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  سرآغاز

  
 گذشته قرن ربع از بیش زمان، آن از. شدم مرکزي آسیاي مردم عاشق 1982 سال در ازبکستان به سفرم نخستین زمان زا

 علی. است مانده نواز مهمان و گرم همچنان مردم قلب حال، این با. است شده ایجاد منطقه در زیادي ظاهري تغییرات و است
 و راستی در توانند می که شکلی بهترین به دارند سعی مخلصانه مردم از بسیاري مشکالت، دیگر و اقتصادي مشکالت رغم

 واقعی آنچه تا دارند که اشتیاقی براي همینطور و هستم قائل خاصی احترام دلشان خلوص براي من. کنند زندگی صداقت
  .بدانند را است تقلید شایسته آنچه و است حقیقت آنچه است،

  
 زندگی در که داشتم را امتیاز این من. گذارد می اشتراك به مرکزي آسیاي مردم با را من گفتگوهاي از برخی کتاب این

 خصوص به گرفتم، یاد آنان از را بسیاري چیزهاي. ببرم لذت فرهنگشان غناي و نوازي مهمان گرمی از و شوم سهیم هایشان
 مرکزي آسیاي مردم فرهنگهاي و ارزشها از من قدردانی از بازتابی کتاب این. شان مهربانی و سخاوت نوازي، مهمان ارزشهاي

  .است
  

 من از زندگی مهم موضوعات درباره بارها کردیم، می سفر هم با اتوبوس در یا نشستیم می آشپزخانه میز دور به که هنگامی
 پنج کهاین وجود با. (کرد می اشاره فرزندان پرورش چگونگی نظیر خانوادگی مسائل به پرسشها از برخی. پرسیدند می سوال
 اینکه نظیر دارد زندگی عمیقتر مسائل به اشاره دیگر پرسشهاي!) هستم آن یادگیري درحال هنوز اما دارم، نوه دو و فرزند

 را آن عمق حال این با اما نوشت کتابها توان می موضوعاتی چنین درباره. "اینجاییم؟ ما چرا" یا " چیست؟ زندگی معناي"
 به بتواند کردم سهیم کتاب این در که را تجربیاتی و بینشها گفتگوها، ي گزیده که دوارمامی حال، هر به. دهد نمی پوشش

  .کند کمک زندگی خود زیارت در شان سفر در قفقاز و مرکزي آسیاي در دوستانم
  

 من شان،حریم به احترام براي شود، منتشر نحوي به شان واقعی نام که خواهند نمی دوستانم از خیلی که هستم مطمئن اگرچه
 نامهایشان ذکر از کالً نیز مواردي در. گذاشتم جایشان به مرکزي آسیاي از دیگري نامهاي و دادم تغییر را افراد از برخی نام

 محل مثل موقعیت به مربوط جزئیات از برخی که بوده ضروري اوقات گاهی هویتشان، ماندن گمنام خاطر به. کردم خودداري
 آن بومی مردم با واقعاً که آنھایی است کردم اشاره اینجا در که را هایی تجربه و مباحثات رتاًضرو اما کنم، عوض را گفتگو
 یک در هم با را آنها کنم، ثبت اي جداگانه سفرهاي در را رویدادها این اینکه جاي به این ضمن در. است افتاده اتفاق ناحیه

 تر روشن آن کلی معناي تا ام کرده ترکیب هم با را مکالمات واردم از برخی در .مدرآورده ا تحریر رشته به پیوسته سفرنامه
 این که امیدوارم. کردم اضافه موضوع آن به را اضافی چیزهاي یا اضافی زمینه پیش اطالعات برخی مثال، براي. شود

 قفقاز و مرکزي سیايآ از زیارتم در من با بخواهند شاید که خوانندگانی براي باشد کمکی جزئی ویرایشهاي در من اختیارات
  .شوند همراه
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  مقدمه
  

 می میانه خاور به مرکزي آسیاي طریق از و چین از ابریشم که بود تجاري مسیر یک صرفاً آیا بود؟ چه "ابریشم بزرگ راه"
 بین تعامل مادي، کاالهاي از مهمتر بسیار! نه شد؟ می منتقل چین به شرق از حیوانات بر عالوه مختلفی اجناس و رفت

 و رد را هایشان ایده کردند، می صحبت یکدیگر با که بودند مردمانی ابریشم بزرگ راه امتداد در. بود مردمی مختلف ژادهاين
  .گذاشتند می اشتراك به را شان سنت و فرهنگ هاي جنبه و کردند می بدل

  
 این. زیستند می همھ بھ شانھ شان قرنها بسیاري مذاهب مرکزي آسیاي در. شد می منتقل نیز مذهبی کارهاي و اعتقادات
 نیز را یهودیت و مانیکاییسم زرتشتی، نظیر تر آشنا کم مذاهب بلکه شد نمی بودایی و مسیحیت اسالم، شامل تنها مذاهب
 پرستش اجدادي، بدعتهاي از که داشتند می نگاه را قومی مذهبی تشریفات مردم از بسیاري روزمره، زندگی در. شد می شامل

 نخی یا پارچه از اي تکه مردم مرکزي، آسیاي بخشهاي در مثال، براي. گرفت می نشأت ")جادوگري( شامانیزم" یا و طبیعت،
 در نه آمده؟ کجا از رسم این. زدند می )دخیل( گره معینی و خاص مکانهاي در درختی به دعا از شکلی عنوان به را کاغذ از

 ارمنستان در و دیدم بودایی زمینه در را رسم این بوریاتیا شهر در. است هنشد آن از ذکري نیز احادیث در حتی و شده ذکر قرآن
. کنند پرستش کلیسا داخل در که نداشتند اجازه مردم و بود شده بسته کمونیست دوره در که دیدم کلیسایی نزدیکی در را این
 محل یک ارواح به یا پرستان بت یانخدا به اي هدیه اصل در این. ام دیده هم چین در حتی و صربستان در را رسم این من

 محلی روح آن به چیزي و کنند عبور ترسناکی مکان از اگر که کنند می فکر صربستان بومی مردم از بسیاري مثالً. است
  . بیافتد بدي اتفاق که شود باعث است ممکن و شد خواهد عصبانی روح آن نکنند، تقدیم

  
 مذاهب داخل به که است پرستی بت یا جادوگري از ردپایی احتماالً درخت به اه پارچه زدن گره رسم که است خاطر این به

 را خود هنوز دارند می نگاه را رسم این که افرادي وجود این با. است شده جذب مسیحیت و بودایی اسالم، شامل دیگر
 یک مثل ها وصله این که بگویم باید "شان رسمی" مذهب به احترام ضمن! کنند می تلقی بودایی یا مسیحی یا مسلمان،

 یا پرستی بت به شبیه بیشتر دارند باور یا دهند می انجام واقع در آنچه زیرا ندارد، زیادي معناي که است سطحی نقاشی
  .است جادوگري

  
 هک بوده هایی دروازه از یکی. است بوده تاریخ تمام در مذهبی رسوم و باورها مخابره براي مهمی بزرگراه ابریشم بزرگ راه

 که است روشن آنقدر مرکزي آسیاي در اسالم تاثیر امروزه. شدند وارد چنین به مرکزي آسیاي از اسالم و مسیحیت بودایی،
 شوند می زده تعجب کنند می زندگی چین غربی شمال یا قرقیزستان ازبکستان، ترکمنستان، قفقاز، در که مردمی اوقات گاهی
 می پیروي او تعالیم از و داشتند می دوست را مسیح عیسی که بودند مردمانی نشاننیاکا از بسیاري که آموزند می که وقتی
 هاي نقاشی. بودند بودایی احتماالً نیاکانشان چین، غربی شمال در گانسو و ژینجیانگ استانهاي در و افغانستان در. کردند

 در بودایی بزرگ هاي مجسمه و) میالدي 14 تا 4 قرن به مربوط( چین گانسوي استان از دونگهانگ منطقه در بودایی دیواري
 می شهادت بودایی پیشین تاثیر بر رفت، بین از طالبان توسط 2001 سال در که) میالدي 6 قرن از بعد به مربوط( افغانستان

 فغانستانا وارد میالد از پیش سوم قرن در بودایی آیین 1.است شده پر مسلمانان توسط عمده طور به مناطق این امروزه اما دهد
  2.رفت مغولستان و جیانگ ژین به آنجا از بعداً و شد
  
 که کند می ذکر پارس مردم از انجیل. بودند مسیح عیسی پیروان زمانی مرکزي آسیاي مردم از بسیاري نیاکان شکل، همین به

 از پس هفته هفت حدود آنها میان از افرادي که شود می ازبکستان از بخشهایی و تاجیکستان ترکمنستان، ایران، شامل امروزه
 و مرگ شاهد و بودند مسیح عیسی شاگردان از تن دو که تداي و برتولما 3.شنیدند را او خوش خبر مسیح، عیسی قیام و مرگ
 دو 4.گفتند مردم به را مسیح درباره خوش خبر و رفتند کنونی ارمنستان و آذربایجان ناحیه به بعداً بودند، مردگان از او قیام
تا زمانی  5.رسید کنند می زندگی داغستان جنوب در اکنون که مردمانی گوش به پیغام این مسیح، عیسی تولد از سپ قرن
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 عیسی پیروان عنوان به را شان تاریخی هویت آذربایجان اهل اودي مردم ،کھ منطقھ توسط امپراطوری روس اشغال شد
  6.هستند نیاکانشان ایمان کشف حال در دوباره اکنون و کردند تحمل را کمونیست خدایی بی طوفان و کردند حفظ مسیح

  
 امپراطوري سراسر در تنها نه و یافت می انتشار کاسپین دریاي شرق به مسیح عیسی به ایمان میالدي، اول قرن از ضمن، در

 رکمنستان،ت نواحی در عمیقی بسیار هاي ریشه مسیح عیسی به ایمان 7.شد می پخش نیز دور شرق و هند تا بلکه پارس،
 او پیروان مسیح، عیسی تولد از پس قرن دو تقریباً. داشت چین در اویغور نواحی و قزاقستان قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان،

 در سمرقند و بخارا و افغانستان در هرات بلکه مرو، تنها نه بعد قرنهاي در 8.داشتند وجود امروزي ترکمنستان در مرو در
 کنونی، تاجیکستان نواحی مانند نیز بخارا و سمرقند مناطق 9.شدند تبدیل مسیحی مهم مراکز به گیهم امروزي، ازبکستان

 از آنجاییکھ  10.بودند مسیح عیسی پیرو آنها از توجهی قابل شمار که دادند می تشکیل سغدیایی مردم را ساکنینشان بیشتر
 سغدیایی مسیحیان اسناد کردند، می سفر چین به ممتد طور به و بودند ابریشم بزرگ راه مسیر در مهمی بازرگانان ها سغدیایی

 و مغولی هاي طایفه خان، چنگیز زمان تا 11.است شده یافت ترکستان شرق در تورفان نزدیکی در ،)Bulayïq(بوالییق  در
  12.بودند مسیح عیسی پیرو نیز مغول رهبران از شماري

  
 که دادند تشخیص عوض در بلکه نداشتند دائمی مذهبی ساختمانهاي اشتند به اي عالقه بودند چادرنشین آنان آنجاییکه از

 امپراطوري و مغول امپراطوري طول در 13.شود پرستش باشد سازگار فرهنگشان با که نوعی هر و مکان هر در تواند می خدا
. بود زیاد بسیار چین آنسوي تا قفقاز از ابریشم، بزرگ راه امتداد در و مرکزي آسیاي سراسر در مسیحیان شمار آن، از بعد هاي

 ،)چین در ژینجیانگ کنونی استان در( کاشگر نظیر مناطقی در کلیساهایی و مسیحیان جوامع که دهد می نشان تاریخی سوابق
 14.اند داشته وجود) ترکمنستان در( مرو و) اورگنچ و خیوا حوالی در و ازبکستان ناحیه در( خرزم ،)امروزي ازبکستان در( سمرقتد

 اند بوده ترك عمدتاً که شود می دیده مسیح عیسی پیروان از قدیمی قبرهاي سنگ روي نامهایی ابریشم، بزرگ راه امتداد در
 مقبره قرقیزستان در )Issyk-kul(ایسیک کول  در مثال، براي 15.شود می دیده نیز دیگر نامهاي و فارسی نامهاي برخی و

 مناطق شناسان باستان 16.است اویغوري زبان به اي نبشته سنگ داراي رد،م میالدي 1312 سال در که مسیحی یک از اي
 اویغور، مردمان نیاکان میان در را مسیحیت نفوذ که بیابند را آثاري تا کنند می حفاري را ابریشم بزرگ راه امتداد در قدیمی
  .کند تصدیق قفقاز شمال و آذري ترکمن، اوزبک، تاجیک، قرقیز، قزاق،

  
 دیگر و مدالیونها، سنگی، ظروف روي طراحیهاي در توان می را بودند قائل مسیح عیسی براي ها قوم این نیاکان که احترامی

 مردمان تاریخ در مهم دوره این 17.دید شود می داده نمایش منطقه سرتاسر در مختلف هاي موزه در امروزه که مصنوعی آثار
 دانشجویان از شماري توسط و گرفته قرار بررسی مورد امروزه اما است هشد انگاشته نادیده گذشته در قفقازي و مرکزي آسیاي
) داغستان از طبسی دانشجویی( عزیزف رشید و) است آذري که( مامدوا فریدا ،)است قزاق که( بائیِکه مناربِک قبیل از محلی
  18.است شده مستند
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 و قزاقستان در که دونگانها یا( هوي اهل از بسیاري احتماال و اویغور نیاکان میان در چین در حتی مسیح عیسی به ایمان
 توماي توسط بار اولین مسیح عیسی درباره خوش خبر که دارد وجود شواهدي. بود گسترده بسیار ،)اند شده شناخته قرقیزستان

. بود کرده مالقات مردگان از رستاخیزش از پس را مسیح عیسی شخصاً رسول توماي. رسید چین به میالدي 65 سال در رسول
 را مسیح عیسی از رویایی آن، در که داد امپراطور به رویایی و بود کرده آماده خوش خبر این براي را چین امپراطوري حتی خدا
 دارد، وجود نیز میالدي 86 سال در چین در مسیحیت از شواهدي که دارد باور ویفان ونگ نام به چینی دانشجوي یک 19.دید

  20.بودند قبر از او رستاخیز و مسیح عیسی مرگ شاهد شخصاً آنانیکه دگیزن دوره در یعنی
  

 مسیحی جوامع چین استان ده سراسر در و بودند چین در مسیح عیسی پیروان میالدي هشتم و هفتم ششم، قرنهاي تا مطمئناً
 هاي نوشته دست از اريشم از زمان آن در چین در مسیح عیسی پیروان به مربوط اطالعات 21.شدند می یافت شهر صد در

 هنوز را لوح این. دید میالدي 781 سال به مربوط سنگی لوح یک روي بر توان می را مدرك مهمترین اما آمده بدست کهن
 دهم تا هفتم قرنهاي به مربوط مسیحی هاي نوشته دست 22.دید است ابرشیم بزرگ جاده ابتداي که آن ژي شهر در توان می

 میالدي 1000 سال تا 23.شده داشته نگه چین گانسوي استان در دونهانگ در بودایی بزرگ مرکز کتابخانه در نیز میالدي
  24.بودند نیز دور شرق شاید و تایلند برمه، هند، تبت، مغولستان، همچنین و مرکزي آسیاي سرتاسر در مسیح عیسی پیروان

  
 هفتاد دوره طول در خدایی بی جمله از دیگر ولوژیهايایدئ تحمیل و جفاها ظلمها، انقالبها، ها، غلبه و جنگها صورت، هر در

 مردم قلبهاي درون وجود، این با 25.است شده پاك مذاهب این دید قابل و ظاهري هاي نشانه از بسیاري شوروي اتحادیه ساله
 و زبور تورات، جمله از خدا مقدس کتب که بودند کسانی نیاکانشان. شد داشته نگاه نیاکانشان باورهاي و ارزشها از بسیاري
 باورهاي این عناصر از برخی غالباً معروف المثلهاي ضرب و قومی گفتارهاي. داشتند می دوست و شناختند می را انجیل
 تمام در": نویسد می چنین قومش درباره داغستان شهر از طبسرانی قوم از دانشجویی مثال، براي. دارد می نگاه را قدیمی
 گروه درون را سنتی روحانیت توان می روشنی به باشید، داشته کس هر با اي صادقانه گويگفت که وقتی طبساران، جامعه
 و دیدگاهها با توان می آنگاه کند، موشکافی و مند نظام را شود می گفته که را آنچه هر کسی اگر. دید شخص هر در و نژادي

  26".باشد شده محو زمین کره روي از املک طور به اگر حتی نوشت را مقدس کتاب نو از رفتارشان با و رسوماتشان
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 مقدس کتاب در اش ناحیه نام که کرد کشف که کند می یادداشت را داغستان کوههاي در روستایی یک عقیده نویسنده همین

 آیات در هفدهم، فصل پادشاهان دوم کتاب در و است آمده نیز مقدس کتاب در ما زیستگاه نام حتی«: است شده ذکر نیز
 به شهر آن از را اسراییلیان و درآورد خویش تصرف به را سامره آشور پادشاه هوشغ، سلطنت سال نهمین در": تمهف و ششم
 کوربانف باقائوتدین. »".داد اسکان مادها، شهرهاي در نیز و بود جوزان نهر که خابور کناره در و حلح در و کرد تبعید آشور

)Bagautdin Kurbanov (امروزه واقعاً. گشتم متحیر دیدم را این و خواندم را مقدسه کتب یوقت« گوید می خلگ ساکن 
  »27.هستیم فقیري مردم ما که است خاطر این به و کنیم می گناه مان منجی و خداوند ضد بر داریم ما
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 قفقاز منطقه به میالد از پیش 722 سال در که دارد یهودي کهن مردم به اشاره کرد، نقل آن از داغستانی فرد این که متنی
 "کوهستان ساکن یهودیان" حتم، طور به: شود می موجب واقعه این از مرکزي آسیاي در یهودیان استقرار شاید 28.شدند تبعید

 ترکستان و بخارا سمرقند، در یهودي جوامع قدمت که دارد احتمال 29.کنند می زندگی ناحیه این در قرنها قفقاز منطقه در
 عقب با همراه کردند، مهاجرت آنجا به میالد از پیش ششم تا هفتم قرنهاي در که یهودیانی هب برگردد) قزاقستان جنوب(

 و رفتند پیش مصر و اسراییل تا و بودند برده یورش نزدیک خاور به میالد از پیش هفتم قرن اوایل در که هایی سکایی نشینی
   30.داشتند دست در را) کنونی ایران غربی شمال در واقع( مدیا کنترل سال 28 براي
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 قفقاز شمال و کریمه بین ناحیه در که خزر مردم از بسیاري میالدي، نهم قرن اوایل یا هشتم قرن در بعد، سال 1500 حدود
 خزر مردمان دیگر از بسیاري اما شد پذیرفته خزر رهبران توسط یهودیت ابتدا در. پذیرفتند را یهودي ایمان کردند، می زندگی

 نظیر منطقه امروزي زبانهاي به اینرو از است، ترکی شناسی زبان گروه به متعلق خزري زبان. کردند پیروي ار آنان الگوي نیز
 قدرت خزر ایالت میالدي، دهم تا هفتم قرنهاي بین. بود مرتبط...  و قزاق کراکالپاك، اوزبک، آذري، تاتار، نوگاي، کومیک،

 در امروزه که شد می مناطقی و قفقاز شمال از بخشهایی شامل که تداش کاسپین دریاي و کریمه بین منطقه در چشمگیري
  31.است ازبکستان غربی شمال و قزاقستان غرب

  
 پرستان بت و مسیحیان، یهودیان، مسلمانان،: بود دیگر مذاهب کردن تحمل قدرت خزر ایالت برجسته هاي مشخصه از یکی
 معمول غیر بسیار زمان آن در موضوع این 32.باشند داشته را خودشان یند آزار، یا شکنجه از ترس بدون و آزادانه توانستند می
 قرن طول در نیز خدایان بی حتی. است شده دیده دیگر ایاالت در ندرت به تحملی چنین بعد به موقع آن از متاسفانه و بود

 اي اندازه تا. کشیدند می رنج يشورو جماهیر اتحادیه شکنجه از مذاهب همه پیروان و کردند نمی تحمل را دیگر عقاید بیستم
 "مردم افیون" مذهب که کردند می فکر همچنین و ترسیدند می داشت مردم بر مذاهب که تاثیرگذاري قدرت از ها کمونیست

 هاي موفقیت غلط تصویر تا بودند تالش در که رسمی مقامات. بود کار در نیز اخالقی مسائل که برم می گمان البته. است
 می تهدید احساس ایستادند، می راستی و صداقت ارزشهاي بر که آنانی طرف از احتماالً دهند، نشان را میسکومن شکوهمند

 که چرا است باارزش انسانی هر که دارند باور که آنانی طریق، همین به. دارد خدا خود شخصیت در ریشه ارزشها این. کردند
 اعمال در قدرتشان که باشد رسمی مقامات براي تهدیدي که رسد می نظر به کرده، محبت را او خدا و شده آفریده خدا توسط
 دسته هر اساس باید) دیگران به مهربانی و دلسوزي شامل( محبت و) راستگویی شامل( حقیقت. است کشی بهره و ترس

 کنند، زندگی رزشهاا این با کنند می سعیآنانیکھ . خانواده یک یا کار و کسب یک خواه باشد، ایالت یک خواه باشد، اجتماعی
 هست، نیز محبت خداي که بشناسیم را حقیقت خداي ما اگر. خواهد می آنها از خدا که کنند می زندگی طوري دارند واقع در
  .کنیم زندگی شکل این به چطور که بفهمیم توانیم می نحو بهترین به
  

 حقیقی واحد خداي راستین سخنگویان یهود برانپیام که کنند می تصدیق و دارند یهودیت در ریشه دو هر مسیحیت، و اسالم
 پدرت، خداي من": است یهود قوم نیاکان خداي او که گفت کرد، معرفی موسی حضرت به را خودش خدا که هنگامی. هستند
 در تنها نه امروزه و بودند یهود قوم نیاکان یعقوب و اسحاق ابراهیم، 33 "هستم یعقوب خداي و اسحاق خداي ابراهیم، خداي
 با رابطه پیامبران، به احترام از مهمتر بسیار اما. شوند می شمرده محترم نیز مسیحیان و مسلمانان میان در بلکه یهودیان، میان
  .است کرده معرفی یعقوب و اسحاق ابراهیم، خداي را خودش که است کسی

  
 چند هر شده، می پرستش کنند می زندگی مرکزي آسیاي در امروزه که مردمی از بسیاري نیاکان توسط قرنها براي خدا این
 خدا. اند کرده پرستش پرستشی، گوناگون هاي شیوه در و متفاوت زبانهاي به و دعا، مختلف اشکال در را خدا این آنها که

. بفهمد دیگر زبانهاي به و تاجیک اوزبک، چچنی، عربی، سریانی، عبري، زبان به را دعاهایمان تواند می که است بزرگ بسیار
 مخفی هاي انگیزه و کند می نگاه ما از یک هر درون به خدا. است قلبمان نیت و نگرش است، مهمتر بسیار خدا براي آنچه اما

  .است ظاهري نمایش یک صرفاً یا و است اصیل ما مذهب آیا که داند می او. بیند می را مان مذهبی اعمال و دعاهایمان پشت
  

 با مرگ از پس ما از یک هر که است کسی او همچنین. بخشد می زندگی مادرمان حمر در ما از هریک به که است کسی خدا
: است سفر یک مان زندگی. است نیز زندگانیمان مقصد بلکه است زندگانیمان سرچشمه تنها نه او. کرد خواهیم مالقات او

 سفر در را خدا خواه که داریم انتخابی ما از یک هر حال، این با. رسد می پایان به نیز خدا با و شود می آغاز خدا با که سفري
 .نباشد یا باشد ما با که کنیم دعوت نیز زندگی
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 که است سفري درباره کتاب این همچنین. است ابریشم بزرگ جاده امتداد در مرکزي آسیاي میان در سفري درباره کتاب این
. دارم دوست را نواحی این مردم و ام کرده سفر ابریشم گبزر جاده از زیادي بخشهاي به من. سازیم می خدا با ما از یک هر

 گرفته یاد آنها از زندگی مهم ارزشهاي درباره زیادي چیزهاي و هستم قائل شان زندگی سبک و فرهنگ براي زیادي احترام
 در نیز خدا که هستند یارزشهای اینها. ..و خانوادگی، روابط اهمیت مسن، افراد به احترام طرز نوازي، مهمان نظیر ارزشهایی ام،

 از را خدا مکاشفه مرکزي آسیاي مردمان نیاکان که آنجا از احتماالً. کند می تاکید آنها بر پیامبرانش طریق از مقدس کتب
  .شمارند می محترم را ارزشها این خاطر، این به اند، گرفته جدي قرنها طول در پیامبرانش تمام طریق

  
 فکر شاید. کند می آوري جمع کتاب یک در داده، مختلف زمانهاي در و متعدد پیامبران به خدا که را مکاشفانی مقدس، کتاب
 کتاب در هم با که است خاطر این به و هستند خدا سوي از همه اما باشد، هم از جدا کتاب سه انجیل و زبور، تورات، که کنیم

 آسیاي از مختلفی دیدارهاي در که را تجربیاتم از رخیب و کردم کتاب این در را مشابهی کار نیز من. اند گرفته قرار مقدس
 زیرا گذاشتم زیارت را اسمش و دادم قرار هم کنار در روایتی شکل به را آنها. کردم جمع کتاب یک در هم با را داشتم مرکزي
  .هستیم خدا زیارت در همگی ما. است زیارت یک ما همه براي زندگی

  
 و مهمانوازي با بلکه مادي، لحاظ از تنها نه اند، کرده کمک من به اغلب قفقاز و مرکزي آسیاي در دوستانم سفر، این طول در

 درباره زیادي چیزهاي. است رسانده یاري زیارتم در مرا شان زندگی الگوي همه، از مهمتر اما. اند کرده کمک من به مهربانی
 دوست از را خدا به اعتماد و ایمان. دیدم را قرقیزستان در مدوستان سخاوتمندانه رفتار نمونه طور به ام، گرفته یاد سخاوتمندي

 با رویارویی در نکشیدن دست و پایداري از درخشانی هاي نمونه داغستان، و ازبکستان در من دوستان. ام گرفته یاد قزاقم
 آنها مجبوریم بلکه گیریمب یاد کتاب یک از توانیم نمی که است درسهایی اینها. اند داده نشان من به را ها سختی و مشکالت

  .کنیم درك را معنایشان و ببینیم واقعی زندگی در را
  

 هواپیما یا اتوبوس با سفر حین در و راه مسیر در را بیشترشان اما ام کرده مالقات آکادمیک کنفرانسهاي در را دوستانم از برخی
 به آمدم، کشورشان به اگر که کردند دعوتم آنها و کردم دیدار دیگري جاهاي یا روسیه در را آنها اوقات گاهی. ام کرده مالقات
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 قوت نقطه و است رایج مرکزي آسیاي سرتاسر در که است خونگرمی و سخاوتمندي روح نوعی این. بیایم مالقاتشان
  .است فرهنگهایشان

  
 این به. بگذارم حتراما نیز حریمشان به خواهم می که است معنی این به ام مرکزي آسیاي دوستان از من قدردانی همچنین

 خود شان زندگی شخصی جزئیات دیگر یا مالقاتمان چگونگی و مکان درباره زیاد جزئیات دادن از اوقات گاهی که است خاطر
 یا نامهایشان که دادم خود به را اختیار این نوشتم، می دوستانم از بعضی درباره که هنگامی نحو، همین به. ام کرده داري

 که اند داده من به را اجازه این آنها از برخی اینکه ولو بماند، نامعلوم هویتشان تا دهم تغییر را موقعیتشان به مربوط جزئیات
 یا دو گاهاً اما است واقعی گفتگوي مبناي بر شده ثبت اینجا که مکالماتی طریق، همین به. کنم استفاده را شان واقعی نامهاي

 در مثال، براي. شود داده شرح بیشتري جزئیات با موضوع تا گذاشتم اضافی یحاتتوض یا کردم ترکیب هم با را مکالمه چند
 گفته که است بهتر اما. کنم ذکر را اند گفته موضوع آن درباره خدا پیامبران که را چیزي بود ممکن کسی، با صحبت هنگام
 کتاب این در را مقدس کتاب از قول و نقل کامل متن من مواردي، چنین در. شود نقل پیامبر آن هاي نوشته از اصلی هاي

 موضوعات تا کردم استفاده ویرایشی اختیارات این از من. گنجاندم کتاب انتهاي ضمیمه در را وقول نقل آیات آدرس و آوردم
 معناي است مهم که چیزي. نکرد تغییري وجه هیچ به عمیقتر روحانی پیام حال، این با. شود درك آسانتر مباحثات اساسی
دوستان من در آسیاي میانه بخوبی درك می کنند هنگامیکه داستانهایی درباره شخص مشهوري که در  .است آن روحانی عمیق

، در ازبکی به نصیرالدین افندي )Näsirdin Äfänti(، در ایغور به نصیرالدین افنتی )Kozhanasyr(قزاقی به کوشانصیر 
)Nasriddin Afandi (رتین هکا یا تنها افندي، در ترکی به نس)Nasrettin Hoca( در تاجیکی به موشفیقی ،
)Mushfiqi (34.و همچنین در زبانهاي دیگر با نام هایی دیگر شناخته می شود    

  
  

  
  

 که داستانهایی اینکه خاطر به بلکه کردم، ذکر است شده شناخته گوناگونی هاي نام به اینکه خاطر به فقط نه را او نام من
 35".شوخی که با پیام اخالقی همراه است و این کمی بیشتر".شود می درك مختلفی سطوح در اغلب دشو می گفته او درباره
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 معانی با اما ساده داستانهایی که شود گفته  مسیح عیسی مثلهاي حتی یا آسوپ هاي افسانه درباره تواند می موضوع همین
  .هستند عمیقتري روحانی

  
 مسیري در هم با تو و من. بیابید کتاب این در زندگی عمیقتر مسائل درباره یديجد بینشهاي نیز شما که است این من آرزوي
  .خداست خود معلم، بهترین اما برویم، راه زندگی سفر در چطور یادبگیریم کھ یکدیگر از که داریم نیاز و هستیم

  
 خدا سوي به سفري در نیز آنها ،شما و من مانند. کنم تقدیم قفقاز و مرکزي آسیاي در دوستانم به را کتاب این که مایلم

 داشته نیز خدا با بلکه خدا سوي به تنها نه را سفر این تا کند کمک شما همه به کتاب این که است این من امید هستندو
  .باشید
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  1 فصل
  صدقه: جیانگ ژین

  
 اتوبوس از چین غربی لشما در کوچک شهري در که آنھنگام تابید می آبی صاف آسمان از مرکزي آسیاي سوزان آفتاب
 به می کرد وصل اروپا به را چین مرکزي، آسیاي میان از که ابریشم بزرگ راه به موسوم مسیر از داشتم. شدم می پیاده
 تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، میان از و بود شده شروع چین آنِ شی  شهر از من سفر. رفتم می غرب سوي

  .سفر می کردم روس اتحادیه در واقع قفقاز جماهیر  و آذربایجان ترکمنستان، ازبکستان،
 متوجه. بخورم چیزي که داشتم کافی وقت پس انجامد، می طول به ساعت یک توقف که بود گفته ما به اتوبوس راننده

 اکثر به و گفتند می» نان« آن به اویغورها که فروخت می و پخت می را مسطحی اي دایره نان که شدم اي فروشنده
 که شدم پیري اویغور مرد متوجه کردم، نان خوردن به شروع وقتی. است معروف نام همین به مرکزي آسیاي نهايزبا

  .بود کنارش در کوچکی پسر گدایی می کرد و و بود نشسته
 تصمیم. بدانم مرد این به راجع پیشتر خواستم که کردم احساس دیگري، دلیل به شاید یا کنجاوي حس روي از صرفاً

 این به احتماالً. بود بسته نقش اش چهره بر تعجب و کرد من به نگاهی. بدهم گدا آن به که بخرم دیگري نان گرفتم
  ".متشکرم"یعنی » رِخمت«: گفت سپس. نبودم محلی یک من که بود خاطر

 یکی این. »خوبه؟ حالت« که معنی این به هست آویغوري پرسی احوال اصطالح یک که» موسیز یخشی«: گفتم او به
 زبان به کردم سعی. ببرم پیش را گفتگو توانستم نمی زیاد اینرو از دونستم، می که بود اویغوري اصطالحات اندك از

 که اي بچه و نداشت شغلی و بود اویغوري او که بفهمم توانستم حد این تا صرفاً اما بپرسم او از خودش به راجع چینی
  .بود اش ساله چهار ي نوه بود، او با

 شیشه از. شدم می اتوبوس سوار و گشتم می بر بایست می که شد قطع اتوبوس ي راننده صداي با ما محدود ويگفتگ
 و دادم تکان دست او براي هم من .خداحافظی می کرد من با که دیدم را گدا آن و اندختم بیرون به نگاهی اتوبوس،

 که شد خواهد بزرگ فکر این با او آیا. بود اش نوه روي پیش مخصوصاً و او روي پیش اي آینده چه که بودم شگفت در
 توسط آیا کرد؟ خواهد تحصیل قدر چه بگیرد؟ پول و بنشیند جاده کناره که است این دارد نیاز زندگی در که چیزي تمام

 شاید ؟داد خواهد اند کرده اجیرش که آنانی به را اش دریافتی از مبلغی و کرده گدایی زور به و شد خواهد اجیر دیگران
  .نفهمم را سواالت این پاسخ هرگز

 که داد می نشان سفید قالبدوزي با او سیاه کاله. شد قطع بود نشسته اتوبوس در کنارم که مردي توسط ناگهان افکارم
 در را انگلیسی که بود باهوشی مرد او. است اویغور که بود گفته قبل از او. است محلی قومی گروه یک به متعلق او

 انگلیسی که بود کرده فراهم برایش فرصتی اتوبوس در او کنار در من نشستن و بود گرفته فرا اورومچی در دانشگاهی
  .کند تمرین را اش
  
  »کردي؟ کمک گدا آن به چرا«: پرسید او
  
 نای علی چرا که نبودم مطمئن اساساَ. بود ضعیف نسبتاً پاسخی گفتم، آنچه دانستم می. »نه که چرا خب،«: دادم پاسخ 

  .بدهم پاسخ آن به چگونه یا کرد من از را سوال
  
  »کنیم صحبت باهاشون که ایستیم نمی معموالً اما دهیم، می خرد پول مقداري گدا به اوقات اغلب ما چین، در«
  

  :گفتم عوض در و دادم تغییر را فکرم اما بگویم، شخص  هر اهمیت و ارزش درباره چیزي خواستم
  »باشد  داده پس را گرفته که پولی بحال تا گدایی چین، در که کنم نمی تصور«
  

  »کنند نمی رو کار این نیز دیگر کشورهاي گدایان! نه که البته. خیر«: داد پاسخ علی
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 رو پولم و دوید من سر پشت گدایی که افتاد اتفاق کردم می گذر لندن در که هنگامی من براي بار یک«: گفتم آهسته

  »داد پس
  
  .شد گشاد اش اي قهوه چشمان علی، پشت رپ ابروهاي زیر در
  »دادي؟ تقلبی پول او به آیا چرا؟«
  
  ».بود گدا واقعاً هم گدا و بود واقعی پول. اصالً نه،«
  

 او براي پس. بداند را ماجرا خواست می واقعاً او که ببینم توانستم می. »بودي؟ کرده کاري چه پس«: پرسید علی
  .کردم تعریف

  
 می. نبود زیرگذر در دیگري کس هیچ آمدم نزدیکش که هنگامی. بود نشسته مترو ایستگاه روي یادهپ زیرگذر داخل گدا

 یا دهم ادامه راهم به و باشم اعتنا بی او به نسبت: گرفتم می تصمیمی باید و خواد می پول من از گدا که دانستم
  .بدهم او به چیزي و بایستم
 آن شدم، نزدیک گدا به که همانطور. کردم حکمت طلب خدا از و کردم دعا قلبم در بیاورم زبان بر سخنی اینکه بدون
  »کنی؟ کمکم توانی می« گفت، و کرد من به نگاهی مرد
  

  »خواهی؟ می چه« پرسیدم
  

  »کنی؟ کمکم توانی می« پرسید دوباره گدا
  

  »خواهی؟ می چه«: گفتم دوباره
  

  »بدهی؟ خرد پول کمی مقدار توانی می«: پرسید گدا
  
  »خواهی؟ می چه دقیقاً«: دادم پاسخ من و
  

  »داري؟ چاي فنجان یک ي اندازه به پول«: گفت گدا
  

  .»پِنس پنجاه« داد جواب سپس کرد، تامل اي لحظه گدا» خواهی؟ می قدر چه«: پرسیدم
  

 او به را آن. یوآن پنج معادل چیزي شود می کنونی اي مبادله نرخ با که یافتم پنس پنجاه و کردم جیبم داخل را دستم
  .رفتم مترو سوي به و دادم
  

  داد پس من به را پولم و رسید من به. دوید می داشت من سر پشت گدا که شدم متوجه ناگهان،
  ».کنم صحبت او با که است کسی خواهم می واقعاَ که چیزي. خواهم نمی را پولت. بردارش پولت، بفرما،«: گفت و
  

 راجع را بیشتري چیزهاي.  کردیم صحبت هم با. نشستم راهرو سرد سنگیِ کف در گدا با و گرفتم پس را پول ایستادم،
 بسیار من توجه و وقت ي هدیه گدا، آن براي. کند می گدایی و نشسته اینجا چرا اینکه و گرفتم یاد مرد آن زندگی به

  ».بود پول از تر ارزنده
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 می فکر گفتم که چیزي روي داشت ظاهراً و بود، ساکت کوتاه مدتی براي داد، می گوش ماجرایم به دقت به که علی
  پرسید، سرانجام،. کرد
  »خواهی؟ می چه که پرسیدي او از مکرراً چرا«
  
 ذهنم در کردم، دعا که وقتی اما بکنم، باید چکار که دانستم نمی. کردم حکمت درخواست خدا از که کردم ذکر ابتدا در

 اینطور اطرافیان از برخی براي ٣٦» !کن ترحم من بر « گفت می ردهک ندا را مسیح عیسی که آمد کوري گداي داستان
 نکردند درك را مسیح عیسی واکنش آنها. کرد می پول درخواست مسیح عیسی از داشت گدا این که آمد می نظر به

 پسس ٣٧».شوم بینا خواهم می من، سرور اي « داد، پاسخ کور مرد آن. خواهی می چه که پرسید گدا از که هنگامی
  .بود پول از ارزشتر با اي هدیه مراتب به شفا این. داد شفا را او چشمان مسیح عیسی

  
 احترام حتی یا خالص دوستی توان نمی. خرید پول با توان نمی را چیزها خیلی. گویی می راست !بلی«: داد پاسخ علی
 اگر. گفتند می درست و» خرید را عشق نتوا نمی پول با« نام به هست بیتلز گروه آهنگ شبیه. خرید پول با را ریا بی

  .کنیم می زندگی اغفال و فریب یک ي پایه بر پس آورد، می خوشبختی ما براي پول که کنیم می فکر
  
 می ترجیح ما اکثر حال، هر به. دارد پول از تر گرانبها چیزي به نیاز که داد تشخیص دیدم، لندن در که را گدایی آن«

  ».کنیم صحبت او با و بایستیم اینکه جاي به بگذریم سریعاً و بدهیم قیرف به سکه تا چند که دهیم
  
 چون آیند، می سراغتان به آیید می بیرون مسجد از که وقتی اوقات گاهی. دهیم می پول گدایان به اویغورها ما«

  ».گوییم می زکات آن به که بدهند صدقه که هستند مکلف مسلمانان
  
  »کنی؟ می کمک آنها به و«
  
 در تازه اگر مخصوصاً کنم می شرمساري احساس شوم می رد کنارشان از اعتنایی بی با که هنگامی اوقات، اهیگ«

  ».نیاورند ستوه به را شما تا بدهیم چیزي آنها به که است آسانتر اینرو از. باشم بوده خواندن نماز حال در مسجد
  
  »دهی؟ می پول چقدر که بپرسم توانم می«
  
  ».شوم خالص دستشان از تا است کافی سکه تا چند فقط«
  
  »دهی؟ می دیگر افراد به هم دیگري زکات تو و«
  
ً  نه،«  که کنم می قبول اما. بدهم خیریه به پولی باشند، محتاج افرادي و باشد زلزله مثل اي فاجعه اگر شاید. نه وقعا

 آن به شبیه چیزي یا درآمدتان، از درصد ٥ باید حداقل زکات گوید می او. بدهید که گوید می امام که نیست آنقدري این
  ».ببخشد را پول مبلغ این که شناسم نمی را کسی اما. باشد

  
 از درصد ١٠ حداقل باید می یهودیان که گوید می تورات در موسی که نگویم این به راجع چیزي گرفت تصمیم

 و کنند می پیروي اصول همین از مسیح سیعی پیروان از بسیاري بدهند، اختیاري هدایاي دیگر کنار در را درآمدشان
 دستی گشاده و سخاوت به تشویق انجیل. کنند می مالحظه بدهند، باید آنچه عنوان به را درآمدشان از درصد ده حداقل

 مسیحی چه یهودي، چه افراد از برخی که رسد می نظرم به وجود، این با. کند نمی مشخص را معینی درصد اما کند می
 طریق از که را تر اي پایه اصول اما بدهند، که مجبورند که بینند می مالیات به شبیه چیزي را دادن صدقه ،مسلمان یا و

  .دهند نمی تشخیص شود، می بیان بخششان
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 تحصیل زنی برمت،. کنم صحبت تو با شناسم می قرقیزستان در که اي خانواده به راجع دارم دوست«: گفتم علی به

 اش خانواده گاوهاي از آنجا در که کند می زندگی روستا یک در او اکنون. بود روزنامه یراستارو قبالً که است کرده
 خودش خواست با اما ندارد، خودش از زیادي درآمد برمت. کند می کار بیشکک در شوهرش حالیکه در کند می نگهداري

 مقدار هر. کند کمک هستند او از نیازمندتر آنانیکه به یا دهد اختصاص خدا کار براي را آن از نیمی که گرفته تصمیم
 براي را پول تواند می سپس. گذارد می دیگران به کمک مخصوص پاکتهاي در را آن از نیمی کند، می کسب که پولی

  ».بردارد نیازمند افراد به کمک
  
 در خدا که است ريمقدا آن این که کند می احساس که چرا کند کمک دیگران به شکل این به که کرده انتخاب برمت«

 اصل. بدهند دیگران به را خود درآمد از نیمی که است همه براي قانونی این که گوید نمی او. است گذاشته قلبش
  ».باشند سخاوتمند دیگران به نسبت شخص، خود شرایط حسب بر که است این اخالقی

  
 شخصی که ام نشنیده هرگز« که کرد رنظ اظهار سپس و رفت فرو فکر به موضوع این ي درباره اي لحظه براي علی

 با اما دهند، می خیریه را پولشان از زیادي مقدار که هستند ثروتمندي افراد البته. باشد سخاوتمند اینقدر پولش به نسبت
 می فکر. دهند نمی را ثروتشان از زیادي خیلی سهم آنها عمل، در. دارند کنار خودشان براي را زیادي مقدار حال این
  ».بدهد فداکارانه برمت تو، دوست مثل شخص، که است این واقعی سخاوت هک کنم
  
 آنان ي انگیزه خدا و کند می نگاه دهند می پول که افرادي قلبهاي به خدا! است موافق تو با هم خدا و موافقم، تو با«
  ».کند می شناسایی را
  

  »بدهیم؟ را آن از چقدر اینکه و دهد می میتاه پول به خدا چرا پس کند، می نگاه قلب به خدا اگر«: پرسید علی
  
 بود کسی دنبال به لندن در گدا آن. است دادن صدقه از شکلی نیز دوستی و وقت ي هدیه مطمئناً«: دادم پاسخ علی به

 ونهاینگ نیز خدا با ما رابطه. داشت نیاز کلمات به باشد داشته نیاز پول به اینکه از بیشتر واقعاً و کند صحبت او با که
 شود صادر  خداوند دهان از که کالمی هر به بلکه نیست، زنده نان به تنها انسان« که گفت موسی حضرت: است

 اند گرسنه روحشان در افراد از بسیاري ٣٩.کرد تصدیق را حقیقت همین نیز مسیح عیسی ٣٨».شود  می زنده انسان
  ».دارند نیاز خدا کالم به باشند داشته پول یا خوراك به نیاز آنکه از بیشتر و

  
 از عیسی چطور که بود جالب گفتی که چیزي نظرم به بخوانند؟ کتابی که دارند نیاز آنها که بگویی خواهی می پس،«

 گفت پیامبر به که اندازد می گفته قرآن در اهللا آنچه یاد به مرا این. کرد قول و نقل تورات در موسی حضرت واژگان
 از حقیقت قطعاً بپرس؛ خوانند می را تو از پیش کتاب آنانیکه از داري، شک ایم کرده آشکار تو بر آنچه به نسبت اگر"

 را انجیل و زبور تورات، که آموزد می ما به قرآن ٤٠."باشی کنندگان مجادله از نباید اینرو از آمده، تو بر خداوندت سوي
  ».بخوانیم باید می نیز
  
 کردم، می صحبت گدا آن با من وقتی حال، هر به. بدانی را گبزر حقیقت آن خواهی می که هستی حکیمی مرد تو«

 آن و بود دیگري کتاب خواندن حال در او شده، نوشته چه خدا مکتوب کتب در که شدم یادآور او به اینکه وجود با حتی
  ».بود کلمات بدون کتاب،

  
  »چیست؟ منظورت«
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. بینند می را درونمان رفتارمان، از. خوانند می کتاب مچونه نیز را ما مردم اما. هستند مهم خیلی شده نوشته کتابهاي«
 و بخوانند را آن توانند می همگان که ما دلهاي بر نگاشته اي نامه مایید، نامه توصیه خود شما" که شده نوشته انجیل در

 ما اعمال و هستیم "کتابها" نیز تو و من کنیم، فکر اینگونه خود درباره که نخواهیم چه و بخواهیم به چه ٤١".بفهمند
 می حرمت را خدا و است خوب قلبمان درون که دهیم نشان است مهم اینرو از. چیست ما درون که دهد می نشان

  ».باشیم خواهد می خدا که آنگونه یعنی گذاریم
  

  »دارد؟ زکات به ارتباطی چه موضوع این خب،« که کرد نظر اظهار سپس و بود ساکت اي لحظه براي علی
  

 ي وظیفه دارند کلیسا یا مسجد بیرون گداي به زکات ي صدقه دادن با کنند می فکر که مردمی! مرتبطه کامالً«: دمدا پاسخ
 شامل حقیقی زکات. کنند می فرار زکات اصول پشت واقعی مسئولیتهاي از دارند واقع در کنند، می تکلیف رفع را شان مذهبی

 و ما قلب موضوع. ندارد مالی جنبه فقط و باشد می شان زندگی از ناحیه هر در نیازمند مردم و فقیرات به رسیدگی مسئولیت
  ».دهیم می انجام پولمان با که آنچه صرفاً نه ماست، درونی نگرشهاي

  
 شوند می روبرو که گدایی هر با روز تمام که باشی داشته انتظار مردم از توانی نمی! سخته خیلی این«: گفت جواب در علی
  ».رفت خود زندگی پی و داد آنها به پولی خرده که است آسانتر خیلی! بزنند گپ

  
 که نیست کاري کردم لندن در گدا آن با من آنچه. کنیم کمک دیدیم که گدایی هر به و بایستیم باید که گویم نمی من

 یک مثل این. همد انجام که گفت می من به موقعیت آن در خدا که کردم احساس که بود آنچه اما دهم، می انجام معموالً
 بگذاري اینکه. خداست صداي به دادن گوش موضوع عوض، در کند؛ صدق همیشه که نیست قانونی نیست؛ "جادویی فرمول"
  » .کنی کار چه خاص موقعیتی در اینکه و دهد نشان تو به را اش نقشه او
  
  »کند؟ می صحبت تو با چگونه خدا کنی؟ می را کار این گونه چه تو و«
  
 اعتقاد یک معموالً. بود بیرون از انگار که شنیدیم را واژگانی اینگونه بار یک اگرچه نیست، شنیدنی واژگان صورت به معموالً«
  ».آورد می ذهنم به را اي ایده یا دهم، انجام را کاري که کند می مجاب مرا که درونی، صدایی دارم، درونم راسخی اطمینان و
  
  »زنی؟ می حرف وجدان ي درباره آیا«
  
 که چیزي. گوید می سخن ما با که خداست صداي نیز وجدانمان اغلب که دارم باور اگرچه. دارد فرق وجدان صداي با نه،«

 سخن ما با تواند می خدا که نیست راهی تنها این که، هرچند. است مستقیم درك نوعی مثل بیشتر زنم می حرف آن به راجع
 مقدس کتاب طریق از خدا که است این همه از مهمتر اما کند، صحبت ما با رویا طریق از مثال طور به است ممکن او: بگوید

  ».گوید می سخن ما با
  
  »مثالً؟«
  
  ».کرد می صحبت ها خانه یتیم از گرفتن فرزند ي درباره ما با خدا که کردیم احساس همسرم و من که زمانی مثل«
  
  »کردید؟ را کار این و«
  
 مسیر، از مرحله هر در اما کشید، طول پذیرفتیم فرزندي به که اي بچه دو براي انتظار و اداري بروکراسی سال دو حدوداً«

  ».سازد می میسر و کند می باز ما روي به را درها خدا که کردیم احساس
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  ».بکنیم کارها این از توانیم نمی چین در اینجا اما ندارد، مشکلی ها اروپایی براي«
  
 به را مان چینی ي بچه اولین ما وقتی مثال، براي. ندارد حقیقت واقعاً اما کنند می فکر مردم بیشتر که است چیزي این«

 فرزند سه با را زنی آنجا در که کردیم دیدن روستایی از ما ست،"زیبا ي رایحه" معنی به چینی به او نام که پذیرفتیم، فرزندي
 دو. کرد می زندگی زیبا ي رایحه آنجا در که پذیرفت فرزندي به يا خانه یتیم از را آنها از یکی که گفت ما به او کردیم؛ دیدار
 دنبال و کنیم نگاه خانه یتیم اتاقهاي داخل که نداشتیم اجازه ما. پذیرفتیم فرزندي به رو "دم سپیده پرستوي" ما بعد، سال

 از مردي بودیم، ایستاده آنجا که وقتی. ببینیم را ساختمان بیرون خیابان، از توانستیم می حداقل اما بگردیم، خود براي فرزندي
 دو قبیل از بودند نیز دیگري افراد همسرم و من بر عالوه. داشتیم کار چه آنجا ما که شد زده متعجب و آمد بیرون خانه یتیم
 به )بود شده ساله سه حدوداً که( بودیم کرده قبول فرزندي به که مان چینی دختر اولین و نوجوانمان دختر و نوجوان پسر

 که گفت چیزي مرد آن کیستیم، ما که داد توضیح مترجم اینکه از بعد. ون مینی راننده و مان چینی مترجم و راهنما ي عالوه
  ».افتاد حیرت از فکش و آمد می در حدقه از داشت مترجم چشمان

  
  »گفت؟ چه او«: پرسید علی

  
 هفده سپس و داشتند خودشان از بالغ فرزند چهار شود ااجر چین در فرزندي تک قانون آنکه از پیش همسرش و او که گفت«

  ».پذیرفتند فرزندي به را دیگر کودك
  

  »بکنند؟ کاري چنین باید چرا چرا؟ اما... باورنکردنیه! هفده«: گفت بریده نفس با علی
  
 که است دلیل این به و است مسیح عیسی پیرو که داد توضیح ما به او. پرسیدیم او از هم ما که است چیزي همان دقیقاً این«
  ».دهند نشان دیگران به را خدا محبت خواهند می همسرش و او
  
  »پذیرفتی؟ فرزندي به را چینی کودك دو آن تو که است دلیلی همان این«
  
: گفت چینی به و درخشید اش چهره بود، همین گرفتن فرزند براي ما هاي انگیزه که گفتیم ژو، آقاي مرد، این به وقتی. بله«
"Feichang hao, feichang hao" ٤٢».است عالی است، عالی یعنی  
  

  »بگیریم؟ فرزندي به را کودکان ها خانه یتیم از برویم باید ما همه که کنی می فکر پس«: پرسید علی
  

 از یک هر براي خدا نقشه به بردن پی موضوع گفتم، قبالً که همانطور. دهد انجام کاري تواند می ما، از کدام هر«: دادم پاسخ
 می تلقی مالیات نوعی عنوان به را زکات که است افرادي ایراد که نیست قوانین موضوع. اوست هدایت به سپردن گوش و ما

 را خود تکلیف و اند کرده پرداخت خدا به را مالیاتشان پس اند داده را خود درآمد از معینی درصد اگر کنند می فکر و کنند
 می انجام که دیگري کارهاي یا دهیم می که پولی مقدار تا دارد اهمیت بیشتر قلبمان نگرش داخ براي اما. اند داده انجام
 و داوطلبانه باید می دیگران به ما بخشش که است همین خاطر به. بخریم بهشت سوي به را راهمان توانیم نمی ما. دهیم
 می دهیم، می قلباً ما که وقتی وجود، این با. باشد "مالیات" نوعی یا تکلیف یک نباید و باشد، محبت بیان باید. باشد قلبی

 نه است، کرده قصد دل در که بدهد قدر همان کس هر": که شده نوشته مقدس کتاب در. بدهیم سخاوتمندانه بسیار بایست
  ٤٣».دارد می دوست را شادمان بخشنده خدا زیرا اجبار، و اکراه با
  
  »!بدهند شادمانه را پولشان که سمشنا نمی را زیادي افراد شادمان؟ ي بخشنده«
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 در این از اي نمونه که برم می گمان دستی؟ گشاده روي از یا دهیم می کینه روي از آیا: ماست نگرش و قلب موضوع«
 عیسی" شده نوشته که کردم پیدا انجیل در را جایش و کردم مکثی. ».باشد شده داده نشان مسیح عیسی زندگی در رویدادي

 مبالغ ثروتمندان از بسیاري. انداختند می صندوق در پول که بود نشسته مردمی تماشاي به معبد المال بیت وقصند برابر در
. انداخت صندوق در شد، می ربع یک برابر تقریب به که مسی ناچیز سکه دو و آمد فقیر زنی بیوه سپس. دادند می هنگفت

 در که آنها همه از بیش فقیر زن بیوه این که گویم می شما به آمین،: ودفرم ایشان به و خواند  فرا را خود شاگردان عیسی آنگاه
 خود، تنگدستی در زن این اما دادند، خویش دارایی فزونی از جملگی آنان زیرا. است داده هدیه انداختند، پول صندوق

  ».هست یزن ما براي اصلی این« که کردم اضافه سپس 44".را خویش يروز تمامی یعنی داد، داشت آنچه  هر
  

 بیوه آن مثل باید را داریم زندگی براي هرچه که رود می انتظار هم ما از که است این منظورت چی؟«: گفت اعتراض با علی
  »ببخشیم؟ زن
  

 آنچه تمام سزاوار او. است چقدر ما درآمد که نیست مهم بدهیم، دستی گشاده با باشیم آماده که خواهد می خدا«: دادم پاسخ
 پول. دیگران به دادن وقت و مراقبت کردن، محبت در همینطور  بلکه پول، با ارتباط در تنها نه بدهیم، وانیمت می که است
  ».است واقعی زکات که دادند نشان فداکاري نوعی همسرش و ژو دکتر اما ، است دادن صدقه براي "آسان راهی" دادن

  
 کار خاطر به را نوبل صلح ي جایزه که باشیم هند در ترزا مادر مثل ای باشیم، گونه این توانیم نمی همه اما«: داشت اظهار علی

  ».کرد دریافت فقیر مردم میان اش دلسوزانه
  
 بود این گفت می که چیزي. شد ایجاد هاي قطره از اقیانوس گوید می که شنیدم کسی از را ترزا مادر از قولی و نقل بار یک«

 به که همانطور یا رسد، نظر به اقیانوس در اي قطره همچون اگر حتی دهیم، جامان کوچکی مقدار توانیم می ما از یک هر که
 قبول فرزندي به را کودك هفده ژو دکتر مثل که نباشیم قادر ما شاید. ٤٥غله انبار در ارزن دانه یک همچون: گویند می چینی
 ما پدرِ نظر در لکه بی و پاك يدیندار": که هشد نوشته انجیل در. دهیم انجام را کوچکمان سهم توانیم می کدام هر اما کنیم،
   46»".بداریم دور دنیا این آالیش از را خود و کنیم دستگیري مصیبت وقت  به را زنان بیوه و یتیمان که است آن خدا،

  
 وجود زنی دیگر کشورهاي در همینطور بلکه چین تنها نه و هستند زیادي نیازمند افراد چین در اینجا بله،«: کرد تصدیق علی
 به معتاد والدینشان زیرا پوشیدند می لباس فقیرانه و داشتند تغذیه سوء که ام دیده را کودکانی الئوس در مثال، طور به. دارند

  ».کردند می مخدر ماده این صرف را پولشان بیشتر و بودند تریاك
  
  »دیدي؟ را آنها وقتی داشتی احساسی چه«
  
 خواستم می که کردم احساس. بودند پابرهنه آن از بعضی و داشتند کثیفی و فقیرانه باسل آنها. داشتم برایشان تاسف احساس«
  ».چگونه دانستم نمی اما کنم کمک آنها به
  
 خداست قلب در آنچه از اندکی داشتی واقع در دلسوزي، احساس گونه این با که دانستی می آیا. هستی دلسوزي مرد تو علی،«
  »کردي؟ می حس را
  
 نسبتاً او که کردم می فکر همیشه دهد؟ می اهمیت ها بچه نوع این به واقعاً آیا اما است، دلسوز خدا که بودم نیدهش واقعاً؟«

  ».است گیر کناره و دور
  
 در آید؟ می کجا از احساسات این کنی می فکر کنی، می دلسوزي و محبت احساس هستند، رنج در که آنانی به نسبت وقتی«

  ».است محبت با و دلسوز هایش آفریده به نسبت که کنی می منعکس را خدا ذات داري واقع در احساسات، این
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  ».بودم نکرده فکر گونه این قبالً هرگز من«: گفت علی

  
 بسیار خدا. ماست از یک هر از تر سخاوتمندانه بسیار خدا. کند می بازتاب این از عمیقتر حتی را خدا ذات زکات، واقع، در«

 همچون. کند می عمل خودش اخالقی اصول پایه بر همچنین خدا. است هند در ترازا مادر یا چین در ژو تردک از تر سخاوتمند
 انجام به میلی خودش که را چیزي او. نباشد آن انجام به حاضر خودش که ندارد انتظار دیگران از را کاري خدا خوبی، رهبر هر
  ».کند نمی تقاضا ما از ندارد، آن
  

  »پردازد؟ می زکات خودش خدا که نیست ینا منظورت مطمئناً
  
  ».است همین منظورم بلی، طریقی، به«
  
  »بپردازد؟ زکات خودش خدا که است ممکن چطور اما«
  
 فکر دهیم انجام خواهد می ما از خدا که اي فداکاري نوع هر به. کند می عمل خودش اصول پایه بر خدا گفتم، که همانطور«

  ».دهد انجام را آن از بیشتر حتی یا همان که است آماده ودشخ خدا که فهمید خواهی و کن،
  

  :گفت سپس و کرد تفکر اي لحظه براي علی
 هر ما کند؟ تقدیم قربانی عنوان به را خود فرزند که کرد درخواست ابراهیم حضرت از خودش خدا که چطور، این درباره اما«

 ابراهیم حضرت رضایت عید، این. آوریم می یاد به دیگران با آن تگوش تقسیم و قوچ یک کردن قربانی با را واقعه این ساله
 ابراهیم حضرت. بود داده او به اش وعده حسب بر خدا که پسري شود، می یادآور ما به را پسرش کردن قربانی براي حتی

 قلب در را آن که بود کنزدی و بود برداشته را چاقویش حتی. بود خوابانیده قربانی یک صورت به را او و بود بسته را پسرش
 کاري و مکن دراز پسر بر دست!... ابراهیم! ابراهیم" گفت و کرد صحبت او با فرشته یک طریق از خدا که ببرد فرود پسرش

 سپس 47".نداشتی دریغ من از را، پسرت یگانه آري پسرت، زیرا ترسی، می خدا از که دانم می اکنون! باش نداشته او با
 اگر پس،. کرد قربانی پسرش جاي به که بود، شده گرفتار اي بوته در شاخهایش با که دید را قوچی و کرد بلند سر ابراهیم

 را کارش این جلوي خدا آخر در اینکه ولو کند، تقدیم قربانی عنوان به را پسرش که خواهد می ابراهیم حضرت از خدا
 دهد؟ انجام خودش خواست، ابراهیم حضرت از هک را کاري همین که دارد رغبت خدا که گویی می وجود این با گرفت،
  »!خیر مطمئناً

  
 نداشته آن انجام به رغبتی خودش اما بخواهد انسان از چیزي که است این از بزرگتر بسیار خدا: است همین دقیقاً من منظور«

 یک. کرد زندگی ابراهیم حضرت زمان از بعد قرنها که) دهنده تعمید یحیاي( یحیی حضرت از دانیم؟ می چطور را این. باشد
 می آیا 48"!گیرد برمی جهان از گناه که خدا بره است این" کرد اعالم و آید می سویش به که دید را کسی یحیی حضرت روز

  »دید؟ را کسی چه یحیی حضرت که دانی
  
  »برگیرد؟ جهان از را گناه کسی که باشد ممکن تواند می چطور دید؟ را کسی چه او دانم، نمی«
  
  ».بود مسیح یسیع او«
  

 از را گناه که کند می توصیف خدا بره را مسیح عیسی یحیی، حضرت چرا! عجیبی نظر اظهار چه«: گفت صحبت میان در علی
  »گیرد؟ می بر جهان
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 بسیار کاري خدا که هرچند. دانست می بماند زنده خودش پسر تا کشت ابراهیم حضرت که قوچی آن درباره یحیی حضرت«
 که فرستاد می را بهتري بسیار قربانی او. داد می انجام بمیرد، نفر یک صرفاً جاي به اینکه براي قوچ یک رستادنف از تر بزرگ
 می گناه بی فرد یک تنها. بگیرد را دیگري انسان جاي واقعاً تواند می انسان یک تنها. بمیرد ما از یک هر جاي به بود مایل

  ».بود مسیح عیسی نفر یک آن. بمیرد گناهند از پر و ناکامل کثیف، که آنانی عوض به قربانی عنوان به توانست
  

  ».کند می گناه کس هر مطمئناً باشد؟ گناه بدون توانست می چطور مسیح عیسی«: گفت علی
  
 هیچ" مسیح عیسی که نوشتند او درباره بعداً کردند زندگی او با سال سه تقریباً آنانیکه. بود کامل که بود شخصی تنها او«

! بگویی ام درباره را این توانی نمی باشی من با روز سه فقط اگر حتی تو. 49"نبود گناهی هیچ او در" و "نشد مرتکب را گناهی
 اما" کند؟ محکوم گناهی به مرا تواند می شما از یک کدام " گفت می کشیده، چالش به را دشمنانش خودش مسیح عیسی

 کنی تصور توانی می. بود گناه بدون عیسی چرا که داشت وجود محکمی خیلی دلیل حال، هر به 50.بدهند پاسخی نتوانستند
  »باشد؟ تواند می چه دلیل آن که
  

  »بگو من به«: گفت و رفت فرو فکر به اي لحظه براي علی
  
  »بود؟ نزدیک خدا به چقدر عیسی که دانی می آیا«
  
  »نزدیک؟ چقدر. نه«
  
  »معناست؟ چه به که دانی می آیا 51.شده توصیف خدا ي کلمه وانعن به انجیل در هم و قرآن در هم مسیح عیسی«
  
  »بگو من به. نه«
  

 خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا در": خواندم را کالم سپس. »گوید می خدا کلمه درباره انجیل که است چیزي این«: دادم پاسخ
 وجود موجودات از چیزي او از غیر به و شد آفریده او واسطۀ به چیز همه. بود خدا نزد ابتدا در همان. بود خدا کلمه و بود

  52»"...بود انسان نور حیات و بود حیات او در. نیافت
  
  »کلمه یک نه و بود شخص یک مسیح عیسی اما«
  
 ترك را آسمان مسیح عیسی که است زمانی به راجع این 53"شد ساکن ما میان و گردید جسم کلمه ": که گوید می ادامه در«

 یعنی کردند رد را خدا کلمه مردم چطور که کند می توصیف همچنین متن این که چند هر. کند زندگی جهان نای در تا کرد
 آفریده او واسطه به جهان و بود جهان در او": است شده نوشته. کند زندگی ما میان تا آمد که هنگامی را، مسیح عیسی همان

 کردند قبول را او که کسانی آن به اما و نپذیرفتند؛ را او اصانشخ و آمد خود خاصان نزد به. نشناخت را او جهان و شد
 خواهش از نه و جسم خواهش از نه و خون از نه که آورد، ایمان او اسم به که هر به یعنی گردند، خدا فرزندان تا داد قدرت
   ٥٤»."یافتند تولّد خدا از بلکه  مردم،

  
 داشته، جنسی رابطه بشري، زن یک با او که نیست این منظورت! باشد داشته فرزندي که است این از بزرگتر بسیار خدا اما«

  »درسته؟
  
 چینی هاي بچه به شبیه نسبتاً کنم می فکر. اند نشده متولد معمولی طرز به فرزندان این که گوید می کالم از قسمت این. نه«

