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مقدمه


اورم.یماننینموبهاواینهمهعالئموجودخداراببیتوانماینم
ماندارانبهاونباشم.ینایاورمودربیمانبیتوانمبهاواینم
ماندارانبهاوباشموآنهاراخدمتنکنم.ینایدربتوانمینم
هاونباشم.یتوانمآنهاراخدمتکنموشبینم
مندانم.یهاوباشمواوراخداوندزندگیتوانمشبینم
خودرادنبالکنم.یمبدانموراههایتوانماوراخداوندزندگینم

الاورامتابعتکردهبااوبودهوبمانم.نحیخودرادنبالکنمودرعیتوانمراههایونم

اترایکهمرامتابعتکنددرظلمتساکننشودبلکهنورحیمننورعالمهستم.کس"فرمود:یسیع
(12:8وحنایلی)انج"ابد.ی


اندازد،یکند.دعواوجالوجنجالراهنمیشمیکهعمققلبهاراتفتیقیجاللبرنامخداوندحق
اوردیرونبیبیروزیشکندتاانصافراباپیخردشدهرانمیکندونیمسوختهراخاموشنمینۀلیفت

ام ازهمۀامتها متیوبناماوهمۀانسانها ازهاو11-21:12یدداشتهباشند. اوکهنهتنهاجانرا هی،
دادنفرزندانشاستفادهمیتعلیهابرایهاوبدیکند،بلکهازخوبیعطامیاتابدیبخشدوحینجاتم

د.ناماومتبارکباد.ینمایم
روننگاهکردتابتواننقاطیخودراازبیعنیکرد.یدنشستوکالهخودراقاضیدبایگویمیمَثَل

ضعفوقوتوجودیبرایارینکارراانجامدادکهمعیتوانایمید.البتهدرصورتیضعفخودراد
نینوکاملتریکنند،امابهتریمیرامعرفیمختلفیهااریشناسانمعسانوجامعهشناداشتهباشد.روان

مهمۀیتوانیارهمانکالمخداست.چونمامینمعیصاحبرواناست.ایعنیارخودخداوندیآنهامع
مخداست.اکالیمقدسروبممارابخواندکتابیتواندزیکهمیم،اماتنهاکتابیارابخوانیدنیکتابها

رجوعبهکتاب ابا عالینمعیمقدس، بخودماننشانمیقینهصورتحقییکهمثلآیار را دهد،یما
م.ییلنمایالقدسبقوتتبدخودراشناختهآنهارابکمکروحیهاوباصداقتضعفیتوانبدرستیم

فکرکردههمانطورکهبهمادادهشدهاستتادرآنهاتیادیخوبوبدزیهامقدسنمونهدرکتاب
عبودندکهاعتمادشانبریمطییهاانمونهیوشیالویم.مثالًحزقینراانتخابکنیخدافرمودهاستبهتر

یاماننمونهیازحلمبودوسلیانمونهی،موس25:23ودومپادشاهان5-7:18خدابود.دومپادشاهان
 پادشاهان اول حکمت. قلب13و12:3از صاحب داوود باالخره و سموئتوبهی، اول بود. لیکار

14:18،18و13:11
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اجازهدادکهدرکتاب داوودنوشتهیمنجملهزندگیاریبسیزندگیهایهاوبدیمقدسخوبخدا
باشدیآنهادرسعبرتینکهبرایاینکهبهخوانندگانجوازگناهکردنبدهد،بلکهبرایایشود،نهبرا

توانندازگناهدوربمانندویشان،میامبادافکرکنندکهبدوندنبالکردننقشهوهدفخدادرزندگت
ن زنیالزم داستان هم کتابما داستان زندگیستمواظبباشند. داستان آنّا. چندیستبنام هر آنّا

شازیشوبیپیحتینروحانیتاستکهکالمخداراستوقوانینواقعیانکنندۀایبیخالصهول
فیقوان زندگیکیزین میدر کار زندگیانسانها در خدا روح قدرت و مافوقیکنند او فرزندان

م اگرآمارها ازدواجدومهفتادوپنجدریگویآمارهاست. درصد، صدوازدواجندازدواجاولپنجاه
حت دریسوم طالقمنود به قوانیصد با یانجامد، اطاعتاز و انروحخدا تنها نه صدهاندریاو

کندتایقانسانهاراآزادمینحقایصدهمبرسند.بلهدانستناتوانندبهصفردریمیمعکوس،بلکهحت
نیازترسطالقرابااطاعتازقوانیوبازازدواجکنندودرازدواجشانآزادیروحانیباچشمها

نیدارد،بلکهدانستنایدارنگهمیهازدواجراپاستکیآننیخداتجربهکنند.ترسازطالقوآمارها
زیبااوهمهچیدخداقادراستبهکمکاطاعتازاووهمکاریاگرکاربهطالقکشیمطلبکهحت

بهیگرلزومیکنندودیگررامحبتمی،خداوهمدیرانوسازد.آنوقتاستکهزنوشوهرباآزاد
همچن بود. آنهاینحقیاندانستنیطالقنخواهد طالقییقتبه در قبالً رفتهیکه طالقها اما دیاند

امیم صبراورایبخشدکهخداوندما نووفاداراستوهرچندکهدوستنداردفرزندانشعمداً
شوند.خداوندیضورحمتاوهرروزهتازهمیماستوفیآنهاعظیصبراوبرایشکنند،ولیآزما
عاوینتوانستند،هرگاهکهمطیلیاگربههردلیراولبههدفبزنندولیاهمانتخواهدفرزندانشبیم

م تیتوانندفرصتبعدیشوندبهکمکاو همانقدرتتیردیو به را اولبههدفبرسانند.یگر ر
ضورحمتخداست.یازفیداستانآنّاداستان

اراستکهدرمشکالتوبااشتباهاتشانماندیکزنوشوهرایۀنکتابدرباریایبله،داستاناصل
نمقدمهراید.درحالحاضرکهایشانانجامییمتأسفانهاشتباهاتآنهابهجدایحرشدکردندولیدرمس

نکتابندارم،اماقولآنراازخداونددارمیداستانایتهایسرنوشتشخصیبرایادهیچایسمهینویم
ینرابرایافت.بلهخدابهتریبودوهمخداوندجاللخواهدرمنتظرهخواهدیخودمغیکههمبرا
ازجاللبهجاللمیآخرنگهم را ما او زیدارد. بهکمالیبرد، را ما استکهکار فرموده خود را
ابدیخواهدرسان ترکنمیدستخویاآلباداستواوکارهاد،چونرحمتاوتا مزموریشرا کند.

م8:138 و کی، خدادانم لییه از شربتمویکه میآبلترش درست چیمو همه برایکند، را یز
دومردودوزنینکتاببهزندگیلخواهدکرد.درضمندرایتتبدیریداستانمانبخیتهایشخص

شخص از شخصکتابیتهاینمونه تاریقیحقیتهایمقدسکه نگاهیخیو هم ثمریهستند ۀکرده،
شۀآنازیجادشدوریآنهااینثمرهچطوردرزندگینکهایم.وایکنیمیابیآنهاراارزیمرغوبزندگ
دهشدهاست.ینکتابگنجانیاینچهارنفردرمتنداستاناصلیایکجابود.زندگ

کیستکهدریننیامردوبرایزنیبراینکتابدلسوزیداشارهکنمکهتمرکزاینجابایدرا
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یشود.وتمرکزآنبررویمیگریاشتباهاتدیاقربانیکِشَدویمیتوچقدرسخیازدواجچهکس
استینکتابهشداربهکسانیایمقصراست،بلکههدفاصلیستکهچهکسیکردنهمنیداور

اندازنشدهیکیبااویکههنوزازنظرروحانیقصدازدواجدارندتامباداباکسیکهازدواجنکردهول
جسمان برایکیینظر و کسایتعلیشوند. به کردهینم ازدواج ولاستکه یاند هم با یکیهنوز

ازانشده ازدستداده، فرصترا نهاینترازایریتواندشینغافلبمانندکهازدواجشانمیاندتامبادا
دتامبادااندردامطالقافتادهیلیستکهبهردلیدبهکسانیوامیتسلیباشدکههست.وباالَخرهبرا

ۀهمیمنبرایددرازدواجشانزندهگردد.آرزوینشوندوباشدکهامیدوبدبیامنسبتبهازدواجنا
وبایقیشدنحقیکیناستکهطعمیایزوجهاودرهرسن باخدا نیگربچشند.چونایکدیرا

حیسابخاطربودنمسینکلساگفتهاستکهکاملبودیحوکلیمسۀماستکهخدادرباریهمانسِر  ّعظ
23:17وحنایلیبودنواتحادآنها.انجیکییعنیحاست،یپدردرمسیدراووبودنخدا

داکردهودراتحادیحتولدتازهدرروحپیمسیسیمانبهعیاۀلیکهبوسیزیعزۀدوارمخوانندیام
القدسوبدستروحۀبارآوردنثمریماندرپیایابدوازهمانابتدایحاست،وقتخودرادریبامس

زندگ تمرکز روزه هر رویآوردنعشقوحکمتپاکباشدو بر ایاریآبیشرا باۀوینمیکردن
ز ازایارزشتراززرناببگذارد. تنها کهینفرصتمجددیاوواۀدوباریقاستکهزندگینطریرا

بدنبالخواهدداشت.هرچهزودتریوشادگرانبنایخودشودیاکردهاستبرایاومهیخداوندبرا
بهترمانخواهدشد.ۀم،زودترهمسرماننصفینثمرهرابدستآوریا
"ست.یزکاریمانوتواضعوپرهیواییکویونیوحلمومهربانیوسالمتیروحمحبتوخوشۀثمر"

22:5انیبهغالطۀرسال

هکه:نبودینکتاباینوشتنایمندرطیازدعاهایکی

پدربرمنرحمکنومواظبقلممباش.
دپرازترسواحترامیبرآیمردمباشدوازدلیطانوبنایسمباعثجاللتو،شکستشینویآنچهم

ایبهکالمتواضافهکردهویزیتوبلندکنماگرچیتوانمسرمراجلویتووآغشتهبهنمکمحبت.نم
م.یازآنکمنما

گراناستفادهیوزدندیخرابیتوبلندکنماگرازکالمتوبعنوانچوببرایاجلوتوانمسرمرینم
کنم.
توبلندکنماگرکالمتورادرسبدهموآنراعمداًانجامندهم.یتوانمسرمراجلوینم

وبهخوانندگانف ضببخشوافکارویپسبهمنرحمکنوخداوندونگهبانزبانوقلممباش.
ن!ینمآمیتآنهاراباکالمتمطابقگردان.بناماستادِاممکاشفا
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،ی،سالمتیمحبت،خوش
،یحلم،مهربان
مان،ی،اییکوین
22-22 :5ان یغالط...یزکاریتواضع،پره



چکسنبودیرازخداهینبودغیکیبودیکی



همکهازیکیعشقبودوچونخداعشقبود،آنیبودوآنهمخدایکینبود.یکیبودیکیآره،
باآنّاکهاولبایعنیشهیکهازاولنبودشروعمیکیاولنبود،بعداًبوجودآمد.وداستانماباهمون

چکسنموندهبود.اماصبریرازخداهیاوغینبودوآنوقتبرایکیگهیبودامابعددیکیشوهرش
دهداشتن،دریکعقیمشترکداشتن،ینیهمفکربودنوجهانبیعنی؟یچیعنیبودنیکینم.یکنبب

نجوریگهروبرداشتن،ازهمدفاعکردنوازایهمدیکبودن،بارهایهمشریوناراحتیخوشحال
یکیودن.پسازهموناولازدواجشوننبیکیم.پساونااصالازاولیخونیزهاکهتوداستانهامیچ

24:2شیداینبود.کتابپیکیبودو
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مانشویدهوایانعقیهاوضربۀرفتنبهزندانبخاطربییازدواجوجدایکمزخمهاآنّاکمیبرا
باآیفرارازوطن،جا اودیبعوضمیغرینامعلومدرکشوریاندهیخودرا وقتیگرحتیکرد.

داشتینگهمیدخودراقویکوچکباۀتدوبچیهپشتسرشنگاهکند.باوجودمسئولنداشتکهب
هاوقرارگاهمختلفدرهتلیدرکشورهایگرفت.ماههاوحدوددوسالیدهمیخودرانادیودردها
بهسرزمیگانانتظارکشپناهنده رنکهدیدشباشدبرودغافلازایکهقراربودوطنجدینیدهبودتا

درانتظارشبود.یشتریبیدزخمهایوطنجد
یبهتروبرایاندهیدآیببهامینکشورغریلشبهایسالهابودکهبااصرارپدروبرخالفمیاب
عجوالنهیازخانوادهتنبهازدواجیودورییورودشبعلتتنهایلآمدهبود.اودرهمانابتدایتحص

نکهدرآنسنوسالکم،یهمنداشتوباایادیشدنحقانتخابزدارداد.هرچندکهباوجودبچه
کردوتنبهازدواجداد.امایتمیشمطرحنبود،باوجودبچه،احساسمسئولیادبرایزیمسائلاخالق

بدونیفهمیاوبزود سندازدواجوبچههیکیدکه نمیشدنزنوشوهر، اویتوانندبرایچکدام
سمانینریادشدکهایاووزنشآنقدرزۀنکهفاصلیاورند،تاایبدرییاوراازتنهالدادهیخانوادهتشک

12:4.کتابجامعهیاواسارتآوردونهآزادیبراینپارگینکهایدوالازهمپارهگشت.غافلازا
اب و ایآنّا همدیبدون وجود از غرینکه کشور آن در باشند، داشته خبر شهریگر یببدنبال

آنشهرشنیم مورد در آنها بودندکهشهردارششخصیگشتندبنامشهرمحبت. استادیده بنام بود
پین سالها استاد پدر خودشنامیشایکو. اسم به و بنا را وجودیگذارنشهر با او بود. کهیکرده

آنرابدستپسرشۀکهاداریحالکرددریامبود،اماهنوززندهوسرحالبرشهرنظارتمیاالَمیقد
کاملبودومردمراۀدوستداشتند.استادخودشنمونیلیکوراخیسپردهبود.مردمآنشهراستادن

میتعل زندگیم رموز آنها به کنند، جذابتر و قشنگتر بروز روز را شهرشان چطور که موفقویداد
کنندتاشهرشانیزندگیامشوشاددادکهچطورباهمدرآریادمیداد،بهآنهایادمیرایخوشبخت

تعال سنیجاودانبماند. هر همهکساز بدرد تعالیمیماو مرکز بخصوصکه بررویخورد، یماو
نبودکهیهاووکاملشوند.هدفاوایکردتاشبیشاگردانشکارمیبودوتکتکرویسازخود

گرانیخودودیبرایعالیهاوهیوپرازمتنومندیلبهدرختانیکمازنهالبودنتبدشاگردانشکم
کتابحزق یبشوند. بزرگ11-13:47ال محبتجشن شهر در مردم استاد تولد روز در سال هر ی،

خچۀمرسومویتولداستادساختهشدوتاریندشهرمحبتدرهمانزمانهایگویمیگرفتندوحتیم
براینشهربراساسهمیمایتقو خاسینتولداست. ازیمهموخودشنمونۀعالیلیتادخانواده

یدانست.حتیخانوادهمیاطاعتازپدرشبود.اوازطالقمتنفربودچوندردولطمۀآنرابهاعضا
رادرآنوقتوبهمناسبتتولداوانجامیشهرمراسمفرزندخواندگیهایدرشهرمحبتتمامقاض

خوشحالدادندکهخانوادهیم با وطالقییازجدایشرکتکنندوصحبتیدرجشنوشادمانیها
ییاتبودنهبرسرجداینباشدوهمهخانوادهداشتهباشند.چوناصلصحبتوجشنبرسرتولدوح

مرگ.یعنیییوجداییجدایعنیگفتکهمرگیومرگ.استادم
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رونبرود،ینکهآنّاازکشورشبیزاقبلایکروزپدرآنّابهاوخبردادکهکاظم،پدرفرزندانشحتی
دکهآنّاقبالازراهدورازاوطالقگرفتهویبهاورسینخبروقتیازدواجکردهبود.ایگریبازند

یدند،اماعشقآنّافروشیخرینآنهاعشقزنهارامیدهبود.چوندرسرزمیمِهرَشراهمبهاوبخش
هانآنهاباشد.بچهیخواستپولرشتۀبیستبهوطنشبرگردد،نمتوانیگرنمینبود.بعالوهحاالکهد

نکاظمویرابیآنهابرسرپولرابطۀپدروفرزندیخواستدعوایبودندکهآنّانمیگریلدیهمدل
مگرفتبااوازدواجکند،بهیکاظمدردانشگاهباآنّاآشناشدوتصمیشوقتیرهکند.سالهاپیهاتبچه

یخواهدکرد.آنّاهمحرفاوراباورکردودلشبرایکهاگربهاوجوابردبدهدخودکشاوگفت
اگرپرندهویدادند،حتیخواستبهاومیهرچهاومیمادرکاظمسوخت.پدرومادرکاظمازبچگ

بدستکهشدهیمتیدبههرقیخواستبایادگرفتهبودکههرچهمیدرهوابود.کاظمازهمانوقت
نمیم اگر و  روشهایآورد از بخرد، تهدیدیتوانستآنرا مثل یگر و جلبدلسوزید استفادهیا
یبردممکنبودبااوازدواجنکند،ازهرروشیمیاداوپیدانستکهاگرآنّابهاعتیکرد.اوچونمیم

ۀدیدعقیالبتهدراصلتهد.یدبهخودکشینوهمتهدیۀسنگیهممهریعنیدانستاستفادهکردیکهم
آنّاهمکهازبچگیوالدۀدیهعقیاوبودومهر تیرحمایادگرفتهبوددرپناهخانوادهوزیینآنها.
داشت،بعلتطالقپدرومادرشکهباعثیدبهاصولخانوادگیشدیکندووابستگیپدرشزندگ

