالی که همراه یک شیر قدم می زنید، تصور کنید. چه 
کسی می داند؟ ممکن است خداوند از شما بخواهد کاری ترسناک انجام دهید. 

می بینید، تصویر عیسا به عنوان کسی که کنار دریای جلیل قدم می زد و بر 
روی کوه موعظه می کرد، آن قدر بزرگ نیست که بتوان شخصیت کنونی آن 
را درک کرد. پسر خدا به عنوان یک انسان بر زمین قدم  گذاشت و خود را 
از امتیازات االهی اش محروم کرد. اما دیگر در قالِب یک انسان بر روی زمین 
ظاهر نمی شود، به جز در قالب دختران و پسرانش. او بر آسمانی باشکوه و 

دست نخورده و بی کران نشسته است  تصویری از قدرت و جالل. 

چشمان خود را باز کنید و اکنون او را به عنوان شیر یهودا، سرشار از 
شکوه و قوت ببینید. او می خواهد شما در مکانی مملو از شگفتی و حیرت، و نه 
در قلمرو مقرارت و وظایف زندگی کنید. بگذارید صدای او چیزی عمیقا بکر 
و سرکش را درون تان برانگیزاند! وعده ی خداوند به ارمیای جوان، وعده ی او 

به تو  دختر شجاع او نیز هست:

"قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون 
آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امت ها قرار دادم. پس گفتم: 
آه ای خداوند یهوه اینک من تکلم کردن را نمی دانم چون که طفل هستم. اما 
خداوند مرا گفت: مگو من طفل هستم، زیرا هر جایی که تو را بفرستم، 
خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم، تکلم خواهی نمود. از ایشان 
با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد.  مترس زیرا خداوند می گوید: من 
آن گاه خداوند دست خود را دراز کرده، دهان مرا لمس کرد و خداوند به من 

گفت: اینک کالم خود را در دهان تو نهادم." )ارمیا ]: ]۹(

بپذیرید که  این واقعیت را  باید  تاثیرگذار باشید،  این که  ارمیا برای  مانند 
هراسان  را  شما  وضعیت،  این  شما.  درون  در  درست  اینجاست،  خداوند 
نخواهد کرد، چه اهمیتی دارد که دیگران چه می گویند و یا چه انجام می دهند. 

سفر شما در زندگی با صداها و تاثیرات زیادی همراه است. برخی از آنها 
مسیرتان را محکم و پایدار می کنند و برخی دیگر شما را از مسیرتان منحرف! 
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برخی از صداها شما را به مکان های ناشناخته می برند و برخی دیگر شما را به 
عقب می رانند. صداهایی از گذشته تان وجود دارد  صدای خانواده، ناامیدی 
و ترس که مدام فریاد می زنند و نجوا می کنند: "برو کنار! برو عقب! ممکن 
است شکست بخوری. ممکن است آسیب ببینی!"، این صداها شما را وادار 

می کنند تا از خودتان حفاظت کنید.

در میان این صداهای منفی و تحلیل بَرنده، صداهای قدرتمند و هستی بخش 
نیز وجود دارند. آنها همیشه هستند، اما اگر به آنها گوش ندهید، ممکن است 
آنها را از دست بدهید. صدای میزبان آسمانی، از کالم به گوش می رسد که با 
شادمانی شما را تشویق می کند رو به جلو حرکت کنید: "به ترس و وحشتی 
که وجودتان را گرفته، گوش ندهید. به دروغ های دشمن تان که محکوم کننده 
و آزاردهنده است، گوش ندهید. مضطرب نشوید. ما به شما نیاز داریم. در 

مسیرتان بمانید و در این مسابقه بدوید!"  

خود  به  شیر  حضور  در  کوچک تر،  حیواناتِ  تمام  باشید  داشته  یاد  به 
می لرزند. گفته می شود شیطان مانند شیری است که در زمین به دنبال کسی 
شیر  او  اما  کنید(  مراجعه   8:[ پطرس  اول  )به  دهد  فریب  را  او  تا  می گردد 
نسیت. او تنها ادای آن را درمی آورد. شیطان به هیچ وجه رقیِب شیِر واقعی ما 
نیست. ارباب تاریکی و هواداران او، تظاهر به غرش االهی می کنند، درحالی که 
همراهان او سایه ها و تاریکی هایی هستند که باید نور و نبوغ آفرینش خداوند 

را قرض بگیرند.

به نبردها و رویارویی های شیر خود اطمینان کنید
کتاب  کامل  مجموعه ی  کریسمس  برای  بودم،  جوانی  دختر  وقتی 
"سرگذشت نارنیا"]]] را هدیه گرفتم. هر عنوانی )تیتر(، مانند گنجی دفن شده 
بود. وقتی خواندن آن به پایان رسید، گریستم. نه به این خاطر که داستان 
تمام شده بود، بلکه به این دلیل که ارتباط خود را با دنیایی شگفت انگیز از 
دست داده بودم. می دانستم اصالن]]]، بیانگر شخصیت عیساست، اما نمی

توانستم عیسایی را که می شناختم، با شیری سرکش و وحشی اما قابل  لمس 

 Chronicles of Narnia    [
]    نام شیری که شخصیت اصلی داستان است. 
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که در این مجموعه داستان ها با او بزرگ شده بودم و او را دوست می داشتم،  
تطبیق بدهم. 

او در میان فرزندانش راه می رفت. نمی خواستم به سکوت، شمایل های نورانی 
و آب سرد مقدس بازگردم. می خواستم آن شیر زنده بازگردد. می خواستم با 
خدایی عمیق، گرم و زنده مواجه شوم که حضور ملموس اش غیرقابالنکار 
را  پاکی  می ترساند. عدالت  مرا  می خواستم که  نیرومندی  باشد. چنان محبت 

می خواستم که نفسم را بند بیاورد.

می خواستم "لوسی"]۳] باشم، در دنیایی که حیوانات و درختان سخن می
گویند. جایی که به پاکدامنی و حقیقت، پاداش داده می شود. جایی که خطاها 

بدون مجازات بخشیده می شوند. 

که  حالی  در  و  بی گناه،  با چشمانی  کودکانه،  تا  می کند  دعوت  را  ما  خدا 
محبت و بازخرید او را در آغوش گرفته ایم، به حضورش برویم. اما قوانین 
مذهبی و گذشت زمان باعث شده بسیاری از ما گمراه و سرگردان شویم و 

بینش و بصیرت شیرِ جوانی مان را از دست بدهیم.

 با در نظر گرفتن این مفهوم در ذهن، بیایید به دیدار لوسی در قسمت 
با  برویم.  نارنیا  کتاب های  از مجموعه  کتاب  از چهارمین  "پرنس کاسپین"]۴] 
پیوستن به آنها می بینیم که بچه ها خسته اند، گم شده اند و می خواهند مرتکب 

اشتباه دیگری شوند که ناگهان لوسی، شیر خود اصالن را می بیند. 

لوسی فریاد زد: "نگاه کنید، نگاه کنید!" 

همه پرسیدند: "کجا؟ چی؟"

لوسی گفت: "آن شیر! خودِ اصالن بود. ندیدید؟" 

چهره اش کامال تغییر کرد و چشمانش درخشید. 

پیتر گفت: "آیا واقعا منظورت این است که ...."

سوزان پرسید: "فکر می کنی او را کجا دیدی؟" 

لوسی گفت: "مثل آدم بزرگ ها حرف نزن" و پاهایش را به زمین کوبید. 
"فکر نمی کنم او را دیدم، مطمئنم که او را دیده ام." 

   Lucy  ۳     یکی از شخصیت های داستان نارنیا
Prince Caspian    ۴
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پیتر پرسید: "کجا، لوسی؟" 

 "درست آنجا، بین خاکسترهای آتشفشانی کوه. نه، این طرف تنگه، و باال 
نه پایین. درست برعکس مسیری که شما می خواستید بروید. او می خواهد ما 

هم به جایی که او بود، برویم  آن باال" 

ادموند پرسید: "از کجا می دانی او چه می خواهد؟"  

لوسی گفت: "او... من من فقط می دانم. از چهره اش فهمیدم."

سایرین سرگردان و با سکوت به یکدیگر نگاه کردند.]

وقتی شیر ما ظاهر شود، چهره تان آن را منعکس می کند. با رویایی متوجه 
آمدنش می شوید. 

گفت  که  زمانی   ادیسون  پسرم  در چهره ی  را  این حالت  که  می آید  یادم 
مطمئن است جولیانا، همسِر آینده اوست، دیدم. تازه از کنفرانس زنان در کی 
یف]]] برگشته بودم و در این مدت کوتاه )شش روزه( پسرم عشق زندگی

اش را مالقات کرده بود. او از من خواست تا برای ناهار به آنها ملحق شوم. 
روی عرشه نشسته بودیم و من به صحبت های او که می گفت این "همان دختر" 

است، گوش می دادم.