 همان آنها. هستند ما فرزندان واقعاً دیگر لحاظ هر از اام نیستند من فرزند ژنتیکی لحاظ از آنها. پذیرفتیم فرزندي به که ماست
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 و نزدیک آنقدر که خداست با تازه اي رابطه داشتن معنی به این. دارند خودمان طبیعی فرزندان که دارند ما با را اي رابطه
  »است فرزندي-پدر ي رابطه شبیه که بگوییم توانیم می که است صمیمی

  
  ».شوم خدا ي خوانده فرزند توانم می که بودم هنکرد فکر این به هرگز قبالً«
  
 کوشش، و زمان چقدر که دانستند نمی ما هاي خوانده فرزند ابتدا در. باشی داشته خدا با اي رابطه چنین توانی می تو بلی،«

 هستیم چینی انیتیم آن مثل ما که بگوییم توانیم می. شود تکمیل آنها خواندگی فرزند فرآیند اینکه تا شد صرف هزینه سواي
. شویم پذیرفته اش خانواده در فرزند عنوان به نیز ما اینکه تا کرد فداکاري خودش نیز خدا. پذیرفت فرزندي به ژو دکتر که

 را او ها بعضی که دانست می اینکه وجود با فرستاد، جهان به را قلبش به کس نزدیکترین که بود قدر این خدا فداکارانه محبت
 پذیرفته فرزند عنوان به خدا خانواده در بتوانند بپذیرند، را مسیح عیسی آنانیکه ي همه که بود این خدا قصد اما. کنند می رد

 را او بلکه نکرد، دریغ خود پسر از که او باشد؟ ما ضد  بر بتواند که کیست ماست، با خدا اگر ": که شده نوشته انجیل در. شوند
  ».خداست زکات این 55"بخشید؟ نخواهد ما به را چیز همه او با همراه آیا ساخت، فدا ما همه راه در
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  2 فصل
  گرفتن روزه: ژینجیانگ

  
 براي. ساخت می جدا چپمان سمت بیابان از را راستمان سمت کوهاي که آمد می انداز چشم میان از باریک خطی نظر به جاده

 درگاه عنوان به مسیر این اهمیت بر من. کردند یم استفاده چین از خروج و ورود براي مسیر این از مردم متمادي قرنهاي
 که آنانی براي بوده چالشی همچنین اما آمده می حساب به مانع یک ها خیلی براي کوهها و بیابانها. کردم تفکر چین غربی
 بوده، کنجکاوي روي از صرفاً اگر حتی خواستند می دانش برخی: داشتند متفاوتی هاي انگیزه آنها. دارند ریسک به میل

 و جدید سرزمینی در آزادي دنبال به شاید برخی. تجارت براي کاالهایی حداقل یا بودند ثروت جستجوي در دیگران درحالیکه
  .کرد می حرکت فرصت و خطر بین باریک اي دنباله بر که شدند سفري عازم آنها باشد، شان انگیزه که هرچه. باشند ناشناخته

  
 می سفر آن روي ما که باریکی خط. است بشر ساخته بقیه و شده، ساخته خدا توسط ازاند چشم میان در خطوط از برخی
 وصل اروپا به نهایتاً و مرکزي آسیاي با را چین همینطور اما کند می متصل هم به را کویر میان آبادیهاي که بود همان کردیم

 این اما. شود مجزا اوراسیا بقیه از چین که کرده کمک جلگه و کوهها بیابانها، طبیعی موانع درازي زمان مدت براي. کند می
 و چین غربی شمال بیابانهاي بین انداز چشم سرتاسر از را دیگري خط ها چینی آن، تحکیم منظور به. بود نفوذ قابل مانعی

 تقسیم خط يگذار نشانه چین، بزرگ دیوار هدف ،اگر چه در اصل دیوارهاي دفاعی را به وصل می نمود. کشیدند آرام اقیانوس
  .ها چینی برابر در ها مغول و کشاورز، برابر در چادرنشین زراعی، زمین برابر در جلگه: بود
  

ً  او گرچه. شد می پخش اتوبوس جلوي تلویزیون در که بود فیلمی تماشاي حال در که انداختم علی به نگاهی  بود، اویغور نژادا
 بقایاي دنبال به اورومچی، شهر ي موزه در. کرد می حمل مردم تلفمخ هاي گونه از را ژنهایی ما ي همه مثل احتماالً

 اکنون. شد سوخته ژینجیانگ بیابان در) نیاکانش از( زن آن پیش، سال هزار سه. بوده علی نیاکان از احتماالً که بودم شخصی
 ي درباره فکري چه بود؟ که او. شده گذاشته نمایش به اورومچی شهر تاریخ ي موزه در که است تنی چند آن از یکی او بدن

 ما است؛ ناشناخته بود متنفر آن از آنچه و داشت می دوست آنچه او، ترسهاي او، امیدهاي کرد؟ می مرکزي آسیاي در زندگی
  .بزنیم گمان و حدس اند یافته او با ارتباط در شناسها باستان آنچه به نگاه با توانیم می  تنها

  
. است مانده حفظ خوبی به ژینجیانگ خشک خیلی شرایط در او بدن اینکه خاطر به اتنه است شده شناخته ما براي او

گواهی بر تماس عمیق میان فرهنگی و قومی در  – هاست اروپایی به شبیه طرقی به مرکزي آسیاي کهن مردم این مشخصات
  .هزاره اخیر در این قسمت از دنیا

  
 فرزند دو ژن منشأ ".یافت خواهید تاتار یک شما و روسی یک خراش": ردمآو یاد به بودند گفته من روسی دوستان که را آنچه

 بلکه مرکزي آسیاي در تنها نه جهان، سراسر در مردم بیشتر حال، هر به. دانیم نمی ما بودند؟ چه من چینی ي خوانده
 یک لنین آي وي که شده رشگزا مثال طور به. دارند متفاوت نژادهاي از نیاکانی ها، قاره دیگر و چین روسیه، در همچنین

 از نیاکانی شود می تصور که هستند آبی چشمان با افرادي افغانستان، در 56.بود کالمیک نژادش که داشته آسیایی مادربزرگ
 در تواند می مغولی یکانهاي نیاکان همچنین،. شدند وارد ناحیه آن به کبیر اسکندر زمان در که داشتند یونانی سربازان میان

 در تونگهاي شهرستان در ژینمنگ شهر مغولی ساکنین و افغانستان ي هزاره قوم شامل شود، یافت مغول پراطوريام سراسر
 متعلق که دارند نیاکانشان از ژنهایی مردم اغلب احتماالً مرکزي آسیاي در امروزه 57.باشد می چین غربی جنوب در یونان استان

 جمعیت تمام تقریباً واقع، در. غیره و مغولها ها، چینی ترکها، پارسها، ترینها،باک سوگدیانها، نظیر است، متفاوتی نژادهاي به
 می کنیم، مخلوط هم با را ژنهایمان توانیم می ما که واقعیت این: اند داشته مختلف قرنهاي در دیگر مردم با مخلوطی جهان
 کنیم می سعی که هایی بندي تقسیم و داریم قتعل گونه یک به همه ما که دهد می نشان کنیم، نژادي پیوند و اصالح توانیم

  .هستیم خانواده یک و هستیم انسان نخستین اوالد از همه ما سرانجام. است مصنوعی نسبتاً کنیم ایجاد یکدیگر بین
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 دانستن به اي عالقه کسی اما شد می داده نمایش صحنه روي بازیگران اسامی. خورد تکانی اش صندلی در علی من، کنار در
 فراموش بعداً ما نامهاي و کنیم می بازي زندگی ي نمایشنامه در را جزئی نقشهاي ما اکثر. نداشت نقش کم بازیگران امیاس

 زان که کسانی میان در نیز آیندگان از و شود نمی پیشینیان از یادي": گوید می حکیم سلیمان حضرت همانطوریکه. شود می
 طریق از ثروت، طریق از را زندگانی معناي که داشت فرصت که بود پادشاهی نسلیما 58".شد نخواهد یادي آمد، خواهند پس

 را زندگی معانی اینها از یک هیچ که دریافت پایان در اما کند، پیدا نیز دیگر راههاي از و نوش، و عیش طریق از دانش،
  .نیست اینها از یک هیچ به راجع زندگی واقعاً کند؛ نمی تکمیل

  
 باالي آنکه به اینکه مگر ندارند معنایی خود در اینها از کدام هیچ اما ،"خورشید زیر" کرد، اشاره خلوقم چیزهاي به سلیمان
 براي را ما از یک هر خدا. است معنی بی خدا بدون زندگی که فهمید سلیمان پایان، در. خداست که شود اشاره است خورشید

  .کنیم کشف را منظور آن که یابد می در را اش حقیقی معناي زمانی تنها مان زندگی و آفریده دلیلی
  

  .کرد تعارف من به را یکی و آورد بیرون سیب جفت یک و برد کیفش در را دستش علی
  

  .گرفتم را یکی و» رِخمت«: گفتم
  

  »بخوري؟ ممنوعه ي میوه از که مجازي آیا«: گفت شوخی به علی
  
 اي میوه چه بد و نیک شناخت درخت که گوید نمی ،موسی حضرت مقدس کتاب تورات، واقع در است؟ سیب منظورت«

 در سیب نام که است دلیل این به تنها این اما است سیب یک شود می داده نشان معموالً که تصویري که دانم می. داشت
 اگر شدم نمی زده متعجب شخصاً. است malus التین در  که بود "بد" ي واژه به شبیه نظر به که است malum التین

  ».بود آبدار انگوري خوشه یک واقعاً ممنوعه ي همیو
  
  »داریم؟ انگیزي شگفت انگورهاي چنین ژینجیانگ در ما چونکه گویی؟ می را این چرا«
  
 برجسته و مشهود سیب از گاز یک مثل بزرگ خوشه یک از کوچک انگور دانه یک برداشتن چون گفتم خاطر این به من. نه«

 ایجاد تفاوتی که است کوچک آنقدر گناه آن که کنیم می فکر چون. کنیم می کردن گناه به عشرو اینگونه ما از خیلی! نیست
  » .کند نمی
  »!سیگارم اولین مثل... اوهوم«: داد نظر علی

  
  »چیست؟ االن اش نتیجه و. احتماالً«
  
  ».کنم ترك توانم نمی و نخ بیست روزي«
  
  ».هستی صادق آن به راجع کم دست خب،«: گفتم لبخندي با
  

 می اگر« پرسیدم، او از و برگردم موضوعبھ  که گرفتم تصمیم کرد، روشن دیگر سیگار یک علی وقتی بعد، دقیقه چند
  » بکشی؟ دست کشیدن سیگار از که داشتی دوست توانستی،

  
  :داد پاسخ و کرد فکر اش درباره لحظه چند

 سیگار بدون را زندگی توانم نمی اما دارد، ضرر من یسالمت براي که دانم می و است بدي عادت طرفی، از. نیستم مطمئن«
  ».دارم نیاز آن به نظر به. کنم تصور
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  ».داشتم شکالت با را مشکل این نوعی به هم من. بله« دادم پاسخ

  
 جلو را گدا آن همانطوریکه بکشانی جلو به مرا داشتی قصد که ترسیدم«: گفت و زد لبخندي. کرد خالصی احساس علی

  ».خواهم می چه واقعاً که بپرسی من از و کشاندي
  
 بود زمینگیر سال 38 مدت به که مردي از که مسیح مسیح عیسی مثل درست شدم، شگفت در موضوع آن به راجع من«

  »!دانی می را جواب خودت واضحاً تو مورد در هرچند  59"بازیابی؟ را خود سالمتی خواهی می آیا": پرسید
  
 که مردمی به من که است چیزي این. نیامده مقدس کتاب در حتی و قرآن در کشیدن سیگار ي درباره چیزي صورت، هر در«

  »!گویم می بکشم سیگار رمضان ماه در نباید گویند می
  

  »داري؟ می نگاه روزه تو آیا«: پرسیدم
  
  ».بود هم کلترمش حتی بودم آموز دانش وقتی. است دشوار خیلی چین در اینجا. است سخت اما بتوانم، که آنجایی تا«
  
  »لحاظ؟ چه از«
  
 اما بود اي ساده پرسش "بخوریم؟ نهار هم با خواهی می" گفت و آمد من سمت آموزي دانش که آورم می یاد به را زمانی«

 می کردم، تقصیر احساس آن از بعد اما. "ندارم خوردن غذا حس و نیست خوب حالم امروز متاسفم،":گفتم. بود ساز مشکل
 با حتی "روزه؟ نداشتن نگه یا گفتن دروغ است؟ بزرگتري گناه کدامیک" که رفتم فرو فکر به حیرت با. گفتم غدرو که دانستم

  ».هستم روزه که کنم اقرار ترسیدم می اما بودم گرسنه واقعاً و بودم نخورده چیزي االن تا سحر از اینکه وجود
  

  »کنی؟ اقرار را نای خواستی نمی چرا« پرسیدم داشتم تردید جواب به درحالیکه
  
 دشوار خیلی. بودند شده اخراج مدرسه از مذهبشان داشتن نگاه خاطر به آموزان دانش از بعضی چین در اینجا که دانستم می«

 مسلمان یک باید تو که بگویند خویشاوندانمان تمام اما کنی، رفتار خوب کمونیست یک مثل که رود می انتظار تو از زیرا است،
  ».باشی هم خوب

  
 و کنم می دیدار را افرادي که وقتی است سخت من براي.  کنم درك دیگري دلیل به توانم می را دشوار وضع آن از اندکی«

 مسیح عیسی چون هستم، روزه که بگویم آنها به خواهم نمی. دارم روزه من که چرا  کنند می دعوت خود با خوردن غذا به مرا
  ».بگیریم روزه باید می شود آشکار دیگران بر کهاین بدون گیریم، می روزه که وقتی گفت

  
  »گفته؟ را این چرا. دانستم نمی را این«
  
 که هنگامی": گفت مسیح عیسی اینرو از! هستند مذهبی چقدر که دهنده نشان دیگران به خواستند می او زمان مردمان زیرا«

. بنمایند دار روزه مردم، نزد تا کنند می دگرگون را خود رةچه حالت آنان زیرا مباشید، تُرشرو ریاکاران مانند گیرید، می روزه
ا. اند یافته تمامی به را خود پاداش که گویم، می شما به آمین، صورت و بزن روغن خود سر به گیري، می روزه چون تو ام 
 خواهد پاداش تو به تو، بینِ نهان پدرِ و است، نهان در که تو پدر بر بلکه نباشد، عیان مردم بر تو روزة تا بشوي را خود
  » 60".داد
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  »گیري؟ می روزه تو پس«
  
  ».کنم دعا خواهم می خاصی موضوع براي که زمانی مخصوصاً اوقات، گاهی«
  
  »چی؟ مثل«
  
 روزه در که هست زمانهایی به مربوط ها نمونه بهترین برم می گمان. هستم نگرانش که هست قلبم توي واقعاً چیزي وقتی«
  ».گذشتند می سختی هاي دوره از و بودند نوجوان که وقتی فرزندانم براي صوصخ به بودم دعا و
  
  »گرفتی؟ می روزه مدت چه«
  
  ».روز چند شاید. است آن از کمتر معموالً اما گرفتم، روزه روز ده مدت به بار دو«
  
  »درسته؟ خوردي، می غذا ما مثل شبها که برم می گمان اما«
  
  ».نوشیدم می آب صرفاً نه،«
  
 گوشت خوردن از صرفاً و گیرند نمی روزه واقعاً گیرند، می روزه مسیح عیسی پیروان وقتی که کردم می فکر اما! روز ده براي«
  ».کشند می دست غذاها از برخی یا
  
 فتهه چند براي شاید گیرند، می روزه من از بیشتر بسیار که هستند دیگري افراد اما کنند، می را کار این که هستند افرادي«

  ».خورند نمی نوشیدنی یا آب جز چیزي
  
 را ما او. دهد می ما به خوبی چیز عنوان به و آفرید را خوراك خدا مطمئناً بزنی؟ سرباز خوردن غذا از باید چرا رفته، هم روي«

  »نخوریم؟ که بگوید ما به باید چرا پس. بنوشیم و بخوریم باید ما پس کرده، طراحی گونه این
  
  ».گرفت روزه بیابان در روز چهل مدت به که است مسیح عیسی خود ي نمونه دالیل، این از یکی. است بیخو خیلی سوال«
  
  »نخورد؟ غذایی هیچ اصالً که است این منظورت! شود می هفته شش حدوداً«
  
  ».کرد چه دننوشی مورد در که دانم نمی 61".شد گرسنه مدت، آن پایان در و نخورد، چیزي روزها آن در": گوید می انجیل«

  ».کرد
  
 ما که کاري مثل داشته، بزرگی ضیافت آن از پس که برم می گمان پس! باشد مرگ حال در گرسنگی از بایست می او«

  ».کنیم می رمضان ماه در غروب هنگام
  
 تبدیل با را اش گرسنگی تا کند استفاده اش روحانی قوت و اقتدار از که اینگونه شد وسوسه شیطان توسط او واقع، در«

. کرد مقاومت تورات از کردن قول و نقل با دیگر هاي وسوسه و کار این برابر در او اما. کند برطرف نان به سنگ سايآمعجز
 هر به بلکه نیست، زنده نان به تنها انسان«: که است شده نوشته" :داد پاسخ اینگونه ابلیس به مسیح عیسی مورد، این در

 بدانیم اگر: هست وسوسه با مواجهه در ما براي نیز خوبی ي نمونه این  62"».شود صادر خدا دهان از که است زنده کالمی
  ».کند می کمک ما به گفته چه مقدس کتاب در خدا که
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 و وسوسه که وقت هر اما» . است زنده آید می بیرون خدا دهان از که کالمی هر به انسان که کردي ذکر را آیه آن پیشتر تو«

 کار این باید شاید. کنم قول و نقل تورات از ابلیس برابر در که بودم نکرده فکر االن تا هرگز دیدم می ابلیس طرف از مخالفت
 یک به من هوس یا بردارد را ام تشنگی و گرسنگی احساس بتواند هستم روزه که وقتی که کنم نمی تصور اما. کنم امتحان را

  »!ببرد بین از را سیگار
  
 گرفتن روزه از ات انگیزه گیري؟ می روزه چرا حال هر به اما! شود می چه که ببینی و کنی امتحان را این باید احتماالً«

  »چیست؟
  
 دلیل اما. باشم متفاوت خواهم نمی و دهند می انجام را کار این مردم بیشتر که است دلیل این به کنم می گمان حدي، تا«

  ».داده ما به را دستور این خدا که است این دیگر
  
  »دهی؟ انجام را خدا خواست که خواهی می نهمخلصا پس«
  
  ».توانم می که نحوي بهترین به بلی،«
  
  »است؟ گفته چه واقعی روزه درباره نبی اشعیاي که دانی می آیا«
  
  »بود؟ که نبی اشعیا نه،«
  
 دالیل به بسیاري راداف امروز، همانند موقع آن در. کرد می زندگی مسیح عیسی از قبل سال 700 که بود خدا پیامبر یک اشعیا«
 دیگر اما. دهند انجام معین زمانهاي در که دیدند می مذهبی تکلیفی را روزه آنها. گرفتند می روزه غلطی هاي انگیزه و

 طریق از خدا. آوردند نمی جا به را بود دیگران با تقلب بدون و منصفانه رفتار و افراد دیگر از مراقبت که را خدا دستورات
  :خواندم را کالم از قسمت این و کردم باز راخود  مقدس کتاب. »داد شرح را روزه واقعی نايمع نبی اشعیاي

  
  ندیدي؟ تو و گرفتیم روزه چرا«: گویند می"

  »نیافتی؟ در و ساختیم رنجور را خویش جان
  جویید می را خود خشنودي خویش، ي روزه روز در شما که رو آن از«
  .دداری می روا ظلم خود کارگران بر و

  گیرید، می روزه کشمکش و نزاع جهت به اینک
  .بزنید مشت یکدیگر به شریرانه اینکه براي

  گیرید، می امروزه که اي روزه با
  .بشنوانید برین عرش در را خود صداي توانید نمی

  است؟ این پسندم می من که اي روزه آیا
  سازد، رنجور را خود جان آدمی که روزي

  کند، خم نی همچون خویش سر
  بخوابد؟ خاکستر و پالس بر و

  نامید می اش روزه آنچه است این آیا
  خوانید؟ می خداوند مقبول روز را آن و
  نیست این پسندم می من که اي روزه آیا«

  بگشایی، را عدالتی بی زنجیر که
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  کنی؟ باز را یوغ بندهاي و
  سازي، آزاد را مظلومان

  بشکنی؟ را یوغ هر و
  کنی قسمت گرسنگان با خود نان که
  آوري؟ خویش ي خانه به را خانمان بی فقیران و
  بپوشانی را او بینی، اي برهنه چون و
  63"»نسازي؟ پنهان را خود توست، تن گوشت از که آن از و
  
 خدا با شخص رابطه از ابرازي ترجیحاً بلکه نبود مذهبی تشریفات ظاهري رعایت صرفاً نبی اشعیاي دید از حقیقی ي روزه«

 معنی بی دینی تکلیف آوردن جا به براي غذا نخوردن. شد می ابراز کنیم می رفتار دیگران با که طریقی در نیز هرابط آن. بود
 آنانیکه درباره امروز اشعیا. نکنیم کمک ستمدیگان و فقرا به و باشیم دعوا و جنگ حال در میانمان در زمان همان در اگر است

 کنند، می منحرف را راستین عدل مسیر و گیرند می رشوه اما گیرند می روزه معین زمانهاي در و آیند می مذهبی افراد نظر به
  »گفت؟ خواهد چه
  

  »!بیاموزند نبی اشعیاي  از باید می افراد از برخی اینجا!. درسته خیلی«: داد پاسخ علی
  

 عیسی تعلیم به شبیه بسیار این .معناست بی داري روزه نکنیم، توجهی خود همنوعان به اگر که گفت نبی اشعیاي«: دادم ادامه
 تمامی با و دل تمامی با را خود خداي خداوند: داد پاسخ او" چیست؟ فرمان بزرگترین که پرسیدند او از که وقتی است مسیح
 مهم نخستین، حکم همچون نیز حکم دومین. است حکم بزرگترین و نخستین این. بدار دوست خود فکر تمامی با و جان
 پیامبران هاي نوشته و موسی شریعت تمامی اساس حکم، دو این. بدار دوست خویشتن همچون را ات همسایه: است
 را ما اینکه - است دیگر چیزي به یافتن دست براي اي وسیله بلکه نیست نهایی هدف یک داري روزه اینرو از  ٦٤."است

  ».بشناسیم بهتر را خدا تا کند می کمک
  
  »بکشیم؟ دست آفریده ما خوراك براي خدا که غذاهایی از باید چرا که کنم نمی درك هنوز اما«
  
. باشیم داشته داري روزه طبیعت به بینشی توانیم می بخوریم، غذا خواهیم نمی طبعاً که کنیم فکر زمانهایی به اگر شاید«

 روزه شرایطی، چنین در. اند دهدا دست از را اشتهایشان زیرا گیرند می روزه طبعاً عزادارند، و داغدیده که مردمی اوقات بیشتر
 خواستمان و گناهمان براي مان غم از ابرازي تواند می روزه گونه، همین به. کند می بیان را اندوهشان و غم احساس داري
 وسیله تواند می چرا که کنیم درك توانیم می کنیم، فکر اندوه و غم از شکلی عنوان به روزه به ما اگر. باشد آن از توبه براي

  .باشد توبه ي مخلصانه دعاي براي کمکی ي
  
 روزه که هنگامی نداشت، گناهی مسیح عیسی اگر چه؟ شوم محزون آن براي بخواهم که باشم نداشته گناهانی چنین اگر اما«

  ».کرد نمی توبه یا نبود محزون گناهانش براي مطمئناً گرفت،
  
 کنم می فکر اما. بود گناه بی که بود کسی تنها او واقع، رد. گویی می راست نداشت گناهی مسیح عیسی که باره این در«

 یا پدر غم. است گناهانمان بر اندوه از بزرگتر که شد می اندوه از دیگري نوع وارد داشت احتماالً گرفت می روزه که وقتی
 اندوهگین که دارد دوست را فرزندش آنقدر والد. شود می اندوهگین و ریزند می اشک نامطیعش فرزند براي که است مادري

 شکل این تواند می ما روزه اوقات گاهی. کند می اش زندگی در اشتباهی انتخابهاي مصرّانه فرزندش ببیند که این از شود می
  ».گیرد خود به نیز را غم از
  
  »است؟ فرزندش به نسبت والدي احساس همچون دارد ما به خدا که احساسی که است این منظورت«
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 را ما خدا زیرا کنیم احساس را هیجان و شور نوع آن بتوانیم اگر اما. کنیم درك بتوانیم که است چیزي از ترفرا بسیار خدا«

 شان ساله شانزده پسر از را مادري و پدر غم مثال، براي. شود سهیم احساساتی چنین در تواند می نیز خدا پس آفریده، آنگونه
 مصرف مخدر مواد که شده گرفتار پترزبورگ سن شهر در دوستان از گروهی به و کرده فرار خانه از که کن تصور داغستان در

 موادش خرج اینکه براي و شد معتاد مخدر مواد به بزودي او .)است شوروي اتحادیه در قفقاز ي ناحیه در داغستان. (کردند می
 می مصرف مخدر مواد دوباره و برگشت، اش گذشته زندگی به باره دو اما شد زندانی بار دو. زد دزدي به دست بیاورد، در را

 راه توانست نمی و نیاورد تاب پاهایش.  شد وخیم کلیه و کبد مشکالت با اش جسمانی وضع سپس. کرد می دزدي و کرد
 کمک من به داري، وجود اگر خدا،": کرد دعا سپس. کشید دراز ساختمان یک سقف روي غذا بدون هفته دو مدت به. برود
  »"!کن

 و بروند سقف آن باالي به که گوید می آنها به خدا کردند احساس که داد تکان را خداشناس فرد چند قلب خدا قتو آن در«
 کمک یا داروها با نه او. شد آزاد اعتیادش از آنجا در که بردند مخدر مواد از توانبخشی مرکز به را او. کردند پیدا را مرد این آنجا

 معمول زندگی یک به شروع و یافت شغلی و یافت باز را اش سالمتی. شد آزاد خدا قوم محبت و دعا طریق از بلکه دکترها
 اش زندگی در تغییرات این تمام از بعد اما بود، بازنگشته داغستان ماخاچکاالي در والدینش نزد هرگز مدت، آن تمام در. کرد

 داشتند احساسی چه آنها که کنی تصور توانی یم. کند آشتی والدینش با و برگردد که خواهد می او از خدا که کرد احساس
  »دیدند؟ بود شده گم مدتها که را فرزندشان دوباره که وقتی

  
  »اي؟ کرده مالقات را افراد این آیا دانی؟ می کجا از را این«
  
 ما. دارد ما به نسبت احساسی همچنین خدا حال، این با. کرد تعریف برایم را داستان پسر، همان بودم، داغستان در وقتی« 

 شادي و گردیم باز سویش به که کشد می را انتظارمان خدا اما ایم شده گم مدتهاست که هستیم خودسري فرزندان همچون
  ».دریابیم را شده احیا ي رابطه یک

  
  »کنیم؟ احیا خدا با را مان رابطه توانیم می طور چه شود؟ می انجام کار این طور چه«
  
 تصویر به را خدا احساسات تا گفت مسیح عیسی که است داستانی این. کنم تعریف برایت را گردی پسري داستان بده اجازه«

  ».گردیم می باز او سوي به حقیقی توبه با او، ي گمشده و خودسر فرزندان ما، که هنگامی بکشد
  
 اکنون رسید، خواهد من به تو دارایی از که را سهمه پدر، يا« :گفت خود پدر به کوچک پسر روزي. بود پسر دو را مردي"
  . کرد تقسیم دو آن بین را خود دارایی پدر پس ».بده من به

. داد باد بر عیاشي به آنجا در خویش ثروت و شد دوردست دیاري راهی و آورد گرد داشت آنچه کوچکتر پسر چندي، از پس
 از یکی خدمتگزاري رو، این از. دافتا تنگدستی به سخت او و آمد دیار آن در شدید قحطی کرد، خرج داشت چه هر چون

 خوراك با خود شکم داشت آرزو پسر. برگماشت خویش مزرعه در خوکبانی به را وي او و. کرد پیشه سامان آن مردمان
  . داد نمی يچیز او به کس هیچ اما کند، سیر خوکها

. شوم می تلف گرسنگی فرط از نجاای من و دارند نیز اضافی خوراك پدرم کارگران بسا اي‹: گفت و آمد خود به سرانجام
  . ام کرده گناه تو به و آسمان به پدر،: گویم می و روم می پدر نزد و خیزم برمی پس
 اما .شد پدر خانه راهی و برخاست پس› .کن رفتار کارگرانت از یکی همچون من با. شوم خوانده پسرت نیستم شایسته دیگر
  . ساخت اش بوسه غرق و کشید آغوشش در دویده، سویش به شتابان و بسوزاند يو بر دل دیده، را او پدرش که بود دور هنوز
  › .شوم خوانده پسرت نیستم شایسته دیگر. ام کرده گناه تو به و آسمان به پدر،‹: گفت پسر
 پاهایش به کفش و انگشتش بر انگشتري. بپوشانید او به و بیاورید را جامه بهترین! بشتابید‹: گفت خدمتکارانش به پدر اما

 یافت بود، شده گم شد؛ زنده بود، مرده من پسر این زیرا. بگیریم جشن و بخوریم تا ببرید سر آورده، پرواري گوساله. کنید
  . پرداختند سرور و جشن به پس› !شد
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 پرسید و ندخوا فرا را خدمتکاران از یکی شنید، آواز و ساز صداي و شد نزدیک خانه به چون. بود مزرعه در بزرگتر پسر اما و
  › .است یافته باز بسالمت را پسرش زیرا بریده، سر پرواري گوساله پدرت و آمده برادرت‹: داد پاسخ خدمتکار. است خبر چه

: گفت پدر جواب در او اما. کرد التماس او به و آمد بیرون پدر پس. درآید خانه به نخواست و برآشفت شنید، را این چون
 من به اي بزغاله حتی هرگز تو اما. ام نپیچیده سر فرمانت از هرگز و ام کرده خدمت المانغ چون را تو سالهاست اینک‹

 داده، باد بر ها روسپی با را تو دارایی که پسري است، بازگشته پسرت این که حال و. کنم پا به ضیافتی دوستانم با تا ندادي
  › !اي بریده سر پرواري گوساله برایش

 برادر این زیرا کنیم، شادي و بگیریم جشن باید اکنون اما. توست مال دارم، هرآنچه و منی، با رههموا تو پسرم،‹: گفت پدر
  ٦٥"›!شد یافت بود، شده گم شد؛ زنده بود، مرده تو
  

  »بده ادامه« : گفت و کرد نگاه من به علی. ایستادم انجیل جاي همین
  

  ».بود داستان پایان این«: دادم پاسخ
  
  »شود؟ می چه بعدش شود؟ متوقف اینجا باید چرا اما«
  
 می فکر که بود گرفته قرار انتقاد مورد مذهبی رهبران توسط که چرا گفت را داستان این مسیح عیسی کنی؟ می فکر چه تو«

  ».گذراند می وقت "مردم از نادرستی ي طبقه" با او که کردند
  
  »خیابان؟ در گدا یک با تو نشستن مثل«
  
 این او. بود ارتباط در بودند بدنام و بودند درگیر گناهان متعدد انواع به که آنانی با مسیح عیسی اما. آن مثل چیزي شاید«

 از خدا کنند می فکر که آنچه هر که است مذهبی افراد از بسیاري همانند داستان بزرگتر برادر نگرش که چرا گفت را داستان
 براي خدا که را غمی وسعت آنها وجود، این با. معین زمانهاي در گرفتن روزه قبیل از آورند، می جا به را خواهد می ایشان

  ».کنند نمی درك دارد گمشدگان
  
  ».شود اندوهگین تواند می خدا که بودم نکرده فکر هرگز« 

  
  :گوید می تورات. شود می غمگین خدا. بلی«
 و بس؛ و است بدي براي پیوسته او دل هاي اندیشه نیت هر و است، بسیار زمین بر انسان شرارت که دید خداوند و"

  »٦٦".گشت غمگین خود دل در و شد متأسف بود، ساخته زمین بر را انسان که این از خداوند
  

  ».سخته خیلی آن پذیرش کند؟ رنج احساس تواند می خدا آیا شود؟ می غمگین خدا«: گفت صحبت میان در علی
  
 و گناهانمان خاطر به خدا. کرد تالیف موسی حضرت که است مقدسی کتاب این. گوید می تورات که است چیزي این اما«

  ».کند می رنج احساس و شود می غمگین اشتباهاتمان
  

  ».باشد شده غمگین جهان تمام گناهان به نسبت باید خدا چقدر که کن فکر مورد آن در«: گفت علی
  
 خدا همینطور باشند، داشته فرزندانشان با تیمحب با و نزدیک ي رابطه خواهند می که مادري و پدر همانند درست. مطمئناً«

  ».بشناسیم را او ویژه طریقی به بتوانیم تا آفرید را انسان
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 توانیم می ما که است طریقی روزه نظر، این از. کشیم می گرسنگی و داریم ناراحتی احساس خیلی گیریم، می روزه که وقتی«
 عین در و شویم می غمگین شخص آن گناهان بر و گیریم، می وزهر دیگري شخص عوض به ما اگر. شویم سهیم خدا رنج در

 که هنگامی خدا که را رنجی همان کنیم، می تجربه را خدا رنج از کوچکی مقدار داریم واقع در کنیم، می دعا برایش حال
  ».کند می احساس قلبش در شود، می اندوهگین بشر نژاد خودسري و گناه به نسبت

  
  »است؟ روزه معناي تنها این و« پرسید سپس و کرد فکر باره این در اي لحظه علی«
  

 بسیار روحانی ارزشهاي که بریم می پی ما که است زمانی همچنین روزه که چرا. است این از بیشتر حتی. نه«: دادم پاسخ
 زندگی داديخدا چیزهاي و هستند مهم نوشیدنی و خوراك. است نوشیدنی و خوراك نظیر زمینی و مادي چیزهاي از مهمتر

 نصیبمان بهتري چیزهاي تا کشیم می دست نیکو چیزهاي از داوطلبانه، گیریم، می روزه که وقتی وجود این با. هستند مان
  ».رسانیم نفع دیگران به تا دهیم می انجام خود خواست با را کار این اما کنیم می تجربه نیز را رنج ما جریان، این در. شود

  
  ».نیست مفهوم من براي این برساند؟ نفع ان دیگر به تواند می چطور ام رنج اما«: پرسید علی

  
 تا بینیم می رنج ما بگویی، شاید یا. کنیم کار آن براي مجبوریم خواهیم، می را چیزي اگر. است اي هزینه چیزي هر براي«

 به بلکه بیند نمی رنج خودش خاطر به کند، می حمل وضع که مادري مثال، طور به. آوریم بدست را بهتري چیز بتوانیم اینکه
 از بهتر چیزي خاطر به خوب چیزي کردن قربانی درباره را مهم روحانی اصل یک موضوع، این. کشد می درد اش بچه خاطر

  :است شده نوشته انجیل در. کند می بیان خداست قلب به نزدیک که را چیزي روزه نظر، این از. کشد می تصویر به آن
  . بدانید بهتر خود از را دیگران فروتنی با بلکه نکنید، تکبر یا طلبی جاه سرِ از را کاري هیچ"

  . بیندیشد نیز دیگران به بلکه نباشد، خود فکر به تنها شما از یک هیچ
  : داشت عیسی مسیح که باشید داشته را فکر  طرز همان

  بود، خدا با همذات که او
   نجست، بهره خود نفع به خدا با برابري از

  کرد خالی را خود بلکه
  پذیرفته، غالم ذات و

  . درآمد آدمیان شباهت به
  شد یافت بشري سیماي در چون و

  ساخت خوار را خود
  مرگ، به تا و

  ٦٧."گردید مطیع صلیب بر مرگ حتی
  
 به تا کرد كتر را آسمان داوطلبانه او. کند می مجسم را روزه روح واقع در که داد انجام را کاري مسیح عیسی نظر، این از«

 انجام ما خاطر به را کار این او اما. شد کشته صلیب روي جاییکه تا داد، ادامه دیدن رنج به حتی. شود انسان یک و بیاید زمین
 در خدا با اش زندگی یعنی بود، نیکو آنچه از مسیح عیسی. کنیم دریافت آسمان در را جاودان حیات که بیابیم فرصت ما تا داد

  ».کند سهیم ما با را آسمان در زندگی فرصت تا یدکش دست آسمان،
  »است؟ بهتر چیزي آوردن بدست خاطر به خدادادي و خوب چیزهاي از داوطلبانه کشیدن دست روزه، که گویی می تو پس«
  
 در را اش زندگی تمام که گونه بدان. کشید رنج کشیم، می داري روزه هنگام ما که رنجی از فراتر بسیار مسیح عیسی و. بلی«

 به داوطلبانه بمیرد، ما جاي به اینکه براي مسیح عیسی. است همین روزه ماهیت که کرد زندگی نفس انکار و فروتنی روح
 این در. ماست جانهاي نجات همانا که کشید دست است بهترین آنچه خاطر به نیکوست آنچه از. کشید رنج دیگران خاطر

  .داد نشان را روزه حقیقی معناي مسیح عیسی فداکاري،
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 به یعنی مکان باالترین به را او و برخیزانید مردگان از را مسیح عیسی خدا! نرسید پایان به صلیب روي مرگ با او زندگی اما
 جشنی شبیه این. شویم ملحق او به آسمانی جشن در که کند می دعوت ما از او اکنون. کرد بلند آسمان در خدا راست دست
 روزه واقعی معناي ما اگر. گرفتند جشن را شده احیا ي رابطه آنها. کردم نقل نافرمان و خودسر پسر داستان در پیشتر که است

 جشن در و شویم ملحق مسیح عیسی به توانیم می است، نفسهایمان انکار و گناهان از بازگشت همانا که کنیم درك را
  ».شویم سهیم خدا آسمانی
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  3 فصل
  گوید می سخن خدا وقتی: قزاقستان

  
  

 تشخیص قابل آنچنان فرهنگی مرز نظرم به اما کند، می مشخص را جغرافیایی و سیاسی مرز شان تیان کوههاي رشته اگرچه
 حس حدي تا الماتی شهر در روس پیشین نفوذ و دارد، وجود سریلیک دستخط به چینی و عربی دستخط از تبدیلی قطعاً. نیست

 و قرقیزها، قزاقها، اویغورها، میان در شان تیان که را تفاوتی که کنم می احساس وجود این با. است داده آن به تر "اروپایی"
  .آبی و قرمز بین تفاوت تا است صوتی و قرمز بین تفاوت شبیه بیشتر کند، می مشخص مرکزي آسیاي مردمان

 

  
  
  

 در تنهایی به دیگري اتوبوس اب من. بود سفر در ایلی وادي در یینینگ تا فقط زیرا بود نکرده سفر من با مرز سر تا علی
 طرف دو در که خیابانهایی با شدم حیرت در شهر سبز تماماً منظره خاطر به رسیدم، الماتی به که هنگامی. کردم سفر قزاقستان

 تغییر نظر به اش چهره کنم می دیدن شهر این از وقت هر. افکند می سایه خورشید شدید نور برابر در و بود درخت سراسر آن
 پروانه به شبیه االن بود، حشره شفیره مرحله مثل موقع آن و دیدم 1990 سال در بار اولین که وقتی با قیاس در و کند می

  است
  
. شدم دوست کردند، می زندگی شهر در که قومهایی دیگر و اویغور قزاق، تعدادي با و بازگشتم الماتی به بار چندین موقع آن از

 چنین. شد می بحث آنجا در فرهنگ و مذهب موضوعات که داشتم حضور رویدادها دیگر و یکآکادم کنفرانسهاي در گاهی گاه
 دیدار هندوها حتی و مسیحیان مسلمانها، جمله از گوناگون مذاهب هاي نماینده با تا کرد می فراهم را فرصتهایی دیدارهایی

 حریم به که احترامی از جدا. بود اسالمی موسسه یک رئیس که بود مسلمان رهبري کردم مالقات که افرادي این از یکی. کنم
  . کنم خطاب اش واقعی اسم جاي به "شامیل" مستعار اسم با بایستی را او دارم، اش شخصی
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 که بود ارتباطی نگهداشتن حقیقتاً من ي انگیزه. باشم داشته شامیل با دیداري دوباره داشتم دوست برگشتم، الماتی به وقتی
  .زدم زنگ او به و کردم پیدا را تلفنش شماره. دوست یک مثل بشناسم، بهتر را او کهاین و داشتیم قبالً

  
  »هستی؟ شامیل آیا«: پرسیدیم روسی به
  
  »شما؟. هستم شامیل من«
  
  »کردیم؟ مالقات را همدیگر 2001 سال کنفرانس در که داري یاد به را من آیا. هستم داود من«
  
 دوباره که خوشحالم! کنی نمی دعا باکره مریم یا شمایلها و تمثالها به که هستی افرادي آن از یکی تو! داوود بله، اوه داوود؟«

  ».شنوم می را صدایت
  

 دو با اي مباحثه در که هنگام آن آوردم یاد به کنفرانس در را او نظر اي لحظه براي! نداشتم خودم از را شرحی چنین انتظار
 به شامیل که بودم شنیده دور از پیشتر. دارند اشتراك وجه همدیگر با کرد می صورت آنچه از بیش که داشت اظهار قزاق شبان
 که فهمید وقتی او. است پرستی بت مثل این زیرا کنند دعا باکره مریم به یا و شمایل به نباید مردم که گفت می دیگر مردي

 افراد این ایمان به شامیل. کنند نمی کارها این از نیز آنها اینکه و شد متحیر هستند رأي هم او با نیز مسیح عیسی پیروان این
 دوست را مسیح عیسی همچنین و باشند داشته خدا با اي ساده و مستقیم ارتباط خواستند می که چرا گذاشت احترام و برد پی
  .داشتند می
  

  »کنیم؟ دیدار را همدیگر دوباره که هست امکانش آیا. برگشتم الماتی به من«: دادم ادامه
  
  »داري؟ اقامت کجا. است من خشنودي باعث! البته. لیب«
  

 مهمان با که رفتیم شان خانه به هم با و ببینید مرا تا آمد نیز شامیل برادر. دادیم ترتیب را دیداري و گفتم او به را جزئیات
 نسل از او که بردم گمان. است قفقاز شمال از اینگوش شهر به متعلق که گفت من به او همسر. شدم مواجه گرمشان نوازي
  .بودند شده تبعید مرکزي آسیاي به قفقاز شمال از استالین فرمان به که است آنانی

  
 بودم موافق او با. آورد رو را مذهبی اي مسئله شامیل برادر ناگهان بودیم، کرده صحبت زیادي چیزهاي به راجع اینکه از بعد
 می اینکه به پافشاري به کرد شروع شامیل برادر وجود، این با. بپرستیم را او تنها بایست می ما و دارد وجود خدا یک تنها که

  .بگویم عربی زبان به اینکه و "نیست اهللا جز خدایی" بگویم را کلمات این باید
  

  ».نیستم بلد عربی من اما«: گفنم
  
  »...کن تکرار من از پس را سیالبها این فقط. نیست مهم«
  
 را زبانها تمام خدا. بگویم قلبم از خالصانه را کلمات این توانم نمی ندارد برایم معنایی هیچ و م،فهم نمی را زبانی من اگر اما«

  ».نیست جادویی فرمول یک این. کنیم صحبت خالصانه باید خدا با گفتن سخن براي و عربی، فقط نه و فهمد، می
  
  .کرد مداخله شامیل موقع، این در
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 و خالصانه باید کلمات: توست با حق که البته! کردیم می رفتار تو با روستایی رعیت یک مثل داشتیم ما. متاسفم«: گفت او
  »!بود هیجانی نسبتاً برادرم  که کنم می عذرخواهی. باشد قلبی

  
 که بودم خوشحال. شدیم جدا هم از دوستانه و کردند بدرقه داشتم اقامت که جایی به مرا برادرش و شامیل غروب هنگام

 زدیم حرف تعالیم و اعتقادات درباره زیاد خیلی که کردم احساس وجود، این با. باشیم داشته هم با دیداري دوباره بودم توانسته
 درستی چیزهاي به که است مهم البته. بپرسم اش زندگی در خدا قدرت از شخصی تجربیات به راجع که نماند فرصتی که

 مان زندگی در خدا عملگر قدرت و حضور از شخصی تجربیات که تاس حیاتی همینطور اما باشیم داشته ایمان خدا درباره
  . باشیم داشته

  
! گردد می بر خودش اول جاي به مباحثاث که رسد می نظر به و کنند بحث خدا درباره مفصالً که دارند دوست افراد برخی
 با توانیم می چطور اما است يبشر تجربیات بازتاب ما بشري زبانهاي. است درست کلمات کردن پیدا ، تاحدي مشکل شاید

 که است چیزي از بزرگتر بسیار خدا بزنیم؟ حرف آسمانی و روحانی امور درباره ماست دنیوي تجربیات پایه بر که کلماتی
 طریق از را احساساتمان که کنیم می تالش احتماالً شوند، می قاصر واژگان وقتی. کنیم بیان و درك واژگان با را او بتوانیم

 را آن توانیم نمی بشري عبارتهاي در که هستند واقعیت ناچیز بازتابهاي نیز اینها حتی اما. کنیم بیان خدا درباره هنر یا موسیقی
  .دهیم انتقال

  
 نشان ما به را قدرتش یا حقیقت که بپرسیم خدا خود از که داریم نیاز واقعاً اوقات گاهی خدا، ذات درباره مفصل بحث جاي به

 خواست می او. بپرسد سوالی من از تا آمد کوربانگَلی نام به تاتاري مرد یک بودم کازان در که وقتی بار یک ،مثال براي. دهد
 بایست می آیا که نبود مطمئن اما خواند می را انجیل کوربانگلی. بداند خدا شناخت به رسیدن براي درست راه درباره را حقیقت
  .خیر یا کند پیروي را عیسی

  
 پیشنهاد او به من عوض، در. بشنود انسانی واژگان از این از بیشتر که ندارد نیازي کوربانگلی که کردم احساس وضعیت، این در

 سوي به که هنگامی. دهد نشان او به را اش روحانی وضعیت واقعیتهاي که کنم درخواست خدا از و کنم دعا او با که کردم
 ساکت کوربانگلی سازد، مکشوف او به را حقیقت و شود کوربانگلی ردوا که کردم دعوت خدا قدوس روح از و کردم دعا خدا
  .بود
  

  »!کنی می هیپنوتیز را من داري تو«: گفت و کرد نگاه من به برد، باال را سرش کوربانگلی ناگهان،
  

  »زنی؟ می رو حرف این چرا اما. نیست اینطور. نه«: دادم پاسخ
  
  ».رفت و افتاد من از ناگهان که شدم ام شانه روي وحشتناکی اهسی چیز متوجه بودي، دعا حال در که هنگامی«
  

 بر شریر روحی وجود، این با. بیافتد اتفاق تو براي آن مثل چیزي که نخواستم هرگز چون. کنم نمی هیپنوتیز را تو من«: گفتم
  ».برود بود مجبور شریر روح آن بیاید، که کردم دعوت را خدا قدوس روح من که وقتی اما بودي، آگاه آن از تو که بود تو
  

  »اوه«: گفت فکر روي از کوربانگلی
  

 را تجربه همین که شناسم می را دیگري افراد زیرا نبود تو خیاالت این. بود خدا قدرت از اي نشانه این. عالوه به«: دادم ادامه
  ».کند ترکشان پلید روح تا کردم دعا برایشان که هنگامی داشتند،
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 پرسید او از وقتی. دیده می کابوس شبها اغلب که بود گفته من به که کردم صحبت کوربانگلی با روسی زنی ي درباره سپس
 والدیمیر نام به گو غیب یک برنامه تلویزیون در که این از بعد که گفت من به شد، شروع زمانی چه از بار اولین که

 نام به بنابراین بود، او شبانه کابوس علت شریر روح یک هک بود روشن شرایط این در. شد شروع کردم تماشا را کاشپیروفسکی
. شد کنده او از کننده ناراحت چیزي که کرد احساس نیز او. کند ترك را او که دادم فرمان را پلید روح مسیح عیسی اقتدار و

  .شد قطع کابوسهایش پس آن از که گفت من به بعد وقت چند
  

 احتماالً این. باشد شده آشفته وجدان از است ممکن اوقات گاهی. آیند نمی پلید وحهاير از کننده آشفته هاي خواب همه لزوماٌ
 هم با. کنم دعا برایش بد خوابهاي خاطر به که کرد درخواست من از یکبار که دیدم ایلگیز نام به تاتار مردي در که بود موردي

 زندگی خداوند و منجی که کرد دعوت را مسیح عیسی یزن ایلگیز. ببخشاید را گناهانش که درخواست خدا از او و کردیم دعا
  . شد شفتگیآ بدون و تر سالم او خواب موقع آن از. بشود اش
  
 به. کنیم فکر آن پنهان معناي روي که مجبوریم و است وار داستان شکل به اغلب. خداست طرف از واضحاً خوابها، برخی اما

. بود آنها پشت در عمیقی روحانی پیام اما گفت می معمول رویدادهاي بارهدر را داستانهایی اغلب مسیح عیسی صورت، همین
  .بیاورند در را آن درونی پیام و کنند فکر داستانها ي درباره مجبورند شوندگان معموالً

  
 رابطه درباره یا مان روحانی وضعیت از تصویري احتماالً. گوید می سخن ما با خواب در مان روحانی وضعیت درباره اغلب خدا
 که بیند می خوابی منظمی زمانی هاي فاصله در که گفت من به مغولی مرد یک مثال، براي. دهد می نشان ما به خدا با مان
 روحانی زندگی که گفت می خدا که داشتم ایمان مورد، این در. کند پیدا تواند نمی اما است آب چشمه جستجوي در جلگه در

 آن از که هر" گفت و کرد صحبت روحانی آب این ي درباره مسیح عیسی. گشت می روحانی آب دنبال به و بود خشک اش
 حیات به تا که شود می اي چشمه او در دهم می من که آبی زیرا شد، نخواهد تشنه هرگز بنوشد، دهم او به من که آب

 کتاب که گونه  همان آورد، انایم من به که هر. بنوشد و آید من نزد است، تشنه که هر" گفت نیز و 68".است جوشان جاویدان
 را آن بیاورند، ایمان او به که آنان که گفت، روح درباره را سخن این. شد خواهد روان زنده آب نهرهاي او بطن از گوید، می

  69".یافت خواهند
  

 نیاز مورد، این در. دهد هشدار ما به بیافتد اتفاق جهان همین روي اینجا در آینده در آنچه از خدا است ممکن اوقات گاهی
 خواهد اتفاق آنچه براي تا دهیم انجام را مفیدي کار که باشد نیاز شاید درعوض یا کند محافظت را ما خدا کنیم دعا که داریم
 از 70.داد هشدار آینده قحطی درباره خواب یک طریق از مصر فرمانرواي به خدا که خوانیم می تورات در. شویم آماده افتاد

 چطور که کرد نیز اي حکیمانه توصیه یوسف حضرت اما کرد تفسیر را رویایش معناي خدا که بود یوسف حضرت طریق
 هشدار که آینده رویداد به راجع تا داد آنها به کافی وقت خدا. شوند آماده قحطی براي فوراً غله، انباشتن طریق از پیشاپیش

 قبال در مسئولیتی اکنون هم و اینجا دهد، می هشداري ما به داخ اگر: است طور همین نیز ما براي. دهند انجام کاري بود داده
  .داریم آن
  

 نیاز شاید. بکنیم آن قبال در کاري که داریم مسئولیت ما: گوید می سخن ما با مان خوابهاي طریق از خدا اگر است همینطور
 خوابی چنین به که کسی از اي نمونه. مدهی انجام خوبی و مثبت کار عوض در یا کنیم توبه مان زندگی در گناهی از که باشد

 اعدام که کردند تقاضا و آوردند او پیش را مسیح عیسی یهودیان که بود پیالتس پونتیوس رومی، فرمانرواي کرد، اعتنایی بی
 دمر این با را تو: که فرستاد او براي مضمون بدین پیغامی همسرش بود، نشسته داوري مسند بر پیالتُس که هنگامی ". شود
  71".داد رنج بسیار مرا که دیدم او درباره خوابی امروز زیرا نباشد، کاري گناه بی
  
 از نشستی در دخترش که چرا بود گفته دخترش به تلخی سخنان که افتاد اتفاق اوزبکی زن یک براي مورد این مشابه حدي تا

 را دخترت چرا« گفت می کرده پرواز او سوي اي فرشته که دید خوابی مادر آن سپس. داشت حضور مسیح عیسی دوستداران
  .کرد بخشش طلب دخترش از و رفت او» کنی؟ می سرزنش رود می کلیسا به اینکه خاطر به
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 نور" مادرش که گفت و کرد بازگو من براي را خواب پسرش. دید را بهشت خواب اوزبکی زن همین دیگر موقعیتی در

 گفت می که شنید را صدایی اما برود آنجا به خواست می او و بود زیبا بسیار برود؛ طرفش به که خواست و دید درخشانی
  ".است عالی چقدر بهشت که فهمید او آن، از پس. شد بیدار او و "بروي آنجا به که است زود تو براي هنوز"
  

 دید خواب در را مردي ي چهره قزاقستان در اویغوري زن یک مثال، براي. شود می آشکار بعداً خواب یک مقصود اوقات گاهی
 را مسیح عیسی که بود خدا مرد یک او که شد مشخص. دید واقعآً را شخص همان بعد، ماه دو یکی. کیست دانست نمی که

 اي رابطه وارد نیز اویغوري زن این نتیجه، در. کرد می صحبت اویغوري زبان به و کرد می پیروي او از و داشت می دوست
  .شد خدا با حقیقی تر و عمیقتر

  
 از یکی از را این از مثالی. سازد آشکار ما به خودش درباره را چیزهایی تا گوید سخن ما با نیز خوابها طریق از تواند می خدا

 معنی به قزاقی زبان به او نام. کردم دیدار شان خانه در را شوهرش و او که هنگامی شنیدم کارلیگاش نام به قزاقم دوستان
 پرستو اي دوشاخه ذُم یاد به مرا بود شده بسته گیسو دو در و آمد می کمرش تا که بلندش ايموه دیدن با: است پرستو یک
 هم من. بودند کرده مهاجرت زمستانی مراتع به تابستانی مراتع از سنتی طور به پرندگان همچون نیز قزاقها. انداخت می

  .داشتم سفرم در چادرنشین یک به شبیه احساسی
  

  :کرد تعریف برایم بود کرده تجربه بار یک که خوابهایی درباره ار زیر داستان کارلیگاش
  
 خورند، می مشغولند، شان زندگی رویدادهاي با همگی که دیدم را مردم از گروهی آن در که دیدم واضحی خواب شب یک«

 نزدیک و شد می جمع بادها تند با که ببینیم را طوفانی توانستم می بهتري ي نقطه از اما. غیره و کنند می ازدواج نوشند، می
 اما دهم هشدار آنها به که کردم سعی. سازد محو را بودند ناآگاه شان کمین در خطر این از کامالً که مردمی این تمام که بود
  ».دادند ادامه خود معمول زندگی به و انگاشتند نادیده را من
  

 انگار ماه رنگ اما. کردم می نگاه سرم باالي آسمان در ماه به و دیدم ایستاده ساحل روي را خودم. شد عوض صحنه سپس
  :بودند این کلمات. شد می آشکار بود شده نوشته ماه روي که کلماتی و شد واضح ماه چهره رفته رفته. بود خون به آغشته

  
  . باد مقدس تو نام آسمانی، در که ما پدر اي

  .بیاید تو پادشاهی
  . رسد انجام به نیز زمین بر د،شو می انجام آسمان در چنانکه تو، اراده
  . فرما عطا ما به امروز را ما روزانه نان

  . بخشیم می را خود قرضداران نیز ما چنانکه ببخش، را ما قرضهاي و
  » ده رهاییمان شرور آن از بلکه میاور، آزمایش در را ما و
  

. دید را خواب همین دقیقاً بعد شب سپس .چیست آن معناي و است خوابی چه این که شد زده حیرت و شد بیدار کارلیگاش
 نوشته ماه صورت روي که بود دیده خوابش در که را دعایی کلمات کارلیگاش طریق این از. شد تکرار دوباره سوم شب براي
 کتابهاي طریق از. است آمده کجا از کالمات این که بود شگفت در اما کرد دعا این خواندن به شروع او. گرفت یاد را شده

 دعایی همان این که فهمید و برخورد انجیل به سرانجام. کند پیدا نتوانست اما بیابد را دعایی چنین تا کرد جستجو تابخانهک
  72.کنند دعا که آموخته پیروانش به مسیح عیسی که است

  
 عیسی که هنگامی مثال، براي. کرد تفسیر نیز را خوابش جزئیات دیگر انجیل، که شد متوجه خواند، را انجیل که همانطور

   که گوید می کند، می صحبت جهان داوري براي بازگشتش درباره مسیح
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 تا کردند می شوهر و گرفتند می زن و نوشیدند می و خوردند می مردم. بود خواهد نوح روزهاي همچون انسان پسر روزهاي«
 خوردن سرگرم مردم. بود چنین نیز لوط زمان در. کرد هالك را همه و برخاست سیل آنگاه. درآمد کشتی به نوح که روز آن
 و بارید آسمان از گوگرد و آتش گفت، ترك را سدوم لوط که روزي اما. بودند عمارت و زراعت و فروش و خرید و نوشیدن و

  ٧٣».بود خواهد گونه همین به انسان پسر ظهور روز. کرد هالك را همه
  

  
  
 داده نبی یوئیل به خدا که را نبوتی ما که کند می پیدا معنی زمانی هاتن شود می پوشیده خون توسط ماه که خواب از بخش آن
  :گوید می خدا او طریق از که بخوانیم را
  آورد، خواهم ظهور به عجایب زمین بر و آسمان در«
  .دود ستونهاي و آتش و خون از

  خداوند، مهیب و عظیم روز رسیدن فرا از پیش
  .شد هدخوا بدل خون به ماه و تاریکی به خورشید

  74»...یافت خواهد رهایی بخواند، را خداوند نام که هر و
  

 می سخن شود می داده خدا قدوس روح توسط که رویاهایی و خوابها درباره نبی یوئیل طریق از خدا کالم، این از پیش درست
  :گوید می او. گوید

  ریخت؛ خواهم فرو بشر تمامی بر را خود روح«
  کرد، ندخواه نبوت شما دختران و پسران

  .دید خواهند رویاها جوانانتان و خوابها پیرانتان
  کنیزان، و غالمان بر حتی روزها آن در نیز

  75».ریخت خواهم فرو را خود روح
  
  

 بر را خود القدس روح خدا که هنگامی رسید، تحقق به بعد قرن چند کرد، مکشوف نبی یوئیل طریق از خدا که را نبوتی این
 که شد تشریح که زمانی تا افتاد می داشت اتفاقی چه که بفهمند نتوانستند دیگر افراد ابتدا در 76.ریخت مسیح عیسی پیروان

 تا آیند می معنی بی اغلب، خوابهایمان، شکل، همین به. بود کرده پیشگویی نبی یوئیل طریق از خدا که است آنچه تحقق این
 رفته و خواند را انجیل کارلیگاش که شد میسر زمانی تنها. بدهد ما به را آن تعبیر بینش که کنیم درخواست خدا از که زمانی
  .کرد درك گفت می او به خدا که را آنچه رفته

  
 شما به را آن منظور که بخواهید خدا از و کنید دعا باید است، چنین اگر گوید؟ می شما به را چیزي خوابهایتان طریق از خدا آیا

 و رفتار در که است نیاز تغییري چه گوید، می سخن شما با خدا اگر. باشد باید چه تانپاسخ که بپرسید باید همچنین. بفهماند
  دهد؟ رخ تان زندگی
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  4 فصل

  نوازي مهمان: قرقیزستان
  

 پس نکرد، عبور دیدم می باید که روستایی طریق از بیشکک سمت به الماتی از) مارشورتکا: محلی زبان به( بوس مینی تاکسی
 آن به که هنگامی. برود توکمک ي ناحیه در روستایی به شخصی ماشین با که کردم هماهنگ اي راننده با ارناچ به بیشکک از

 و. آوردند خوردن براي متنوعی غذاهاي و چاي فوراً خانواده. کردند استقبال ما از گرمی به و یافتیم را خانه آن رسیدم، روستا
  .است کنارمان خوردن براي غذا فراوانی به که شدند مطمئن و ندآورد را اصلی غذاي سپس. بود غذا پیش تنها این
  
 دفعه. یافتم تسلی پذیرفتند، را من گرمی به که وقتی هستند، دست گشاده شان نوازي مهمان در مرکزي آسیاي مردم اینکه با

 طرف از را اي نامه من و دندکر می کار آنجا که کنم پیدایشان بقالی دکه در که بود شده قرار بودم قرقیزستان در که قبل ي
 را مسیح عیسی که بود آمده زنش خواهر آن، از پیش سال چند. دادم آنها به بودم کرده مالقات دیگر جایی در که زنش خواهر

 او چرا که نفهمیدند اش خانواده وجود، این با. کند اطاعت و پیروي را او که خواست می و بشناسد خود دهنده نجات عنوان به
 نیاکانت راههاي از و کنی می خیانت قومت به تو. نیست ها دونگان ما سنت این«: گفتند آنها. دارد می دوست را مسیح عیسی
 با را او پشت پدرش ناگهان کرد، می کمک خشک یونجه آوري جمع در پدرش به داشت او وقتی روزي،» .کنی نمی پیروي
 زمین روي آنجاییکه از سپس. است قومش براي خائنی او که گفت می و زد را او سوم و دوم بار براي. زد ضربه هایش پنجه
 بدون »!سریع بیرون، برو جاین ااز ! برو«: گفت و کرد رحم او بر پدرش بود، رنج در صدمات از و کرد می ناله و کشید دراز

  .کرد فرار آنجا از درنگ بی بردارد، خانه از را اش شخصی لوازم اینکه
  

 با بود خواسته زن خواهر. دهند می پاسخ اش نامه به چطور آنها که ببینم بودم منتظر دیدم، می را وندانشخویشا دوباره اکنون
 کرده پیشنهاد و بودم گفته او به قرقیزستان به سفر براي هایم برنامه ي درباره. ترسید می کار این از اما کند برقرار ارتباط آنها

 نامه که ببینم تا بودم آمده االن. برسانم برعکس و خانواده به تو طرف از را پیغامها هک دهم انجام است توانم در آنچه که بودم
  .برگردانم زن خواهر به که دارند چیزي اي،
  

 او به آنان است ممکن هنوز که ترسید می او که بودند شده متوجه زیرا کند می زندگی کجا خواهر که نپرسیدند مستقیماً آنها
 صراحت به اینکه بدون. کنند برقرار را ارتباطشان دوباره که هستند مایل که دادند توضیح من به وجود، این با. برسانند آسیب
 بود چیزي بیشتر کرده حمله دخترش به او اینکه دلیل که دادند توضیح است، متاسف کرده که کاري براي پدرش که بگویند

 به که دادند من به اي نامه. باشد بوده آن به مایل واقعاً خودش اینکه نه بود شده مجبور که بود کاري. گفتند می دیگران که
  .بترسد  نباید و هستند او با ارتباط پذیراي گفت می که برگردانم خواهر آن
  

 اش خانواده از جدایی احساس که دونگانی زن این مثل درست شدیم، دور و بیگانه خدا از که کنیم می احساس ما از برخی
 گر میانجی یک عنوان به توانستم من. دهد مصالحه را طرف دو بین رابطه تا داریم میانجی یک به نیاز ما او، مثل درست. کرد
 به واسطی چنین باره در انجیل کند؟ گري میانجی تواند می کسی چه شویم بیگانه و دور خدا خود از اگر اما کنم، کمک او به
  : گوید می ما
 با که او است؛ عیسی مسیح که انسان آن یعنی دارد، وجود واسطه یک تنها نیز آدمیان و خدا بین و هست خدا یک تنها"

  ٧٧..."پرداخت را آدمیان جمله رهایی بهاي خود، جان دادن
 از دونگانها این نیاکان قبل، نسل چند تنها. از آنجا که من از ژینجیانگ آمده بودم، چیز عجیبی درباره دونگاها مرا متعجب کرد

 به را خواهرشان داشتند اکنون آنها. بودند آمده قرقیزستان به چین غربی شمال  از سانکسی و گانسو انگ،ژینجی استانهاي
 ژینجیانگ داشتند؟ ایمانی چه ابتدا در چین غربی شمال مردمان اما. کردند می متهم نیاکانشان سنتهاي از نکردن پیروي خاطر

 را آنها چینی در که( دونگانها و اویغورها بیشتر امروزه اگر حتی. است دهبو متفاوت تفکرات و سنتها براي راه چهار یک همیشه
 می اورومچی، شهر موزه در مثال، براي. بودند بودایی که اند داشته نیاکانی آنان بیشتر اما هستند، مسلمان) گویند می هوي
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 گانسو استان در دونهوانگ در بودایی ابقس نفوذ. دید ژینجیانگ محلی متنوع مصنوعات میان در را بودا کهربایی مجسمه توان
 شهر در موگائو غارهاي بازدیدکنندگان. هستند مسلمان امروزه آنجا بومی افراد از بسیاري جاییکه است، این از روشنتر حتی

 مچهارده تا چهارم قرنهاي به مربوط که را بودا بزرگ هاي مجسمه و بودایی کهن دیواري هاي نقاشی توانند می دونهوآنگ
 شهر نزدیکی در که داشت قرار آن-چانگ کهن پایتخت در ابریشم جاده ابتداي چین، دورتر شرق در. ببینند است میالدي

 به چینی زبان در که است) 碑林博物馆-beilin bowuguan( نام به آن-ژي در ها موزه از یکی. بود آن-ژي مدرن
 گردد، برمی قبل قرنها به که شود می داده نمایش آنجا در زیادي بزرگ لوحهاي سنگ. است "سنگی الواح جنگل" موزه معنی
 کلیساي یک ورودي که شد حکاکی میالدي  781 سال در) ورودي درب چپ سمت تاالر، دومین در( لوحها سنگ این از یکی

 از هایی نسخه سریانی مسیحی یک میالدي 635 سال در چگونه که کند می ثبت سنگی لوح این 78.داد می نشان را مسیحی
 عیسی ي آوازه که داد اجازه و کرد ترجمه چینی زبان به را آنها که کرد، تقدیم چین امپراطور به را مسیحی مقدس کتاب
 تمام در مسیح عیسی پیروان شد، نوشته میالدي 781 سال در لوح این که زمانی از. شود پخش ها چینی میان در مسیح
 نمی چین در زمان آن در را مسیح عیسی پیروان کلی شمار ما اگرچه. ودندب چین شهر 100 در لوح، این طبق بر و استانها

 احتماالً دونگان مردم نیاکان مذهب زمان آن در. باشد توجه قابل خیلی باید پس شدند، می یافت شهر یکصد در اگر اما دانیم
  79.اند داشته ایمان مسیح عیسی به که است محتمل بسیار و نبوده اسالم

  
 سال هزار سه از پیش بوده؟ چه شویم مطمئن بتوانیم که آنجا تا چین مردمان ترین ابتدایی ایمان برویم این از ردورت اگر اما

 مقتدرِ یعنی )上帝( "دي شانگ" او به که کردند می متمرکز متعال خالق خداي بر را خود پرستش کهن هاي چینی پیش،
 در جهان بخشهاي دیگر همانند نیز چین در 80.شد می اشاره آن به زنی آسمان معنی به "تیان" عنوان با که گفتند، می مافوق
 یک واقعاً "دي شانگ" نام. است داشته وجود ها الهه دیگر پرستش و اصلی خالق خداي پرستش بین نوسانی زمان، طول

 را خالق خداي یکهآنان که است این است مهم آنچه. مختلف زبانهاي در خدا نامهاي از بسیاري معنی مثل صرفاً است، عنوان
 دوست که رسید نظرم به طور این. کنند خدمت را دیگر روحهاي تا شوند نمی گردان روي او از کنند، می خدمت و پرستش
 ي همه خالق که داشت خدایی به اصیلی و واقعی عشق و کرد می پیروي را نیاکانش سنت داشت حقیقتاً من دونگانی

  .انسانهاست
  
 مردم از جمعیتی که شدم متوجه. کردیم گذر قزاقستان مرز به نزدیک جاده در اي دماغه از و تیمبرگش بیشکک به تاکسی با

 منتظر آنها که داد توضیح من به راننده. بودند کمتر قبل ساعت چند به نسبت حدي تا گرچه که اند، ایستاده جاده کنار در هنوز
 ي درباره مسیح عیسی که انداخت داستانی یاد به مرا این. گمارد بکار روز آن در کار براي را آنها  و بیاید که هستند کسی

 که را دستمزدي همان حال این با اما بگمارد، بکار را آنها کسی اینکه تا بودند منتظر روز تمام تقریباً که گفت می افرادي
 به نسبت کارفرما دستی گشاده رخاط به کردند کار بیشتري زمان مدت که آنانی. کردند دریافت کردند کار روز تمام آنانیکه
 به ما با هستیم سزاوارش آنچه از بیشتر بسیار خدا که دهد نشان تا گفت را داستان این مسیح عیسی 81.کردند شکایت دیگران

 بر بلکه گوید، می خوشامد بهشت به را ما خدا که نیست دهیم می انجام که کاري مقدار مبناي بر. کند می رفتار سخاوتمندي
  .نیستند آن سزاوار که آنانی به نسبت اوست سخاوت پایه

  
 همه این سزاوار من که دارم مرکزي آسیاي مردم سخاوتمندانه نوازي مهمان درباره را این به مشابه احساس اوقات گاهی

 که بگیرند، یاد مرکزي آسیاي مردمان از توانند می اروپا در خودم مردم که است چیزي این. نیستم کنند می برایم که ولخرجی
. ها آمریکایی و غربی هاي اروپایی از بسیاري تا نزدیکتر مقدسی کتاب فرهنگ به قفقاز و مرکزي آسیاي مردمان لحاظ این از

  :شده نوشته مقدس کتاب در. شمارد می ارجمند را مرکزي آسیاي و قفقاز مردمان نوازي مهمان این نیز خودش خدا
  
  ٨٢».باشید نواز مهمان و یدشو سهیم مقدسان احتیاجات رفع در«
  
  ٨٣».کنید میهمانی شکایت و شکوِه بدون را یکدیگر«
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  :گوید می دیگري جالب ي آیه
  84».کردند پذیرایی فرشتگان از نادانسته بعضی کار، این با که چرا مباشید، غافل غریبان به نسبت نوازي میهمان از«

 که اي نمونه! کردند پذیرایی فرشتگان از نادانسته که باشند افرادي از،قفق یا مرکزي آسیاي نواز مهمان مردمان میان در شاید
 فرشتگانی آنان که دریافت بعداً و گفت آمد خوش را میهمانان او. است ابراهیم بزرگ، پیامبر داستان دانیم می باره این در

  :افتاد طور چه اتفاق این که گوید می ما به تورات! بودند خدا سوي از شده فرستاده
. بود نشسته خویش خیمۀ درِ به روز گرماي در او که آنگاه شد، ظاهر ابراهیم بر ممري بلوطستان در خداوند روزي"

 و شتافت، ایشان پیشواز به خیمه درِ از دید، را آنان چون. اند ایستاده او مقابل مرد سه اینک که دید و کرد بلند سر ابراهیم
 شستن براي آبی اندك بگذار. مگذر خود بندة نزد از ام، شده واقع تو لطف مورد اگر سرورم،«: گفت و نهاد، زمین بر روي

 شما که چرا شوید، رهسپار آن از پس و بگیرید نیرو و بخورید تا بیاورم نانی لقمه بیارامید، و درخت زیر و بیاورند، پایهایتان
  ».است افتاده گذر خود بندة بر را

  ».بکن گفتی آنچه«: دادند پاسخ
» .بپز نانها گرده و کن خمیر برگرفته، مرغوب آرد پیمانه سه! بشتاب«: گفت و شتافت سارا نزد خیمه به ابراهیم پس

 و شیر و کره سپس. کند آماده زود تا سپرد غالمی به را آن و برگزید خوب و جوان اي گوساله و دوید رمه سوي به آنگاه
  .خوردند تا ایستاد ایشان نزد درخت زیر خود و. نهاد ایشان روي پیش و آورد بود، کرده آماده که را اي گوساله

  ».است خیمه در«: گفت» کجاست؟ سارا همسرت«: گفتند وي به
» .بود خواهد پسري را سارا همسرت و گشت، خواهم باز تو نزد وقت همین بعد سال یقین، به«: گفت آنها از یکی آنگاه

 شده منقطع سارا از زنان عادت و بودند، سالخورده و پیر سارا و ابراهیم. شنید می بود، او سر پشت که خیمه در به سارا و
 خواهد لذت مرا است، شده پیر نیز آقایم و ام گشته  فرسوده آنکه از پس آیا«: گفت و خندید خود دل در سارا پس.بود

  »بود؟
 هیچ آیا "زاد؟ خواهم فرزندي براستی ام، شده پیر که اکنون آیا": گفت و خندید چرا سارا«: گفت ابراهیم به خداوند آنگاه
 پسري را سارا و گشت خواهم باز تو نزد وقت، همین بعد، سال مقرر، موعد در باشد؟ دشوار خداوند براي که هست کاري
  ٨٥"».بود خواهد

  
 می یاد به بود نواز نمهما بسیار که کسی نمونه عنوان به را ابراهیم داد، وعده سارا و ابراهیم به خدا که پسري نسل امروزه
  .باشد ابراهیم مثل نوازیشان مهمان که گویند می دعاهایشان، در یهودیان. آورند

 گویی که بود طور این. کرد می مهیا غذا برایشان که بود کسی تنها خدا که آورند می یاد به را زمانهایی یهودیان حال، عین در
 او. کرد آزاد اسارت از را آنان خدا اما درآمدند بردگی به مصر در ابراهیم نسل! بودند مهمان ابراهیم نسل و است میزبان خدا که
 مکانی به را ابراهیم نسل تا فرستاد را موسی حضرت خدا. بشناسند را نیاکانشان خداي و بپرستند را او که خواست می آنان از

 شکایت به لب موضوع این براي آنها! نیست ذاییغ هیچ که جایی بیابان، در کجا؟ در. کنند مالقات خدا با بتوانند که آورد
 همچنین او کند، می دعوت حضورش به را ما خدا اگر! است سخاوت با نوازي مهمان نیز خدا که نکردند درك زیرا گشودند
  :کند می توصیف را خدا میزبانی تورات. کند می مهیا برایمان داریم نیاز آن به که را خوراکی

 همان نیاز اندازة به و بروند روز هر قوم و بارانم، می نان شما براي آسمان از من همانا«: گفت موسی به خداوند آنگاه«
 وقتی ششم، روز در. نه یا کنند می رفتار من رهنمود مطابق آیا که آزمود خواهم را ایشان سان بدین. آورند گرد نان روز،

  ».آورند می گرد دیگر روزهاي که باشد مقداري برابر دو باید کنند، آماده آورند، می  که  را آنچه
 چون و. نشست اردوگاه گرداگرد شبنم، از اي الیه بامدادان و پوشانیدند؛ را اردوگاه و برآمدند ها بِلدرچین شامگاهان،...