احساسامن بود یشده و دستبدهد از را پشتشیتخود دنبالیخالکدفعه ناخودآگاه بود، شده
اریبسیاچوندرخانوادهیلهودانشجوبود،ولستسایبینکهدختریگشت.اوباایگرمیدیاخانواده

لشراهمنداشت،یفامیباپسرهایاقهیمصاحبتچنددقۀتجربیکهحتیبستهبزرگشدهبودبطور
یبهسعیزبستگینبودکههمهچیونتصوراوابهشناختنکاظمندارد.چیاجیکردکهاحتیفکرم

بتواندهرنوعمردیدیمیخودشداردودرخودمحبتوصبرکاف آنطورکهمیدکه خواهدیرا
مردهاۀکردکههمیتواندانسانهاراعوضکندوبس.اوفکرمینکهفقطخدامیعوضکند،غافلازا

ازنظراوسهچیهامثلهمهستندوفقطظاهرمتفاوتوشغل زدرمردمهمبود،یمختلفدارند.
اومهمبودویگرهمبرایزدیکچیادمرفتی.بلهیالتعالیخوبوتحصۀندیبا،شغلوآیظاهرز
شوخطبعویطراداشتومردیشراۀپدرشنباشد.کاظمهمیریگنبودکهآنمردبهسختیآنا
ندوستداشتهباشدکهبخاطراوبخواهدیشترازایتوانستآنّارابیمیگوهمبود.بعالوهچهکسبذله

برگزارشد.یکماهوبسادگیکند؟بهرحالازدواجآنهادرکمترازیخودکش
یشدرشهرمحبتبودکهباابیهادرکشورها،آنّامشغولبزرگکردنبچهیبعدازطالقوآوارگ

ادآوردکهیدنآنّاوعشقاوبهفرزندانشبیازدستدادهبودبادیکهمادرشرادربچگیآشناشد.اب
ازیخودوفرزندشنینمحبتبرایخانوادهتنگشدهبودوفکرکردکهبهایگرمیچقدردلشبرا

خوشبختۀکخانوادیمانیهاموبابچهیبشویکیمباهمیتوانیکروزبهآنّاگفتکهمامیدارد.پس
اولراداشت،یشجایشهخانوادهبرایم.آنّاهمکههمیردستاستادهمکارکنیوزمیلدهیراتشک

ست.بعالوههردوتازهطالقگرفتهبودندوفرزندانشانخردسالبودندویخوبۀدینعقیفکرکردکها
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نکهاگریبود،غافلازایارقویداشتهباشندبسیگرهمکاریبزرگکردنآنهاباهمدینکهبرایوسوسۀا
بلکهبچهیکیزنوشوهرباهم نهفقطخودشان، بطورکاملویهاهمآنگرمنباشند، خانوادهرا

چشند.یخواهدنمیشانمیکهخدابرایآنطور
نبارمالقاتکرد،تمامشبیاولیبردناوبهکالساستادآمدهبودبرایراکهبرایآنّاابیوقت

نهشدار قلبشرادرمقابلینکهبداندچرا،امابعدهاایهکردبدونایرداشتوساعتهاگیاضطراببد
خانوادهووجودشوهروپدریطجدیترسازمح ش،یهابچهیدلسوزبرایدووسوسۀداشتنپناهِ

ازدواجشانیدخدابراییشرادربارۀتأیاهایهمهرچندکهدائمابهآنّاخوابورویدهگرفت.ابیند
دیم عگفت، تردیر و شک در هم خودش مرتب حال مین دلش اما بود، وید خواب خواست

چیاهایرؤ همه ظاهراً چون کند باور میشرا هم به شرایز و آنها گذشتۀ دیآمد. و حال ویط د
اننگذاشتهبودندویکهباهمدرمییآمدندبجزآنقسمتهاینده،همهمشابهبنظرمیآیشانبرایآرزو

نفرصتبهشهرشانیگفتکهدراولیمیشهبهشوخیهمیازآنهاردشدهبودند.مثالًابیابهشوخی
یسالهایتوانستبهآنجابرگردد،برایگرنمیکهآنّاتازهازآنجاآمدهبودوچوندییگردد،جایبرم

ندبرعقلتوکلبهخداویدتاآخرعمرشهمقصدبرگشتبهآنجارانداشت.بلهآنهابجایسالوشا
و5:3ازدواجشاننمودندامثالیدخدابرایینتأیگزیهکردندواعتمادبهنکاتمشترکراجایخودتک

کردندآنهایبشوند.ازهرکسهمکهسؤالمیکیچکدامبلدنبودندچطورباهمیهی.نهآنّاونهاب1
الًکارشماازاولاشتباهاستچونگفتاصیمیکیدند.یدیاهامیشانازطرفخداخوابورؤیبرا

 با قبال کدام دیهر یکنفر دیاشدهیکیگر ابیمیگرید. استچون اشتباه شما گاریسیگفتکار
نظرروحانیم از نیکشدو قابلاعتماد یتعهدشبهخدا تعهدشبههمسر. برسدبه یکیستچه
گفتاگریمیگریدهنشود.دیناهکشعاستتاکارتانبهگیکسندازدواجسریگفتکارشفقطیم
دویایدداشتوگذشتهبحسابنمیدخداراخواهییساعقدکندآنوقتتأیششمارادرکلیککشی
د.نفریباهمتوافقداشتهباشیازنظرجنسیعنیشدنیکیگفتیگرمیدیکید.یشویکیدیتوانیم
میدوگناهکنیداشتهباشیگفتاگرکششجنسیگرمید کُشَد.خالصهید،غضبخدافرزندانتانرا
یدبعضییدند،باوجودتأیدیدرهممیادیاتمشترکزیوآنّاکههدفوخصوصیکسالگذشت.ابی

مگرفتندکهازدواجکنندویجشدهبودند،اماتصمیگیکهحسابیگر،باوجودیدیشانوردبعضیازکش
گرفت،انجامیدانجاممینکهآنهابرعکسآنچهبایایعنیاموزند.یشدنرابیکیبعدازازدواجازاستاد

ناستیکطرفهاستوآنایداردوراهآنیشدنرسمورسومیکیدآخرینبودکهبگویکیدادند.
بودویمانهردوبهخداوندمیدایبایشودبعدجسم،نهبرعکس.اولمیکیدروحوجانیکهاولبا

ماتشاندریفکر،احساساتوتصمیعنیشدبعدجانآنهایمیکیازاوتاروحآنهادازدواجشانییتأ
کطرفهینراهیگرفت.ایشدنجسمدرازدواجصورتمیکیکردوباالَخرهیکجهتحرکتمی

دخدارادرروحییتوانآنرابرعکسواردشدهاولتعهددادوازجسمشروعکردهبعدتأیاستونم
شود،کهشد.یجادمیایادینصورتمشکالتزیشد،چوندرایکیگرفتو
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یدردورۀنامزدیقبلازازدواجوحتیدکهچرارابطۀجنسیازآناپرسیکیینرابطهروزیدرا
محسوبم تنبیزنا وننگو حالیشود در بدنبالدارد اجتماعرا و خانواده همانعملبعدازیه که

ست.یدواقعاسؤالخوبینبارهفکرکردودیدرایسازودُهُلزدنرا.آنّامدتازدواججشنوسرورو
شدنقلبدونفرزمانالزماست.یکیینطورساختهشدهاستکهبرایآنوقتگفتچونانسانا
کمشکستهوصداقتنسبتبههمکمیسفتدورقلبزنومرددرپاکیزمانالزماستتاجدارها

شدنیکیمبازوروبایشوند.اگربخواهیکیوهباهممتصلویمومرکزآنمثلجشودوقسمتنر
نفرصتیمچونایام،نسبتبهمرکزوجودمانگناهکردهیندازیشدنقلبراجلوبیکینیایجسمان

شدنقلبهنوزشکووسواسیکیگراگرباوجودیم.وازطرفدیاراازاوگرفتهیعیشدنطبیکی
بخرج مدتزمان و طوالنیکیداده را ازدواج در جسم کنیشدن الزم زمان از دلسردیتر ویم،

باشدییتأینکهوقتید.خالصهایآیاوسوسهوزنابوجودمیویتلخیگاهیوحتیتفاوتیب دخدا
سرنطورفکرکردکهازدواجمثلهندوانۀیدایزمانآنهمبهموقعخواهدبودوتاآنوقتبرسدبا

دییدتأیدوقبلازمالکشدنآنراامتحانکرد.پسبایتوانبهشرطچاقوخریاستکهآنرانمیابسته
م داشتچوناوبدونچاقودرونآنرا را نمودنبهرابطۀیبیخدا اقدام عجلهکردنو با بعالوه ند.

نم ازدواج، از برایخارج را دستخدا ضییتأیتوان چون گذاشت، حنا در نفرد دو هر را آن رر
دخدادرکاراست،ییتأیهرکسمتفاوتاست.وقتیوبراینخداوندعالید.زمانمعیخواهندچش

گررابهقلبخودراهدادناست،قلبهاراچنانادغامیکدیگروینزمانکهزمانشناختهمدیاودرا
ندکهروحوجانشانبهممتصلشدهدانیکنندومیآنرااحساسمیوستگیکندکههردوقدرتپیم

شودکهقلبیکنترلمیلۀروحوجانیدخداقرارگرفتهاست.چونجسمبوسییوازدواجشانموردتأ
 از بعد است، آن یکیمرکز جان روحو طبیشدنجسمانیکیشدن انجامیعیبطور جالل پر و

اماوقتیگیم وبریقیخارجازازدواجحقیجنسشودوبخصوصرابطۀیجسماولگذاشتهمیرد.
صورتم خدا چندیگیخالفارادۀ هر روحها پیاندولنشدهیکیرد، راه میبهم اقتداریدا کنندو

دنیلۀرسیزنومردوسیدزدد.رابطۀجنسیآنهامیتاست،اززندگیازقدوسیراکهناشیروحان
نعاشقومعشوقبودنومحبوبیشاندرعیارشدنیباروروکثیعنیدنآنهایخدابههدفشازآفر

بنابرا طانبودهوهستوآنرابهیشترموردحملۀشیلهازهمهبینوسینایومحبوبهبودنشاناست.
عشقباشهوتعوضیقیحقیردومعنیسالمصورتنگیدهتاآنباروریمختلفکشانیهاراههیب

لۀینحیطانبااینصورتشیجلوهکنند.درایعیهطبریوغیغه،چندزنی،زنا،صیشودوهمجنسباز
ازآنهابگیتوانداقتدارروحانیاشمیمیقد اماخدانقشۀیاوخطریردتابرایزنومردرا نباشند.

چکدامپدرومادرینکههید،بااینزنوشوهرراآفریاولیشکستاوراازهمانابتداطرحکردووقت
نسببمردپدرومادرخودراترککردهیازا"هاگفت:زنوشوهرۀهمیتبرانداشتند،بعنواننبو

یکیوستنویکتنخواهندبود.)اولترککردنگذشته،وبعدبهمپیوستویشخواهدپیبازنخو
(.25و24:2شیدای)کتابپ"شدنبودوبعدگفت(وآدموزنشهردوبرهنهبودندوخجلتنداشتند
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دآنرادرموقعردوبدلکردنتعهدیهانهتنهابااستکهزنوشوهریمیبرکاتعظیهحاویآندویا
بلکهبایازدواجبههمد نمایگراعالمکنند، عملاقرار درکوفهموتوامبا با فقطیدآنرا ندوآنرا
البتهسرعتیابعنوانخطبه بله، ازدواجنخوانند. مراسمعقدو زیکیدر مختلفیوجهاشدندر

آنرادرککردهیناستکهزنوشوهر،بخصوصشوهرمعنیتواندمتفاوتباشد،اماشرطآنبرایم
انگ هدفو برازهیوبعدازدرک، خدا ارادۀ آنباشد. ازدواجشاندریزنوشوهریاشانجام که

کهحاضراستجانشراپارۀبدنمردومحبوبۀاویعنیناستکهزننساءباشدیآسمانبستهشدها
مردزنشحواوفقطمادریآلودبراگناهیایندنیاودرایاوبدهد،وگرنهبعدازورودگناهبدنیبرا
پسباورودگناهیهاخواهدبودونهبخواستهیادنسلوارضایلۀازدیکوسیهاوبچه شترازآن.
بهقلبپسرانآدمراهیشتری،گناهبیتشنگرفعآنیناستکهبرایشودوچنیرابنمیاوسیتشنگ

ووقتییم نبیابد. محبوبه خودرا وخواهشپریکهزن، درقلبخوداحساسکرده، خالءآنرا ند،
21:3و23:2شیدایگردد.کتابپیکردنآنخالباعثگناهدخترانحوام

یانجامنشود،طالقصورتمشدنیکیهدفِینزدنبههدفووقتیعنیطالقگناهاستچونگناه
لۀقدرتزبانواعمالینلعنتازنسلبهنسلبوسیهستندوایمثلطالق،گناهاننسلیرد.گناهانیگ

کند.یمیهمهمعرفیزبرایقابلقبولوجایشودامریترممنتقلشدهوطالقراکهروزبروزمعمول
بهآنهامیتخواندهمدختروپسرکالمبرکیبرایدرمراسمازدواجوقت مردپدرو"ندیگویشود،

ستند،یندعافقطکلماتنیکتنخواهندبود.ایوستویشخواهدپیمادرخودراترککردهبازنخو
گروجودیکدیوستنبهیوپیترککردندورانمجردیاقبرایناشتیآنهاایدوددرقلبهریبلکهبا

ازدواجشاناستفادهکنند.چهبسایمانبهبقایاعترافایزبانخودبراداشتهباشد.وبعدازازدواجاز
اندوترکوستنوبرکتهمهجانبۀآنرادرکنکردهینشانمفهومترککردنوپیاوالدیکهخودیکسان

گریدیآورند.بعبارتیبدستنمیشدنکاملیکیوستنویجهبهمپیآورندودرنتیکردنرابعملنم
یکیوستنوآنوقتیهاوبعدپیها،غرورها،وخودخواهیترککردنوابستگیعنیوستنیوپترککردن

برایشدن.درحال نکهپسرشاندستازعاداتبدبرداردبهاوزنیایکهدرشهرآنّارسمبودکهمثالً
بگذارد.تکندوعاداتبدخودراکناریدادندتابهاصطالحسرپرستخانوادهشدهاحساسمسئولیم

همد دختر و آنپسر اگر دوستمیالبته را مدتیگر تا مینفرضیایداشتند مؤثر چیه اما یزیبود،
گشتوزنهماحساسیاشبرمشدندومرددوبارهبهعاداتگذشتهیمیهمعادیگذشتکهبراینم

یبودکهبرایزینهمانچیکرد.ایاشمرمنصفانهیوغیلیتتحمیدرانجاممأموریشکستخوردگ
حال در افتاد. اتفاق کاظم و وقتیآنّا ترکمیکه را خود مادر و پدر گفتمرد زنشیخدا به کند،

گردریهمدینبودکهزنوشوهربرایشوند،منظورشازترککردنایمیکیونددوآندوباهمیپیم
تقدمپ تازیوستنحکایهمهکسبجزخدا.پزویکنند.تقدمدرمقابلهمهچیدامیهمۀابعادوقلباً

همیلازدواجکهبرایباشدنهفقطاوایشگیدهمینتقدّمباینکهایبودنحالترابطهاستوایابد
ایتازگ هرینوفاداریدارند. استکه جان جسمو در شوهر قراریگریکنفعدیزنو اول را
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نکهید.خالصهایآیتخودبخودبوجودمآنرابطهاسیشدنکههدفخدابرایکیدهدوآنوقتیم
ماستاددرازدواجیافتدکهروشخداواصولتعالیاتفاقمیدوتن،تنهادرصورتیقیشدنحقیکی

ابد.یتشده،ادامهیآنهارعا
کنندکهآنیدشروعمیندیکردکهدرفرهنگانسانها،همۀزوجهاازدواجشانراباایآنّافکرم

کنندکهباگرفتنورقۀعقدنامه،زنویآلخواهدبود.ونهفقطآنزوج،بلکههمهفکرمدهیایازدواج
گرانمرتبیدهنهتنهاتوجهدینعقیداخواهندکرد.باایازدواجمهارتپیهاشوهردرهمۀچموخم

مثلتماشاگرمسابقهیرو موفقمیببیاازدواجآنهاستتا نه،یشوندینندکهآنها بلکهخودزنوا
همداشتهییگراتکاملیترادارند،بخصوصاگرشخصیتوموفقیشوهرهمازخودشانانتظارکامل

نامهست،عقدینیکهنشانۀماهربودندررانندگیقرانندگیکهدرستمثلگرفتنتصدیباشند.درحال
کوچکوبزرگ.ویکسقفوباضعفهایریمشترکدرزیشروعزندگیستبرایهمفقطجواز

ویجسمانیهاوهآوردنیکممنودرسگرفتنازآنهاوکمیریتلخوشیهاتجربهیستبرایشروع
باهمبمانندوهریال.البتهاگرآنهادروفاداردهیایشرفتندرراهبدستآوردنازدواجیوپیروحان

رااولقراردهد.یگریکدی
زدبهاوگفتاستاد،فصلپشتیآنّادرپارکبااستادقدممیتوقیزییباورنگارنگپایکروززی

کیشهیدرختهاهمیامکهچطوردرزندگدهیمومندیانپارکباهمقدمزدهیفصلمنوتودرا
آنهاازیخُشکند.برگهایاندوزمانوهیپرازمیهستکهآنهاشکوفهدارند،زمانیستوزمانیفصلن

ست،بازیدرآنهانیاتیداصالًحیآیبنظرمیوقتیشودوحتیلمیرمزورنگارنگتبدسبزبهزردوق
برایدیبهار وقتیگر گفتدرستاست، استاد دارد. وجود سختیآنها خشکیدر و سرماها، هایها،

توانازآنیمیتواننهتنهازمستانراتحملکرد،بلکهحتیشاست،میدرپیمکهبهاریمطمئنباش
آنّاداشتبهبرگهایدانستهبهفوایاززندگیلذتهمبردوآنراقسمت زردوقرمزیدآننگاهکرد.