این را می داند، فقط به من خیره شده و  از پسرم پرسیدم چگونه  وقتی 
گفت: "فقط می دانم". در آن لحظه من هم می دانستم. متوجه شدم پسرم چیزی 
فراتر در این زن جوان دیده است، چیزی که به او قدرت دنبال کردن این راه 
را می داد و نمی توانست آن را توضیح دهد. به عنوان مادرش، باید او را در این 
سفر حمایت می کردم. حتا پیش از آن که با جولیانا برخورد داشته باشم، ایمان 
داشتم که او برای پسرم مناسب است، حتا اگر هنوز این مسئله را کامال درک 

نمی کردم. 

زمانی که ما با این شیر مواجه می شویم، باید به این شناخت اعتماد کنیم، 
حتا اگر دیگران نتوانند چیزی را که برای ما آشکار است، درک کنند. برخالِف 
شک و تردید سایر بچه ها، لوسی به آنچه که دیده بود اطمینان داشت و می

دانست که حقیقت است. 

پس از این که لوسی مسیری را که اصالن می خواست بروند، به آنها گفت، 
]    :Kiev پایتخت و بزرگترین شهر کشور اوکراین است. )م(
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دیگران او را زیر سؤال بردند. آنها نه تنها به این موضوع شک کردند که آیا 
او اصالن را دیده است یا نه، بلکه متعجب بودند چرا او خود را فقط به لوسی 
نشان داده است. آنها تصمیم گرفتند رای گیری کنند که آیا به دنبال لوسی و 
شیرش بروند یا مسیر دیگری را انتخاب کنند. لوسی رای گیری را می بازد و 
انتخاب می کنند. لوسی همان طور که گریه می کرد، به  بچه ها مسیر دیگری را 

دنبال گروه که خالف جهت حرکت می کردند، راه افتاد.

فکر کنم همگی ما می دانیم لوسی چه احساسی داشت.

وقتی شما یک شیر یا نشانه ای از خداوند را می بینید که دیگران نمی بینند، 
سواالت زیادی مطرح می شود. آنها می خواهند بدانند چرا چیزی را که به شما 
تنها خداوند می تواند به  ببینند. من آموخته ام که  نشان داده شده، نمی توانند 
این سوال پاسخ دهد. او هر طور که مایل است رفتار می کند. خداوند خود 
به  باید  پویایی  این  می دهد.  نشان  افراد مختلف  به  متفاوت  به شیوه های  را 
جای زیر سؤال رفتن، وابستگی متقابلی را در سراسر بدن مسیح ایجاد کند. 
اگر هر یک از ما سهمی داشته باشیم، رهبران تقویت شده و یکدیگر را به 
چالش می کشانند. برداشت اشتباه و به دنبال آن، هدایت به مسیری نادرست، 
برای  اطرافیان تان  وقتی  است  وحشتناکی  حس  است.  تأسف  مایه ی  بسیار 
بینش االهی شما ارزشی قائل نیستند. به یاد داشته باشید، حتا در این حالت 
نیز خداوند به سوی هدفی بزرگ تر کار می کند. اجازه ندهید عدم پذیرش و 

سوتفاهمات، باعث تلخی روح تان شود. آن را دنبال کنید. 

بازمی گردیم به پرنس کاسپین  بچه ها پس از یک روز با تغییرِ جهت های 
اشتباه و تقریبا تجربه ای مرگبار، به نقطه ی شروع بازگشتند. خسته و زخمی 
به خواب رفتند. اصالن که می دانست لوسی زخمی شده بود، برای جلوگیری 

از آسیب بیشتر، دوباره به دیدن لوسی رفت. 

از میان سایه های بیرون اردوگاه، اصالن، لوسی را که پس از یک روز پر 
ماجرا هنوز بیدار بود،  صدا زد. لوسی هیجان زده از صدای اصالن و مملو از 
خوشحالی، به سمت او رفت. لوسی در توصیف اتفاقات آن روز، خواهر و 
برادرانش را برای نادیده گرفتن نصیحت هایش سرزنش کرد. از اعماق وجودِ 
شیر "غرشی تکان دهنده" برآمد. لوسی، مبهوت از او پرسید آیا کار اشتباهی 
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انجام داده است؟ 

"اما این اصال تقصیر من نبود، بود؟"  

شیر مستقیم به چشمان او نگاه کرد. 

لوسی گفت: "اوه اصالن، من نمی توانستم دیگران را ترک کنم و به تنهایی 
دنبال تو بیایم. چه طور می توانستم؟..." 

اصالن چیزی نگفت. ] 

همان  آیا  درباره ی چیست؟  این  کرد.  نگاه  او  به چشمان  مستقیم  شیر 
حضور خداست که دیدِ مخدوشِ انسانیِ ما را روشنی می بخشد؟ اغلب با این 
فکر که یک قربانی هستم؛ کسی که دچار سوءتفاهم و بدخواهی شده  است، 
تنها  که  گزینه هایی  قطعی  تشخیصِ  برای  آنهم  می روم.  خداوند  حضور  به 
برای خودم هستند. اما در حضور شیرمان احساس شرمساری نمی کنم، بلکه 
احساس قدرت  می کنم، جایگاه واقعی خودم را در او بازمی شناسم و آماده ی 

رفتن به جلو می شوم.

گاهی خود را در موقعیتی سخت و بر سر دو راهی می یابید؛ از یک طرف 
راهی که خداوند می خواهد بروید و از طرف دیگر راهی که خانواده و دوستان

تان پیشنهاد می کنند. شاید با ایمان و اصول اخالقی تان کنار بیایید و با دیگران 
بروید و سکوت کنید. صرف نظر از فشار اطرافیان، متوجه می شوید وقتی نزد 
شیرمان می روید، بهانه ها جای فراری ندارند. آنها با سکوت او مواجه می شوند. 
اغلب شنیده ام وقتی خداوند سکوت می کند، می خواهد آنچه را که آخرین بار 
به شما گفته تا انجام دهید، به یاد آورید. آیا آن را پذیرفته اید، انجام داده اید، 

گفته اید، بخشیده اید؟ اگر نه، خداوند هنوز منتظر پاسخ شماست. 

"شما یک ماده شیر هستید..." 

آن  با  انسان ها  که  دلیل  این  به  صرفا  را  خود  دستورات  هرگز  خدواند 
مخالف هستند، تغییر نمی دهد. او بازیِ "مقصر کیست" را هم انجام نمی دهد. 
بلکه منتظر می ماند و گوش می دهد تا ما از عذر و بهانه به صداقت روی آوریم. 
این فروتنی به ما قدرت می دهد تا برخیزیم و با او به دنیای ناآرام و سرکش 
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برویم. 

سی. اس. لوییس]6] این واقعیت ژرف را به خوبی در تعامل میان لوسی 
و اصالن بیان می کند. لوسی متوجه می شود که باید از اصالن پیروی می کرد، 
حتا اگر دیگران به او ملحق نمی شدند. با این مکاشفه، مسئولیت جدیدی آغاز 
خواهر  می خواهد  او  از  و  می دهد  لوسی  به  دیگری  فرصت  اصالن  می شود. 
و برادرانش را بیدار کند و به آنها بگوید اصالن را دیده است و زمان آن 

رسیده که از او پیروی کنند. 

لوسی گفت: “اما آنها حرف مرا باور نمی کنند!”  

اصالن گفت: “اهمیتی ندارد.” 

لوسی گفت: “اوه سرورم، سرورم! خیلی خوشحالم که تو را دوباره پیدا 
کردم... فکر کردم دوباره می غُری و تمام دشمنان را می ترسانی  مانند دفعه ی 

قبل. اکنون همه چیز هولناک خواهد شد.” 

اصالن گفت: “نازنینم، برای تو سخت خواهد بود، اما مسائل هرگز دوباره 
به یک شکل اتفاق نمی افتند.” 

اجازه دهید لحظه ای مکث کنیم. من از تصویِر پاسِخ انسان به دستورات 
خداوند بسیار لذت می برم. او ما را برای یک ماجراجویی آماده می کند و ما 
تصور می کنیم این یک شکست “هولناک” خواهد بود. لوسی از امیدواری، به 

سوی پنهان شدن می رود.

بیایید داستان را ادامه دهیم:

 لوسی سرش را در میان یال او پنهان کرد تا خود را از صورت او  پنهان 
کند. اما جادویی در یال او بود. لوسی احساس کرد قدرت شیر به او منتقل 

شده است. ناگهان برخاست. 

و گفت: “متاسفم اصالن، اکنون آماده ام.” 

اصالن گفت: “اکنون تو یک ماده شیر هستی و تمام نارنیا جان تازه ای 
خواهد گرفت”. ۳

وقتی این اعالم را خواندم، بسیار هیجان زده شدم: "اکنون تو یک ماده

 C. S. Lewis    6
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شیری..."ایمان دارم خداوند می خواهد این اعالم را برای هر یک از دخترانش 
آن گاه خداوند  آماده هستند.  و  نمی کنند  گریه  برمی خیزند،  که  وقتی  کند  بیان 
"اکنون شما شجاع هستید. بینش مرا خواهید داشت. به  می تواند اعالم کند: 

قدرت تان پی برده اید و آماده ی نبرد هستید."