 دیگریک به آن دیدن با اسرائیل بنی. شد پدیدار زمین بر زده یخ ژالۀ شبیه ریز پولَکهاي صحرا روي بر اینک برخاست، شبنم
  .چیست آن دانستند نمی زیرا» چیست؟ این«: گفتند
 به شما از یک هر": است این خداوند فرمان. بخورید تا داده شما به خداوند که است نانی این«: گفت بدیشان موسی
  »".برگیرید نفوس شمارة به ، عومر یک اندازه به شماست، خیمۀ در که نفر هر براي. برگیرد آن از خوراکش اندازة



٤٢ 
 

 بود برگرفته زیاد که آن. گرفتند  اندازه عومر معیار به را آن و. کم برخی برگرفتند، زیاد برخی کردند؛ چنین اسرائیل بنی پس
  .بود برگرفته خوراکش اندازة به کس هر. نداشت کم بود، برگرفته کم آنکه و نداشت اضافه
 ششم روز در قوم. شد می آب آفتاب شدن گرم با و ت،گرف برمی آن از خوراکش اندازة به هرکس صبح روز هر باري،...
 او.ساختند آگاه امر این از را موسی آمده، جملگی جماعت رهبران و. برگرفتند عومر، دو نفر هر براي یعنی چندان، دو

 و بپزید، پخت باید آنچه پس. خداوند مقدسِ شَبات است، فراغت روز فردا": است این خداوند فرمان«: گفت بدیشان
  »".دارید نگاه صبح تا کرده، ذخیره مانَد باقی آنچه و بجوشانید، جوشاند باید آنچه
  .گذاشت کرم نه و گندید نه که کردند، ذخیره صبح تا را آن موسی دستور مطابق پس
 نخواهید راصح در چیزي این از امروز. است خداوند براي شَباتی امروز، که زیرا بخورید، این از امروز«: گفت موسی آنگاه
  ».بود نخواهد هیچ آن از است، شَبات که هفتم روز در ولی برگیرید، را آن روز شش. یافت

  .نیافتند چیزي اما برگیرند، آن از تا رفتند بیرون هفتم روز در مردم از برخی حال، این با
 را شَبات خداوند که ببینید کنید؟ می سرپیچی من رهنمودهاي و فرمانها اجراي از کی به تا«: گفت موسی به خداوند آنگاه

 کس هر هفتم، روز در پس.دهد می   نان شما به روز دو اندازة به ششم روز در که است رو همین از است؛ بخشیده شما به
  .یافتند فراغت هفتم روز در قوم پس» .برود بیرون مکانش از نباید کسی بماند؛ جا همان هست، جایی هر

ا ار نان آن اسرائیل خاندان   .داشت عسلی کلوچۀ چون طعمی و بود سفید گشنیز تخم همچون آن. نامیدند منّ
 منّا خوراکشان کنعان، مرزهاي به رسیدن تا باري،. رسیدند آباد سرزمینی به تا خوردند، می منّا سال چهل اسرائیل بنی...
  ٨٦».بود

    
 در برایشان خدا ي توشه ساآمعجز نان این! بردند می ذتل خدا معجزآساي نوازي مهمان از ابراهیم نوادگان سال چهل مدت به

 نیز امروز خدا آنچه از است تصویري این. کرد می هدایت آنجا به را آنها خدا که برسند سرزمینی به که زمانی تا بود بیابان
 این از. است داده وعده شدوستداران به خدا که هستیم سرزمینی زیارت در نیز ما ابراهیم، نوادگان همانند. خواهد می ما براي
 ما و دهد می خوراك روحمان در را ما حیات نان با خدا. دهد خوراك حیات نان یعنی مخصوصش نان با خواهد می خدا لحاظ

  .سازد می قوي روحانی لحاظ از را
  

 او که زدم می پیگ ماشین راننده با گاهی گاه. کرد گذر ذهنم از ها اندیشه این گشتم، می باز بیشکک سمت به که هنگامی
 کردم درخواست او از. ببینم را آنها تا بودم رفته من چرا که شنید و بود برده لذت دونگانی ي خانواده گرم نوازي مهمان از نیز
 در آنها. بردم می لذت داشتم قرقیزي خانواده یک گرم نوازي مهمان از آنجا در که ببرد بیشکک نزدیکی در روستایی به مرا که

 پیش خانه اهل صمیمی و گرم جو خاطر به دادم ترجیح اما کردند می زندگی هتل یک راحتی بدون و ساده روستایی خانه یک
. مهمان یک عنوان به صرفاً نه و کنند می استقبال من از خانواده عضو یک مثل که کردم احساس گذشت، که زمان. بمانم آنها

 که هنگام آن گرفت صورت دیگري موقعیت در من عملی آموزش اینرو از ،شوند سهیم نیز کار در باید خانواده اعضاي البته،
  ! بدوشم شیر گاوشان از چطور که داد یاد من به برمت

  
 دیگر که دارم دوست که آنجا از. است چگونه قرقیزي معمول مردم براي زندگی که کنم تجربه خواستم می این، بر عالوه

. شوم شریک مردم زندگی در توانم می که آنجا تا که است مهم نخست وهله در فرهنگ، درك براي بگیرم، یاد را فرهنگها
 و خویشاوند چندین از خانواده که هنگامی اینرو از نیستم، خوب زیاد فنی و تعمیري هاي شغل و ساز و ساخت کار در من

 وجود این با. دهم انجام توانستم می محدودي کارهاي کنند، کمک شان خانه گسترش در که کردند دعوت اطراف دوستان
 انجام به اي وهله در که آنانی: است آنها سنتی فرهنگ از بخشی این که فهمیدم همچنین. دادم انجام را بود توانم در آنچه
 اروپاي در زندگی از تر گرا جامعه بسیار. باشند داشته انتظار نیازشان وقت در را کمکی چنین توانند می کنند، می کمک کاري
  .خواهد می ما براي خدا که است آنچه به نزدیک جهات از بسیاري از که کنم می فکر من حال، هر به. تاس غربی

  
 ایمانی نوع هیچ آنها که دانستم نمی ابتدا در. هستند خونگرمی و دست گشاده افراد شان، خانواده و برمت، و بِک- کووانیچ

 یک در مردم از کثیري گروه آنجا در که برویم بیشکک در نشستی به هاآن با که کرد دعوت من از برمت بعداً، اما. باشند داشته
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 را خدا برمت قدر چه که بردم پی وقتی. شود دعا دیگر چیزها و شفا براي و بشنوند را خدا کالم تا بودند شده جمع استادیوم
 بوده سخاوتمند او به نسبت خدا چقدر اینکه از او دانش از است اي نتیجه او سخاوتمندي نگرش که فهمیدم دارد، دوست

  .است
 مسیح عیسی زندگی در را رویدادي اما کردم، می بحث جیانگ ژین در علی با که است چیزي این است؟ سخاوت با چقدر خدا
  :بدهد ما به انتظارمان از فراتر را چیزي که باشد سخاوتمند تواند می چقدر خدا که دهد می نشان ما به که آوردم یاد به
  
 زیرا شدند، روانه او پی از بسیار گروهی. رفت است، تیبِریه دریاچه همان که جلیل دریاچه سوي آن به عیسی عد،ب چندي"

. بنشست آنجا در خود شاگردان با و آمد  بر اي تپه به عیسی پس. بودند دیده رسانید، می ظهور  به بیماران شفاي با که را آیاتی
  . بود نزدیک یهود پِسح عید

 را این بخورند؟ اینها تا بخریم نان کجا از: گفت را فیلیپس آیند، می سویش  به بسیار گروهی که دید و نگریست عیسی چون
 کفافشان نیز نان دینار دویست: داد پاسخ فیلیپس. کرد خواهد چه دانست می نیک خود زیرا گفت، او به آزمایش براي
  . بخورند اندکی فقط یک هر اگر حتی کند، نمی
 ماهی دو و جو نان پنج که اینجاست پسرکی: گفت بود، پِطرُس شَمعون برادر که آندریاس، نام به شاگردان از گردی یکی
   کند؟ می کفایت را گروه این کجا این اما دارد،

 عیسی آنگاه. نشستند بودند، مرد هزار پنج نزدیک که ایشان پس. بود بسیار سبزه آنجا در. بنشانید را مردم: گفت عیسی
  . داد ایشان به خواستند می که قدري  به نیز را ماهیها و کرد؛ تقسیم نشستگان میان شکرگزاري، از پس و گرفت،  بر را انهان

 از و آوردند گرد را آنها پس. نرود هدر چیزي تا کنید جمع را مانده باقی نانهاي پاره: گفت شاگردان به شدند، سیر چون
  ٨٧."شد پر سبد دوازده بودند، خورده جماعت که وج نان پنج آن مانده باقی هاي پاره
  
 به مسیح عیسی اما خواستند، می شکمهایشان براي مجانی خوراك زیرا آمدند می مسیح عیسی جستجوي در مردم پس، آن از

  :گفت آنها
  
 کار. شدید سیر و ردیدخو که نان آن خاطر  به بلکه دیدید، که آیاتی سبب  به نه جویید می مرا گویم، می شما به آمین، آمین،«

 خواهد شما به انسان پسر که خوراکی است، باقی جاویدان حیات تا که خوراکی براي بلکه فانی، خوراك براي نه اما کنید،
  . است زده تأیید مهر پدر خداي که اوست بر زیرا. داد

   باشیم؟ داده انجام را خدا پسندیده کارهاي تا کنیم چه: پرسیدند او از آنگاه
  . آورید ایمان او فرستاده به که است آن خدا پسندیده کار: گفت پاسخ در یسیع

 نوشته چنانکه خوردند، منّا بیابان در ما پدران کنی؟ می چه آوریم؟ ایمان تو به آن دیدن با تا نمایانی می ما به آیتی چه: گفتند
 نان آن که نبود موسی گویم، می شما به آمین، آمین،: داد پاسخ عیسی› .بخورند تا داد نان آنها به آسمان از او‹: است شده

 آسمان از که است آن خدا نان زیرا. دهد می شما به آسمان از را حقیقی نان که است من پدر بلکه داد، شما به آسمان از را
  . بخشد می حیات جهان به شده، نازل
 نشود، گرسنه هرگز آید، من نزد که هر. هستم من حیات نان: گفت آنها به عیسی! بده ما به همواره را نان این: گفتند پس

  . نگردد تشنه هرگز آورد ایمان من به که هر و
 من نزد که آن و آید؛ من نزد بخشد، من به پدر آنچه  هر. آورید نمی ایمان اما اید، دیده مرا چند هر گفتم، شما به چنانکه ولی
 فرستنده خواست تا ام آمده بلکه کنم، عمل خود خواست  به تا ام نیامده فرود آسمان از زیرا. راند نخواهم خود از هرگز را او آید،

 ندهم، دست از را یک هیچ بخشیده، من به او که کسان  آن از که است این من فرستنده خواست و. رسانم انجام  به را خویش
 حیات از آورد، ایمان او به و بنگرد پسر به که ره که است این من پدر خواست زیرا. برخیزانم بازپسین روز در را آنان بلکه

  ٨٨».خیزانید خواهم بر را او بازپسین روز در من و شود، برخوردار جاویدان
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 هاي خانواده این از قرقیزستان در من که اي نوازي مهمان اینکه وجود با حتی! است ابدي خدا نوازي مهمان که یعنی این
 سفر اما. دادم می ادامه سفرم به سرانجام. بود موقتی وجود این با اما بود، سخاوتمندانه و مگر کردم تجربه قرقیزي و دونگانی
  شد؟ خواهد چه آن از بعد. شود می تمام خدا خود با مالقات با سرانجام ما از یک هر براي زندگی
  :گوید می او. است دیده تدارك خدا که کند می ذکر را ضیافتی که آمده نبی اشعیاي توسط آینده از اي اشاره

  89»ملتها جمیع براي لذیذ خوراکهاي از ضیافتی کرد، خواهد پا بر ضیافتی کوه این در لشکرها خداوند«
  

  :گفت نیز مسیح عیسی
 یک سر بر یعقوب و اسحاق و ابراهیم با آسمان پادشاهی در و آمد خواهند غرب و شرق از بسیاري که گویم می شما به «

  90».نشست خواهند سفره
  

 نسل از که شخصی که گفت وقتی را کلمات این او ؟»آمد خواهند غرب و شرق از بسیاري« که گوید می مسیح عیسی چرا
 هر اینرو از. داد نشان خود از بود دیده یهودیان میان در مسیح عیسی که ایمانی از عظیمتر حتی ایمانی نبود، ابراهیم حضرت

 سهیم خدا ابدي نوازي مهمان در تا شود دعوت تواند می دهد انجام را خدا اراده که خواهد می و دارد خدا به خالص ایمانی که
  .شود

  
  :گوید می او. بگوییم آمد خوش مهمانمان عنوان به را او اکنون که کند می دعوت را ما مسیح عیسی

 خواهم همسفره او با و مدآ خواهم درون به بگشاید، رویم به در و بشنود مرا صداي اگر کسی. کوبم می ایستاده در بر هان«
  91».من با او و شد
  

 بسیار او نوازي مهمان که برد خواهیم پی شود، سهیم مان زندگی در اکنون که کنیم دعوت مسیح عیسی از ما اگر
 شان زندگی در تا گویند می آمد خوش را مسیح عیسی که آنانی. بدهیم ارائه بتوانیم ما که است چیزي از تر سخاوتمندانه

  .شوند سهیم دیده تدارك ابدیت تمام براي او که ضیافتی جشن در که شوند می دعوت همچنین شود، سهیم
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  پنجم فصل

  ختنه: قرقیزستان
  

 ساحل در واقع آتا-چولپون به همراهشان که کردند دعوت مرا داشتیم، اقامت بیشکک در خود قرقیزي دوستان با که هنگامی
 توانستم می نگریستم، دریاچه بر شب هنگام چون. ببینند آنجا در را خود یشاوندانخو خواستند می آنها بروم کول- ایسیک

 برگرفته در را آن اند، زده حلقه دریاچه کبود رنگ دور به که الماسهایی همچون که ببینم را اي پوشیده برف کوههاي رشته
 با بسیار ستارگان، با درخشنده آسمانی: زد می برق دیگر جواهر هزار ها ده کوهستان، پاك هواي در مان سر باالي. است

 فکر ابراهیم حضرت به خدا وعده درباره که شد باعث منظره این دیدن. باشم دیده جایی در تاکنون که بود چیزي از شکوهتر
  92.بود خواهند زیاد آسمان ستارگان همچون نسلش که کنم

  
 جشن را پسرشان ختنه مان دوستان از بعضی بیایی؟ ضیافتی به ما با غروب امروز داري دوست« پرسید، من از برمت بعد روز
  ».گیرند می
  

 براي را لباسش بهترین قرقیزي خردسال پسر. شدم معرفی پسرشان و میزبانها به رسیدیم، مهمانی تاالر به که این از پس
 ختنه تا بودند آمده گرد مانیمه براي نفر دویست از بیش. داشت درد هنوز که بود واضح. زد نمی لبخند اما بود پوشیده جشن

 بودند آمده که مهمانهایی تمام از تا شدند بلند میزبانها. رقصیدند ها بعضی و نوشیدند و خوردند مردم. بگیرند جشن را او ي
 نبرد از آنان بیشتر وجود این با. کردند کوتاهی سخنرانی اش خانواده و پسر براي خوشی آرزوي با افراد از تعداي. کنند تشکر

  .نکردند اي اشاره آن واقعی معناي به کدام هیچ و کردند اجتناب ختنه نام
  

 او. شود می انجام منظور چه به و دارد معنایی چه واقعاً مراسم این که پرسیدم ام کناري شخص از بودم نشسته که میزي روي
 دسته سه. کنم سوال دیگر افراد از ردمک شروع. دانست نمی را آن معناي اما بود قدیمی رسم یک این که داد توضیح برایم
  .دادند من به جواب
  ».است قرقیز او که است اي نشانه این« گفتند اي دسته
  ».کند می مسلمان را بچه ختنه« گفتند دیگر دسته
  93».دهیم می انجامش چرا دانم نمی و است قدیمی سنت یک صرفاً این« گفتند نیز اي دسته

  .آمده کجا از رسم این که دانستند نمی فرادا از کدام هیچ که شدم شگفت در
  

 که مایلیم و کرده سفر چین از که داریم دوستی اینجا در« گفت، می میکروفن در) تشریفات رئیس( تامادا که شنیدم ناگهان
 که بودم شگفت در و رفتم جلو به و شدم بلند ام صندلی روي از احترام روي از» بگوید سخن کلمه چند تا بدهیم او به فرصتی

  94.بگویم باید چه
  

» .کنم عرض تبریک خانواده این به خالصانه فرصت این در خواهم می و هستم، اینجا که خوشحالم خیلی. سپاسگزارم«: گفتم
 نمی افراد از بسیاري که آمد نظرم به« گفتم، و کردم تامادا به رو بگویم، چه ادامه در که بودم حیرت و بهت در و کردم مکثی
  »بگویم؟ شما به من که مایلید آیا. آمده کجا از ختنه رسم که دانند

  
  »!بفرمایید قطعاً،«: گفت تامادا

  
  95».کرد می زندگی کنونی عراق در پیش سال 4000 حدوداً که آید می ابراهیم حضرت از ختنه رسم«: گفتم

  
  .کردم تعریف برایشان را داستان پس. »بگو ما به بیشتر. بده ادامه« کرد درخواست تامادا
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 به که سرزمینی به آمده، بیرون پدرت خانۀ از و خود خویشان نزد از و خویش سرزمین از«: گفت ابراهیم حضرت به خدا«

  .برو داد، خواهم نشان تو
  آورد خواهم پدید بزرگ قومی تو از

  داد؛ خواهم برکت را تو و
  ساخت خواهم بزرگ را تو نام
  .بود خواهی برکت تو و
  دهند، برکت را تو که کسانی به داد خواهم برکت

  کند؛ لعنت را تو که را کسی کرد خواهم لعنت و
  ٩٦».یافت خواهند برکت زمین طوایف همۀ تو واسطۀ به و
  

 به بود ساله 75 که وقتی حال این با 97.است کنونی ي ترکیه شرق در که شد ساکن حران شهر در ابراهیم حضرت مدتی براي
  98».داد خواهم تو نسل به را سرزمین این: گفت و شد ظاهر ابراهیم حضرت بر خدا آنجا. کرد مهاجرت کنونی اسراییل سرزمین

  
 گفت می مردي چنین به خدا. نداشت فرزندي هیچ که گفت می سخن ساله 75 مردي با خدا! کنید فکر وضعیت این به راجع

 اما بود ایمان بزرگ مرد به معروف ابراهیم "!ادد خواهم تو نسل به را سرزمین این" و "آورد خواهم پدید بزرگ قومی تو از"
 پیر دو هر همسرش و او حالیکه در بخشد تحقق را هایی وعده چنین است قرار خدا طور چه که باشد شده متعجب باید البته

  .شوند دار بچه که بود بعید و بودند
  

  :گفت خدا به او. پرسید خدا از را سوال همین ابراهیم آن، از پس
 اَبرام و» است؟ دمشقی العاذار ام خانه وارث و ام مانده فرزند بی من که زیرا داد، خواهی چه مرا یهوه، ندگارخداو اي«

  ».بود خواهد من وارث زادم خانه پس ندادي؛ نسلی مرا اینک«: گفت
 تو وارث درآید تو صلب از که کسی بلکه بود، نخواهد تو وارث مرد این«: گفت دررسیده او به خداوند کالم ساعت، در

» !بشماري را آنها بتوانی اگر بشمار، را ستارگان و بنگر  آسمان سوي به«: گفت برده، بیرون را اَبرام و» .بود خواهد
  ٩٩».بود خواهد چنین نیز تو نسل«: فرمود اَبرام به آنگاه

  
 خداوند به اَبرام" که بود شرایط نهمی در تورات، با مطابق. باشد داشته اعتماد او به که خواست می ابراهیم حضرت از خدا

 مایل دشوار شرایط در حتی که شود می خشنود اعتمادي چنین از خدا 100".شمرد پارسایی وي براي را این او و آورد، ایمان
  .باشد داشته ایمان خدا به که است

  
 شیوه با که کنیم فکر وشهاییر به کنیم می سعی اوقات اغلب. کنیم عبور شک دوران از توانیم می شرایطی چنین در ما همه
 آنها از تواند می خدا که کنیم می توجیه اینگونه را هایمان شیوه سپس. یابیم دست مطلوب نتیجه به خودمان انسانی هاي

  !رساند انجام به را مقاصدش تا کند استفاده
 و او هنوز اما گذشت می سال ده بود، هداد وعده او به را فرزندي خدا که زمانی از. بود اینگونه نیز ابراهیم حضرت براي حتی

 در. شود فرزند صاحب ابراهیم تا رسید ذهنش به اي ایده ابراهیم همسر که بود هنگام آن. بودند فرزند بی ساراي همسرش
  :شده نوشته تورات

: گفت اَبرام به ساراي پس. نام هاجر بود، مصري کنیزي را او. بود نیاورده وي براي فرزندي اَبرام همسر ساراي اما و"
 ».گردم فرزندان صاحب او واسطه به شاید درآي؛ من کنیز به پس. است داشته باز فرزندان آوردن از مرا خداوند«

 ساراي، بود، گذشته  کنعان سرزمین در اَبرام سکونت از سال ده که زمانی پس. گرفت گوش ساراي سخن به اَبرام
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 باردار او و درآمد، هاجر به اَبرام. داد زنی به اَبرام خود شوهر به را او تهگرف را هاجر خویش مصري کنیز اَبرام، همسر
  ١٠١."نگریست تحقیر دیدة به خویش بانوي در است، باردار که دانست هاجر چون و. گردید

  
  ١٠٢."نامید اسماعیل زایید، هاجر که را خود پسر اَبرام و بزاد، اَبرام براي پسري هاجر و"

  
 ابراهیم ما، از بسیاري مثل عوض، در. باشد داشته فرزند نیست همسرش که دیگري زن طریق از که بود گفتهن ابراهیم به خدا

 بر ما که وقتی. کنند پیدا را حل راه خودشان انسانی روش با که داشتند سعی خدا هاي وعده بر اعتماد جاي به همسرش و
 می کالم از که آنجا تا. مانیم می باز خدا صداي شنیدن زا اغلب کنیم، می عمل خود بشري استداللهاي و تمایالت طبق

  .نداشت خدا از اي مکاشفه اسماعیل تولد از پس سال سیزده تا ابراهیم حضرت دانیم،
  

 داده قبل قرن ربع حدوداً که اي وعده که گفت و کرد صحبت او با دوباره خدا بود، ساله 99 ابراهیم حضرت که وقتی سپس،
 شود حامله بایست می ابراهیم خود همسر که بود این خدا نقشه. اسماعیل طریق از نه اما یافت، خواهد قتحق حقیقت در بودم

  .آورد دنیا به را خدا وعده فرزند و
  

  :گفت خدا
  .باش کامل و بردار گام من روي پیش مطلق؛ قادر خداي هستم من«

  ١٠٣»...گردانید خواهم کثیر بسیار بسیار را تو و بست خواهم تو و خود میان را خویش عهد
  
 شد، نخواهد خوانده اَبرام دیگر پس این از تو نام. بود خواهی بسیار قومهاي پدر تو: تو با من عهد است این! من اما و«

 ساخت؛ خواهم بارور بسیار بسیار را تو. ام گردانیده بسیار قومهاي پدر را تو من که زیرا بود، خواهد ابراهیم تو نام بلکه
 پس تو، نسل و تو، و خود میان را خویش عهد. آمد خواهند وجود به تو از پادشاهان و آورد، خواهم پدید اقومه تو از
 دیار. باشم خدا را، تو نسل تو، از پس و را تو تا باشد؛ جاودانی عهد نسل اندر نسل تا ساخت خواهم استوار تو، از

 آنان خداي و داد؛ خواهم ابدي ملکیت به تو، نسل به تو از پس و تو به را کنعان سرزمین تمام یعنی تو، غربت
  ١٠٤».بود خواهم

  
 حال، این با. بود نگفته ختنه درباره چیزي اصالً خدا موقع آن تا واقع در. بودند نشه ختنه اسماعیل نه و ابراهیم نه زمان آن در

 نادرستی طرز به که بدنش از قسمت نهما یعنی ببرد را خود گاه ختنه پوست باید که گوید می ابراهیم حضرت به اکنون خدا
 صد ابراهیم آمد، دنیا به اسحاق وقتی که آورید یاد به. شود پسر صاحب خود تالش با و کنیزش طریق از تا کرد استفاده آن از

 هیچ و خداست طرف از اي هدیه فرزند این که بفهماند آنها به خواست می خدا. بود ساله نود سارا همسرش و بود ساله
 اعتماد خدا به توان می که بود ملموسی یادآور و شد دار بچه سارا که بود خدا فیض به تنها. ندارد شان باروروي قوه با اطیارتب
 دهد انجام بدنش از قسمت آن با عملی بایست می ابراهیم حضرت هرحال، به. است وفادار هایش وعده به نسبت خدا و کرد
 بایست می او زندگی از قسمت این. کند استفاده آن از اشتباهی شخص با و اشتباهی مقاصد براي که بود کرده سعی پیشتر که
  .شد می خدا به تسلیم تماماً ایمان و اطاعت در
  

 است مهم نهایتاً که آنچیزي. کند می عمل ما با گونه بدان خدا که کشد می تصویر به را مهمی بسیار اصل همچنین این
 دستان با. بمیریم زمانی چه یا بیاییم دنیا به کجا که کنیم انتخاب توانیم نمی ما. خداست فیض بلکه نیست ما انسانی تالشهاي

 به آوردیم بدست دستانمان با آنچه که کنیم می فکر اوقات اغلب. رویم می دنیا آن به خالی دستان با و آمدیم دنیا این به خالی
 همینطور و داریم، گوناگونی هاي توانایی و ستعدادهاا ما که خداست فیض ي بواسطه اما است خودمان تالشهاي خاطر

 نیز دنیا آن به که وقتی. کنیم عملی را مهارتها این که سالمتی، همینطور و دهیم توسعه مفید مهارتهاي به را آنها که فرصتها،
 نجات ایمان راه از و فیض به زیرا« که است شده نوشته خدا مقدس کتاب در. شود می اجرا خدا فیض اصل همین رویم، می

  105».ببالد خود به نتواند کس هیچ تا اعمال، از نه و -  خداست عطاي بلکه نیست، خودتان از این و - اید یافته
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 خدا مهربانی و رحمت سزاوار نیز ما. هست نیز خودمان زندگی در بلکه ابراهیم حضرت زندگی در اصل این یادآور تنها نه ختنه

  .نیست مان انسانی تالشهاي و کارها نتیجه و خداست نیکوي هدایاي مان زندگی چیزهاي مهمترین اما نیستیم
  :گفت ابراهیم حضرت به خدا
 آن باید که من، عهد است این. نسل اندر نسل تو، از پس فرزندانت، و تو آري، داري، نگاه مرا عهد باید تو! تو اما و«"

 قلفۀ گوشت.شود ختنه باید شما از ذکوري فرزند هر: تو از پس تو، نسل و شما، و من میان عهدي دارید، نگاه را
 ختنه باید شما از اي روزه هشت پسر هر. شماست و من میان که بود خواهد عهدي نشان این و کنید ختنه را خود

 نسل از نه و باشد بیگانه شخص فرزندان از که زرخریدي خواه زاد، خانه خواه شما، نسلهاي در ذکوري فرزند هر شود،
 شما تن  گوشت در جاودانی عهدي من عهد سان، بدین. شود ختنه حتماً باید تو، زرخرید خواه و تو زاد خانه خواه ؛تو

 مرا عهد زیرا شد، خواهد بریده خود قوم از باشد، نشده ختنه او تن گوشت که نامختون ذکور فرزند هر. بود خواهد
  ».است شکسته

  
 را او من. بود خواهد سارا او نام بلکه مخوان؛ ساراي را او نام دیگر! ساراي همسرت اما و«: فرمود ابراهیم به خدا نیز و

 خواهم وجود به قومها او از و داد خواهم برکت را او من. بخشید خواهم تو به او از پسري نیز و داد، خواهم برکت
  ١٠٦"».آمد خواهند پدید او از قومها پادشاهان آورد؛

   
  :گفت خود دل در و خندید او که خوانیم می ما بود؟ چه ابراهیم واکنش

 اینکه براي خدا از کردن شکرگزاري جاي به» بزاید؟ سالگی نود در سارا آیا شود؟ زاده پسري را صدساله مرد آیا«"
 زندگی تو حضور در اسماعیل که کاش«: گفت خدا به ابراهیم شد، خواهد فرزند صاحب سارا همسرش سرانجام

  ١٠٧"»!کند
  
  

 اسحاق را او باید تو که زاد خواهد تو براي پسري سارا همسرت بلکه نه،«: گفت او داد؟ پاسخ چگونه تقاضا نای به خدا
 عهدي او، از پس او نسل براي که ساخت، خواهم استوار او با را خود عهد من"). خندد می او" یعنی( بنامی

 او و ساخت خواهم بارور داده، برکت را او ینکا: کردم اجابت را تو اسماعیل، خصوص در اما و. بود خواهد جاودانی
 عهد اما. آورد خواهم پدید وي از بزرگ قومی و بود، خواهد رهبر دوازده پدر او. گردانید خواهم کثیر بسیار بسیار را

  ١٠٨».زاد خواهد تو براي وقت همین در دیگر سال را او سارا که ساخت، خواهم استوار اسحاق با را خویش
  

 خانه در که را ذکوري فرزند هر یعنی را، خود زرخریدان و زادان خانه همۀ و اسماعیل پسرش ابراهیم روز، نهما در«     
 ختنه که بود ساله نه و نود ابراهیم. بود فرموده او به خدا که چنان کرد، ختنه را ایشان قلفۀ گوشت گرفته، داشت

 خانۀ مردان همۀ و. شدند ختنه روز همان در اعیلاسم پسرش و ابراهیم داشت؛ سال سیزده اسماعیل پسرش و شد،
  ١٠٩».شدند ختنه وي با ، بیگانه فرزندان از زرخرید خواه زاد خانه خواه ابراهیم،

  
  

 قوم بایست می نسلهایشان و فرزندانش که شد داده ابراهیم حضرت به اي نشانه عنوان به ختنه. است ختنه سنت منشاء این
  .گرفت صورت ابراهیم حضرت و خدا بین که اي ویژه توافق از بود اي نشانه ختنه. دباشن خدا براي شده وقف و خدا
  

 رسم اسماعیل، طریق از. شدند ختنه شد، متولد سارا براي بعد سال در که اسحاق هم و سالگی سیزده سن در اسماعیل هم
 هم و اعراب هم که است دلیل این به. شد داشته نگاه یهودیان میان در اسحاق طریق از همینطور ماند؛ بجا اعراب میان ختنه

 آسیاي و قفقاز به خود با را سنت این اعراب بعد، قرنها.  هستند ابراهیم حضرت نسل از همگی زیرا شوند می ختنه یهودیان
  .کردند معرفی عرب غیر مردمان دیگر و زبانها ترك به را رسم این و بردند مرکزي
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 مسلمان را شخص ختنه عمل که بگویم توانیم نمی پس شوند، می ختنه مسلمانان هم و یهودیان هم که است خاطر این به

  .است نشده داده آن در ختنه رسم از توضیحی هیچ و نیامده قرآن در حتی پسران ي ختنه واقع در کند؛ می
 چچنی آواري، الکی، تالیشی، کاراکالپاکی، اوزبکی، یک یا – کند می قرقیزي یک را شخص ختنه که بگوییم توانیم نمی حتی

 یا ملیت شخص، به که ندارد را چیزي نفسه فی ختنه واقعیت شوند، ختنه ملیت آن مردان بیشتر اگر حتی. دیگري ملیت هر یا
  .دهد نژادي هویت

  
  .دهند می انجام را ختنه عمل مردم هنوز چرا دارد؟ ما براي معنایی چه کنونی عصر در ختنه پس

  
 او. شود می مسیح عیسی از قبل سال 600 به مربوط حدوداً که گفت سخن ختنه درباره پیش سال 2500 از بیش نبی ارمیاي

. کردند می زندگی میانه خاور در مختلفی مکانهاي در و دادند می انجام را ختنه عمل که کرد ذکر مختلف نژادهاي از فهرستی
» کرد خواهم مجازات اند، شده ختنه جسم در فقط که را آنان همه که آید می ایامی اینک« که گفت نبی ارمیاي طریق از خدا
  110.نامختونند واقعاٌ دلهایشان در قومها این همه زیرا
  
  .است معنی بی جسمانی مذهبی تشریفات نشود، ختنه دلش در شخص اگر که گفت پیامبر آن
  

 سعی که داریم زندگیمان در اديزی جاهاي گیرد؟ صورت شخص قلب در باید ختنه اینکه گفتن از بود چه نبی ارمیاي منظور
 این باید ما است، چنین اگر. است کرده مقدر خدا که طریقی به نه دهیم، انجام خودمان ي شیوه به را کارها ایم کرده

 که را مان زندگی از قسمت هر که است نیاز ختنه، در) گاه ختنه( قلفه پوست مثل. کنیم تسلیم خدا به را مان زندگی بخشهاي
 تواند می که است کسی او. دهد انجام مان زندگی در را "جراحی عمل" این تواند می خدا. ببریم ایم نکرده تسلیم خدا هب تماماً

  111."کند ختنه" را قلبهایمان آلودمان، گناه طبیعت قدرت بریدن با
  

 ایمان راه از و شدن ختنه زا پیش که پارسایی آن بر باشد مهري تا یافت را ختنه نشانه" ابراهیم حضرت که است شده نوشته
 پدر و. شوند شمرده پارسا نیز ایشان تا آورند می ایمان ختنه بدون که است کسانی همه پدر او سان،  بدین. بود شده نصیبش

 پدر که طریقی همان در دارند، برمی گام ایمان طریق در بلکه اند، شده ختنه تنها  نه که آنان پدر یعنی هست، نیز شدگان ختنه
  ١١٢."داشت برمی گام شود، ختنه آنکه از پیش نیز ابراهیم ما
  

  :که است شده نوشته همچنین
  ١١٣».خداست احکام داشتن نگاه مهم بلکه نیست، ناشدگی ختنه یا شدگی ختنه مهم زیرا«
  
  ١١٤».است تازه خلقت دارد اهمیت آنچه ناشدگی؛ ختنه نه است چیزي ختنه نه زیرا«
  
  

 و ابراهیم حضرت به خدا که فرزندي اسحاق، در همانطوریکه خداست، کار این شویم؟ می تازه خلقت به تبدیل چطور
 عمل تسلیم را خود که شرطی به شویم تازه خلقتی توانیم می مرد، خواه و زن خواه ما، همه. بینیم می داد، ساره همسرش

 کار این به مایل اگر. کند ختنه را قلبت که هیبخوا خدا از توانی می همچنین. بزداید قلبهایمان از را گناه که کنیم خدا جراحی
  :بکنی را دعا این ات مادري زبان به توانی می هستی،

 به و ندادم گوش تو به که ببخش مرا لطفاً. دهد انجام را کارها تو روش به و دهم گوش تو به خواهم می قدوس، خداي"
 و است خودخواهی چه هر است، کثیفی هرچه لطفاً. کنم می سلیمت تو به را ام زندگی تمام. دادم می انجام را کارها خودم روش

 خلقتی مرا لطفاً. هستی کار این به قادر تو تنها که شوم، ختنه قلبم در خواهم می. کن جدا روحم از را نیست تو سزاوار چه هر
  ".آمین. سازد تازه و پاك درون از مرا تا بفرست را القدست روح لطفاً و ساز تازه
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      ---- --------------------------------------------   

 تشکر حضورشان خاطر به مردم از و گرفت را میکروفن تامادا دوباره ضیافت، پایان در. زدم گپ اطرافیانم با و نشستم دوباره
 واقعی معناي و آمد دور سرزمینی از که کنیم تشکر میهمانمان از داریم دوست خاص طور به«: کرد نظر اظهار همینطور و کرد

  ».داد شرح برایمان را ختنه
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  ششم فصل
  محبت؟ یا ترس: تاجیکستان

  
  
  

 ایستاده تازه. »کنی؟ می سفر نواحی این در تنهایی که ترسی نمی«: پرسید من از خونجاند سمت به رانندگی حین در جمشید
 می استفاده سوخت عنوان به گاز از بنزین يجا به بودم دیده که بود باري اولین و کنیم گیري سوخت را ماشین باك که بودیم
 سرش موهاي کمبود حدي تا. بود رفته پس پیشانیش باالي موي خط اما بود دکتر اش سالگی چهل تا سی در جمشید. شود

 مختلفی موضوعات درباره طوالنی مدتی و کند سوار جاده کنار از مرا که بود ایستاده او. شد جبران کوتاهش سیاه ریش با
  .کردیم می صحبت

  
 که دانم می زیرا ترسم نمی اما. کنم چه که مانم می حیرت در اوقات گاهی و دارد وجود خطراتی که دانم می. بله«: دادم پاسخ

 من از خدا فرشتگان که دارم ایمان بلکه بود، خواهد روان یا آسان لزوماً چیز همه که نیست گونه این. است من مراقب خدا
  ».کرد خواهند محاظت

  
  »چه؟ نکردند محافظت اگر اما«
  

 می تصفیه و پاك را ما که است فرایندي صورت به اغلب و. بگذریم ها رنج از که دهد می اجازه خدا اوقات گاهی«: دادم پاسخ
 راگ. شویم آماده ابدیت براي باید همگی اینرو از میریم، می ما همه پایان، در. شویم خواهد، می خدا آنچه شبیه بیشتر تا کند
  ».دارد زمین این روي اینجا من براي را اهدافی هنوز او که کنم اعتماد باید پس کنم، زندگی بیشتر که دهد می اجازه خدا
  
  »!بود خواهد تو مواظب خدا رو این از هستی، زیارتی سفري در تو که چون کردم می گمان«
  
  ».افتد می تفاقا وحشتناك چیزهاي حتی هستند زیارت در که آنانی براي اوقات گاهی«
  
  »!تو امروزِ مثل درست بیافتند، گیر جاده در توانند می آنها. بلی«
  
 که داریم نیاز ما همه شکل، همین به. بیایم بیرون "تاجیکستان دریاي" همان یا استخر از که نبودم قادر نبودي تو اگر! دقیقاً«

  ».کند کمک ما به نیاز زمانهاي در و دهم نشان ما به را راه بتواند که باشیم داشته زندگیمان سفر در را کسی
  
  »!کنی نمی عمل گویی می آنچه به خودت که دهد می نشان این و بودي تنها تو اما«
  
 براي را تو حتی که است همراهم اوقات تمام در که دارم همراهی که دارم ایمان واقع، در اما. آید می نظر به اینطور. بله«

  »!فرستاد من به کمک
  
  »چیست؟ ورتمنظ«
  
 چیزي همان دقیقاً و برود راه ما با زندگی مسیر در که باشیم داشته را کسی که است تر آسان بسیار که است این منظورم«

 شما با عصر این پایان تا روزه هر من اینک": گفت پیروانش به او. داد وعده دوستدارانش به مسیح عیسی که است
  »115".هستم

  



٥٢ 
 

  ».خداست با آسمان در اکنون او باشد؟ تو با حمسی عیسی تواند می چطور«
  
  
 مدافع آن نروم، اگر زیرا ": گفت حواریونش به مردگان از رستاخیزش و مرگ از پیش او وجود، این با. است درست هم آن«

  ».تاس من با زندگی مسیر در که است کسی مدافع این 116".فرستم می شما نزد را او بروم اگر اما آمد؛ نخواهد شما نزد
  
  »کیست؟ کنی می صحبت ازش که مدافعی این«
  

  :میکند توصیف گونه این را مدافع این مسیح عیسی
 که داد خواهد شما به دیگر مدافعی او و خواست خواهم پدر از من و. داشت خواهید نگاه مرا احکام بدارید، دوست مرا اگر « 

 را او شما اما شناسد؛ می نه و بیند می را او نه زیرا بپذیرد، را وا تواند نمی جهان که راستی روحِ یعنی باشد، شما با همیشه
  117».آیم می شما نزد گذارم؛ نمی کس بی را شما. بود خواهد شما در و گزیند می مسکن شما نزد که چرا شناسید، می
  
  »"آید؟ می شما دنز که است القدس روح یعنی مدافع این" گوید می نیز چرا ،"آیم می شما نزد" گفت مسیح عیسی اگر«
  
 را مان زندگی خواهد می که است خاطر این به 118.است شده توصیف نیز عیسی روح نام به القدس روح مقدس، کتاب در«

 به را الهی تعالیم القدس روح که است خاطر این به همچنین. بشویم خواهد می خدا که شویم آنچه شبیه بیشتر تا دهد تغییر
 من نام به را او پدر که القدس، روح یعنی مدافع، آن": گفت مسیح عیسی. نشویم گم زندگی یرمس در تا آورد می ذهنهایمان

  »١١٩"آورد خواهد یادتان به گفتم، شما به من آنچه  هر و آموخت خواهد شما به را چیز همه او فرستد، می
  
  »نه؟ مگر بیافتی، گیر جاده در امروز که گذاشت وجود این با اما«
  
  »!سپاسگزارم بسیار آوردي اینجا به را من اینکه و کمکت از! برسی راه از تو که زمانی ات فقط اما. بلی«
  
 خانه به بتوانی تا شوي گرفتار که داد اجازه خدا که برم می گمان اینرو از. خداست طرف از مهمان که گوییم می تاجیکها ما«
  ».کنم معرفی ام خانواده به را تو خواهم می! بیایی ما
  
. بودند شده چیده مرکزي حیاط یک اطراف در ساختمانها. داشت نگه بزرگ آهنگی ي دروازه یک روبروي در را نماشی او

 نیز و. بود دار سایه و خنکتر داخل هواي که بودم خوشحال روز، آن گرماي از بعد. رفتیم داخل و آوردیم در را کفشهایمان
 بیشکک کوههاي رشته از اینکه وجود با. کنم استراحت مقداري ستانقرقیز از سفر از پس که داشتم فرصتی که بودم خوشحال

 هواپیما با توانند می زائران بله،. (بود اش کننده خسته بخش خونجاد مسیر در ام اي جاده سفر اما بودم شده روانه دوشنبه تا
  !)باشد اسب یا االغ اگر حتی کردند می استفاده بود موجود که نقلی و حمل وسیله هر از که گذشته مثل کنند، سفر نیز
  

  » .رفت دیگري اتاق به سریعاً او و کردم پرسی احوال او با محترمانه. است زرینا همسرم این«: کرد معرفی جمشید
  
  » کیست؟ این و«: پرسیدم اتاق، وسط در چوبی اي گهواره دیدن با
  
  ».است ماهش سه او«
  
  »چیه؟ نامش«
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  »منیره«
  
 که دانستم می زیرا کردم، خودداري نحوي هر به بچه ستایش یا زیبایی گفتن از. کرد نگاه بود خواب که دخترش به افتخار با«

  ».ترسند می بد چشم از مرکزي آسیاي مردم از بسیاري
  

 همراه گویی می که القدس روح مثل درست دارد نیز روحانی همنشین یک ما بچه«: گفت من افکار خواندن با جمشید
  »!توست

  
  .بود شده وصل طفل لباس بر محکم که دیدم را شکنی طلسم و کردم نگاه کرد می اشاره آن به داشت که ار راستایی

  
  ».کند می محافظت کنند، حمله او به کنند می سعی که پلید روحهاي و جن برابر در را مان بچه این«: داد توضیح جمشید

  
  » ترسی؟ می بد چشم از پس،« پرسیدم

  
 محافظت براي شکنی طلسم که است تر امن کنم می فکر هم باز نباشد، چیزي اگر حتی اما. ترسد می بد چشم از کسی هر«
  »!کند کمک تا شود گذاشته آنجا در
  

  »گفته؟ چه بد چشم درباره قرآن که دانی می آیا کند؟ کمک تواند می شکن طلسم کنی می فکر چرا«: پرسیدم
  
 چه اما. گفته چه بد چشم درباره دانم نمی متاسفم،«: کرد تصدیق پسس و رفت فرو فکر به و کرد مکثی جمشید» ؟نآقر«

  »گفته؟
  

 پیدا محافظت براي طلسمی گونه هر به نیاز یا بد چشم درباره را چیزي بخوانی، را قرآن اگر! نگفته چیز هیچ اصالً«: دادم پاسخ
  ».کرد نخواهی

  
 کنند وصل طلسم فرزندانشان به و بترسند آن از همه باید چرا گرنهو باشد گفته بد چشم به راجع چیزي باید مطمئناً اما جداً؟«
  »کند؟ محافظتشان بد چشم از تا
  
. گردد برمی اسالم دوره از قبل تاریخی به احتماالً که است قومی عمومی باور یک واقع در ترسی می آن از که چیزي زیرا«

  ».نیست اسالم رسمی تعلیم یک این
  

 چون توست با حق احتماالً اما بودم، نشنیده شکل این به را آن قبالً هرگز«: گفت سپس و شیداندی اي لحظه براي جمشید
 گفته دعا صورت به آنچه کند، دور را شور چشم تا چرخد می بچه سر دور به دود و ریزیم می داغ ذغال روي را اسفند وقتی

 زرتشتی یک بلکه نبوده هم مسلمان حتی که است ندنقشب نام به مرده پادشاهی به خطاب بلکه نیست اهللا به خطاب شود می
  »!کرد می زندگی اسالم ظهور از پیش که بود
  :گوییم می تاجیکی به
 ’Aspand balla band   

Ba haq shah-e-naqshband   
Chashm-e-aaish chashm-e-khaysh   

Chashm-e-adam-e bad andaysh   
Besuzad dar atash-e-taiz‘.“120  
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  »داره؟ معنایی چه سیرو به«: پرسیدم
  
  :کنم اش ترجمه شکل این به توانیم می«
  کند می دور را بد چشم که است اسفند این"
  بند نقش پادشاه برکت به

  خویش چشم هیچ، چشم
  دشمن چشم دوست، چشم

  »121"بسوزد سوزان آتش این در است بد که کدام هر
  

 می حسود شخص توسط کنی می فکر که است لعنتی سی،تر می آن از که چیزي ترسی، می بد چشم از که هنگامی«: گفتم
  »است؟ شریر ارواح از یا خداست از آید؟ می کجا از لعنت نیروي آن. گیرد قرار بچه بر تواند

  
  ».است جن مانند شریر ارواح یا شیطان از«
  
  ».است خودتان ترس خاطر به هم حدي تا اما درسته، بله،«
  
  »چیست؟ منظورت«
  
 دهد، می غذا او به – دارد دوست را تان بچه وجداناً که است خوبی مادر زرینا همسرت که مطمئنم. یهست خوبی پدر تو«

 بکند، طفلش براي باید خوب مادر یک که را کاري هر و کند، می بازي او با کند، می بقلش کند، می عوض را لباسهایش
 مهربان، شخصی او که خواهید می نیز قلبتان ته از .کند رشد قوي و سالم او که خواهید می شما دوي هر. دهد می انجام
  ».کنند احترامش او خود شخصیت خاطر به بلکه دهد می انجام او که کارهایی براي فقط نه دیگران که باشد درستکار و وفادار

  
  ».خواهیم می دخترمان براي که است چیزي این. گویی می راست«
  
 بی و بودم افتاده گیر من یافتی؟ جاده کنار در مرا امروز که زمانی مثل بیافتد، قاتفا او براي بدي چیز اگر شود می چه اما«

  »! باشد من مراقبت توانست می خدا پس هستم، زیارتی سفر یک در من چون که گفتی من به خودت تو. بودم کمک
  
  »باشد؟ داشته او طلسم و من کوچولوي منیره به تواند می ربطی چه این خب،«
  
 زندگی در را دشواریهایی و ها سختی شود بزرگ او که وقتی دانی می نیز و داري، می دوست را دخترت و هستی پدر یک تو«

 نیز خدا داري دوست را منیره تو که همانگونه دارد؟ ما به نسبت را نگرانی همین خدا که کنی نمی فکر آیا. کرد خواهد تجربه
  ».بکنیم هم رشد ما که خواهد می خدا. شد خواهد نابالغ نکند، تجربه ار زندگی دشواریهایی او اگر اما دارد دوست را ما
  
  ».بکنیم محافظت و مراقبت آنها از تا دهیم انجام هست توانمان در آنچه و باشیم مان خانواده نگران ما که است درست اما«
  
 جلوي تواند می حتی دیگر یزهايچ ترس یا فرزندانمان براي ترسمان اوقات گاهی اما باشیم، نگران که است درست بله،«

  ».بگیرد را خدا معنادار و واقعی شناخت
  
  ».شود خدا شناخت مانع تواند می ترسهایمان چطور تواند؟ می طور چه«
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  »اي؟ شنیده بزرگ ایوب حضرت درباره آیا«
  
  ».دانم نمی اش درباره چیزي اما ام، شنیده را نامش«
  
  :گفت او. آمد سرش به سرانجام ترسید می آنچه که شتدا را تجربه این بزرگ پیامبر این حتی«
  آمد؛ سرم بر داشتم وحشت آن از آنچه زیرا"

  »122".شد واقع من بر هراسیدم می آن از آنچه
  

  »ترسید؟ می چه از ایوب حضرت«: پرسید جمشید
  

 خیلی ایوب حضرت دهد، رخ فجایع از سري یک اینکه از پیش که خوانیم می مقدس کتاب در. ترسید می فرزندانش ي درباره
 می دعوت را خود خواهر سه فرستاده، و دادند می خویش خانه در ضیافتی خود نوبه به یک هر پسرانش": بود فرزندانش نگران
 فرستاده، ایشان پی از ایوب رسید، می پایان به ایشان میهمانی روزهاي دوره چون و. بیاشامند و بخورند ایشان با تا کردند

 شاید«:گفت می ایوب زیرا. نمود می تقدیم سوز تمام قربانی آنان همه شمار به برخاسته، زود صبح و کرد، می تقدیمشان
  123".کرد می چنین همواره ایوب» باشند گفته کفر خدا به خود دل در و ورزیده گناه فرزندانم

  
  »ببیند؟ رنج ترسید می اینقدر که چیزي از بزرگ پیامبر ایوب، داد اجازه خدا که گویی می آیا. داد رخ فجایعی که گفتی تو اما«
  
 کند می سعی شیطان. شد باعث را مصیبتها این و کرد حمله پیامبر به که بود شیطان واقع در که خوانیم می مقدس کتاب در«
  »کرد؟ حمله ایوب به روش این از شیطان چرا کنی می فکر. کند حمله ما به هستیم ضعیف که مان زندگی از جاهایی از
  
 گمان. نیافتد اتفاق ترسید می آن از آنچه تا گذراند قربانیها او که گفتی تو اما کرد، حمله بود ضعیف او که جایی در که گفتی«

 پیامبر هاي قربانی حتی که گویی می وجود این با. گذاشتیم دخترمان روي که است طلسمی از بزرگتر حتی قربانی که برم می
  »نگرفت؟ رو فجایع این جلوي

  
  »درسته«
  

  »نگرفت؟ را مصیبتها جلوي خدا چرا چرا؟ اما«: پرسید جمشید
  

. شد غافل خدا محبت با ذات از که بود متمرکز اش خانواده روي حد از بیش نیز بزرگ پیامبر ایوب، حتی که باشد این شاید
 واقع، در. بشناسد تر صمیمانه را داخ که بود شده مانع ترسش احتماالً اما ترسید می نیز خدا از و بود هراسان مصیبت از ایوب

  :گوید می خدا به ایوب حضرت که است آمده مقدس کتاب در ایوب، داستان ادامه در
  توانایی، چیز هر انجام به که دانم می«
  .شد نتوان مانع را تو قصد هیچ و

  »برَد؟ می فرو ابهام هاله در مرا تدبیر معرفت بدون که کیست این« فرمودي
  گفتم، سخن فهمیدم، نمی آنچه از من آري،

  .دانستم نمی را آنها که من عقل از فراتر چیزهاي از
  .گویم سخن تا بشنو« فرمودي

  ».ده پاسخ مرا و پرسم می تو از
  بود، شنیده تو درباره من گوش

  بیند؛ می را تو چشمانم حال اما
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  دارم، کراهت خویشتن از رو این از
  124».کنم می توبه خاکستر و خاك در و
  
  »خداست؟ شناختن زندگی، در چیز مهمترین که گویی می واقع در«
  
 نکرده تجربه خدا با را شخصی مکاشفه یک و بود سرش در شناخت این اما بود شنیده گوشهایش با خدا درباره ایوب! درسته«

  ».بوده ناقص داشته نشذه در خدا از که مفهومی که فهمید پیامبر کرد، آشکار ایوب بر کاملتر را خودش خدا که وقتی. بود
  
  »گذاشت؟ قربانیهایش بر را توکلش او گذاریم، می هایمان شکن طلسم روي را اعتمادمان ما همانطوریکه بنابراین«
  
 این با. بود ترس اش انگیزه اما داد انجام درستی مذهبی کار اینرو از و بود، هراسان فرزندانش براي و ترسید می خدا از ایوب«

  ».است مهمتر بسیار خدا دانش که فهمید سپس که بود عذابهایش تجربه طریق از وجود،
  
 داشته خدا ذات از محدودي درك وجود این با اما باشیم مذهبی خیلی توانیم می ما ایوب مانند که گویی می واقع در پس«

  »باشد؟ طور این تواند می بزرگ پیامبر یک حتی آیا باشیم؟
  
. دارد وجود ترس از بزرگتر بسیار اي انگیزه است؟ ترس آیا انگیزاند؟ می بر را مان مذهبی کارهاي چیزي چه: است این سوال«

 دوست را ما عمیقاً خوب پدر یک مانند خدا که بریم می پی زیرا کند، می تغییر ما هاي انگیزه بشناسیم، تر صمیمانه را خدا اگر
  ».دارد

  
  ».دارم هم ترس اما باشم خوبی پدر کردم سعی من«
  
  »شود؟ بزرگ تو از ترس در فرزندت که خواهی می آیا ماا«
  
  ».کند اعتماد من به و باشد داشته دوست مرا که خواهم می نه،«
  
 خدا و کند می صحبت محبت با خدایی به داشتن اعتماد از مسیح عیسی! خواهد می خودش با مان رابطه در را همین خدا و«
  :گفت مسیح عیسی. کند می ولخرجی فرزندانش براي را خوب ايهدای که کند می مقایسه نیکو پدر یک با را
 آیا. بپوشید چه که خود بدن نگران نه و بنوشید، چه یا بخورید چه که نباشید خود زندگی نگران گویم، می شما به پس"

 ذخیره انبار در نه و ددرون می نه و کارند می نه که بنگرید را آسمان پرندگان نیست؟ مهمتر پوشاك از بدن و خوراك از زندگی
 نگرانی، با بتواند که شما از کیست نیستید؟ آنها از باارزشتر بس شما آیا. دهد می روزي آنها به شما آسمانی پدر و کنند می

 زحمت نه کنند؛ می نمو چگونه که بنگرید را صحرا سوسنهاي نگرانید؟ پوشاك براي چرا و بیفزاید؟ خود عمر به ساعتی
. نشد آراسته آنها از یکی همچون جاللش و شکوه همه با نیز سلیمان حتی که گویم می شما به. ریسند یم نه و کشند می
 ایمانان، سست اي را، شما آیا پوشانَد، می چنین  این شود، می افکنده تنور در فردا و هست امروز که را صحرا علف خدا اگر پس

 خدا از دور اقوام زیرا. بپوشیم چه یا و بنوشیم چه یا بخوریم چه نگویید و نباشید نگران پس پوشانید؟ نخواهد بهتر مراتب  به
ا چیزهایند، گونه  این همه پی در انجام و خدا پادشاهی پی در نخست بلکه. دارید نیاز همه  بدین که داند می شما آسمانی پدر ام 

. داشت خواهد را خود نگرانی فردا زیرا مباشید، دافر نگران پس. شد خواهد عطا شما به نیز اینها همه آنگاه باشید، او اراده
  »١٢٥!"است کافی امروز براي امروز مشکالت