ستند،یبنیعیخودبینبرگهابخودیکازایچیاستادهینیبیکردوگفتمیکنگاهمیدرختهاازنزد
کهعدماتحادوعدمکردینراگفتچونفکرمیسازند.ایرامییبایبوزیاماباهمچهمنظرۀعج

کیشانوجودداشتوبااستاددریبخاطرکاملطلبیبودکهدراوودرابیزینو،آنچیدبهبهاریام
نکهیشازایشانبیدآنهااززندگیدانستکهدید،چونمیفهمیخطنبودند.استادحرفآنّاراخوبم

گریدیعنیشدیبودواگرزردمیشهسبزمیمدهیهبهدرختکاجبودکهبایهآندرختانباشد،شبیشب
د.یگردیدقطعمیشنبودوبایبرایبهار
ازدواجمثلا که بود گفته یاستاد میکسیعنیمانبهخداست، را ایکهخدا او به مانیشناسد،

بدوناویاساعتیستروزیکندوحاضرنیاشبااورشدمشود،دررابطهیمیکیآوردوبااویم
دل اطمیدرواقعثباتوفادارینوفاداریلایباشد. داد، نانبهدوستیخداستکهنهتنهاجانشرا

ستکهدونفربهینانوقوتقلبیناطمیجادچنیایدهد.ازدواجهمبرایداشتنشرادائمابهماتذکّرم
نتعهدینانبهایاستاطمادشدهینروزهاچونطالقزیایهمتعهدبدهندکهتاابدباهمباشند،ول
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ترازقبللکارزنوشوهرسختیندلید.بههمیآیسابقبنظرنمیدارینبقوتوپایطرفیهمبرا
تعهدازدواجبا بر چونعالوه است، یشده با آنهایزبرایچچیچکسوهینکههیایادآوریدمرتباً

ازدواجآنهایططالقزارویدتامحتکننینتعهدتقویگررادرایست،همدیمهمترازهمسرشانن
کردندبابستنیکردند،بلکهفکرمینمینبارهسعینهتنهادرایکردکهاووابینگذارد.آنّافکرمیاثر

حت و شده تمام کارشان ازدواج اطمیبجایقرارداد اعمال یکلماتو بخشنسبتبه گر،یکدینان
کردندویدمیگررابهطالقتهدیزدندوهمدیحرفمییبرعکسهرباردردعواهاازطالقوجدا

تواندآنهاراازهمیندعواهانمیکردندکهچونبراساسورقۀازدواج،زنوشوهرهستندایفکرم
نکهبایدانستند،غافلازایمیندعواهارانمکزندگیبگفتۀمردمشهرشانایدهمگاهیجداکند.شا

مسوختهرابدستخودخاموشیلۀنینفتیۀازدواجشانرخنهکردهایآرامبهپاندعواهاآبآرامیهم
یکهنیتاستادبود،استادیرباشخصیابودکهمغایازدنیزیتآنهاهنوزچیکردند.چوندرشخصیم

نم امثالسلیمسوختهراخاموشنمیلۀنیشکستوفتیخردشدهرا اشع14:17مانیکرد. ،3:42اءی،
21:12یمت

یشراباحداکثرسرعتیاشبهعجولبودنمعروفبود،چونهمۀکارهادرخانوادهیآنّادربچگ
عجولیگرانهمکمککندوایآوردتابهدیادمیدادوتازهوقتزیتوانستانجاممیکهم نظاهراً

م بنظر صبحوقتیبودن روز هر مثالً خواهرشدنبالجورابهاهنیآمد. صبحانهیشمیوز او گشت،
رفتنبهیخواهرشدرستکردهودمدرحاضروآمادهبرایچ(همبرای)ساندویکقازیخورده،

آنّاا یدانستبلکهفِرزوز بروزرنگبودن.هرچندکهگاهگاهینراعجولبودننمیمدرسهبود.
اماتخمیوۀخرابببارمیمدومآیهمبهسراغشمیصبریعجولبودنوب ازصبرهمازیآورد،

زجون،مادربزرگآنّا،یدردرونشبودکهبعدازورودبهشهرمحبتشروعبهرشدکرد.عزیبچگ
رفت،تاازیزانراهمیاوکمترازدوسالداشتوچهاردستوپاوافتانوخیکردکهوقتیفمیتعر

بیاوغافلم اودریاطمیحیرتنهادرختگالبیدوزیرسانیاطخانهمیهحشدندخودرا نشست.
بهآنمیبیکگالبینشستتایآنجاآنقدرباصبرم آنوقتخودشرا دوقسمتضربهیرسانیفتد.

د.ازآنموقعسالهاگذشتهبودویمکیکردومیاشراباانگشتکوچکشسوراخمخوردهولهشده
صبر از هنوز کوچکبرایآنّا نیکبچۀ میرفع متعجببود. طرفخداوند ندهشتادیگویازشاز
شخص یدرصد زندگیت اول سال دو در بچه میک وسیگیششکل چه به اما توانیمیالهیرد،

ارزیتیشخص رازصبرکهدررابطهباوقتونحوۀگذراندنآناست،مسلماًیکرد؟بغیابیکنفررا
آوردکهدریادمیباشد،طرزاستفادۀاوازپولشاست.آنّابیتفردمیدۀشخصکهنشاندهنیگریزدیچ

چهسکهوچهاسکناسخاکیادگرفتهبودکهپولهایوینوکیخواهرشازداستانپیبچگ خودرا
کرد،کتاب،تمبریزمیادشوند،امااوپولشراصرفسهچیدادتازیکردوهرروزآنهاراآبمیم

وخریرابیپست بهدوستانش، کهخواهرومادرشدوستینیمثلبادامزمیدتنقالتینوشتننامه
رفتندکهبهمسافتدواتوبوسازمنزلشانبود.دریمیاداشتند.اووخواهرشدرشهرشانبهمدرسه
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شد،آنجایجمعمیاشبهاندازۀکافیبیبودکهآنّاهروقتپولتوجیایندواتوبوسقنادیستگاهبیا
دآنرابهیرسیبهخانهمیدتاخواهرومادرشراخوشحالکند.وقتیخریمینیادهشدهوبادامزمیپ

شمتوپسرمنیم،منمامانمیکنیامامانبازیگفتبیدادوبهاومیخواهرشکهازاوبزرگتربودم
گفتمنحاضربودمیشهمیعمۀآنّاهمکهدختریمهمبودبطوریلیبشو.آخردرشهرآنّاپسرداشتنخ

همهم خواهرآنّا پسربودم. اما ایگفتکاشاوهمپسرمیشهمیشلوچالقوکوربودم، نیبود.
بودچونهرچنددوستداشتمثلپسرهابلوزوشلواربپوشدومثلآنهاازیمعنیآنّابیحرفبرا
رایدرود ارزشخود اما بلوزودامنمیهموقتوارودرختباالبرود، خیدویپوشیکه ویاطیا
کهینکهفرهنگینوجودبخاطرخواستخواهرشوایدانست.باایکردازپسرهاکمترنمیمیگلدوز

اوم داشتو اودستباالرا افکار در بود آنبزرگشده در مثلیآنّا باشدتا خواستپسرداشته
آنّایکرد.خوبآخه،وقتیشهاوراپسرشصدامیشانهمیهایازخودشمقامدومرانداشتهباشد،درب

امدیدناوومادرشنیکگفتنهمبدیتبریبرایاآمدپدربزرگشحتیبعنواندختردومخانوادهبدن
شهرشانیهاۀخانوادهیاشداشت.درخانوادۀآنّاهممثلبقکپسررابهخانوادهیچونانتظارورود

آزاد ایپسرها ایرزشباالترو و عادیداشتند حتینمطلبآنقدر که مادریبود و سعپدر یها
مخفینم آنرا همیکردند و میکنند اسمهایشه که آنّا پسره! اون آخه معنیگفتند: یهایمختلفبا

عسلومادرداشت،معن برخورداریتخاصیشازاهمیمادربرایمختلفمثلصخره،گنج،شراب 
کهازخودشیکسانیبرایهمهنقشمادرراداشتهباشدحتیدوستداشتبرایگبودچونازبچ

مسئول احساس همه به نسبت او بودند. میبزرگتر بطوریت گاهیکرد خصوصیایکه باعثین ت
شد.یگرانمیدردسرشوباعثبرداشتاشتباهد

دانست،چونیکزننمیمتخودرادرمقایمرزموقعیآنّابعدهاهمدررابطهباشوهرشتاحد
ابیم و کاظم خودشکه روششهر ویدانستکه درستنبود بقبوالنند او به آنرا داشتند اصرار

آورد.ی،خوناورابجوشمیخودترابدانیدجایوبایاتوزنیستمویلنیمثلمنزنذلییحرفها
بهرحالباورکردهبودیدولیپسندیدهبودونمیشهرفرنگراهمدیجۀروشمعکوسوافراطیونت

بودنحقوقینمساویست.درشهرفرنگایکمردنیحقوقیاحقوقاومساویدنیچجایکهدره
نیشد.بهمیتنمینحقوقرعایگفتندایشترمطرحبودهرچندکهعمالًآنقدرهاهمکهمیدرجامعهب

خواستندیکمیهادردعواهاهردندوزنوشوهرجبوینبارهگیازمردمدرایاریلدرآنجاهمبسیدل
بههمدیرئ کهدرشهرآنّایرویکنییگرثابتکنندوبجایسبودنخودرا دستباالدردعواها

دستباالدرکاربودواگردرشهراوباوجودظلموکنترلآندستیرویمرسومبود،حاالدوتان
آرامشبعدازطوفا باالَخره د.یکشیوطالقمییوجودداشت،درشهرفرنگطوفانبهجداینباال،

میدلیپسب استاد که مالکیلنبود همازطالق. استو ظلممتنفر انیوکولس11:2یگفتهماز
کهبستهبهیداکند.روشیماستادپیرتعلیدروشخودرادرزیدکهبایجهرسیننتی،آنّابها21-18:3
فری و حتکشهر و باشد نداشته بخصوصیبستگیهنگآن زمان همیبه بلکه باشد، شهینداشته
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نییزنومردنهدرداشتندودستباال،بلکهدرداشتندودستپایاشدرستبودهوتساوجهینت
ا و گرفتنصحینتساویباشد. قرار محلمسئولیدر وفاداریحدر در باشدو آنها انجام و بهیتها

گرهرروزشکوفاتروپربارترگردد.یکدییااحترامبهارزشهاگروبیکدی
یکردنداوقاتیمیگرفتندوسعیممیاستادتعلیکردند.ساعتهادرکالسهایوآنّاسختکارمیاب

نکنند.آنقدرخدمتیکمآنهاراتمراالاقلکمیمبپردازندویراکهدرکالسنبودندبهانجامآنتعال
کردکهمحبتخودرابایبتمیاوغیمواقعازکالسهایاریمهمبودکهبسیابیاستادبراکردنبه

درسهاصحبتۀوقتبگذارندودرباریدادباابیحمیگرنشانبدهد.اماآنّاترجیخدمتبهشاگرداند
شاوبروندیپتکبااستادوقتبگذارند،هردونکهتکیایوتبادلنظرکنند.اودوستداشتکهبجا

گرفتندوشبیادمیحکمتۀنکالسهادرباریکمآنهادرارند.کمیادبگیشدنیکیۀوازاودربار
رابشناسندیقیدادکهچطورمحبتکنندومحبتحقیادمیعاشقانهیشعرداشتند.استادبهآنهاغزلها

کیمثلییکویکبچهباشندودرنیمثلیددربدیگفتکهبایتاگولمحبتکاذبرانخورند.اوم
بازم و سادهیرهمنیمغایدلگفتحکمتوسادهیبالغ. خدا بلکهمکمل. حکمتشستند، با دالنرا
بخشدیازرابهآنهامیازحکمتموردنیطلبند،دروقتنیکهازاوحکمتمیکندووقتیمحافظتم

سرزنشنم را درایوآنها استادبیکند. ازنتانکالسها آنها بودنآنحرفیوابدیقیجعشقحقیا
،چون13:13انیاولقرنتۀدهمباارزشتراست.رسالیمانوامیازایگفتکهعشقحتیزد.اومیم

اورند.اوبهیتوانندعشقرابوجودبیماننمیدوایآورد،اماامیمانرابوجودمیدوایعشقاستکهام
،و1:8راخاموشکند.غزلغزلهایقیتواندآتشمحبتحقیمرگنمیسردیدادکهحتیادمیآنها
یتبرایموهدایقوتعلیزوپرازتشویآممحبتیاست.استادخودشهرصبحنامهیابدینعشقیچن

یرویکردند.بعضیآنراحفظمیخواندندوبعضیآنرامیداد،بعضیکازشاگردانشمیآنروزبههر
یگذشتندتابهکارهایآنباسرعتمیازرویکردندوبعضیهرکلمۀآنتفکرمیهوروهرجمل
تیدرموقعیکسیکردووقتیآمدنگاهمینروشهاراکهازدلبرمیشانبرسند.استادبدقتاروزمره

بودکهیاهیهداومثلیبردوآنبرایقاًلذتمیبردعمیاشرابکارمازنامهیااجملهیدرستکلمه
بابودند.یشزیبرایانقرهیدرظرفییطالیهابیگفتمثلسیخودشم

ازاوقاتانجامآنهارایاریرفتندوبسیادجلومیزیهایهاوبلندیمباپستینتعالیدرایآنّاواب
شدندویهمجمعمهمداشتندکهدرآنهاشاگردانباییندرسهاکنفرانسهایدند.آنهادربیدیدشوارم

ینکنفرانسهاآنّاوابیازایکیدریکردند.روزیفمیگرتعریهمدیادگرفتهبودندبرایازآنچهعمالً
موضوع سر دیبر و شد حرفنمیحرفشان هم با ویگر خودآگاه آنها ازدواجشان، اول از زدند.
ازا مادگرفتهیایسکوتکهدردنیعنیینسالحدفاعیناخودآگاه البتهدلیبودنداستفاده لیکردند.

داشت،اماآنقدرازیبالغیصروحانیوتشخیکهمنطققوینبودکهاوباوجودیآنّاایآنبرایاصل
متبهیگذردبامالیدانستچطورآنچهدرفکرشمیتوانستونمیشدکهنمیمیعصبانیدستاب
لیشتراوقاتدلیشترصدمهنخورد.امابیردتابیکنارهبگدکهسکوتکندویدیاوردوآسانترمیزبانب
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نکهیایکیز.یزبود،بلکهسهچیداشتدوچیبالغیصروحانیکهاوهمتشخیابیسکوتبرایاصل
خواستدریاوبودهونمیهایاعتمادیلبیدانستکهشروعبحثازاووبدلیشتراوقاتتهقلبشمیب

دگاهخودراباصلحویدانستچطوردینکهمثلآنّانمیتوبهشود.دوماصحبتمجبوربهاعترافو
صلحدریازودآنّابخاطربرقراریریادگرفتهبودکهدیاتقبلینکهازتجربیانکندوسومایمحبتب

نکهیخواهدکرد.غافلازایآشتیومعذرتخواهیکندوباشوخیمیمالخانوادهموضوعراماست
آنهاببارآورد.یهردویرابرایادیزیزماندردهاینکارآنّابنفعاوبود،امادرطیگرظاهراًاایحت

ابتدا نقهروسکوتیازدواجایدر ولیکشیشترطولنمیدوساعتبیکیها کمبهروزها،کمید،
وحتهفته ماهها، شدودرستمثلمعتادیبهسالکشیها، میکهحساسیده به ازتشرا وادمخدر

نروشیکهایگریدادند.درددیتخودرابهسکوتازدستمیکمحساسدهدآنهاهمکمیدستم
بهبهتریزیهابحقوازتهدلنبودند،چینبودکهچونمعذرتخواهیجادکردهبودایآنهاایبرا

دراازدستبدهدخویمعنیآنهاعذرخواهیشدندکهبرایکمباعثمشدوبرعکسکمیعوضنم
کردوبهیآنّاراهمقبولنمیخواهد،عذریدیمیخواهازبهعذریکهازطرفخودشبندرتنیواب

نیصالحد به زمانخودشبسته در و یدخود و میاز سکوتخسته وقتاز هر شدسکوترایا
شتربازیشتروبیقلبشبخودرادریاناعادالنهجایدن،عادالنهینبخشیکهتلخیشکست،درحالیم
آناستوالزماستبطورمرتبیریالزمبهگردگیداردکهگاهگاهیبهداشتیاکرد.هررابطهیم

گ نیانجام الزم اما ابیرد، و آنّا باشد. دردناک میستکه الاقل وقتیهم بار، هر یآشتیتوانستند
یناتفاقعملیداکنند،اماایآنپیبرایحلآنموضوعصحبتکردهراهۀبارمتدریکردند،بامالیم

خشونتیازروشسکوتوگاهیآمددوبارهابیانمیبارکهاسمآنموضوعدعوابهمنبودچونهر
دویانجامیروابطمۀمتقابلوکلماتسردوخرابکنندیاحترامیشتراوقاتبهبیکردوبیاستفادهم