نبردها  تمام  در  که  ارتشی هستید  از  باشید، شما بخشی  داشته  یاد  به 
شرکت می کند. 

شجاعِت ایجاد یک تغییر
اما این نبرد چیست؟ به نظر می رسد با کم شدن نور ما، تاریکی بیشتر 

می شود.

زمان آن رسیده است تا اعالم کنیم شیری در درون ماست. ممکن است 
دست  از  را  درون مان  شیرِ  می کنیم،  جروبحث  بی اهمیت،  مسایل  برای  وقتی 
بدهیم. وقتی نیروهای تاریکی باعث ویرانی و نابودی کره ی زمینی می شوند 
که ما مسئول نگهداری از آن بودیم، صفوف مان از هم می پاشد و تمرکزمان 
منحرف می گردد. نبرد در اطراف مان جریان دارد، اما آن قدر سرگرم هستیم که 

نمی توانیم در اردوگاه خودمان بجنگیم. 

"بر خدای یکتا، آن پادشاه سرمدی، نامیرا و نادیدنی، تا ابدالباد حرمت 
و جالل باد؛ آمین! پسرم، تیموتائوس، این حکم را مطابق با نبوت هایی که 
پیش تر بر تو شد، به تو می سپارم تا به  مدد آنها در نبردِ نیکو پیکار کنی، 
و به ایمان و وجدانی پاک متمسک باشی، چرا که کِشتی ایمان بعضی با 

زیِر پا نهادن آنها در  هم شکسته است." )اول تیموتائوس ]: 7]۹](

وعده هایی برای آینده ی ما داده شده است. ما با اسلحه های نور و امید، 
بلکه  شد.  نخواهد  مرگ  مغلوب  دیگر  )اصالن(  او  می دهیم.  ادامه  را  جنگ 
پیروزی را به دست می آورد. اما اکنون زمان آن رسیده است که پیروزی را 

کنار بگذاریم و دیگران را تشویق به پیروی کنیم. 

حتا در حال حاضر کشور ما در آستانه ی فروپاشی اخالقی، اقتصادی 
و روحی است. دشمنان و تروریست ها در سراسر جهان و درون مرزهایمان 
ما را احاطه کرده اند. ترس و خیانت، بذر ناسازگاری را در هر جبهه ای می
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پراکند و کسانی در میان ما وجود دارند که تصور می کنند ما نمی توانیم برای 
خودمان فکر کنیم.  

به نظر من، وضعیت کنونی ما شبیه چند صد سال پیش انگلستان است. 
امپراتوری ای که از یک سرزمین تکه تکه و ازهم پاشیده، متولد شد و مردم 
بریتانیای کبیر زمانی که یک زن جوان مانند ماده شیر برخاست، جانی تازه 

گرفتند. 

ملکه الیزابت اول در سن بیست وپنج سالگی، پادشاهی کشوری را برعهده 
به  از هر طرف  انگلستان  از نظر مالی و اخالقی ورشکسته بود.  گرفت که 
وسیله ی کشورهای قوی تر که به خاطر کاتولیک بودن متحد شده بودند، تهدید 
می شد. در مقابل، انگلستان به دلیل جنگ های مذهبی که در درون مرزهایش 
حکومت  از  پس  کبیر  بریتانیای  بود.  شدن  تجزیه  حاِل  در  داشت،  جریان 

پرهیاهوی پادشاه ِهنری هشتم و ملکه مری در وضعیت خوبی نبود. 

دهید:  تاج گذاری گوش  زمان  در  الیزابت  ملکه  به سخنرانی  این حال  با 
"بار سنگینی که بر دوش من قرار دارد، مرا شگفت زده کرده است." قرن ها بعد 
انتخاب  برانگیزاننده بوده است. چه نوع زنی  به جا و  او  دریافتم که کلمات 

می کند تا از این همه بار مسئولیت شگفت زده شود؟ 

خوشحالم که این ملکه، جوانی، جنسیت و آسیب پذیر بودنش را بهانه قرار 
نداد. حق او برای تاج وتخت بارها و بارها مورد شک و تردید قرار گرفت. 
حتا زمانی  که او را دختر نامشروع پادشاه هنری هشتم خواندند، او باز هم 
کوتاه نیامد. در عوض، انتخاب کرد که شگفت زده شود. شگفت زدگی او را به 

سوی حکومتی مملو از احترام، شگفتی و تکیه به خدا برد. 

الیزابت از ابتدا آموخته بود که کلماتش را بادقت انتخاب کند. در غیر این 
تا  صورت نمی توانست تا سن بیست وپنج سالگی زندگی کند. از بدو تولدش 
مرگ، اطرافیانش می خواستند به او آسیب برسانند. در دادگاه و کشورش، 
خیانتکاران و غاصبانی زندگی می کردند که می خواستند او را در کلماتش به 
دام بیاندازند. خواهر ناتنی او، ماری]7]، که پیش از او ملکه بود، به دلیل تعدد 
اعدام ها در حکومتش، لقب "ماری خون آشام" را به خود گرفت. ماری همیشه 
به دنبال فرصتی برای کشتن الیزابت بود و تا جایی پیش رفت که او را در 

Mary    7
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برج لندن زندانی کرد؛ همان جایی که مادر الیزابت، آن بولین]8] پیش از آن 
که سرش را از تنش جدا کنند، زندانی بود. توطئه ها و سوقصدهای ماری 

علیه الیزابت، فقط باعث مرگ خودش شد. 

ملکه ی  ماری،  او،  الیزابت، دخترعموی  ملکه شدن  از  کوتاهی پس  مدت 
بازگشت و  بریتانیا  به  اسکاتلند که توسط کلیسای کاتولیک حمایت می شد، 
بارها قصد دزدیدن تاج وتخت او را داشت. در پایان زمانی که تالش او برای 
ترور برمال شد، الیزابت او را اعدام کرد. به الیزابت خیانت شد، او را طرد 
کردند، مورد سوءظن قرار گرفت، اما او از این سختی ها استفاده کرد و به 

بهترین حاکمی که انگلستان تاکنون داشته، تبدیل شد. 

به جای این که ازدواج کند و وارثی از خود بر جای بگذارد، ملکه الیزابت 
اول متعهد شد که برای قلمروش هم همسر و هم مادر باشد. این سطح از 
تعهد، او را آزاد ساخت تا بر استراتژی هایی که حکومتش را مستحکم می کرد، 
متمرکز شود. عالوه بر این، مرتبا آموزش می دید و خود را رشد می داد. او 
خود را با مشاوران خردمند احاطه کرده بود و از نزدیک بر رفاه و وضعیت 

کسانی که زیر نظر و تحت حکمرانی او بودند، نظارت داشت.

تحت حکومت ملکه الیزابت: 

• فرقه های مذهبی تحت نظارت کلیسای انگلستان متحد شدند. 	

• اقتصاد انگلستان از انزوا و وابستگی، به اقتصادی گسترده و مستقل 	
تبدیل شد.

• علوم و هنرها شکوفا شد. 	

• انگلستان به یک نیروی دریایی تبدیل شد.	

• اکتشاف و سکونت در امریکا افزایش یافت.	

و  آورد  ارمغان  به  کشورش  برای  را  طالیی  عصر  یک  الیزابت  ملکه 
پادشاهی کوچک اش را تبدیل به یک امپراتوری کرد. 

جای تعجب نیست که او را یک ماده شیر می خوانند. حتا با وجود تمام این 
دستاوردها، نقش او به عنوان ملکه هرگز برایش باری نبود. او گفت: 

Anne Boleyn    8
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“پادشاه بودن و تاج پادشاهی بر سر گذاشتن، چیزی باشکوه تر از این
هاست، بر دوش گرفتن این مسئولیت بسیار خوشایند است.” ] 

همان طور که کتاب های تاریخ به ما می گویند، او کاری فراتر از گذاشتن تاج 
پادشاهی انجام داد؛ او در نوآوری، تجارت و اکتشاف پیشگام بود. او درک 
از سیر  او  می آید.  به دست  اتحاد  و  از طریق وفاداری  قدرت  که  بود  کرده 
تحول ملی حمایت کرد، در حالی که کشورهایی مانند فرانسه به خاطر انقالب  

از هم پاشیده شدند. 

او  از سخنان  گزیده ای  به  اینجا  در  بود.  بی باک  نبرد  میدان  در  الیزابت 
زمانی که با نیروهای خود برای نبرد عازم میدان جنگ بود، توجه کنید: 

با عنایت خداوند، طوری  “بگذارید حاکمان مستبد بهراسند، من همیشه 
و حفظ جان شهروندانی  به سالمتی  را  اهمیت  بیشترین  که  کرده ام  رفتار 
شما  میان  در  اکنون  بنابراین  دارند.  وفادار  و  باایمان  قلب هایی  که  داده ام 
هستم، اما این بار نه برای تفریح و شادی، بلکه به این دلیل که در گرماگرم 
نبرد برای مردن یا زنده ماندن در میان شما باشم. من جان خود را برای 

خدا، برای پادشاهی ام، برای مردم ام، افتخارم و نژادم فدا می کنم....