  
 چیز همه و هست جا همه خدا اگر که است معنی این به.... است معنی این به این اما. دارد دوست را ما خدا که گویی می تو«
  »!بترسیم آن از که نیست چیزي که یعنی داند، می را
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 ایوب حضرت همانند یا شویم متوسل مذهبی تشریفات به که نداریم نیازي باشد، ما مراقب است قرار خودش خدا گرا! دقیقاً«

 نیازي دیگر کند، می محافظت  کودك از شخصاً و است حاضر کودك کنار در خودش خدا که وقتی پس. بگذرانیم قربانی
 زیرا باشد خدا به توهین تواند می حتی طلسم واقع در. یمکن خدا خود جایگزین را دیگري چیزهاي یا شکن طلسم که نیست
  ».ایم گذاشته یوم خوش طلسم یک روي بگذاریم، حقیقی و زنده خداي بر اینکه جاي به را اعتمادمان ما که دهد می نشان

  
 که شویم متوجه ینکها تا بکشیم  رنج بودیم ترسیده آنچه از که دهد اجازه خدا است ممکن آیا کنیم، می را کار این که وقتی«

  ».است خطر یک باشد کمک اینکه جاي به من یوم خوش طلسم باشد، طور این اگر ندارد؟ قرار درستی جاي در اعتمادمان
  
 فاقد که سمبلی نه است، شخص یک او که کنیم اعتماد خدا وجودي اصالت بر باید ما که است این است مهم آنچه«

  ».باشد شخصیت
  
 همیشه او که گفتی داشتی؟ منظور خداست قدوس روح که مدافعت و همنشین به راجع جاده در که است چیزي همان این آیا«
  ».توست با
  
 ناخوشایند که آنچه با ما که دارد امکان وجود، این با. بود خواهد ما با عصر این پایان تا که داده وعده مسیح عیسی که گفتم«

  ».سازیم محزون را خدا قدوس روح خداست،
  
 که کارهایی انجام با کودکانمان اگر حتی اما کند، غمگین را مادرش یا پدر که دهد انجام کارهایی تواند می که کودکی لمث«

  ».کنیم نمی دریغ او از را محبتمان ما وجود این با کنند، غمگین را ما دهند انجام نباید
  
 را فرزندش مادر، یا پدر یک اینکه ولو. کند احترام مادرش و پدر به که بگیرد یاد باید فرزند یک. هستیم خدا فرزندان مثل ما«

 زمانی دارد وجود کودك غلط و درست فهم رشد در اي مرحله. دارد وجود ترس براي روابط در نیز مکانی اما کند، می محبت
 انجام را درست کار که گیرد می یاد کودك ترس، آن طریق از. بترسد خود والدین تنبیه و ناخوشنودي از دارد نیاز کودك که

  :نویسد می زبور در داود حضرت در. کند می صدق خدا با مان رابطه در موضوع همین. بپرهیزد نادرست کردار از و دهد
  است، حکمت آغاز خداوند از ترس"

  ١٢٦."نیکوست فهمِ کنند می عمل او احکام به که را آنان
            

  :نوشت نیز بود داود حضرت پسر که پیامبر سلیمان
  است، حکمت آغاز خداوند از ترس"
  ١٢٧."بصیرت قدوس، آن شناخت و
  

  :نوشت نیز دیگر جایی در پیامبر سلیمان
  است، دانش سرآغاز خداوند از ترس"

  ١٢٨."شمارند می خوار جاهالن را ادب و حکمت اما
  

 می والدینش ناخشنودي از هک است کودکی شبیه خدا به قدوس و پاك احترام. بگیرد قرار درست جاي در باید ما ترس بنابراین
  ».است ترس درست نوع این. دهد انجام اشتباهی کار خواهد نمی اینرو از و ترسد

  
 چیزي این. گیرد قرار تعادل در خدا محبت از درست درك با باید اما دارد، وجود سالم ترس براي جایی پس! محبت یا ترس«

  »گویی؟ می تو که است
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  »افتاد؟ اتفاقی چه آفرید را بشر لیناو خدا که وقتی دانی می. بله«
  
  ».افتاد اتفاقی چه دیگر که ندارم یاد به اما آفرید انسان اولین عنوان به را آدم خدا که دانم می«
  
 ممنوعه میوه این. یکی جز به بخورند باغ درختان تمام میوه از داشتند اجازه آنجا در که گذاشت عدن باغ در را حوا و آدم خدا«
 روزي وجود این با. شناختند می را نیکی فقط حوا و آدم بخورند، میوه آن از اینکه از پیش. بود "بد و نیک شناخت درخت" از

 نیکی همانند را بدي ناگهان ممنوعه، میوه از خوردن از پس. کنند اطاعتی نا خدا دستور از که کردند انتخاب آنها که رسید فرا
 و نزدیک دوستی از بخورند، ممنوعه میوه از آنکه از پیش. کنند پنهان خدا از را شانخود کردند سعی حوا و آدم. کردند تجربه

 را خدا ترس از درستی نوع. گذاشتند می احترام بود گذاشته برایشان خدا که حدودي به زیرا بردند می لذت خدا با صمیمانه
 که زیرا داشتند خدا مجازات از ترسی شدند، نافرمان خدا از و کردند گناه که وقتی حال، این با. بود حکمت سرآغاز که داشتند

  ».دادند انجام بدي کار دانستند می
  
  ».باشند داشته خدا با درستی ي رابطه که خواستند می مطمئناً آنها کردند؟ گناه چرا اما«
  
  ».نکشید دست آنها به محبتش از خدا حال این با. خوردند را شیطان فریب حوا و آدم«
  
 خواهد می همیشه شیطان اگر! کند حمله ایوب حضرت به که خواست شیطان همچنین و داد فریب را حوا و مآد شیطان پس«

 طلسم من که است دلیل این به! داریم بد چشم از محافظت به نیاز مطمئناً پس بفرستد، جن ما براي یا کند، حمله ما به که
  »!دارم یوم خوش

  
 داد وعده خدا کرد، می مجازات را آنها خدا که هنگامی حتی! هست نیز خوبی خبر! شنويب را حوا و آدم داستان پایان باید اما«

  :گفت شیطان به عدن باغ در خدا. شد خواهد چیره شیطان قدرت بر که فرستاد خواهد را دهنده نجات روز یک که
  زن، و تو میان "
  زن، نسل و تو نسل میان و

  گذارم؛ می دشمنی
  کوبید خواهد را تو سر او
  129".زد خواهی را وي پاشنۀ تو و
  

 توسط که کرد تالش و زد را مسیح عیسی شیطان،. ساخت مغلوب را شیطان قدرت که شد محقق مسیح عیسی در نبوت این
 خودش نه که را مجازاتی مرگش طریق از و بود، گناهی هیچ بدون مسیح عیسی حال این با. کند مصلوبش گناهکار انسانهاي

 عیسی گونه بدین. نهاد سرش بر اکرام و جالل تاج و کرد زنده را عیسی خدا سپس. گرفت خود بر دیمبو سزاوارش ما بلکه
 بنابراین،. شویم سهیم شیطان بر او پیروزي در توانیم می نیز ما داریم، تعلق مسیح عیسی به ما اگر. کوبید را شیطان سر مسیح

 و طلسمها. نیست بد چشم از ترس به نیازي. بترسیم تاریکی قدرتهاي از که نیستیم مجبور داریم، تعلق مسیح عیسی به ما اگر
 را تاریکی قدرتهاي این مسیح عیسی. دارد قدرت شریر ارواح و جن بر که خداست قدرت تنها زیرا اند فایده بی شکنها طلسم

 به مسیح عیسی. وانیمبخ را مسیح عیسی نام باید شوند، دور تاریکی نیروهاي این خواهیم می که هنگامی پس داد شکست
 مسیح عیسی راستی به آنانیکه به اقتدار این 130.کرد خواهند بیرون را دیوها او نام در که داست وعده دارند تعلق او به که آنانی

  ».است شده داده هستند پر القدسش روح از و کنند می پیروي و شناسند می را
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 چنین اگر بشکند؟ نیز را بد چشم لعنت توانید می آیا! دارد را لیدپ روحهاي راندن بیرون قدرت مسیح عیسی«: گفت جمشید
  »!خواهم می فرزندم و خود براي آنرا من است، موجود قدرتی

  
 یقین زیرا ": است شده نوشته انجیل در. سازد جدا خدا محبت از را ما تواند نمی چیز هیچ داریم، تعلق مسیح عیسی به اگر«

 و بلندي نه و قدرتی، هیچ نه آینده، چیزهاي نه و حال چیزهاي نه ریاستها، نه و فرشتگان نه زندگی، نه و مرگ نه که دارم
 است، عیسی مسیح ما خداوند در که خدا محبت از را ما که بود نخواهد قادر خلقت، تمامی در دیگر چیز هیچ نه و پستی، نه

   ١٣١."سازد جدا
  
 در خدا و است ساکن خدا در است، ساکن محبت در که کسی و تاس محبت خدا: "گوید می انجیل که است دلیل این به
 ایم گونه  همان دنیا این در ما زیرا باشیم، داشته اطمینان داوري روز در تا است رسیده کمال  به ما میان در اینچنین محبت. او

 و گیرد می سرچشمه اتمکاف از ترس زیرا راند؛ می بیرون را ترس کامل محبت بلکه نیست، ترس محبت در. هست او که
  »١٣٢".است نرسیده کمال  به محبت در ترسد، می که کسی

  
 اگر! خواهم می را آن من اندازد، می بیرون را ترس کامل محبت اگر اما. ترسم می اغلب که دانم می«:  کرد تصدیق جمشید
 نکرده اعتماد دارد دوست مرا که یخدای به واقعاً من که دهد می نشان ترسهایم پس کند، می بیرون را ترس خدا کامل محبت

 ام مذهبی کارهاي به بشناسم، را خدا شخصی، اي رابطه در اینکه جاي به: هستم ایوب حضرت مثل که بردم می گمان. ام
 اعتماد شکنها طلسم مثل مذهبی هاي سمبل به باشم، داشته اعتماد خدا آمیز محبت ذات به اینکه جاي به. ام کرده اعتماد
  ».ام کرده

  
 است چیزي این اگر بگذاري؟ خدا خود به را ات واقعی اعتماد و کنی بازگشت سمبلها به اشتباه اعتماد از که خواهی می آیا«

 داشته درستی هاي انگیزه تا دهد تغییر را تو که کنی درخواست او از و بگویی خدا به را این که است کافی خواهی، می که
  ».باشی

  
 از که آمد بیرون قلبش از کلماتی. کرد صحبت بود، نگفته سخن هرگز قبالً که اي گونه به خدا با و زد زانو جمشید ناگهان

 به ام زندگی که کنم می اعتراف خدا، خداوند،«: گفت می او. شد می جاري خودش قلب درون از و بود نیاموخته دیگري کس
 با اما دادم می انجام نیک کارهاي و مذهبی اعمال ترسهایم خاطر به. بوده ترس مبناي بر باشد محبت مبناي بر اینکه جاي

 را نادرستم هاي انگیزه. باشد محبت روي از ترس، جاي به من هاي انگیزه که خواهم می. ام نداده انجام درستی هاي انگیزه
 بهتر را تو تا بدهی من به محبتت از جدید اي مکاشفه که کنم می درخواست تو از. ببخش بخاطرشان مرا و کن دور من از

 به نسبت والد یک محبت به شبیه که داري مردم به که را محبتی همان - کن آشکار من به را محبتت با قلب لطفاً. بشناسم
 ترسهایم تا کنم تجربه را ات پدرانه محبت خواهم می و هستی فکرم به و داري می دوست مرا که دانم می. است فرزندش

  ».بشناسم خالصانه و درست یقیطر به را تو تا کن کمکم. رود بیرون
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  هفتم فصل
  عزیزان دادن دست از غم در زندگی: تاجیکستان

  
  

 خانواده آنچه با شباهتی اصالً او عذابهاي که برم نمی گمان اما شد، زده مصیب ایوب حضرت که گفتی من به«: گفت جمشید
  .دهد ادامه را بحث که بود شده جذب او و بودم اش خانه در هنوز من» .باشد داشته کشید مان

  
  »کشیدند؟ رنجی چه ات خانواده«: پرسیدم

  
 بمب یک ناگهان که کرد می نگاه دوستانش به داشت فقط او: نبود او تقصیر. شد کشته داخلی جنگ در کوچکترم برادر«

 را کوه ریزش اكوحشتن و صدا پرسر صداي ناگهان،.  بودم پامیرز در نوجوانم پسر دو با بعد سال سه. شد کشته و شد منفجر
 اما دهم، انجام هست توانم در آنچه کردم سعی. آمد فرود سرشان بر ها صخره اما "!بدوید": زدم فریاد. شنیدیم سرمان باالي

  ».مردند دو هر
  

 اش شانه دور را دستم اما بگویم چه دانستم نمی. کرد گریه به شروع آورد، یاد به را اش رفته دست از فرزندان چون جمشید
  .ریختم اشک تقریباً هم من و گرفتم قرار تاثیر تحت. اشتمگذ
  

 آیا بیافتند؟ اتفاق چیزها این که دهد اجازه باید خدا چرا« گفت و برد باال را چشمانش جمشید ناگهان سپس. گذشت دقیقه چند
  »کرد؟ می تنبیه دلیلی به را ما داشت

  
 کار واقع در این اغلب اما دهد، می اجازه خدا که باشد این شاید اوقات گاهی. دانم نمی را جوابها تمام من واقعاً«: دادم پاسخ

  ».است بوده دلیلی چه تو مشخص مورد در که باشم مطمئن توانم نمی 133.کند نابود و بکشد و بدزدد تا آمده که است شیطان
  

 گفت بلندتر کمی سپس» .بیافتد فاقات این داده اجازه که شدم خشمگین خدا از لحظه آن در«: گفت آرامی به و نجوا با جمشید
  ».بوده آن بانی شیطان شاید و کنیم درك را خدا فکر توانیم نمی ما که ام شده متوجه اکنون اما«
  

 نگاهی. افتد می دارد اتفاقی چه نادیده دنیاي در که دانیم نمی واقعاً ما که هستند چیزها بسیاري زیرا. گویی می درست«: گفتم
  ».دارند وجود بسیاري مخفی چیزهاي اما داریم دنیا این امورات به اجمالی

  
 یک به نیازي لحظه آن در و داشت تسلی به نیاز جمشید. بگویم را آن که است جایش چقدر که نبودم مطمئن و کردم مکثی
 دیوار بیشتر و بود هپوشانید را آن دیوارکوب اي پرده که افتاد زیباش دیوار بر چشمانم. نداشت مصیب درباره روشنفکرانه مباحثه

  .بود کرده پر را ما روبروي
  

  .کرد می جور و جمع را خودش داشت نظر به. کرد نگاه من به و کرد بلند را سرش جشمید
  

  »داري؟ میل چاي فنجان یک«: دادم پیشنهاد
  

  .آورد یاد به را بود کرده ذکر پیشتر که اي نکته که رسید نظر به سپس. »نه االن«: داد پاسخ
  
  »افتاد؟ ایوب حضرت براي اتفاقی چه خب،« پرسید او
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 در توانم می بشنوي؟ االن خواهی می واقعاً آیا اما. کشید رنج فرزندانش دادن دست از مصیبت در تو مثل هم او«: دادم پاسخ

  »بگویم دهی می ترجیح تو که دیگر فرصتی
  
 از غم با چطور ایوب حضرت که بگو من به اما. کنم می گریه کنم، می فکر پسرانم به که وقتی اغلب من! نخور را من غصه«

  ».کند کمک هم من اندوه و غم به بتواند شاید. آمد کنار فرزندانش دادن دست
  
  ».بشنوي خواهی می که مطمئنی پس. باشه«
  
  »بگو من به. بله«
  
 اشتباه و بترسند است ممکن نیز مبرانپیا حتی. آمد سرش بر سرانجام ترسید می آن از ایوب آنچه گفتم دیروز که داري یاد به«

  »بود؟ بزرگ پیامبري او چرا که دانی می. کنند
  
 مسیح عیسی یا موسی طریق از خدا که آنچه به شبیه چیزي شاید بود؟ اش زندگی در انگیز شگفت معجزات خاطر به آیا. نه«

  »داد؟ انجام
  
 دلیل این به ایوب حضرت. داشت تري ساده بسیار دلیل. کردن تجربه را معجزاتی چنین ایوب دانیم می ما که آنجا تا. نه«

 زندگی در وحشتناك رویدادهاي این چرا که کرد نمی درك اینکه وجود با آمد، کنار زیانهایش و رنجها با چون بود بزرگ اینقدر
  ».افتند می اتفاق اش
  
  ».آمد کنار زیانهایش یا رنجها با چطور او جداً؟«
  
  »گوید؟ می چه باره این در مقدس کمک که نمبخوا برایت توانم می«
  
  »لطفاً«
  
 ایوب براي. کرد می اجتناب بدي از و ترسید می خدا از بود؛ صالح و عیب بی مرد آن. نام ایوب بود مردي عوص دیار در«

 و بود، ماده االغ پانصد و گاو جفت پانصد شتر، هزار سه گوسفند، هزار هفت او دارایی. شد زاده دختر سه و پسر هفت
  134».بود بزرگتر زمین مشرق مردمان تمامی از ایوب. داشت زیاد بسیار خدمتکاران

  
  »ازبکستان؟ گفتی کرد؟ می زندگی کجا او«: گفت صحبت میان در جمشید

  
 توسط که اشاراتی از! است مرکزي آسیاي در احتماالً که کنند می فکر مردم از برخی که ام شنیده اگرچه نه، ازبکستان نه،«

  135».امروزي اردن کشور در شاید بود، میانه خاور در دیار آن که بگوییم توانیم می شده داده دیگري نبی
  
  ».بده ادامه لطفاً! آمد می مرکزي آسیاي اهل ثروتمند یک نظر به بیشتر حال، هر به. کردم تعجب صرفاً. خوب بسیار«
  
 از خداوند. آمد ایشان میان در نیز شیطان. شوند شرفیاب خداوند حضور به تا آمدند خدا پسران روزي«: دادم ادامه خواندن به

  »آیی؟ می کجا از«: پرسید شیطان
  ».آن در کردن سیر و زمین در گذار و گشت از«: داد پاسخ خداوند به شیطان
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 می خدا از که صالح و عیب بی مردي. نیست زمین بر او مانند کسی اي؟ کرده مالحظه را ایوب من خادم آیا«: گفت خداوند
  ».کند می اجتناب بدي از و ترسد

 همه و خانه اهل و او گرد که است این جز آیا ترسد؟ می خدا از چشمداشت بی ایوب آیا«: گفت خداوند پاسخ در شیطان
 تدس اکنون اما. اند گشته افزون زمین در چارپایانش و اي، داده برکت را او دسترنج تو اي؟ کشیده حصار سو هر از اموالش

  ».کرد خواهد لعن را تو رو به رو که نما، لمس دارد آنچه هر و کن دراز خود
 حضور از شیطان پس» .مکن دراز او خود بر را دستت فقط. توست دست در دارد آنچه هر اینکه«: گفت شیطان به خداوند
  136» .رفت بیرون خداوند

  
  »کرد؟ چه ایوب با شیطان خب،«: پرسید جمشید

  
 از را حیواناتش و فرزندان تمام او روز یک در. دهد رخ پیامبر دارایی و خانواده بر مصیبتها سري یک هک شد باعث شیطان«

  ».داد دست
  
  »داشت؟ فرزند تا چند را؟ فرزندانش تمام«
  
  »دختر سه و پسر هفت«
  
  »افتاد؟ اتفاقی چه! وحشتناك چه! شدند؟ کشته فرزندش ده ي همه و«
  
 مشغول نوشیدن و خوردن به خود بزرگ برادر خانه در دخترانت و پسران" گفت او به و مدآ ایوب حضرت نزد آوري پیغام«

 دیگر رأس این 137".مردند و ریخت، فرو جوانان بر خانه و زد را خانه گوشه چهار وزیده، بیابان جانب از تندبادي ناگاه که بودند،
 به شدند کشته نیز خدمتکارانش همه و شدند دزدیده رتگرانغا توسط یا و شدند، کشته پیامبر چارپایان همچنین. بود مصیبتها

  138».بیاورد را اخبار تا ماند زنده که یک آن جز
  

  ».بگیرد را شیطان کارهاي این جلوي توانست می مطمئناً خدا اما«: گفت جمشید
  
 که هنگامی و بکشد را مسیح عیسی که کرد سعی مشابه طریقی به بعداً شیطان مثالً. دارد را قدرت آن خدا: است درست. بله«
 این با 139.شوند آرام که دهد فرمان امواج و باد به که بود قادر مسیح عیسی اما فرستاد، تنومندي باد بود، خوابیده قایق در او

 که کنم فرض توانم می تنها من. برگردد گفته شیطان به که کالمی از حتی که نداشت قصد خدا پیامبر، ایوب مورد در حال،
  ».بود موقتی دادن دست از این لحاظ این از و شد متحد آنان با ایوب سرانجام و رفتند بهشت به ایوب حضرت انفرزند

  
 با چطور ایوب حضرت. بده ادامه مقدس کتاب خواندن به. دانیم نمی را دالیل همه ما که کنم می درك را این خوب، بسیار«

  »آمد؟ کنار وحشتناك مصیبتهاي این
  

  :گفت کنان پرستش افتاده، زمین بر و تراشید، خویش سر و زد چاك خود رداي برخاسته، ایوب آنگاه«: خواندم سپس
  آمدم بیرون مادر رحم از عریان"
  .گشت خواهم باز نیز عریان و

  !گرفت خداوند و داد خداوند
  "!باد متبارك خداوند نام
  140».نداد نسبت انصافی بی خدا به و نکرد گناه ایوب همه، این در
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 مثل. روز یک در دارایی و فرزندان تمام دادن دست از باشد، سخت خیلی باید اي جدي خسارت چنین«: شد متذکر مشیدج
  ».کشند می رنج آن از سونامی یا زلزله همچون اي فاجعه یا جنگ جریان در افراد برخی که است زیانی

  
 رویدادهاي این پشت که نادیدنی نیروهاي ي درباره چیزي ایوب حضرت اما. گویی می درست«: گفتم کرده موافقت من

 از توانیم می نیز ما. ماست زندگی با مرتبط بسیار ایوب حضرت تجربیات که است خاطر این به. دانست نمی بود وحشتناك
 است ممکن که دهد می ما به را تذکر این همچنین.  بیاییم کنار مان زندگی زیانهاي با چگونه که بگیریم یاد او تجربیات

  ».بگذارد اثر نیز هایمان زندگی بر که باشد داشته وجود ما اطراف در نادیدنی روحانی کشمکش
  
  »افتاد؟ اتفاقی چه آن از بعد«
  
. شوند شرفیاب خداوند حضور به تا آمدند خدا پسران دیگر روزي«:که خوانیم می ما. افتاد نیز بدتري اتفاقات خدا مرد براي«

  »آیی؟ می کجا از« :پرسید شیطان از خداوند. شود شرفیاب خداوند حضور به تا آمد آنها میان در نیز شیطان
  ».آن در کردن سیر و زمین در گذار و گشت از«: داد پاسخ شیطان

 صالح و عیب بی مردي نیست، زمین بر او مانند کسی کردي؟ مالحظه را ایوب من خادم آیا«: گفت شیطان به خداوند آنگاه
 تا برانگیختی او ضد بر مرا چند هر است، کرده حفظ را خود کاملیت همچنان او. کند می اجتناب بدي از و ترسد می خدا از که
  ».رسانم ضرر سبب بی را او

 دراز خود دست اکنون. داد خواهد خود جان براي دارد چه هر انسان! پوست عوض به پوست«: گفت خداوند پاسخ در شیطان
  ».کرد خواهد لعن را تو رو به رو او و نک لمس را او استخوان و گوشت کرده،

  ».کن حفظ را او جان فقط. توست دست در او اینک«: گفت شیطان به خداوند
 سفالی تکه او پس. ساخت مبتال دردناك دملهایی به سر تارك تا پا کف از را ایوب و رفت، بیرون خداوند حضور از شیطان پس

  .بخراشد آن با را خود ود،ب نشسته خاکستر در که حالی در تا برگرفت
  »!بمیر و کن لعن را خدا کنی؟ می حفظ را خود کاملیت همچنان آیا«: گفت او به زنش آنگاه

 همه، این در و» نپذیریم؟ را بدي و بپذیریم خدا از را نیکویی آیا! گویی می سخن ابله زنان از یکی همچون«: گفت را وي او
  141.نکرد گناه خود لبان به ایوب

  
 اگر. بیند می عذاب گونه این چرا که کرد می فکر عمیقاً همچنین اما ندانست، مقصر عذابهایش خاطر به را خدا یوبا حضرت

  ».کنیم درك را ها آن توانیم نمی و آیند می منصفانه غیر نظر به کنیم، نگاه مادي و رؤیت قابل رویدادهاي به تنها
  
 رویدادهاي توانیم می تنها که وقتی است سخت خیلی ناخوشآیند هايچیز این با آمدن کنار اما گویی، می چه فهمم می«

  ».ببینیم را فیزیکی و مادي
  
 را او تا آمدند و شنیدند داد رخ او براي آنچه ي درباره پیامبر دوستان از تا چند وقتی بود گونه همین. است درست هم این«

 که کردند می فکر. دهند توضیح چطور را این دانستند نمی هم آنها و شدند زده وحشت دیدند که آنچه از آنها. کنند مالقات
  ».باشد داشته خدا برکت از اي نشانه عنوان به را کامیابی و خوشحال زندگی بایستی ایوب همچون مذهبی شخصی

  
 اي نشانه این بیند می عذاب کسی اگر که گویند می. کنند می فکر گونه این نیز امروزي افراد از بسیاري«: داد نظر جمشید

 شخصی اگر که گویند می ها بودایی و هندوها مثال، براي. است شخص خود تقصیرِ بنابراین است، کرده گناه شخص که است
 وجود در که است گناهانی خاطر به است، شخص خود تقصیر این بیاید، دنیا به پایین سطح یا فقیر خانواده یا کور، یا لنگ،

 دلسوزي رنجدیده شخص این براي که نداري تمایل واقع در کنی، سرزنش اینگونه را کسی راگ. است داده انجام خود پیشین
  ».بکنی زیادي
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. کردند می فکر اینگونه پیامبر دوستان که رسید می نظر به قطعاً. است اي هوشمندانه و حساس خیلی نکته کنم می فکر«
 مسیح عیسی حال، این با. باشد شخص گناه نتیجه باید یماريب که کردند می فکر نیز مردم مسیح، عیسی زمان در بعد، قرنها
  ».داشت متفاوتی نگرش کامالً

  
  »موضوعی؟ چه در«
  
  :خوانیم می مسیح عیسی ي درباره را مطلب این انجیل در«
 از است؟ دهآم دنیا به کور مرد این که کیست از گناه استاد،: پرسیدند او از شاگردانش. دید مادرزاد کوري رفت، می که راه در

 تا. شود نمایان او در خدا کارهاي تا شد چنین بلکه والدینش؛ از نه و خودش، از نه: داد پاسخ عیسی والدینش؟ از یا خودش
 که زمانی تا. کند کار تواند نمی کسی آن در که شود، می نزدیک شب رسانم؛ انجام  به را خود فرستنده کارهاي باید است روز
 را او و مالید مرد آن چشمان بر را آن و ساخت گل افکنده، زمین بر دهان  آبِ و بگفت این. انمجه نور هستم، جهان در

 بینا آنجا از کرده، شستشوي و رفت پس. کن شستشوي) است› فرستاده‹ معنی به که( سیلوحا حوض در و برو: گفت
  142».بازگشت

  
  »!داد انجام آن قبال در نیز کاري بلکه پذیرفت را ابعذ و رنج تنها نه. داد شفا را نابینا مرد او پس«: گفت جمشید

  
 انجام آن قبال در کاري بایست می ما باشد، ممکن اگر. است دلسوزي عذاب، و رنج به مناسب پاسخ که کنم می اشاره. بله«

 همه در عیسی" که خوانیم می ما. دهد شفا را دیده رنج و بیمار مردم تا برانگیخت را مسیح عیسی که بود دلسوزي این. دهیم
 را بیماري و درد هر و کرد می موعظه را آسمان پادشاهی مژده و داد می تعلیم آنها هاي کنیسه در گشته، روستاها و شهرها

 و پریشانحال شبان، بی گوسفندانی همچون زیرا سوخت آنان حال بر دلش دید، را جماعتها انبوه چون و. بخشید می شفا
  »143".بودند درمانده

  
  ».باشد گناه از اي نتیجه باید عذاب کردند می فکر که ایوب دوستان با کند می فرق این«
  
 طور این را پیامبر عذاب و رنج کردند سعی و داد نشان را خودش شان حقیقی دلسوزي و یکدلی نبود. است همینطور حقیقتاً«

 بردند گمان اما دانستند می را حقیقت از خشیب پیامبر دهندگان تسلی. باشد کرده گناه بایست می ایوب خود که کنند توجیه
 کس گناه یا خودمان گناه خواه گیرد، می سرچشمه گناه از عذابها از برخی که دانیم می همه ما. است همین حقیقت تمام که

  ».نیست این داستان تمام حال، این با. گذارد می تاثیر ما بر که دیگر
  

  »شد؟ مامت طور چه ایوب حضرت داستان« پرسید جمشید
  
 که داد نشان آنان به اما نداد را پرسشها همه جواب خدا. گفت سخن آنان همه به و کرد دخالت خودش خدا پایان، در«
 کرد اعتراف خدا نزد ایوب حضرت. نیست آن درك به قادر ما انسانی محدود عقلهاي که دارد وجود "بزرگتري بسیار تصویري"

 بر و تو بر من خشم«: گفت و کرد صحبت پیامبر دوستان از یکی با مستقیماً خدا 144.ودب گفته سخن فهمید، نمی آنچه از که
  »145».نگفتید سخن درستی به ایوب خدمتگزارم مانند من درباره زیرا است، شده افروخته دوستت دو
  
  »نکرد؟ خطاب پیامبرش را او چرا. کند می خطاب خدمتگزارش را ایوب خدا«
  
 که نیست معنی این به خود خودي به این اما گفته، را "است راست آنچه" خدا درباره ایوب که کرد تایید خودش خدا هرچند«

 پیام و رسول همچنین بلکه گوید، می خدا درباره را است راست آنچه تنها نه که است کسی پیامبر! باشد "پیامبر" یک ایوب
  ».گذارد می میان در دیگران با کرده دریافت مکاشفه طریق از خدا از را آنچه که است نیز خدا آور
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  »کرد؟ را کار این نیز ایوب و«
  
 ایوب. است کرده دریافت متعال آن از مکاشفه طریق از حتماً که داشت روحانی حقایق از عمیقی بینش ایوب! بله حقیقت، در«

  :گفت
  است زنده من ولی که دانم می من اما"
  .ایستاد خواهد زمین بر آخر در و

  بگندد، اینچنین تنم تپوس آنکه از پس
  !دید خواهم را خدا خویش جسم در همه، این با

  دید، خواهم را او خود، من آري،
  .دیگري نه نگریست، خواهد او بر خودم چشمان و
  146"!است تاب بی چه اندرونم در دلم و

  ».باشد کرده دریافت خدا از مکاشفه طریق از توانسته می تنها ایوب که بود عمیقی حقیقت این
  

 و. ایستاد خواهد زمین بر پایان در که کیست رهاننده این کرد؟ می صحبت کسی چه درباره ایوب حضرت اما«: پرسید جمشید
  »رهاننده؟ یک چرا
  
 را آن باید چیزي درآوردن گرو از براي. کند می بازخرید یا رها یا آزاد را او که دارد اي رهاننده که دانست می ایوب حضرت«

 را کار این که باشد مایل کسی چه کنی می فکر. آورد بدست دوباره را آن مالکیت مشخص، مبلغی پرداخت با تا کرد بازخریدن
 کند نگاه زمانی به و جلو به بایست می ایوب چرا بود؟ چه شد می پرداخت باید که بهایی کنی می فکر دهد؟ انجام ایوب براي

  »ایستاد؟ خواهد زمین بر اش رهاننده که
  
 مسیح عیسی زمان از پیش سالها ایوب حضرت اما است مسیح عیسی او منظور که بگویی خواهی می که ردب می گمان«

  »".کنیم می زندگی او زمان از بعد ما که اندازه همان به تقریباً یعنی کرده می زندگی
  
 تحقق توانیم می ما! دهد جامان است قرار چه که دانسته می پیش از خدا: است آور حیرت او نبوت که است همین براي. دقیقاً«

 است بخش نجات را همگان که فیضی است، رسیده ظهور  به خدا فیض «: ببینیم شده بیان انجیل در که آنطور را ایوب نبوت
 زیست حاضر عصر این در دینداري و پارسایی و خویشتنداري با گفته، ترك را دنیوي امیال و دینی بی که آموزد می ما به و

 خود که هستیم، مسیح عیسی مان دهنده نجات و عظیم خداي پرجالل ظهور یعنی مبارك، امید آن منتظر که نیحی در کنیم،
 کار براي غیور و باشند خودش آنِ از که سازد طاهر خود براي قومی و کند بازخریدمان شرارت هر از تا ساخت ما فداي را

  »147».نیکو
  
  »پیوست؟ تحقق به مسیح عیسی توسط ایوب حضرت کالم که است این منظورت بنابراین«
  
 و کند خدمت تا آمد بلکه کنند، خدمتش تا نیامد نیز انسان پسر چنانکه «: گفت خودش درباره مسیح عیسی واقع در! یقیناً«

  »148» .بدهد بسیاري عوض به رهایی بهاي چون را جانش
  
 چون را جانش و کند خدمت تا آمد بلکه کنند، خدمتش تا نیامد نیز" انسان پسر چنانکه" چیست؟ عبارت این از منظورت«

  »کیست؟" انسان پسر" این. بدهد بسیاري عوض به رهایی بهاي
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 که را نبوتی رویاي شنیدند، می را اصطالح این آنانیکه. کرد می استفاده اصطالح این از خودش درباره اغلب مسیح عیسی«
 فرمانروایی ملتها تمام بر که کند می توصیف را "انسان پسر مانند" کسی رویا آن در که آوردند می یاد به بود دیده نبی دانیال
  ».کرد خواهد

  
  »دید؟ رویایی چه او! است ازبکستان در نبی دانیال مقبره که گوییم می ما واقع در. بودم شنیده نبی دانیال درباره من جداً؟«
  
  :خواندم دانیال کتاب مهفت فصل از و برداشتم را مقدسم کتاب» بخوانم؟ برایت خواهی می«
 االیام قدیم نزد او. آمد می آسمان ابرهاي با انسان پسر مانند کسی ناگاه به که دیدم  نگریستم، می شب رویاهاي در چون"

 خدمت را او زبانها و ملتها و قومها تمامی تا شد، داده او به پادشاهی و جالل و حکومت. آوردند وي حضور به را او و رسید،
   149".شد نخواهد زایل او پادشاهی و زوال، بی و جاودانه است حکومتی او ومتحک. کنند

  
  »است؟ پادشاه یک که کند می ادعا مسیح عیسی که است این منظورت پس«: پرسید حیرت در جمشید

  
 اشتباه به مردم خواست نمی او. ١٥٠ نیست جهان این از او پادشاهی که داشت ابراز همچنین او اما بله، مستقیم، غیر طور به«

 را عیسی ها رومی تا کردند اتخاد یهودیان که راهی واقع، در. ببرد پیش به ها رومی ضد بر را شورشی دارد قصد کند فکر
 به که شده مسح یعنی ماشیح را او که داشتند را کسی انتظار زمان آن یهودیان. بود بودنش پادشاه ادعاي مبناي بر کنند اعدام
 یهودیان که بود خواهد سیاسی جهانگیر فرمانرواي یک ماشیح، که کردند می فکر اما. خواندند می ود،ب کریستوس یونانی زبان

 آزاد بود خطرناکتر مراتب به که چیزي از را آنان تا آمد مسیح عیسی که کردند نمی درك آنها. کند می آزاد رومیان دست از را
  ».بودند اسیرش واقع در که شیطان یعنی کند
  
  »برد؟ نمی بکار خود براي را نام این مگر. کنند می خطاب مسیح عیسی را او مردم اما«
  
 واقع، در. گفت می تر مستقیم را این اوقات بعضی او اما کند، پرهیز ها کژفهمی از تا کرد می پرهیز عنوان این از او معموالً«
  »خداست ي فرستاده که کرد می ادعا او زیرا بکشند، را او خواستند می یهودي مقامات که بود خاطر این به
  
  »گفت؟ چه او«

    
  :خواندم می انجیل از را زیر آیات پاسخ، در
   هستی؟ زنده خداي پسر مسیح، تو آیا بگویی ما به که دهم می سوگندت زنده خداي به: گفت او به اعظم کاهن«

 راست دست  به که دید خواهید را انانس پسر پس این از که گویم می شما به و! گویی می که است چنین: داد پاسخ عیسی
  . آید می آسمان ابرهاي بر نشسته، قدرت
 حکم شنیدید، را او کفر که حال است؟ شاهد به نیاز چه دیگر! گفت کفر: گفت و زد چاك را خود گریبان اعظم کاهن آنگاه
  چیست؟ شما
  151»است مرگ سزایش: گفتند پاسخ در
  
 که است انسان پسر همان او آیا که پرسد نمی او. خداست پسر مسیح، همان عیسی یاآ که پرسد می اعظم کاهن اینجا در اما«

  ».کند محکوم خداست، پسر کند می ادعا که را شخصی که داشت حق مطمئناً. است دیده رویایش در نبی دانیال
  
 پادشاه مسیح، براي لقبی عنوان به سیاسی برداشتی با انسان پسر اصطالح از یهودیان که باشیم داشته نظر در باید ولی«

 سر به عمرت روزهاي که آنگاه": گفت داود حضرت به خدا مسیح، عیسی از پیش سال هزار حدود. کردند می استفاده موعود
 سلطنتش و افراشت، برخواهم تو از پس باشد خودت پسران از یکی و تو نسل از که را کسی کنی، رحلت خود پدران نزد و آید
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. ساخت خواهم استوار ابد به تا را او پادشاهی تخت من و کرد، خواهد بنا اي خانه من براي که اوست. اختس خواهم استوار را
 بود تو از قبل که کسی از را آن چنانکه کرد، نخواهم دور او از را خود محبت. بود خواهد پسر مرا او و بود خواهم پدر را او من
 152".ماند خواهد استوار جاودانه سلطنتش تخت و ساخت، خواهم پایدار خود شاهیپاد بر و خانه بر ابد به تا را او. کردم دور

  »کند؟ می اشاره کسی چه به داود حضرت که کنی می فکر جمشید،
  
 پسر" درباره که آید می نبی دانیال نبوت به شبیه نظر به "ماند خواهد استوار ابد به تا او پادشاهی تخت" که گوید می وقتی«

  ».دید "انسان
  
 کند می شده مسح شخص به اشاره نیز داود مزمور در زبور در. "بود خواهد پسر مرا او" گوید می آیات این در خدا اما! دقیقاً«
 اصطالح یهودیان که ندارد تعجب جاي پس. خواند می خودش پسر را او همچنین بلکه پادشاه، را او تنها نه خدا که گوید می و
 دست از را ایشان کردند می فکر که بردند می بکار شده مسح شخص همان و موعود ايمسیح براي عنوانی را "خدا پسر"

 همین به. نه یا خداست پسر مسیح، همان عیسی آیا که پرسید اعظم کاهن که است خاطر این به. داد خواهد نجات ها رومی
  »153"!اسرائیلی پادشاه تو! خدایی پسر تو استاد،" که گفت او به بود، کرده مالقات مسیح عیسی با که دیگري مرد شکل

  
 پسر" بگوییم که ندارد تناقض آیا اما هستند؟ واحد شخص یک براي نییعناو اینها تمام که است این منظورت این، بنابر«

  »دارد؟ اشاره شخص یک به فقط "خدا پسر" و "انسان
  
 او آیا دید، را "انسان پسر مثل شخصی" بین دانیال که وقتی. بیاندازیم متن به نگاهی اینکه مگر آید می عجیب نظر به«

  »را؟ زمینی رویایی یا کرد، می توصیف را آسمانی رویایی
  
  ».بود خدا حضور در و آسمان در که است روشن توصیفات از«
  
 و قدرت چنین که شخص آن که بود واقعیت این بود گذاشته زیادي تاثیر نبی دانیال بر که چیزي شاید. بود آسمان در پس«
  ».کرد تمرکز انسانی صفات بر آسمان رویاي در نبی دانیال. بود انسان شکل در واقع در بود، شده داده او به تدارياق
  
  »بودند؟ تعجب در دیگر چیزي از کردند توصیف زمین روي را مسیح عیسی آنانیکه که است این منظورت آیا«
  
 او نبود هم یهودي که رومی سربازان فرمانده حتی که بود یبعج آنقدر مرگش نحوه مرد، عیسی که وقتی مثال، براي دقیقاً«
  »گفت؟ چه رومی فرمانده این که کنی می فکر. نهاد حرمت را
  
  »برد؟ پی مسیح عیسی مقدس شخصیت در چیزي به احتماالً آیا«
  
 خدا پسر مرد این تیبراس ": گفت زنان فریاد سپرد، جان چگونه عیسی که دید رومی سربازان فرمانده که وقتی! است درست«

 به یهودیان که کند استفاده عباراتی از بخواهد اینکه نه داد می شهادت مسیح عیسی شخصیت بر داشت او احتماالً 154"بود
  ».بردند می بکار مسیح براي لقبی عنوان

  
 کسی درباره زتحقیرآمی چیزي خواهیم می که وقتی نیز ما کنم می فکر«: داشت اظهار سپس و کرد سکوت اي لحظه جمشید
 ": بگویی توانیی می باشی داشته کسی به توهین قصد اگر روسی زبان در مثالً. کنیم می استفاده عبارات گونه این از بگوییم

сухин сын )درباره را چیزي اما باشد سگ یک واقعاً شخص آن مادر که نیست معنی بدان این البته. ")سوخین سین 
 محترمانه و مثبت بسیار چیز بخواهد شخص که هنگامی کند می صدق نیز آن عکسبر. کند می بازگو شخص آن شخصیت

  ».ببینی شخص آن در را خدا توانی می تو که بود خواهد معنی بدین "خداست پسر" شخصی که بگویی اگر. بگوید اي
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 و کردند می بتصح عیسی با وقتی مردم. 155"است دیده را پدر دیده، مرا که کسی": گفت مسیح عیسی یکبار جمشید،«

  ».شوند می روبرو بشر قالب در خدا با دارند نوعی به واقع در که بردند پی دیدند، می را شخصیتش و معجزات، اش، زندگی
  
 معنی به "انسان پسر" و "خدا پسر" عناوین اگر اما. کنند می آگاه مسیح عیسی ذات و شخصیت از را ما عناوین این پس«
  »کرد؟ استفاده واژگان این از او چرا نگفت؟ صراحت به مسیح عیسی چرا پس بود، "مسیح" یا "اسراییل پادشاه"
  
 را این نیز معجزاتش با بلکه کالم با تنها نه او پذیرفتند؟ می را او مردم آیا گفت می صراحت این به اگر که کنی می فکر آیا«

 از بلندتر کردار که دانیم می همگی. باشد گفته خود درباره که بود ادعایی هر از قدرتمندتر بسیار او گناه بدون زندگی. داد نشان
  ».گوید می سخن گفتار

  
 از پس که کنم می تصور: ماست کنونی وضعیت به شبیه این: گفت و خندید خود پیش ناگهان و کرد سکوت اي لحظه جمشید

 ها تبتی باشد قرار اگر که زنم می حدس. افتاد خواهد تبت آینده سر بر چه )Dalai Lama( الما داالي جمهور رئیس مرگ
 نمی که چرا کرد نخواهند استفاده نامیدنش براي اصطالح آن از ، باشد جدید الما داالي یک دیگر شخص که کنند فکر

 اینرو از. باشد جدید الما داالي  او که شوند مانع کنند می سعی احتیاط براي و بفهمند را موضوع این چینی مقامات خواهند
 و کردند استفاده دیگري عناوین از و دادند انجام را مشابهی کار یهودیان اسراییل، بر روم سلطه دوران در که است فهومم برایم

  »!است مسیح کسی که نگفتند مستقیماً
  

  ».بفهمم را صحبتت منظور توانم می اما. جمشید است، جالبی مقایسه« که داشتم اظهار
  

 به فرجام این با را چیزي چه واقعاً او اما. مرد حال هر به و کشید رنج پایان در مسیح یعیس وجود این با«: داد ادامه جمشید
  »کجاست؟ او پادشاهی این رسانید؟ انجام

  
 او. است پادشاه آنجا او پذیرند، می شان زندگی پادشاه عنوان به را او افراد که جایی هر. نیست جغرافیا به محدود او پادشاهی«
 حق، به نا و کامل قربانی یک عنوان به مرگش با او. شد پیروز بود داشته نگاه مرگ اسارت در را مردم که تاریکی نیروهاي بر
 را ما کار این با او. گرفت خود بر بودیم سزاوارش ما از یک هر که را مجازاتی و کرد پرداخت را گناهمان جریمه بهاي واقع در
 ابدي پادشاهی این. ماند خواهد باقی آسمان در ابد تا که ساخت برقرار را جدیدي پادشاهی و کرد آزاد شیطان اسارت از

  ».اوست
  
 می فکر دوستانش که گفتی ایوب حضرت درباره آنچه مثل شاید. بود تر عالی بس چیزي سوي به راهی عذاب و رنج بنابراین«

  ».بود شیطان با دنینادی روحانی کشمکش خاطر به واقع در اما بود گناهانش ثمره عذابش و رنج که کردند
  

 رهاننده، یک آمدن درباره ایوب نبوت بر عالوه! بودم نکرده فکر اش درباره اینگونه تاحاال من جمشید، گویی، می درست«
 ما کردارهاي اوقات بیشتر کردم، ذکر پیشتر که همانطور. است نبوتی هم آن که است ایوب حضرت زندگی در نیز دیگري جنبه

 کماکان او بسیارش عذابهاي تمام در. کرد می صدق نیز ایوب حضرت براي مورد این و. گویند می سخن گفتارمان از بلندتر
 نوشته انجیل در. بود مسیح عیسی نگرش به شبیه او نگرش مورد این در. هستند چیزها مهمترین روحانی مسائل که دید می

  :شده
 یافت زبانش بر فریبی و نکرد، گناه هیچ او. نهید پا وي ايقدمه آثار بر تا گذاشت سرمشقی و کشید رنج شما براي مسیح"

  »١٥٦."سپرد عادل داور دست  به را خود بلکه نکرد، تهدید کشید، رنج که آنگاه و نداد؛ پس دشنام دادند، دشنامش چون. نشد
  
  »نکرد؟ گناهی هیچ مسیح عیسی که گویی می تو«
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 در. بشود ما براي رهانندي توانست می او تنها چرا که است دلیلی همین ،"شد مرتکب گناهی" مسیح عیسی اینکه و. بلی«

 کنیم، زیست پارسایی براي و بمیریم گناهان براي تا کرد، حمل دار بر خویش بدن در را ما گناهان او ": گوید می بعد آیه
 مورد اوقات برخی مسیح عیسی و ایوب حضرت نظیر خدا بزرگ مردان حتی اگر 157".اید یافته شفا زخمهایش به که همان
 باید ما شویم؟ خوانده عناوینی چنین با باید چرا شد، نمی داده ایشان به بودند الیقش که را شأنی و گرفتند نمی قرار احترام

  .خداست برکات دریافت از مهمتر بسیار خدا خود شناخت که بگیریم یاد مسیح عیسی و ایوب حضرت زندگی از را درس این
  
  ».بدانیم او درباره را چیزهایی صرفاً اینکه نه و است شخصی طور به خدا شناخت موضوع دوباره پس«
  
 رابطه که نیستند این دنبال به اما کنند دریافت را خدا برکات و عطایا خواهند می مردم از بسیاري. جمشید گویی می درست«

 به خواهند می خدا از و کنند می دعا احتماالً شد،با نیاز در آنها اگر. کنند بیشتر برکات و عطایا این دهنده با را شان شخصی
 خواهند نمی آنها. دهند فرا گوش بگوید خواهد می خدا آنچه به که خواهند نمی اما بیایند، بیرون بحران از تا کند کمک ایشان
  ».دهند انجام خواهد می آنها از خدا که را آنچه یا دریابند زندگیشان براي را خدا اراده

  
 دهنده که خواهیم نمی اما هستیم برکات و هدایا دنبال به ما. هستیم طور این ما از بسیاري! بلی«: گفت کرده قتمواف جمشید

 و زندگانی تمام ي دهنده او. است فیض از پر خدا. بشناسم بهتر را او که خواهم می من حال، این با! بشناسیم را برکات این ي
 به که برکاتی و هدایا تمام خاطر به خدا از هستم قادر که کنم می فکر اما ام، دیده رنج اینکه وجود با. نیکوست چیزهاي تمام

 دوستان، و خانواده مادي، دارایهاي از بیش که هستم موافق اما! من به کوچولو منیره دادن مثل کنم، تشکر داده ام زندگی
  ».بشناسیم بهتر هست که آنگونه را خدا که است این چیز مهمترین

  
 روسی از را اش گفتاري زبان او. کند می صحبت خدا با بلکه نیست من به سخنش روي دیگر جمشید که شدم متوجه ناگهان

 لطفاً خدایا،«: کرد می دعا خدا به داشت که داد توضیح من به بعداً اما گوید، می چه فهمیدم نمی دیگر و داد تغییر تاجیکی به
  ».آورم عمل به دهم، انجام زندگی در خواهی می را آنچه که کن تشویق مرا و بده نشان من به را خودت
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  8 فصل
  فرزندان پرورش: ازبکستان

  
  

 مرز، در. بگیرم مرز تا خونجاد از تاکسی یک بودم مجبور. بود عادي غیر اي تجربه ازبکستان سوي به تاجیکستان مرز از عبور
 بنابراین کنند عبور مرز از که نداشتند اجازه ماشینها 158.کرد می جدا هم از را کشور دو پل طرف دو در آهنین هاي دروازه
 دیگري ماشین سوار که بودم محبور جا آن از. کنم طی را ازبکستان خاك تا کشور دو مابین منطقه از پیاده که بودم مجبور
  .بشوم

  
 از موقع آن که بودم نشده متوجه حتی اما آوردم، یاد به بودم کرده عبور ازبکستان و تاجیکستان بین مرز از که را باري اولین
 محل تا سمرقند از. بود شوروي اتحادیه از بخشی منطقه تمام و بود 1982 سال به مربوط زمان آن. باشم کرده عبور مرز

 از زبانشان. بود کرده رشد سغدیا قوم فرهنگ پیش، سال هزار از بیش جاییکه بودم کرده سفر  پنجکنت کهن شهر باستانی
 زبانی که تاجیکی زبان نیز امروزه حتی. بود ابریشم راه امتداد در آنها تجاري مراکز از یکی سمرقند و بود یفارس گویشهاي

  .شود می صحبت سمرقند خیابانهاي در رایج طور به است اروپایی-هندي زبان خانواده از و ایرانی
  

. رسید می من گوش به بیشتر اوزبکی وصاًمخص ترکی، زبانهاي کردم، حرکت خُرزم ي ناحیه در خیوا شهر به که هنگامی
 اي شاهانه بلند برج و شهر ضخیم دیوارهاي مخصوصاً داد، قرار تاثیر تحت مرا آن معماري کهن، شهر این اطراف در سرگردان

  .بودند شهر آن مردم ساختمانها، از مهمتر بسیار اما. قدیمی شهر قلب در
  
 بازیشان مزاحم نداشتم تمایل. کردند می بازي خیابان در که دیدم را کودکان از گروهی خیوا شهر بیرونی باریک خیابان در

 و شد دوربینم متوجه آنها از یکی. شدند جمع دورم و شدند من متوجه نگهان کردم می تماشا را آنها اندکی همانطورکه اما شوم
  !کنم ردش بتوانم که نبود تقاضایی این. بگیرم عکس شان همه از که خواست من از
  

 اینکه از ابتدا در. کردند دعوت خانه به مرا فرزندانشان، کنار در اي غریبه دیدن با. آمدند بیرون دروازه از بزرگسال فرد دو سپس
  . شوم آشنا محلی خانواده یک با که بود خواهد جالبی فرصت این که دریافتم اما کردم تعجب کردند دعوت مرا
  

 جسور یعنی خانه صاحب به پیشتر من. کنند بازي خیابان در تا رفتند بیرون دوباره ها هبچ نوشیدیم، چایی و نشستیم که وقتی
 به نگاهی جسور.  رفتم نمی انتظار دادم که اطالعاتی این به را پاسخشان اما دارم نوه دو و فرزند پنج که بودم گفته نرگیزا، و

 پرورش عهده از طور چه. داري فرزند پنج تو«: گفت من به سپس و ریخت می چاي دوباره آرامی به داشت که انداخت نرگیزا
  ».است سخت خیلی بودن والد آمدي؟ بر آنان

  
  »دارید؟ خاصی مشکالت شما آیا پرسی؟ می موضوع این درباره چرا«: پرسیدم

  
 که آموزي می آنها به چگونه تو اما باشند، داشته درستی و خوب زندگی که شوند بزرگ طوري فرزندانمان که خواهیم می«

  »... و نگیرند، را نیست آنها مال که چیزي بگذارند، احترام دیگران به نکنند، تقلب بگویند، را حقیقت
  

 زندگی در که است شغلهایی دشوارترین از یکی فرزندپروري. نیست آسانی کار فرزندان پرورش«: گفتم کرده تایید را حرفشان
  ».ندارد وجود آسانی ابهايجو متاسفانه. شویم روبرو آن با محبوریم مان
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 آرزو ها مادر و پدر از بسیاري«: دادم ادامه سپس آوردم، یاد به بودم گفته ازبکستان در متفاوتی موضوع در که را آنچه سپس
 چنین کسی هنوز اما! بشوند کاملی انسان فرزندانشان شود باعث که بدانند را سریع و ساده "جادویی فرمول" یک که دارند

  »!است نکرده کشف را "جادویی فرمول"
  
  »کردي؟ بزرگ را فرزندت پنج جوري چه تو پس«
  
  ».باشد باید طوري چه فرزندپروري که بیاموزد ما به توانست می که داشتیم را کسی اما! بسیار اشتباهات با همراه«
  
  »بود؟ کی او«
  
 خیلی کار فرزندپروري که خواهد می خدا که یکن می فکر: خداست منظورم! کرد اختراع را فرزندپروري ابتدا در که کسی«

 بر و سازید پر را زمین و شوید کثیر و بارور" که داد فرمان آنان به آفرید را زن و مرد اولین خدا که هنگامی باشد؟ سختی
 مطمئناً سازید، پر را زمین که گفت زن و مرد اولین به و آفرید شدن دار پچه امکان با را ما خدا اگر ١٥٩."یابید تسلط آن

  ».دهیم رشد اي خداگونه طرز به را فرزندانمان شکل بهترین به که باشد داده ما به باید نیز راهنمایی
  

 پیدا نتوانستم فرزندان پرورش درباره چیزي هیچ اما کردم نگاه قرآن به پس. بودم کرده را فکر همین بار یک«: گفت جسور
 می که هست دیگر آیه 160.برند می ارث دختران برابر دو پسران گوید می که دمکر پیدا دارایی وراثت درباره را اي آیه. کنم
 زینتی فرزندان و ثروت گوید می که است اي آیه قرآن در فرزندان درباره تعلیم ترین مثبت 161.بکشیم را فرزندانمان نباید گوید

  »162.هستند دنیا این زندگی در
  

  »اند؟ نوشته چه فرزندان ربارهد داود و سلیمان حضرت که دانی می آیا«: پرسیدم
  
  »گفتند؟ چه دانم، نمی«
  
  : نوشت سلیمان حضرت«
  خداوندند، جانب از  میراثی فرزندان،"
  .او سوي از   پاداشی رحم، ثمرة و

  دالور، مرد دست در تیرها بسان
  .جوانی ایام فرزندان همچنانند

  !سازد پر آنها از خویش تَرکش که آن حال  به خوشا
  شد، نخواهند شرمسار هرگز نکسا چنین
  ١٦٣."بگویند سخن دشمنان با دروازه در که آنگاه

  
  :نوشت زبور در نیز داود حضرت

  است، رئوف خود فرزندان بر پدر چنانکه"
  ١٦٤."کند می رأفت خویش ترسندگان بر نیز خداوند همچنان

  
  ».کند می رفتار فرزندانش مثل ما با خدا. کند می مقایسه ما و خدا بین رابطه با را فرزندانمان و ما بین رابطه داود حضرت

  
  

  ».دارد فرزند خدا که بگویی توانی نمی اما«: گفت معترضانه جسور
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  . بودم کرده دیدار را او ژینجیانگ در که کسی همان داشت را علی فکري خط همان جسور که بود روشن
  

 به که دارد وجود اي نامه نسب. است شده نوشته چه آدم نییع مرد اولین درباره مقدس کتاب در که دانی می آیا«: دادم پاسخ
 از آدم که نیست معنی بدان این که است ذکر به الزم 165.است شده توصیف خدا پسر عنوان به نیز خود او که گردد برمی آدم

 از" را آدم خدا چگونه که کند می توصیف تورات. نیست بشري مادرهاي و پدر مثل. خداست پسر بیولوژیکی و زیستی لحاظ
 همانطوریکه گوید می مقدس کتاب حال این با 166.شد زنده موجودي آدم و دمید آدم در را حیات نفس و آفرید "زمین خاك
 نیست آور تعجب. شود می قائل اهمیت انسانها مخلوقش، براي شکل همین به نیز خدا است فرزندش فکر به مادر یا پدر یک
  ».ماست همه جد حقیقت در او و ایم شده آفریده خدا توسط ما زیرا
  

  ».داشته خدا با خاصی ي رابطه حتماً پس ، بود انسان اولین و پیامبر یک آدم اما«: داشت اظهار جسور
  

 مثال، براي. اند گفته سخن تو و من شامل بشریت همه پدر عنوان به خدا از گونه همین به نیز دیگر پیامبران«: دادم پاسخ
 عنوان به انسانها از نبی اشعیاي 167"است؟ نیافریده خداوند یک را ما آیا نیست؟ پدر یک را ما ههم آیا": گفت نبی مالکی

 ما با محبت با خدا 168"...شوریدند من بر ایشان اما کردم، بزرگ و پروردم فرزندان": است گفته سخن خدا شورشگر فرزندان
  ».کند می تادیب پدر یک همچون را ما نیز گاهی اما کند می رفتار فرزندانش همچون

  
  »کند؟ می تادیب را ما چطور خدا اما شویم تادیب داریم نیاز قطعاً ما بله، کند؟ می تادیب را ما«: گفت کرده موافقت جسور

  
  :نوشت سلیمان حضرت«

  مشمار خوار را خداوند تأدیب پسرم،
  مجو، بیزاري او توبیخ از و

  ندک می تأدیب دارد، می دوست که را آنان خداوند زیرا
  »١٦٩.اوست خشنودي مایۀ که را خویش فرزند پدري، چنانکه

 در و" کرده خطاب فرزندان را شما که خواند می آمیز تشویق سخنی" را این و شده قول و نقل نیز انجیل در آیه این
  :گوید می ادامه

 تأدیب را او پدرش که است پسر کدام زیرا. کند می رفتار پسران همچون شما با خدا کنید؛ تحمل تأدیب منزله  به را سختیها"
 ما همه بعالوه،. حقیقی فرزندان نه اید، حرامزاده پس اند، داشته سهمی آن از همه که حالی در اید، نشده تأدیب شما اگر نکند؟
 را روحهایمان پدر باید بیشتر چقدر حال،. گذاشتیم می احترام آنها به ما و کردند، می تأدیبمان که ایم داشته زمینی پدران

 خیریت براي خدا اما. کردند تأدیب را ما خود، صالحدید بر بنا زمانی کوتاه ما پدران باشیم؟ داشته حیات تا کنیم اطاعت
 دردناك بلکه نیست، خوشایند شدن، انجام حین در تأدیبی هیچ. شویم سهیم او قدوسیت در تا کند می تأدیب را ما خودمان

  ١٧٠." آورد می بار پارسایی و آرامش میوه اند، شده تربیت آن وسیله  به که کسانی براي بعد اما. است
  

 به تواند می زندگی در سختیها که گویی می پس«: پرسید میان این در سوالی داد، می گوش گفتگویمان به مشتاقانه که نرگیزا
 زیرا بخورید شیرینی توانید نمی که یمگو می فرزندانم به که است زمانی مثل این آیا باشد؟ خدا سوي از تربیتی یا تادیب منزله

  »بخورند؟ خوب غذاي عوض در که خواهم می
  

 خدا با خوب و نزدیک رابطه از انسانها که خواست می آفرید را حوا و آدم خدا که زمانی از ابتدا، از. بود خوبی مثال«: دادم پاسخ
 داشته او با باشند، داشته فرزنداشان با خواهند می ها درما و پدر که را خوبی اوقات همان ما که داشت تمایل خدا. ببرند لذت

 جدا خدا با دوستی از را آنها که نبود گناهی هیچ زیرا داشتند خدا با نزدیکی خیلی رابطه ابتدا در عدن باغ در حوا و آدم. باشیم
  ».باشند داشته فرزندشان با خواهند می مادر و پدر یک که است اي رابطه نوع همان واقعاً این. کند
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 را خدا با رابطه توانی می چطور پس بینیم نمی را خدا ما صورت هر در اما دهد، نمی رخ آنگونه اما درسته، کامالً«: گفت نرگیزا
  »کنی؟ مقایسه داریم فرزندانمان با ما که اي رابطه با
  
 این بیشتر داري؟ نزدیکی ي رابطه که نیست یمعن بدان آیا ببینی، را آنها بتوانی و باشی فرزندانت با فیزیکی طور به حتی اگر«

 در فرزندانم از تا دو و همسرم با تلفنی توانستم که بودم خوشحال خیلی صبح امروز. ماست ارتباطات کیفیت به بسته موضوع
 مهم خیلی رابطه کیفیت. کنیم صحبت همدیگر با که بودیم قادر اما نبودم کنارشان فیزیکی طور به من. کنم صحبت چین
  ».است

  
 کامپیوتري بازیهاي یا کنند می تماشا تلویزیون و آیند می خانه به مدرسه از فرزندانمان: باشد ما مشکل از بخشی این شاید«

  ».کنیم نمی صحبت آنها با واقعاً سرسري، انصافاً چیزهاي از جدا و کنند می
  

 می رفتار خدا با شکل این به ما از تعداد چه که بودم شگفت در. آوردم یاد به بودم، کرده مالقات سفر در که را افرادي از برخی
 نرگیزا بعدي پرسش با هایم اندیشه. ندارد وجود واقعی و معنادار ارتباط هیچ اما گوییم می را معمولی کلمات صرفاً که کنیم

  .شد گسیخته
  
 خدا چرا کند؟ می را کار این او چرا اما کند، می تادیب را ما حتی کند، می رفتار فرزندانش همچون ما با خدا که گفتی تو«

  ».باشد داشته وجود هایمان زندگی در دشواریها این که دهد می اجازه
  

 می تو نیست؟ طور این کنی، می تعیین فرزندانت فعالیتهاي براي حدودي و حد خوب، مادر یک عنوان به تو اما«: دادم پاسخ
 یک در تنهایی به یا بزند دست داغ بخاري یک به فرزندت که خواهی ینم تو. رساند می آسیب کودك به چیزي چه که دانی

 حوا و آدم براي را حدودي و حد خدا طریق، همین به. کند تصادف ماشین یک با است ممکن که شود رها شلوغ خیابان
. شدند می روبرو آن پیامدهاي با بایست می کردند، سرپیچی خدا فرمان از که وقتی. کنند عمل بودند مجاز آن در که گذاشت

 که دهید می تشخیص وجود این با اما کنید تنبیه را فرزندتان ندارید دوست که دانم می و هستید محبتی با مادر و پدر شما
  ».بیاموزند است بهترین را آنچه فرزندتان تا دارید کردن تنبیه به نیاز اوقات گاهی

  
  ».است طور همین بله،«: گفت کرده موافق نرگیزا

  
 چرا که نکنند درك کامل طور به فرزندانتان است ممکن. شود می همراه اعتماد با آموزش سیر این وقتها بیشتر«: دادم مهادا

 کنند، عبور که است امن االن گویید می آنها به که هنگامی اما کنند، جمع را حواسشان شلوغ خیابان یک از عبور هنگام باید
 را آنچه که بگیرد یاد است مجبور کودك: است ضروري امري اطاعت اعتمادي، چنین یجادا براي. کنند اعتماد شما به مجبورند

  ».کند اطاعت گویید می
  

 شدند، نوجوان و روند می مدرسه آنها اکنون اما خورد، می بدرد بودند کوچکتر فرزندانمان که وقتی براي این«: داد پاسخ جسور
  ».آیند نمی خوششان قوانین از و
  
 نوزاد یک همیشه آنها که خواهیم نمی اما کنیم می محبت را مان شده متولد تازه کودکان والدین، عنوان به ما چندهر -دقیقاً«

 می ما. داد خواهیم انجام گریهمد با را کارها و کرد خواهند گفتگو ما با فرزندانمان که کنیم می نگاه روزي به ما. بمانند باقی
 یاد مجبورند فرزندان روند، این در. شوند مسئول افرادي خودشان و بشوند بالغ انجامسر که باشیم داشته فرزندانی خواهیم
  ».است نادرست چیز چه و درست برایشان چیز چه که بگیرند
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 و خوب برایشان چیز چه که بگیرند تصمیم و باشند مسئول که گیرند می یاد چطور گیرند؟ می یاد را این چطور«: پرسید جسور
  ».هستیم روبرو آن با روزه این ما که است مشکلی این است؟ بد چیز چه
  