ننزیشهبیناستکههمیآلادهیایکردکهزندگید.آنّافکرمشدنیهمانبارمیمسائلحلنشدهرو
هافقطپنجاهدرصدنازدواجیترآلدهیدرایوشوهرصلحوتفاهمباشد،امابخاطرانسانبودن ما،حت

ناستکهیشوند.امانکتهدرایجادمیهاودعواهاابحثیتفاهموجودداردومطمئناًدرهرازدواج
باحسنتدبیاربودمیحکمتبسیمانکهمعروفبهبرقرارکنندۀصلحودارایهسلچنانک ریگفت،

کهیزیوآنّاوجودنداشت.چیابیبودکهدردعواهایزینچی،وا18:21مانید.امثالسلیجنگکن
اتوواقعایکهآدیپرسیازاومیابیشدگاهیروابطشانبهترمینبودکهوقتیآنّاقابلدرکنبودایبرا

ایرویشکبهحسنتدبیدرفکرابیااگرذرهیکردکهحتیرهستم؟آنّافکرمیمنشریکنیفکرم
رد.واگرسؤالاوبخاطرشکبهیمثلاستادکمکبگیخواهدازکسیعدالتشوجوددارد،پسچرانم

یابیهایعدالتیتشازبیبعلتعصبانیرغمآنچهگاهیکردعلیافکارآنّادربارۀاوست،آنّاکهفکرم
حسننیازدهانشخارجم باریشد، ابتخودرا چوناونهتنها بود. بهاوثابتکرده شریها ریرا

باآنهاقطعیسالهابخاطرابیکردوحتیدانستبلکهدرمقابلمخالفانازدواجشانازاودفاعمینم
ازدواجآنهاازخدایانداخت،آیکمآنّاراهمبهشکممهاکنشکیحالارابطهکردهبود.بهر اواقعاً
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تیدروحگرفتهاست،چوناهمیقبلازازدواجبهاوگفتهبودکهتعمیآمدکهابیادشمیبود؟و
ترایاولاهمۀآنّاعدمصحتآننبودکهدرجیدانستکهبراینمیدانستولیآنّامیخاصآنرابرا

عد صداقتابداشتبلکه شکیم به که مبود خوشآمد ایها به ترتیگفت. مدتین تمام بدر
طاناستوالبتهیکردندازشیکروزفکرمینازدواجازخداستویکردندایکروزفکرمیازدواجشان

شهآرزوداشتندکهیزد.آنهاهمینافکارشاندامنمیگرانبهایقدیماًوچهازطریطانهمچهمستقیش
ازخدایزیاددادهبودکهشکاکگماننکندکهچیمانداشتهباشندچوناستادبهآنهایهازدواجشاناب

افتخواهدکرد.یدر
زرادرخانهوخانوادهودرکارشیهمهچییکردبهتنهایمیبودوسعیآنّازنمسئولوپرکار

بهتر نحویبه این از غافل دهد، شریانجام با ینکه واقعکنکردن مشکالتدر حل همسرشدر
یزبخوبیستوبدوناوهمهمهچیبهوجوداونیازیدادکهنیغاماشتباهرامینپیناخواستهبهاوا

کیبااوهمکاروشریاتزندگیخواستشوهرشدرتمامجزئیقاًمیکهاوعمیرود.درحالیشمیپ
دصرفیراکهبایوقتیشدکهابیاشتباهباعثمغامینپیکند.بهرحالایشانرارهبریباشدوزندگ

شهدرحالکارکردندریکردوهمیگرمیدیشد،صرفکارهایهامآنّاوبچهیازهایبرطرفکردنن
ازآنجا جهباوجودینآنهادرستنبودودرنتیمکاردرخانوادهدربیکهتقسییخارجازخانهبود.

نتیزیسع نمیاد مطلوبرا گاهگاهیجۀ احساسمیابیداد، تنها اینه متعلقبه که نخانوادهیکرد
ست.بارهابهعقبوبهیگربفکراونیکردکهاستادهماورارهاکردهاستودیست،بلکهفکرمین

قبل میشهر میشبر را خدا ارادۀ سرگردان آنجا در مدتیطلبیگشتو از بعد خانهیدو به دوباره
بیمبر میبعدازسالهاوبرایوقتیاالَخرهابگشت. ایداندچندمیخدا زینبارهمهچینباربرگشت،

گرآنّافکریداشت،حاالدیدهفتهفتادباربخششمیاگرطبقگفتۀاستادآنّابایعوضشدهبود.حت
ئلۀبخششونهگرنهمسینباردیدکهایدیگبخشِشَشخوردهبود.تازه،اومیربهتهدیکردکهکفگیم

بقولشهرفرنگیمشترکشانکافیادامۀزندگیجوابمثبتشبرا دانستکهچراینبارآنّامیهاایبود.
اشعیقهدیکدقیآوردویکدالرکممیشهیهمیاب اود21:28اءیربود. دانستکهازاول،یگرمی،

انسان به آنها اعتماد و ازخدا نه انسانبوده از شاگرداناستادهمازدواجآنها بله، بهخدا. نه بوده
ایم در را او ارادۀ کرده اولعجله از اگر کنند اشتباه انتخابهمسر در ویتوانند نانتخابنطلبند
وزتوانندهردوسریم تصمیرتعلیسپرده اما باشند، منجملهدرازدواجبایمشاندرمواردیماستاد
مشانازاولانتخابیآورندچوندرآنتصمیدرستببارنمیهاوهیداونباشد.آنوقتاستکهمییتأ

کندویبروندکهخداگفتهبودفقطدرپشتصحنۀآنمحدودهعملمیاکردندکهخارجازمحدوده
آوَرَد.یالزمرابوجودمیهماهنگ
از اماتاجاینبودنباکاظمدردکشیکیآنّاقبالً خواستبهعهدیکهقدرتداشتمییدهبود.

لباسسف بودومیدعروسیخودوفاداربماندوبقولمعروفبا لباسسفیآمده دکفنیخواستبا
نیدرداورادراینبود.اماخداوقتینمقصودکافیایبراییاوبهتنهاینکهسعیرونبرود.غافلازایب
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رونیبیامنیدادوازشهرشبهجانجاتیوروحانید،اوراازمرگچندجانبهجسمانیدیوفادار
نهمیاززنوفرزندانشوایمتدوریبهقیکهکاظمحاضربهرفتنبهآنجانشد،حتییآورد.جا

نبودند.یکینکهاووکاظمازاولیبودبرایدییآنّاتأیبرا
اوحقیشدنزنوشوهرمیکیتیشترمتوجۀاهمیگذشتآنّابیهرچهزمانم بدنبالقتاًیشد.

یازمردهایارینتفاوتکهمثلبسیداشتباایتمشابهیهموضعیشدنباشوهرشبود.ابیکی
رفتیکمکمیلنزداستادبرایندلیداشت.بههمیشترجنبهجسمانیاوبیشدنبرایکیشیهمشهر

یعاطفیهایستگگرشنزداوبرودتامشکلشانحلشود.آخهوابیدۀنصفیعنیحاضرنبودباآنّایول
بودکهمانعیاوایبراییاوبهگذشتهاسارتها میکیجادکرده آنّا یشدناوبا مثالً نیازایکیشد.

آمدوآنّاراازآنهاآگاهویبحسابمیاوشخصیبرایازمسائلزندگینبودکهبعضیشایاسارتها
دانست.یآنهارانمحبایصحۀکرد.حالآنکهخودشهمراهمبارزیداخلآنهانم

نکهدریابدوباایتوقعبودنآنهاباعثشدکهقهرادامهوپریخواهبهرحالدرآنکنفرانسخود
آنهایقبلینروشدرزندگیزدند.اینشستهوباهمحرفنمیاکدرگوشهیهریجمعبودندول

درینسکوتمثلکاردیکنفرانس؟انشهرآنهمدریآسانتربودچوندرشهرمحبتنبودند،امادرا
سع تمامقوا برازخوباست.چونبهریکردندنشانبدهندهمهچیمیقلبشانبودوبا یحالآنها

گررامحبتیدکههمدیدمنهستیدانندکهشمامرینمردممیگفتازایهاالگوبودند.استادمیلیخ
ۀخودرانهفقطیگفتکههمساینمی،اوهمچن1:11اءیعواش27:11،ولوقا34-31:13وحناید.یکن

باالتروکاملترازیترازهمسراستوچهمحبتهیهمساید.چهکسیمثلخودبلکهمثلمنمحبتکن
یداستادبودننبود.استادیازمریانشانهیآنّاوابینخاموشیستکهاستادبهمادارد؟وقطعاًایمحبت

پنهانیکههمسایملعونبادکس"دادیممیکهپدرشتعل در را وتمامیۀخود قومیبزند)ظلمکند(
ایخواستهینبودکهزنوشوهرهامواظبباشندباچهکسی،نظراستادا24:27هیتثن"ن.یندآمیبگو

م بهتریمیاسازندوچهنوعخاطرهیناخواستهخاطره متعلقبههمسرشان)نیسازندتا هفقطنآنها
نیاوقاتبهدیگاهیگرخودشان(باشد.ابیمۀدیه،بلکهنینهمسایکترینزد مۀبهترخودیگرانآنّارا
شبود.یانآرزویاوبلکهبیدۀواقعیانعقیننهبیکهایکرد،درحالیمیمعرف
کهخوابشدوباهمبهرستورانکنفرانسبروندیایبیوقتنهاربودوآنّادراطاقمنتظربودکهاب

اب ایبرد. از که خبریهم آنّا توقع غذاخورین سالن به تنها خودش وقتینداشت، بود. رفته
رفتیرونرفت.همانطورکهمینشد،خودشازاطاقبیخبریدکهازابیادیگذشتوآنّادررؤیم

افکارخودغرقوبشدتازدستاب کهداخلرستورانشدورفتپشتیعصبانیدر صفبود
بگیا نمیکردندواوهیرد.همهبهاونگاهمیستادکهغذا کهدرصفجلویشناخت.مدتیچکسرا

بهید؟آنّانگاهیاآمدهیدرستیدکهجایشاوآمدوبهاوگفت:خانمشمامطمئنهستیپیرفت،مرد
نکهاشتباهی:مثلااطرافشکردومتوجهشدکهبهرستوراناشتباهواردشدهاستوبهآنمردگفت

دیبهاوکردوگفت:کدامرستوران؟اجازهبدهیتپهبروم.مردنگاهیدبهرستورانباالیکردم.منبا
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دوآنجاغذایایدبینکهاوهمحتماًبایکردوایفمیرستورانتعریشمارابرسانم.درراهآنّاازغذاها
زودترخودشرابهآنجابرساندوگرنهنگراناودهرچهیبخورد.گفتکهشوهرشمنتظراوستوبا

شدند.ازیدند.واردساختمانیآمدکهبهمقصدرسیخواهدشد.آنهاازچندکوچهگذشتندوبنظرم
درکارنبود.بلهآنّاگمشدهبود.آنهمدریرستورانیهاباالرفتند،ولکراهروگذشتندوازپلهیداخل

خودشمقصریشباابیگرهمکهدردعواهایادشآمدکهچندباردیتهبود.زمانواوبهعقببرگش
داکردهبود.آنّاباخجالتازیآوردکهچطورراهشراپیبخاطرنمیشافتادهبودولیناتفاقبرایبود،ا

براۀتوانستهمیکردوچوننمیآنمردخداحافظ را فقطبهاوگفتکهیاوتعریماجرا فکند،
پیباهکردهاستواحتاشت تنگیابیشد.دلشبرایکمشبمداکند.کمیاجداردتنهاباشدتاراهرا

افتاد.دررابازیکدفعهچشمشبهدرکوچکیمانبودکهبااودعواکردهبودکهیشدهبود.چقدرپش
شرابازکردویشمهاچیشدالیدارمیکهبیتپهبود.آنّادرحالیکردوداخلشد.بلهرستورانباال

نفکرشیشداولیدارمیگرعادتهرروزاوشدهبود.هروقتبیندیقهراست.ایادشآمدکهباابی
شد.بایاخوبشروعمینسؤال،روزاوبدیوبستهبهجوابایاآشتیقهراستینبودکهباابیا

نکهدریکردندبدونایعذرتخواستوآشتداکردوازاومیراکهسرشامبودپیدوابیدویمانیپش
وبلهباریتبعدیوعصبانیبعدیکردندتادعوایبزنند.آنهاموقتاًآشتیموضوعآندعواحرفۀبار
ید بردن نامیکدیگر شدن باز پلسراطو سر بر اۀگر گفتن بهم باز و ویاعمال استاد بخاطر نکه

خواست.یآنهارانمیمذهبینکهاستادوفاداریغافلازامانند.یبهاودرازدواجباهممیوفادار
یکنوعراستیتواندینحالدادنطالقنامهمیدرعیکردهرچندکهطالقگناهاست،ولیآنّافکرم

یکردندولیمیکسقفزندگیریازازدواجهازنوشوهرسالهازیدهبودکهدربعضیباشدچوناود
جداگانهوتوأمبارکیبعللمختلفدوزندگ نبخاطرترسازمردمویاودروغداشتندکهایامالً

استادهمییترسازتنها گفتازظلممتنفریشترازآنمیگفتازطالقمتنفراستوبیشهمیبود.
ثبتینیبراساسقوانیدنیدیایهممثلدنیدنینادیایروابطودنیایدانستکهدنیاست.چوناوم

ایمشدهعمل لخواهدشد.یغضبشزاید،وعصاینکههرکهظلمبکاردبالخواهددرویکنند.مثالً
هظالمیتنبیبرایکبالمتنفربودچونهرچندکهاوحتی،استادازطالقبعنوان8:22مانیامثالسل

تشعصاویعصبانندوبخاطریکردظالمدستازظلمخودبکشدتابالرانبیخشنودنبودوآرزوم
برا اما دستندهد، از خانواده در را خود بالیاقتدار تنفرانگیاو بالفقطیطالق آن چون بود ز

هممیرظالمنمیبانگیگر با را وظالمومظلوم هیسوزانیشدوآتشآنهمۀخانواده اما چوقتید.
،بلکهاوهرکسراجداگانهرودیاعمالاونمیرکنترلظالموخرابیضخدازیقدرت،عدالت،وف

بهضررظالمیراضیکند.بعالوهاوحتیتمیکندوبرحسبقلبشسرنوشتاوراهدایمیداور
استاددربارۀطالقی،وقت7:7گرداند.جامعهیمراجاهلمیداندکهظلم،مردحکیستچونمیهمن

یاد،بهاوطالقنامهیخواهی(نمیعدموفادارانتویگفتکهاگرهمسرتانرا)بعلتخیدادمیدرسم
ایداد.ارمیحمیهاترجکرد،بلکهآنرابهظلمدررابطهیدمیینکهاوطالقراتأی،نها1:24هید.تثنیبده
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داردویاشتباهمعتبرنگاهداشتهشود،درواقعدونفررادراسارتنگهمیکهبعلتهایا،عقدنامه8:3
چکدامیهیکهنهآنّاونهابیشود.ظلمیخانوادهمیۀاعضایگروبقیکدیلموگناهنسبتبهباعثظ

کردکهیکمیشترتحریآمدآنهارابیکهببارمیخرابیهاوهیوجودآنراازطرفخودباورنداشتندوم
کرد.آنّایدامیۀآنهاپراهخودرادررابطیگریگردرازکنندوبازظلمبنوعدیهمدیانگشتاتهامبسو

زترباشدیینهتمیینههستند.هرچهآییگرمثلآیهمدیهابراکردکهانسانهامنجملهزنوشوهریفکرم
د.یرودکهدرصدددرستکردنخودبرآیمیشتریندواحتمالبیبیخودرابهترمیبهایطرفمقابلع

دخودتانراعوضیکنیدسعیاولبایوددرهرمشکلنبودکهاستادگفتهبیهمیکردبرایآنافکرم
زوشفافعملیینۀتمییگرانمثلآیدید.آنوقتبرایراازخودتانشروعکنیکرده،اصالحوپاکساز

درید.وقتیدآنهاراکنترلکنیابخواهیدویکردهباشیاینکهدرعوضکردنآنهاسعیدبدونایکنیم
رنسبتبهخودینتصویمواینیبیچشماوافتادهمیکهرویزیرچیومتصیکنینگاهمیچشمکس

استدرچشمخودمان.پسیم،آنچوببزرگینیبیمیارکوچکاست.پساگرپرکاهیبسیئیش
خودویمواولتمرکزمانرویاوریرونبیداولچوبراازچشمخودمانبیم،بایدیدیپرکاهیوقت

چوبیگریدیبعدرو بباشد. تصویکه آمد، بیرون از بخود خود کاه صلحبازینمیر راه و رود
کردندوبس.یدندوآنرامحکوممیدیمیگریفقطپرکاهرادرچشمدیشود.آنّاوابیم

کورقۀکاغذکهآنهارایهمبجزیوصلووصالینبودکههرچندآنهاجدانبودندولیجهایونت
شودیکنندکهاولسندطالقامضاءمیدند.مردمفکرمیدیشاننمیددرزندگکریزنوشوهراعالمم

یگریشودودردلطردکردندیرود،امادرواقعاولتعهدشکستهمینمینازبیوبعدتعهدطرف
هکردکیردوقطعکردننهامضاءکردن.آنّافکرمیعنیرد.طالقیگیافتدوبعدطالقانجاممیاتفاقم

نکهغروریباشدتابهتعهدومحبتاولشبرگردد،غافلازایابیبرایتوانستشوکیدطالقنامهمیشا
چ.اوسالهایاهیااولباشدییابیخواستدرزندگیرقابلبرگشتکرد.آنّامیوتعصبآنهاآنراغ
نطوریوخودرابهاشتباهاهدبهاومقاماولراندیستاگرابیکندکهمهمنینتوانستخودراراض

تهاوبدوناجبار یدهدتافارغازمسئولیانتخابمیآزادیگربهابیکباردیقانعکردهبودکهباطالق
دیکنم،شایبندمحبتتوپارهم"موانتخابخوداورااولقراردهد.بقولمعروفیازدواج،باتصم

وبهمنزد خورَد ابیبنظرمیتبعدهموق"م.یکترشویگره گرفتودوبارهینتصمیایآمدکه مرا
آنادرستفکرمیدیکسالدوبارههمانآشبودوهمانکاسهوطالقیازدواجکردند،بعداز یگر.