می دانم بدنِ زنانه ی نحیف و ناتوانی دارم، اما قلب و شجاعِت یک پادشاه 
شاهزاده ی  که  است  شنیعی  اهانت  می کنم  فکر  انگلستان!  پادشاه  دارم،  را 
پارما]۹]، اسپانیا یا هر دولت اروپایی دیگری جرأت حمله به مرزها و قلمرو 
پادشاهی مرا داشته باشد، زیرا با این کار نه تنها آن را خوار نمی کند، بلکه 
بزرگ تر هم می  در غیر اینصورت باعث سر افکندگی من میشود زیرا من 
خود در سپاه حضور خواهم داشت... به زودی پیروزی پرآوازه ای بر این 

دشمنان خدا، پادشاهی ام و مردم ام خواهیم داشت." 6

و آنها پیروز شدند.

می بینید وقتی زنی به جای ترسیدن، شگفت زدگی را انتخاب می کند، چه اتفاقی 
می افتد؟ الیزابت شجاعانه از خدا پیروی کرد و سرنوشت خود را پذیرفت. او 
در پیروی از مشورت  خداوند، مسامحه نمی کرد و دفترچه ی دعاهای او به 
سه زبان بود. نتایج، چیزی جز شگفت زدگی نبود. شاید تصور کنید خداوند 
شما را به چیزی فوق طبیعی یا ترسناک فرامی خواند، اگر چنین است بگذارید 

Parma    ۹: نام شهری در ایتالیا. م
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مثال هایی مانند لوسی و ملکه الیزابت به شما شجاعت پیروی بدهند.

اهمیتی ندارد دیگران چه چیزی از شما می خواهند. اگر خداوند سخن گفت، 
او را باور کنید. هر کجا گفت بروید، به آنچه به شما می گوید گوش فرادهید. 
از این شیر، همان طور که شما را هدایت می کند، پیروی کنید و به "فهم" خود 

اطمینان کنید؛ حتا اگر دیگران نتوانند آن را درک کنند. 

آیا برای شگفت زده شدن آماده اید؟ 
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از نجوا تا غرش

"من شیر نیستم، اما احساس می کنم باید مانند شیر بُغرم."

 وینستون چرچیل]]]

شیرها می ُغرند.

بدون شک می دانید که شیرها می غرند. اما می دانستید که ماده شیرها نیز 
باید  کنند،  غرش  واقعا  بتوانند  ماده  و  نر  شیرهای  که  این  برای  می غرند؟ 
وضعیت خود را تغییر دهند. این ابراز قدرت، نیازمند خم شدن است. آنها 
سرهای قدرتمندشان را پایین آورده و سینه های خود را برای پر شدن از 
هوا منبسط می کنند. وقتی آماده ی رهاکردن این ابراز قدرت هستند، گویی که 
آماده ی انفجارند؛ انفجاری که گفته می شود هشت کیلومتر را در هوای آرام 
شب طی کرده و قب انسان ها و مخلوقات را در مسیر خود می لرزاند. غرش 

ترسناک شیر می تواند شما را فراگرفته و از ادامه ی مسیرتان بازدارد.

به همین شکل، اگر ما ماده شیرهای خداوند، بخواهیم چنین طنینی را با 
این شکوه ایجاد کنیم، نیازمند تغییر در وضعیت کنونی خود هستیم. برای 
داشتن توانایی غریدن، باید سرهای باال نگاه داشته ی خود را، پایین آورده و 
تعظیم کنیم. وضعیت فروتنی و دعا، ما را در موقعیت دریافت روح خداوند 
قرار می دهد. ایمان دارم وقتی روح خداوند، بیش از ظرفیت ما برای داشتن 

Winston Churchill    [
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پُری زندگی او جاری شود، این غرش رخ خواهد داد. وقتی دیگر نمی توانیم 
حقیقت، محبت و نیکویی او را کتمان کنیم، همه ی آنچه را که وجود خداوند 

است، به صورت تکان دهنده ای ابراز خواهیم کرد.

از یک طنین است.  فراتر  ما چیزی  اما برخالف غرش ماده شیر، غرش 
غرش ما برگرفته از کلمات، اعمال و رفتارهای ایمانی مان است. وقتی ایمان، 
امید و محبتی که ناملموس بود، برای همه ی افراد ملموس شد و در پاسخ 
ما  گردید، غرش  متجلی  و محبت خداوند  دنیوی  نیازهای  به  ما  یکپارچه ی 
شنیده خواهد شد. مانند مثاِل شیر، دنیا این غرش را خواهد شنید. پس از آن، 
همه ی حاکمان خُرد و قیل وقال ها متوقف خواهند شد، و نوایی طنین انداز خواهد 

شد که "تنها خدا را پرستش کن!"

جهان ما پر از غرش هاست. وقتی مفهوم غرش را بررسی می کردم، متوجه 
اقیانوس  می غرد، حیات وحش  شدم چیزهای بسیاری قادر به غریدن هستند؛ 
می غرد، باد می غرد. آبشارها وقتی که با حجم زیاد و ارتفاع باال می ریزند، می

غرند. طرفداران هیجان زده در یک میدان ورزشی می غرند. 

چهار فرشته نیز در برابر تخت جالل خداوند، می غرند: "قدوس، قدوس، 
قدوس" و صدای غرش آنها پایه های خانه ی خداوند را می لرزاند )اشعیا ۴:6(. 
ما در زمین، کالم آنها را به شکل سرود تکرار می کنیم اما این اعالم قدوسیت 

خداوند از یک غرش سرچشمه گرفته است.

خداوند اعلی علیین ما، سرور کائنات... می غرد.

"خداوند از اعلی علیین غرش می نماید و از مکان قدس خویش آواز خود را 
می دهد." )ارمیا ]]:۳0(

و در جایی دیگر:

"زیرا خدا هستم و انسان نی و در میان تو قدوس هستم، پس به غضب 
مثل شیر غرش  او  نمود.  پیروی خواهند  را  خداوند  ایشان  آمد.  نخواهم 
خواهد نمود و چون غرش نماید، فرزندان از مغرب به لرزه خواهند افتاد." 

)هوشع ]]: 0۹](

چه چیز بیانی را که بیش از یک زمزمه، غرغر، گریه یا فریاد است، بزرگ 
جلوه خواهد داد؟ آیا میزان صدا به تنهایی می تواند آن را به غرشی آمیخته با 
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ترس و قدرت تبدیل کند؟

با یک نجوا آغاز می گردد
برای پاسخ به این سؤال، بیایید ابتدا به پویایی و نیروی نجوا بپردازیم. 

در مزمور آمده است:

"صدایی ناآشنا می شنوم که می گوید..." )مزمور ]8:](

در این جا داود شگفتی خود را هنگام شنیدن نجوای خداوند بیان می کند. 
ننوشته  یا  به خداوند نسروده  نسبت  را  وفاداری خود  این،  از  پیش  او  آیا 
بود؟ شاید او سعی دارد در این مزمور، شگفتی خود را از شروع ارتباطش 
با خداوند مرور نماید. چیزی را که قبال نشنیده ایم، نمی توانیم تشخیص دهیم. 
داود در ابتدا، نجوای خداوند را به عنوان چوپانی جوان شنید و پس از آن 
ندای خداوند را در همه جا می شنید. صدای خداوند به "مالیم ترین نجوا" تشبیه 
شده است. خداوند متعال با نوایی مالیم صحبت کرده و بر واقعیت دشوار 

زندگی انسان تأکید می کند. 

که من خدا  بدانید  و  "بازایستید  باشد:  مالیم  باید  ما  دعوت  بدین ترتیب، 
هستم." )مزمور 0:۴6](

که  می داند  را  این  موجودات،  همه ی  خالق  و  بزرگ  خداوند  که  مطمئنم 
فرزندانش با کوچک ترین نجوای او نیز آرام می شوند.

متوجه شدم خدایی که نجوا می کند، شگفت انگیزتر از خدایی است که فریاد 
می زند. باید از خدایی که این قدر بزرگ و بیکران است، انتظار فریاد داشت نه 
نجوا. خداوند با استفاده از این طنین مالیم، به ما امکان تمرکز می دهد. مانند 
پژواک  خداوند  نجوای  می دهد،  پاسخ  بلند  بلند،  جواب صدای  در  که  فردی 

خالقی است که در فرزندانی که خلق کرده است، منعکس می شود. 

ایلیا در باد، زلزله و آتش به دنبال خداوند می گشت، اما او را در صدایی مالیم 
یافت )اول پادشاهان ۹]:]] را مطالعه کنید(. زمانی که ایلیا طنینی آرام و مالیم 

شنید، از غار خود بیرون آمد و به آنچه خداوند به وی گفت، گوش فراداد.