 به را معینی اخالقی اصول زمان، طول در اما کنند، اعتماد والدینشان به که مجبورند هستند کودك و نوزاد آنان که هنگامی«

 در. آموزد می ما به طریق همین به خدا. ببرند بکار تازه موقعیتهاي در را اصول این که گیرند می یاد آنها. شناسند می رسمیت
 تازه موقعیتهاي در را اصول این که داریم نیاز ما حال، این با. است داده را نیکو اخالقی اصول و قوانین ما به خدا مقدس کتاب
 در را اصول این باید نیز ما امروزه 171"نکنید دزدي": گفت پیامبران دیگر و موسی حضرت طریق از خدا مثال، براي. ببریم بکار

  ».بنگاهها و مشتریان یا کارگران، و کارفرما بین روابط در همینطور و ببریم، بکار فقیر و ثروتمند کشورهاي بین روابط
  
  »؟نیستند یکی بیش و کم آیا چیست؟ قوانین و اصول بین فرق اما«
  
 ماشین کنترلگرهاي با کار ونگیچگ و جاده قوانین ابتدا یگیریم، یاد را رانندگی خواهیم می که وقتی. است ماشین راندن مثل«
 در را اصول آن که مجبوریم کردیم، رانندگی جاده در تنهایی به و شدیم قبول را رانندگی آزمون که وقتی. آموزیم می را

 بتوانیم تا دهد می ما به را اصولها او. دهد می آموزش ما به اینگونه نیز خدا. ببندیم بکار نشده بینی پیش و تازه هاي موقعیت
 همین به افتد، می اتفاق بد حوادث نباشیم، جاده قوانین مطیع اگر همانطوریکه. نکنیم تصادف و کنیم زندگی درست راه در

  »شود کشیده فاجعه به تواند می بگیریم، نادیده را خدا اصول اگر شکل
  
  »شود؟ می بسته بکار فرزندان پرورش در چگونه اصول این اما«
  
 خود اما بیاموزند فرزندانشان به را غلط و درست اي پایه قوانین توانند می والدین. است شکل ینهم به نیز فرزندان پرورش«

 دیگر جاهاي یا مدرسه در آنها. ببندند بکار شوند می مواجه آن با روزمره زندگی در که مواقعی در را قوانین این باید فرزندان
 زتمی خود براي را غلط و درست چگونه که بدانند باید آنها بنابراین د،شون کشیده اشتباهی راه به دیگر افراد توسط توانند می

 توانند می اما شوند، مطلع شد خواهند روبرو آنها با فرزندانشان که موقعیتهایی همه جزئیات از توانند نمی والدین. دهند
  ».ببندند بکار روزانه زندگی در را ولاص این بتوانند فرزندانشان تا بیاموزند فرزندانشان به را اخالقی درست راهنماییهاي

  
  »است؟ اي پایه اصولهاي دادن آموزش فقط موضوع که گویی می تو پس«
  
 والدین چطور که آموزد می ما به که کردم صحبت کسی درباره صحبت ابتداي در که داري یاد به آیا. نیست این صرفاً. نه«

  »باشیم؟ خوبی
  
  ».داد پرورش را فرزندان توان می چگونه که آموزد می ما به که شناسی می را کسی گفتی تو«
  
 کرده کمک ما به خدا. نیست درست کارهاي انجام یا درست سخنان گفتن صرفاً و است رابطه یک این. است همین دقیقاً«

 درونی صداي به که بگیریم یاد ما اگر. است آفریده وجدان یک با را انسانها از یک هر او. بگیریم تصمیم چطور که است
 که غیریهودیان وقتی براستی،": که گوید می ما به انجیل. بگوید را غلط و درست ما به تواند می اغلب دهیم، گوش وجدانمان

 شریعتی خویشتن براي خود لیکن شریعتند، فاقد چند  هر آنان آورند، می جا  به طبع صرافت  به را شریعت اصول ندارند، شریعت
 افکارشان و دهد می گواهی وجدانشان که چنان است، شده نگاشته دلهایشان بر شریعت عمل که ددهن می نشان زیرا. هستند

 که وقتی. شود تیره تواند می اوقات گاهی وجدانمان متاسفانه، ١٧٢."نماید می تبرئه یا کند می متهم را آنان یا هم، برابر در
 با تواند می وجدانمان صداي. شود می تیره جدانمانو کنیم، می عمل خالفش بر و گیریم می نادیده را وجدانمان صداي
 چون" که کنیم می فکر ما. شود خاموش دوستانمان، خواه و مادرمان و پدر خواه ماست، اطراف در که بدي هاي نمونه
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 در ماا باشیم، داشته ناراحتی احساس موضوع آن در هم ابتدا در اگر ".باشد خوب باید پس کنند، می رفتار گونه این دیگران
  ».شنویم نمی را وجدانمان فریاد دیگر زمان طول

  
  »خداست؟ صداي واقع در وجدانمان صداي که گویی می بنابراین«
  
 بسیار کنم می فکر و وجدانمان، کنار در. است آن از فراتر بسیار خدا صداي اما بله، هست، گونه این که کنم می فکر اغلب«

 همچون خدا. آموخت خواهد ما به را درست راه و بود خواهد ما با ابد تا که است داده ام به را دیگري مشاور خدا آن، از مهمتر
 و مشاوره که خواهد می شوند، می روبرو دشوار تصمیمات با فرزندان که هنگامی و است دسترس در هنوز که است خوبی پدر

 باید ما طریق، همین به. کنند دریافت را آن که هندبخوا و بطلبند را مشورت و راهنمایی آن باید بالغ فرزندان. بدهد راهنمایی
  ».رساند یاري زندگیمان در را ما و بیاید نزدمان به که کنیم دعوت را خدا مشاور

  
  »کنی؟ می صحبت مشاوري نوع چه درباره«
  
 می سمقد کتاب که است خاطر این به. بپروراند فرزندانش در را خوب شخصیت خواهد می که است والدي همچون خدا«

 و سازد، می را شخصیت بردباري، و آورد می بار  به بردباري سختیها که دانیم می زیرا شادمانیم، نیز سختیها در بلکه": گوید
 بخشیده ما به که القدس روح توسط خدا محبت زیرا انجامد نمی ما سرافکندگی به امید این و گردد؛ می امید سبب شخصیت

  »١٧٣."است شده ریخته ما دلهاي در شد،
  
  »است؟ مدافع یا مشاور همان منظورت آیا کیست؟ القدس روح این«
  
 که بگذاریم و کنیم دریافت را خدا قدوس روح که باشیم داشته میل باید ما. آید می ما نزد به القدسش روح طریق از خدا. بله«

 می یاد ما به را غلط و درست و کند می اربید را ما تاریک وجدان که است راستی روح او. بیاموزد ما به را راست راه خدا روح
  ».بدهد ما به اي تازه روح و بیاید ما نزد تواند می القدس روح. دهد

  
 چطور که دهم می یاد پسرم به که نیست آموزشی به شبیه خرده یک این آیا باشم، شده منظورت متوجه درست اگر خب،«

 تا بگذارد درست جاي در را انگشتانش چطور که دهم نشان حتی یا بدهم او به کتابی که نیست کافی صرفاً بنوازد؟ تمبور
  ».دهد می را نتیجه بهترین نوازیم می هم با دو هر و هستم او پهلوب در من که هنگامی اما بزند، را آکوردها

  
 همان این ید،آ می خدا قدوس روح وقتی. گفتم می شدن خدا فرزند درباره که است چیزي به شبیه نسبتاً و است خوبی مثال«

 که آنان": است شده نوشته انجیل در 174.نامد می خدا پسران عنوان به ما "خواندگی پسر" را آن انجیل که است چیزي
 روح بلکه باشید، ترسان باز تا اید نیافته را بندگی روح شما که چرا. خدایند پسران شوند، می هدایت خدا روح وسیله  به

با،: دهیم می  در ندا آن واسطه  به که اید یافته را پسرخواندگی  فرزندان ما که دهد می شهادت ما روح با خود روح و. پدر اَ
 شریک مسیح رنجهاي در اگر زیرا. مسیح با ارث هم و خدا وارثان یعنی هستیم، نیز وارثان پس فرزندانیم، اگر و. خداییم
 را ما ولی "بکن را کار آن بکن، را کار این" گویدب که نیست پدري خدا 175".بود خواهیم شریک نیز او جالل در باشیم،
 می زندگی ما در که آید می خدا قدوس روح طریق از قدرت آن. باشیم داشته را آن انجام براي الزم منابع که نسازد توانمند

  ».کند
  
  »واهد؟خ می ما از را همین خدا که گویی می تو باشند، درستکار فرزندانمان خواهیم می ما که همانطور پس«
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 فرزندانش براي را همین خدا. کنیم ایجاد فرزندانمان در را بلوغ و شخصیت درستی که خواهیم می والدین عنوان به ما! دقیقاً«
 زندگی حقیقی و درست طریق در تا دهد می ما به را انجامش قدرت القدس روح طریق از خدا که اینجاست تفاوت. خواهد می

  ».کنیم
  
  »کند؟ می ایجاد هایمان زندگی در را وتیتفا چه القدس روح« 
  
 جانهایمان در تا کنیم زندگی خواهد می خدا که آنگونه که دهد می قدرت ما به کند می زندگی ما در که خدا قدوس روح«

  : است شده نوشته انجیل در. شویم پالوده و پاك
 تمایالت و است روح خالف  بر نفس تمایالت زیرا. ردآو نخواهید جا به را نفس تمایالت که کنید رفتار روح به گویم می اما"

 عنان اگر اما. آورید جا به خواهید، می که را آنچه  هر توانید نمی دیگر که اي گونه  به اند، هم ضد  بر دو این و نفس؛ خالف  بر روح
  . بود نخواهید شریعت زیر دیگر باشد، روح دست  به هدایتتان

 طلبی، جاه خشم؛ رشک، جویی، ستیزه دشمنی، جادوگري؛ و پرستی بت هرزگی؛ و ناپاکی، ی،عفت بی: است روشن نفس اعمال
 کارها چنین کنندگان که گویم می باز دادم، هشدار شما به پیشتر چنانکه. اینها مانند و عیاشی مستی، حسد؛ بندي، دسته نفاق،

  . برد نخواهند میراث به را خدا پادشاهی
 مخالف شریعتی هیچ. است خویشتنداري و فروتنی وفاداري، نیکویی، مهربانی، صبر، آرامش، ی،خوش محبت، روح، ثمره اما

 زیست روح به اگر. اند کشیده صلیب بر تمایالتش و هوسها همه با را نفس دارند، تعلق عیسی مسیح به که آنان. نیست اینها
  » ١٧٦."کنیم رفتار نیز روح به کنیم، می
  
  »شود؟ می نیز ما ورمشا چگونه القدس روح اما«
  
  :گفت عیسی. دارد حضور ما کنار در بود داده را اش وعده عیسی که مشاوري عنوان به که است القدس روح این«
ا آمد؛ نخواهد شما نزد مدافع آن نروم، اگر زیرا. شماست سود به رفتنم که گویم می راست شما به من حال،  این با" اگر ام 

. است تقصیرکار داوري، و عدالت و گناه لحاظ  به که کرد خواهد مجاب را جهان آید، او چون. تمفرس می شما نزد را او بروم
 داوري، لحاظ  به و. دید نخواهید مرا دیگر و روم می پدر نزد زیرا عدالت، لحاظ  به. آورند نمی ایمان من به زیرا گناه، لحاظ  به

ا. ندارید را شنیدنش یاراي اکنون اما بگویم، شما به که دارم یگرد چیزهاي بسیار. است شده محکوم جهان این رئیس زیرا ام 
 را آنچه بلکه گفت، نخواهد سخن خود جانب از او زیرا کرد؛ خواهد راهبري حقیقت تمامی  به را شما آید، راستی روحِ چون
 من آنِ از را آنچه زیرا داد، اهدخو جالل مرا او. گفت خواهد سخن شما با است پیش در آنچه از و کرد خواهد بیان شنود می

 است من آنِ از را آنچه گفتم رو  همین از. است من آنِ از است، پدر آنِ از آنچه  هر. کرد خواهد اعالم شما به گرفته، است
  »١٧٧."کرد خواهد اعالم شما به گرفته،

  
 است حکیم خدا اگر پس کند؟ می رقرارب ارتباط ما با خدا طرف از القدس روح که است این منظورت آیا«: داشت اظهار جسور

 عنوان به که بدانیم تا داریم حکمت به نیاز قطعاً ما کند؟ سهیم ما با را حکمتش از چیزي تواند می القدس روح طریق از
  »!کنیم رفتار باید چگونه والدین

  
 بشري مادر و پدر هیچ که کند می را کاري او. ماست با همیشه و کند می زندگی ما در که ماست مشاور القدس روح. بله«

 خدا با نزدیک مشارکت یک به را ما و بیاموزد را ما تا آورده فراهم را قدوسش روح و است حکیم پدري خدا. بکند تواند نمی
 که بدهد دستورالعملی هیچ اینکه بدون باشد واگذاشته خودمان حال به و باشد آفریده را ما که نیست پدري خدا. دهد سوق
 می تادیب فرزندانش عنوان به را ما کرد، می تادیب را پیامبران حتی همانطوریکه او. کنیم عمل والدین عنوان به دبای چطور

 که آنگونه چطور که بدانیم و بشنویم را خدا صداي بتوانیم تا کند زندگی ما در تا داده ما به را القدسش روح او حال، این با. کند
  ».است واقعی فرزندپروري ازر این. کنیم زندگی خواهد می خدا
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  9 فصل
  فرشها: ترکمنستان

    
  
. بافت می سنتی طرحی با را فرشی مادرش که داشت، قرار بلندي بافندگی دستگاه یک گونچا، ي خانه در گاه نشیمن اتاق در

 کرده درست گونچا پدرِ هک را طرحهایی از هایی نمونه افتخار با و اند بوده فرش بافندگی کار در نسل اندر نسل ایشان خانواده
 فروش فرشهاي این از یکی روي بر داشتند، را بودند فروخته که دیگري فرشهاي از عکسهایی آنها. دادند نشان من به را بود

 در بار اولین ما و کند می تدریس دانشگاه در گونچا دخترشان، اکنون. بود بسته نقش معروف سیاستمدار یک ي چهره رفته
 سال چند اکنون،. کردیم مالقات را همدیگر الماتی در کازاك ایالت ِ الفارابی دانشگاه در آکادمیک کنفرانس یک در 1990 سال
  .باشیم داشته هم با دیداري دیگر بار تا کنم دیدن ترکمنستان از که کردم پیدا فرصتی بعد،

  
  .دمکرمی تحسین را او مهارت و کار پشت من بافت می را فرش گونچا مادر که هنگامی

  
  ».است زیبایی هنري کار واقعاً این«: گفتم گونچا به
  
  ».بوده فرشبافی حال در اش زندگی تمام مادرم. بله«
  

 کردم نگاه چون و. دارد را خودش مختص نگارهاي و نقش و الگوها طایفه هر و است مشهور فرشهایش خاطر به ترکمنستان
 بیان فرشهایی چنین ساخت در که رفت ارزشهایی سمت به افکارم د،شو می کامل ردیف به ردیف و آرامی به چگونه فرش که
  .شود می
  

  »!است سختی خیلی کار قطعناً«: گفتم
  

  ».برد می زیادي زمان فرشی چنین تولید بله،«: گفت کرده موافقت گونچا
  

  ». هستید کوشی سخت مردم قدر چه ترکمنها شما که دهد می نشان این«: گفتم
  

 پایین را ترکمن فرهنگ افراد، از برخی رفتم می مدرسه وقتی! کوشیم سخت ما که بودم نکرده فکر حاال تا جداً؟«: گفت گونچا
 داشته وجود فرهنگم در زیادي مثبت چیز که کنم نمی فکر واقعاً روز آن از و بودیم "اولیه سکنه" از ما گفتند می و آوردند می

  ».باشد
  
 بسیار را آن توانیم می ما که دارید فرهنگتان از زیادي بخشهاي ترکمنها شما! نداشتباه در افراد آن«: گفتم تعجب روي از

  ».بگیریم یاد آن از و بداریم گرامی
  

  »بیاموزید؟ ما از توانید می چه شما«: پرسید تعجب روي از گونچا
  
 تورات در. کنیم پرسی احوال او با تا شدیم بلند احترام نشانه به ما کردیم؟ کار چه ما شد، اتاق وارد مادربزرگت که وقتی مثالً«

 متاسفانه، 178".بترسید خود خداي از و دارید، نگاه را پیرمرد روي حرمت برخیزید، سفیدان ریش پاي پیش": است شده نوشته
 توانیم می ما لحاظ این از بنابراین. اند کرده فراموش را رسومات و رسم این دیگر جاهاي و اروپا در افراد از بسیاري متاسفانه،

  ».است نزدیک خدا استانداردهاي به ما از بیشتر شما رسومات زیرا بیاموزیم شما از
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 دیگري چیز چه! بگیرند یاد ما فرهنگ از چیزي توانند می ها اروپایی که بودم نکرده فکر هرگز«: گفت تعجب روي از گونچا
  »است؟ خوب و مثبت فرهنگمان در
  

 فرشهاي. بافد می را قالی آن که کن نگاه مادرت صبر به« گفتم سپس و بود یباف قالی حال در که انداختم مادرش به نگاهی
  ».کند می بیان صبر و کوشی سخت نظیر را شما سنتی ارزشهاي از برخی خود، نوبه به شما

  
  »نیست؟ طور این. هستند صبور و کوش سخت نیز شما مردمان مطمئناً«
  
 اروپایی از بسیاري که کنم نمی فکر حال این با! کند می صدق ملیتی ره در کنم می گمان که نیستند، برخی هستند، برخی«
 که دهد می نشان را خوبی نمونه بافی قالی در مادرت صبر. ببافند را خوبی فرش چنین که باشند داشته صبري چنین ها

  ».باشیم داشته را آن که کرد تشویق را ما و ستود را آن سلیمان حضرت
  
  »گوید؟ می چه رصب درباره سلیمان حضرت«
  
  :نمونه براي. کند می صحبت صبر درباره آنان از بسیاري که نوشت زیادي امثال او

  است، برخوردار بسیار درك از دیرخشم شخص
  ١٧٩.گذارد می نمایش به را حماقت تندخو اما
  

  دارد؛ می باز را او خشم انسان عقل
  ١٨٠.خطاست از پوشی چشم در او جالل

  
  کرد، توان  بمجا را حاکمی شکیبایی با
  ١٨١.شکست توان را استخوان نرم زبان با
  

  »گفت؟ چه دیگر خب،. بخوانم را سلیمان حضرت امثال از برخی باید که آید می نظر به«: گفت گونچا
  
 سخت اهمیت درباره او. نوشت کنید می بیان فرشهایتان طریق از ها ترکمن شما که دیگري ارزشهاي درباره همچنین او

  : که نوشت دنکر کار کوشانه
  سازد، می فقیر کاهل، دستان"

  .دولتمند کاري، دستان
  

  آورد، می گرد تابستان در که پسري است عاقل
  182".سازد  می شرمسار خوابد، می درو فصل در که پسري اما
  
  خورد، خواهد سیر نانِ کند، کار خود زمین بر که آن"

  ١٨٣."دود می باد پی از که آن است عقل کم اما
  
  برو، مورچه نزد !کاهال"
  !بیاموز حکمت و بیندیش راههایش به و

  است اي فرمانده نه را او که
  حاکمی؛ و ناظر نه و
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  کند می فراهم تابستان در خود توشۀ همه، این با
  .آورد می گرد حصاد موسم در خویش آذوقۀ و

  
  خُفت؟ خواهی کی به تا! کاهال

  خاست؟ خواهی بر کی خود خوابِ از و
  زدن، چرت اندکی و خفتن اندکی

  استراحت، براي گذاشتن دست بر دست اندکی و
  تاخت خواهد تو بر راهزن همچون فقر و
  ١٨٤."مسلح مردي سان به ناداري، و
  

  »!بگیریم یاد سلیمان حضرت از درس تا دو یکی توانیم می ترکمنها ما از بعضی«: داشت اظهار گونچا
  

  »!نیز مردمان دیگر و ها اروپایی از بسیاري و«: کردم اضافه
  

 چیزهاي آیا. بودم نکرده فکر دارد وجود مان بافی قالی در که ارزشهایی درباره هرگز حاال تا من راستش،«: داد ادامه گونچا
  »کنند؟ می بیان فرشها که دارد وجود هم دیگري

  
 کند اشتباهی کسی اگر زیرا ،کنند می ابراز نیز را درستکاري و راستگویی حتی آنها که بگویی توانی می که برم می گمان«

  »!کرد پنهان را آن که است ممکن غیر و شود می آشکار
  

 نمی زیرا کنیم می کار سخت ما که است خاطر این به! گویی می درست زنم می حدس. بله«: گفت و خندید خود پیش گونچا
  ».باشد نوشته راستگویی درباره یدبا نیز را زیادي مطالب سلیمان حضرت که برم می گمان! دهد رخ اشتباهی که خواهیم

  
  »بشنوي؟ را ها نمونه از برخی خواهی می آیا. زیاد بسیار«
  
  »لطفاً بله،«
  
  ماند، می برقرار ابد تا راستگو لبهاي"«
  185 .پاید نمی بیش دمی دروغگو زبان اما
  

  دهد، می نجات را جانها راستگو شاهد
  186" .است فریبکار بافد، می دروغ که آن اما
  

  دارد، کراهت دروغگو لبهاي از ندخداو
  187" .اویند پسندیدة راستکرداران اما
  

  راستگوست، لبهاي نصیب پادشاهان خشنودي
  »188".دارند می دوست را راستگویان آنان
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 راستگو لبهاي از پادشاهان و دارد نفرت دروغگو لبهاي از خدا که بینم می پادشاهان و خدا بین تشابهی یک من«: گفت گونچا
  ».دندخشنو

  
 است، شاهان شاه که خدا خود بیشتر قدر چه راستگوست، لبهاي نصیب پادشاهان خشنودي اگر: گویی می درست که مطمئنم«

  »!شود می خشنود
  
  »دهد؟ می نشان فرهنگمان خوبیات از را دیگري چیز چه فرشهایمان«
  
  ».است خالقیت نگفتم، هنوز که چیزي ترین بدیهی«
  
  ».شود طراحی دقیق خیلی باید. خواهد می زیادي خالقیت فیقالیبا. گویی می درست«
  
  »گیرد؟ می سرچشمه کجا از مردم خالقیت که کنی می فکر«
  
  ».باشد ذاتشان از برم می گمان. است درونشان از. دانم نمی«
  
 ما که گیرد می سرچشمه هستی کل آفریدگار از ما بشري خالقیت. داریم را کردن خلق استعداد مختلف طریقهاي به ما همه«
: گفت خدا آنگاه": که است شده نوشته. گوید می چه آفرید را بشر چطور خدا اینکه درباره تورات که بگویم بگذار. آفرید را
 همۀ بر و چارپایان بر و آسمان پرندگان بر و دریا ماهیان بر او و بسازیم، خودمان شبیه و خودمان صورت به را انسان«

 است خاطر این به. است شده خلق آفریدگار صورت به انسان 189".براند فرمان خزند، می زمین بر که خزندگانی همۀ و زمین
  ».شویم می شادمان رفته بکار فرش در که خالقیتی از ما که است دلیل این به. باشیم خالق توانیم می ما که
  
 ما که بگویی توانی نمی تو! است بزرگ خیلی او و دارد فرق ما با خیلی خدا! شود آفریده خدا صورت به تواند نمی انسان اما«

  »!خداییم شبیه
  
. نیست قیاس قابل داریم، آشنایی آن با ما که کسی هیچ و چیز هیچ با خدا کند می فرق ما با خیلی خدا که گویی می درست«

 با را آن باید کنیم درك بهتر ار آیات این اینکه براي اما. است تر متعال بسیار خدا و هستند مخلوق چیزهایی اینها تمام زیرا
  :است شده نوشته. کنیم مقایسه تورات در بعد فصل چند

 روز در و داد، برکت را ایشان و آفرید مؤنث و مذکر را آنان او. ساخت خدا شبیه را او آفرید، را انسان خدا که روزي"
 او و آورد، خویش صورت به و خود بیهش پسري که بود ساله سی و صد آدم. نهاد نام انسان را ایشان آنها، آفرینش

  190".نامید شیث را
  
 صفات از برخی نیز انسان گونه همین به کند، می منعکس را پدرش صفات از برخی پسر یک که همانطور دیگر، عبارتی به

  ».است خالقیت صفات، آن از یکی. کند می بازتاب را خدا
  
  ».بودم نکرده فکر اینطور حاال تا«
  
 براي. رسانند انجام به را خدا اهداف تا بدهد قومش به را خالقیت ویژه عطیه تواند می خدا که دهد می تعلیم همچنین تورات«

  :گفت اسراییل بنی به موسی حضرت مثال،
 مهارت، بدو کرده، پر خدا روح با را او و است، برگزیده را یهودا قبیلۀ از حور نوة اوري پسر بِصلئیل خداوند که بنگرید«

 بتراشد، و ببرد سنگ بریزد، هنري نقشهاي برنج و نقره و طال از تا است،  بخشیده صنایع انواع در دانش و فهم
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 توانایی این دان، قبیلۀ از اَخیسامک پسر اُهولیاب و او به نیز. شود کار مشغول هنرها انواع در و بسازد چوبی صنایع
 و طراحان حکاکان، که را کاري نوع هر تا است بخشیده هارتم ایشان به خدا. دهند تعلیم دیگران به که بخشیده را

 طراح یا صنعتگر نوع هر که را کارهایی یعنی کنند، می ریزبافت کتان بر قرمز و ارغوانی و آبی نخهاي با گلدوزان
  »191".دهند انجام خود دهد، می انجام ماهر

  »چیست؟ ما خالقیت ودمقص داده، قرار ما وجود در را خالقیت خدا اگر پس«: پرسید گونچا
  

  : است شده نوشته که کردم نقل را انجیل کالم این سپس» .دهیم انجام را دارد میل ما براي خدا که را کارهایی تا«: دادم پاسخ
 بدرستی را حقیقت کالم و نیست شرمساري براي سببی را او که خدمتکاري همچون باشی، خدا مقبول که بکوش سخت"
  192".بندد می کار  به
  :گفت اي لحظه از بعد. بافت می مادرش که انداخت فرشی به تازه نگاهی و ماند ساکت اي لحظه براي ونچاگ
 ما در خدا که را آنچه ما خالقیت زیرا باشیم خالق توانیم می خاطر این به ما بگویند که ام نشنیده معلمهایمان از هرگز چرا«

  »کند؟ می صدق نیز ها زن براي این آیا کند؟ می بیان گذاشته
  
 خدا. "آفرید مذکر و مونث را آنها" که گفت صراحتاً آفرید خدا صورت به را انسان خدا که وقتی! است همینطور مطمئناً«

  ».است قائل ارزش اندازه همان به نیز مادرت و تو براي است، قائل ارزش شوهرت و پدر خالقیت براي که همانطور
  
  »اند؟ داده نشان ما به را خدا خالقیت نیز دیگر پیامبران آیا«
  
 نوشته او درباره زیرا است سرآمد او خالقیت موضوع در. است مسیح عیسی مردمانتان، سنتی ارزشهاي این تمام کامل نمونه«

  :است شده
 چهآن و آسمان در آنچه: شد آفریده او واسطه  به چیز همه زیرا آفرینش، تمامی بر ارشد فرزند و است نادیده خداي صورت او" 

. شدند آفریده او براي و او واسطه  به موجودات همه قدرتها؛ و ریاستها فرمانرواییها، و تختها نادیدنیها، و دیدنیها است، زمین بر
  193".دارد قوام او در چیز همه و داشته، وجود چیز همه از پیش او
  

  :که دارد می بیان مسیح عیسی درباره دیگر اي آیه
 بدون و یافت هستی او وسیله به چیز همه. بود خدا با کلمه ازل از بود، خدا خود کلمه و بود خدا با کلمه. بود کلمه ازل در"
  194»".نشد آفریده چیزي او
  

 مسیح عیسی به اشاره "اهللا کلمه" که بودم شنیده دیندار مسلمانان از من بود؟ خدا کلمه مسیح عیسی«: گفت تعجب با گونچا
  دارد؟ آفرینندگی رتقد که است دلیل این به آیا. دارد

  
 از زیرا کند می بازتاب را خالق خداي تصویر کامل طور به مسیح عیسی. شد آفریده چیز همه و گفت را کالم خدا ابتدا در«

  :که است شده نوشته انجیل در. آفرید را ما خدا که بود او طریق
 کرد مهیا پیش از خدا که کارهایی دهیم، انجام کنی کارهاي تا ایم شده آفریده عیسی مسیح در و خداییم، دست ساخته زیرا"
  195»".برداریم گام آنها در تا
  
  ».دارد مفهوم برایم االن. بودم نفهمیده را مسیح عیسی عنوان این هرگز«
  

  .پرسید سوالی اکنون. داد می گوش ما گفتگوي به و بود کشیده دست قالیبافی کار از گونچا مادر
  ».داد می انجام کاري چه خودش مسیح عیسی. باشیم صبور و کوش سخت که خواهد می ما از خدا که گفتی«
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 رو  آن از داد، می شفا بودند، ابلیس ستم زیر که را آنان همه و کرد می نیکو کارهاي و گشت می جا همه او": گوید می انجیل«
. داشت معجزات انجام از زرگترب بسیار کاري اما گفت سخن "کارهایش" عنوان به معجزاتش از او 196".بود او با خدا که

  ».گرفت خود بر بودیم مستحقش ما که را مجازاتی که گونه بدین رساند انجام به را نجاتمان که بود این او کار بزرگترین
  

 او که گوید نمی آیا نیز و. داد انجام بزرگی معجزات مسیح عیسی که گوید می نیز قرآن بله،«: گفت صحبت میان در گونچا
  »١٩٧بخشد؟ حیات جان بی به یا کند زنده را مرده تتوانس می
  

 مسیح عیسی گویی می که است درست و. کند زندگی بتواند تا دمید آدم در را حیات نفس و آفرید را انسان خدا«: دادم پاسخ
 داده انجام را داخ پسندیده کارهاي تا کنیم چه" که پرسیدند او از مردم که هنگامی حال، این با کند، زنده را مرده توانست می

  »198".آورید ایمان او فرستاده به که است آن خدا پسندیده کار" گفت پاسخ در مسیح عیسی "؟باشیم
  

  »بود؟ صبور کارهایش انجام در ترکمنها ما همانند نیز او آیا و«: پرسید گونچا مادر
  
 را او سکوت بودند کرده متهم نادرستی به ار او آنانیکه واقع، در. داد نشان رنج و درد در حتی را عظیمی صبر مسیح عیسی«

 تحمل را ها طعنه و تمسخر ها، خوردن سیلی ضربات، صبورانه شود، میخکوب صلیب بر آنکه از پیش او. کردند نمی درك
 او درباره نبی اشعیاي که بود شده او درباره پیش قرنها که بود پیشگویی یک تحقق واقع در او صبر نمونه کنم می فکر. کرد

  :نوشت
  دید، ستم و آزار"

  نگشود؛ دهان اما
  برند، می ذبح براي که اي بره همچون

  است؛ خاموش اش برنده پشم نزد که گوسفندي چون و
  »199".نگشود دهان همچنان

  
  ».مرد صلیب روي وحشتناکی طرز به او که بودم شنیده«: داشت اظهار گونچا

  
 مرا. آمد می تپه یک روي صلیب سه به شبیه بیشتر که شدم آن گوشه روي طرح متوجه و افتاد پایمان زیر فرش بر چشمانم

  .بود او چپ در دیگري و راست در یکی دیگر نفر دو کنار در اي تپه روي که انداخت عیسی شدن مصلوب واقعه یاد به
  

 جان آن روي مسیح یعیس که آید می صلیب سه با اي تپه به شبیه بیشتر. کنید نگاه فرشتان روي نگار و نقش این به«: گفتم
  . بکشند او با تا بردند می بودند، جنایتکار دو هر که نیز را دیگر مرد دو": خواندم انجیل از کالمی سپس» !سپرد
 دیگري و او راست سمت در را یکی کردند، صلیب بر جنایتکار دو آن با را او رسیدند، داشت نام جمجمه که مکانی به چون

  200"».کنند می چه دانند نمی زیرا ببخش، را اینان پدر، اي«: گفت عیسی. چپ سمت در را
  

 زیر درست اینجاست، اما. باشد داشته مسیح عیسی با ارتباطی هیچ نگار و نقش این که بودم نکرده فکر هرگز«: گفت گونچا
  »!پاهایمان

  
 به ترکمنها از برخی نیز امروزه حتی که است خاطر این به احتماالً و. داشتند دوست را مسیح عیسی ما نیاکان«: گفت مادرش
  ".باشد موافق تو با خدا" گویند می یکدیگر

  
 "!باشد تو نیمه خدا": شود می لفظ به لفظ بصورت که وجود دارد ترکمنی زبان در این شبیه اصطالحی. بله«: داد توضیح گونچا

 کسی براي خواهیم می که زمانی را اصطالح این ما. "بلسون یارین خداي" یا "بلسون یار خداي" گوییم می ترکمنی زبان در
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 را مهمی کار بخواهند که وقتی یا جدید کار و کسب یک شروع مثالً بریم، می بکار کنیم، اقتصادي فعالیت در موفقیت آرزوي
  ».دهند انجام

  
  ».باشد موافق نیز تو با خدا. است انگیزي شگفت برکت نظر به«: دادم پاسخ
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  10 فصل
  کلیم: ترکمستان

  
  

 را انگلیسی زبان به پزشکی مرجع تخصصی کتاب یک من او، درخواست به. کییک نام به است پزشکی گونچا دوستان از یکی
. شدم معرفی نیز کوچکترش خواهران و مادر و پدر به بلکه فرزندش، و شوهر و کییک به تنها نه اینرو از. بودم آورده برایش

  .شدم دعوت باشند مارال و گوربان که دکتر مادر و پدر خانه به نهار براي روز یک
  
 نشسته اش غنی و رنگارنگ طرح با دار کرك فرش روي فقط دیگر بعضی و بالشتک روي برخی نشستیم، زمین روي ما

 یکساله پسر با شوهرش و کییک بزرگش، دختر سو، آن در. بود نشسته قالیچه گوشه کنار درست و من کنار گوربان. بودیم
 می هم اوقات گاهی چیدند، می را سفره وسایل دیگرش دختر سه و گوربان همسر. نشستند بود مادرش انويز روي که شان

 روي اي سفره بر را غذا و کنند آماده را غذا تا شدند می ناپدید آشپزخانه داخل به اغلب اما خوردند می غذا ما با و نشستند
  .چیدند می فرش

  
. چرخید می اروپا در و ترکمنستان در زندگی مسائل حول عمده طور به گرفت، تصور زیادي موضوعات درباره ما گفتگوي
 در دیگر چیزهاي و جرم ، بیکاري مشکالت درباره اینکه وجود با. است بهشت نوعی به اروپا که کرد می فکر نظر به گوربان

 می نادیده را مشکالت این وربانگ که چرا شود، خالص باطل خیال این از که آمد می سخت نظر به اما کردم صحبت اروپا
 حتما اروپا در زندگی که کنم می فکر هنوز اما داریم، نیز ترکمنستان در اینجا ما را مسائل این تمام" که گفت می و گرفت

  "!است بهتر
  

 خود دور را تان خانواده تمام شما مثال، براي. نیست ترکمنستان خوبی به اروپا در اجتماعی روابط کیفیت اما«: کردم اظهار
 جمع هم دور این اروپا شهرهاي در درحالیکه آیند، می دیدارتان به فرزندشان و دخترت همراه دامادت اوقات بیشتر دارید،

 مرکزي آسیاي مناطق دیگر و آباد، عشق در اینجا که شدم متوجه من. افتد نمی اتفاق ها خانواده بیشتر در خانوادگی شدنهاي
 می آشپزخانه میز دور احتماالً و کنند دیدار فامیلهایشان یا ها همسایه از تا زنند می زنگ اوقات بیشتر مردم روسیه در حتی

 می اتفاق ندرت به دوبلین حتی یا لندن فرانکفورت، مثل جاهایی در چیزي چنین حالیکه در کنند می صحبت هم با و نشینند
. است مهم خیلی این که کنم می فکر و گذارید می دوستانه ابطرو و اجتماعی روابط بر بیشتري بسیار ارزش اینجا شما. افتد
  ».هستند شدن گسیخته حال در اینجا از بیشتر نسبت، به ها خانواده و هستند تنها اروپا در مردم اوقات اکثر

  
  .کند مطرح را دیگري موضوع که است آن وقت که گرفت تصمیم گوربان

  
  »گیري؟ نمی نیترکم زن یک چرا پس«: پرسید گوربان ناگهان

  
 جوانترین. انداختم اتاق اطراف به نگاهی. دارم فرزند پنج و همسر یک من که دانست می گوربان چون خوردم یکه سوال این از

 شنیدن با. آورد می اتاق داخل را بشقابی داشت است، اش نوجوانی اواخر در احتماالً زدم می حدس که گوربان زیباي دختر
  .شد ناپدید آشپزخانه داخل به و گذاشت را بشقاب سریعاَ و برگرداند را چشمانش. شد سرخ صورتش پدرش، پرسش

  
  ».دارم زن من«: دادم پاسخ دانستند می را این آنجا افراد تمام اینکه وجود با
  

 زندگی جااین بیا. باشی داشته زن تا چهار توانی می ترکمنستان در اینجا! بگیر دیگر زن یک: نیست مهم«: داد پاسخ گوربان
  ».کن ازدواج ترکمنمان دخترهاي از یکی با و کن
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  ».شناسد می رسمیت به را همسر یک فقط دولت امروزه که شنیدم. نیست االن اما بوده اینگونه قبالً که کردم می فکر اما«
  
 دوم زن تو که ادد نخواهد لو کسی هیچ عمل، در! نیست یکی همیشه دهند می انجام مردم آنچه و گوید می دولت که چیزي«

  ». داري
  

  ».کرد خواهد مخالفت شدیداً من کنونی زن کنم می فکر«: دادم پاسخ
  
 را چیزي هنوز عروس خانواده که کنم می فکر این، از گذشته«: کردم اضافه کنم، عوض را موضوع چطور که بودم حیرت در
 به را دالر 500 مبلغ جهیزیه، بر عالوه باید اوزبکی يمرد یک که شنیدم بودم، ازبکستان در وقتی. دارد انتظار کلیم حکم در

 سال چند در کلیم مقدار ازبکستان از دیگر جایی در دیگر اي خانواده در. کند ازدواج دخترشان با بتواند تا بپردازد عروس خانواده
 بر عالوه گاو بیست ارزش به کلیمی بود مجبور که شنیدم اوزبکی مرد یک از همچنین. بود جهیزیه عالوه به دالر 100 قبل

 کرد امضا نیز را قراردادي اما داد کلیم عنوان به را هدایایی ازبکستان در دیگري مرد. بپردازد نزدیک خویشاوندان براي هدایا
  ».کند پرداخت را همسرش دانشگاه هزینه بایست می که
  

 کسی براي پس هستم امروزي پدر یک من تصور هر در اما! شدي مند عالقه موضوع این به که است واضح«: گفت گوربان
 بسیار و کرده تحصیل دخترم جوانترین وجود، این با. کرد نخواهم کلیم تقاضاي کند ازدواج دخترانم از یکی با بخواهد که

  ».کردم می درخواست او کلیم عنوان به را 10000 تا 5000 خواستم، می اگر پس است، جذاب
  

  .کنم دور ام خصیش مسائل از را گفتگو که خواستم
 داشت، نگاه را قدیمی رسمهاي این که است مهم که گویند می برخی کنید؟ می فکري چه کلیم درباره امروزه پس«: پرسیدم

 چه شما. ندارد بستگی این به زوج خوشبختی زیرا نیست مهم دیگر که دانند می قدیمی رسمی را این دیگر برخی درحالیکه
  »کنید؟ می فکري

  
  .بکشد دست آسانی به نداشت قصد گوربان

  
 من زن" یا کیست؟ من شوهر" که است این مهمتر پرسش زیرا. دارد وجود عمیقتري سوال که کنم می فکر«: داد پاسخ

 کسی چه" پرسند می خود از نیز والدین از بسیاري. پرسد می وقتی یک جوانی شخص هر که هستند سواالتی اینها "کیست؟
 مهمترین اینها زیرا "بود؟ خواهد دخترم براي خوبی شوهر کسی چه" یا "کنم؟ پیدا پسرم براي وبخ همسر عنوان به باید را

  »".دارند قرار اهمیت دوم درجه در کلیم نظیر پرسشهایی. بگیریم مان زندگی براي باید که است تصمیماتی
      

 ممکن که چرا کند عجله ازدواج در بایدن شخص. داریم حکمت به نیاز ما که است خاطر این به. توست با حق«: دادم پاسخ
 حکمت این اما. کیست ما ازدواج براي درست شخص که بدانیم تا داریم حکمت به نیاز ما پس. شود فاجعه یک به تبدیل است

  :نوشت سلیمان حضرت. خداست از حکمت سرچشمه که دانی می مطمئنم آید؟ می کجا از
  است، ارزشمندتر یاقوت از حکمت زیرا"

  » 201".نیست برابري سرِ آن با را نفایس امیتم و
  

  »!باشیم کارآزموده باید چیزها این درباره کنیم؟ می کسب را حکمت چگونه اما«: داد پاسخ گوربان
  
  :شده نوشته که است شده داده مقدس کتاب از دیگري جاي در سوال این پاسخ«
 و کند، می عطا همه به مالمت بدون و سخاوتمندانه که یخدای از کند درخواست است، حکمت از بهره بی کسی شما از اگر"
 موج چون دارد، تردید که کسی زیرا ندهد، راه خود به تردید هیچ و کند درخواست ایمان با اما. شد خواهد عطا وي به
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 دو است صیشخ زیرا یافت، خواهد چیزي خداوند از که نپندارد کس چنین. شود می رانده سو  هر به باد وزش با که دریاست
 شنیدن خواهان باید همه از اول کنیم دریافت را حکمت خدا از اینکه براي 202".است ناپایدار خویش رفتار تمامی در که دل

 حکمت آغاز خداوند از ترس": نوشت نیز سلیمان حضرت. دهد نشان ما به را حقیقت راه او که بگذاریم و باشیم خدا صداي
  »203"بصیرت قدوس، آن شناخت و است،

  
  »!باشد داشته هم زن که دارد نیاز حکمت بر عالوه حکیم مرد اما«: گفت تالفی در گوربان

  
  »!اوست براي کامل همسري کند می انتخاب او براي خدا که را زنی که داند می حکیم مرد همچنین اما. بله«
  
 پیدا را این مثل یکی و ام خوانده را امثال این هم من واقع در. کنی قول و نقل سلیمان حضرت از داري دوست که دانم می«

  »204".است آورده دست به را خداوند خشنودي و یافته نیکو چیز بیابد، همسري که مردي": کردم
  
 که خواهی می خوب، پدر یک عنوان به تو. هست نیز همه پدر لحاظ آن از و است همه آفریننده خدا زیرا. است درست بله،«

 ما براي که را شوهري یا همسر ما از یک هر که خواهد می خدا نیز طریق همین به و باشد داشته خوبی شوهر دخترت
 چه یا بخوریم چه نگویید و نباشید نگران پس ": گفت مسیح عیسی که است خاطر این به .باشیم داشته است مناسبترین

 نیاز همه  بدین که داند می شما آسمانی پدر اام چیزهایند، گونه  این همه پی در خدا از دور اقوام زیرا. بپوشیم چه یا و بنوشیم
  »205".شد خواهد عطا شما به نیز اینها همه آنگاه باشید، او اراده انجام و خدا پادشاهی پی در نخست بلکه. دارید

  
  »دهد؟ می همسر ما به چطور اما بدهد، نوشیدنی و خوراك ما به تواند می خدا که بپذیرم توانم می«
  
 که نیز ما آسمانی پدر شکل، همان به داددند، می ترتیب را فرزندانشان ازدواج گذشته در ها ترکمن نوالدی همانطوریکه«

 می آیا. کرد خواهد فراهم نیز فرزندانش از یک هر براي مناسبی یاور کند، می تامین را ما سرپناه و روزانه خوراك نیازهاي
  »کرد؟ داپی همسري اسحاق پسرش براي ابراهیم حضرت چگونه که دانی

  
  ».ندیدم ابراهیم حضرت درباره چیزي اما ام خوانده را سلیمان حضرت امثال من. خیر«
  
  »کنم؟ تعریف برایت را داستان که داري دوست. است تورات در بلکه نیست سلیمان امثال در داستان این«
  
  »!هستیم ها داستان شنیدن عاشق همیشه ها ترکمن ما«
  

 فرزندي او به خدا اش، پیري دوران در! تو و من از پیرتر خیلی بود، سالی کهن مرد ابراهیم حضرت«: کردم شروع طور این
 او حال، این با. باشد داشته خوب همسري فرزندش که شود مطمئن خواست می پیامبر آن خوب، پدر یک عنوان به. بود داده
 اشتراك به هردو همسرش، و مرد که را اعتقاداتی که دانست می او زیرا کند، ازدواج پرست بت زنی با پسرش که خواست نمی
  :تفگ خادمش به اینرو از. است مهم بسیار ازدواجی هر در گذارند می

 میانشان در که کنعانیان، دختران از همسري پسرم براي که دهم سوگند زمین خداي و آسمان خداي خداوند، به را تو"
  206".بگیري همسري اسحاق پسرم براي و بروي یشاوندانمخو نزد و من والیت به بلکه نگیري، کنم، می زندگی

  
 آنجا ابراهیم حضرت خویشان که رغت شهري به دراز سفري به پیامبر خادم و برداشت بسیاري هدایاي و شتر ده او با همراه
  .کند هدایتش که خواست خدا از آتجا. کردند می زندگی

 من اینک. دار روا محبت ابراهیم سرورم حق در و ، فرما کامیاب مرا امروز ابراهیم، سرورم خداي خداوند، اي« :گفت و"
 دختري به چون که باشد. آیند می بیرون کشیدن آب براي شهر این مردمِ دخترانِ و ام، ایستاده آب چشمۀ این کنار
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 باشد همان او "نوشانید، خواهم نیز را شترانت و بنوش،": بگوید او و "بنوشم، تا آر فرود را خود کوزة لطفاً" :گویم
 از پیش» .است شده سرورم حال شامل تو محبت که فهمید خواهم این از. اي داشته مقرر اسحاق خادمت براي که
  207".آمد دوش بر  کوزه رِبِکا برسد، پایان به سخنش که آن

  
  ».بنوشان من به ات کوزه از آب اي جرعه لطفاً«: گفت و رفت او مالقات به شتابان خادم"

 دادن آب از چون. نوشانید را او و آورد فرود خویش دست بر را اش کوزه درنگ بی و» .سرورم بنوش،«: گفت دختر
 اش کوزه درنگ بی پس» .ایستند باز نوشیدن از که زمانی تا کشم می آب نیز شترانت براي«: گفت شد، فارغ او به
  208".کشید آب شترانش مۀه براي او. بکشد آب تا دوید چاه سوي به باز و کرد خالی آبشخور در را

  
 ابراهیم خادم که شد روشن وقتی  نشانه دومین. شود اسحاق زن دختر، این که داشت نظر در خدا که بود اي نشانه اولین این

 ابراهیم برادر ناحور، همسر ملکَه و بود، ملکَه پسر بِتوئیل، دختر او" .است ابراهیم حضرت طایفه از ربکا که دریافت
 و رفت پائین چشمه به او. بود نشده همبستر او با مردي و بود، بخت دمِ دختري و زیباروي بسیار جوان، زنِ آن. بود

  »209".آمد باال کرده، پر را خود کوزة
  
 خدا. بود نسل آن در شایسته جوان بانوي نزدیکترین ابراهیم برادر پسري نوه بود، ابراهیم پیري ایام پسر اسحاق آنجاییکه از

  .بود کرده انتخاب را روسع مناسبترین
  
 ربکا آمده، چه براي که داد توضیح خادم اینکه از پس اما بود ندیده را اسحاق ربکا. آوریم جا به را خدا اراده که بخواهیم باید ما

  .کند پیروي داده خدا که هایی نشانه از که بود مایل
  210"».رفت خواهم«: گفت» رفت؟ واهیخ مرد این با آیا«: پرسیدند او از و خواندند فرا را رِبِکا پس"
  

 به نیز گرانبها هدایاي و کرد؛ پیشکش رِبِکا به را آنها و آورد بیرون لباسهایی و نقره و طال جواهرات سپس" پیامبر خادم
  211".داد او مادر و برادر

  
  ».داد کلیم خانواده به ترکمنها ما مثال هم او پس«: گفت گوربان

  
 من به که شناسم می قفقاز شمال در که است کراچی اهل زوج یک رسم به شبیه بیشتر این! نهاترکم شبیه صرفاً نه و! بله«

  ».دادند زیبا لباسهاي و جواهر عروس به داماد والدین عوض در بلکه نشد پرداخت ازدواجشان براي کلیمی هیچ که گفتند
  
  ».ندارد اسنته این با ضدیتی خدا پس! دارد وجود هم تورات در ما رسومات این پس«
  
 داشت تمایل کند، اختیار همسري پسرش براي خواست می ابراهیم حضرت که هنگامی خوانیم می تورات در. است درست«

 یا پول دادن جاي به. داد انجام متفاوتی کار یعقوب یعنی ابراهیم حضرت نوه اما. بدهد عروس خانواده به ارزشمندي هدایاي که
 واقع در او سرانجام. کند ازدواج داشت دوست که دختري با بتواند تا کرد کار زنش پدر براي سال هفت او مادي، هدایاي
 فداکردن از نوعی این. بگیرد همسري به را دخترش دو هر یعقوب که کرد پافشاري زنش پدر زیرا کرد کار سال چهارده
 ابراز مادي هدایاي دیگر یا پول دادن هب نسبت را عمیقتري بسیار محبت فداکاري، نوع این. بود اش انرژي و وقتش، خودش،

  ».کند می
  

 از. ایم کرده کار آن براي که است چیزي لحاظی از نیز پولمان واقع، در«. است درست نظر به«: گفت کرده موافقت گوربان
 نیست عروس "خریدن" معنی به هم آنقدر. سازد می نمایان را تالشمان و وقت لحاظی از نیز پول که برم می گمان اینرو
  ».است مان انرژي و وقت از ابرازي بلکه
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 است مایل که کند می محبت آنقدر را ما از یک هر خدا. دهد می نشان ما به را محبتش خدا که است راهی این همچنین«
  ».دهد می نشان ما به یعقوب از تر فداکارانه بسیار رفتاري در را محبتش خدا. بدهد ما به کامالً را خودش

  
  ».باشد داشته وجود تواند نمی شباهتی پس! کند پرداخت کلیم که کند نمی ازدواج خدا اما«
  
 در انگیزي شگفت عروسی جشن براي را ما خدا واقع در دانی؟ می را چیز یک اما کند نمی ازدواج خدا که است درست«

  »کیست؟ عروس که دانی می و. کند می آماده آسمان
  
  »باشد؟ سمانآ در عروس یک تواند می کسی چه. نه«
  
 خوش آسمان در عروسی جشن با را ما که خواهد می و مرد، چه و زن چه دارد می دوست را ما از یک هر خدا! هستیم ما«

  ».دارد را گرانبهایش بسیار کلیم نیز عروسی آن حال هر به اما. گوید آمد
  
 پسرش براي عروسی خادمش که وقتی مابراهی حضرت که همانطور کند؟ می پرداخت کلیم نیز خدا که است این منظورت«

  »کرد؟ پرداخت یافت،
  
  »!است درست«
  
  »داد؟ کلیم براي را چیزي چه خدا خب،«
  
. بزرگتر بسیار قربانی یک شامل است، گران بسیار خدا کلیم. است یعقوب حضرت یا ابراهیم حضرت از بزرگتر بسیار خدا کلیم«

 میسح عیسی خود خدا، کلیم. بود قدوس و پاك کامالً که کسی کرد، دریغ را کسش نزدیکترین که دارد دوست را ما آنقدر خدا
  ».بود
  
  »چیست؟ منظورت پیامبر؟ یک حتی شخص؟ یک مسیح؟ عیسی«
  

  :است شده نوشته
 ،زر و سیم چون فانی چیزهاي به نه اید، شده بازخرید بودید، برده ارث به پدرانتان از که باطلی زندگی شیوه از دانید می زیرا"

  212"نقص بی و عیب بی بره آن مسیح، گرانبهاي خون به بلکه
  

 که مسیح عیسی از شد راضی که کرد محبت آنقدر را ما خدا. ماست به نسبت او عمیق محبت کلیمش، دادن از خدا انگیزه
  .آورد آسمان به نبودیم خدا با زیستن سزاوار که را تو و من تا بکشد دست بود نکرده گناهی هرگز

  
  :گوید می خود درباره مسیح عیسی

 حکم شما به آنچه اگر شمایید من دوستان. کند فدا دوستانش راه در را خود جان کسی که ندارد وجود این از بیش محبتی "
  213".دهید انجام کنم، می
  
  »است؟ ممکن چطور شدن؟ خدا دوست یا شدن؟ مسیح عیسی دوست چی؟«
  
  :است شده نوشته انجیل در اند، گذاشته شان دهنده نجات و خداوند عنوان به مسیح عیسی بر را اعتمادشان آنانیکه حق در«
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ا " از بلکه بودیم، کرده که نیکویی کارهاي سبب   به نه را ما شد، آشکار خدا ما دهنده نجات انساندوستی و مهربانی چون ام 
 ریخت،  فرو ما بر بفراوانی را او که ؛است القدس روح از که شدنی نو و تازه تولد غسل به بخشید، نجات خویش رحمت سر
  »214"،...مسیح عیسی ما دهنده نجات واسطه  به
  

 و. است رحیم خدا که بودم شنیده بله، ایم؟ کرده که نیکی کارهاي خاطر به نه و رحمتش؟ سر از«: گفت حیرت در گوربان
  »!دادند همسرم والدین به نم ازدواج هنگام من والدین که است کلیمی از بزرگتر بسیار مطمئناً خدا کلیم

  
 مالحظه آیا مشابهی، طرز به. است گذاشته تاثیر همسرت با خودت رابطه بر اي گونه به اي کرده پرداخت تو که را کلیمی«

  »گذاشت؟ خواهد تاثیر داریم خود خانواده درون ما که روابطی بر شده، ابراز کلیمش در که خدا محبت که کنی می
  
  :است شده نوشته انجیل دیگر جاي در
 را آن تا نمود، آن فداي را خویش جان و کرد محبت را کلیسا نیز مسیح که گونه  آن کنید، محبت را خود زنان شوهران، اي"
 لک هیچ که سازد حاضر خود نزد را درخشان کلیسایی و نماید، تقدیس ساخته، طاهر را کلیسا گونه  این و بشوید کالم آبِ به
 خویش بدن همچون را خود همسران باید شوهران سان،  همین به. باشد عیب بی و مقدس بلکه نداشته، دیگر نقصی و چین و

 بلکه ندارد، نفرت خود بدن از کسی هرگز زیرا. نماید می محبت را خویشتن کند، می محبت را خود زن که آن. کنند محبت
. اوییم بدن اعضاي ما زیرا - نماید می مراقبت کلیسا از زنی مسیح همچنانکه کند، می نگاهداري آن از و دهد می خوراك آن به
 عظیم بس راز، این. شد خواهند تن یک دو آن و پیوست، خواهد خویش زن به گفته، ترك را خود مادر و پدر مرد، رو  این از

 کند، محبت ویشتنخ همچون را خود زن باید نیز شما از یک هر باري،. گویم می سخن کلیسا و مسیح درباره من اما - است
  215".نهد حرمت را خویش شوهر باید زن و
  

 شوهر و زن اگر. دارد ما به خدا که است کاملی محبت از نور کم بازتابی است، زنش و مرد بین که عشقی حتی انسانی، محبت
. شود نمودار شوهر ای زن به محبت در تواند می خدا محبت شناخت زیرا شود پربار تواند می ازدواجشان بشناسند، را خدا محبت

  :است شده نوشته انجیل در
  
 را خدا و است شده زاده خدا از کند، می محبت که هر و خداست از محبت زیرا کنیم، محبت را یکدیگر عزیزان، اي"

  "...است محبت خدا زیرا است، نشناخته را خدا کند، نمی محبت که آن. شناسد می
  
 ساکن محبت در که کسی و است محبت خدا. داریم اعتماد آن به و ایم شناخته ددار ما به نسبت خدا که را محبتی ما پس"

 داشته اطمینان داوري روز در تا است رسیده کمال  به ما میان در اینچنین محبت. او در خدا و است ساکن خدا در است،
 زیرا راند؛ می بیرون را ترس کامل تمحب بلکه نیست، ترس محبت در. هست او که ایم گونه  همان دنیا این در ما زیرا باشیم،
 نخست او زیرا کنیم می محبت ما. است نرسیده کمال  به محبت در ترسد، می که کسی و گیرد می سرچشمه مکافات از ترس

  216".کرد محبت را ما
  

 تاکنون زهرگ اما است رحیم خدا که دانم می اینکه وجود با گفتی؟ تو که است چیزي این است؟ محبت خدا«: گفت گوربان
 خواهد تاثیر یقیناً نیز انسانها دیگر با ما رفتار نوع بر این است، محبت خدا اگر. باشد محبت تواند می خدا که بودم نکرده فکر

  ».کند می محبت نیز را آنها خدا زیرا گذاشت
  
  »است؟ کرده آماده ما از یک هر براي مخصوص بسیار یاوري خدا که دانی می آیا و. گویی می درست. بله«
  
  »ماست؟ همسران منظورت«
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 داد قرار نیز فرد به منحصر شریکی و آفرید فرد به منحصر را ما از یک هر خدا این، وجود با! شوهر یک یا زن یک صرفاً نه«
 اخد یهوه" افرید، را آدم یعنی اول انسان خدا اینکه از پس. شود شریک ما با زندگیمان در تا داشت نظر در خدا که کسی یعنی

  »217"».سازم می او براي مناسب یاوري پس باشد، تنها آدم که نیست نیکو«: فرمود
  

 خدا تا کنیم صبر ازدواج زمان تا که نیست نیازي حال، این با. بود حوا یعنی زن نخستین داد آدم به خدا که اي ویژه یاور
 داد وعده مسیح عیسی. دهند انجام را اش اراده دخواهن می و دارند می دوست را خدا آنانیکه به یعنی بدهد ما یه دیگر یاوري

 را خدا حضور ویژه هدیه خواهند می و دارند می دوست را خدا کسانیکه تمام براي مشاور و یاور عنوان به را القدسش روح که
  :گفت او. فرستد می کنند، دریافت شان زندگی در
  
 به من آنچه  هر و آموخت خواهد شما به را چیز همه او فرستد، می من نام به را او پدر که القدس، روح یعنی مدافع، آن اما"

 دهم، می شما به من آنچه. دهم می شما به را خود آرامش گذارم؛ می جا  به آرامش شما براي. آورد خواهد یادتان به گفتم، شما
  218".نباشد هراسان و مضطرب شما دل. دهد می شما به جهان که است چنان  نه
  
  »است؟ همسر از نزدیکتر و بهتر همنشینی حتی خدا قدوس روح که گویی می آیا«
  
 نداشته یا باشیم داشته همسر زندگی در خواه. آید می ما نزد قدوسش روح طریق از خودش خدا زیرا بله، جهات، بسیاري از«

 کند می زندگی ما در که قدوسش روح از رفاقت این که باشیم داشته خدا با خاص دوستی که است این مهمتر بسیار باشیم،
 که را القدس روح هستند مایل آنانیکه. کنیم زندگی است بهترین که راهی در که کند می کمک ما به او. گیرد می سرچشمه

 این خدا نقشه حال، عین در. دارند بشري همسر از بهتر بسیار یاوري کنند، دریافت فرستد می مشاور و یاور عنوان به عیسی
  ».اند شده متحد خدا القدس روح توسط که قومی دهد، تشکیل مقدس افراد از تازه اي خانواده که است

  
 انگیزي شگفت عروسی کردن آماده حال در خدا که است همان منظورت آیا مقدس؟ قومی از تازه اي خانواده«: پرسید گوربان

  »است؟ آسمان در
  
 اکنون را ما تا داده ما به را قدوسش روح خدا که است خاطر این به. کند آماده اش عروسی براي را خود باید عروس یک«

  .باشیم آسمان در خدا با ابدیت براي که شویم آماده تا گرداند، مقدستر
 حال در خودش خدا واقع، در: است شده آماده برایشان اي ویژه عروسی دارند، تعلق خدا جدید خانواده به آنانیکه حال، این با

. هستند عروس مثل جمعاً همدیگر، با گویند می لبیک خدا دعوت به آنانیکه تمام. است مانآس در عروسی جشن کردن آماده
 براي باید ما اکنون. شوند آسمان وارد توانند می داده، انجام مخصوصش کلیم دادن در خدا که فداکاري آن خاطر به تنها آنها
 رسول یوحناي. باشند او "عروس" ابدیت براي تا داشت خواهد بر را مقدسش قوم مسیح عیسی که شویم آماده "عروسی" آن

  :است نوشته داد خواهد رخ روز آن در آنچه درباره
 شهر و. نداشت وجود دریایی دیگر و بود شده سپري اول زمین و اول آسمان زیرا دیدم، جدید زمینی و جدید آسمانی سپس"

 آراسته خود شوهر براي که عروسی همچون شده آماده آمد، یم پایین خدا نزد از آسمان از که دیدم را جدید اورشلیم مقدس
 و شد؛ خواهد ساکن آنها با او و است، آدمیان با خدا مسکن اینک،: گفت که شنیدم بلندي صداي تخت، از و. باشد شده

 پاك آنها انچشم از را اشکی هر او. بود خواهد ایشان خداي و بود خواهد ایشان با خدا خود و بود؛ خواهند او قوم ایشان
  219".شد سپري اول چیزهاي زیرا داشت، نخواهد وجود درد و شیون و ماتم و بود؛ نخواهد مرگ دیگر و. کرد خواهد

 و بیاید؛ است تشنه که هر! بیا: بگوید شنود می که آن هر! بیا: گویند می عروس و روح": نوشت ادامه در رسول یوحناي...
  »220".بگیرد برایگان حیات آب از است، طالب که هر
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  11 فصل
  نیاکانمان داشتن گرامی: قالپاقستان قره

  
  

 کنار قالپاقی قره ي خانواده اعضاي تمام اکنون. کندند را بود شده سبز آنجا که را علفهایی و کردند تمام را قبر شستن کار آنها
 به را آن که بود نان مقداري آن داخل در. کرد باز بود، آورده خودش با که را کیفی مادربزرگ هنگام این در. اند نشسته قبر

 و گرفتند را نان نوبت به کدام هر. داد بعدي نفر به را بقیه و برداشت را آن از اي تکه و گرفت را نان او. داد پسرش بزرگترین
 سکوت در کدام هر. رسید مادربزرگ به دوباره و چرخید دور یک اینکه تا دادند بعدي نفر به را مابقی و خوردند را آن از اي تکه
 اما گفتند می دعایی قلبشان در اینکه با. بود که برایشان او اینکه و آوردند یاد به را شان رفته دست از شخص و خوردند را نان
  .آوردند نمی زبان بر
  
 ندگیز آنجا قالپاقی قره مردم که بودم شده ازبکستان غربی شمال بخش وارد و بودم کرده سفر شمال سمت به آباد عشق از

 نام به قالپاقی قره مردي آنجا در و باشم داشته دسترسی اینترنت به توانستم می که یافتم را جایی نوکوس شهر در. کنند می
 دارم عالقه من که شد متوجه وقتی. بزنیم شهر در دوري یک که کرد پیشنهاد من به مهربانی با او. کردم مالقات را بخادیر

  .برویم عمویش قبر سر به خویشاوندانش از برخی با بعد روز که کرد دعوت مرا بدانم قالپاقی قره فرهنگ مورد در بیشتر که
  

  . دارد اش رفته دست از خویشاوندان درباره احساسی چه که پرسیدم بخادیر دوستم از آن، از پس
  
 خاطر این به. هستند نزدیکتر ما به نوعی به) نیاکانمان ارواح( اَروآك که کنم می حس اما کنم می دعا خدا سوي به طبیعتاً«

 من به اي عالقه و توجه و است دور نسبتاً خدا که کنم می حس. خدا سوي به تا کنم می دعا اروآك سوي به بیشتر که است
  ».هستند نزدیکتر اروآك کنم می حس حالیکه در ندارد،

  
 میان در رایج نگرشی اما نیست اسالم رسمی تعلیم قطعاً این. بودم شنیده ژاپن در که آورد مشابهی عقاید یاد به مرا کالمش

  .قزاقهاست و قالپاقها قره
  

  ».اي داشته دوست بسیار را اجدادت و والدین حتماً تو«: گفتم
  
 من. دادند انجام من براي بود توانشان در آنچه. بودند مراقبم و کردند بزرگ مرا آنها. اند کرده لطف بسیار من حق در آنها. بله«

 زنده مادامیکه اما بگذارند، بجا برایم را زیادي میراث توانستند نمی و نبودند ثروتمند خیلی آنها. هستم آنها مدیون را متحصیالت
 من. بودند فکرم به و کردند محبت مرا آنها. گرفتند عهده به مرا عروسی هاي هزینه و کشیدند زحمت بسیار من حق در بودند
  ».هستم آنها مدیون بسیار

  
 فرزندانت مثل درست گذاري می حرمت و احترام آنان به بسیار تو که است خوب خیلی و! است همینطور مطمئناً«: ادمد پاسخ

 قبال در فرزندان بزرگ مسئولیت همانا که گویند می ما به روشن خیلی پیامبران که است چیزي این. کنند می اکرام را تو که
  ».است والدینشان