یعنیدادیدانجاممیکهباینکارراوقتیستد،اماچونایازدواجبایخودبرایارهایمعیدرویکردکهبا
توانستمحکمینمینداشتووقتیمحکمیپایدادهبود،بعدازازدواججاقبلازازدواج،انجامن

آخریبا از یستد میعنینحربه استفاده هیطالق آنّا اما ابیچوقتحتیکرد. طالق از ازیبعد را
رفتیپذیر،مییدتغیستسالبازگشتاورا،بهامیشردوقطعنکردوبارهاوبارهابهمدتبیزندگ
ننوعباهمیداشتهبود.اگذاشتهونگهیگرانرادرابهاموسردرگمیماشتباهبودوخودودنهیکها

داد.یبودنهمقطعاًخداراجاللنم
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اب و قدردانیآنّا با رابطه مردمشهرشاندر مثلقدردانیمثلاکثر آنچهدارند، ویاز همسر از
نکهقدرآنچهخدابهآنهادادهبودیایکردند.آنهابجایمد،عملورفتاریفرزندانشان،برعکس آنچهبا

تحتتأثیم نظراتدیدانستندو انگیر با هایگران نمیزه قرار  حرفینامعلوم برعکسبه گرفتند،
آنبرکاتیدادندوکمتربفکرنکاتمثبتوبرکاتوشکرکردنبرایتمیشازاندازهاهمیگرانبید

رو آنها یبودند. بفکر بایوحرفمردم آنچه زندگیکردندوحتیدحسابمیشاز آنها یبخاطر
ماندیادشانمیکهبینندوخاطراتیبیدهبودکهاصوالمردمفقطحالرامیکردند،اماآنّابهتجربهدیم

خاطراتقر براحتبیاکثراً آنها شودوبهیعوضمیدشاندرموردمطلبیفکروعقیالوقوعهستند.
یاسینماوافرادسیسیهار،ستارهیرود.چقدرمشاهیرونمیابدخاطراتازذهنشانبیخوبیحترا

ازذهنهامحوونابودشدند.ویبودندوبعدازمدتکوتاهیاندودرزمانخودبتمشهورآمدهورفته
دهبودیرابهطالقنکشاندغلطآنهااستفادهنکردهبودوکارشانیندیکاشغرورازایکردایبازفکرم

بعنوانیکشیاوقتیو فروتنیدفقطآنرا بخشیقبولکردههمدیکزنگخطربا دهوبهفکریگررا
دودشمنیتاغروبآفتاببهسالهاکشینطورنشدوبخششبجایآمدند.اماایاصالحمشکالتبرم

افت.ییادیمجالز
نگاه اورایآمدجزاستادهیدچونبنظرمیکشیبهشاگردانکالسانداختوآهیآنّا چکسدرد

حتینم زیبیفهمد سالها که سرگروهها زندگیشتر خودشان بخصوصاگر بودند، دستاستاد یر
گذاشتهبودندکهدرطالقافتادهیمحکومکردنکسانیداشتندتمامتمرکزخودرارویموفقییزناشو

شددرکیکهباعثطالقمیدهبودندونهدربارۀظلمیالقفهمبودند.آنهاعمقدرداستادرانهازط
بودندیتوانستندداشتهباشنداگرآنراتجربهنکردهبودند؟درکالسکسانیداشتند.چطورمیحیصح

بهیدیگرامیقائلنبودندونهدیخودارزشیگربرایاغلط،دیهادرستتینمحکومیکهبخاطرا
توانستغروریماندهبودند.اگرمردمطلقهبود،نمیازهاگرهنوزدرکالسباقبهترداشتند،تیزندگ

زشکسته خردتروخردترمیرپایاشرا آنرا فراموشکندواگرزنیشاگردانکههرروزه کردند،
واستادتنهایکرداو،ابیدرجامعۀشهرمحبت.آنّافکرمیمطلقهبوددوبرابرمطرودجامعهبودحت

برآنهاچهگذشتهاستوچراچنیدانندحقیهستندکهمیکسان گرفتند.آنهاقضاوتیمینتصمیقتاً
مویالقدسدادندواوترمارملزمکردنرافقطبهروحیتاختیرابعهدۀاستادگذاشتندودرنهایاصل

د.وهرچندینجامیچوقتبهوصالنیآنهاهیینجدایشانآوردهرچندکهآخریبرایبخششوآزاد
آنهاید بردنیادایگرفتندکهراهازدادیراما داد،بخششبودآنهمبخششیاغلبهمیمانشانکهآنهارا

5-3:17د.لوقایرسیگنمیرشبهتهدیچوقتکفگیکههیمکرّرونامحدود
وبخصوصدریورکلبطیخبودهوهستندولیتاریدرطیکردهرچندکهزنانظالمیمآنافکر

اوخواندهبودکهیگرفتندوحتی،مظلومقرارمیطفرهنگیرشرایشترزینزنهابودندکهبیشهرآنّاا
تحترفتارظالمانهدریکیدادکهازهرچهاردخترنوجوانحداقلینکشورهاآمارنشانمیتردرآزاد

لمختلفطالقکمتربودوهرچندکهدریبدالن،یشازایگرفتند.سالهاپیمدرسهومحلکارقرارم
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هرینبودکهبطورکلیلکمبودنطالقایازدالیکیست،امایمجرمنییکنفربهتنهاییچطالقیه
لۀآندرصدطالقراکمیبودکهانسانهابوسینراهیحقطالقبامردهابود.ایچندزنهامظلومول
کهزنهادرخارجازخانههمییزنهاهمحقطالقدادهشدهوازآنجانزمانهبهیکردهبودند.امادرا

کنند،یرظلمزندگیخودهمزیخصوصیخواهندعالوهبراجتماعدرزندگیگرنمیکنندودیکارم
یجهانیکاشقانونیکردکهایآورند.اماآنّاآرزومینند،آنرابعملهممیبیچارهرادرطالقمیوقت

براوجودد میانتخابصحیاشتکهمردمرا تعلیحهمسرآماده بهیممیکردندوبهآنها دادندتا
رندکهازحقطالقشاناستفادهنکنند.یادبگیگرظلمنکردهیهمد
ینبهآنهاقبوالندهشدهبود.برایایفبودند،ولیروضعیش،زنانهرچنداسیدردوهزارسالپ

دستباشندومقامدومرانسبتبهمردداشتهباشند.درآنزمانحقطالقفقطریبودکهزیآنهاعاد
گونهاست.امااستادچهدرحرفوچهدرعملنیکشورهاهنوزبهمیبامردهابودچنانکهدربعض

کالم با هماهنگ او واقع در طالق مورد در داد. نشان آنها به را مرد و زن ارزش بودن برابر
همگفتهبودکهازطالق8و7:11ی،مت5-3:11رامحکومکرد.مرقسیگدلاشسنیشگیهم ،اوقبالً

دانستکهظلماستی،چوناوم12و11و1:1شیدایشتر.پیازظلمبیمتنفراستوازظلمهم،وحت
طالقم به مالکیکه کرد. طالقابراز از هم ظلمو از هم را خود تنفر ول11:2یانجامد، یوقتی،

ازیدبرنیطالقداد،جواباوتأکیتوانبههرعلتیامیدندکهآیامتحانازاوپرسیونازرویمذهب
یکیشدنزنوشوهربود.چونبایکیازطالقاستوآنیریازدواجبودکهالزمۀجلوگیاصل

شد.یگرسؤالطالقدادنمطرحنمیشدنبودکهد
نجهتید.وگفتازایشانرامردوزنآفریدکهخالقدرابتداایامگرنخوانده"اگفتنبهآنهیبنابرا

نبعدازآنیکتنخواهندشد.بنابرایونددوهردویشبپیمردپدرومادرخودرارهاکردهبزنخو
4-1:11یمت"وستانسانجدانسازد.یکتنهستند.پسآنچهراخداپیستندبلکهیدون
ندازند،ینبودندکهاستادرابهتلهبیایدهبودندوفقطدرپیشدنرانفهمیکییالفانکهمعنمخ

خواستندچونیدادنطالقنامهمیداورابراییتأیعنیدندیپرسیجسمانییبازدرموردطالقوجدا
دندپسازبهریسنپریکرابطه.بنابرایآنهافقطمذهبوقانونبودنهیهمازدواجوهمطالقبرا

دنقلبسختآنهابودیدهندوجداکنند؟جواباستادبادیاامرفرمودکهزنراطالقنامهیچهموس
شرطاصل بیکه زنا طالقرا موجّه متیو 3-1:11یانکرد. اگر واقعگفتکه در و ستندینیکی،

ایدندکهآیتحانکردناستادازاوپرسامیزۀغلطوبرایونباانگیمذهبیتوانندجداشوند.بعبارتیم
دگفتمخالفآنوآنهاگفتنداگرخدایدیامخالفآنواوکهدلآنهارامیخداموافقطالقاست

خرابهسهیشقانونگذاشتهاست؟آنوقتاوباجوابشدرواقعتاریمخالفطالقاستپسچرابرا
ض.قبلازگناهبریعت،ودورانفیگناهودرزمانشرمکرد،قبلازگناه،بعدازیقسمتمجزاتقس
درکارنبود،امابعدازگناهدلانسانهایشدندوطالقیکیازدواج،زنوشوهریطبقارادۀخدابرا

بهم باشریسختتروسختترشدوظلموطالقها بهمیانآمدوخدا یانآوردوبرایعتعدالترا
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ضاستکهمافوقعدالتاست،پسطالقرایگفتکهحالزمانزمان فطالققانونگذاشت.آنوقت
الازنظرخداودهیایمنعکرد.هرچندکهعدمطالقمطلقوازدواجموفق،الگویمحدودترونهبکل

نشالزمداشتندبهآنهایانجامفرامیراکهبراییدقدرتهایانسانبودهوهست.خداکهزنومردراآفر
باتصمدیبخش اوبهآنهاقدرتدادتا نی. اولگذاشتهتایگریازهاواحساساتدیموارادۀخود را

تواندباهمسریآنکارنکندنمیردورویمرانگینتصمیایاشوهریشوند.اگرزنیکیبتوانندباهم
 بیکیخود فاصلۀ و کمیشود آنها چن با دیکم افراد و میزها پر جواباسیگر واقعشود. در تاد

دلیبودچونحتیکلیدستورالعمل تنها که فقطهمبسترشدنبایزنا نظرخدا لطالقذکرشداز
افکارگناهیادیستوابعادزیگرنیشخصد آلودانسانبهآنداردکههرچهزمانجلورفتهاست،

ازهمبستریبخشیادیزیشاخوبرگها را بلهبرادیکشانیعتریبهابعادوسیدهوزنا خدایهاست.
کندچوناوراکهینبودنباهمسرزناست،چنانکهخداقومشرانسبتبهخودزناکارخطابمیکی

دوست خدا بود. نداده قرار اوستاول پادشاه و دنیشوهر دشمنیبا را بحسابیا زنا خودشو با
ددردلخودبااوزناکردهاست.ندازینظرشهوتبیدهرکهبهکسیگوی،وم4:4عقوبیآوَرَد.یم
28:5یمت
دادندویممیتعلیعتیوشریمقدسراقانونمطالبکتابینشاگرداناستادهمبودندکهبعضیدرب

براساسفیبعض مثآلبعضیرا لیااستفادهنکردنازجواهراتووسایهاپوشاندنسرزنهاویض.
ساراازیدرکلیاشبانیهبااستنادبهکالمخداحقحرفزدنونکیاایکردندویشراقانونمیآرا

کازشاگردانیچینجاستکههیکردند،اماتعجبایمنعمیطیاطالقرادرهرشرایگرفتند.ویزنهام
کازشاگرداناوبهیچیخهیتاریادرطیآورد.آیکرددرنمیگناهمیاستادعمالًچشمخودراوقت

زنیه یچ با نکرده شهوتنگاه نظر و هیبودند؟ تصویا گناهیچ تلویآلودر مجله، یزیدر و ایون،
گاهگاهدهیمختلفندیتهایساوب زنایبودند؟پسچرا فاشمیگناه نکهچشمیشدبدونایآنها
درآوردهشودویننبودکهعمالًچشمکسیدانندکهمنظورخداایدرآوردهشود؟چونهمهمیکس
کنندوفقطاستادیشاگردانهمگناهمیگناهوعواقببدآنداشت.بعالوهحتیدبربزرگیتأکفقط
کاملاستوبس.درواقعآنچههمدرقلباستاددرموردطالقبود،محکومکردنزنومردیالگو

داردوتمارادوستیریشازهمه،ماوخیتخداکهبیشناختشخصیبودبرایمینبود،بلکهتعل
نجامدوخانوادهیدتاازدواجتانبهطالقنیکنیدوریدوازظلموسختدلیشویکیدباهمیگویاوم

امااوخوبمیازهمنپاشدوجلو یادانستکههرخانوادهیعواقبوحشتناکطالقگرفتهشود.
ههمۀزنوشوهرهادانستکیکنند.اومیتمخصوصخودراداردوهمهقلباورادنبالنمیموقع
ست.چهینیازگناهوعواقبآنکافیریجلوگیکنفربرایمیشوندودرازدواجتصمینمیکیباهم

ازطالقدارد.بله،یشتریادامهدادنصدمۀبیمواردماندندرازدواجوبهظلموسختدلیبسادربعض
بودکههرکسیکلیبلکهدستورالعملنبود،یعتیجواباستادجواببهتمامابعادطالقبصورتشر

شناختشخصیبا با زندگید در آنرا او داشتنبا رابطه در و دریتخدا همه البته و ببرد. شبکار
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طیکنند.استادباهمهبرطبقارادۀخودوشراینبرده،آنهاراتجربهنمیشانبههمۀابعادطالقپیزندگ
م رفتار یقلبآنها لوقا ا25-27:4کرد. منظور البته استولیننی، یبعضیبرایستکهطالقگناه

ست،بلکهمنظورینطورنیهاآنرادوستدارد.نهایاخداازطالقمتنفراستامادرموردبعضیز،ویجا
یرقابلقضاوتاستوتنهاخداوندقاضیغیگریشازهررابطۀدیناستکهرابطۀزنوشوهربیا

ااجازهیشاگردانشعملکندویدخوددرزندگیتواندبهصالحدیملاستکهمدانکاشیعادلوپ
رد،بلکهمافوقآناست.اوهمانطورکهیگیند،چوناونهتنهادرقالبقانونقرارنمیایدهدطوفانهاب

دبری،درکالماستادچونتاک28و27:2زهست.مرقسیعتنیشریصاحبسبّتاست،صاحبتمام
مینیبیممثالًنمینیبینکتهبهنکتهنمیهادستورالعملیادیزیزهایعت،دربارۀچیهبودونهبرشررابط

در ازطریکهاودربارۀ توجهبهتمامکالمشویقیقپزشکاندستورالعملدقیافتشفا با اما بدهد،
شفابهاویدبرایمکههرچندبایدانیتاوشفادهندهاستمینکهدرنهایتاووایشناختشخص

نمیتوکلکن همرد ازپزشکانرا استفاده اما وسیکنیم، میالهیموآنرا چنانکهینیبیازطرفخدا م.
قوانیهم انجام دربارۀ سرزمیناصلرا صورتیکنیتمینهمرعاینهر مغایمدر خدایکه کالم با ر

ازیاکندتاگمشدهیادهکندواستفادهمتوانداستفیزمیناستکهخداازهمهچینباشند.لُبمطلبا
انی،روم14:14لیابدستآوَرَد.دومسموئیمقدسرادردودنیات،آرامشوشادیاوگمنشودوح

14:5عقوبی،3-1:13
کهباعثیایقبود.دوستیصادقانهوعمیشدنودوستیکیدنبالیآنّادرازدواجباکاظمواب
درزندگیمآرامییزندگ اودنبالسادگیبرایشد. ویاونهجاهومقاممهمبودونهمالومنال.
یآرامش فقطدر که همسرشامکانیکیبود با میپذبودن سلیر امثال یشد. او15-17:15مان اما ،

نچشیناحساسدوستیاشاییچوقتدررابطۀزناشویه اوکهزنیصادقانهودوطرفهرا بود. یده
دادهبود،درروابطشیسادهدلبودهوزندگ بهخدا سادهیادگرفتهبودکهخداحقیشرا دالنراقتاً

میکندواسیمحافظتم آزاد آسایرانرا همانطورکهدرموردکاظمبطورمعجزه ازییسازد. را آنّا
آنّاتفکرید.براینبرگردانرابهشهرشایابیی،بطورمعجزهآسایرونآوردهبود،درموردابیشهرشانب

برایبهمحبتوکارها زندگیایخدا آرامشدر لذتبخشبودچونخدایشبسیجاد یاوخدایار
وقتیمافوققانونخودشعملمیبودکهمافوققانونوحتیبیعج رندیگیدونفرطالقمیکرد.