نواهای آرام حاوی اظهاراتی عمیق و صمیمی برای کسانی است که خود 
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را خاموش می کنند تا به این نوا گوش فرادهند. در این سکوت، روح ما نجوای 
خواندگی پدر را می شنود. هر یک از ما مشتاق شنیدن نجوای خداوند هستیم. 
شما خلق شده اید تا صدای خالق خود را بشنوید. اجازه دهید تا در اعماق 

روح تان صحبت کرده و اشتیاق قلب تان را برآورده کند. 

آغاز  نجوا  یک  با  همیشه  می کند،  صحبت  خداوند  وقتی  دارم  ایمان  من 
می شود. هرچیز قابل شنیدنی با نجوا آغاز می گردد. زمانی که باردار بودم و 
احساس کردم زندگی  در درونم جان می گیرد، نجوای کودکی بود که قدم به 
دنیا می گذاشت. فریاد، با نجوایی در درون آغاز می شود. شاید برای نخستین 
من  "خدایا،  می گفت:  که  روح تان  فریاد  به  پاسخ  در  را  خداوند  نجوای  بار 

گرسنه ام، ترسیده ام و تنهایم"، شنیده باشید.

او با نجوا پاسخ می دهد: "هراسان نباش، من اینجا هستم فرزندم."

حتا گاهی اوقات زنان را به صورت نجوا تصور می کنم. مادری که کودک 
هراسان خود را تکان می دهد، فریاد نمی زند، نجوا می کند. سال های سال نجوای 
دختران خداوند را شنیده ام که از درون تکان دهنده ی خود به درونی دیگر 
نجوا می کنند. تقریبا به مدت سی سال، هنگام خواب با همسرم نجوا کرده
بلند در شب و در گرمای بستر جایی ندارد. بستر محل نجوا،  ام. صحبت 

استراحت و صمیمیت است. 

مواقعی بوده که هنگام دعا وقتی همه ی خانواده کنار یکدیگر نشسته اند، 
من نجوا کرده ام. وقتی چیزی ناگوار یا نادرست شنیده  باشم، آرام زمزمه 
می کنم: "این درست نیست". در مواقعی جان و پسرانم سر خود را تکان می

دهند و دست مرا نوازش می کنند تا بگویند: "ما درک می کنیم که دچار مشکل 
هستی. الزم نیست بلندتر بگویی، ما می شنویم."

نجوا می کنم، گویی مجبور به این کار هستم. سکوت کردن و مواجه نشدن 
نادرست  یا کامال  از حد کوچک، منحصربه فرد، غیرعادی  با آنچه که بیش 
باید  اما  دارم،  من  که  است  نقشی  این  شاید  نمی رسد.  به نظر  است، صحیح 
بربایم.  بدوانند،  این که ریشه  از  را پیش  دانه ها  این  تا  حقیقت را زمزمه کنم 

نجوای من آنچه را که بلند گفته شده است، رد می کند.

وقتی آنچه را که می شنوم، نجوای خداوند برای من و تأکید بر زندگیم 
نیست، نجوا می کنم. بی شک مواقعی بوده است که شما هم احساس مشابهی 



[06

خستگی ناپذیر

داشته اید. اگر نجوای خداوند را شنیده باشید، می دانید که مقدس و سزاوار 
توجه ماست. اغلب زمانی که تعلیم می دهیم یا موعظه می کنیم، در واقع آنچه را 
که دیگران به ما آموخته اند، تکرار می کنیم. اما زمانی که خداوند صحبت می کند، 
چیز دیگری است. نجوای خداوند چیز کمی نیست و باید مورد احترام قرار 

گیرد.

می کنید  احساس  آیا  می کند.  نجوا  خود  پسران  و  دختران  برای  خداوند 
اکنون زمان شنیدن نجوای خداوند است؟ شاید اکنون نیز در حال شنیدن آن 

باشید. زمزمه، گویشِ رمز و رازها و پیش گویی ها است.

صدها هزار سال همه در جست وجوی نجوای خداوند بوده اند، و جست
وجوها اغلب با سکوت مواجه شدند. 

"زیرا به شما می گویم بسیاری از انبیا و پادشاهان آرزو داشتند آنچه شما 
می بینید، ببینند و ندیدند، و آنچه شما می شنوید، بشنوند و نشنیدند." 

)لوقا 0]:۴](

انبیا و پادشاهان باستان تالش کردند که بشنوند، اما خداوند حتا زمزمه 
آنها  افق  در  هیچ چیزی  اما  داشتند،  آینده  به  گوشه چشمی  آنها  نکرد.  هم 
دیده نمی شد. هیچ صدایی، تصویری یا رویایی وجود نداشت که بخواهند از 

همراهان خود بپرسند: "آیا آن را شنیدید؟"

آن گاه زمانی آمد که پیام رسید، اما نه با نجوا، بلکه با یک فرد. واژه ی 
نجوا، تبدیل به جسم شد که وقتی بین مردم حرکت می کرد، آنها را لمس می

کرد، تعلیم می داد، شفا می داد و مردگان را زنده می کرد، با صدای بلند صحبت 
شنیدن  برای  گوشی  دیگر  بشنوند،  می کردند  تالش  که  آنانی  دریغ،  می کرد. 
نداشتند. او را از دست دادند، زیرا خداوند با آنچه که انتظار داشتند ببینند 
یا بشنوند، متفاوت بود. مسیح با خراجگیران و ماهیگران نجوا می کرد، اما بر 

سر فریسیان فریاد می زد.

این که با زبان توضیح دهد که کیست و از کجا آمده، با  مسیح به جای 
زندگی خود نشان داد چه کسی بوده است. او با اعمال خود فراتر از واژه ها 

سخن گفت.
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از نجوا تا فریاد 

متعال  ما وقتی روح خداوند  از  مانند بسیاری  نیز  بابی هوستن]]]  دوستم 
فرمانی را برای دختران خود تنظیم و صادر می کند، به صدای ملکوت گوش 
می دهد. وی آنچه را که بسیاری از ما در این کلمات شاعرانه می بینیم، جذب 

می کند:

نجوای خداوند به فریاد تبدیل شده است. 

زنان در سراسر جهان با این کلمات هم صدا می شوند. 

این  می شنوند.  را  خداوند  نجوای  بیشتری،  و  بیشتر  دخترانِ  روز  هر 
انباشته بلندتر می شود؟ یک فریاد  نجوای خداوند چیست؟ چرا صدای آن 
شده برای عدالت وجود دارد که امید را در ما برمی انگیزد. وقتی مریم مادر 
مسیح، وعده ی نجات خداوند را برای قوم خود شنید، آن  را در درون خود 
نگاه داشت و در قلب خود آن را گرامی داشت. امروز افزایش تعداد دختران 
خداوند، بیانگر زندگی و آزادی ای است که خداوند در قلب آنها کاشته است. 
از این رو، آنچه که در ابتدا به صورت نجوا در قلب تک تک افراد ایجاده شده 
بود، به فریادی جمعی تبدیل شده است. این پیغام، از ورای سکوتی که مدت ها 

مهارشده، برمی خیزد.

"آنچه در تاریکی به شما گفتم، در روشنایی بیان کنید و آنچه در گوشتان 
گفته شد، از فراز بام ها اعالم نمایید." )متا 0]:7](

مسیح ابتدا نجوا کرد، سپس به شاگردانش گفت که فریاد بزنند. او بینش 
و حکمت را در صمیمیتی خصوصی بیان کرد، سپس به شاگردان خود پند 

داد تا آشکارا آنچه را که راز بوده، بیان کنند. 

من ایمان دارم ما در دوره ای بر زمین قدم می زنیم که نجواهای دیروز 
عظمت  حتا  که  نیستم  مطمئن  خواهد شد.  تبدیل  فردا  فریادهای  به  خداوند 
احتمالی این مسأله را درک کرده باشیم، اما احساس می کنم اکنون بسیاری 
از شما گوش های خود را تیز کرده و آماده ی شنیدن هستید. هرچه نزدیک تر 

می آیید، صدای خش خش ضعیف و هیجان آوری را می شنوید.

Bobbie Houston    [
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نجوای خداوند آن قدر کنایه دار است که می تواند ترسناک باشد.

آن قدر محرک و خشم آور است که عواقبش می تواند موجب انزوا گردد.

آن قدر قدرتمند که وقتی آغاز شد، دیگر امکان توقِف آن وجود ندارد.