  
 بوده نشنیده هرگز. است ها قالپاقی قره ما فرهنگ در فقط که است چیزي این که کردم می فکر من«: گفت جواب در بخادیر

  ».باشد گفته والدینشان به فرزندان گذاشتن احترام درباره چیزي قرآن که
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 خدا که بودند مهم آنقدر که داد را فرمان ده موسی به خدا. نوشت را تورات که اندیشیدم می موسی حضرت بزرگ، پیامبر به«
 مادر و پدر": گوید می فرامین این از یکی. باشند داشته یاد به را فرامین این یهود قوم تا نوشت سنگی لوحهاي روي را آنها
  »٢٢١."باشی داشته دراز عمري بخشد، می تو به خدایت یهوه که سرزمینی در تا دار گرامی را خود

  
  »داشت؟ خواهم درازي عمر که است معنی بدان دارم می گرامی را والیدنم من اگر پس گفته؟ را این موسی حضرت آیا«
  
 به را یهود قوم موسی حضرت. کند می اشاره نیز متفاوتی چیز به که کنم می فکر من اما. بدهد را معنی این است ممکن«

 و نکنید، پیروي نسرزمی آن در را خدا شریعت اگر که گفت خدا اما. برد می بود داده وعده نیاکانشان به خدا که سرزمینی
 نخواهید قادر دیگر و شد خواهید تبعید سرزمینشان از یا شد خواهید نابود موقع آن کنید، پیروي را دیگر خدایان اگر مخصوصاً

 قادر قوم این تمام مدت چه که کرد می صحبت نیز موضوع این درباره که کنم می فکر پس 222.کنید زندگی آنجا که بود
  ».کنند زندگی رزمینس آن در که بود خواهند

  
 در او نسل که بود نداده وعده ابراهیم حضرت جدشان، به خدا آیا! باشند خدا "برگزیده قوم" که بود قرار آنها مطمئناً اما«

  »٢٢٣کرد؟ خواهند زندگی وعده سرزمین
  
 کنند می زندگی آنجا در ابراهیم از نسلهایی کم دست بعد، به موسی حضرت زمان از و بود داده وعده خدا. گویی می درست«

 چیزي بودن ابراهیم نسل حال هر به اما. اند شده پخش دیگر جاهاي در طوالنی دورانهاي براي او نسل اکثریت اینکه ولو
  ».است ژنتیکی موضوع صرفاً از فراتر

  
  »چیست؟ منظورت«
  
 می تضمین و گیرند می قرار اي ویژه قهطب در باشند ابراهیم نسل از که همین که کردند می فکر ابراهیم نوادگان از بسیاري«

 جدشان ایمان همان در آنها آیا که است این است ژنتیکی موضوع از مهمتر که آنچه اما! گرفت خواهند برکت آنها که شود
 از که داد هشدار شما به کسی چه! زادگان افعی اي": گفت ایشان از برخی به یحیی حضرت. خیر یا کنند می زندگی ابراهیم

 شما به زیرا. است ابراهیم ما پدر مگویید، خود با و بیاورید توبه شایسته ثمري پس بگریزید؟ است، پیش در که یغضب
 هر. است شده نهاده درختان ریشه بر تیشه اکنون هم. آورد پدید ابراهیم براي فرزندان سنگها این از است قادر خدا گویم می

  » ٢٢٤."شد خواهد فکندها آتش در و بریده ندهد، خوب میوه که درختی
  

  »!تندي لحن عجب«: گفت بخادیر
  
  »!هستند شیطان فرزندان آنان که گویند می و رود می تندتر هم این از حتی مسیح عیسی«
  
  »گفت؟ چه او! واقعاً«
  
 را پسر اما ندارد، خانه در همیشگی جایگاهی غالم. است گناه غالم کند، می گناه که کسی گویم، می شما به آمین، آمین،«

 پی در اما اید، ابراهیم فرزندان که دانم می. بود خواهید آزاد براستی کند، آزاد را شما پسر اگر پس. است همیشگی جایگاهی
 پدر از را آنچه شما و گویم می سخن ام دیده پدر حضور در آنچه از من. ندارد جایی شما در من کالم زیرا هستید، من کشتن

  . دهید می انجام اید، شنیده خود
  .است ابراهیم ما پدر: گفتند
 که آنم من و هستید؛ من کشتن پی در شما اما. کردید می رفتار ابراهیم همچون بودید، ابراهیم فرزندان اگر: گفت عیسی

  .دهید می انجام را خود پدر اعمال شما لیکن. نکرد رفتار چنین ابراهیم. بازگفتم شما به شنیدم خدا از که را حقیقتی
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  . خداست همانا که داریم پدر یک! نیستیم حرامزاده ما: دگفتن
. هستم اینجا در اکنون و ام آمده خدا جانب از من زیرا داشتید، می دوست مرا بود، شما پدر خدا اگر: گفت ایشان به عیسی

 مرا کالم توانید نمی که رو  آن از یابید؟ درنمی مرا سخنان رو چه از. است فرستاده مرا او بلکه ام، نیامده خود جانب از من
 نداشت، نسبتی حقیقت با و بود قاتل آغاز از او. اویید هاي خواسته انجام پی در و دارید تعلق ابلیس پدرتان به شما. بپذیرید

  »٢٢٥.دروغهاست همه پدر و دروغگو که چرا گوید؛ می خود ذات از گوید، می دروغ گاه هر. نیست او در حقیقتی هیچ زیرا
  
 خدا مطمئناً کردند؟ می خطاب پدرشان را خدا باید چرا اما بود، جدشان ابراهیم گفتند می باید آنها چرا که کنم درك توانم می«

  ».باشد داشته فرزند تواند نمی
  
  :گفت نبی اشعیاي طریق از خدا. شویم محسوب او فرزندان توانیم می ما همه لحاظ این از و است، همگان آفریدگار خدا«
  !ده فرا گوش زمین اي و! نوبش آسمان اي"

  :گوید می سخن خداوند که زیرا
  کردم، بزرگ و پروردم فرزندان

  .شوریدند من بر ایشان اما
  شناسد، می را خویش صاحب گاو

  را، خویش مالک آخور االغ و
  شناسد، نمی اسراییل اما
  »226".ندارد فهم من قوم و
  
  :یدگو می اینگونه خدا به خطاب نبی اشعیاي دیگر جایی در
  ببین،. بنگر آسمان از"
  شکوهمندت، و مقدس عرش از

  کجاست؟ تو قدرت و غیرت
  .است شده بازداشته ما از تو شفقت و دلسوزي
  مایی، پدر تو که براستی
  نشناسد را ما ابراهیم اگرچه

  !نیاورد بجا را ما اسراییل و
  مایی؛ پدر یهوه، اي تو

  227".ازل از تو نام است، ما ولی
  

  :گوید می را همین نیز نبی مالکی
 بی را پدرانمان عهد و ورزیم می خیانت یکدیگر به چرا پس است؟ نیافریده خدا یک را ما آیا نیست؟ پدر یک را ما همه آیا"

  228"سازیم؟ می حرمت
  

 خدا پسر ینوع به آدم، یعنی انسان نخستین که بگویی توانی می آیا اینرو از! ماست نهایی جد واقعاً خدا بنابراین«: گفت بخادیر
  »شویم؟ می خدا نسل آدم طریق از نوعی به ما همه آیا بود؟

  
 را آدم یعنی انسان نخستین چطور مسیح عیسی نامه نسب که دانی می آیا. بخادیر هستی، زکاوت با خیلی تو«: دادم پاسخ
  »دهد؟ می شرح

  
  »چگونه؟«
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  :که شده نوشته! خدا پسر عنوان به: گفتی تو همانطوریکه«

 متات، پسر هالی، پسر یوسف و بود، یوسف پسر مردم گمان به او. کرد آغاز را خود خدمت که داشت سال سی ودحد عیسی"
 عبارت این با نامه نسب. رسد می بشر نخستین به و دهد می ادامه بسیاري نسلهاي طریق از و... "ملکی، پسر الوي، پسر

  229»!خدا پسر آدم، پسر شیث، پسر انوش، پسر."... رسد می پایان به
  

 خود مادر و پدر باید که نوشت موسی حضرت که گفتی تو": داشت اظهار سپس» ...است جالب«: گفت رفته فرو فکر در بخادیر
 را مان گذشته نیاکان تمام همینطور و بداریم گرامی نیز را خود والدین یعنی جدمان که نیست معنی بدین آیا. بداریم گرامی را

  "آوریم؟ می یاد به را اروآك که دهیم می انجام قالپاقها قره ما که نیست کاري مانه این آیا بداریم؟ گرامی
  
 گرامی را نیاکانمان تمام که بگویی توانی می آن دادن بسط با و بداریم گرامی را مادرمان و پدر باید که گویی می درست«

  ».خاندان تمام جد به یا جد نزدیکترین به داشت؟ گرامی باید همه از بیشتر را جد کدامین اما. داریم
  
  ».است مهمتر خاندان تمام اصلی جد من نظر به«
  
  »کیست؟ خاندانت اصلی جد خب،«
  
 یعنی انسان نخستین به کنیم دنبال عقب به را نامه نسب اگر که کنم می فکر حال، هر به! دانم نمی که بگویم باید واقع، در«

 مکث اي لحظه براي بخادیر» ...شد آفریده خدا توسط زیرا بود خدا پسر آدم قعوا در که گفتی من به تو اما. شود می ختم آدم
  »!نهیم حرمت را او باید همه از بیشتر که است کسی همان خدا واقعاً که برم می گمان« افزود سپس و کرد فکر کرده

  
  »!بخادیر گویی، می درست«
  
  ».بدارم گرامی نیز را نیاکانم نباید آیا چطور؟ اروآك اما«
  
 پرستی بت این و شدند آفریده خدا توسط انسانها. بگیرند را خدا جاي نباید آنها اما بداري، گرامی را نیاکانت که است درست«

 جادوگرانی و ارواح احضارکنندگان از«: گویند را شما چون پس": گفت نبی اشعیاي. دهیم قرار خدا جاي در را انسان که است
 از باید زندگان براي آیا کنند؟ سوال خود خداي از نباید قوم آیا» کنید، سوال خوانند، می ورد و کنند می جیک جیک که

 شده نوشته زیرا کنیم برقرار تماس مردگان ارواح با نباید که گفت موسی حضرت شکل، همین به 230"کرد؟ سوال مردگان
 من: مسازید نجس آنها با را خود گونه بدین و مباشید آنها پی در. میاورید روي گویان غیب یا ارواح احضارکنندگان به": است
  231".هستم شما خداي یهوه

  
  »است؟ این منظورت شویم؟ می آلوده یا کثیف مردگان با مشورت با نجس؟«
  
 چرا که است دلیلی یک این. شویم می کثیف روحانی لحاظ از باشیم داشته تماس مردگان ارواح با کنیم سعی ما اگر بله،«

  ».گیرند قرار ناپاك ارواح تاثیر تحت است ممکن مردم
  
 تعدادي که ام شنیده اما. شود پاك باید چگونه مان روح که دانم نمی اما شوییم می را جسممان رویم می مسجد به ما وقتی«
  »اند؟ کرده مشورت مردگان با آنها که است دلیل این به آیا. گرفتند قرار پلید ارواح  تاثیر تحت نظر به افراد از
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 مسیح عیسی که است این خوش خبر اما. گیرد می سرچشمه گناه نوعی از اساساً اما باشد، داشته تواند می هم دیگري لدالی«
 دارند تعلق مسیح عیسی به آنانیکه. سازد پاك دوباره قدوسش روح با را ما تواند می و دارد را خبیث ارواح راندن بیرون قدرت

  »232.ببندند بکار دیوها بر را اقتدار این سیحم عیسی اقتدار و نام در توانند می نیز
  
  ».سازد آزاد دیوها از را مردم تواند می مسیح عیسی پس! عجب«
  
 جایگزین نور با را تاریکی و شود زندگیشان وارد که بخواهند خدا القدس روح از و کنند توبه گناهشان از باید آنها اما بله،«

  »٢٣٣.کند
  
  »؟شوند واردمان دیوها دهد اجازه که دهیم انجام انمردگ براي که هستند کارهایی آیا«
  
 موسی حضرت زمان در مردم مثال، براي. است خاصی رسوم و آداب پشت که دارد اي معانی و فرهنگ به زیادي بستگی این«

 حضرت .٢٣٤تراشیدند می را خود موي یا کردند می خالکوبی را خود بدنهاي مردگان خاطر به یا ساختند می مجروح را خود تن
 کردن تکریم با عوض، در اما: ماندند می مقدس خدا براي باید می قوم زیرا کرد محکوم را رسمهایی و راه چنین موسی

  ».ساختند می نجس را خود نادرست، طرز به مردگان
  
 دعا یا پرستش نبدو توانم می چگونه بدارم؟ گرامی را آنها و گذارم احترام نیاکان به درستی طرز به توانم می چگونه من پس«
  »هستند؟ برابر خدا با گویی که بدارم گرامی را ایشان مردگان، سوي به
  
 این. ندهیم مردگان به را شود داده باید می خدا به که را آنچه و خداست آن از چیز چه که دهیم تشخیص باید اصل در«

 درباره باید عوض در اما باشد نداشته ادایر رسومی و رسم یک شکل است ممکن 235.کند می صدق نیز خوراك هدایاي درباره
  ».کند می نگاه قلب به خدا. باشیم داشته دقت است رسوم و آداب آن پشت که معنایی

  
 براي که آنچه. کنند می نگاه دهم می انجام آنچه به دیگر افراد و خویشاوندانم اما کند، می نگاه قلب به خدا بله،«

 که رسد نمی نظر به. خیر یا دهم می انجام آنجا را درستی مراسم و روم می قبر سر آیا که است این است مهم خویشاوندانم
  ».باشد مهم واقعاً برایشان آن معناي

  
 است، مهم مرده شخص یک قبال در آنچه که کنند می فکر مردم. است جهان سراسر در رایج بسیار نگرشی این متاسفانه،«

 بسیار است، زنده هنوز او که مادامی سالخورده فامیل به گذاشتن احترام و قبتمرا اما. است یادبود عرف مراسم دادن انجام
   ».است دشوارتر

  
  »!است درست«
  
 از توانند می مرسوم، تشریفات دادن انجام با کردند می فکر که کرد می انتقاد مردمی از شدت به مسیح عیسی واقع، در«

 مراقبت براي اي بهانه عنوان به مذهب  از که بودند مردمی او زمان در یحت. روند طفره والدینشان به شایسته گذاشتن احترام
  ».کردند می استفاده والدینشان از نکردن

  
  »کردند؟ می کار چه آنها واقعاً؟«
  
  »گوید؟ می چه باره این در مسیح عیسی که بخوانم برایت توانم می«
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  »!بخوان لطفاً«
  
 خود سنّت تا گذارید می کنار را خدا حکم زیرکانه شما": گوید می که خواندم را حمسی عیسی سخنان این و برداشتم را انجیلم«
 اما. شود کشته باید گوید، ناسزا را خود مادر یا پدر که هر نیز و دار، گرامی را خود مادر و پدر گفت، موسی زیرا! دارید نگاه را

 وقف یعنی - قربان کنید، دریافت من از بود ممکن که کمکی هر: بگوید مادرش یا پدر به تواند می شخص گویید می شما
 دیگران به را آنها که خود، سنّتهاي با اینچنین شما. بکند مادرش یا پدر براي کاري هیچ گذارید نمی گونه  بدین و است - خدا
  »236".دهید می انجام بسیار کارها گونه  این از و شمارید می باطل را خدا کالم کنید، می منتقل نیز
  

 می آسانتر رسومات انجام و مردگان قبر سر رفتن با که کنم می تصور«: گفت سپس و کرد فکر آن درباره اي لحظه دیربخا
 که داند می خدا فقط اما. دادم انجام عمویم قبر سر امروز که است کاري این و داریم می گرامی را ایشان که کنیم فکر توانیم

  ».خیر یا گذاریم می احترام و حرمت را شخص آن واقعاً آیا اینکه و کنیم می فکري چه قلبهایمان در
  

 به و کردند می استفاده سوء آن از مردم گفتی که آنجاییکه بود، چه خواندي که اي واژه آن«: افزود سپس و کرد مکث بخادیر
  »گفتی؟ "کوربان" به شبیه چیزي آیا ؟"خداست وقف" معنی

  
 می را این چرا. خداست به شده تقدیم "قربانی" یا "هدیه" معنی به که برد ربکا را "قربان" عبري ي واژه مسیح عیسی«

  »پرسی؟
  
 می قربانی را گوسفندي و کنیم می برگزار را "قربان عید" کوربان عید مرکزي آسیاي سرتاسر در. داریم را واژه همین ما«

  ».گذارند می خودشان اسم عنوان به را کوربان نام مردها از بعضی حتی. کنیم
  
 را دوستی تاتارستان در. است "کوربان" واژه همان که بود "گوربان" اسمش که کردم مالقات را مردي اننستترکم در بله،«

  ».است کوربانگلی اسمش که دارم
  
 آنچه پس کند، می نگاه قلب به خدا گویی، می تو همانطوریکه. کنیم فکر هایمان قربانی معنی به عمیقتر باید ما شاید پس«

  ».تشریفات ظاهري شکل نه و است معانی است مهم
  
  »!موافقم«
  

: بپرسد دیگري سوال خواست می او. کردیم می صحبت مردگان یادآوري و قبر زیارت مورد در ما که افتاد یادش بخادیر سپس
  »است؟ مناسب نیاکانم داشتن یاد به براي رسومات و رسم از شکلی چه پس«
  
  »دانی؟ می چه والدینشان یا خود جد درباره. بوده که خاندانت بزرگ جد که دانی نمی که گفتی من به تو بخادیر،«
  
  ».بود چه کارشان و کردند می زندگی کجا که دانم می. دانم می کمی بسیار چیز«
  
 نیز فرزندانت به این کنم می فکر. اند بوده که نیاکانت و خانواده که دهد نشان که کنی درست نامه شجره یک بتوانی شاید«

 از که عکسی هر و بنویسی کتاب یک در داري یاد به نیاکانت از یک هر درباره که را آنچه توانی می سپس. کرد خواهد کمک
 هاي نمونه مقدس، کتاب در. بگذاري آن در را اند نوشته شان درباره مردم که چیزي یا روزنامه اي تکه حتی یا داري آنها

  ».است مردگان یادآوردن به و تکریم براي مثبت روش یک این 237.دارد وجود ها نامه شجره نگهداشتن اهمیت درباره زیادي
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  ».کنم درست نامه شجره یک که بود نرسیده ذهنم به هرگز: است خوبی فکر«: گفت بخادیر
  
  ».بنامی تکریم مکان را آنجا و بگذاري ات خانه در مخصوصی جاي در را نامه شجره توانی می حتی«
  
  ».آورم یاد به را نیاکانم بتوانم که هست یگريد راههاي آیا«
  
 چقدر که آوري یاد به باید حال عین در اما کنی، برگزار آنان یادبود براي خاصی رویدادهاي یا جشن گهگداري توانی می«

 نگاه آنها دبودیا عنوان به را ها نشانه و آوریم یاد به را مهم چیزهاي که گوید می ما به خدا. است کرده تو حق در خدا بیشتر
  »کند؟ می یادآوري ما به را رویدادي چه کمان رنگین که دانی می آیا مثال، براي. داریم

  
 زیاد متاسفانه هرچند است زیبایی چیز که کنم می فکر صرفاً. باشد یادآور ما براي را چیزي کمان رنگین که نکردم فکر هرگز«

  ».آورد نمی دوام
  
 شود می یادآور ما به را خدا وعده کمان رنگین. نهاد بنیاد نوح حضرت با عهدش یادبود و نشانه عنوان به را کمان رنگین خدا«

 دلیل که برم می گمان 238.افتاد اتفاق نوح حضرت زمان در که آنگونه کرد نخواهد نابود سیل بوسیله دوباره را زمین هرگز که
  ».نیانجامید طول به ابد تا و بود موقتی طوفان بواسطه داوري هک باشد نیز این یادآور آورد نمی دوام خیلی کمان رنگین اینکه

  
  ».کرد نخواهم نگاه کمان رنگین به قبل مثل دیگر اکنون! دانستم نمی را این هرگز«
  
 به حال از تو اما کرد نخواهد تغییر کمان رنگین شکل! گفتم معانی و اشکال درباره که آنچه از باشد دیگري نمونه این شاید«

  ».دید خواهی آن در را متقاوتی معناي بعد،
  
  ».اند کرده بسیار من حق در آنها زیرا کنم تشکر بسیار جدم و والدین از باید هنوز اما باشد، ما نهایی جد خدا اگر حتی«
  
 چیزي و ایم نیاورده جهان این به را چیزي ما زیرا باشیم شکرگزار او از باید که است کسی خدا واقعاً اما است، همینطور قطعاً«
 خوریم، می که را حیواناتی و گیاهان تمام و کنیم، می زندگی آن در که را سرزمینی تمام خدا. آورد نخواهیم بیرون آن از را

  ».بود سپرده آنها به خدا که بود چیزي فقط واقع در کردند دریافت تو جد و والدین هرچه اینرو از آفرید،
  
  ».نباشد زیاد خیلی اگر حتی گذاشتند، جا به برایم میراث عنوان به ییدارا مقداري آنها وجود این با اما«
  
  »دهد؟ می ما به میراثی چه خدا دانی می آیا«
  
  ».ببریم میراث به خدا از چیزي که ام نکرده هم تصور حتی هرگز«
  
  :است شده نوشته انجیل در«
 مردگان، از مسیح عیسی رستاخیز واسطه  به را ما خود، عظیم رحمت از که مسیح عیسی ما خداوند پدر و خدا بر سپاس"

 شده داشته نگاه آسمان در شما براي که ناپژمردنی و آالیش بی و فسادناپذیر میراثی و زنده امیدي براي بخشید، تازه تولدي
 آخر زمان در تا است شده آماده اکنون هم از که نجاتی براي هستید محفوظ ایمان، واسطه  به و خدا قدرت به نیز شما و است؛

  »٢٣٩"رسد ظهور  به
  
  »".است ناپژمردنی و آالیش بی و فسادناپذیر" که است میراثی نوع چه این«
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  »بود؟ خواهد چه میراث این کنی می فکر است، شده داشته نگاه ما براي آسمان در اگر«
  
  »این؟ به شبیه چیزي آسمان؟ در خدا با زندگی خدا؟ با زندگی«
  
  ».کنیم می دریافت بیعانه یک مثل نیز را قسطی پیش اکنون ما اما است، آن نهایی بخش این. بله«
  
  »کنیم؟ دریافت توانیم می چیزي چه اکنون اکنون؟«
  
  :که است شده نوشته انجیل در مجدداً«
 آنِ از که آنان بازخرید تضمین براي ماست میراث بیعانه که شدید، مهر موعود القدسِ روح با آوردید، ایمان چون او در و"

  »٢٤٠."شود ستوده او جالل تا خدایند،
  
  »کیست؟ او القدس؟ روح«

  
 معناست بدان او حضور و کند زندگی ما در و بیاید تواند می وجود این با. خداست روح القدس، روح بنابراین است، قدوس خدا«

  .بشناسیم شخصاً را خدا توانیم می ما که
  :که است شده نوشته انجیل در مجدداً

با، دهد می  در ندا که است فرستاده ما دلهاي در را خود پسر روح خدا پسرانید، نچو پس"  نیستی، غالم دیگر سان،  بدین. پدر اَ
  »٢٤١."هستی نیز وارث خدا واسطه  به پس پسري، چون و پسري؛ بلکه

  
  ».باشم خدا وارث که باشم داشته را این شایستگی که کنم نمی فکر من اما خدا؟ وارث«
  
 کثیف روحاً گناهانمان خاطر به ما همه زیرا نیستم قدوسش حضور در زیستن سزاوار ما. است قدوس خدا گفتم، وریکههمانط«

 اراده با بود میراث مستحق که نفر یک آن حال، این با. است قدوس و پاك که داشت وجود مستحق وارث یک تنها. ایم شده
  ».سازد سهیم آن در را ما تا کشید دست آن از خود

  
  »کرد؟ خواهد سهیم ارث در نیست، آن شایسته که را من مثل کسی حقی، ذي وارث چه کیست؟ شخص آن جداً؟«
  
  :است شده نوشته انجیل در. است "چیز همه وارث" که است کسی او«
 پسر واسطه  به خرآ زمانهاي این در اما گفت، سخن ما پدران با پیامبران واسطه  به گوناگون راههاي از و بارها خدا گذشته، در"

  » ٢٤٢."آفرید را جهان او واسطه  به و داشت مقرر چیز  همه وارث را او که پسري است، گفته سخن ما با خود
  
 آدم طریق از را هستی عالم خدا که هستم مطمئن اما شد، آفریده خدا توسط که چرا بود، خدا پسر لحاظی از آدم که گفتی تو«

 عیسی منظورت احتماالً آیا. باشد دیگري کس نظرت مد شخص باید پس. شد ساخته دمآ از پیش هستی عالم خیر،. نساخت
  »است؟ مسیح

  
  »!هستی زکاوت با خیلی تو گفتم قبالً همانطوریکه بخادیر،«
  
  »است؟ چطور این. کشید دست میراث براي حقش از که گفتی تو این از گذشته اما«
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 مرگی اکنون زیرا. کنند دریافت را موعود جاودانی میراث بتوانند ندگانفراخوا تا جدید، است عهدي واسطه مسیح عیسی"«
 عهدي، هر در زیرا. سازد آزاد شد، واقع نخست عهد چهارچوب در که گناهانی از را آنان تا داده رخ رهایی بهاي منزله  به

 قانونی ارزش مرگی چنین ساسا بر تنها عهدي هر زیرا آید، میان به بخشد می رسمیت را عهد که عاملی مرگ است الزم
  »243".ندارد اعتباري عهد آن است، زنده عهد به بخشنده  رسمیت عاملِ که زمانی تا چون یابد؛ می
  
  »کنیم؟ دریافت بود سزاوارش او تنها که را میراثی بتوانیم ما تا کرد باز را راهی مرد، او چون که است این منظورت«

  
  :گوید می خود درباره او. شود کشته تا کرد تسلیم را خودش ما خاطر به اما دبمیر که نداشت نیازي او. است درست«
 و شناسد می مرا پدر که گونه  همان شناسند، می مرا من گوسفندان و شناسم می را خویش گوسفندان من. نیکویم شبان من"

 نیز را آنها. نیستند آغل این از که دارم نیز دیگر گوسفندانی. نهم می گوسفندان راه در را خود جان من. شناسم می را پدر من
 دوست رو  این از مرا پدر،. شبان یک با شد خواهند گله یک آنگاه. داد خواهند گوش من صداي به نیز آنها و بیاورم باید
. دهم می را آن خود میل به من بلکه گیرد، نمی من از را آن کس هیچ. بازستانم را آن تا نهم می را خود جان من که دارد می

  »٢٤٤."ام یافته خود پدر از را حکم این. بازستانم را آن دارم اختیار و بدهم را آن دارم اختیار
  
  »نکرد؟ چرا پس بازستاند، را جانش که داشت را اختیار این مسیح عیسی اگر اما«
  
 هم مرگ خود بر حتی او که داد نشان این. برخاست قبر از مرگ از پس سوم روز! کرد را کار این او که است این خوش خبر«

 این به. گشت چیره مرگ بر او زیرا بترسیم، مرگ از هم ما که نیست نیاز داریم، تعلق مسیح عیسی به اگر اینرو از. دارد اقتدار
  ».است جاودانی حیات همانا که میراثی شویم، سهیم نیز او میراث در توانیم می ما که است خاطر

  
  ».بدهند من به بتوانند من بشري نیاکان که است چیزي از بهتر بسیار اثیمیر قطع طور به! جاودانی حیات«
  
 کند می کار مان زندگی در که القدس روح یعنی داریم میراث آن تضمین براي اي بیعانه حتی ما گفتم، همانطوریکه و! قطعاً«
  ».کند می آماده بیشتر آسمان در زندگی براي را ما و
  
  »کنم؟ دریافت را القدس روح توانم می آیا«
  
  ».دهد تغییر را تو و شود ات زندگی وارد که کنی دعوت را او باید حقیقتاً بله،«
  
  »!بگویم باید کالمتی چه که دانم نمی اما«
  
 گذشته. باشد جادویی فرمول یک که نیست نیازي. فهمد می را بگوییم خواهیم می که را آنچه و کند می نگاه قلبمان به خدا«
 که دانی نمی اگر. کنی دعا است قلبت زبان که قالپاقی قره زبان به توانی می تو پس فهمد می را ها زبان مامت خدا این، از

 مهم نکته اما بدهد، تو به را هایی ایده تا کنی استفاده است مقدس کتاب در که دعاهایی نمونه از توانی می کنی، دعا چگونه
  ».کنی صحبت خدا با خالصانه که است این
  
  »دهی؟ نشان من به را دعا نمونه یک توانی می«
  

 به خدا که میراثی درباره که افتاد دعایی بر چشمانم و کردم باز را مقدس کتاب» دارد وجود بسیاري هاي نمونه«: دادم پاسخ
  ».است کرده اشاره داده وعده دوستدارانش
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 ثمر نیک کار هر در یعنی: سازید خشنود جهت هر از را وا بتوانید و باشد، خداوند شایسته شما رفتار تا کنیم می دعا چنین ما"
 تا شوید نیرومند حیث هر از گیرد، می سرچشمه او پرجالل قدرت از که نیرویی همه با و کنید رشد خدا شناخت در و آورید
 در مقدسان اثمیر در شدن سهیم شایسته را شما که گویید شکر را پدر شادمانه تا نیز و باشید؛ داشته بسیار تحمل و صبر

  245".است گردانیده نور قلمرو
  

 پر را تو که کنی دعوت خدا القدس روح از و دهی قرار انجیل از متن این مبناي بر را دعایت بتوانی شاید«: دادم پیشنهاد
  ».سازد

  
 که کنم یزندگ طوري که کنم می دعا خدایا،«: گفت کرده صحبت خدا با خودش کلمات با سپس خواند، را دعا این بخادیر
 طبق بر نیرو همه با و کنم رشد تو شناخت در و سازم خشنود را تو کنم می که نیکی کار هر در خواهم می. باشد تو شایسته
 داشته بسیار تحمل و صبر تا دهد من به را قدرت آن که بفرست من به را القدست روح لطفا. شوم نیرومند پرجاللت قدرت
 در شدن سهیم شایسته تو شناخت با اینکه تا بشناسم بهتر را تو خواهم می. گویم شکر سمانی،آ پدر اي را، تو شادمانه و باشم

  ».شوم نور قلمرو در مقدسان میراث
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  12 فصل
  امثال: کالمیکیا

  
  

 ام طوالنی سفر از زیادي ساعات هنوز. نشست من کناري تخت در و شد سوار مردي کرد، توقف استراخان در قطار که هنگامی
 شمال یا مغول اهل جدید مسافر که رسید می نظر به. برسم خزر دریاي شمالی سواحل حوالی به تا بوده مانده باقی قطار با

 نیاکانش پیش قرن چهار. است کالمیک او ملیت که شدم متوجه و زدم او با گپی. نبود اشتباه هم آنقدر من حدس و باشد چین
 که بودند مغول غرب به متعلق بلکه نبودند چینی آنها. بودند چین ژینجیانگ لاه آنها. کردند مهاجرت روسیه از ناحیه این به
  .شوند می شناخته کالمیکها نام به روسیه در اکنون و بودند معروف اویراتها نام به چین در
  
 ضرب از رخیب درباره او صحبت، مدتی از پس. بپرسم فرهنگشان و کالمیک مردمان درباره باتور از تا کردم استفاده فرصت از

 چیز چهار یا سه درباره چیزي که دارد وجود مان مثلهاي گفتن در خاصی سبک که گفت من به او. کرد صحبت المثلهایشان
 براي. است همراه اي لطیفه با شدنشان قیاس طرز در معموالً و شوند می قیاس هم با آنها سپس و شود می گفته متفاوت
  :مثال

  :هست شکوه با چیز سه"
  کامل، ماه است هشکو با
  بکر، اي جلگه در گُلی است شکوه با
  246"والدین نصیحت است شکوه با
  

  »است، اینگونه دیگر مثلی«: داد ادامه باتور
  :است زیاده شمار در جهان در چیز چهار"

  دارند، وجود زیادي تیراندازان تیراندازي، مسابقه بدون
  دارند، وجود زیادي گیران کشتی کشتی، مسابقه بدون

  دارند، وجود زیادي پهلوانان حریفان، دونب
  247".دارند وجود زیادي سازان حلب آهنگر، یک بدون

  
  ».اند شده ساخته اخیراً که این یا بوده قومت میان قدیم خیلی زمان از المثلها ضرب این آیا! است دلچسب«: داشتم اظهار

  
 کهن زمانهاي به و دارد زیادي تاریخی قدمت دانم می من آنجاییکه تا و است زیاد المثلها ضرب این از«: داد پاسخ باتور

  ».گردد می بر
  

 در پیش سال 3000 در مشابه ي ساختار با المثلهایی ضرب که دانستی می آیا. کنم باورش خوبی به توانم می«: دادم پاسخ
  »است؟ داشته وجود میانه خاور

  
  ».باشند کهاکالمی مختص اینها که کردم می فکر. بودم نشنیده هرگز نه،«
  
 هم شبیه که دارد وجود چیز چهار یا سه که گفتار نوع این سبک اما هستند فرد به منحصر کردي نقل تو که هایی نمونه«

  ».است شده نوشته مقدس کتاب در که امثالی به دارد شباهت خیلی هستند،
  
  »!مسیحی نه هستند، بودایی ما قوم اما مقدس؟ کتاب«
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  ».شود می مربوط مسیح عیسی زمان از قبل خیلی به که است یهودي دسمق کتاب از امثال این«
  
  ».بگو برایم را آنها از تا چند هستند؟ چی امثال این«
  
  نماید، می  شگفت بس مرا چیز سه«

  :یابم درنمی را آنها که چیز چهار بلکه
آسمان، در عقاب راه  
صخره، بر مار راه  
دریا، پهنۀ در کشتی راه  
  248».جوان دختر اب مرد راه و
  

  .بگو دیگر یکی !منفهمید هم را این نه،«: گفت و خندید خود پیش بارتور
  
  است، کوچک بس که زمین بر است چیز چهار«
  :حکیم غایت به اما

  ناتوانند، هایی آفریده مورچگان
  کنند؛ می فراهم تابستان به را خویش خوراك اما

  ناتوانند، هایی آفریده گورکنان
  سازند؛ می پرتگاهها در را خود خانۀ اما

  نیست، پادشاهی را ملَخان
  روند؛ می پیش گروه گروه اما

  گرفت، توان دست با را مارمولک
  ٢٤٩».شود می یافت شاهان قصرهاي در اما
  
  ».است حکمت درباره هم آن که اندازد می مثلی یاد به مرا این. هستند حکیم غایت به چیز چهار که گوید می مثل این«
  

  »گوید؟ می چه مثل آن« :پرسیدم
  
  انتهاست بی که است چیز سه«

  پرستاره آسمان انتهاست بی
  آدمی حکمت انتهاست بی
  250».آدمی حماقت انتهاست بی
  

  »داري؟ باورش آیا«: پرسیدم
  
  ».است حد بی حماقتش قطعاً اما انتهاست بی آدمی حکمت که بگویم توانم نمی خب،«
  
  »گفتی؟ را این وقتی بود ذهنت در زيچی چه. توست با حق که مطمئنم. بله«
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 وقتی شدم متحیر اما ببینم را اش چهره خوبی به توانستم نمی من. کرد نگاه پنجره از بیرون به مدتی. شد ساکت باتور ناگهان،
  :گفت و برگشت من به سرانجام. است کرده بعض که شدم متوجه که
 قوممان تمام بلکه نبودند من والدین فقط. رفتند سیبري به مادرم و پدر که بود زمانی دانم می من که حماقتی بزرگترین«

. کردند بیرون میهنمان از را ما و کردند جمع گاو حمل کامیونهاي داخل حیوان گله مثل را کودك و زن و مرد هزاران شامل
 زندگی ي احقمانه کردن یعضا و دلیل بی بیرحمی یک این. مردند سیبري در دیگر هاي خیلی. مردند راه در آنان از بسیاري

  ».بود
  

 خودش براي و بود داده رخ والیدنش براي که چند هر شده، اندوهگین دانست می رویدادها آن از آنچه از باتور که بود واضح
 دکر حس و کرد صحبت به شروع باتور خود اما خیر، یا بپرسم او از بیشتري چیز باید آیا که نبودم مطمئن. بود نیافتاده اتفاق

  .کند خالی را خودش باید که
  
 تسلیم را میهنمان و شدند دست هم آلمانها با که بودند مشت یک فقط باشد، هم اگر. کداممان هیچ! نبودیم خیانتکار ما«

 هنگامی: کرد متهم را ما استالین که بود چیزي این اما! بودند مقصر کشور به خیانت در مردم تمام که بگویی توانی نمی. کردند
 روسها. نبود منصفانه این! کردیم کمک آنها به بودند کرده اشغال جنگ طول در کوتاهی مدت براي را ما میهن آلمانها که

 فرستاده تبعیدگاه به من والدین. آمد نمی بر دستشان از اشتباهی کار که را کودکان حتی راندند، حیوان مثل را ما همه و آمدند
 آنها به زیرا نپذیرفتند را ما سیبري بومی مردم. گفتند دروغهایی ما درباره آنها اینکه همه از بدتر. نداشتند چیز هیچ آنها. شدند
  »!ایم شده مجازات خاطر این به و هستیم خوار آدم ما بود شده گفته

  
 شده تبعید قازقف ناحیه از استالین زمان در نیز او همسر والدین که افتادم قزاقزستان در شامیل یاد به» !است وحشتناك«: گفتم
 بالکارها، کاراخایی، اینگوش، چچن، نظیر مردمانی براي اتفاق همین بلکه بودند نچشیده را تبعید رنج کالمیکها تنها. بودند

 رانده بیرون کریمه از نیز کریمه اهل تاتارهاي. بود افتاده شدند، تبعید مرکزي آسیاي به که مردمی دیگر و مسختیان ترکهاي
 روسیه شمال هاي فنالندي و کردند می زندگی روسیه دور شرق در که هایی اي کره قبال در مشابهی سیاستهاي و بودند شده

  .شدند دور مهم مرزي مناطق از و شدند، تبعید مرکزي آسیاي به که شد اعمال
  

 و بودم کودك یک من دشدن فرستاده سیبري به والدینم که وقتی! بود عام قتل یک بلکه وحشتناك، فقط نه«: داد پاسخ باتور
 خودش براي کافی خوراك اما بدهد خوراك من به کرد می سعی. مرد قحطی از مادرم. ماندم زنده که بودم شانس خوش

  ».کند مقاومت بیماري برابر در که نداشت کافی قدرت او خاطر، این به. نداشت
  

 درد اما داشت، سن سال 60 از بیش باتور اینکه جودو با. بگویم چه دیگر دانستم نمی. »است وحشتناك«: گفتم کرده موافقت
  .بود همراهش هنوز اش کودکی خاطرات

  
 اما کرد نمی باتور قلب درد تسکین به کمکی "است وحشتناك" گفتن صرفاً. بگویم او به توانستم می چه که بودم حیرت در

 شکسته باتور خود توسط سکوتم گفت؟ عیتوض این در توان می دیگري چیز چه. نیافتم لحظه آن در مناسبی ي کلمه هیچ
  :پرسید سرانجام. کرد زدن ورق به شروع و گرفت خواندم می یهودي امثال آن از داشتم که را مقدسی کتاب او. شد
  بیافتد؟ اتفاق چیزي چنین که دهد می اجازه خدا چرا که گوید می آیا گوید؟ می چه کتاب این حال هر به
  

 که دهد می توضیح. است تو نیاکان مثل چادرنشین قومی درباره کتاب این«: که دادم اسخپ سپس و کردم فکر اي لحظه
 ایشان خدا زیرا چشیدند را آزادي طعم آنان. رهانید بندگی از را آنان خدا اما آمدند در بندگی به بیگانه زمین در آنان یکبار چطور

 را خدا آنان که وقتی حال، این با. باشند داشته او با لاصی و نزدیک اي رابطه آنان که خواست می و داشت می دوست را
 کنند، زندگی خودشان معیارهاي با خدا معیارهاي جاي به که گرفتند تصمیم و کردند انکار را حکمتش و کردند فراموش
  ».شدند تبعید بیگانه سرزمین به سرانجام
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  »گشتند؟باز خودشان سرزمین به هرگز آیا کالمیکها؟ ما مثل شدند؟ تبعید«
  
  ».برنگشتند دیگر اصالً بسیاري. بودند تبعید در سال 70«
  
  ».بودند تبعید در کالمیکها که است سالی سیزده از تر طوالنی بسیار! شود می نسل سه تبعید؟ در سال هفتاد«
  
  »!بله«
  
 به تبعید در که جوانتر لهاينس از بسیاري. دادیم دست از را فرهنگمان از بسیاري بودیم سیبري در که وقتی ها کالمیک ما«

 قومی براي آیا. کنند صحبت روسی اوقات تمام در بودند مجبور و کنند صحبت کالمیک زبان به که نبودند قادر واقعاً آمدند دنیا
  »بود؟ گونه همین کنی می را صحبتش تو که
  
 مادري سرزمین به آنان بازگشت از پس ،کردند فراموش را شان عبري زبان از مقداري  آنان حدي تا. بودند یهود قوم آنها«

 بسیاري آنها که این همه از مهمتر اما. کردند می صحبت آرامی زبان به اغلب عادي مردم از بسیاري که رسد می نظر به شان،
  ».دادند دست از داشتند، قبالً که را غلط باورهاي و خرافات از
  
 را مذهبشان نیز یهود قوم آیا پس. کردیم فراموش را بودایی تعالیم از بسیاري بودیم، تبعید در که هنگامی نیز کالمیکها ما. بله«
  »شدند؟ خدا بی آنان آیا دادند؟ دست از
  
 یهود قوم نیاکان تبعید، از پیش سال هزار از بیش. کردند کشف دوباره را نیاکانشان خالص ایمان آنان واقع در نه،«

 کند ترك را خود وطن که بود گفته جدشان به که بود خدا همین. کردند می پرستش را یگانه خداي تنها که بودند چادرنشینانی
  ».کند مهاجرت دهد می نشان او به خدا که سرزمینی به غرب، سوي به و
  

  »!بودند چادرنشین نیز آنها! کردند مهاجرت غرب سوي به نیز ما نیاکان«: گفت باتور
  
 مهاجرت مصر به دوباره آنها شد، بزرگی قحطی وقتی گذشته در. نبود آسان نیز یهود قوم براي زندگی تو، نیاکان همانند«

 وفادار بود، داده نیاکانشان به که اي وعده با خدا وجود این با. درآمدند بندگی به سرانجام آنها اما شدند ساکن آنجا در و کردند
  ».آورد بود داده وعده که سرزمینی به را آنان و داد نجات بندگی از را قوم بسیار معجزات با و بود
  
  »چرا؟. شدند تبعید آنجا از آنان بعداً که گفتی تو اما«
  
 پرستش عوض در. بود آورده موعود سرزمین به و بود رهانیده بندگی از را آنها که کردند فراموش را حقیقی واحد خداي آنان«

 و عدالت خداي سرانجام،. کردند دیگر واحار پرستش به شروع آنها است، جهان در هرچه و هستی کل خالق واحد، خداي
 دوره. بازگردند نیاکانشان اصلی ایمان به بلکه نکنند پرستش را دیگر روحهاي دیگر تا شوند تبعید آنان که داد اجازه راستی
  ».بود پاالیش فرآیند یک یهودي قوم براي تبعید

  
 به را مردم و بود عدالت خداي نیز او. کردند می پرستش را مانآس بزرگ خداي تنگري، یا تنگر اصالتاً ما نیاکان. است جالب«

 نسبتاً ابدي، آسمان همان یا تنگري یا تنگر که رسد می نظر به. آفرید را هستی عالم که بود کسی او. کرد می داوري انصاف
  »گویی می آن درباره تو که است خدایی به شبیه
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  »کنند؟ می پرستش را او هنوز شما قوم آیا«
  
  ».شدند بودایی سپس کردند، می پرستش نیز را دیگري خدایان ما نیاکان. دانم نمی من کم دست یا نه،«
  
  »دارد؟ وضع این درباره حسی چه تنگري که کنی می فکر«
  
 بود کسی تنگري آنجاییکه از همه، از مهمتر. باشد عصبانی که کنم می تصور. بودم نکرده فکر اش درباره هرگز! سوالی چه«

  ».باشیم داشته یاد به را او بایست می ما آفرید، را هستی عالم که
  
 خدایی و است آفریدگار که کردند می پرستش را آسمان بزرگ خداي ابتدا در نیز جهان سرتاسر در دیگر قومهاي از بسیاري«

 کامل جزئیات با را جهان سراسر مردم باورهاي که بود اشمیت ویلهِلم نام به آلمالی پرفسور یک. است عادل و نیکو که است
 انجام که نادرستی کارهاي خاطر به یا کردند فراموش را عادل و نیک خداي این مردم موارد، از بسیاري در اما 251.کرد مستند

  ».آوردند روي شریر ارواح و دیگر خدایان پرستش به بنابراین. دادند دست از او با را شان رابطه اند، داده
  
 به اشاره براي "خداي" واژه از مرکزي آسیاي زبان ترك قومهاي که است این دانم می من که چیزي. دانستم نمی را این«

 از آنها ترکیه در که کنم می فکر من. دادند ترجیح خدا براي را نام آن آنها اسالم، آمدن از پس حتی و کردند استفاده تنگري
  ».کنند می استفاده خدا به اشاره براي نیز "تنري" نام
  
  »دانی؟ می تنگري درباره دیگري چیز هچ«
  
 برکتش خاطر به و کنند تقدیم قربانی یک آسمان به تا شدند می جمع همه و شده می برگزار بزرگی مراسم ساله هر ظاهراً«
 یا کاهن یا جادوگر یک نه کرد می برگزار را مراسم خان خود و شدند می جمع مردم از بسیاري. کنند دعا مواشی و مردم بر

  »252.داشت ادامه حاضر عصر چهاردهم قرن حدود تا و شد می برگزار سال 1500 تقریباً مراسم این. آن به شبیه چیزي
  
 به امپراطور که داشت ادامه بیستم قرن اوایل تا دقیقاً که اندازد می چین در قدیمی سنت یاد به مرا مراسم این! است جالب«

 چینی زبان در آسمان واژه. کرد می دعا محصولشان و چین مردم بر خدا کاتبر براي آسمان معبد در چین مردم از نیابت
 ها، نبشته سنگ نخستین از. کرد می دعا است همگان متعال خالق که "تیان" سوي به امپراطور و است  (天) "تیان"

 خداوند یعنی (上帝)"دي شانگ" نام به چینی در خدا این که شود می یافت همه خالق و متعال خداي به دعا از اشاراتی
 اما است "آسمان" معنی به تیان. بود "تیان" شده رایج خدا این براي بعداً که دیگري نام اما 253.است شده شناخته مافوق

   خیر؟ یا هستند ریشه یک از "تیان" و "تنگري" نامهاي آیا که شدم شگفت در 254.بود "آسمان خداوند" براي عنوانی همچنین
  
 یا تنگر واژه نیاکانم. باشند داشته معنی یک که آید می نظر به بیش و کم و نیست؟ طور این. ندآی می هم شبیه نظر به«

 چینی که گویی می تو که همانگونه درست بردند، می بکار آسمان خداوند براي بلکه آسمان به اشاره براي فقط نه را تنگري
  ».کردند می استفاده "تیان" واژه از ها
  

 مغولها ما! اند بوده ما دشمنان همیشه ها چینی اما« گفت و شد گشاد تعجب از چشمانم. کرد تغییر توربا بیان حالت ناگهان،
  »!کردند می پرستش را خدا همان آنها که گویی می االن و. بودیم آنها با جنگ در قرنها طول در بارها

  
 درست کردند، می پرستش را دیگر وحهاير عوض در و کردند می فراموش را تیان یا دي شانگ ها چینی نیز اوقات اغلب«

 می ادعا دو هر اما اند، بوده هم با کشمکش در اغلب که است یهودیان و اعراب به شبیه نسبتاً. کردند نیاکانت که همانطور
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 سفر غرب سمت به کنونی عراق از و شود چادرنشین که کرد هدایت را جدشان که کنند می پرستش را خدایی آن که کنند
  ».هستند قائل زیادي احترام او براي و گویند می ابراهیم حضرت نشین چادر آن به عرابا. کند
  
 می پرستش را خدا یک که کنند می ادعا دو هر اینکه وجود با جنگند می مذهب سر بر االن که است وحشتناك قدر چه«

  ».کنند
  
 "اهللا" نام با را خدا زبان عرب مسیحیان اسالم، ظهور از پیش یعنی میالدي، پنجم قرن از پیش زیادي مدت حتی واقع، در«

 این مسئله. برند می بکار خدا نام براي را "اهللا" واژه هنوز میانه خاور در عرب مسیحیان نیز امروزه حتی 255.کردند می خطاب
  ».داریم نام آن با که است منظوري بلکه بریم می بکار خدا براي را نامی چه که نیست

  
  »چیست؟ منظورت رسانیم؟ می نام نآ با را منظوري چه«
  
 دیگران اما است "دالور" معنی به خودت زبان در باتور تو، نام. باشد داشته مختلف افراد براي زیادي معناي تواند می نام یک«

 تنگري چون نامهایی از است ممکن کنند، می اشاره "آسمان خداي" به مردم وقتی طریق، همین به. فهمند نمی را آن معنی
 این ما مشکل. هستند صفات یا عناوین اصل در اینها همه اما کنند، استفاده "خدا" یا "اهللا" یا دي، شانگ یا تیان یا تنگر، ای

 کدام. کنیم می جدل و بحث نام سر خداست، با شخصی رابطه داشتن چیز مهمترین که ببریم پی اینکه جاي به که است
 به را تو و بدانند را شخصیتت هستی، آدمی چطور تو که بفهمند درست اینکه ای بگویند درست را اسمت اینکه: است مهمتر
  »بشناسند؟ دوست یک عنوان

  
  »!کنند تلفظ درست را اسمم نتوانند هنوز تو مثل اگر حتی کنند رفتار من با دوست یک مثل مردم که دهم می ترجیح«
  
 بسیار خدا که فهمید خواهی مطمئناً کنی، فکر موضوع این هب اگر دارد؟ را حس همین نیز خدا که کنی نمی فکر آیا! خوبه«

 خدا که کنی نمی فکر آیا اما کنیم تلفظ را نامی تا کنیم استفاده دهانمان و زبان از مجبوریم ما. است بشري نام هر از بزرگتر
  »صداهاست؟ آن از بزرگتر بسیار

  
  »بودم نکرده فکر اش درباره اینگونه قبالً«
  
  » نگفت را نامش بزند، صدا چه را او که پرسید خدا از بزرگ پیامبر یک که وقتی است خاطر این هب کنم می فکر«
  
  »واقعاً؟«
  
 کرد می شبانی را گوسفندان بیابان در او. کنند می خطاب "هموش" یهودیان و خوانند می "موسی" را پیامبر این اعراب. بله«

 برود که گفت می کرده صحبت او با که شنید را خدا صداي سپس او. بود وت کالمیک نیاکان از بسیاري مثل برم می گمان که
  ».کند آزاد هستند مصر بندگی در که را قومش تا
  
 از و "است، فرستاده شما نزد مرا پدرانتان خداي" گویم، بدیشان و روم اسرائیل بنی نزد اگر«: گفت خدا به پیامبر سپس"

  »دهم؟ پاسخ چه را آنها "چیست؟ او نام" بپرسند، من
  ».است فرستاده شما نزد مرا" هستم"«: بگو آنان به» .هستم که آن هستم« :گفت موسی به خدا

 مرا یعقوب خداي و اسحاق خداي ابراهیم، خداي پدرانتان، خداي یهوه،": بگو اسرائیل بنی به« :گفت موسی به خدا باز و
  ٢٥٦."کرد خواهند یاد نام این به مرا نسلها ۀهم و است، همین ابد به تا من نام ".است فرستاده شما نزد

  



١٠٨ 
 

  ».داشت یاد به را آن توان می دیگري اسم هر از آسانتر نظر به ،"پدرانت خداي": دارم دوست را عنوان این«
  
 که آنانی یعنی بوده حاضر نسل والدینِ خداي او که گوید نمی خدا. است داشته وجود ابتدا همان از که است خدایی این بله،«
 خیلی زمان در نیاکانشان به خدا عوض، در. بودند کرده فراموش شده می پرستش نیاکانشان توسط که را اصیلی خداي لباغ

 این به و است زمان بعد از خارج او زیرا بود آنان براي خدا همان او. شناختند می درستی طرز به را خدا که کند می اشاره دور
 که خدایی خداست، براي داري معنا بسیار عنوانِ یا نام این. است "هستم من" که دگوی می او عبري زبان در که است خاطر

 خدا نام این در را حرمتی چنان یهود قوم واقع، در. بود خواهد و بوده همیشه که خدایی پایان، و آغاز بدون دارد، وجود همیشه
. کردند می تلفظ را "خداوند" واژه آن جاي به و ندآورد نمی زبان بر را واژه این عبري مقدس کتاب خواندن هنگام که دیدند

 تلفظهاي به را واژه این مردم از برخی تاریخ سیر در اما شده می تلفظ "یاهوه" احتماالً "هستم من" نام این عبري زبان در
  ».اند داده تغییر "یهوه" نظیر دیگري

  
 که است این مهم بلکه کنی می تلفظ را آن چگونه یا بري می بکار نامی چه که نیست این مهم که موافقم تو با بله،«

 من براي کنم می فکر زیرا ،"پدرانم خداي" بگویم که است راحتتر من براي. ببرد خدا سیرت و شخصیت به پی شخص،
  ».است زبان ترك اقوام چه و چینی اقوام چه جهان، تمام خداي بلکه نیست مغول اقوام خداي تنها او. است پرمعناتر

  
  ».آید می حکمت به شبیه بنظرم این«
  
 تنها مطمئناً. انتهاست بی انسان حکمت که باشد نادرست است ممکن ما قدیمی هاي گفته که کنم می فکر دارم واقع در بله،«

  ».انتهاست بی خدا حکمت
  
  ».موافقم کامالً«
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  13 فصل
  مرده کردن زنده: چرکسیا - کراچاي

  
 سال چند را آنها بار نخستین. بودند من کراچایی دوستان آنها. رفتم فاطمه و ثمانع دیدار به قفقاز، شمال به رسیدن از پس

 دعوت مرا آنها. باشم تماس در دوباره آنها با که خواستم می و بودم کرده دیدار نالچیک در آکادمیک کنفرانس یک در پیش
 زیباي مناطق دیگر و دمباي به هم با روز یک. بمانم چرکسیا-کراچاي جمهوري در روستایی در شان خانه در که کردند

 و کرد پهن چمن روي را نمازش قالیچه و رفت تر دور کم یک عثمان کوه، دامنه در پیکنیک نهارِ از پس. کردیم سفر چرکسیا
  . بود مهم برایش خیلی ایمانش که بود بدیهی. خواند نماز

  
 خواند می که چیزي درباره عثمان میزبانم، ناگهان که منشستی صبحانه میز دور خوشمزه، صبحانه یک از پس بعد، روز صبح
  .کرد صحبت به شروع

  
  ».بپرسم تو از اش درباره مایلم که هست چیزي و خواندم می قرآن در جالب خیلی قسمت یک«: گفت او
  

  »گوید؟ می چه«: پرسیدم
  

  :کرد عمران آل یعنی سوم سوره خواندن به شروع و برداشت را خود قرآن عثمان
 داده برترى جهان زنان بر را تو و ساخته پاك و برگزیده را تو خداوند مریم اى گفتند فرشتگان که را هنگامى] کن یاد[ و"

  )43(  است
  )43( نما رکوع کنندگان رکوع با و کن سجده و باش خود پروردگار فرمانبر مریم اى
] آب به کشى قرعه براى[ را خود قلمهاى آنان که وقتى] گرنه[ و کنیم مى وحى تو به که است غیب اخبار از] جمله[ این
 نزدشان کردند مى کشمکش یکدیگر با وقتى] نیز[ و نبودى آنان نزد گیرد عهده به را مریم سرپرستى یک کدام تا افکندند مى

  )44(  نبودى
 مریم بن عیسى مسیح نامش که خود جانب از اى کلمه به را تو خداوند مریم اى گفتند فرشتگان که] را[ هنگامى] کن یاد[

  )45( است] خدا درگاه[ مقربان از و آبرومند آخرت و دنیا در] او[ که حالى در دهد مى مژده است
  )46(  است شایستگان از و گوید مى سخن مردم با] وحى به[ میانسالى در و] اعجاز به[ گهواره در و
 پروردگار] کار[ است چنین گفت است نزده دست من به بشرى آنکه با بود خواهد فرزندى مرا چگونه پروردگارا گفت] مریم[

  )47(باشد مى پس باش گوید مى آن به فقط دهد فرمان کارى به چون آفریند مى بخواهد چه هر خدا
  )48(  آموزد مى انجیل و تورات و حکمت و کتاب او به و
 پروردگارتان جانب از من حقیقت در] گوید مى آنان به او که فرستد مى[ اسرائیل بنى سوى به پیامبرى] عنوان به را او[ و

 اى پرنده خدا اذن به پس دمم مى آن در آنگاه سازم مى پرنده شکل به] چیزى[ شما براى گل از من ام آورده اى معجزه برایتان
 و خورید ىم آنچه از را شما و گردانم مى زنده را مردگان و بخشم مى بهبود را پیس و مادرزاد نابیناى خدا اذن به و شود مى
  )49(  است عبرت باشید مؤمن اگر شما براى] معجزات[ این در مسلما دهم مى خبر کنید مى ذخیره هایتان خانه در
 حرام شما بر که را آنچه از اى پاره تا و باشم کننده تصدیق است] شده نازل[ من از پیش که را تورات] تا ام آمده گوید مى[ و

 اطاعت مرا و دارید پروا خدا از پس ام آورده اى نشانه شما براى پروردگارتان جانب از و کنم حالل شما براى گردیده
  )50(  کنید

  )51(  است این راست راه]  که[ بپرستید را او پس شماست پروردگار و من پروردگار خداوند  حقیقت در
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 خدا به خداییم] دین[ یاران ما دگفتن حواریون کسانند چه خدا راه در من یاران  گفت کرد کفر احساس آنان از عیسى چون
  )52(  هستیم] او[ تسلیم ما که باش گواه و ایم آورده ایمان

  )53(بنویس گواهان زمره در را ما پس کردیم پیروى را] ات[فرستاده و گرویدیم کردى نازل آنچه به پروردگارا
  )54( است مکرانگیزان رینبهت خداوند و آورد میان در مکر] پاسخشان در[ خدا و ورزیدند مکر] دشمنان[ و
 که کسانى] آالیش[ از را تو و برم مى باال خویش سوى به و برگرفته را تو من عیسى اى گفت خدا که را هنگامى] کن یاد[

 خواهم قرار اند شده کافر که کسانى فوق اند کرده پیروى تو از که را کسانى رستاخیز روز تا و گردانم مى پاك اند ورزیده کفر
  ٢٥٧)"55(  کرد خواهم داورى شما میان کردید مى اختالف آن سر بر آنچه در پس است من سوى به شما فرجام اهآنگ داد
  

 تولد به که آیاتی بر او که داشتم انتظار» بپرسی؟ من از خواهی می چیزي چه اما. عثمان است، جالبی متن«: داشتم اظهار
 تعجب به اندکی مرا عثمان پرسش. شد حمل وضع بشري پدر یک بدون او اینکه دهد، نظر کرد می اشاره عیسی معجزاساي

  .انداخت
  
 او ".کند زنده را مرده و دهد شفا را) جزامی( پیس و نابینا" توانست می مسیح عیسی که گوید می قرآن از قسمت این«

 انجام را معجزات همین یزن امروز آیا که بدانم خواهم می اما کرد، می را کار این کرد می زندگی زمین این روي که مادامی
  »دهد؟ می
  
 جهان این در مسیح عیسی که هنگامی حتی. افتد می اتفاق ندرت به نظر به که کنیم تصدیق باید اگرچه دهد، می انجام بله،«

 به را معجزه این اوقات گاهی خدا که رسد می نظر به. کرد زنده را مرده سه تنها او دانیم می ما آنجاییکه تا کرد می زندگی
 خدایی خدا،. است راست مسیح عیسی درباره خوش خبر که کند تایید اینکه یا و دهد می انجام قدرتش از اي نشانه عنوان
 می جواب نیز شفا براي ما دعاهاي به کنیم می دعا مسیح عیسی اقتدار و نام در که هنگامی اغلب اما دهد، می شفا که است
 شده سپرده من به زمین بر و آسمان در قدرت تمامی" که داشت اظهار یحمس عیسی خود که است این براي این. دهد
 و درد هر و کنند بیرون را پلید ارواح تا بخشد اقتدار" را پیروانش توانست می مسیح عیسی که است خاطر این به 258".است

 را جذامیها کنید، زنده را گانمرد دهید، شفا را بیماران" که کند می حکم پیروانش به مسیح عیسی  259".دهند شفا را بیماري
  ».دهد شفا تا دارد اقتدار نیز امروز عیسی بله،  ٢٦٠."کنید بیرون را دیوها سازید، پاك

  
 هست مواردي امروزه آیا چطور؟ مرده کردن زنده اما دهد، شفا تواند می نیز امروز مسیح عیسی که ام شنیده«: داد پاسخ عثمان

  »برگردد؟ زندگی به مسیح عیسی توسط اي مرده اینکه از
  

  »کنم؟ تعریف برایت را آنها از برخی داري دوست. ام شنیده را موارد این از شماري بله،«: دادم پاسخ
  

 عصر در مرده شدن زنده از مواردي پس. داد می گوش دقت به نیز فاطمه» !هستم گوش پا تا سر لطفاً، بله،«: داد پاسخ عثمان
  .کردم تعریف برایشان را حاضر

  
 مسیح عیسی پیروان از یکی با سیبري در اما نکردم، مالقات شدند زنده که آنانیکه از کدام هیچ با شخصه به خودم گرچها«

  ».شدند زنده آنها و کرد دعا نفر دو براي که گفت برایم که ام کرده دیدار
  

  »افتاد؟ اتفاقی چه«: پرسید عثمان
  
 یک مدت به صفر زیر دماي در و بود افتاده شخصی مورد، یک در. داد رخ سیبري جنوب در آلتاي جمهوري در اتفاق دو هر«

 کابلهاي روي که بود کسی دیگر شخص. است مرده و زده یخ او که کردند فکر مردم. بود کشیده دراز زمین روي نیم و ساعت
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. است مرده او که کردند رفک همه و افتاد زمین روي او. داد دست او به اي قوي الکتریکی شوك و کرد می کار فشارقوي برق
  ».شدند زنده و کرد دعا خدا نزد مسیح عیسی نام در کردم، دیدار او با سیبري در من که را مردي مورد، دو هر در اما
  
  »دارد؟ خاص قدرت نوع یک او آیا«
  
 خواست می چه یطشرا آن در خدا که بوده این تشخیص به قادر و داشته را ایمان هدیه اگرچه ندارد، را قدرت خودش نه،«

  ».دهد انجام
  
  »دانی؟ می موضوع این درباره دیگري هاي نمونه چه«
  

 خدا مرد یک. است شده گزاراش جنوبی آمریکاي در واقع شیلی از که بود موردي مرده، کردن زنده از دیگر اي نمونه«: گفتم
 شد، می خانه نزدیک که هنگامی. بود بیمار تشد به آن در نوجوانی دختر که کرد دیدار اي خانه از مونتوپیل آندرس نام به

 دعا خدا سوي به وضعیت آن در آندرس. گریست می دخترش مرگ براي که بشنود را دختر مادر تلخ سوگواري صداي توانست
 می هدید آندز کوه رشته از شفاف نمایی خانه، بیرون در. آورد بیرون را دختر مادر مالیمت با و رفت، خانه داخل به سپس و کرد
 ما و برخیزاند را ات مرده دختر که دارد قدرت او و هست نیز تو پدر او. است ساخته را این پدرم" گفت، مادر به آندرس. شد
 و کرد دعا خدا سوي به آندرس. بود شده سفت و بود سرد دختربچه بدن برگشتند، خانه به آنها که وقتی. "کنیم دعا خواهیم می

 کردند، دعا بار سومین براي که هنگامی. کردند دعا بار دومین براي پس نیافتاد، اتفاقی هیچ ابتدا در. دشدن متحد او با نیز دیگران
 سرفه دختر ناگهان "داري قدرت و اي زنده تو که بدانند افراد این تا کن زنده را دخترشان جاللت، براي خداوندا،": گفت آندرس

 که وقتی. دادند او به رقیق سوپ مقداري و بخورد تا بدهند دختر به چیزي که تخواس دختر خانواده از آندرس. خورد تکان و کرد
  261».ماندند حیرت در دیدند زنده را بچه که وقتی اما دهند تسلی را خانواده تا آمدند شنیدند، بچه مرگ درباره همسایگان

  
 گونه همین را مردم بود دنیا این رد که هنگامی مسیح عیسی آیا«: پرسید سپس و»است انگیز شگفت«: داشت اظهار عثمان

  »کرد؟ می زنده
  

 به انجیل. کرد زنده را اي ساله دوازده دختر مسیح عیسی که بود اي شیوه یادآور بسیار نمونه، این واقع در! مطمئناً«: دادم پاسخ
 که دخترش تنها زیرا بیاید اش خانه به که کرد تمنا او از و افتاد، عیسی پاهاي به و آمد یایروس نام به مردي که گوید می ما

 خبر و آید می یایروس خانه از شخصی ببیند، را دختر تا بود راه در عیسی که حینی در اما. بود مرگ حال در داشت سال دوازده
  :خواندم انجیل از و برداشتم را مقدس کتب. آورد می برایش را بدي

  . مده زحمت را استاد دیگر مرد، دخترت: گفت او"
  . یافت خواهد شفا دخترت! باش داشته ایمان فقط! مترس: گفت یایروس به شنید، را این چون عیسی
 مردم همه. آیند در خانه  به او با دختر مادر و پدر و یعقوب و یوحنا و پطرس جز کسی نگذاشت رسید، یایروس خانه به وقتی
  .است خواب در بلکه دهنمر او زیرا مکنید، زاري: گفت عیسی. کردند می زاري و شیون دختر براي
 روح! برخیز دخترم،: گفت و گرفت را دخترك دست عیسی اما. است مرده دختر دانستند می که چرا کردند، ریشخندش آنها

  »٢٦٢."دهند خوراك او به تا فرمود عیسی. برخاست جا از دم در و بازگشت او
  

 تعریف برایمان را معجزات از امروزي مورد یک«: گفت او. بداند حاضر عصر در بیشتري معجزات درباره خواست می عثمان
  »هست؟ هم بیشتري موارد آیا اما. کردي

  
 کرم سموییل نام به پسري که است جنوبی کره در مرده کردن زنده از دیگر امروزي نمونه یک. هست بله«: دادم پاسخ

 را ابریشم کرمهاي این که کشاورزي که دانست نمی او. بود خریده خیابانی فروشنده یک از که خورد را اي شده سرخ ابریشمهاي
  »مرد و شد مسموم پسر آن. بود شده استفاده کشی حشره براي قبالً که کرده استفاده اي بندي بسته از بوده آورده شهر به
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 دعا سدج کنار و بازگشت خانه به شنید را خبر این وقتی. است مشهور کره در و خداست مرد یک چو یانگی پائول سموییل، پدر
 سموییل که داد او به را ایمان هدیه خدا اینکه تا ماند دعا در متمادي ساعتهاي براي او. کند زنده دوباره را پسرش خدا که کرد

: زد وفریاد زد هم به را دستانش "سموییل": زد فریاد را پسرش نام بلند صداي با پدر سپس. گشت بازخواهد زندگی به دوباره
  "!برو راه و برخیز ناصري، مسیح سیعی نام به "!سموییل"

 و کرد اشاره دستش با او. کرد استفراغ و افتاد تخت روي از و شد مچاله سپس کرد، خیز و جست پاهایش سمت به بچه پسر
 اشاره پسرش که مکانی به پدرش ".آنجاست درست او. کن سالم عیسی به": گفت دوباره. "کن سالم عیسی به بابا،" گفت
  ".عیسی سالم،" :گفت آهستگی به و کرد تعظیم کرد می
  

 به مرا او. کرد حمل بازوانش در مرا عیسی... آمدیم؟ می پایین کلیدور از که ندیدي را ما آیا گفت پدرش به سموییل سپس
 شنیده گوشهایم کنون تا که اي موسیقی زیباترین باشم، دیده حاال تا که هرچیزي از تر درخشنده کرد، می حمل زیبا مکانی
 گفتم. »برگردیم باید« گفت من به عیسی سپس. شدیم نزدیکتر و نزدیک آن به اما دهم، تشخیص را آهنگ توانستم نمی. بودند

 ندیدي را ما آیا. گرداند برمی خواب تخت به را من او و» .بروي که گذاشت نخواهد پدرت. برگردیم باید بله« گفت عیسی. »نه«
 رها مرا عیسی که بود موقع آن. شوم بلند که دادي می فرمان من به و زدي می صدا مرا وت آمدیم؟ می پایین کوریدور از که

  263»".باشد برگشته باید او زنم می حدس – نیست آنجا او نه، اما – آنجاست او. کرد
  

 که ام نشنیده هرگز من. کند می زنده را مرده مسیح عیسی که گوید می من قرآن. بود انگیزي شگفت داستان«: گفت عثمان
  ».کند زنده را اي مرده باشد توانسته دیگري پیامبر

  
 پیامبران همانند عادي مردم دعاهاي به او. کند می چنین نیز دعاهایمان پاسخ در او اما کند، زنده را مرده تواند می خدا فقط«

 نبی ایلیاي او نام و کرد می زندگی مسیح عیسی از پیش سال 850 حدود که بود دیگري پیامبر وجود این با. دهد می پاسخ
 به شبیه خیلی کرد، زنده کره در را سموئیل خدا که اي شیوه واقع در. کند زنده را اي مرده تا شد گرفته بکار خدا توسط او. بود

 بود، خانه صاحب که زن آن پسر" که کرد می زندگی اي خانواده با نبی ایلیاي. شد روبرو آن با نبی ایلیاي که است حالتی
 داري؟ من با دشمنی چه خدا، مرد اي«: گفت را ایلیا زن، پس. نماند باقی او در نفسی که بود سخت چنان او بیماري. شد اربیم
  »بکشی؟ را پسرم و گردي یادآور را گناهم تا اي آمده من نزد آیا
  

 خویش بستر بر و بود، ساکن آن در که برد اي باالخانه به گرفته، او آغوش از را پسر و» .بده من به را پسرت«: گفت او به ایلیا
 نازل بال میهمانم او نزد که نیز زنی بیوه بر حتی آیا من، خداي یهوه اي آه«: گفت و برآورد فریاد خداوند نزد آنگاه. خوابانید
 اینکه ناتم من، خداي یهوه اي«: برآورد فریاد خداوند نزد و کشید دراز طفل جسد بر بار سه سپس» کشتی؟ را او پسر و کردي

  ».برگردد او به طفل این جان
  
 درون به و آورد زیر به باالخانه از برگرفته، را طفل ایلیا. شد زنده او و برگشت، او به طفل جان و شنید را ایلیا آواز خداوند و

  »!است زنده پسرت ببین«: گفت و سپرد مادرش به و برد خانه
  

  »264"».است حقیقت توست دهان در که خدا کالم و خدایی مرد تو که دانستم اکنون«: گفت ایلیا به زن آن پس
  

 زنده و مرگ بین فاصله که بودند جوانی افراد موارد این تمام اما. است بوده خدا بزرگ پیامبر یک حتماً ایلیا«: گفت عثمان
. آمدند می مرده نظر به و اند نمرده واقعاً ها بچه این که بگوید تواند می بدبین آدم یک. نبود زیاد دعا، جواب در شدنشان

  »!باشد شده تجزیه بدنش و باشد مرده روز چند شخصی که است این باشد کننده قانع بسیار که چیزي
  

 کنگو دموکراسی جمهوري از آن، نظیر موردي. دارد وجود هم نوع این از نادر مواردي اما عثمان گویی، می درست«: دادم پاسخ
 داخل به جوانی زن جسد که کند می رهبري را اي جلسه الکساندر نام به مردي که است رسیده ما دست به آفریقا مرکز در



١١٣ 
 

 تستی هم این. کند می زنده را مردگان خدا که گویی می تو" که کشید چالش به سخنان این با را او زن آن نامزد. شد آورده
 الکساندر. بود تحمل قابل غیر خفه و وچکک اتاق آن در جسد تعفن بوي و بود مرده که بود روز چهار زن آن "!تو براي

 ناگهان کردند ستایش را خدا و کرده بلند دعا در را خود دستان یکدیگر با و شوند جمع آن دور تا فراخواند را دیگر ایماندران
 که دید و کرد باز را چشمانش او. کشد می را ژاکتش زحمت به کسی که کرد احساس الکساندر دقیقه، بیست حدود از بعد

 به دستانش و بسته چشمان با و ایستاده آنان میان در که دید بود مرده که را زنی آن و کرد نگاه اطراف به. نیست پیدا جسد
  265»!کند می ستایش را خدا باال، سوي

  
  »باشد؟ شده تجزیه بدنش که کرده زنده را اي مرده نیز مسیح عیسی آیا«: پرسید عثمان

  
  :خواندم او براي را متن» .است شده ثبت انجیل در بود مرده روز چند شخصی آن در که مشابه اي معجزه. بله«
 با را خداوند که بود زنی همان مریم. بود مارتا خواهرش و مریم دهکده عنْیا، بیت مردمان از او. بود بیمار نام ایلعازر مردي"

 براي ایلعازر خواهرانِ پس. بود شده بیمار ازرایلع برادرش اینک. نمود خشک را او پاهاي گیسوانش با و کرد تدهین عطر
  .است بیمار عزیزت دوست ما، سرور: گفتند فرستاده، پیغام عیسی

  
 فاصله اورشلیم با تیر پرتاب پانزده عنْیا بیت. اند نهاده قبر در را ایلعازر که است روز چهار دریافت رسید، بدانجا عیسی چون... 