دعوایبعلتتلخ و براییهاها بوده، ازدواجشان دوران در موردیبسشانیکه در سختاستکه ار
باروابطینیریشیانتقامگرفتننباشندوزندگیگربخششوآرامشداشتهباشندودائمدرپیهمد
دیصح فیحبا بخاطربخشش، درموردآنّا اما درزندگیگرانبرقرارکنند. ش،یضوعملکردخدا
آنهایبرقرارشدکهاحتراموقدردانیطوریناووکاظموابیوصلحبیبعدازطالقدوستیمدت
یشدهبود.کارهاید.انگارتنهامشکلآنهاازدواجشانبودکهباعثآنهمهناهماهنگینبرابرگردیچند

شیتواندرقالبقانونقرارداد.درموردکاظم،نهاو،کهبهخانوادۀپدریباستواورانمیخداعج
دانستندیگرراهمنمیچکدامحاضربهطالقنبودند،اماقدرهمدیدداشتونهآنّا،هیشدیابستگو
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دارشدن،کاظمکهدرشهرشانقدرتداشتازدواجنکردهبودند.وبعدازبچهیزۀدرستیچونباانگ
د.یشرانخواهددیهابچهیگررویکردکهاگرفکرطالقبکند،دیدمیرد،اوراتهدیهاراازآنّابگبچه

خواستبهآنجابرود.یتوانستونهمیکهنهکاظممییرونبردبهجایهارابمعجزهآنّاوبچهخدابا
بازگشتبهشهرشیبرایلیچدلینکههیباایشکاظمبرگردد.وامادرموردابیتوانستپیآنّاهمنم

سالها زندگینداشتو آنجا از وابستگیسالدور تازه و بود فرنگهمیادیزیهایکرده شهر در
پشتسرشراخرابکردهوبهشهرشیرغمزماننامساعد،کارشرارهاکردوتمامپلهایداشت،عل

رشدهبودهریگردیمانبرگشتدیکهپشینانکهخدااورابردهوروزیناصرارواطمیبرگشت،باا
دکهیندینبارهموافقبود،اماباایچندکههنوزاصرارداشترفتنشازخدابود.البتهآنّاهمبااودرا

دررفتنیدکهقلبابیدیتراراهچارۀآنهاقراردادچونمینهدایصبرخدابهسرآمدهبودواوا
"م.یدیخدابرمارخنهکردچوناورابحسبقانوننطلب"دیگویموقت.داوودمیدررفتنهایبود،حت
نبودکهدریدندایطلبیدبرطبقآنخدارامیبایکهآنّاواب،وقانونشهرمحبت13:15خیاولتوار

دادند.یخوددخالتمیهارادرنقشهیگریتدیدندودائمارضایبخشیگررادائماًمیازدواجشانهمد
اب و ایآنّا بخششو که کردند سختتجربه راه از را جلویدرساستاد دستهم دستدر مان

مانماباعثیمانماوایاستکهبخششخداباعثایامانماراهدوطرفهیاروند.بخششخداویم
مانراکهخدادرقلبمانیگربخششاستکهآنتخمایبخششخداست.ودررابطۀماانسانهاباهمد

ز میکاشته بارور و یاد لوقا ا1-1:17کند. و دنیمانینای، بر مشکالتآنغالبیاستکه تمام و ا
شویم اول ید. بخش5:5وحنا ی، طلبیکدیدن یگر قانون حسب بر خدا اویزیآنچیعنیدن که ست
انجامدهیم آنرا متیخواهدما لغزشخوردنولغزشیدناستکهجلوینبخشی،چونا23:5یم.

شود.وامالغزشیمیخوردوظلمعمدیبخششنباشد،شخصلغزشمیرد،چونوقتیگیدادنرام
باعثخشمدیعنیدادن نبخشدودرنتیشدنکهاحتمالایگریعمداً را جهینبرودکهشخصما

کطرفهاستهمانطوریبخششیمواقعوقتیاریابد.بهرحالدربسیانادامهینجریلغزشبخوردوا
15:1ایافتند.ارمیجهعقوبتخدا،لغزشهااتفاقمیضمردمودرنتیگفتبخاطرقلبمریکهاستادم

ازاستادهمسختگیبعض بهطالقینحقیدندکهکوچکتریترسیتربودندومریازسرگروهها
حویازدواجصحیمبرایکهبدونتعلیادطالقشوند،درحالیکردندمباداباعثازدیبدهندچونفکرم

ایریشگیادامۀآنوبدونکمکبهپ انگارعتبویناصرارآنهافقطقانونوشریازطالق، دوبس.
زنویداد.وقتیکردوشفانمیبعدازمرگ،عملنمیتعجببودکهچرانوشدارویآنهاجایبرا

عتبلکهیست،آنوقتنهبهاجبارشریدنیمفیزاستولیخودشجایشوهربدانندکهطالقدرجا
باهمادامهیبهزندگکنندکهدرمحبتوبخششیانتخابمیبازوباآزادیدیباخواستخودود

آنوقتحت و کند جدا هم از را آنها مرگ تا ایدهند هم آنّایمرگ داشت. نخواهد را قدرت ن
دانستکهخداازطالقمتنفراست.ید،ومیدازکالمخدااطاعتنمایددعاکند،بایدانستکهبایم
ۀانسانهامنحصربفردندوخداهرنبودکههمیراهماستادبهاودادهبودوآنایگریدرسدیول
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بنابهشرای کند.خدامحبتیتمیشهدایکهدارددرچارچوباستانداردهایطمنحصربفردیکرا
نم تحمل را ظلم محبتخدا نزدیاستو نسبتبه طرففرزندانشو بخصوصاز نیکتریکند،

همیعنیاشهیهمسا حتیهمسرخود. مافوقیشرریکهانسانزیدرزمانینخدا عتبودمحبترا
کباشدودرکنترلیخواستبهخدانزدینکههرکسکهنجسبوداگردلشمیعتقرارداددرایشر

-18:31خیشد.دومتواریکند،باوجودنداشتنامکاناتبازهمپاکمحسوبمیواطاعتاوزندگ
و21 وقتی، اردنمذبیماسرائیدوسبطونیا درستیحلدرآنطرفرود درستکردندکهظاهراً

باستیهنکرد.آنوقتچقدرعجیعتبود،خدابهقلبآنهانگاهکردوآنهاراتنبیبرخالفدستورشر
موردطالق،ظلمرادریمبامنعبیباعثشویموحتیکنیعتیدطالقراشریمدرعهدجدیاگربخواه

اییشود،زانیدهمیکهبهبرادرنامیشدکهاگرکسضگفتهنیم.تازهمگردرزمانفییقنمایرتشویشر
دبلکهغذاهمینشخصمعاشرتمکنیاستمگرباشدباچنیگساریامیافحاشیپرستابتیطماع
دبامردیگویمکهمینیبیمیگریلدیراززنادلیعتهمبغیدرشری،وحت11:5انید؟اولقرنتینخور

وجانخودرایاوراآموختهشویخلقهمراهمباشمباداراههاکجتندخومعاشرتمکنوباشخص
بزرگترازییکترازهمسروچهبهایهمراهنزدی،چهکس25و24:22مانی.امثالسلیدردامگرفتارساز

مانماست؟اگریاسارتوازدستدادنایطانبرایخطرناکترازدامشیباخداوچهدامیرابطۀابد
نویاشرابگردنزمیرکجخلقیاتقصیکندویهمیاآنراتوجیخوداصرارکرده،ییندخودرتیکس

بااوبهماهشداردادهنشدهاست؟پولسیاعاقبتهمراهیخواهدعوضشود،آیاندازدونمیزمانم
بهرفتنبهجهمجبوریراکهدنبالاطاعتازخدانبودودرنتیبود،همقلبیمیقدیگروههاکهازسر

رهبرانراموردانتقادیحکمتیوبیتفاوتیکردوهمبیشد،محکوممیامیدادگاهواستفادهازقانوندن
انشمایادرمیدآیپرسینآنهاحلشودومیدبیگفتکهاختالفاتشاگرداناستادبایدادومیقرارم

رودوآنیکند.بلکهبرادربابرادربهمحاکمهمانبرادرانخودحکمیستکهبتوانددرمیکنفردانانی
ایایهمنزدب اولازهمهقصورشما قبولینکهبجایدودومایناستکهباهممرافعهداریمانان.

د.آنوقتیسازیدوبرادرخودرامغبونمیدکهطرفظالمباشیکنیدانتخابمینکهمظلومواقعشویا
آیپرسیم نمید یدانیا که نمد خدا ملکوت وارث فریظالمان نخوریشوند. زیب وید فاسقان را

گسارانوفحاشانوستمگرانوارثیانومتنعمانولواطودزدانوطمعکارانومیپرستانوزانبت
ودخالتیمانینحرفاوهرچنددربارۀبرادرانای،ا5-11:1انیملکوتخدانخواهندشد.اولقرنت

مانداروطالقینآنهاست،امااصولآندرموردرابطۀزنوشوهرایاختالفاتبمرهبراندریمستق
ستکهآنیگروهآنهاکافسریحکمتیوبیتوجهیاوالًظلمهمسرودوماًبیعنیکند.یآنهاهمصدقم

یستکهمحکوماستبلکهظلموقلبظالموعدمرهبرینطالقنیزوجرابهدادگاهبکشاند،اماا
دادخواهیحص که است دنیح دادگاه به را مظلوم میطرف طالق به و ولیا بهرحالیکشاند.
میجدیگروههاسر نه راید آن راه احتماالً نه و کنند دخالت شوهرها و زن مرافعۀ در خواستند
تأیچطالقیدندهیترسیدانستندوهممیم کهاستادبادلییآنهایندحتیدنماییرا دییألموجهتیرا
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دنداصراریدیگروههامنترسهابودکههربارسریکردند.بخاطرایکردهبود.آنهافقططالقرامنعم
منعطالقبطورشر در آنهمشریعتیآنها اشکالایعتی، بودند، میکهخودشاندرککرده کند،یجاد

مییهاتبصره آناضافه یندیکماکردندوکمیبه کاملترعرضه را ایمنخود غافلاز نکهینمودند.
زارواحالزمداردتابتوانییوتمیصروحانیمانتشخیایزهامنجملهازدواجبابیهچیطالقهممثلبق

صیآوَرَدتشخیمانمیندهایکهدرآینبوتدربارۀازدواجباکسیخدارابرایاصدایزویطالقجا
شر نمیعتیداد. خدا خود از درستیکاملتر قدرتپتوان و او با رابطه و اوستکهیشدانیکرد

انه.چونعالوهبرقدرتیهستیدیکازدواجبخصوصامییابرایدهدکهآیمیصروحانیتشخ
م بله، کارند. در آزاد ارادۀ دوقلبودو آنجا در کهیتوانایمعجزاتخدا، بههمهداد را نوعده

بدونینکارراحتینوعدهرادادکهاوایتوانای،امانمتواندازدواجآنهاراحفظکندیقدرتخدام
ازودیریدراطاعتخداستکهدیآنزوجباخداانجامخواهدداد.درهرحالعملکردهایهمکار

باالانداختهبهآننگاهکنند.یگرانباابرویشازموعدانجامشدنآندیاگرپیشوند،حتیثمربخشم
انسانبودکهاوینطورازظلمکردن.اماسنگدلیخداازطالقمتنفراستوهماستادگفتهبودکه

جدا بطالقو یکشانیمییرا دادن نه قانونید چارۀ بعنوان آنرا استاد تازه که گرفتنطالقنامه ویا
تثنیمعرفیسنگدلیبرایعتیشر سته)هریناشایزیمرددرزنشچی،چونوقت1-4:24هیکردهبود.
دهویکردند.(دیکرداوراسنگسارمینکهالزاماًگناهباشدچوناگرزنامیدنهایایکهخوششنیزیچ

شدوبهیرفت،زناکارمحسوبنمیگرمیدیزنباطالقنامهبهخانۀشوهریراند،وقتیاوراازخودم
نم نگاه بدکاره بچشم شانسدومیاو میکردندو داده او فریبه دادن شخصیدیصتشد. از تیگر

حتیخداست،چنانکها کردوبهاویکهدرحیاهیدرموردزنزانینرا نزناگرفتهبودندهماجرا
راستیدیفرصت ماندکهیگرزندهنمیکردند،زندیهراسنگسارمیعتزنزانیاگرطبقشریگرداد.

ضومحبت.یفیعنیهادادهشدعتبهآنیدومافوقشریجدیشوهرشاوراطالقدهد.پسقانون
آنرازناکهیدبهآنهادادودادنطالقنامهرانهمنعبلکهمحدودترکردوشرطکلیجدیاستادقانون

رعلتزناطالقدهدیمهرکهزنخودرابغیگویانتاست،اعالمنمودوگفتبشمامیوخییوفایب
یتوانداوراطالقبدهد.ولیمیگریانتکند،دیخیکیاگریعنیاست.یرانکاحکندزانیگریود

شود.اماچوندرزمانیمحسوبمیازدواجکندزانیگریدرکارنباشد،آنکهرفتهوبادیانتیاگرخ
،12و11:11،مرقس1:11یست.متیاوکافیشود،بلکهعذابطالقبرایگرسنگسارنمیضاستدیف

ازد انگییالستونخسهیدرکارنیشدنیکیواجکردندرخارجازارادۀخدا یهازهیوجودندارد.
بایماستکهحتیضخداآنقدرعظیگفتفیکند.استادمیغلطدرازدواجاستکهقلبراسختم

انجامد،اماهروقتکههردوطرفبخواهندیانسانکهبهظلمکردناودرازدواجمیوجودسنگدل
دوآندوراسهکردهویایانشانبیشودوبهطالقنکشدخداوندحاضراستدرمازدواجشانمبارک

انتآنهااستفادهکردهچشمهردورابازکندویازخیبهمببافدتاپارهنشوند.چونخداقادراستحت
سل امثال بدهد. نشان آنها به درسترا یراه ا13:21مان آنّا فی، زندگین در را ازیبعضیضخدا
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انتکردهوشوهراویدهبودکهزنبهشوهرشخیدهبود.اودیکهازشاگرداناستادبودنددییزوجها
بخش بودودیرا بودکهشوهربهزنخیده بخشیده بودوزناورا بودوزندگیانتکرده آنهایده
شدهبودوآندوبعدازانتحلیلخیداکردهبود،چونتوبهدرکاربودودلیوباصلحادامهپیبخوب

ضاوبهیکردند.آنوقتخداوفیگذارهیشانسرماۀرابطیشدنگرفتندورویکیمبهیبخشش،تصم
خودیازآندوحاضرنباشدکهازراههایکیوست.امااگریانشانآمدوآنهارابهممحکمترازاولپیم

پارهیوجودنداردوبزودییازنخسهالراردکردهوبیضوکمکآسمانینفیبرگردد،درواقعا
یهانرانهورقهیکبودهاست.ایداندآننخناهماهنگکدامیانفقطخداستکهمینمیشود.درایم

داوریقانون نه تعیو ترسناکاستجاینمییانسانها پسچقدر ویکند. خواسته نشستنو خدا
وشوهر اَسبَق.نحقوناحقبودنزنیکردنبیخواستهداورنا

سالهایلیخیاودردرسها18:11کند.لوقایرد،زنامیزنطالقدادهرابگیگفتاگرکسیاستادم
اوبودگفتبرویرند.امابههوشعکهنبیدزنطالقگرفتهرابگینبایقبلهمگفتهبودکهکاهنونب

البتهاویهوشعوهمبرایشت،همبرادایغامخاصینکارمنظوروپیرچونازایهبگیزنزان مردم.
نفرماناوهممثلخوردنگندمدرمزرعهدرروزیبهرحالاینفرمانراداد،ولیکایبطورسمبل
نخودشبود.وهرچندکهاویدهندۀاقتداراوبرقوانشقبلازغذانشانیانشستندستهایسبّتو

ازکالمیااحمزهیدگرفتوگفتکهنقطهیچنانکهخودتعمکند،یخودشقانونشرامراعاتمیحت
هرکسمطابقشرایلنمیگززااوهر با اما هدایشود، اورا رفتارکرده نظرخود تیطاوومنظور

دنارادۀآزادبهیماست،امابخاطربخشیهاانجامشود.راهاوسادهومستقیاشدرزندگکندتانقشهیم
نراهیستاکثراًایشهمطابقارادۀخدانیماتانسانهمیکردناوباخودشوچونتصمانسانوهمکار

مستقیسر و نمیع انجام به زندگیم استدر آسمان در چنانکه خدا ارادۀ و شخصانجامیرسد
فیتواندتکلینازدواجزناکرد،شوهرمیدرحیناستکهاگرزنیماوایشود.راهسادهومستقینم

ااور دادنطالقنامهروشنکندوبا با نامردرجامعهصددرصدانجامشودویدکهاگرایندیا
توانیزهستومیهنیجززناطالقندهد،پسهرکهمطلقهاستزانیگریلدیچدلیچکسبههیه

کالمکند.پسدرصورتانجامکاملیهراگرفتهوزنامیرد،زنزانیزنمطلقهرابگیگفتاگرکس
انتنکردهبودوطردیعت(داشتنطالقنامهبنفعزنمطلقهبودچونخیق)زمانشریخدا،درعهدعت

ض(طالقنامهبهضررزن)مرد(مطلقهاستچوننشانهوهمانندید)زمانفیشدهبودوامادرعهدجد
شدونهدریبودانجاممنمسئلهنهدرشهرآنّاآنطورکهاستادگفتهیانتاوست.اماایخیبرایمُهر

نمیدرشهرمحبتهمایشهرفرنگوحت بودندکهییهاشدومطلقهینقانونصددرصدانجام
زناکارنبود.یاناخواستهمطلقهشدهبودندومطلقهمساویگروخواستهیلدیبدال
عهدعتیروز دربارۀ تکمیاستاد عهدجدیقو با میدصحبتمیلشدنآن و درگفیکرد تکه