"ستون های آسمان متزلزل می شود و از عتاب او حیران می ماند. به قوت 
خود دریا را به تالطم می آورد، و به فهم خویش رَهَب را خُرد می کند. به روح 
اینها  اینک  تیز رو را سفت.  او مار  او آسمان ها زینت داده شد، و دست 
او می شنویم،  آواز آهسته ای درباره ی  او است. و چه  حواشی طریق های 

لکن رعد جبروت او را کیست که بفهمد؟ )ایوب 6]: ]]۴](

اما  می لرزیم،  خود  به  ترس  از  قطعا  دهیم؟  انجام  باید  کاری  چه  دقیقا 
کسانی  که این نجوا را شناخته و به آن اعتماد کرده اند، در مقابِل فریادِ آینده 
بلند شدن صدای خداوند هستیم، چیزی  مقاومت نمی کنند. زمانی که منتظر 
می دهد. همه ی  آن گوش  به  احترام  به  آمیخته  ترسی  با  ما  در درون  عمیق 
قدرت و تسلط خداوند صرفا در سطح نجوا عمل میکند. بازدم او آسمان را 

پاک می کند!

هنگامی که خداوند برای نخستین بار شروع به نجوای حیات، آزادی، امید، 
قدرت، خشونت، ارزش و حتا زیبایی در درونم نمود، مرا وسعت بخشید. 
زمانی  که به نظر می رسید هیچ فضایی برای رشد و گسترش من وجود ندارد، 

او به من وسعت داد.

در بهترین حالت، می توانم احساس بیم و هراسم را این گونه توصیف کنم: 
فرض کنید نجوایی را می شنوید که بیش از آن چیزی است که در زندگی خود 
پذیرفته اید، هرگز درست  زندگی تان  تمام  در  را  آنچه  که،  این  آن  و  می دانید 

نبوده است. نجوا، آنچه را که آشکارا شنیده بودید، نقض می کند. 

با این حال، نجوا مرا به مکانی عمیق و رمزآلود فراخواند و اشتیاق بیان 
نشده ای را بیدار کرد. صدای آن حقیقی تر از آن چیزی است که در تلویزیون 
شنیده اید یا در کتاب ها و مجالت خوانده اید. از طریق مکاشفه ی این نجوا، شما 
دیگر مانند قبل نیستید. ناگهان دیگر در مکان ها، روابط و مکالماتی که ماه قبل، 
هفته ی گذشته یا روز قبل احساس راحتی می کردید، احساس آرامش نمی کنید.

زمانی که برای نخستین بار نجوای خداوند را شنیدم، این اتفاق افتاد. در 
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بعضی از سطوح می دانستم که الفت خود، و نه ایمان، را با آنچه که می شناختم 
این که  از  هیچ تصوری  اما  گویی شناور شده ام،  کردم  احساس  شکسته ام. 
چرا و چگونه باید لنگرگاه بعدی خود را بیابم، نداشتم. نسبت به هر آنچه 
که قبال ثبات داشت، اکنون احساس عدم اطمینان، تردید و ناراحتی داشتم. 
تنها حقیقت مسلم زندگیم این بود که چیزی تغییر کرده است، دیگر مانند قبل 

نبودم.

بله، نجوا این قدرت را دارد که ما را به سرعت از آنچه که می شناسیم، جدا 
کند. برخی آن را ظهور و تجلی و برخی دیگر آن را تغییر الگو می نامند. هر 

وقت که در جست وجوی خداوند بوده ام، او با نجوا پاسخ داده است.

"به من گوش بسپار و اجابتم فرما." )مزمور ]]:](

پاسخ او می تواند باعث جدایی شده و ممکن است برای مدتی ناخوشایند 
باشد. به همین دلیل بسیار حیاتی است که وقتی نجوای خداوند را می شنویم، 

خود را آرام کرده، گوش فراداده، و از دورن نجوای آن را دریابیم.

لودویک وان بتهوون]۳] نوشته است: "نواها، در اطراف من نواخته می
شوند، می غرند و هجوم می آورند تا زمانی که آنها را به صورت نت به نگارش 
درآورم."] اگر او نمی توانست نت هایی را که می شنید بنویسد، چه اتفاقی می

افتاد ؟ نه تنها از موسیقی وی محروم می شدیم، بلکه تفکرات، عشق، رویاها و 
الهامات بیدارشده توسط سمفونی های او را نیز از دست می دادیم. 

وقتی نجوای خداوند، توفان و غرشی از تفکرات را در من بیدار می کند، 
تا زمانی که آنها را ننویسم، بی قرار هستم. راه های زیادی برای جذب و بیان 
نجوای آسمانی وجود دارد. برخی از ما آنها را می نویسیم و برخی دیگر آن 
از  را  آن  است  ممکن  دیگر  برخی  می کنیم.  تصنیف  موسیقی  به صورت  را 
طریق پیام، نمایش نامه یا داستانی که طنین انداز محتوای آن است، ادا کنیم. 
همچنین ممکن است برخی دیگر نجوایی خالقانه با هنر و معماری ایجاد کنند 

که به نجوا، شکل و کارکرد می بخشد. 

روش مهم نیست، ثبت آن مهم است.

Ludwig van Beethoven     ۳
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نجوا را با صدای بلند فریاد بزن
همه ی ما این جمله را شنیده ایم که "آشکارا فریاد بزن" اما مایلم چیزی را 

به این عبارت اضافه کنم؛ آنچه را که در درون توست، فریاد بزن.

رالف والدو امرسون]۴] گفته است: "هیچ یک از ما هرگز کاری را به نحو 
احسن انجام نداده ایم، به جز مواقعی که به نجوایی که تنها توسط خودمان 

شنیده می شود، گوش فرادهیم." ] 

بیاموزید "به خودتان" و "برای خودتان" گوش دهید. از دیگران نخواهید 
آنچه را که خودتان به تنهایی قادر به شنیدنش هستید، به شما بگویند. با این 
کار، به آنها قدرتی فراتر از نجوایی که خداوند در قلب تان گذاشته، می دهید. به 
آنچه که خداوند نجوا می کند، احترام بگذارید و برای شنیدن چیزهای بی نظیری 

که به شما می دهد، زمان بگذارید. 

که  نیستیم  تنها کسانی  ما  اما  تنها هستیم.  نجوا  هنگاِم شنیدن  اغلب  ما 
می شنویم. خداوند مایل است که با همه ی کسانی که به قدر کافی برای شنیدن 
تا  کرد  درنگ  طوالنی  مدتی  است  الزم  فقط  کند.  صحبت  هستند،  خاموش 
بتوان روح القدس را به وضوح شنید، و آن گاه کلمات وی را با قدرت دریافت 
کرد. وقتی سهم خود را دریافت کردیم، آنگاه آماده ایم تا نجوا را در دیگران 
اما  باشد،  ناخوشایند  فرادادن  گوش  دوران  است  ممکن  دهیم.  تشخیص 
روندی است که باید طی شود، خصوصا اگر می خواهیم دوباره خود را به 

لنگرگاه مطمئن و امن متصل و هدایت کنیم.

دوران تنها بودن و در عین حال شنیدن من، به اواخر سال 006] برمی
گردد، وقتی که خود را در فیلیپین همراه با زنان قوی و مهربانی چون هلن، 
بابی، لیزا و دبورا یافتم. ما به کشورهای مختلفی سفر کرده بودیم تا بخشی 
از آغاز دوره ای باشیم که ارزش و قدرت را برای زنان در دنیا به ارمغان 

می آورد. 

هیچ پیش آگاهی از این که این کنفرانس اساسا چگونه می تواند در من تغییر 
ایجاد کند، نداشتم. رویارویی با آن، چیزی را که گفته بودم و حتی چگونگی 
آن را تغییر نداد. دلم می خواهد این گونه فکر کنم که در پایان سال 006]، سوال 

Ralph Waldo Emerson    ۴
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و عذرخواهی کمتری در کلمات خود داشتم.

پس از کنفرانس، با صمیمت بیشتری به نجوای خداوند گوش دادم. پیش 
از آن سردرگم، منزوی و بسیار تنها بودم.

براساس برنامه، من باید ابتدا صحبت می کردم. زمانی که سخنرانی ام تمام 
شد، نشستم و غرق صحبت های زنان دیگر شدم. جلسه پشت جلسه، زندگی 
در روح خسته و شگفت زده ی من جاری می شد. وقتی زنان با شفافیت، قدرت، 
مسح و محبت صحبت می کردند، گویی نجواها و رازهای مرا بیان می کردند. 
نمی توانستم مانع از اشک هایی شوم که بر گونه هایم جاری بود و روح خشک 

مرا نمناک می کرد. به سواالت و تمایالت من پاسخ داده شده بود. 

پس از آخرین جلسه، به همراه تعدادی از آنها به هتل برگشتم. برای بیان 
آنچه که بر من گذشته بود، ناتوان بودم. بابی گفت: "اما اینها چیزهایی است 

که تو همیشه می نویسی و درباره ی آن حرف می زنی."

حق با او بود، اما تا آن زمان، آنها را با صدای بلند و طنین انداز نشنیده 
بودم. احساس می کردم گویی سالها تنها بودم و کلمات را در فضایی محدود 
به زبان می آوردم. می توانستم بیرون را ببینم، اما نمی توانستم بیرون بروم تا 
زمانی که فردی به طور ناگهانی پرده ها را کنار زد و مرا به فضایی بزرگ و 

باز که سرشار از نور و خنده بود، دعوت کرد.