 عیسی که شنید مارتا چون پس. دهند تسلی برادرشان مرگ در را آنان تا بودند آمده مارتا و یممر نزد بسیار یهودیانِ. داشت
  . ماند خانه در مریم اما رفت، استقبالش به آید می بدانجا
ا. مرد نمی برادرم بودي اینجا اگر سرورم،: گفت عیسی به مارتا تو به بخواهی، خدا از چه  هر نیز اکنون هم که دانم می ام 

  . داد خواهد
  . خاست خواهد بر برادرت: گفت او به عیسی

  . خاست خواهد بر قیامت روز در که دانم می: گفت او به مارتا
 من به و است زنده که هر و. شد خواهد زنده باز بمیرد، اگر حتی آورد، ایمان من به که آن. منم حیات و قیامت: گفت عیسی
   کنی؟ می باور را این آیا مرد؛ هدنخوا ابد به تا یقین  به دارد، ایمان
  . آمد می جهان به باید که همان خدا، پسر› مسیح‹ تویی که ام آورده ایمان من سرورم، آري،: گفت مارتا
 این چون مریم. خواند می را تو و اینجاست استاد: گفت او به خلوت در خوانده، فرا را مریم خود خواهر و رفت و گفت را این

 رفته دیدارش به مارتا که بود جا همان بلکه بود، نشده دهکده وارد هنوز عیسی. شتافت او نزد و برخاست گدرن بی شنید، را
 او پی از رفت، بیرون و برخاست شتاب با مریم دیدند چون دادند، می تسلی را او و بودند خانه در مریم با که یهودیانی. بود

  . کند زاري آنجا در تا رود می قبر سر بر که کردند می گمان. شدند روانه
  . مرد نمی برادرم بودي اینجا اگر سرورم،: گفت و افتاد  در او پاهاي به دید، را او و رسید بود عیسی که آنجا به مریم چون
  اید؟ گذاشته کجا را او: پرسید. گشت منقلب سخت و برآشفت روح در دید، را او همراه یهودیانِ و مریم زاري عیسی چون
  .ببین و بیا ما، سرور: گفتند
 که کسی آیا: گفتند بعضی اما! داشت می دوست را او چقدر بنگرید: گفتند یهودیان پس. شد سرازیر عیسی چشمان از اشک

   شود؟ ایلعازر مرگ از مانع توانست نمی گشود، را کور مرد آن چشمان
 سنگ: فرمود. بودند نهاده سنگی اش دهانه بر هک بود غاري قبر،. آمد قبر سر بر بود، برآشفته که حالی در باز عیسی، سپس

  .بردارید را
  . است گذشته روز چهار زیرا دهد، می ناخوش بوي دیگر اکنون سرورم،: گفت متوفا خواهرِ مارتا

   دید؟ خواهی را خدا جالل آوري، ایمان اگر که نگفتم را تو مگر: گفت او به عیسی
 که دانستم می و شنیدي، مرا که گویم می شکر را تو پدر،: گفت و گریستن باال به عیسی آنگاه. برداشتند را سنگ پس

  .اي فرستاده مرا تو که آورند ایمان تا حاضرند، اینجا در که گفتم کسانی خاطر   به را این اما. شنوي می مرا همیشه
 گرد دستمالی و بسته کفن در پا و دست مرده، آن پس! بیا بیرون ایلعازر،: داد  در ندا بلند بانگ به سپس و گفت را این

  .آمد بیرون پیچیده، صورت
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  ٢٦٦."برود بگذارید و کنید باز را او: گفت ایشان به عیسی
  

 سه شخص که کرد تاویل بتوان را مرده شدن زنده از مواردي چنین که است ممکن غیر عمالً«: گفت و ماند حیرت در عثمان
 گویند می احتماالً هنوز شکاك آدمهاي که برم می گمان وجود این با«: داد هادام سپس کرد، مکثی او» .باشد مرده روز چهار

  »مرده؟ واقعاً شخص که باشد کرده تایید دکتري که هست موردي آیا. است آمده هوش به قبر در و نمرده "واقعاً" او او
  

 کند تایید که نباشد هم پژشکی اگر حتی و هستند آشنا خیلی مرگ با محلی مردم دنیا، قسمتهاي از بسیاري در«: دادم پاسخ
 که کرده تایید حقیقت در پزشک که بوده مواردي در حال، این با. دهند تشخیص را مرگ عالئم توانند می مرده، شخص که

 در که بود کاتشینی نام به کودك یک مورد این. بود مرده شخص پزشکی دیدگاه از و نبودند موجود حیات بالینی هاي نشانه
 نام به خدا مرد یک روز همان در بعداً. بودند نوشته هم فوت گواهی او براي دکترها حتی و بود مرده آفریقا در یبیمارستان
 مرده صبح امروز پسرش که آنجاست کسی که گفته او به خدا که گفت می جماعت به شهر اصلی میدان در چاودا ماهاش

 با خدا مرد. شنید گفت می خدا مرد را آنچه و آمد میدان به بود موالمبا نامش که کاتشینی پدر لحظه همان در درست. است
 مرده جسم ناگهان بیمارستان، خانه مرده در لحظه همان در. کند زنده دوباره را مرده پسر که خواست خدا از و کرد دعا موالمبا

  267».خواست غذا و نشست و کرد عطسه پسر خورد؛ تکان
  

. کرد توجیه را شفا بتوان پزشکی عرف لحاظ از که است ممکن غیر طبیعتاً است، دهمر واقعاً شخصی اگر خب،«: گفت عثمان
  ».است شده بهتر آن مثل چیزي یا داروها خاطر به مرده شخص حالِ که بگوییم توانیم نمی ما
  
 به فقط بلکه نمرده واقعاً شخص که کنیم ادعا که است این انسانی لحاظ از آن توجیه براي ممکن راه تنها. گویی می درست«

 کردن متقاعد براي اما. بندد می واقعیات بر را چشمش که است شترمرغی مثل نگرشی چنین اما. مرده که رسید می نظر
 که افرادي ، بنگریم که عادي دیدگاه هر از که داشت اظهار باید است کرده زنده را مردگان این خدا که هستند شکاك آنانیکه

  ».نبودند بهبودي به قادر وجه هیچ به که بودند بیمار سخت آنقدر یا بودند ردهم یا شده، ذکر موارد این در
  

 کمی تعداد فقط چرا کند؟ نمی را دیگران و کند می زنده را برخی خدا چرا اما«: پرسید سوالی داد می گوش دقت به که فاطمه
  »دارد؟ وجود موارد این از
  
 جهان این در را افراد برخی که کند می انتخاب چرا که داند می خدا نهات زیرا نیست، آسان آن جواب اما است خوبی پرسش«

 افرادي این به که است این بگوییم توانیم می ما که چیزي حال هر به. روند می ابدي مقصد به دیگران که درحالیکه کند زنده
 یا اند مرده سرانجام نیز آنها حال، این با. شد داده زمین روي زندگی براي بیشتري عمر بودند شده زنده دعا جواب در که

  .دارد شان زندگی ادامه براي خاصی مقصود خدا که بپنداریم باید ما. سن کهولت از خواه یا بیماري نوعی از خواه مرد، خواهند
  

  »اند؟ دیده چه دنیا آن در که گفتند شدند، زنده که افرادي این آیا«: پرسید عثمان
  
 می موسیقی زیباترین با درخشان و زیبا مکانی به را او عیسی که گفت که کره در شموئیل لمث کردند رو کار این ها بعضی«

 آینده زندگی از شان اجمالی نگاه در آنها که بفهمیم بتوانیم موارد این از ما اگر حتی. نکردند ذکر را جزییات دیگر موارد در. برد
 آفریدگار به ما. باشیم آماده مرگمان از پس خدا با مالقات براي باید زنی ما که است این مهمتر بسیار موضوع اما اند، دیده چه

  »گفت؟ خواهیم چه خود
  

 عیسی که گوید می اینجا در قرآن. است مهم اینقدر قرآن از آیه این که است خاطر این به و! گویی می درست«: گفت عثمان
  »!بداند را آنجا راه باید او پس زگشت،با آسمان به و آمد خدا سوي از او. بازگشت آسمان به خدا سوي به
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 و دوستداران براي آسمان در که کرد صحبت مکانی ي درباره عیسی واقع در. داري عمیقی بینش تو«: گفتم کرده موافقت من
 نهخا در. باشید داشته ایمان نیز من به باشید؛ داشته ایمان خدا به. نباشد مضطرب شما دل": گفت او. کرد می مهیا پیروانش

 براي مکانی و رفتم که آنگاه و. کنم آماده شما براي مکانی تا روم می. گفتم می شما به وگرنه است، بسیار منزل من پدر
  »268".باشید نیز شما هستم من که جا هر تا برم، می خود نزد را شما و آیم می باز کردم، آماده شما

  
  »داد؟ انجام کره در بچه پسر آن با که کاري همان«: گفت عثمان

  
  »269".دانید می را راهش روم می من که جایی" که گفت پیروانش به مسیح عیسی همچنین اما بله،«
  

  »!شناسیم نمی ما اما شناختند، می را راه احتماالً آنها«: گفت عثمان
  
 به دانیم نمی حتی ما": گفت مسیح عیسی به او. بود نیز مسیح عیسی پیروان از یکی پاسخ بیش و کم تو، نظر این واقع، در«

  »گفت؟ چه او جواب در عیسی که کنی می فکر. 270"بدانیم؟ را آن راه توانیم می چگونه پس روي، می کجا
  

  »!دانم نمی«: داد پاسخ عثمان
  

 من، واسطه  به جز کس هیچ هستم؛ حیات و راستی و راه من": گفت او. خواندم را مسیح عیسی پاسخ و برداشتم را انجیلم
  .271".دآی نمی پدر نزد
  

 پیامبر هیچ آید؟ نمی خدا نزد مسیح عیسی واسطه به جز کس هیچ«: گفت سپس. رفت فرو فکر به اي لحظه براي عثمان
 پیامبران میان در ظهور نو اى پدیده]  من[ بگو" گفت األحقاف سوره در خودمان پیامبر حتی نکرده ادعایی چنین دیگري
 جز من و کنم، نمى پیروى چیزى از شود، مى من به که اي وحى از جز رفت، دخواه چه شما بر و من بر دانم نمى و نیستم،

  »272 ". نیستم آشکار اى هشداردهنده
  

 راه او مطمئناً بنابراین! برنخاست مردگان از مسیح عیسی جز به پیامبري هیچ اما«: گفت داشته اظهار را خود عقیده فاطمه
  ».داند می را آسمان

  
  »گفتی؟ ما به که بود مردگان کردن زنده موارد این با مشابه مسیح عیسی یزرستاخ آیا«: پرسید عثمان

  
 دوباره و افتاد اتفاق مرگ از پس مسیح عیسی براي آنچه از است متفاوت بسیار مردگان شدن زنده موارد این خیر،«

 به محدود او بدن. بود تفاوتم خصوصیات با جدید بدنی او کرده قیام بدن. بود متفاوت بسیار او کرده قیام بدن. شد زنده
 حتی و بنوشد و بخورد دوستانش با توانست می او که چرا نبود هم روح به شبیه او تازه بدن حال عین در نبود دیوارها

 کرده شک که دوستانش از یکی از او. داشت نگه را آن شد می که بود لمس قابل بدنی. کرد آماده صبحانه آنها براي
اً عیسی که بود  که شود مطمئن تا بگذارد جراحاتش روي میخ جاي بر را دستانش که خواست برخاسته، مردگان از حقیقت
 عیسی روز، چهل از پس. میرد نمی دوباره هرگز که بود این مسیح عیسی تازه بدن تمایز وجه. بود مسیح عیسی واقعاً او

 دهد نجات را جهان تا آمد نخست او. کند اوريد را جهان این تا گشت برخواهد روزي اما شد برده باال آسمان به مسیح
 آسمان در جاویدان زندگی و برهاند جهنم از را ما تواند می که کنیم توکل او به تا داد ما از یک هر به را فرصت این و

  ».بدهد ما به
  

 تر ملموس برایم ناال اما بودم، نکرده درك را قرآن متن این قبالٌ هرگز من«: گفت سپس و کرد، نگاه فاطمه به عثمان
 می مسیح عیسی به قرآن در اهللا زیرا بدانیم، مسیح عیسی درباره بیشتر که است مهم قدر چه که برد پی اکنون. شده
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 به قیامت روز در خواهم می شخصه به من ".داد خواهد قرار نامطیعان باالي قیامت روز در را پیروانت" اهللا که گوید
  ».باشم داشته ایمان مسیح عیسی
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  14 فصل
  قفقاز در ورزش: کیسالودکس

  
  

 افراد که وقتی ها تپه به رفتن. رفتم کیسالودکس تفریحگاهی شهر کنار جنگلی کوههاي به دویدن براي زود، صبح روز یک
 با هنوز طبیعت هاي جلوه این از برخی. ببري لذت خدا زیباي آفرینش از تا است انگیز شگفت فرصتی نباشند، کنارت زیادي
 طلوع با نظر به به که هستند دیدن براي هم دیگري هاي گنجینه صبح از ساعت این در اما. بود شده پوشیده سحرگاهی شبنم

 به طرح این. است هنري کار یک شده، کشیده سو آن به سو این از که عنکبوت زیباي تار مثالً. شد خواهند ناپدید خورشید
 آفریدگار خود مورد، این در. ساخت مهارتی چنین با را عنکبوت که دارد یدگارآفر دست به اشاره که است پیچیده آنقدر تنهایی

 محو آن زیبایی که رسید می نظر به بعد، ساعت دو یکی. شود درخشان خورشید طلوع در تا کرد اضافه را سحرگاهی شبنمهاي
  .باشد رفته بین از کسی توسط عنکبوت تار و شده

  
 از خدا. هستند آگاه آنها از آفریدگار خود جز کمی تعداد که کند می خلق اي تازه هنري يکارها آفریدگار ما، اطراف تمام در

 سازد می را زیادي مشابه تصاویر هنرمند یک همانطوریکه. دارند خود بر را هنرمند یک مهر او کارهاي: برد می لذت گوناگونی
 این ما. سازد می فرد به منحصر را هایش آفریده زا یک هر خدا همینطور به کند، می فرق دیگري با نوعی به یک هر و

 فرد به منحصر نیز گوشهایمان شکل حتی چشممان، عنبیه الگوي انگشتمان، اثر در: ببینیم توانیم می خودمان در را یکتایی
 تمام. دمتفاوتن ها ستاره. متفاوتند هم از ها دانه برف بیشتر. دارد خودش روي فردي به منحصر خطوط طرح ببر هر. است

  .برد می لذت یکتایی از که دارد هنري لمس یک به اشاره خدا آفرینش
  

 به که شدم مردي متوجه گشتم، برمی و دویدم می آرامی به داشتم، اقامت آن در که آسایشگاهی سوي به کوه از همانطوریکه
 طول در که بود چچنی مردي او. دیمبو گذرانیده هم با را غروب و بودم کرده مالقات پیش روز را رمضا. کرد می نگاه من

 او با صحبت از. کرد می زندگی چچنیا ایالت از بیرون دیگري شهر در اکنون و بود داده دست از گرونزي در را اش خانه جنگ
  .شد متوقف تلویزیون، در کُشتی مسابقه شدن شروع محض به ما گفتگوي که بردم می لذت

  
  »!باشی موفق«:گفت دید، می دویدن حال در مرا تعجب با که رمضا

  
 دو که بودم گفته او به پیشتر من( درسته؟ آیند، نمی دویدن براي اینجا در زیادي پدربزرگهاي که کنم می تصور«: دادم پاسخ

  ».)دارم نوه تا
  
  ».کنند می تماشا صرفاً پیرمردها و دهیم می ترجیح را دیگري ورزشهاي ما. نه«
  
  »نه؟ هستند، شتیک تماشاي عاشق قفقاز مردم بله،«
  
  ».بگیریم کشتی هستیم، جوانتر که زمانی حداقل اینکه و. آره«
  
 فقط نه را طال مدال داغستانی گیران کشتی دیگر یکبار که وقتی باشید کرده المپیک بازیهاي در زیادي شادي که دارم انتظار«
  ».گرفتند هم بیژینگ در بلکه آتن در
  
  »آمدند؟ دنیا به داغستان خاساریورت در دو هر که دانستی می است؟ سایتیِف بوایساك و ماتیرُف ماولت منظورت«
  
  »بود؟ چه اسمش. بود نالچیک متولد که بود هم دیگر گیر کشتی یک و. دانستم می«
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  ».گرفت طال مدال بیژینگ در او. باشد خوشتُف اَسالنبِک باید منظورت«
  
 نمی را گیران کشتی تمام ملیت من. کردند کسب بیژینگ در را نقره کی و طال مدال سه داغستانی گیران کشتی که شنیدم«

  ».شدند چیره کشتی بر دیگر بار یک قفقاز مردم که آید می نظرم به اما دانم
  
  »!آمد دنیا به والدیکاوکاز شهر در گرفت طال مدال که تایمازف آرتور نام به اوزبکستان نماینده حتی بله،«
  
  »درسته؟ گرفتند، برنز و نقره مدالهاي نیز آذربایجان و قرقیزستان، قزاقستان،«
  
 بدنیا کجا در عبدوسالموف، یوسف کشتی، در تاجیکها نقره مدال صاحب که دانی می آیا اما تاجیکستان، همینطور و بله،«

  »آمد؟
  
  »!باشد قفقاز اهل احتماالً هم او که رسد می نظر به اما نه،«
  
  »!ماخاچکاال«
  
  »نیست؟ طور این است، پسند مردم قفقاز سرتاسر در بلکه داغستان، در فقط نه کشتی اما! دیگر تانیداغس یک هم باز«
  
  ».گرفتند هم طال تا دو حتی کردند، کسب مدالهایی آنها. هستند خوب کشتی در هم ها گرجی حتی مطمئناً،«
  
 از بیشتر که آنچه. بودند مدال شایسته همه. کردند کار عالی همه اما بودند متمرکز رقبا ملیت بر خیلی مردم المپیک در«

  »است انضباطشان و شخصیت است، مهم واقعاً ملیتشان
  
  »چیست؟ آنها شخصیت از منظورت اما دارند، تمرین و انضباط به نیاز آنها«
  
. کنند می شانمهارتهای تمرین و یادگیري صرف را طوالنی ساعات و روزها آنها .با انضباط کامل می شود به نتیجه می رسد«

 خاطر به که باشد چیزي تواند می هزینه مورد، این در. دارد اي هزینه پاداشی هر شود نمی حاصل انضباط بدون موفقیتشان
 تماشاي مانند استرس کم کارهاي با را وقتشان که باشند مایل شاید. کشند می دست آن از هدفشان، به تعهد و انضباط

 تواند می خود نوبه به که فعالیتها این از که کنند انتخاب باید آنها اما! بگذرانند خوابیدن زیاد حتی یا دوستان دیدار تلویزیون،
  ».کنند تمرکز است تر مهم برایشان که آنچه بر بتوانند تا دهند کاهش را آنها یا بکشند دست باشد، خوب

  
  ».بکشند دست چیزهایی از مجبورند آنها که بودم نکرده فکر هرگز قبالً«
  
 در که باشیم داشته را انضباطی همین زندگی در ما که خواهد می خدا خود واقع در. است بهایی زندگی در چیزي هر براي«

  ».شود می دیده ورزشکاران زندگی
  
  »!باشد داشته ورزش به اي عالقه خدا که کردم نمی فکر هرگز جداً؟«
  
  »کنی؟ می فکري چنین چرا«
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  ».آید می آن دانستن پست نظر به گوید می که چیزي اما گوید نمی رزشو درباره زیادي چیز قرآن خب،«
  
  »گوید؟ می چه«
  
 که کسانى براى بازپسین سراى قطعا و نیست سرگرمى و بازى جز دنیا زندگى و" که گوید می جایی در مثال، طور به«

 و سرگرمى را خود دین" که کند می کرذ کسانی از دیگر جایی در قرآن. 273"اندیشید نمى آیا است بهتر کنند مى پرهیزگارى
 انکار را ما آیات و بردند یاد از را خود امروز دیدار آنان که گونه همان پس کرد مغرورشان دنیا زندگى و پنداشتند بازى
 و نیست بازیچه و سرگرمى جز دنیا زندگى این" گوید می دیگر اي آیه. 274"بریم مى یاد از را آنان امروز] هم[ ما کردند مى

  »275"دانستند مى کاش اى است آخرت سراى] در[ همانا حقیقى زندگى
  
 و قرآن بین توافقی مورد، این در. است روحانی زندگی اهمیت بر تاکیدش نسبتاً! است گناه ورزش که گوید نمی قرآن اما«

 هم و دارد، فایده چیز  مهه براي دینداري اما است، اي فایده اندك را بدن تربیت گرچه" گوید می انجیل در که است انجیل
  »276 ".را آینده حیات هم دهد، می وعده را حال زندگی

  
  »کنیم؟ زندگی ورزشکاران همچون ما که خواهد می خودش خدا که گویی می چرا پس«
  
 را این وقتی. بینیم می ورزشکاران زندگی در که باشیم داشته را انضباطی همان ما که خواهد می او که بود این گفتم آنچه«

 مثال، براي. داشتم مدنظر شده، ستوده هم انجیل در که را ورزش مثبت هاي ویژگی از برخی ذهنم در بگویم، خواستم می
 می را مسابقه در دویدن مثال.  پروراند می را ما خدا شود، می پرورانده ورزشکار یک که همانطور که گوید می ما به انجیل

 اشتباه چیزهاي باید نیز ما شکل همین به بدود، سریعتر بتواند تا بپوشد سبکی لباس هک است الزم دونده یک همانطوریکه. زند
 از عظیم ابري چنین چون پس": است شده نوشته. بیاندازیم کنار گیرد، می را مان روحانی رشد جلوي که را مان زندگی در

 با و کنیم دور خود از پیچد، می ما پاي و دست به آسان که را گناه هر و اضافی بار هر بیایید داریم، خود گرداگرد را شاهدان
   277»".بدویم است، شده مقرر ما براي که اي مسابقه در استقامت

  
  »است؟ مسابقه یک مثل زندگی که است این منظورت آیا«
  
 مواجهه در اییشکیب و صبر از عالیتر نمونه یک سمت به را ما ادامه در انجیل از متن این اما. دیگر ورزش هر مثل یا و بله،«
 و قهرمان بر را خود چشمان": که گوید می متن همان ادامه. است مسیح عیسی یعنی همانا که سازد می متوجه ها سختی با

 ناچیز را آن ننگ و کرد تحمل را صلیب داشت، رو  پیش که خوشی آن خاطر   به که بدوزیم عیسی یعنی ایمان کامل مظهر
 کرد، تحمل گناهکاران سوي از را مخالفتی چنان که بیندیشید او به. است نشسته خدا تخت راست جانب بر اکنون و شمرد

  »278".نشوید دلسرد و خسته تا
  
 می تو. کشید رنج شدن مصلوب و شالقها از مسیح عیسی چقدر که بودم متحیر و دیدم مسیح عیسی درباره فیلمی یکبار«

 می محدود قوانین وسیله به آنها نبردهاي اینکه، حداقل: کشید رنج ما يگیرها کشتی یا بوکسر هر از بیشتر بسیار او که گویی
  »!انجامد نمی مرگ به و شود

  
 هرچند رویم، پیش به خداپسندانه زندگی در که باشد بخش الهام ما براي تواند می مسیح عیسی ي نمونه پس. است درست«

. کرد خواهند کژفهمی و مخالفت کند، آشکار را آنان زندگی تاریکی و کثافت ما، زالل زندگی خواهند نمی که افراد برخی که
 دوست نور از بیش را تاریکی مردمان اما آمد، جهان به نور که است این در محکومیت و": است شده نوشته انجیل در

 کارهایش مبادا آید، نمی نور نزد و دارد نفرت نور از آورد می جا به را بدي که آن هر زیرا. است بد اعمالشان که چرا داشتند،
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 انجام خدا یاري   به کارهایش که شود آشکار تا آید می نور نزد آورد می عمل  به را راستی که آن اما. گردد رسوا شده، آشکار
  »279".است شده

  
  ».شوم نمی متوجه را منظورت دارد؟ ورزش به ارتباطی چه این اما«
  
 توانیم می رساندند، پایان به را مسابقه و آوردند تاب آخر به تا که اديافر نمونه دیدن با ما ماراتون، دو مسابقه یک در«

 آسان آلود، گناه هاي وسوسه از است پر که کرده سقوط دنیاي در طریق همین به. بگذریم پایان خط از که شویم برانگیخته
 مخالفت تو با آنها دهی، در تن ردیگ افراد فاسد استاندارهاي به نخواهی اگر. باشیم داشته راستی و پاك زندگی که نیست

 می که ما ورزشکاران. کرد خواهد مال بر را شان زندگی نادرستی و فریبکاري تو، عادل و درست زندگی که چرا کرد خواهند
 نیز حریف بر که است الزم بلکه شوند، متحمل را تمرین و انضباط که مجبورند تنها نه ببرند، المپیک  در را طال مدال خواهند

 نیروهاي برابر در روحانی جنگ آن در و هستند شریرش خادمان و شیطان که داریم روحانی حریف یک نیز ما. شوند یرهچ
  ».باشیم داشته درستی پرورش و انضباط نیز ما که است الزم تاریکی،

  
  »گیریم؟ می مدال شیطان با کشمکش در ما آیا انجامد؟ می کجا به این خب،«
 در بار اولین براي که المپیک بازیهاي اصل در اما کنند می دریافت مدال قهرمانان المپیک، بازیهاي در هامروز. بله لحاظی، از«

 پیروزي نشان براي بو درخت گل تاج از ها رومی 280.شد می اهدا زیتون هاي شاخه از گلی تاج شد، برگزار باستان یونان
 تاج یا گل هاي تاج این به مختلفی جاهاي در انجیل 281.گرفت تنشأ پادشاهان گذاري تاج رسم اینجا از. کردند می استفاده

 مثال طور به. داد خواهد پاداش کنند، می پیروي را مسیح عیسی وفادارانه آنانیکه به خدا که گوید می و کند می اشاره قهرمانی
 آید، بیرون سربلند آزمایش بوته از چون زیرا دهد، می نشان استقامت آزمایشها در که آن حال  به  خوشا": که است شده نوشته

 عیسی وفادار پیرو یک که است خاطر این به. 282".است فرموده وعده خویش دوستداران به خدا که یافت خواهد را حیاتی تاج
 پارسایی تاج اکنون و ام داشته محفوظ را ایمان و ام رسانده پایان به را مسابقه... ": که بنویسد عمرش اواخر در توانست مسیح

 که آنان همه به بلکه من، به نه تنها - کرد خواهد عطا من به روز آن در عادل، داور آن خداوند، که تاجی است، آماده رایمب
  »283".اند بوده او ظهور مشتاق

  
 می تصور گیرند؟ می نقره و طال معادل روحانی مدالهاي اند، کرده را تالش بیشترین آنانیکه تنها که است این منظورت پس«

  ».باشیم نداشته شانسی ما اکثر که کنم
  
 و ها سختی رغم علی که شود می داده آنانی به است، المپیک طالي مدال معادل که – بو برگ گل تاج یا تاج این واقع در«

 خالفبر. ببریم را جایزه تا کنیم تحمل را ها سختی که شویم آماده باید ما امروزي، ورزشکاران همانند. ند بوده وفادار دشواریها
. گیرند نمی جایزه شوند می اول آنانیکه فقط و دارد وجود رساتند می پایان به را مسیر که آنانیکه تمام براي اي جایزه المپیک،

 و داد اي وعده ،کردند می زندگی فعلی ترکیه در که مردمی به مسیح عیسی. دهد می جایزه اند، نکشیده دست آنانیکه به خدا
 و شوید آزموده تا انداخت خواهد زندان به را شما از برخی ابلیس که باش باخبر. مترس کشید، خواهی که رنجی از": گفت

  » 284".بخشید خواهم تو به را حیات تاج من که بمان وفادار جان پاي تا لیکن. دید خواهید آزار روز ده
  
  »!است سخت جان؟ پاي تا«
  
 چگونه اکنون که بگیریم تصمیم ابدیت پرتو در باید ما از یک ره! است ابدیت در زندگی سوي به است درگاه تنها مرگ اما«

 تحمل را سختی که داریم تمایل آیا بدویم؟ خواهد می خدا که راهی در زندگی مسابقه در که داریم تمایل ما آیا. کنیم زندگی
  »دهد؟ یم ماند می پایدار آخر به تا آنانیکه به خدا که آوریم بدست را ابدي جایزه بتوانیم تا کنیم

  
  »است؟ آسمان به دسترسی براي چیز تمام این آیا اما است، چیز یک پایداري بله،«
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 باالبردن منظور به ورزشکاران اگر. کند می دریافت را جایزه قوانین از اطاعت با تنها که ورزشکار یک همانند صرفاً نه،«

 از را شان جایزه باشند، کرده تقلب و ببرند را مسابقه راگ حتی. رفت خواهند کنار مسابقات دور از کنند، دپینگ علمکردشان
 در قوانین این. کنیم رعایت کرده ایجاد همه نیکی براي خدا که را زندگی قوانین باید نیز ما طریق همین به. داد خواهند دست
  ».است شده داده شرح خدا مقدس کتب

  
 واقعاً! نکن را کار آن بکن، را کار این! کنیم زندگی گفته بشکت در خدا که قوانینی تمام با مطابق که است سخت خیلی اما«

  ».است ممکن غیر
  
 نمی مدال کتاب در قوانین کردن رعایت با صرفاً ما ورزشکاران! داریم روحانی مربی یک به نیاز ما که است همین خاطر به«

. بگیرد نتیجه بهتر که کند می کمک او به و اندم می ورزشکار کنار در که دارند جسمانی آمادگی مربی یک به نیاز آنها! گیرند
 ورزشکار یک همانند. کند می تصحیح را ورزشکار اشتباهات حال عین در و کند می تشویق خوب عادات به را ورزشکار مربی،

 کمک ما به تا فرستد می را القدسش روح خدا طریق همین به صالحیت، سلب جایزه بردن از و دود می قوانین طبق بر که
  ».کنیم زندگی خواهد می خدا که آنگونه که کند
  
  ».کنیم زندگی بهتر که کند می کمک ما به خدا که بودم نشنیده حاال تا هرگز«
  
  :گفت خدا از را کالم این مسیح عیسی زمان از قبل قرن چند نبی ارمیاي«
  
  :گوید می خداوند"
  :بست خواهم اسراییل خاندان با ایام آن از پس که عهدي است این«

  نهاد، خواهم ایشان باطن در را خود شریعت
  نگاشت، خواهم دلشان بر و
  بود، خواهم ایشان خداي من و
  .بود خواهند من قوم ایشان و
  

  داد، نخواهد تعلیم رشبراد به یا همسایه به کسی دیگر
  »"!بشناسید را خداوند" گفت نخواهد و

  گوید، می خداوند زیرا
  شناخت، هندخوا مرا بزرگ و خُرد از همه«
  آمرزید خواهم را ایشان تقصیر که رو آن از
  285"».آورد نخواهم یاد به دیگر را گناهانشان و
  

 را مردم گناهان که دهد می وعده خدا که گویی می! است عالی اي وعده این همینطوره؟ واقعاً«: گفت میان این در رمضا
  »! آورد نخواهد یاد به را آنها حتی و آمرزید خواهد

  
 را اشتباهاتت سازد، پاك را تو که بخواهی خدا از و کنی دعا االن همین توانی می! گوید می کالم که است چیزي این«

 ما باطن در را خود شریعت که دهد می وعده خدا. است فراتر هم این از حتی اما. نیاورد یاد به دیگر را گناهانت حتی و ببخشد
 عیسی. دهد می رخ طور چه این که داده توضیح مسیح عیسی کند؟ می را کار این طور چه او. بنگارد دلهایمان بر و بگذارد
 یعنی مدافع، آن": گفت او. بیاموزد ما به را خدا راه و کند زندگی ما با تا فرستد می را القدسش روح که داد وعده مسیح
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 یادتان به گفتم، شما به من آنچه  هر و تآموخ خواهد شما به را چیز همه او فرستد، می من نام به را او پدر که القدس، روح
  »286".آورد خواهد

  
 باید ما از یک هر که پرسشی. فرستد می روحانیمان زندگی براي مربی یک عنوان به را القدس روح که داد وعده مسیح عیسی
 اگر. خیر یا بشود ما نیروحا مرشد یا مربی که کنیم دعوت خدا القدس روح از که مایلیم آیا که است این بیاندیشیم اش درباره

  .کند کمک را ما کار این در که بخواهیم او از و کنیم صحبت خدا با خودمان کالمات با توانیم می اکنون خواهیم، می را این
  
 من به نمونه یک توانی می. ام گرفته یاد که دانم می را دعاهایی کلمات فقط من. بگویم باید چه او به که دانم نمی واقعاً«

  ».بگویم چه که دهی نشان
  
  :کنی دعا گونه این توانی می خواهی، می اگر«
  

 منضبط المپیک ورزشکار یک اندازه به من اما باشم، داشته منضبطی و خداگونه زندگی که خواندي مرا تو قدوس، خداي
 را القدست روح که مکن می خواهش. ببخش مرا لطفاً. ام نکرده زندگی تو قوانین طبق بر و ام شده قاصر تو از من. نیستم

 و استانداردها طبق بر که خواهم می. بیاموزد من به را محبتت و راستی قدوسیت، راههاي و کند زندگی من در تا بفرست
 را آن و بگیر دستانت در مرا زندگی لطفاً. نکنند درك درست مرا دیگران اگر حتی و ببینم آزار اگر حتی کنم، زندگی تو راستی

  ».کنم زندگی تو راه در بلکه خودم، راه در نه تا کن، متحول
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  15 فصل
  فرشتگان: داغستان

  
 مسیر. کنم سفر قفقاز کوههاي قلب به جنوب سمت به تور، اتوبوس یک با توانستم بالکار،-کاباردینو جمهوري در نالچیک از

 به کابین تله با توانستم می که یمکرد توقف پارکینگ در سرانجام. رفت می باالتري ارتفاعهاي به رفته رفته که بود زیبایی
 می دیده مجاور کوهستانی منظره از خوبی نماي آنجا از که نشستم اول جایگاه در و کردم پرداخت را کرایه. بروم کوه باالي

 و بودند گرمی و خوب بلوزهاي. داد نشان من به فروش براي را دستبافتی ابریشمی بلوزهاي و آمد من پیش خانمی. شد
 دوباره نگاهی برگشت هنگام احتماالً و کنم می فکر آن به راجع بعداً که گفتم او به. بودند مرتفعی مکانهاي نینچ مخصوص

  . اندازم می لباسها به
  

 ناشی کسالت مراقبت که بود داده هشدار مسافرین به اتوبوس راننده. رفت می باالتر ارتفاعات به که بود هم دیگري کابین تله
 چنین دیدن فرصت نباید که کردم حس. نشوید دوم کابین تله سوار اید، نرفته باال ارتفاعاتی چنین به قبالً اگر و باشید ارتفاع از

 تصمیم خاطر این به و بودم کرده زندگی بلند نسبتاً ارتفاعات در قبالً من حال، هر به! بدهم دست از را انگیزي شگفت منظره
  .بروم باال که گرفتم

  
 در اصلی جواهر البرز. است قفقاز در قله بلندترین البرز کوه. شد می دیده البرز کوه از سرتاسري نمایی مسیر، اعارتف باالترین از

  .بود کوه شکوه با هاي قله از تاجی
  

 براي اغلب و زدند می حلقه آن دور ابرها گرچه بیاندازم، باشکوه قله این به نگاهی که داشتم را شانس این که بودم خوشحال
 می روحانی واقعیات به اجمالی نگاهی ما. است آن شبیه نیز روحانی امور از ما تجربیات اوقات بیشتر. پوشاندند می را آن مدتی

 پشت که کننده متحول لحظات همان وجود، این با. شود می پوشیده روزمره زندگی "ابرهاي" با واقعیات آن دوباره اما اندازیم
  .دهد تغییر زندگی از را مان کلی نگاه توانند می که ماند می جاي به ارزش با اي حافظه چونهم بینیم، می را پوشاننده ابرهاي

  
 این به روسها که است باشکورت ملیتاً او. افتاد اتفاق ایرینا نام به دوستانم از یکی براي بار یک اي کننده متحول لحظه چنین
  .دانست می خدا یب را خودش او مذهبی لحاظ از اما گویند، می باشکیرز قوم،

  
 که هنگامی در فرشته. بود دیده اي فرشته که چرا هست خدایی که دارد ایمان اکنون که گفت و زد تلفن من به ایرینا روز یک

 ترسیده او ابتدا در. بود او دادن تسلی و محافظت حال در فرشته که کرد احساس ایرینا. زد می بال بال او دور به بود بیمار او
 به. است شده اغفال او که کنند فکر یا بخندند او به آنها که ترسید می زیرا کند تعریف دوستانش براي را اش بهتجر که بود
 می جدي را او و کند می درك را او که کند صحبت کسی با خواست می زیرا بزند تلفن من به که گرفت تصمیم او خاطر، این

  .گیرد
  

 به او. باشد داشته ایمان باید دیگر چیز چه به که دانست نمی اما دارد وجود خدایی که آورد ایمان تجربه این طریق از ایرینا
 تجربه وجود، این با)! تعمیدي مسیحیان شاخه( باپتیست یک یا و شود بوداییست یک آیا دانست نمی که گفت خودش زبان
 رابطه یک وارد او سرانجام. کند فکر پرسشها این درباره باز ذهن با و کند مقدس کتب خواندن به شروع که شد باعث اش

  .کرد تجربه را روحش شدن پاك و بخشودگی حس و شد خدا با شخصی
  

. دارند بالهایی که شد می دیده ها فرشته از که بود رایجی تصاویر مشابه که بود اي فرشته دیده او آنچه که داد تشخیص ایرینا
 که دید را فرشتگانی نبی اشعیاي. دارند تفاوت هم با نیز ظاهر در که سدر می نظر به و دارند وجود فرشتگان از مختلفی اقسام
  :کند می توصیف اینطور را رویایش و داشتند بال شش
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 هر. بودند ایستاده سرافین او فراز بر. بود ساخته پر را معبد ردایش دامنِ و بود نشسته رفیع و بلند تختی بر که دیدم را خداوند"
 یک هر. کرد می پرواز نیز بال دو با و را، خود پاهاي بال دو با پوشانید، می را خود روي بال دو با: شتدا بال شش آنها از یک

  ».است مملو او جالل از زمین تمامی لشکرها؛ خداوند است قدوس قدوس، قدوس،«: گفت می داده، در ندا دیگري به آنها از
  .بود آکنده دود از خانه و لرزید می کرد می ندا که او آواي از آستانه هاي پایه
 چشمانم و ساکنم، لب ناپاك قومی میان در و هستم لب ناپاك مردي که زیرا! ام شده هالك که من بر واي«: گفتم پس

  287"»!است دیده را لشکرها خداوند پادشاه،
  

 جالب. بودند خدا پرستش مشغول زمان آن در و هستند نزدیک خدا به که بودند همانی شدند توصیف اینجا در که فرشتگانی
 من به کرد، می فکر متن این درباره که قرقیزي خانم یک. "پوشانیدند می را خود روي" خود بال دو با فرشتگان این که است
 که بود حیرت در او. گذارند می خود صورت بر را خود دستان دعا از پس که است مرکزي آسیاي سنت به شبیه این که گفت
  .آید می یشهر همان از سنت این شاید

  
 ي نمونه. هستند معمولی انسان یک مثل و بال بدون فرشتگان از برخی. شوند نمی ظاهر ما بر شکل این به فرشتگان همه اما

 کردم دیدار را نورالدین نام به لَک مردي آنجا در. دادند گزارش من به کردم سفر داغستان به که هنگامی را فرشتگانی چنین
 طرز به سپس و کرد کمک من به اي منتظره غیر طرز به اي غریبه بودم، نیاز در که هنگامی هک کرد تعریف برایم که

  :است شرح این به داستان این. شد ناپدید مرموزي
  

 نمی اما بایستد پا سر که کرد سعی. شکست پشتش و کرد سقوط بدي طرز به سیدالدین پسرم شبی«: داد شرح نورالدین
  ».بود ساله هفت- شش او زمان آن در. دش ناتوان او پاهاي. توانست

  
 و دادم می انجام مقطعی کارهاي سري یک و بودم بیکار موقع آن در من... بود او با همسرم و شد بستري بیمارستان در«

. بفروشیم را آپارتمانمان که بودیم مجبور بیمارستان هزینه پرداخت براي. نداشتیم زیادي درآمد پس بود، آرایشگر یک همسرم
 پنجاه- چهل حدود. رفتم آنجا به غروب شنبه پنج یک هم من. کرد خواهند دعا سیدالدین براي شان جلسه در که گفت دوستی

 مسیح عیسی که داري ایمان آیا" که گفت او گفتم، او به را مشکلم وقتی. کرد معرفی شبان به مرا دوستم و بودند آنجا نفر
 و رفتم مسلمانها پیش سپس. کرد من از سوالی چنین چرا که پرسیدم او از و است بدخلق او که کردم فکر است؟ همه آفریدگار

  »".کنند کمکی که آمد نمی نظر به هم آنها اما کردم کمک طلب ایشان از
  
 دانستم نمی. کرد خواهد دعا مسیح عیسی نام در که گفت من به شبان. برگشتم کلیسا به دوباره رفتم مسجد به اینکه از پس«

 او زیرا کردم تحمل صبورانه اما بگذارد من بر را دستانش دعا هنگام در خواستم نمی. شدم نمی متوجه اما شد خواهد چه که
 پسرم بر و دارد قرار من بر لعنتی که کرد دریافت اي مکاشفه زنی بودند، دعا حال در که هنگامی. کرد می کمک من به داشت

. کرد خواهند دعا پسرم براي هم و خودم براي هم که گفتند آنها. کنی دعا آن رايب باید خداست، طرف از اي مکاشفه اگر. نبود
 می که چیزي تنها دانم، نمی را شما دعاهاي من": دادم پاسخ. "بخواهی خدا از باید هم خودت" که گفت من به نیز شبان
 تو قلب صداقت و خلوص او براي اما ندارد، خاص کالمات به نیازي و خداست او": گفت او ".است عربی عبادي دعاهاي دانم
 که دانستم نمی. کردم دعا متعال خداي سوي به بودم، تنها بار اولین براي که وقتی برگشتم، خانه به وقتی بعداً ".است مهم

 مسیح عیسی نام در اهللا،": بود نومیدانه فریادي که آوردم زبان بر را بود قلبم در که را آنچه و زدم زانو صرفاً. کنم دعا چگونه
  »".یابد نجات پسرم که خواهم می مسیح عیسی نام در شنوي، می اگر. شود علیل پسرم که خواهم نمی

  
 کردند، می قبول را ما نقدي یا شامپاین، شکالت، هدایاي بیمارستان کارکنان داشت، وجود بیمار بهبودي از امیدي اندك اگر«
 دستشان از کاري هیچ. نیست او براي امیدي که کردند می فکر آنها که داد می نشان این. پذیرفتند نمی را ما هدایاي آنها اما
 قوتم شیره که کردم احساس و شدم تخلیه احساسی لحاظ از زمان آن در. دهند انجام سیدالدین براي بتوانند که آمد نمی بر

  ».شد کشیده هم
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 مدت که بودیم مجبور ما اما،. بزدایند را خونی ورم و دهند انجام را عمل که کنند می تالش که گفتند جراح پزشکان سپس«

 عالی مقامات دیگر و بهداشت وزیر امضاهاي که بود این داد انجام سریعتر را عمل شد می که راهی تنها. بمانیم منتظر زیادي
 و بود شده نوشته آن رد ضروري عملیات جزئیات که دادند من به را کاغذي تکه. بگیرد قرار اولویت در او درمان تا شود گرفته

. بود اول جهانی جنگ زمان مثل او لباس. آمد نزدیکم قدیمی لباس با مردي ناگهان که کردم می نگاه آن به بیمارستان در
. کنم کار چه دانستم نمی. رفت آنجا از کاغذ با باشم داشته العملی عکس فرصت آنکه از پیش و قاپید دستم از را کاغذ ناگهان

. بمانم منتظر پله راه کنار کوریدور در همانجا که باشد بهتر شاید کردم فکر و رفته کجا به شخص این که نداشتم اي ایده هیچ
 و کردم کاغذ به نگاهی. رفت پایین سمت به راهرو از و گذاشت دستانم در را کاغذ و آمد من نزد شخص همان بعد، مدتی

 کاغذم که است مردي همان این«: گفتم و برگشتم دوستم سمت! دیدم آن روي را ارشد پزشکان دیگر و بهداشت وزیر امضاي
 کنیم باز را درها خواستیم وقتی اما بود در سه راهرو انتهاي در! نبود آنجا کسی کردم نگاه راهرو پایین به وقتی اما» گرفت را

  »!بودند قفل سه هر که دیدیم
  
 فامیل یا دارم باالیی بسیار نفوذ احتماالً من که داشتند اظهار آنها م،داد نشان بیمارستان کارمندهاي به را کاغذ وقتی بعداً«

 جلسه به آن از بعد اما بودند، نکرده کمک من به خویشاوندانم از کدام هیچ! نبود طور این اما هستم، دولتی مقامات از یکی
  ».کردند دعا پسرم و من براي دوباره آنها. کردم تشکر دعاهایشان خاطر به آنها از و بازگشتم مسیح عیسی پیروان

  
 نزدش که دید را شخصی او اما شد، بسته بخش آن درهاي کنند، عمل را سیدالدین بخواهند دکترها آنکه از پیش روز یک«

 درخشان خیلی زیرا ببیند را مرد آن چهره توانست نمی سیدالدین. آمد می بیرون شخص آن لباس از اي کننده خیره نور. آمده
 خواهم شفا را تو خودم. نباش نگران": گفت پسرم به او. کرد نمی حس را دردي هیچ کرد، نگاه مرد آن به پسرم وقتی. بود
 ناگهان "!ام یافته شفا من: نشوید من مزاحم" گفت کنند عمل را او داشتند قصد که بعد روز. رفت بیرون مرد آن سپس "داد

 است شرایطی چنین در که را کسی توانست نمی زیرا انداختند عقب به را جراحی عمل دکتر. شد بلند و کرد حرکت پاهایش
  ».کند عمل

  
 آن، از بعد. بود شده ناپدید پسرم فقرات ستون تورم دهند، انجام را افتاده تعویق به عمل که بود شده تعیین که روزي از پیش«

 عکس بار 8 روز همان در! کنند پیدا تندنتوانس اي شکستگی هیچ و گرفت X اشعه پسرم فقرات ستون از دوباره بیمارستان
 دستشان از همسرم. باشد فاصله ماه شش ها عکس بین باید می معمول طور به زیرا است ممنوع کار این معموالً که گرفتند

 نمی اما کنند، پیدا را شکستگی بودند خواسته که دادند پاسخ آنها. گیرید می X اشعه اینقدر چرا که پرسید و بود عصبانی
  »!نداشت وجود اي شکستگی هیچ زیرا کنند پیدا توانستند

 و آموزشی وسایل برایش که خواست من از پسرم. شدند شادمان بسیاري. گفتم مسیح پیروان جلسه در را موضوع این«
 خوشحال خیلی سیدالدین. خریدم را آنها خودم هزینه با و کردم موافقت اما بود گران من براي قیمتش. بخرم ورزشی تجهیزات

 به که خواستم بیمارستان پرسنل از یکی از و ببرم، غذا پسرم و همسر براي تا رفتم بیمارستان به بعد نیم و ماه یک. شد
 مواظب او که کردم فکر ابتدا. داشت کنارش در را دیگري کس اما آمد او سرانجام. بیاید مالقات اتاق به تا بزند تلفن همسرم

: گفت مالیمی صداي با زد می لبخند حالیکه در همسرم! است خودم پسر او که ندادم تشخیص و است دیگري شخص بچه
  »!رود می راه دارد او بینی، می
  
 او اکنون اما بودند ضعیف هایش ماهیچه ابتدا در. کند بلند را پاهایش توانست و شد بهتر و بهتر پسرم رفتن راه آن، از پس«

  ».هستند نرمال او پاي دو هر اکنون هک گفتند دکترها. بپرد و بدود تواند می
  

 از. گرفت را امضاها تمام و برداشت را کاغذش که پرسیدم مردي درباره او از رسانید، پایان به را داستانش نورالدین آنکه از پس
  »بود؟ فرشته یک او که کنی می فکر آیا«: پرسیدم نورالدین
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  ».کنم می فکر طور این. بله«: داد پاسخ
  
 گاهی که است روشن مقدس کتاب از اما. نبود باشد داشته بال که سفیدپوش اي کلیشه شکل آن به فرشته رد،مو این در

 خوانیم می ابراهیم حضرت با رابطه در تورات در مثال، براي. فرستد می معمول انسان یک شکل به را فرشتگانش خدا اوقات
 تا رفتند مهمانان این از تا دو. هستند فرشته که شد مشخص سپس اما بودند انسان شکل به که کرد پذیرایی مهمانانی از او که

 و لوط براي مهمانان این. دهند نجات شود، نابود سدوم شهر آنکه از پیش اش خانواده با را لوط یعنی ابراهیم حضرت برادرزاده
 آن خدا که بودند طبیعی مافوق تداراق و قدرت با فرشتگانی آنها حقیقت در اما بودند معمولی مردان شبیه سدوم شهر مردمان
  288.کنند کمک لوط به بتوانند تا بود داده آنها به را قدرت

  
 289"شوند؟ می فرستاده نجات آینده وارثان به خدمت براي که نیستند خدمتگزار روحهایی جملگی آنها مگر": گوید می انجیل

. شوند نمی دیده معمول انسانهاي توسط معموالً اما دکنن می خدمت مختلف طریقهاي به که هستند خدا خدمتگزاران فرشتگان
 خدا دیگر، مواقعی در. ببینیم اطرافمان در را فرشتگان پرجالل حضور تا بگشاید را چشمانمان خدا که دارد امکان گاهگاهی اما

  .رسانند کمک ما به خاص طریقهاي به تا بفرستد هستند انسان شباهت به که را فرشتگانی است ممکن
  

 انسانها هم دهد می اجازه که است گونه این خدا عظیم محبت. نیستند روبات آنها. دارند انتخاب حق انسانها مانند نیز تگانفرش
 خدا ضد بر که کردند انتخاب فرشتگان از برخی. خیر یا کنند خدمت و پرستش را او خواه که کنند انتخاب فرشتگان هم و

 نامهاي به مختلف زبانهاي در او دست هم فرشتگان و است شیطان آنان سردسته. دشدن افکنده بیرون بهشت از و کنند شورش
  :است شده نوشته انجیل در. شوند می شناخته خبیث ارواح و شریر ارواح جن، دیو،

  
 پیکار به آنان برابر در فرشتگانش و اژدها و جنگیدند اژدها با فرشتگانش و میکائیل. درگرفت آسمان در جنگی ناگهان و"

 که کهن مار همان شد، افکنده زیر به بزرگ اژدهاي. دادند دست از آسمان در را خود پایگاه و خوردند شکست اما ایستادند،
  290".شدند افکنده زمین به فرشتگانش هم و او هم. کشاند می گمراهی به را جهان جمله و دارد نام شیطان یا ابلیس

  
 منعکس نیز ما دیدنی دنیاي در کشمکش این. دارد وجود نیز شر و خیر ايقدرته بین کشمکشی روحانی، نادیدنی دنیاي در

 به کرد؟ خواهیم شورش خدا راههاي ضد بر یا کنیم خدا اقتدار تسلیم را خودمان که خواهیم می آیا. داریم انتخابی نیز ما. است
 فرشتگان و خدا صف در را انخودم یا شویم ملحق خدا ضد بر شیطان شورش به که کنیم می انتخاب آیا دیگر، عبارت

  .است خودمان با انتخاب داد؟ خواهیم قرار مقدسش
  

 شیطان. شوند روانی یا جسمی بیماري باعث مثالً بگذارند، تاثیر ما بر مختلفی هاي شیوه به توانند می "خبیث ارواح" یا دیوها
 شیطان که است خاطر این به. کنیم خدمت جهنم رد را او آسمان، در خدا با مشارکت از بردن لذت جاي به که خواهد می ما از
  . بمیریم گناهان آمرزش و خدا با واقعی اي رابطه شناخت بدون که خواهد می ما از
  
 بیرون مردم از را خبیث ارواح که دارد اقتدار جهان این در کسی چه. کند نمی رها پشتیبان بی شیطان برابر در را ما خدا اما

 برگرداند؟ حیات به و کند زنده را مردگان تواند می آنکه کیست دهد؟ شفا را گرفته نشات پلید ارواح زا که بیماریهایی یا کند
 مسیح، عیسی نام در. است کرده سهیم دارند تعلق او به آنانیکه با را) اقتدار( این او اما دارد، را اقتدار این مسیح عیسی تنها

  .آورد اینجا به ما براي را آسمان پادشاهی تا آید می مسیح عیسی و شوند رانده بیرون مردم از توانند می دیوها
  

. کنید فکر کرد تعریف پسرش شفاي درباره نورالدین که داستانی به دوباره 291.سازد باطل را ابلیس کارهاي تا آمد مسیح عیسی
 بود؟ فرشته یک هم او رخشید؟د می قوي نوري با لباسهایش و کرد دیدار را نورالدین پسر که بود کسی چه که کنید می فکر
 خدا» .داد خواهم شفا را تو خودم من«: گوید می که دارد وجود اي نشانه گفت سیدالدین با کننده عیادت این که سخنانی در

. فرشتگان نه و دهد می شفا که خداست اما آورند ارمغان به مردم براي را سالمتی و صلح تا بفرستد را فرشتگانش تواند می
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 به اگر آورید، جا  به است درست او نظر در را آنچه و دهید  فرا گوش خدایتان خداوند صداي به دقت به اگر": گوید می خدا
 شما بر کردم دچار بدان را مصریان که را بیماریهایی از هیچیک نیز من آورید، جا  به را او فرایض تمام و کنید توجه او فرامین

. باشد فرشته یک از بزرگتر کسی باید کننده عیادت این بنابراین 292".هستم شما هندةشفاد یهوه من زیرا کرد، نخواهم نازل
 و یعقوب و پِطرُس عیسی، ...": اندازد می انجیل از متن این یاد به مرا کند می اش کننده عیادت از سیدالدین که توصیفی
 دگرگون او سیماي ایشان، حضور در آنجا، در. برد خلوت به بلند، کوهی فراز بر خود با را آنان و گرفت  بر را یوحنا برادرش

 برابر در الیاس و موسی هنگام، این در. بود شده سفید نور، همچون اش جامه و درخشید می خورشید چون اش چهره: شد
  293".پرداختند گفتگو به عیسی با و شدند ظاهر ایشان چشمان

  
 حقیقی ذات بر اجمالی نگاهی او پیروان موقع، این در اما آمد یم نظر به نیز معمولی انسان یک شکل به مسیح عیسی معموالً

 مثل لباسهایشان اما،. زیستند می مسیح عیسی از پیش قرنها که کرد می صحبت ایلیا و موسی بزرگ، پیامبر دو با او. داشتند او
  .نبود کننده خیره و سفید مسیح عیسی لباسهاي

  
 گناهان، کردن پاك از پس او": که است شده نوشته. است فرشتگان از رگتربز او حقیقت در اما نبود فرشته مسیح عیسی

 مقامی از برد، میراث به فرشتگان از برتر نامی که اندازه همان به پس. بنشست برین عرش در کبریا مقام راست دست  به
  294".شد برخوردار نیز آنها از واالتر

  
. کرد زندگی ما میان و شد انسان کوتاه مدتی براي اما است، نشسته خدا راست دست در و است آسمان در اکنون مسیح عیسی

 اما 295.خواند می فرا  خود به کمک براي را فرشته هزاران خواست، می اگر که داشت را اقتدار این او مدت، این طول در
 انتخاب ما خاطر به زیرا کرد می فکر ما صالح به او دیگر، دالیل تمام از باالتر چرا؟! نکند استفاده اقتدار آن از که کرد انتخاب

  .دارد نگاه خود در را گناه بی و پاك مسیحِ عیسی نتوانست هم جهنم حتی 296!شود وارد ابلیس قلمرو به داوطلبانه که کرد
  

  :دهد می توضیح شکل این به را موضوع این انجیل
 ابلیس یعنی مرگ قدرت صاحب خود، مرگ با تا شد سهیم اینها در نیز او برخوردارند، خون و جسم از فرزندان که آنجا از"
 فرشتگان، نه او که است مسلّم زیرا. سازد آزاد اند، برده سر   به مرگ از ترسِ بندگی در عمر همه که را آنان و کشد، زیر به را

  297".دهد می یاري را ابراهیم نسل بلکه
    

 مرگ رنج از که  چرا است، شده نهاده سرش بر اکرام و جالل تاج اکنون" او و برخیزانید مردگان از را مسیح عیسی خدا
  298".بچشد را مرگ طعم همه براي خدا فیض حسب  بر تا گذشت

  
 اگر. کنیم زندگی دارد تمایل خدا که راهی در بتوانیم تا سازد آزاد هایمان زندگی در شریر کار نتایج از را ما تا آمد مسیح عیسی