رهیوغی،بُعداخالقی،بُعداجتماعیمثلبُعدروحانیهمۀابعادزندگیبرایادیقدستوراتزیعهدعت
ا بزنند،بیدگوشهریدلباسمردانهبپوشد،مرداننباینکهزننبایوجوددارد.مثالً ندوابرویششانرا
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وجودیلخوبیندستوراتدالیهمۀایدکرد.برایبدن(نبایدبرداشتهشودوتَتو)عالمتبرروینبا
م،یشویتمیهدایعتآزادوباروحخدابطورشخصیتشریدازمحکومیدرعهدجدیدارد،اماوقت

یناجتماعینکهموبهموقوانیدباعثجاللخداشودنهایمبایکنیموآنچهمیپوشیم،میخوریآنچهم
مدادهویعتتعلیدآنهارامثلشریخوباست،امانبانهایم.هرچندکهتذکرایعتراانجامدهیشر
یدوهمسروخدا.هرشخصیعنینسهنفراستینمنوالدربارۀطالقکهکامالًبیدکنند.بههمیتأک
الزاماًباعثینجامد.ماندندرهرازدواجیجۀکارشبهجاللخدابیتشودتانتیدازروحخداهدایبا

ن درهویجاللخدا دردخ3شعست. بههوشعمیخدا قینکهدرعهدعتیچشاندوباایانتهمسررا
یدمدتهادرپاکیدکهآنزنبایگویکند.اماخدامیدمیدعدالت،محبتراهمتأکینتأکیاستدرع

اوازگناهباعثید.آنوقتاستکهخوددارینمایمانیشراثابتکردهاظهارپشیکندووفاداریزندگ
شیشودوگرنهمحبتکردنبهاوبدونعدالتوبدونثابتکردنوفاداریاشمخودوخانوادهنجات
ب را میاو فرو گناه در میشتر بخود را حق سختکرده قلبشرا و ایبرد که نجاتیدهد به نه ن

واهدخیشود،چوناونمیاستفادهکردناززوجخداترسمانجامدونهبهعدالت،بلکهباعثسوءیم
یکندکهخدادوستنداشتهباشد.بخششومحبتبهشخصخطاکاربدونثابتشدنوفاداریکار

نجاتنم به پشیاو نیمانیانجامدچون کار عدالتنمیدر به زیستو میانجامد، عدالتدریرا وۀ
ادامهیعنییمانیوعدمپش18:3عقوبیآورند.یرابعملمیکهسالمتیآنانیشودبرایکاشتهمیسالمت

العملازعکسیالعملهوشعسمبلست.عکسیعدالتیوبیبهگناهکهباعثبرهمخوردنسالمت
همدرعهدعت پشیداستکهاگرزن)مرد(حقیقوهمدرعهدجدیخدا باشدهمیقتاً شهیمانشده

مانرایلبپشتخداباشدچونخداقیدباهدایماتبایستوبهرحالهمۀتصمیبخششباقیجا
ند.یبیم

گروههارامأمورکردازاستادخواستکهدرموردطالقصحبتکند.استادسریآنّادرکالسبعد
گریدیکانتهابهانتهایحاتآنهاازیحبدهند.جالببودکهتوضیاندتوضادگرفتهینبارهآنچهیکهدرا

دراکهخداازطالقمتنفراستگرفتهبودندوقسمتاولحرفاستایطبود.بعضیوازافراطبهتفر
قسمتدومراکهیستوبعضیزنیجایچصورتیکردندکهاصالطالقدرهیدمیتأکیآنبطوریرو

ازظلممتنفراستگرفتهبودندوهرباال ظلممیچشمابروگفتنیخدا خواندندوجوازطالقیرا
هافقطنزنوشوهریاجهامشکالتوجودداردوخوشبختترکهدرهمۀازدویحالکردند.دریصادرم

هواساسازدواجیدرصدتفاهمدارند،اماصحبتبرسرمشکالتدرازدواجنبودبلکهبرسرپا51
ست.آخراوساعتهابااستاددریکردکهاستاددرچهفکریدادوآنّافکرمیبود.استادبههمهگوشم

دنلبخندیکردوبادینافکاربهاستادنگاهیدهبودوباایدیعملیدوکالسهانبارهصحبتکردهبویا
قلبشآمدچونفهمیاوشادیلبهایرو مثلهمیدر تعلیدکه ایشه نبود. تعادلدور از نیماستاد

بهافراطوتفریدرحضوراوتعلیشهحتیاستادبودکههمیدشمناصل اودریکشیطمیماورا د.
درموقعینیازیکهنییگر،درجایاجهممثلموارددازدو مارایندازیتخطرناکبیستخودرا م،
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نحرفیخورد.البتهاینمیانکهخدامحافظماستوبهماصدمهیکندبهاستناداینکارمیقبهایتشو
برا فرزندکهشخصبهاستنادیفرزندانشوجوددارد،امادرصورتیاودرستاستوحفاظتخدا

1-12:4یتقرارندادهباشد.متیامتحانخداخودرادرآنموقعیبودنوبرا
کالسها برایدر استاد بتواننددلیایبحثآزاد، کندتا آماده شاگردانرا بهیلامینکه را دخود
نتخابرابعنوانمخالفآنموضوعایاکموضوعوعدهیرابعنوانطرفداریند،افرادیگرانبگوید
دیم از که ایکرد البته دفاعکنند. براینبیدخود دالیایشتر با اعتقادشان کهخودشاندر لینبود

اآنهاینکهبامردمبحثوجدلویایدطرفمقابلراهمدرککنندنهبرایتشوندودیمحکمتقو
محکومنما جالبایرا بودکهبخاطرتعادلعجیند. کهیدبود،درهرموردکهدرکالماستایبینجا

اورند.وفقطخودیلبیاستاددلینکاتخودازحرفهایتوانستندبرایموردبحثبود،هردوطرفم
نکاررایکند،ایتوانستبعدالتداورینکهمیکردوباایاوبودکههردوطرفرابطورکاملدرکم

کرد.ینم
ب یآنّا که آورد بنیکیاد استاد شاگردان زکراز میام میگفتوقتیا جمع خدا بنام ما م،یشویکه

لۀیهاجمعندکهصورتجلسهبردارندودرصدرمجلسخداوندبوسگرداگردمانفرشتگانبادفترچه
رهبرروح میمیالقدسجلسهرا اوقلبهارا ازیعنیدیآیرونمیقلببیادتیندوآنچهاززیبیکند.

رهبراناستاگربخواهندبدونیبرایمیتعظیردد.پسچهمسئولگیشودمکتوبمیزبانخارجم
تعلیالقدسوازدلخودشانبجاروح زکریدلخدا بهفکرفرورفتهبودودر11:3ایمدهند. آنّا ،

م،انگارآنچهگفتهشدهوینگاهکنیزمانیتوبیکردکهاگرهمۀاعصاررادرنورابدیفکرشتجسمم
نینکهایبستهبهای(ودرروزداوریازانرژیباشند)بصورتیدرفضاموجودمیدهمگشویگفتهم
توانردیردچونمیگیندۀآنصورتمیگویبرایابناکنندهبودهداوریمخربویکسیبرایانرژ
افت.البتهیرشۀآنرادیریاسالمتیوۀآن،فسادیخدنبالکردوازمیتاریابنارادرطیویآنخرابیپا
خداکهداوراستکامالًآشکاراست.یشهواضحنباشدامابرایانسانمحدودهمینردپابرایدایشا
تخدادادهشدهیاردطالق،امابدونهدایدوییکهدرتأییها،چهبسامشورتهاومشاوره31:12یمت

نبارههمیمشورتدادنمواظببود،امادرایرادبیاند.البتههرچندکهبابودهیبناباعثخرابیوبجا
بخشد.یخواهدکمککندحکمتمیکهمینگردوبهکسیبهقلبهامیداوریخدابرا
اعتدالعجیتعال ایبیماستاد قدرتیناعتدالاودرهمهچیداشت. منجملهدرروابطانسانها ز،

آنّادرحال ادیکرد،ناخودآگاهبیفکرمیوروابطدرزندگطدرهمۀابعادیکهبهافراطوتفریداشت.
لیاهمهباطلاباطیشخودگفتدنیاوگذاشتوپیمافتادوخودشرابجایمان،آنپادشاهحکیسل

نگاهکردمود کهآنقدربرایدممردیاست. مگرفتهبودکهیدرخانوادهتصمیزودرشتیهرریرا
مجردشدیرد،اماوقتیمبگیدکاشمجردبودتاخودشتصمکریزنشبدوناوفلجبودوزنآرزوم

یلاستچونکسانینهمباطلاباطیدمکهایردودیمبگیشتصمیداشتکهبرایکردشوهریآرزوم
پنداشتویراکهخودرادانامیدماحمقیدانند.ودیکهبرکتازدواجرادارندقدرهمسرشانرانم
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ستکهخودراآنطوریلاستچونکینهمباطلاباطیدمکهایدودیدیقمراکهخودرااحمییدانا
متقابلبودویقواحترامیعمیناووعروسشمحبتیراکهبیدممادرشوهریند.ودیکههستبب

عروسمیوقت خانۀ به شوهر طوالنیمادر هم چقدر اویمیرفتهر التماسبه عروسبا ماند،
نقدرینشانایکهبیکردکهخوشابحالمادرشوهروعروسیند.مادرشوهرفکرمشتربمایگفتکهبیم

اماایجداشدنازهمرامیستوبعدازدوسهروزباهمبودنآرزویمحبتن نهمباطلیکنند،
رایدممادریکشند.ودیگردردنمیدردهمدیمحبتبرایلاستچونمادرشوهروعروسبیاباط

بهتررایابهتروخانوادهیلکندوامکانزندگیختهبودتاتحصیدخترشریشرابپایندگکهتمامز
مادربودیدمکهبیرادیرد.ودختریادبگیوقتنداشتمادرشدنرایداشتهباشد.آنوقتدخترحت

یبهتروازدواجیکردهبود،اماوقتنداشتبهمدرسهبرودوزندگیانشمادریاطرافیوخودبرا
راقلبیلقلبیلاستچونباتحصینهمباطلاباطیکند.ایخودمادریهابچهیداشتهباشدتابرا

یزدرجایدمکههرچیخودشندارد.ودیزندگیبنایبرایتوانساختوقلبمادرانهوقتیمادرنم
باست.یخودودرتعادلز

گروههاسپردهبودتاگلهکهاستادبهسریتیئولگشتوداشتبهمسیاستادمیافکارآنّادرحرفها
ردودماستکهیدوکالماوشمشیکرد.بله،خدامارابشکلخودآفریکنندفکرمیرامثلاوشبان

ازکالمیاستکهوقتیردودمیراند.زبانماهممثلشمشیمیگرمیکندوبادمدیکدمزندهمیبا
موآنرابزبانیاگرفقطبهبُعدعدالتآنفکرکنیعنیمیبکارببریعتیاشرماگرآنریکنیخداصحبتم

رباعدالتنباشدیکهمغایم،بشرطیعوضبکارببریضومحبتبیراندواگرآنرابافیمیم،میاوریب
ردودماستاماخارجازآنینشمشیکند.چونهرچندکهمحبتطرفمقابلعدالتدرایزندهم
کسینریشمش تنها صاحبایست. مینشمشیکه کامل بطور آنرا استفادۀ استو دودم ویر داند

ازویتواندازآنباحداکثرمنفعتاستفادهکند،خودخداونداست.اوستکههرکسرامطابقنیم
دهشد.ردودمکالممبارزهکردوبرنیلۀشمشیطانبوسیابانباشیکند.خداونددربیتمیتشهدایموقع

مانمابهیطانباکالماووبااعتبارآنمبارزهکند.وجنگاوبامابرسراینداردکهشیپستعجب
نیمکهچطورازایتشویمکهازاوهدایریادبگیمویریادبگیدازخودخداینکالماست.پسبایهم

کنیشمش استفاده لبۀعدالتآنبرایردودم از استفاده فیم. قطدردستخداونداستچونزدن،
مکاشفهیماناناستکهمیایبیعتبرایبراساسشریداور وبرا15:11کشد. ستکهیمانداریای،
کهباعثیمی،تعل11:2،11:1مخداراعوضکندوخودرادرجنگباخداقراردهد.مکاشفهیتعال
درزندگیهانآوردناستانداردییپا مانداراندرازدواجوخارجازازدواجیایاخالقویمانیایخدا

کهقدرتویعتیمشریمانسستکند.وتعلیگرانشدهوآنهارادرایکهباعثلغزشدیمیشود.تعل
روحیهدا زت را میالقدس سؤال هدایر و قدرت بایتیبرد. بوسیکه سرید برالۀ انجامیگروهها

یریشگیدرستوپیازدواجها ایجارازطالقها نه بایشود را آنها نکهفقطبعدازمرگازدواجها
نگهیتنفسمصنوع زنده بودهظاهراً بله کمدارند. فیاندتعداد به حتیکه بایضخدا سالها بعداز
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اتهمۀمردگانراینتجربیتوانبراساسایاند،امانمافتهیباالَخرهجانگرفتهوشفایتنفسمصنوع
مصنوعیرو تعلیتنفس بلکه روحیگذاشت. از تشخم روحانیالقدس، ارزیص و مرتبیابی،

نکهیرسد.خالصهاینمیبردوکارازدواجبهتنفسمصنوعینمیازبهطالقراازبیازدواجهاستکهن
حتیمذهب مسیمذهبیون، استانداردهایحیون شریزمیبا طبق بر و زندگین ویمیعت کنند
استاندادهیبخش فیآسمانچوننهدرشریردهاشدگانبا بلکهدر یضخداونداستکهدرهایعت،

شدنراکهالزمۀیکیمانداراناستتاآنیارایالقدسدراختنبازندوقدرتروحیزمیآسمانبهرو
رسازد.یشانامکانپذیازطالقاستبرایریجلوگ
وراستیاستادم حقهستموفقیعنیاتهستمیوحیگفتمنراه حقاست. ازیکیطخدا

تکتابمقدسیبهحقانیگفتکهاوکلمۀخداوخودخداست.آنّاشکیوحنامیکشیشاگرداننزد
کهکالمخداوهمانکلمۀنوشتهشدۀخداست،نداشت.چونزندهبودنوقدرتوصحتآنرابا

کساوبرطرفشدهبودیدهبودوهربارتشنگیشچشیاتفراواندرزندگیجزئ کهتشنهی.مسلماً
گرکهیدیهاخودرابانوشابهیخواستتشنگیراکهمیآوردوقتیادمیاوبینوشدولیاستآبم

هانهتنهاباوجودمصرفآننوشابهیوقتیآمدندبرطرفکند.ولیتربنظرمتر،گرانتر،وبامزهخوشنما
شدکهاستادباکالمشییافتآبگوارایۀدرشد،آنوقتآمادیشترهممیاشبرطرفنشده،بیتشنگ
د.ینوشینآببودوآنراهرروزهمیدادوآنّاتشنۀایبهاوم
یدانستچطورکمبودمحبتیتوانستونمید،هرگزنمینوشینآبزندهراهرروزهنمیاگرآنّاا

اوا کهازطرفشوهرشداشتجبرانکند. دریرا یشوهردستمحبتبسوافتهبودکهاگرینرا
نکهعاشقیتروبهتراست؟ایرسد.کدامعملینمییبهجاییزنشدرازنکند،محبتکردنزنبهتنها

امعشوقبدنبالعاشقبگرددویابدویوعشقخودجاناورادریبدنبالمعشوقبرودوبافداکار
شرادرکمالویردوزندگیادبگیازاودهبودتایبماند؟آنّاباتمامقدرتبهاستادچسبیعاشقمخف

شدیراکهاوسرگروهمییاتنزداوست.روزهایدانستکهکلماتحیبهانجامبرساند،چونمیپر
اگرهمفرصتیدرسآنروزمطالعهمیبرا اما چوناوایبرایکرد، نهفقطبهیمطالعهنبود، نکاررا

تویداد،درسهاباهدایورشدخودشانجاممیگرسنگیم،بلکهمرتبوهرروزهبرایمنظورتعل
بهایداستادجلومییتأ رابصورتیروحانیکردکهبلهخداغذاینطورنگاهمینمطلبایرفتند.آنّا

لۀیهفتهبوسینموادرادرطیدایرکنند،امااوبایتوانندشاگردانراسیدهدوآنموادمیهمیمواداول
لشاگردانبدهد.بعالوهاویخوشمزهتحویینتخابکردهوباتعمقپروردهبصورتغذاالقدساروح
چونارمیشهایهم اهمالکند، درکارخدا درنظرداشتکهمبادا مینرا گفتآنکهدرکارخدایا

ه او است. ملعون کند، نمیاهمال نگاه مدرسه بصورتدرسو درسدادن بلکهیچوقتبه کرد،
شد.هرچندکهاویدعملمیکردننبودوفقطبابهازبریاجیکهاحتینیریشیزندگبصورتروش

غافلمیخودشدرموارد میماندویازانجامآنها اشتباه اشتیکردومیا اما اقدرستعملیافتاد،
کردتابهراهخودادامهدهد.یدنلبخنداستادبازاورابلندمیکردنود
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فکرشب درسیماستادکشیقدیهدرسهاآنّا شد. پیده اآلنبرایکهسالها اما اویشگرفتهبود،
یفتاح،کههردوبرقومرهبریمان،جدعونویدربارۀدوقهرمانایشد.درسیشتربازمیتجربهوب

یابودوبریباصلحوفراوانیکییبرایداشتند،امازندگیعالییایکردندوهردوصفاتوعطایم
جهبرعکسانتظارشبود.یوفادارماندنبهخدا،نتیاوبرایرغمسعیباجنگوکوتاهکهعلیگرید

قوممسحکردهبودویداوری،بلههردومردخدابودندوروحخداآنهارابرا12و8یداورانبابها
کهفروتنبودوجاللخدارااآنیندنی،امادرا32:11انیمانمحسوبشدندعبرانیهردوقهرمانا

احتیطلبیم با را پیدوهمقطارانوروابطخود بود، پسیروزیاطانتخابکرده فراوانکسبکرد.
نیروزمندانهدرایپیداشتنزندگیبراییآخرتنبودند،بلکهدستورالعملهایاستادفقطبرایدرسها

میاهمبودند.ماهمۀداستانجدعونویدن م،امامشکلیریجهبگیمازآننتیتوانیمومیاندیفتاحرا
زندگیا در خودینجاستکه نمروزانۀ را داستان آخر بنابرایدانیمان و مراتبیریگمینتصمیم به

کردکهحتماًیکنند.آنّافکرمیدتظاهرنمیاهوسفیسیعبهواضحیوقایسختتراست،بخصوصوقت
کندیصحبتمیخیافرادتاریوازنمونۀزندگیقیحقیاازداستانهاآنهیناستادمرتببرایهمیبرا

رند.یمدرستبگیخودتصمینندوبتوانندبادرسگرفتنازآنهادرزندگیهاراببیجۀزندگیتاآنهانت
رفتارمردمرایبررویرگذاریدانستکهداستانتاثیفکندچونمیاستاددوستداشتداستانتعر

خودربطیتوانندآنهارادرککنندومطالبآنرابهزندگیکند،چونمردممیاراعوضمداردوآنه
بدهند.
رابطه در ابآنّا دوریهمیاشبا احساسترس، احساساتویشه بر کنترل نداشتن و خدا از

ییرویکرد.نیکماورانسبتبهنجاتشمشکوکمدراوبودکهکمیاعمالشراداشت.احساسگناه
آمدیکمیشد.هروقتاونزدیدهنمیدرآندیچوقتهماهنگیکردکههیراکنترلمیرابطۀاوواب

بااونبود.انگارخطروحآنهایزندگیدرآنّابرایلیگرمیآمددیکمینزدیابیشدووقتیدورمیاب
آخردرشهرآنهامیچنقطۀتالقیه شتریدبیکدامعاشقتراستبانزنومردهریگفتندبینداشت.