 بابی کنارم آمد، پایم را نوازش کرد و گفت: "دیگر تنها نیستی." سرم را 
به نشانه ی تأیید تکان دادم و گریه کردم؛ مانند دوران کودکی، اما هیچ غصه 
و نگرانی ای نداشتم. آن شب، شبِ فرصت ها و نشانه ها بود. مطمئن نیستم تا آن 
زمان که خودم را جزیی از آنها دیدم، به تنهایی خود پی برده بودم یا نه. من 
حقیقتا یکی از خواهرانی بودم که به جرگه ی برادران خود پیوسته بود تا با 
یکدیگر برای تغییر دنیا تالش کنند. همراهی با کسانی که این نجوا را شنیده 

بودند، قدرتمند، شگفت انگیز و رهایی بخش بود.

شاید شما هم چنین تجربه ای را داشته اید. آیا تاکنون احساس کرده اید 
که بیرون از آنچه که به آن می نگرید، هستید و ناگهان خود را بخشی از آن 
ببینید؟ دخترم، خواهرم، مادرم و دوست عزیز، بدانید که به این جمع تعلق 
دارید. شما تنها نیستید، هرگز تنها نبوده اید. کسانی که نجوای خداوند را در 

درون خود دارند، نظاره گر شما بوده و به شما خوش آمد می گویند.
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این گنجاندن و شامل شدن، به این دلیل رخ نداده است که آنها متوجه 
شدند شما به این جمع دعوت نشده اید و حاال خود را ملزم می دانند که رفتار 
شایسته ای داشته باشند. نه، به هیچ وجه! شما به این دلیل پذیرفته شدید که 

به گروه زنان و مردانی تعلق دارید که از زمین برمی خیزند.

"اما شما مسحی از آن قدوس یافته اید و همگی دارای معرفت هستید. من 
اینها را به شما می نویسم، نه از آن رو که حقیقت را نمی دانید، بلکه از آن رو 
که آن را می دانید، و نیز می دانید که هیچ دروغی از حقیقت پدید نمی آید." 

)اول یوحنا ]: 0]]](

کشفِ تعلقِ من، یک دنیا می ارزید. حتا با وجودی که سفر می کردم و هر 
هفته برای صدها زن صحبت می کردم، اما اغلب احساس مسافر بودن داشتم. 
گاهی اوقات مسافر بودن و تعلق نداشتن، می تواند دلتنگ کننده باشد. پس بیایید 
به یک  بلکه  نیستی  تو مسافر  کنیم؛ دوست عزیز،  را حل  این مسئله  ابتدا 
خانواده تعلق داری. وقتی همه یک شویم، وقتی کلمات طنین انداز شوند، وقتی 
"باهم بودن"  به  این نوع نجوا، ما را  بلند می شوند.  روابط برقرار و صداها 

دعوت می کند. 

پس، فریاد چه؟

 "صدا نزنید و آواز شما شنیده نشود، بلکه سخنی از دهان شما بیرون 
نیاید تا روزی که به شما بگویم که صدا کنید. آن وقت صدا زنید." )یوشع 

)[0:6

حتا برای وقتی که تفکر یک نجوا به فریاد تبدیل شود، زمان بندی وجود 
دارد. همان طور که می دانید، ما در زماِن استراتژیک و خطرناکی بر روی زمین 
گام برمی داریم. مانند کاری که خداوند با اریحا انجام داد، او مخفیانه بعضی 
چیزها را احاطه کرده، و در زمان مناسب، آنها را با یک فریاد جمعی آشکار 

خواهد کرد.

نفیر  و  فرشتگان  رئیس  آوای  و  بلندآواز  فرمانی  با  خود  خداوند،  "زیرا 
شیپور خدا، از آسمان فرود خواهد آمد." )اول تسالونیکیان 6:۴](

با صدای او، حکمرانِی مرگ و ویرانی، فروخواهد ریخت. 



[[۳

از نجوا تا غرش

بنی اسراییل هفت بار اریحا را محاصره کردند، پیش از آن که قدرت فریاد 
از  که  زمانی  تا  باهوش  ماده شیرهای  همین شکل،  به  باشد.  آنجا  در  زدن 
کمینگاه خود مطمئن نباشند، نمی غرند. این یعنی ابتدا باید هدف را مشخص 
کرد، سپس برخاست و فریاد زد. هیچ یک از ما نباید تا زمانی که در جایگاه 

خود را قرار نگرفته ایم، فریاد قدرت سر دهیم.

نباید همه ی نجواها را تا سطح فریاد باال ببریم.

"مثل زن حامله ای که نزدیک زاییدن باشد و درد او را  گرفته، از آالم خود 
فریاد بکند، همچنین ما نیز ای خداوند در حضور تو هستیم." )اشعیا 6]:7](

سال ها، ما به طور انفرادی و گروهی، دردهای خود را فریاد زده ایم، اما 
فریاد زدِن دردها، پاسخ نیست. پاسخ، به ثمر رساندن زندگی از میاِن درد 
...، به منظور تولد  بیایید درد زایمان، تبعیض و حتی درد را  زایمان است. 

نسلی از دختران چاالک و قدرتمند.

چه هنگام فریاد، غرش می شود
هرکس می تواند فریاد بزند، اما همه نمی توانند بغرند؛ دست کم تا زمانی که 

وقتش نرسیده باشد.

بنابراین، غرش دقیقا چیست؟ غرش یک فریاد بلند قوی نیست. در درجه ی 
نخست، یک اعالن بی باکانه است. غرش، رهاسازی یک چیز اولیه و غیرقابل 
پیشگیری و اندکی غیرقابل مفهوم است. هریک از ما دارای توان بالقوه برای 
غریدن هستیم، اما نه به صورت فردی. به باور من، غرش در مورد انسان ها 
خود  ایمان  با  که  است  افرادی  که صدای  معتقدم  جمعی صداهاست.  بیاِن 
زندگی کرده و در عین حال امید و عشق به خداوند را با یکدیگر به اشتراک 

می گذارند.

ممکن است برخی از شما آواز هلن ردی]]] را در دهه ی ۹70] با ترانه ی 
به یاد آورید. لطفا توجه داشته  "من زن هستم، صدای غرش مرا بشنوید" 
را  زنان  بغرند.همچنین  می توانند  زنان  فقط  که  نیست  این  منظورم  باشید، 
یا مردان را تشویق به غرش بر زنان نمی کنم.  تشویق به غریدن به مردان 

Helen Reddy    [
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وقت آن است که صداهایمان را بلند کرده و با یکدیگر غرش کنیم!

حتا اکنون در روح خود می شنوم: "دختران، خود را آماده کنید، زیرا فریاد 
جمعی شما پتانسیل تبدیل شدن به غرشی را دارد که از زمین برخاسته و 
توشه ی الزم را از آسمان فراهم سازد." همان طور که وینستون چرچیل گفته 

است: "من شیر نیستم، اما احساس می کنم باید مانند شیر بغرم."

که  است  افتاده  ما  نام  به  قرعه  این  اما  نیستیم  شیر  آن  ما  بدین ترتیب، 
یهودا  و شیر  مسیح  عیسا خود،  بدهیم.  به غرش شیرمان  را  صدای خود 
است. ما پیروان او هستیم؛ کسانی که غرش او را طنین انداز می  کنند. چه چیزی 
سبب می شود تا شیر ما غرش کند؟ معتقدم که با بررسی دالیلی که شیرها و 

ماده شیرها در طبیعت غرش می کنند، پاسخ مشخص می شود.

دالیل  از  می غرند، غرش هریک،  بزرگ  گربه های  این  این که  با وجود  حتا 
مختلفی نشأت می گیرد. نخستین دلیل غرش شیر، اعالن و حفاظت از قلمرو 
پاهای خود  تاریک شدن هوا، شیِر )شیرهای( رهبر روی  با  است.  خویش 
درون  به  را  هوا  کرده،  سپر  را  سینه اش  کرده،  خم  را  خود  سر  ایستاده، 
کشیده و غرش خود را رها می سازد. صدا در سراسر قلمروِ وی طنین انداز 
می شود تا عنوان کند: "من بیدار، قدرتمند و حاضر هستم. آماده ام تا از قلمرو 
و گله ی خود در برابر کسانی که جرأت مبارزه با من را دارند، محافظت کنم. 
بود.  نخواهم  ساکت  بدزدد،  مرا  توله های  یا  ماده شیرها  بخواهد  کسی  اگر 

غذای ما نصیب ولگردانی که جزوی از خانواده نیستند، نخواهد شد!"

غرش شیر سبب ترساندن کفتارها می شود. قدرت آن در داخل و خارج 
از گله احساس شده و به آنانی که در سایه کمین کرده اند، هشدار می دهد 
که هیچ گونه آزار و اذیتی تحمل نخواهد شد. غرش، مهاجمان را ترسانده و 

مرزها را مشخص می سازد.