خواستندشکارباشندونهینتصورکاذبراساختهبودکههردومینفکردرآنهاایبدود.البدهم
ایشکارچ باطبینباطبی. اما شازشکاربودندوستداردیعتمردانهکهبیعتزنانۀآنّاجوربود،
ابیشکارچ آنها رابطۀ در نبود. جور شیهمیباشد آشه یکداشتکه باشد استشکار بهتر ایا
نید.ایکشیشمیزدوباپاپیکردوآنّارابادستپسمیمیرابازیوهرباررُلمختلفیشکارچ

آنّاآنقدردعاکرده،روزهگرفته،وآخریمطلبآنّاراهمدررُلخودگ خودراینسعیجکردهبود.
سالها،یشانودرطۀرابطیرویوجسمانیروحانیگذارهیرمانهمهسیکردباایکردهبودکهفکرم

شدنیکیدرکارنبودویانکهازابتدارابطهیبکشد.غافلازایشگیهمییامکاننداردکارشانبهجدا
آنناینقطۀتالقیچحتیکهه فکرمیدر آنّا دلیاببود. تنها کهکنترلرابطهویلآنایکرد نبود

آنها استولازدواج متنفر طالق از خدا نبود. دستخدا دریبیدر است. متنفر ظلم از آن شاز
کندوزمانیجهگناهواردشدهوخداآنرامنقطعمیکمظلمودرنتستکمیکهدرکنترلخدانیارابطه
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ستچونینودننانقطاعخشی،واماخداازا8:3ایآنزوجدارد.ارمیهازهیبهاعمالوانگیآنبستگ
داندکهیدهدچونمیشودبلکهدرحفظازدواج.اماخدابهآناجازهمیجاللاودرطالقظاهرنم

شود.یجۀطالقآنباعثجاللاومیجۀآنازدواج بخصوص،کمترازنتینت
م فراوانیاستاد حفاظتمیگفتکه خدا پسیجالل امنبخشد. رایخواهیتمیاگر خدا جالل د

تکنند.یداحساسامنیماندارانبایتهستومردمدوروبراید.هرجاکهجاللخداهست،امنیلببط
دوروبرآنهابودندکهازییشهزنهاینبودکههمیکردایناراحتمیلیکهآنّاراخییزهایازچیکی

قابلآنّامظلومهستندوفهماندندکهدرمینرامیایگربهدروغبهابیدیهازهیاانگیحسادتویرو
بودندریکیینبودکهآندورابجایآنهاایدارند.اماهدفاصلیاجبهمحافظتابیدرمقابلاواحت

مموردتهمتقرارگرفتهویمستقریموغیدانستکهبطورمستقیگرقراردهند.آنّاچونمیمقابلهمد
قتهمانبودکهآنهاید،چوناگرحقیکشیمزجریلیاستفادهشدهاست،خسوءیازنقطهضعفاب

نبودکهاویزیزدرستشود،اماچیکندوهمهچیخواهتوانستتوبهوعذریکردند،اومیوانمودم
ایشدزیدعوضمیبتواندعوضکندوآنچهبا بعالوه میرکنترلاونبود. خواستینمسئلهکهآنّا

دکهیهادشگرانتربود.آنّابعدینازهمهبرایالرفتهبودوارسؤیدهشودزیشدیجاللخدادرزندگ
هارابهمبزندوکندتارابطهیماناستفادهمیایمانداروبیدشمناستکهازایازشگردهایکینیا

یتوگناهابینمسئولینگردد.البتهایتاودرآنرابطهجاریجاللخداظاهرنشودوحفاظتوامن
گرفتومطمئنبودکهدرشناختیرااشتباهمینداشتومقصراصلیهاتوجهلهینحیهابودکهب

نم اشتباه میخود که بود آنّا گناه و نبود. همسرشهمسنگر با او بعالوه یخواستبهروشهایکند.
بهابیانسان میخود ریثابتکندکهاشتباه احتماالً نهمهارهیشۀهردوگناهغروربودکهبهایکند.

،11-18:13ایگرسوهانروحکردهبود.ارمیهمدیوآنّارابرایدوابیانجامیشهگرفتنهامیدادنهاوت
ددریستبایتدرکنترلاونیکردحاالکهدرستکردنموقعیادآنّافکرمیزیاماباالَخرهبعدازسع

ا تعلیمقابل خدا از دعا در دشمن شگرد بگین عکسیم تا صحرد ایحیالعمل بدهد. نینشان
میوۀروحتعلیکروزاستاددربارۀمیادشآمدکهیکردنبود.چونیالعملفقطادامهبهمهربانعکس

آورند.امابدستآوردنیکارکردنکهصبراورابهسرمیبنفعکسانیعنییگفتمهربانیدادومیم
بسیخواستبرایکهمیاجهینت داورانارسختبویآنّا بود. کرده چوندشمنازدوستاستفاده د،
18:14

شاست.یکردآنروزروزآخرزندگیبودکهآنّاازشدتعاجزبودندرازدواجشفکرمییزمانها
م،نهآنطورکهمنیکنیابیمراازاولتابحالارزیاباهمزندگیگفتبینشستوبهاستادمیآنوقتم
م نهآنیبیآنرا میطورکهابنم، میند،ونهآنطورکهدیبیآنرا بلکهآنطورکهتوآنرایبیگرانآنرا نند،

کردوهنوزازتولدشدورترنرفتهبودکهدلشبحالخودشیشرامرورمیوازاولزندگینیبیم
اعمالشنرسیم به کهمیسوختوهنوز بود اوتسلطیگرانیطودیعقوبمحیدمثلیدیده به که

گفتخداوندااگرفقطعدالتخودرابستهبهیماتشقراردادهبودندومیرتصمیداشتنداورادرمس
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طرایوشرایعدالت)عدالتکامل(خودراانجامدهیاگرتمامی،منمحکوممولیاعمالمناجراکن
توانمیمنمتاخشمتازمنبرگرددویدهیهمی،آنوقتخودتگناهانمرافدیاوریهمبحسابب

توبرحسبتمامخداوندهرچندکهگناهکردهیمکهایالبگویمثلدان اما عدالتخود،خشمیام،
هاینخرابیام.اقبلرسواشدهینسلهایگرانوحتیخودراازمنبرگردانچونبخاطرگناهانخودود

بب میبلکهبرحسبرحمعظامنظرکنونهبخاطرعدالتمنشدهینوچونبهاسمتومسمّیرا
1الیخود،برمنرحمکن.دان

بعضیآنّافکرم ادآوردکهباینهوبیکشدوبعضیماندارانکارشانبهطالقمیایکردکهچرا
شرایکهدالیوجود ولیفرقمیطواوضاعواحوالدرموردهرزوجیلطالق، اصلمطلبیکند،
قلبیرو برایباور بدیزنوشوهر باز و است. ازدواجشان میوام خداوند که آورد دشمایگویاد
راههاییگویم ولید است ناموزون بیراههایمن و است. موزون چقدریخودتان که آمد ادش
بعنوانحقیمردمتکرارمیزهاستکهازبسبرایچ آنهارا کنندحالآنکهفقطیقبولمیقتیشوند،

مقدسرابارهاوبارهامانبودوکتابیکهسالهادرایکروزدوستیهستند.مثالًیوفرهنگیموروث
اوزنگزدوگفتم به بود، بدوندهیمقدسدتوانمقسمبخورمکهدرکتابیخوانده امکهنوشته

برگ خدا نمیخواست درخت میاز آنکه حال و اینیبیافتد. چیم میزین فکر او دریکه کرد
نبودکهبدونیمقدسنوشتهشدهبود،اشهرخودشبودوآنچهدرکتابیلهامقدسبود،ازمَثَکتاب

یکمفهومرادارند،امااگربهپایشود.البتهدرنظراولهردویازسرماگمنمییخواستخدامو
دهد،بهیستند.چونخداهمانقدرکهبهانسانوحفاظتاوارزشمینیکیدهشود،یترکشقیبحثعم
نمدرخت هازدرختانرابدستانسانداد،امایاوتغذینکهحکومتبردنیادهد.کمایآنارزشرا

انتخابمییخودبرانسانها ارادۀآزادشاناورا ازسرآنهاگمییکندتامویکنند،حکومتمیکهبا
بله،راهها باراههایست،چونراههایانسانموزوننینشود. کسطحقراریخدادریپدرانشانرا

نجاتخودرایودرگناهبمانیمانگناهکنینداگربعدازایگویدهند.مثالًمیحمیابرآنهاترجیداده
رد.امادریگیخودراازتومیایطخداعطاینشراینددرایگویفراتررفتهمیوحتیدهیازدستم

ست.یزنیاهاصرارکند،بازهمطالقجاکطرفهرچقدردرظلموگنییندوقتیگویموردطالقم
ماراپسیایستعهدوعطایترنازاوبخشندهیماست،وکسیوالگویپسخداوندکهدامادآسمان

ایبستهشدهاستبهمبزند؟آیطیدانددرچهشرایتواندآنعهدراکهخدامیرد،اماانساننمیگیم
دوقسمیاکلراحاللکردهیدشماقسمخوردنبههیگویباحرفخداوندداردکهمینچهفرقیا

قربان مگرهیخوردنبه حرام. قربانیمذبحرا از نجات)ازدواجآسمانینیکلبزرگتر مگر (یست؟
یست؟راههایانیندنیکوتاهدرایباالتراززندگیاتابدیست؟ومگرحینینیبزرگترازازدواجزم

شتراوقاتباقانونیکهبیسازد.قانونیخواهدقانونمیوازآنچهقلبشمقتاًناموزوناستیانسانحق
قلبشاندراتحادباهمیوقتیکنندولیکردکهزنوشوهرهاهمهاشتباهمیست.آنافکرمینیکیخدا

شانرایزندگیوطوفانهایتوانندزندگیوازتهدلبودهاستمیقیتعهدازدواجشانحقیاستووقت
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تقصا چه سختیگر و دردها آنوقتتحمل بگذارند. پشتسر کمکخدا به باشد کدام هر یهایر
اماوقتیشترمیماندکهبیمیازدواجشاندرستمثلپاککردندرخت تعهدازاولیوهخواهدآورد.

انگیودرراستیمیصم و غزهینبوده درازدواجویها اتحاد از مشدنبودهیکیر نیاند، واوریوه ده
حت میآنوقتاستکه بدون شاخۀ آن دهد اجازه باغبان شاخۀیممکناستخود و شود قطع وه

قومیناجازهرابخاطرسنگدلیهودوملتهااتفاقافتادوخداایوندبخورد.چنانکهدرقومیپیگرید
رومی داد. یهود گفتشاخه11و17:11ان خدا بجهتب، تویبریمانیایها و شدند اده پایبا داریمان

کهافتادندامامهربانبرتواگردریبرآنانیخدارامالحظهکناماسختیوسختی.پسمهربانیهست
وندخواهندینمانندپیمانیایزدربیشاننیشد.واگرایدهخواهیزبریواِلّاتونیثابتباشیمهربان
قادراست.پسآنانیشدز وستندودوبارهازدواجکردند،یبهمپییاجدابعدازمدتهیکهحتیراخدا
مانداشتندکهازدواجشانازینماندند،بلکهاینسبتبهازدواجشانباقیمانیایبودندکهدربییآنها

نجهتبموقععملکردندوبازگشتآنهایستوازایقیشدنواتحادشاندراووحقیکیخداستو
نقانونراخداقبالًگفتهاست،امایخوردوایوندنمیماندارپیانبهامیایمکههمسربیدانیرنبود.مید
موخدایداریاریماناشخاصمعیایگراستچونمابرایدیابحثیمانازنظرخداوازنظردنیایب

یکیمانداریکاییخوردوبازندگیوندنمیچوقتپیخواندهیمانمیای.آنکهخدابیقتریارعمیمع
مانیایخودمانهمکهشدهبابیارهایبامعیدحتیحفاظتخودماناستکهبایشود.پسبراینم

یازشناختقلبوصدایترازماست،اگربهعمققیخداعمیارهاینکهمعیم.امابخاطرایازدواجنکن
ۀازدواجهرمآنوقتمسئلهروشنتراست.خدادرباریمبدونشکاورابشنویمکهبتوانیدهباشیخدارس

یاوقتیشنودویالخودحرفخدارانمیکند.امااگرشخصبخاطرامیکساولباخوداوصحبتم
راانتظاربکشد.یجۀخوبیتواندنتیکند،نمیداطاعتنمیشن

کندیدامیباخداپی،هرکسرابطۀشخصییوارجدایختندیبعدازبازشدنراهانسانبهخداور
نخدادرقلبمانوشتهیم،چونهرچندقوانیستیگرنیهمدیعتوبکنونکنبرایرشریگرزیود

برا را خدا کالم استو داریشده تصمیراهنما اما یم، بایماتهر ما خدایکاز با ما رابطۀ از د
بگ ایسرچشمه به عهدجدیندلیرد. میلپولسرسولدر رأیگوید به استاگرید منخوشحالتر

)ینکندومنگمانمازدواج دارم. را مماندارسابقهیکایکنمکهروحخدا را داندویدارکهکالم
داردولیتجربۀروحان درازدواجندارد.پساوهمشخصاًیاستکهتجربۀشخصیانسانیباخدا

هدایا خوشحالینطور که قرنتیتشده اول ازدواجبوده.( عدم ا41و12-18و1-1:7انیشدر او نرای،
میبطر یکهبربندۀکسیستیدتوکیگویهمهوبازمیقحکمودستوربرایدنهبطریگویقاجازه
آقایکنیگرحکممید اونزد ثابتی. ساقطمیخود قادریکناستوارخواهدشدزیشودلیا خدا را

4:14انیدرومیاستکهاوراثابتنما
خداکاملوپاکاست،اماقانوننفسناپاکاستچنانکهپولسرسولاستادادامهدادکهقانون

دهد.یخواهدانجاممیراکهنمیدهدوکاریخواهدانجامدهدانجامنمیراکهمیدکهکاریگویم
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عت)قانونیشریلنبوتشدهاستکهروزیندلیبخشد.بههمیمیروزیروزاستوپیاتپیقانونح
اتویعت،بلکهروححیشریوکلیجمعدستهیهاشودنهبکنونکنیوشتهمخدا(درقلبشمان

توانباقانونویرانمینزندگیشود.اینخدادرقلبهرشخصنوشتهمیاساسقوانتروحبریهدا
یانسانیقدرتها هدایاینبنظرکاملبیدهرچندکهآنقوانیبهانجامرسان فقطبا تروحخدایند.

مصاحبتداشتوبطورشخصتوانیم تشد.چوناوگفتکهیهدایدرروحراهرفتوباخدا
غامدادهیقبلازآمدنشپیاوحت11:11وحنایادترحاصلکنند.یابندوآنرازیاتبیشانحیامتااآمده

مارادرتاشیباشندونهبدیمیسالمتیهادانمکهفکریشمادارممیراکهبراییفکرها"بودکه
روشناست.یاهندیآیماهمهبرایهاواعمالاوبراغامیپ11:21اءیارم"دبخشم.یآخرتام

نگاهمیآخرکالسآنروزبودوآنّاازپنجرهب کروزسردزمستانبود.هریکرد.غروبیرونرا
رهانکردهوکماکاناورامطمئنبودکهاستاداوراهمینبودولیچکالسیبااودرهیگرابیچندد

دانستکهینداشت.اومیاستادششکیزشکداشتبهوفاداریدهد،آخهاگراوبههرچیممیتعل
نورابعدازهرزمستانویانسانهانبودواوبههمۀشاگردانشبهارییوفایاستادوابستهبهبیوفادار

 هبود.کوعدهدادیروشنرابعدازهرسکوتتاریاندهیآ
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