شیرها برای یافتن اعضای گله ی خود نیز غرش می کنند. غرش می گوید: 
"من اینجا هستم. تو کجایی؟" شیرها و ماده شیرهای خانواده به این غرش 

پاسخ می دهند. 

قدرت و بلندی غرش شیر، خصوصیات زیادی را درباره ی شیر نشان 
می دهد. غرش، اندازه، سن و شرایط فیزیکی را نشان می دهد. در حقیقت غرش 
شیر می گوید: "می دانم که مرا نمی بینی، اما می توانی مرا بشنوی و حس کنی، 
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سر به سر من نگذار!"، و در آخر، شیرها زمانی می غرند که عصبانی هستند.

همان طور که این کلمات را می نویسم، نمی توانم به مسیح نیندیشم که چگونه 
با شور و اشتیاق برای خانه ی خدا جانفشانی کرد. آیا ما آن قدر شور و 
و  کنیم  پر  را  آورده، زندگی خود  پایین  را  داریم که سرهای خود  اشتیاق 

بگوییم که در رابطه ی با او چه کسی هستیم؟

اکنون چه چیز سبب الهام بخشیدن به ماده شیر برای غرش می شود؟

از قلمرو خویش و اعتبار   او نیز مانند شیر نر، برای اعالن و حفاظت 
بخشیدن به رابطه ی خود با اعضا گله غرش می کند. او برای درخواست کمک 
برای صدا  او  می کند.  دفع دشمنان غرش  و  ماده شیرها  از سایر  و حفاظت 
کردن بچه شیرهای گمشده و سرگردان غرش می کند. اما دلیل اصلی غرش 

ماده شیر، حفاظت از شیرهای جوان است. 

برای به تصویر کشیدن این مسأله، از نتایِج دو سال تحقیق در رابطه با 
دلیل غرش شیرها استفاده می کنم:

"به نظر می رسد ماده ها از طریق همراهی با دیگران، نه تنها در رویارویی 
مستقیم با نرهایی که بالفطره بچه کش هستند، قادرند بهتر دفاع کنند، بلکه با 

غرش دست جمعی، امکان این رویارویی را به حداقل می رسانند." ۳

ماده شیرها اساسا با یکدیگر غرش می کنند، چون غرش یک ماده شیر به 
تنهایی، ممکن است با دعوت به جفت گیری از شیر گله ی دیگر اشتباه گرفته 
کردن  دهند، وسوسه  انجام  می خواهند  ماده شیرها  که  آخرین چیزی  شود. 
اختیار خود  را در  گله  را کشته و  می خواهد بچه شیرها  نری است که  شیر 
با  ماده شیرها  تا  می کشد  را  جوان  شیرهای  اغلب  ولگرد،  شیر  یک  بگیرد. 
او جفت گیری کنند )ماده شیرها تا زمانی که در حال پرورش بچه شیر هستند، 
جفت گیری نمی کنند(. این کار به شیر نر کمک می کند تا هرچه سریع تر تبار خود 

را ایجاد کند.

بر اساس تاریخ، رفتارگرایان معتقد بودند آنچه که باعث می شود شیرهای 
ماده در شبکه های اجتماعی زندگی کنند، افزایش توانایی شکار بوده است. 
اکنون نتایج تحقیق قبلی را مورد تردید قرار داده و معتقدند دلیل اصلی ای که 
ماده شیرها در گروه مربوطه باقی می مانند، حفاظت از شیرهای جوان و دلیل 
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دوم، هماهنگی برای شکار است.

وقتی متوجه شدم دلیل اصلی غرش گروهی، جلوگیری از مردن و نابودی 
بچه شیرهاست، تقریبا گریستم. در مطالعات مشخص شد که یک گروه سه 
نفره از ماده شیرها که با هم می غرند، برای پراکنده ساختن شیرهای ولگرد 

کافی است. ۴

این به ما چه می گوید؟

"و اگر کسی بر یکی از ایشان حمله آورد، هر دو با او مقاومت خواهند 
نمود. و ریسمان سه ال به زودی گسیخته نمی شود." )جامعه ۴:]](

از سایر ماده شیرها،  اگر ماده شیرها می دانند که در صورت جدا بودن 
عمل  مستقل  آن قدر  داریم  ما سعی  چرا  بود،  نخواهند  امان  در  بچه هایشان 
کنیم؟ ما همراه با هم می توانیم از بچه هایمان در برابر مرگ و نیستی حفاظت 

کنیم. جدا از هم، چنین شانسی را نداریم.

چرا از پذیرفتن این مسأله که به دیگران نیاز داریم، می ترسیم؟ نباید مردم 
را به خدمت درآوریم؛ بلکه فقط به تعداد کمی افراد دلسوز و غمخوار نیاز 

داریم تا دنیا را تغییر دهند.

دعا غرش می کند
با  که  ماده شیرهایی  فقط 
بدون  یکدیگر خویشاوند هستند، 
می دانند  آنها  می کنند.  غرش  ترس 
که نه تنها به صدا بلکه به حفاظت 

خواهران خود نیازمندند.

پس چرا ما، دخترانِ ماده شیر 
خداوند، باید غرش کنیم؟

ما صدای خود را باال می بریم تا قلمرو قدرتمند خداوند و سرسپاری خود 
را به او اعالم کنیم. ما می غریم تا گمشدگان را صدا کنیم. صدای ما، جوانان و 
افراد سرگردان را به سالمت به خانه می رساند. ما فضا را به لرزه درمی آوریم 

افراد  از  کمی  تعداد  نکنید  باور  هرگز 
زیرا  دهند.  تغییر  را  دنیا  نمی توانند  دلسوز 
کنون  تا  که  است  چیزی  آن  همه  واقع  در 

وجود داشته است. مارگارت مید]



[[7

از نجوا تا غرش

تا حرکات متجاوزان، دشمنان و دزدان را سد کنیم. همراه با هم می غریم تا از 
جوانان خود در برابر مرگ و نیستی حفاظت کنیم. ما در سکوت با تاریکی 

روبه رو نمی شویم.

نمی توانم دلیلی بهتر از دالیل باال متصور شوم. حتا اکنون خشمگین هستم 
که مدت ها ساکت بوده ایم. وقتی مسئولیت صحبت برای کسانی که صدایی 
ندارند، برعهده ی ما بوده است، حق نداشتیم سکوت کنیم. وقت چندانی باقی 
باید دعا کنیم  اکنون بیداریم،  نیست. وقتی خفته ایم، سیاهی بزرگ می شود. 
که خداوند تالش های ما را دوچندان کرده تا بتوانیم نور وی را بزرگ نماییم. 
این  کردن  برپا  برای  ماست.  برای جمع شدن  قدرتمند  دلیل  مهم ترین  دعا، 

جنگ به حفاظت ملکوت، حکمت و استراتژی نیازمندیم.

با تمامی جان و با  با تمامی دل و  "خداونْد خدای خود را  گفت:  مسیح 
تمامی فکر خود محبت نما." )متا ]]:۳7( 

تا حد غرش باال  اینجا سه راه مفید هست که می توانیم صدایمان را  در 
ببریم؛ با اشتیاق مان، با دعاهایمان و با هوشمندی مان. وقتی این سه حوزه از 
زندگی خود را وقف کردیم، با هم یکی میشوند تا ما خداوند را با دعاهای 

مشتاقانه و هوشمندانه محبت نماییم.

داریم.  باور  بزرگ  چیزهای  به  و  می کنیم  کوچک شروع  چیزهای  با  ما 
خداوند وعده داده است که هرگاه دو یا چند نفر در نام او جمع شوند، در 
آنجا خواهد بود. دعا، راه را برای مقدمات، هدف و استراتژی ها هموار می کند. 
خواهر ماده شیر، شرط می بندم می توانید دو زن دیگر را کنار خود برای دعا 

بیابید... حتا از طریق تلفن.

خداوند  کردیم،  بلند  را  خود  صدای  و  شدیم  جمع  برخاستیم،  زمانی که 
آنگاه  کرد.  خواهد  نفره  سی  گروه های  به  تبدیل  را  نفره  سه  گروه های 
خواهران ده برابر زیاد شده و تبدیل به سیصد نفر خواهند شد. سیصد نفر 
تبدیل به سه هزار نفر و سپس به سی هزار نفر و نهایتا تبدیل به ارتشی 
می شویم که دعاهایمان به شکل غرشی قدرتمند به آسمان برخواهد خاست. 

اکنون زمان مناسبی است تا غرش شیرمان را طنین انداز کنیم.
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مانند شیر پس از خواب غرش کن

با تعدادی بی شمار،

سینه ی خود را مانند شبنم بلرزان

که در خواب بر روی تو افتاده است

شما بی شمارید، آنها اندك.

- پرسی بایشه شلی]6] 5

ماده شیرها، صدایتان را بلند کنید.

Percy Bysshe Shelley    6
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