 را دعا این توانیم می شویم، خارج شریرش نیروهاي و شیطان نفوذ تحت زندگی زا و باشیم خدا طرف در که خواهیم می
  :بکنیم

  
 که دادم اجازه خودم به که متاسفم. هستی فرشتگان شامل هستی کل آفریدگار و هستی مطلق قادر خداي تو قدوس، خداي«
 را تو صداي تا کن آزاد شیطان دروغهاي از مرا که کنم می خواهش. دهم گوش پلید ارواح و شیطان فریبهاي و ها وسوسه به

 و مرگ با مسیح عیسی خداوند که سپاسگزارم تو از. باشم تو مقدس فرشتگان طرف در و کنم خدمت را تو خواهم می. بشنوم
 توانم می مسیح عیسی اقتدار به که تو از گذارم سپاس. شد چیره مرگ بر و یافت غلبه تاریکی نیروهاي بر مردگان از رستاخیز

 با مرا و ببخش ام شده مرتکب ام زندگی در که اشتباهاتی تمام خاطر به مرا لطفاً. شوم آزاد مرگ از ترس از و دیوها اسارت از
  ».کنم زندگی تو جالل براي و تو براي تا کن آزاد قدرتت
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  16 فصل
  پوش سفید پیامبر: آذربایجان

  
  
 قدیم، هاي زمان از که است قفقاز سمت به جنوب گذرگاه که کردم گذر دربِنت وسط از جنوب، سمت به ماخاچکاال از سفر در

 مقصدم به که بودم مشتاق و بودم ام زیارتی سفر اواخر در من. کرد می پاسداري را کوهها و دریا بین سرزمین باریک نوار
 خاطر این به. مهمترند کانهام از مردم. است سفر خود باشد، نهایی مقصد به رسیدن اینکه از بیشتر زیارت معناي اما،. برسم
 کرده مالقات کیسالودکس در که را تبسارانی مردي و کنم توقف ساحلی دشت امتداد در اصلی مسیر از موقتاً خواستم که است
 می زندگی کوهستانی روستاي یک در او. کنم دیدار او با باشم داشته را فرصتش اگر که بود خواسته من از او. ببینم را بودم
  .برد روستایش به مرا ماشینش با و کرد مالقات من با رسیدم دربنت به اینکه از پس اام کرد

  
 گله که شویم منتظر و کنیم توقف که شدیم مجبور هم بار یک. بود انداز پردست و خاکی جاده، آخر کیلومتر شصت- پنجاه

  .کردند می یرويپ خود شبان از مطیعانه اما بود آورده بند را جاده گله. کنند عبور گوسفندان
  

 زیبایی سرود یاد به مرا همیشه این« گفت، من به برگشت من تبسارانی دوست شوند، رد گوسفندان که بودم منتظر درحالیکه
  ».ماست شبان مثل خدا گوید می که نوشت را آن داود حضرت که اندازد می زبور در
  

  :خواند بر از را دسرو این کرد شروع او باشم داشته نظر اظهار فرصت آنکه از پیش
  
  .بود نخواهم چیز هیچ به محتاج است؛ من شبان خداوند"

  خواباند؛ می مرا سرسبز چراگاههاي در
  سازد، می تازه مرا جان. کند می ام رهبري آرامبخش آبهاي نزد

  .فرماید می هدایتم درست هاي راه به خویش، نام خاطر  به و
  بگذرم، نیز وادي تاریکترین از اگر حتی

  منی؛ با تو زیرا ترسید، نخواهم بدي از
  .بخشند  می قلبم قوت تو چوبدستی و عصا
  !گسترانی می  دشمنانم دیدگان برابر در من براي اي سفره
  .سازي می لبریز را ام  پیاله و کنی می تدهین روغن به را سرَم
  بود، خواهد من  پی در ام  زندگی روزهاي تمام محبت، و نیکویی همانا

    299".بود خواهم ساکن خداوند خانۀ در دراز سالیان و
  

 و کردم باز را انجیل. است دقیق اینقدر او که نبود یادم به اما دارد دوست را مقدس کتاب من تبسارانی دوست که دانستم می
  :خواندم را بود گفته خود درباره مسیح عیسی که را کالمی آن از
 نیستند، او آنِ از گوسفندان و نیست شبان چون مزدور،. نهد می گوسفندان اهر در را خود جان نیکو شبان. نیکویم شبان من"

 گریزد، می مزدور. پراکَنَد می را آنها و برد می حمله آنها بر گرگ و گریزد می واگذاشته را گوسفندان آید، می گرگ بیند گاه هر
 گوسفندان و شناسم می را خویش گوسفندان من. نیکویم شبان من. اندیشد نمی گوسفندان به و نیست بیش مزدوري که چرا
  300".نهم می گوسفندان راه در را خود جان من. شناسم می را پدر من و شناسد می مرا پدر که گونه  همان شناسند، می مرا من
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 راه درعوض، زیارت. نیست خاص و مقدس مکان یک به سفري صرفاً ام، تبسارانی دوست با گذراندن وقت مثل نیز زیارت
 راه سان به خدا با ما رفتن راه. ماست با همیشه خدا درحالیکه نیست، من با همیشه دوستم که تفاوت این با خداست با نرفت

 از روتینی بخش آنها مسافرت. روند می شان ساالنه سفر در کوهستان بلندتر مرتعهاي به که است شبانشان با گوسفندان رفتن
 با که است فرصتی زندگی از روز هر. بیافتد اتفاق عمر طول در یکبار شاید که دباش خاص سفري صرفاً نه است، شان زندگی

  . باشد زیارت یک تواند می زندگی روز هر لحاظ، این از. برویم راه خدا
  

 پرسید من از او دوستم، با خداحافظی هنگام. برگردم آذربایجان سمت به مسیرم در ساحلی جاده به که رسید آن زمان سرانجام
  .دارم که دادم خاطر اطمینان او به. دارم را راه نقشه یاآ که
  
 من و بود بدیهی مقدس کتاب به او محبت» !داري همراهت به که ات روحانی نقشه مثل درست کردم، می فکر. بله«: گفت او

 لحاظ از اینکه تا ردک می استفاده زندگی سفر در نقشه یا راهنما کتاب همچون خدا مقدس کتب از او که این به گذاشتم احترام
 و چه یعنی زندگی که فهمید او که بود روشن خواند، می را خدا مقدس کتاب او آنجاییکه از. نشود گم اخالقی یا روحانی
  .بردارد گام خدا راههاي در چگونه

  
 چند هر. کنم طی اییتنه به باید را سفرم پایانی بخش که دانستم می و بودم، ناراحت شدم جدا اش خانواده و او از اینکه از 

  .بود من همراه بودم کرده صحبت تاجیکستان در جمشید با او درباره که راهنمایی هنوز زیرا نبودم، تنها کامالً که
  

. کردم مالقات آنها با اتوبوس در که افرادي یعنی ساخت، مهیا برایم راهم طول در را دیگري همراهان خدا این، از گذشته
 که بود آذربایجان شمال در جایی در اش خانه. کنم سپري اش خانه در را شب که کرد دعوت را من وسیف نام به آذري مردي

  .بود آذري خودش وسیف اما بودند، لزقین ملیتاً آنجا محلی مردمان از بسیاري
  

  . بود سنتی فرش یک بافتن درحال و بود نشسته بافندگی دستگاه سر همسرش رسیدیم، وسیف خانه به که هنگامی
  .کرد معرفی زائر یک عنوان به همسرش به مرا وسیف

  
  »کجاست؟ مقصدت هستی، زیارتی سفر یک در تو اگر«:پرسید همسرش

  
  ».است ابراهیم حضرت زیارتی سفر مثل من زیارتی سفر«: دادم پاسخ

  
  »رفت؟ می کجا به او«: پرسید

  
 هیچ ابراهیم کند، حرکت دیگر سرزمینی به تا خواند را رپیامب خدا اما کرد می زندگی کنونی عراق در شهري در ابتدا در او«

 کنم نمی زندگی خیمه در من. کرد می زندگی چادرنشین یک عنوان به ها خیمه در عوض در و نداشت آنجا در دائمی مسکن
 این در که بود شده هآماد او. بود زائر یک نوع از ابراهیم قلب اما،. کردید نوازي مهمان تان خانه در مرا مهربانی با شما زیرا

 نوشته مقدس کتاب در. است کرده مهیا آسمان در او براي بهتر بسیار مسکنی خدا که دانست می زیرا شود چادرنشین جهان
  :است شده

 و یافت؛ می میراث به بعدها که رود جایی به شد حاضر و کرد اطاعت شد، خوانده  فرا که هنگامی ابراهیم که بود ایمان با"
 دوش  به  خانه غریب دیار در اي بیگانه همچون موعود، سرزمین در که بود ایمان با. شد روانه رود، می کجا دانست نمی چند  هر

 بنیاد، با بود شهري انتظار چشم زیرا. شد ساکن ها خیمه در بودند، وعده همان وارث او با که یعقوب و اسحاق همانند و گردید
  » 301".خداست اش سازنده و معمار که
  

  »کجاست؟ ساخته خدا که شهري این«: پرسید و شد کنجکاو موضوع این درباره وسیف
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 است آسمان زیارتی، سفر نهایی مقصد. رسد نمی پایان به دنیا این در زیارتش که دانست می ابراهیم حضرت«: دادم توضیح

 دنیا این در زائري تا خواند می ار ما از یک هر خدا. ماست همه براي زیارت حقیقی مکان همچنین آنجا. خداست شهر که
 درآوردن انضباط به نیازمند ما زیارت. است دیگر کشوري به طبیعی سفر از تر سخت بسیار جان حقیقیِ زیارت اما باشم،

 زمین بر آنچه به نه بیندیشید، باالست، در آنچه به": دهد می فرمان ما به خدا. ماست روحهاي در پایداري و افکارمان
 مقدس شهر به تا کند می گذر مسیر در که باشد زائري یک مثل دنیا این چیزهاي به نگرشمان که خواهد می داخ 302".است
 زائرانی همچون باید ما عوض، در. شود می محو و نابود که شویم جهان این گذراي چیزهاي مجذوب ما که نیست قرار. برسد

 حقیقی معناي این.خواند می فرا آن به را ما خدا که بیاندوزیم شهري جاودانی واقعیات بر را چشمانمان و باشیم جهان این در
  ».است زیارت

  
  ».گوییم می خوشآمد بسیار مان خانه به را زائري چنین«: داد پاسخ وسیف

  
  ».باشد خانه این بر سالمتی«: گفتم جواب در
  

 می تالش و است مذهبی وسیف درچق که شدم متوجه همچنین. کردند می نوازي مهمان دستی گشاده با همسرش و وسیف
 غافل را نماز زمانهاي از برخی اوقات گاهی که کرد اقرار که چند هر آورد، جا به نماز معین زمانهاي در روز طول در که کرد
  .شود می
  

  »کند؟ صحبت تو با خدا نماز هنگام که شده حاال تا«: پرسیدم
  
  .خورد جا سوال این از وسیف که رسید نظر به

  »!نیستم پیامبر که من بگوید؟ سخن من مثل کسی با او باید چرا. خیر«: ددا پاسخ
  

  کرد می بازي صدا و سر بی قالیچه روي که افتاد وسیف کوچک پسر به نگاهم
  »نیست؟ اینطور کند، حبتص تو با صادق پسرت که داري دوست تو«: گفتم

  
 من از او که است داشتنی دوست خیلی. بزنم حرف هستند مهم برایش که چیزهایی درباره او با که دارم دوست من! البته«

  ».بدهم توضیح او براي را جوابها توانم می من و پرسد می سواالتی
  

 داشته رابطه او با تا آفرید را بشر خدا کند؟ می فکر گونه همین او با مان رابطه درباره خدا که کنی نمی فکر آیا«: پرسیدم
 و رفتند می راه عدن باغ در هم با که وقتی داشتند خدا با را صمیمی و نزدیک دوستانه رابطه آن حوا و آدم ابتدا، در. باشد

 ما از یک هر که خواهد می خدا وجود، این با. رفت دست از گناهشان خاطر به رابطه این متاسفانه اما. کردند می صحبت
  ».بسپاریم هم گوش وا به بلکه بگوییم سخن او با تنها نه و کنیم سپري او با را زمانهایی

  
 صحبت ما با بلند صداي با او آیا بشنویم؟ را خدا صداي توانیم می چطور اما. بودم نکرده فکر اینگونه هرگز«: کرد اقرار وسیف

  »کند؟ می
  
 کتب تمام ما اگر. گوید می سخن مقدس کتاب طریق از او اینکه همه از مهمتر. گوید می سخن ما با مختلفی راههاي به خدا«

 هر. داد خواهیم تشخیص گوید، می سخن قلبهایمان با که را خدا صداي بخوانیم، را انجیل و زبور، تورات، یعنی خدا مقدس
 خوب. بگوید سخن من با مقدس کتاب طریق از که پرسم می خدا از همیشه کنم، می مقدس کتاب خواندن به شروع که وقت
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 یک یا فصل یک فقط روزي اگر حتی کنیم، روزانه عادت یک را این و بخوانیم را مقدس کتاب از بخشی روز هر که است
  ».باشد صفحه

  
 فکر اما بخوانیم، شده گفته آنان طریق از را آنچه که است مهم خیلی که موافقم و گوید، می سخن انبیا طریق از خدا البته«

  ».کردي می صحبت تر شخصی چیزي درباره تو کند، می صحبت من با خدا آیا پرسیدي من از که وقتی کردم می
  
 صحبت تواند می دیگري طریق چه از خدا که کنی می فکر. گوید می سخن ما با هم تر مستقیم خدا که داشتم ذهن در. بله«

  »کند؟
  
 که چیزهایی باشد، کار در خدا دست باید کنم می فکر که افتد می اتفاق ام زندگی در چیزهایی اوقات، گاهی. نیستم مطمئن«

  ».باشد تصادفی صرفاً ندتوا نمی
  
  ».گوید می سخن نیز دیگري راههاي طریق از خدا اما«
  
  »مثالً؟«
  
  »بوده؟ نزدیک تو به خدا خاصی زمانهاي که اي کرده احساس حاال تا آیا«
  
 احساس کنم، می نگاه ستارگان به شب در که هنگامی و کوهها، در مخصوصاً هستم، طبیعت در که وقتی اوقات گاهی بله،«

  ».شوم می او اکرام محو تنها من و است بزرگ خیلی خدا که کنم می
  
 که کند می نشان خاطر ما به را حقیقت این او آفرینش. گوید می سخن طبیعت طریق از خدا قطعاً. است انگیز شگفت«

  »گفته؟ سخن تو با دیگري طریقهاي از خدا آیا. است کرده طراحی را چیز همه که هست آفریدگاري
  
  ».است سخت بیانش اما آره،.. .اوم«
  
  »کنی؟ سعی خواهی می«
  
 داشتم رویایی اما،. فهمم نمی را آن معناي واقعاً زیرا ام، نگفته هم همسرم به حتی ام، نگفته دیگري کس هیچ به این از قبل«

 صدا مرا اشاره با که آمد می نظر به. درخشید می برف مثل لباسش اما بود، پوشیده قدیمی لباس که دیدم را پیامبري آن در که
  ».کنم پیروي را او هستم مایل آیا که زد می
  
  ».کند می صحبت تو با دارد رویایت طریق از حتماً خدا. جالبه خیلی«
  
  »کیست؟ پیامبر این که دانم نمی اما بود مهربان و خوب خیلی نظر به پیامبر این«
  
 دیده دیگري مرد بر رویایی در که بخوانم را بزرگ پیامبر یک از یفیتوص توانم می. کند کمک ما به بتواند مقدس کتاب شاید«

  »شد؟
  
  »لطفاً«
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  :کردم خواندن به شروع و کردم باز را مقدس کتاب
 طال چراغدان هفت برگشتم، چون و گوید؛ می سخن من با که است صدایی چه آن ببینم تا برگردانیدم عقب به رو پس"

 گرد بر زرین شالی و داشت تن بر بلند ردایی او. مانست می انسان پسر به که دیدم را ییک چراغدانها آن میان در و دیدم،
  303".سینه

  
 پیامبر این! داشت اش سینه گرد بر زرین شالی دیدم رویایم در که پیامبري! است درست«: گفت صحبت میان در وسیف

  »کیست؟
  

 آتشِ چون چشمانش و برف، سفیدي به بود، سفید پشم چون مویش و سر": بخوانم بیشتر کم یک بده اجازه«: دادم پاسخ
 دست در و. مانست می خروشان سیالبهاي غرّش به صدایش و گداخته، کوره در بود تافته برنج چون هایش پا. بود مشتعل
 درخشش در بود خورشید چونان اش چهره و آمد، می بیرون دم  دو و برّان شمشیري دهانش از و داشت ستاره هفت راستش
  »چیست؟ توصیفات این به راجع نظرت. 304".کاملش

  
 که قسمتی اما درخشید، می سفیدي از لباسهایش اینکه درباره قسمت آن مخصوصاً دارد، مطابقت کامالً توصیفاتش از برخی«

  ».ندارد مطابقت بوده، دهانش در شمشیري درباره
  
 از دیگر جایی در. دارد خدا کالم به اشاره و باشد، لفظیا تحت اینکه تا است نمادین احتماالً قسمت، آن که کنم می فکر«

 و نفس که نافذ چنان و دم،  دو شمشیر هر از تر برنده و است مقتدر و زنده خدا کالم":  که است شده نوشته مقدس کتاب
 خدا نظر از آفرینش امتم در چیز هیچ. زند می محک را دل نیتهاي و افکار و کند می جدا نیز را استخوان مغزِ و مفاصل و روح،

  »305"است آشکار و عریان اوست، با ما حساب که او چشمان برابر در چیز همه بلکه نیست، پنهان
  
 که او چشمان برابر در" که خواندي ادامه در که چیزي اما باشد، خدا کالم از نمادي شمشیر که دهد می معنی برایم این«

 کنم توصیف را چشمانش توانم نمی. انداخت فکر به بسیار دیدم رویایم در که يپیامبر چشمان درباره مرا ،"اوست با ما حساب
  ».کرد می نگاه قلبم به داشت درست که آمد می نظرم به اما
  
  »کند؟ نگاه قلبت به دقیقاً توانست می او که کردي احساس وقتی داشتی حسی چه و«
  
 و کثافت تمام رغم علی که بود اینطور. ام شده فتهپذیر و شده محبت من به که کردم احساس. داشتم عجیبی احساس«

  ».داشت می دوست و کرد می درك مرا پیامبر آن درونم، تاریکی
  
  ».کیست پیامبر این که بدهد تو به نخی سر این شاید«
  
  ».است مسیح عیسی پذیرفت، می و کرد می محبت واقعاً را مردم که ام شنیده اش درباره که کسی تنها«
  
 زیرا بگوید، او به چیزي انسان درباره کسی نداشت نیازي " او که شده نوشته مسیح عیسی درباره دانی؟ می یگريد چیز آیا«

 به او صعود از پس زمان به مربوط خواندم برایت انجیل از پیشتر که توصیفی. 306". چیست انسان درون در دانست می خود
  ».بود آسمان

  
 که کردم احساس قلبم در بلکه بشنوم، را شفاهی کلماتی که نبود اینطور من رویاي در. بگویم تو به دیگري چیز«: گفت وسیف
  »"کن پیروي مرا. هستم راه من": گفت می من به پیامبر که بود اینطور. است شده مخابره من به کلمات این گویی
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 گفته مسیح عیسی آنچه از دیگر کالمی بگذار. کنی اش پیروي که خواند می را تو که است مسیح عیسی مطمئناً این وسیف،«
  »307".آید نمی پدر نزد من، واسطه  به جز کس هیچ هستم؛ حیات و راستی و راه من": گفت او. بخوانم برایت را
  
 چیز همه که است پیامبري او گوید؟ می او آنچه جز بکنم توانم می چه گفته، سخن من با رویاها طریق از مسیح عیسی اگر«

 باید مطمئناً است، راه او اگر و زند می صدا مرا اشاره با او اگر. پذیرد می مرا و دارد دوستم وجود این اب اما داند می را من
  ».کنم اش پیروي
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  17 فصل
  خدا کوه

  
  
 براي را گوسفند که داد توضیح وسیف. بود شده بسته درختی به ورودي در مقابل در گوسفندي وسیف، خانه بیرونی حیاط در

  .کنند می تقسیم فقرا و همسایگان با را گوشتش و کنند می قربانی را گوسفندي عید آن در که بودند خریده بزرگ عید تدارك
  

  »نیست؟ قربان عید جشن، این آیا درسته،«: پرسیدم
  
 نکُربا" گویند می تاتارها البته قربان، عید یعنی "بایرام کوربان" گوییم می ما زبانها دیگر و آذري زبان در. است درست«

  »گویند می "عیداألضحی" یا "عید" آن به عربی کشورهاي که کنم می فکر "بایرام
  
  »بگویی؟ من به عید این معناي درباره بیشتر توانی می«
  
 خدا لحظه، آخرین در اما. کند تقدیم قربانی یک همچون را پسرش خواست می ابراهیم حضرت که است این دانم می آنچه«
 نگاه باال به ابراهیم حضرت. است کرده مهیا جایگزینی خودش خدا زیرا نکشد را پسرش که گفت او به و کرد صحبت پیامبر با

 کردن قربانی با ما که است خاطر این به. کرد قربانی پسرش عوض در را او و افتاده گیر بوته یک در که دید را قوچی و کرد
  ».آوریم می یاد به را واقعه این گوسفند یک

  
 و است مهم قدر این االن براي حتی واقعه این که کنی می فکر چرا. هستی آشنا مقدس کتاب با خوبی به تو که است روشن«

  »شود؟ می گرفته جشن نفر ها میلیون توسط هنوز بعد، سال هزاران
  
 می انجام پرستها بت از برخی که کاري همانند خواهد، نمی انسانی قربانی خدا که است این خاطر به که برم می گمان«

  ».دادند
  
  ».دارد هم عمیقتري معناي کنم می فکر اما است، درست لحاظ این از«
  
  »چیست؟«
  
 است حقیقتی این. بمیرد که نباشد مجبور ابراهیم حضرت پسر تا است کرده مهیا را جایگزینی خدا که است این مهم حقیقت«

  ».هستیم ابراهیم حضرت پسر همانند ما از یک هر زیرا است، مهم بسیار ما از یک هر براي که
  
  »هستیم؟ ابراهیم حضرت پسر همانند چطور ما«
  
  »باشد؟ نکرده گناه هرگز که شناسی می را کسی آیا«
  
  ».گناهکاریم نوعی به ما همه نه،«
  
 نوشته سمقد کتاب در. مرد روزي او و شد فناپذیر او کرد گناه آدم یعنی انسان اولین وقتی. انجامد می مرگ به گناه اما! دقیقاً«

 را جهنم در خالق از ابدي جدایی همینطور بلکه نیست جسمانی مرگ فقط آن منظور 308"است مرگ گناه مزد" که است شده
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 خودش خدا اما بمیرد، بود قرار ابراهیم حضرت پسر همانطورکه هستیم، مرگ عازم ما همه خاطر، این به. شود می شامل
  ».کرد مهیا را جایگزینی

  
  »کند؟ دور و برگیرد را گناهم تواند می گوسفند این آیا شود؟ جایگزین گناهمان عوض به تواند می چیزي هچ یا کسی چه اما«
  
  »کنیم؟ می قربانی دوباره سال هر چرا بردارد، را گناهمان توانست می گوسفند این اگر«
  
  ».دهیم می ادامه کردن گناه به ساله هر چون«
  
 یک. کند کفایت زمانها تمام براي که باشد کاملی قربانی تواند نمی حیوان یک که ستا خاطر این هب! کنیم می گناه ما همه«

 هر زیرا بمیرد دیگر شخصی جاي به تواند نمی گناهکار و ناقص انسان یک همینطور. بردارد را بشر یک گناه تواند نمی حیوان
  »!است تمیز آب به زنیا: بشوید را کثافت تواند نمی کثیف آب. هستیم گناهکار شخصاً ما از یک

  
  »کنیم؟ پیدا را خالصی و پاك قربانی توانیم می کجا از خب،«
  
  ».شود قربانی است گناهکار که کسی عوض در تواند می گناه بی شخصی فقط«
  
 اصالً آیا شود پیدا گناهی بی شخص اگر حتی و باشد؟ نکرده گناهی که است کسی چه دارد؟ وجود اصالً اي قربانی چنین آیا«
  »شود؟ قربانی دیگران جاي به که کرد خواهد را این کرف

  
. بود نشده مرتکب گناهی اصالً زیرا است کامل قربانی آن مسیح عیسی. بود مسیح عیسی بود، گناه بدون کامالً که کسی تنها«
 ادامه در اما است، مرگ گناه مزد که گوید می کردم نقل انجیل از که متنی! باشد موثر ابد تا که داریم اي قربانی به نیاز ما

  » 309".است مسیح عیسی ما خداوند در جاودان حیات خدا عطاي اما": گوید می. دهد می امیدوارکننده پیامی
  
 می گناه بدون شخص یک فقط زیرا شد، قربانی یک گوسفند، یک مثل او که است این منظورت آیا است؟ چنین این«

  »بردارد؟ ستا کثیف من مثل قلبش که را کسی گناه توانست
  
 را پسرش و دهد ادامه توانست می: داشت انتخابی ابراهیم حضرت. بردارد را گناهمان که بخواهیم او از باید ما اما. دقیقاً«

. گرفت جایگزین عنوان به را گوسفند سپس اما کرد باز را پسرش بند او. بپذیرد کرده مهیا خدا که را قربانی آن اینکه یا بکشد
 عیسی طریق از خدا که را جاودان حیات رایگان هدیه اینکه یا کنیم عمل خودمان ي شیوه به که داریم را تخابان این نیز ما

  ».بپذیریم کرده تقدیم مسیح
  
  »ندارد؟ بستگی من بد و نیک اعمال به آیا رایگان؟ اي هدیه«
  
  ».داد ابراهیم حضرت به خدا که است رایگانی گوسفند آن مثل«
  
  ».کنم دریافت را رایگانی هدیه چنین که خواهم می من. است گیزيان شگفت خبر این«
  
 در که بگو او به و ببخشاید را گناهانت که کن درخواست خدا از. کنی درخواست را آن خدا از که است این بکنی باید آنچه«

  ».کنی دریافت کرده، مهیا مسیح عیسی در خودش خدا که را کاملی قربانی خواهی می عوض
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  .پرسید من از دیگري سوال صبحانه هنگام وسیف بعد زرو صبح
  
 اما بوده، جایی در کوهی روي که شنیدم. شد انجام کجا در قربانی آن. کردیم می بحث کرد مهیا خدا که قربانی درباره دیروز«
  »کیست؟ با حق. بوده اورشلیم در که ام شنیده دیگر منبعی از
  
 کوه روي بر" سلیمان حضرت زیرا بود کجا کوه این که دانیم می ما 310"بوده موریا منطقه در کوهی در که گوید می تورات"«

  »ساخت؟ خدا براي معبدي کجا در سلیمان که دانی می آیا  311.ساخت خدا براي معبدي "موریا
  

  ».بوده اورشلیم در کنم می فکر«: داد پاسخ وسیف
  
 در. بود اورشلیم در کرد، مهیا برایش جایگزینی خدا اما کند قربانی را پسرش خواست می ابراهیم که مکانی پس! است درست«

 خدا کرد، مهیا ابراهیم پسر عوض به را گوسفندي خدا که مکانی همان در. کرد مهیا را دیگري قربانی خدا که بود مکان همین
  ».شود کشته ما عوض به قربانی عنوان به مسیح عیسی که داد اجازه

  
 مرگ خاطر به نیز ما شود، آزاد توانست او که مرد ابراهیم پسر جاي به گوسفند انطوریکههم پس! مکان همان در دقیقاً«

  »!یابیم نجات توانیم می مسیح عیسی
  
 که خدا بره است این": گفت او درباره یحیی حضرت دید، را مسیح عیسی یحیی حضرت که وقتی است خاطر این به! دقیقاً«

  »312"!گیرد می  بر جهان از گناه
  

  .داد عمیقی نظر سپس و کرد تعمق اندکی عبارات این روي وسیف
 که جاییکه کنیم می فکر شریعت کوه درباره اغلب ما نظرم به. بود نجات کوه باشد، اورشلیم که موریا کوه اینکه یعنی پس«

 می قربانی را فندانمانگوس ساله هر ما. کنیم تمرکز نجات کوه بر بیشتر باید مطمئناً اما داد، موسی حضرت به را فرامینش خدا
  ».دانیم نمی کنیم می که را کاري معناي اما کنیم

  
 زن یک. کردند نمی پرستش "درستی" کوه در را خدا سامره مردم که گفتند می یهودیان !بود اینگونه نیز مسیح عیسی زمان«

 پرستش باید آن در که جایی گویید می شما اما کردند، می پرستش کوه این در ما پدران" گفت کرده عیسی از سوالی سامري
  »داد؟ پاسخ موضوع این به چطور عیسی که کنی می فکر. 313"است اورشلیم کرد

  
  »!انجامید می جدال به زنم می حدس شد، می مطرح میانه خاور در اینجا مسئله این اگر. دانم نمی«
  
 که است قلبمان نگرش بلکه دهیم، یم انجام را کاري چه کجا که نیست این است مهم آنچه که فهمید مسیح عیسی«

 پدر که رسید خواهد فرا زمانی کن، باور زن، اي" گفت جواب در مسیح عیسی اینرو از. کند می نگاه قبل به خدا. دارد اهمیت
  ».نبود مهم مسئله پرستش مکان مسیح عیسی دید از. 314".اورشلیم در نه کرد، خواهید پرستش کوه این در نه را
  

  »دارد؟ اهمیت چه پس«: پرسید وسیف
  
 که است، رسیده فرا اکنون هم و رسد، می زمانی اما": گفت او. کرد آشکار را مهمتر بسیار حقیقتی ادامه در مسیح عیسی«

 و است روح خدا. است پرستندگانی چنین جویاي پدر زیرا کرد، خواهند پرستش راستی و روح در را پدر راستین، پرستندگانِ
  »315".بپرستند راستی و روح در را وا باید پرستندگانش
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 قواعد مسئله، خدا، حقیقی پرستش در که است این منظورت پس«: داشت اظهار سپس و کرد تعمق گفتار این بر وسیف
 تسلیم یا وقف کامالً آیا که است قلبمان مسئله، که گویی می کجاست؟ پرستش براي صحیح مکان مثالٌ که نیست فیزیکی
  ».قواعد از اي مجموعه نه و است رابطه یک داشتن موضوع، دیگر عبارت به ر؟خی یا خداست راههاي

  
 -------  

  
  

  .پرسید را سواالتی وسیف و شدیم جمع شومینه کنار غروب هنگام مشغله پر روز یک از پس
  
  »داد؟ سینا کوه بر موسی حضرت به را فرامینش خدا چرا بود، نجات کوه اسراییل، موریاي کوه اگر«
  

  .کرد می بازي بازي اسباب با آتش کنار که افتاد کوچولو صادق به نگاهم
  

  »نکن بازي آن با یا نزن دست آتش به که گفتی صادق به بار چند«: پرسیدم
  

  ».شود می آتش نزدیک خیلی اوقات گاهی اما هست کن گوش حرف معموالً! بارها«: داد جواب وسیف
  

 خاطر همین به اما. داري دوست را صادق تو که همانطور دارد، دوست را ما خدا. باشد سوالت جواب این شاید«: دادم پاسخ
 حضرت به را مخصوصش شریعت سینا کوه در خدا. نرساند آسیب خودش به تا دهی می صادق به را درست قواعد تو که است

 احترام دیگران به چطور ینکها و داریم گرامی را خدا که گوید می ما به قوانین این. است مشهور فرمان ده به که داد موسی
. داد موسی حضرت به نیز دیگري بسیارِ قوانین سینا کوه در خدا. شان دارایی در چه و شان خانوادگی زندگی در چه بگذاریم،

 جواب است، کدام حکم بزرگترین که پرسیدند مسیح عیسی از که وقتی. کرد خالصه مسیح عیسی را قوانین این جوهره اما،
 و دل تمامی با را خود خداي خداوند. یکتاست خداوند ما، خداي خداوند اسرائیل، اي بشنو: است این" حکم رینمهمت که داد
 خویشتن همچون را ات همسایه: است این حکم دومین. بدار دوست خود قوت تمامی با و فکر تمامی با و جان تمامی با

  »316".نیست حکمی دو این از بزرگتر. بدار دوست
  

  »خداست با رابطه چیز، مهمترین که گفتم صبح امروز که رسیدیم چیزي همان به دوباره پس«: گفت وسیف
  

 و زن بین حتی و فرزندان و والدین بین که اي رابطه. ماند می خانواده درون روابط مثل. وسیف است درست«: دادم پاسخ
 داماد منتظر که کند می تشبیه عروسی به را خدا با مان رابطه جاها، برخی در مقدس کتاب که است خاطر این به. است شوهر
 او با ابد تا که است عروس کردن آماده حال در خدا اکنون و پرداخته را کلیم مسیح عیسی در خدا که است این مثل. است
 داخ نزد از آسمان از که است جدید اورشلیم مقدس شهر" جامعه، آن. است جامعه یک تشکیل خدا نقشه نهایی هدف. باشد
  »317".باشد شده آراسته خود شوهر براي که عروسی همچون شده  آماده آمد، می پایین

  
 بر گناهانمان عوض به مسیح عیسی که کوهی و کرد تقدیم را اش قربانی آن روي بر ابراهیم حضرت که کوهی بنابراین،«

  ».است ابتدا بلکه نیست، پایان مرد، آن روي
  
 می را آنان نیز خدا و شناسند می را خدا آنانیکه از متشکل است اي جامعه آسمانی، شهر یعنی نجات نهایی مکان بله،«

  ».شناسد
  
  ».رفت خواهی ات زیارتی سفر در که است مکانی همان این آیا«
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  ».برویم ابدي شهر زیارت به که ایم شده خوانده ما همه بله، گفت توان می نوعی به«
  
  ».باشد قفقاز در کوهی منظورت کردم می فکر روي؟ می مقدس کوهی سوي به رتمسی در تو که نگفتی من به همچنین آیا«
  
  ».است کدام که نیستم مطمئن اما دارد وجود اینجا اطراف در مقدس کوهی واقع، در«
  
  »چیست؟ منظورت«
  
 بود اش خانواده و نوح حضرت شامل که بزرگی کشتی عظیم، طوفان از پس که هست مکانی دنیا از قسمت این در جایی«

  ». نشست فرو کوهی روي
  
  ».است ترکیه کشور شرقی مرز در که باشد آرارات کوه آن که کردم می فکر«
  
 روي بر نوح حضرت بزرگ کشتی که گوید می تورات اما. باشد کوه همان شاید و کنند می فکر اینطور مردم از بسیاري«
  ».نشست فرو 318"آرارات کوههاي"
  
  »کجاست؟ "آرارات کوههاي" اما کجاست آرارات کوه که دانم می من کوه؟ نه و مع،ج اسم یعنی کوهها، گفتی تو«
  
 به آشور پادشاه مرگ به اشاره که خواندم تاریخی کتب قسمت از و کردم باز را مقدسم کتاب» !نباشد دور اما از خیلی شاید«

 کشته شارآصر و ادرملک نامهاي به پسرانش توسط او که است شده نوشته. کند می میالد از پیش هشتم قرن در سنخاریب نام
 اسم صرفاً عبري زبان در "آرارت" نام که دادم توضیح وسیف براي سپس. کردند فرار 319"آرارات زمین" به او پسران که شد
 ارمیاي. شد می نامیده اورارتو آشوري، نوشتجات در که بود کشوري نام براي سیاسی اصطالحی همچنین بلکه نبود کوه یک
  320.کرد کمک بابل شهر نابودي به و بود قدرتمند که کند می اشاره پادشاهی یک عنوان به آرارات به نیز نبی
  

 که است اي ناحیه در بیشتر که کردم می فکر اگرچه. بود قفقاز از قسمت این در. ام شنیده اورارتو درباره«: کرد اظهار وسیف
  ».دارد قرار آرارات کوه امروزه

  
 اصالً او زمان در اورارتو مرزهاي بنابراین بوده، نبی ارمیاي زمان از پیش مدتها بزرگ طوفان که اینجاست لمشک«: دادم ادامه

 کهن پادشاهی که بود میالد از پیش نهم قرن در. ندارد بوده نوح حضرت زمان در که "آرارات کوههاي" مرزهاي به شباهتی
 که اي ناحیه دقیق تلفظ تورات، در. زیست می آن از قبل قرنها نوح حضرت اما یافت گسترش قفقاز در شمال سمت به اورارتو
 فقط و نداشت) دار صدا( مصوت حروف) عربی زبان همانند( کهن عبري زبان زیرا نشده داده نشست، فرو آنجا در نوح کشتی
 هم تواند می که شده نوشته "ررت" صورت به عبري زبان به منطقه آن نام تورات در. داشت) صدا بی( صامت حروف

 حروف از) آمده آن در بزرگ طوفان موضوع که سامري اي حماسه( گیلگمش حماسه در. "اورارتو" هم و شود خوانده "آرارات"
 مطمئن کامالً توانیم نمی ما پس  321.است کرده استفاده است خدایان منزلگاه که کوهی به اشاره براي "ررت" صداي بی

 عالم از قسمت این در جایی دارد احتمال بلکه باشد نشسته فرو شود می نامیده آرارت امروزه که کوهی روي کشتی که شویم
  ».باشد

  
 کشتی که است محتمل پس اینجاست، اطراف در کوه ترین پرابهت و بزرگترین آرارت کوه حتم، طور به اما«: داد پاسخ وسیف
 وقتی اش خانواده و نوح حضرت که شده می گفته مکانی آن خود یا اولیه ساکنین به نام این صورت، هر در! باشد کوه آن روي

  »322.شدند ساکن آنجا در آمدند بیرون کشتی از که
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  »!کرد می زندگی کنونی آذریابجان در نوح حضرت اینکه یعنی باشد، درست اگر«
  

  »!بودم نکرده فکر اینطور هرگز من«: داد پاسخ وسیف
  
 نکات و است بینانه واقع خدا بزرگ مردان مورد در حتی تورات اما بوده بزرگی قهرمان نوح حضرت که کنیم می فکر اغلب«

  »323!شد مست حتی و کرد درست شراب نوح حضرت که دانند نمی مردم از بسیاري. کند می ذکر نیز را آنها منفی
  
  »انداخت؟ راه به را گرجستان تاکستانهاي که بود کسی او که کنی می فکر تو پس«
  
 از زبانها از بسیاري در) شراب( wine واژه اگرچه. است شراب تولید براي ناحیه معروفترین گرجستان جا،این اطراف در شاید،«

 که کنند می فکر دانشجویان از برخی که گفتند من به گرجستان در اما شده گرفته oinos یونانی واژه یا vinum التین واژه
 که دهد می نشان شناسی باستان مدارك این، بر عالوه. اند گرفته gvino گرجی واژه از را شراب واژه ها یونانی و ها رومی
  »324.شد انجام ایران و گرجستان اسراییل، نواحی در شده مخمر انگورهاي توسط شراب تولیدات اولین

  
 که جایی در نه و است نشسته قفقاز شمال کوهها در او کشتی احتماالً باشد، کرده زندگی گرجستان در نوح حضرت اگر«
  ».گوییم می آرارات کوه مروزها

  
 نیست کوه مکان مهم موضوع اما. کنیم حاصل یقین چیزي از که است ممکن غیر تقریباً امروزه. است حدس این اما شاید،«

  ».داشتیم صبح امروز که است صحبتی همان مثل. است آن روحانی مفهوم بلکه
  
  »چیست؟ نشست فرو آنجا در نوح حضرت کشتی که کوهی روحانی مفهوم خب،«
  
 کفایت حد در را انسانهایی و حیوانات خدا اما بود، شده نابوده بزرگ طوفان توسط قدیم جهان اینکه وجود با بود، تازه شروعی«

  ».کنند شروع نو از تا بود رهانیده
  
 جزیره شبه در را شریعت کوه ما خب،. است تازه شروع کوه نوح حضرت کوه که بود نکرده فکر اش درباره طور این قبالً«

 کوه اورشلیم، در واقع در اسراییل، در شمال، سمت به. شود می گفته نیز موسی کوه و سینا کوه نام به که داریم عربستان
 ناحیه در اینجا برویم، شمال سمت به بیشتر هم باز اما مسیح، عیسی کوه هم و است ابراهیم کوه هم که دارد وجود نجات
  »325!است تازه شروع کوه که اریمد را نوح حضرت کوه قفقاز،

  
  ».بودم نکرده فکر آن به اینطور هرگز هم من«: داشتم اظهار

  
  :گفت ادامه در. بود شده زده هیجان اش تازه افکار رشته با وسیف

 کوه بر باید که گویند می دیگران. باشیم داشته تمرکز شریعت کوه بر باید گویند می که هستند بسیاري ما مدرن جهان در« 
 هاي زندگی در. باشیم داشته خدا با و یکدیگر با مان رابطه در تازه شروعی ما همه که است آن وقت شاید. کنیم تمرکز نجات

  ».باشیم داشته تازه شروع کوه به را زیارتی سمبلیک، زبان به که داریم نیاز ما همه مان روحانی
  

 باشیم داشته مان زندگی در تازه شروعی که داریم نیاز ما همه. گویی می درست که کنم می فکر وسیف،«: گفتم کرده موافقت
 تواند می خدا خود قدرت یعنی بیرون از قدرتی تنها،. کنیم عوض درون از را خودمان توانیم نمی ما که است این مشکل اما

  ».بدهد ما به تازه شروعی
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 می نظر به اما بود زده هیجان بود گذاشته تازه عشرو را اسمش که کوهی ي ایده مورد در او. اندیشید اي لحظه براي وسیف
 به تازه شروعی تواند می چگونه خدا«: پرسید او سرانجام،. شود می انجام چطور عمل در تازه شروع که بود حیرت در که رسید

  »چیست؟ نیازمند کار این کند؟ عوض درون از را ما تواند می خدا چطور بدهد؟ ما
  
 تواند نمی نشود، زاده نو از کسی تا گویم، می تو به آمین، آمین،": گفت که کردم نقل را حمسی عیسی سخنان پاسخ، در«

  »326".ببیند را خدا پادشاهی
  

  »شود؟ زاده نو از تواند می چطور انسان«: پرسید وسیف
  
 از او! کرد می صحبت چه درباره مسیح عیسی که نفهمید گفت می او به را سخنان این مسیح عیسی که هم مذهبی رهبر آن«

 تو به آمین، آمین،": گفت جواب در مسیح عیسی 327.شود متولد نو از تواند می مسن انسان یک چطور که پرسید مسیح عیسی
 اما است؛ بشري شود، زاده خاکی بشرِ از آنچه. یابد راه خدا پادشاهی به تواند نمی نشود، زاده روح و آب از کسی تا گویم می

  »328".است وحانیر شود، زاده روح از آنچه
  

 دنیا به برگزیده اي باکره از مسیح عیسی چطور که دهد می شرح که زنی می حرف قرآن از متن این درباره آیا«: پرسید وسیف
 متولد روح از و باال از توانیم می چطور کنیم؟ تجربه توانیم می ما همه که خداست با تازه اي رابطه منظورت اینکه یا ؟٣٢٩آمد

  »شویم؟
  
 طرز به جسماً مسیح عیسی که است راست این. کنند دریافتش خواهند می که آنانی براي کم دست یا ماست همه ايبر این«

 که داد توضیح کرد، اعالم مسیح عیسی باکره مادر مریم، به را مژده این که اي فرشته. آمد دنیا به خاصی و فرد به منحصر
 این از. افکند خواهد سایه تو بر متعال خداي قدرت و آمد خواهد تو بر القدس روح": گفت او. افتاد خواهد اتفاق چطور این

 اما. داشت خدا با مخصوص اي رابطه مسیح عیسی لحاظ، این از  330".شد خواهد خوانده خدا پسر و مقدس مولود، آن روي،
. شویم خدا پادشاهی وارد توانیمب تا شویم متولد روحهایمان در باال از که داریم نیاز ما از هریک که گفت همچنین مسیح عیسی

  ».بخشد می تولد روح به که است روح
  

  »کیست؟ روح این«: پرسید وسیف
  
 در را خدا القدس روح اکنون ما اگر. ٣٣١بود فعال هستی اولیه آفرینش در که است کسی او. خداست القدس روح او«

 خدا با ارتباطمان در را اي تازه کیفیت او. شویم متولد باال از اینکه مثل شویم تازه خلقتی توانیم می کنیم، دریافت زندگیهایمان
 در تا کنیم می دریافت نیز را خدا القدس روح کنیم، می دریافت را مسیح عیسی ما وقتی که است شده نوشته. دهد می ما به
 مقدس کتاب در. است نديفرز-پدر رابطه همانند دارند، خدا با مخصوص اي رابطه که سازد می افرادي را ما و کند زندگی ما

 را اقتدار این" آورند، می ایمان او اسم به آنانیکه به یعنی پذیرند، می را مسیح عیسی کسانیکه تمام به که است شده نوشته
 از نه و تن خواهشِ از نه بشري، زادنی با نه که آنان آورد؛ ایمان او نام به که کس هر به یعنی شوند، خدا فرزندان که بخشید

  » 332".شدند زاده خدا از بلکه مرد، یک تهخواس
  

  ».کنم دریافت را القدس روح این خواهم می. شوم خدا فرزند خواهم می من«: گفت وسیف
  
 روحت در را تو که بخواهی او از و کنی صحبت خدا با خودت زبان به که است این بکنی باید که کاري تنها مورد، این در«

 رسیده درك این به. کنم شروع نو از ام روحانی زندگی در که خواهم می قدوس، خداي: کنی ادع گونه این توانی می. کند تازه
 بتوانم تا گردانی، خودت فرزند مرا که خواهم می تو از. ام داده انجام بد و دهم انجام خودم روش به را کارها کردم سعی که ام
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 اشتباهی کارهاي تمام خاطر به. کنم زندگی تو نقشه و وراتدست با مطابق بلکه خودم، روش به نه و بشنوم گویی می را آنچه
 همانطوریکه. مرد من جاي به مقدس و پاك قربانی عنوان به مسیح عیسی که گزارم سپاس تو از. متاسفم ام داده انجام که

 می اي کرده قربانی من گناه عوض به تو که را جایگزینی نیز من پذیرفت، کردي مهیا تو که را گوسفندي ابراهیم حضرت
 خواهم می اکنون اما کنم زندگی شریعت کوه با مطابق تنها که ام کرده سعی. آیم می تازه شروع مکان به اکنون من. پذیرم
 زندگی در نو شروعی و سازد پاك درون از مرا تا بفرست را القدست روح لطفاً. کنم دریافت اي داده نجات کوه در که را آنچه

  ».بدهد من به
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  http://www.china.org.cn/english/kuaixun/74860.htm; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mogao_Caves; 
http://www.chinamuseums.com/dunhuang_mogao.htm; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhas_of_Bamyan; 
http://weekly.ahram.org.eg/2001/565/11wa1.htm (all accessed 4 Apr. 2009) 
 
٢  Historical Background Of Buddhism In Afghanistan 
http://www.4ui.com/eart/144eart1.htm; see also 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/83184/Buddhism/68669/Central-Asia-and-
China (both accessed 4 Apr. 2009) 

  
 شده شناخته پنطیکاست یا ها هفته عید نام به که شَووت یهودي عید در فصل این رویدادهاي. 9: 2 اعمال: انجیل   ٣

 عید آن از بعد درست ولی شد کشته عیسی که بود پسخ عید از پیش درست. شد می برگزار پسخ عید از پس هفته هفت  است
 .برخاست مردگان از
  :ببینید را زیر لینک آن گستره بیشترین و پارت قوم نقشه دیدن براي  ٤

  http://www.parthia.com/map_extent.htm (acc. ١٦ Sep. ٢٠٠٩(  
در کنار شواھد داخلی انجیل، سنتھایی قدیمی نیز وجود دارد کھ اندریاس و تومای رسول بھ قومھای کھن ساکن در   

ی ھا، و سغدیایی برخی از این قومھا در آسیای مرکزی زندگی می کردند از قبیل باکترینھا، سکای. امپراطوری پارس موعظھ کردند
  ھا

  )Mark Dickens  ‘Nestorian Christianity In Central Asia’ 
http://www.oxuscom.com/Nestorian_Christianity_in_CA.pdf (acc. ١٩ Sep. ٢٠٠٩, p.١.(  

  
 �  Farida Mamedova Christianity in Caucasian Albania 
http://www.visions.az/history,١٥٠ (acc. ٢٢ Apr. ٢٠١١) 

  
٥  Рашид Азизов Табасаранцы: кто они? [Rashid Azizov The Tabassarans: 
Who are they?] (Kazan: Zaman publishers, 2002), p. 10 
 
٦  Zurab Konanchev Udins Today 
http://azer.com/aiweb/categories/magazine/ai113_folder/113_articles/113_udins_konan
chev.html (acc. 22 Apr. 2011) 
 
٧  East of the Euphrates: Early Christianity in Asia by T.V. Philip, Chapter 8 
Christianity In Other Places In Asia http://www.religion-
online.org/showchapter.asp?title=1553&C=1365 (acc. 16 Sep. 2009); 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Nestorian_Christianity (acc. 19 Sep. 
2009); http://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=20-03-030-f (acc. 19 
Sep. 2009); Mark Dickens  ‘Nestorian Christianity In Central Asia’ 
(http://www.oxuscom.com/Nestorian_Christianity_in_CA.pdf, pp. 1-6 (acc. 19 Sep. 
2009) 
 



١٤٣ 
 

                                                                                                                                       
٨  Манарбек Байеке История Христианства в Центральной Азии и в 
Казахстане [Manarbek Baieke The History of Christianity in Central Asia and 
Kazakhstan] (Almaty, 2009), p. 131 
 
٩  Mark Dickens ‘Nestorian Christianity In Central Asia’ 
http://www.oxuscom.com/Nestorian_Christianity_in_CA.pdf, p. 5 (acc. 19 Sep. 2009) 
 
١٠  http://en.wikipedia.org/wiki/Sogdiana; http://east-asian-
history.suite101.com/article.cfm/the_sogdians (both acc. 19 Sep. 2009) 
 
١١  Mark Dickens ‘Nestorian Christianity In Central Asia’ 
http://www.oxuscom.com/Nestorian_Christianity_in_CA.pdf, p. 5 (acc. 19 Sep. 2009) 
 
١٢  Hugh P. Kemp Steppe by Step (London: Monarch Books, 2000), pp. 47-118; 
Mark Dickens  ‘Nestorian Christianity In Central Asia’ 
http://www.oxuscom.com/Nestorian_Christianity_in_CA.pdf, pp. 8-10 (acc. 19 Sep. 
2009) 
 
١٣  Christianity among the Mongols 
http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_among_the_Mongols (acc. 9 Sep. 2009)  
 
١٤  (Mark Dickens Nestorian Christianity In Central Asia 
http://www.oxuscom.com/Nestorian_Christianity_in_CA.pdf, pp. 12-14 (acc. ٢٢ Apr. 
٢٠١١) 
 
١٥  Манарбек Байеке История Христианства в Центральной Азии и в 
Казахстане [Manarbek Baieke The History of Christianity in Central Asia and 
Kazakhstan] (Almaty, 2009), pp. 300-304; Mark Dickens  Nestorian Christianity In 
Central Asia http://www.oxuscom.com/Nestorian_Christianity_in_CA.pdf - with 
comments on revisions to the text, p.11 (acc. 22 Apr. 2011); 
http://www.oxuscom.com/graves.htm (acc. 4 Sep. 2009); 
http://www.archive.org/stream/MN41565ucmf_1/MN41565ucmf_1_djvu.txt (acc. 4 Sep. 
2009) 

  
 ببینید مغولها انمی درد مسیحیت صفحه در را قبر سنگ این عکس   ١٦

  http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_among_the_Mongols. (acc. 9 Sep. 
2009(  

  
 Христианства в  نام به Manarbek Baieke از کتابی در مصنوعی آثار چنین هاي نگاره   ١٧

Центральной Азии и в Казахстане )در و است شده گنجانده )قزاقستان و مرکزي آسیاي در مسیحیت تاریخ 
 است رویت قابل کتاب 291 و ،178 ،173 ،134 صفحات

١٨  
 �  Манарбек Байеке История Христианства в Центральной Азии и в 
Казахстане [Manarbek Baieke The History of Christianity in Central Asia and 
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Kazakhstan] (Almaty, 2009); Farida Mamedova Christianity in Caucasian Albania 
(http://www.visions.az/history,150 (acc. 22 Apr. 2011); Рашид Азизов Традиционная 
духовная культура Табасарана XIX-XX вв. [Rashid Azizov The Traditional 
spiritual culture of the Tabassarans] (Makhachkala, 2007) 
 
١٩  http://www.crc-internet.org/CCR/2009/77-Saint-Thomas_China.php (acc. 6 
Jun. 2011) 
 
٢٠  
http://www.christianityinchina.org/Common/Admin/showNews_auto.jsp?Nid=304; 
Christian Designs Found in Tomb Stones of Eastern Han Dynasty 
http://www.chinaartnetworks.com/news/show_news.php?id=1369 (both accessed 20 
Apr. 2011) 
 
٢١  Nestorian Christianity in the Tang Dynasty 
http://www.orthodox.cn/localchurch/jingjiao/nest1.htm; 
http://ricci.rt.usfca.edu/hist3.html (both acc. 20 Apr. 2011) 

  
 اتاق در نستوري سنگی لوح. بود Tang Dyanasty منطقه مرکز و بود آن-چانگ شهر آن نام زمان آن در   ٢٢

  .است رویت قابل آن ژي در "سنگی الواح" جنگل موزه در 2 شماره
  http://www.absoluteastronomy.com/topics/Nestorian_Stele#encyclopedia.  For 

further information see http://www.aina.org/articles/dasotns.pdf; 
http://www.cf.ac.uk/clarc/projects/chinesenestorian/index.html; 

http://www.statemaster.com/encyclopedia/Nestorianism-in-China; 
http://www.usfca.edu/ricci/christianity/index.htm; 

http://wapedia.mobi/en/Nestorian_Stele; 
http://www.reference.com/browse/wiki/Nestorian_Stele; 

http://www.statemaster.com/encyclopedia/Nestorian-Stele; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nestorian_Stele (all accessed 19 Sep. 2009(  

  
٢٣  http://www.crystalinks.com/chinacaves.html; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunhuang (both accessed 20 Apr. 2011) 
 
٢٤  Patrick Johnstone The Church is bigger than you think (Fearn, Scotland: 
Christian Focus Publications, 1998), p. 73.   

 زبان به کتابشان در آنها دالیل: رسید نیز ژاپن به دوره همان در مسیحیت که داشتند باور پسرش و جوزف کنی  
  : است شده داده نشان ژاپنی

  十字架の国 - 日本 [Jujika no kuni – Nihon] (Tokyo: Tokuma Shoten, 2000.(  
  

٢٥  Philip Jenkins The Lost History of Christianity: The Thousand-Year Golden 
Age of the Church in the Middle East, Africa, and Asia - and How It Died (Harper 
One publishers, 2008); ‘Christianity's Lost History: Recovering a Forgotten Chapter’ 
http://www.aina.org/ata/20090429174105.htm; T.V. Philip East Of The Euphrates: Early 
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Christianity In Asia http://www.religion-
online.org/showchapter.asp?title=1553&C=1368 (both accessed 4 Sep. 2009) 
 
٢٦  Рашид Азизов Традиционная духовная культура Табасарана XIX-XX вв. 
[Rashid Azizov Traditional spiritual culture of the Tabassarans in the nineteenth and 
twentieth centuries] (Makhachkala, 2007), p. 120 
 
123 صفحه ibid کتاب ٢٧  نوشته "خلخ" ،مقدس کتاب روسی سینودال نسخه در شده نوشته حلح اینجا در که نامی( 

دهد می منطقه آن براي را خلگ تبسارانی نام عزیزف رشید. است شده ) 
 
٢٨  http://www.bethelcog.org/church/the-origin-of-our-western-heritage/the-
captivity-and-deportation-of-israel;  
http://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_captivity_of_Israel;  
http://www.ucgstp.org/lit/booklets/usbbp/ch3nkingdom.html; 
http://www.ucg.org/booklets/US/northernkingdom.asp (all accessed 10 Sep. 2009) 
 
 رشید که منابعی با مطابق باشند داشته یهودي هاي ریشه داغستان تبسارانِ قوم که است شده انگاشته طور این   ٢٩

6 تصفحا در عزیزف 7 و  دهد می ارائه "هستند؟ که: ها تبساران" نام به اش کتابچه   (Kazan: Zaman publishers, 
2002) 
 Рашид Азизов Табасаранцы: кто они? (Казань: Издательство «Заман», 
2002), citing Г.-Э. Авкарди Ассари Дагестан (Махачкала, 1929, с. 13) and also the 
author of Очерк Кайтаго-Табасаранского округа (Кавказ, 1867, №. 7). 
 
٣٠  Манарбек Байеке История Христианства в Центральной Азии и в 
Казахстане [Manarbek Baieke The History of Christianity in Central Asia and 
Kazakhstan] (Almaty, 2009), pp. 33-34; 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/530361/Scythian; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Scythians; http://en.wikipedia.org/wiki/Sakas; 
http://www.livius.org/sao-sd/scythians/scythians.html (all accessed 22 Apr. 2011) 
 
٣١  http://en.wikipedia.org/wiki/Khazars#Khazar_religion; 
http://www.khazaria.com/khazar-history.html; 
http://www.doingzionism.org.il/resources/view.asp?id=140; Paul Meerts Assessing 
Khazaria (I.I.A.S. Newsletter, number 34, July 2004) 
http://www.iias.nl/nl/34/IIAS_NL34_15.pdf (all accessed 22 Sep. 2009) 
 
٣٢  http://en.wikipedia.org/wiki/Khazars#Khazar_religion; 
http://www.khazaria.com/khazar-history.html; Paul Meerts Assessing Khazaria 
(I.I.A.S. Newsletter, number 34, July 2004) http://www.iias.nl/nl/34/IIAS_NL34_15.pdf 
(all accessed 23 Sep. 2009) 

  
  نو هزاره ترجمه ،6: 3 خروج: تورات   ٣٣
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٣٤   http://en.wikipedia.org/wiki/Nasreddin; 
http://www.allaboutturkey.com/nasreddin.htm (both accessed 5 Sep. 2009) 
 
٣٥    http://en.wikipedia.org/wiki/Nasreddin (acc. 5 Sep. 2009), quoting Idris Shah 
The Sufis (London: W. H. Allen, 1964). 

  
  نو هزاره ترجمه ،38: 18 لوقا: انجبل   ٣٦
  
  نو هزاره ترجمه ،41: 18 لوقا: انجبل   ٣٧
  
  نو هزاره ترجمه ،3: 8 تثنیه: تورات   ٣٨
  
  4: 4 وقال و 4: 4 متی: انجیل   ٣٩
  
 نقل آن از کلمه به کلمه که نبود قادر اما دارد وجود آیه این که دانست می علی. (94 آیه یونس- 10 سوره قرآن     ٤٠
 کامل طور به نیز انجیل و زبور تورات، متنهاي طریق، همین به. است شده گذاشته جا این آیه کاملتر متن رو این از. کند قول و

  .)است شده قول و نقل
  
  نو هزاره ترجمه ،2: 3 قرنتیان دوم: انجیل   ٤١
  
٤٢ 非常好，非常好  
  
  نو هزاره ترجمه ،7: 9 قرنتیان دوم: انجیل   ٤٣
  
  نو هزاره ترجمه ،44-41: 12 مرقس: انجیل   ٤٤
  
٤٥   Taicang yi su  (太仓一粟(  
  
  نو هزاره ترجمه ،27: 1 یعقوب: انجیل   ٤٦
  
  12-11: 22 پیدایش: تورات   ٤٧
  
  نو هزاره جمهتر ،29: 1 یوحنا: انجیل   ٤٨
  
  نو هزاره ترجمه ،5: 3 یوحنا اول و 22: 2 پطرس اول: انجیل   ٤٩
  
  قدیم ترجمه ،46: 8 یوحنا: انجیل   ٥٠
  
 در انجیل در مرتبط آیات). خدا کلمه( است شده خطاب اهللا کلمه مسیح عیسی ،45 آیه عمران آل- 3 سوره قرآن در   ٥١

  است آمده ذیل
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  دیمق ترجمه ،4- 1: 1 یوحنا: انجیل   ٥٢
  
  قدیم ترجمه ،14: 1 یوحنا: انجیل   ٥٣
  
  قدیم ترجمه ،13- 10: 1 یوحنا: انجیل   ٥٤
  
  نو هزاره ترجمه ،32-31: 8 رومیان: انجیل   ٥٥
  

٥٦  Elza-Bair Guchinova The Kalmyks (London and New York: Routledge, 2006), 
pp. 214-215 

  
 :کنید مراجعه زیر ايآدرسه به هزاره قوم درباره بیشتر اطالعات براي   ٥٧

  http://en.wikipedia.org/wiki/Hazara_people; http://www.hazara.net; 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/257908/Hazara.  Some information on the 

Mongolians of Yunnan province is available at: 
http://english.cnyntour.com/printpage.asp?ArticleID=3810; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yunnan_Mongols; 
http://www.paulnoll.com/China/Minorities/min-Mongolian.html; 

http://www.hamagmongol.narod.ru/splinters/myunnan_e.htm (all accessed 26 Jan. 
2010(  

  
  نو هزاره ترجمه ،11: 1 جامعه   ٥٨
  
  نو هزاره ترجمه ،6- 5: 5 یوحنا: انجیل   ٥٩
  
  نو هزاره ترجمه ،18-16: 6 متی: انجیل   ٦٠
  
  نو هزاره ترجمه ،2: 4 لوقا: انجیل   ٦١
  
  نو هزاره ترجمه ،4: 4 متی: انجیل   ٦٢
  
  نو هزاره ترجمه ،7-3: 58 اشعیا   ٦٣
  
  نو هزاره ترجمه ،40-37: 22 متی: انجیل   ٦٤
  
  نو هزاره ترجمه ،32- 11: 15 لوقا: انجیل   ٦٥
  
  نو هزاره ترجمه ،6-5: 6 پیدایش: تورات   ٦٦
  
  نو هزاره ترجمه ،8-3: 2 فیلیپیان: انجیل   ٦٧
  



١٤٨ 
 

                                                                                                                                       
  نو هزاره ترجمه ،14: 4 یوحنا: انجیل   ٦٨
  
  
  نو هزاره ترجمه الف،39 - ب37: 7 یوحنا: انجیل   ٦٩
  
  نو هزاره ترجمه ،41 فصل پیدایش: تورات   ٧٠
  
  نو هزاره ترجمه ،19: 27 متی: انجیل   ٧١
  
  نو هزاره ترجمه ،13-9: 6 متی: انجیل   ٧٢
  
  نو هزاره جمهتر ،30- 26: 17 لوقا: انجیل   ٧٣
  
  نو هزاره ترجمه الف،32-30: 2 یوئیل   ٧٤
  
  نو هزاره ترجمه ،29- 28: 2: یوئیل   ٧٥
  
  نو هزاره ترجمه ،2 فصل رسوالن اعمال: انجیل   ٧٦
  
  نو هزاره ترجمه ،6-5: 2 تیموتائوس اول: انجیل   ٧٧
  

٧٨  http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Nestorian_Christianity; 
http://www.statemaster.com/encyclopedia/Nestorian-Stele; 
http://www.absoluteastronomy.com/topics/Assyrian_Church_of_the_East_in_China; 
http://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=20-03-030-f (all accessed 28 
Nov. 2009) 

  
 در که بودند عرب یا پارسی تاجرانی آنها عمدتاً اما اند، بوده چین در مسلمانانی تانگ سلسله طول در اگرچه   ٧٩

  کردند می زندگی آن چانگ یا هانگژو گوانگژو، مثل بزرگتر شهرهاي
  )http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_China, acc. 28 Nov. 2009.(  

  
٨٠  http://en.wikipedia.org/wiki/Shangdi (acc. 1 July 2008); Chan Kei Thong Faith 
of Our Fathers: God in Ancient China (Shanghai, China: China Publishing Group 
Orient Publishing Center, 2006), pp. 79-106 

  
  نو هزاره ترجمه ،16-1: 20 متی: انجیل   ٨١
  
  نو هزاره ترجمه ،13: 12 رومیان: انجیل   ٨٢
  
  نو هزاره ترجمه ،9: 4 پطرس اول: انجیل   ٨٣
  



١٤٩ 
 

                                                                                                                                       
  نو هزاره ترجمه ،2: 13 عبرانیان: انجیل   ٨٤
  
  نو هزاره ترجمه ،14-1: 18 پیدایش: تورات   ٨٥
  
  نو هزاره ترجمه ،35 ،31-21 ،18-13 ،5-4: 16 خروج: تورات   ٨٦
  
  نو هزاره ترجمه ،13- 1: 6 یوحنا: انجیل   ٨٧
  
  نو هزاره ترجمه ،40- 26: 6 یوحنا: انجیل   ٨٨
  
  نو هزاره ترجمه ،6: 25 اشعیا   ٨٩
  
  نو هزاره ترجمه ،11: 8 متی: انجیل   ٩٠
  
  نو هزاره ترجمه ،20: 3 مکاشفه: انجیل   ٩١
  
  5: 15 پیدایش: تورات   ٩٢
  
 است پزشکی دالیل به این که داد ارائه را دیگري توضیح کومیک مرد یک بودم داغستان در که وقتی یکبار   ٩٣
 این از. دربرداشت را اصلی نکات همین اما ام آورده کتاب در که است چیزي از کوتاهتر سخنرانیم موقع آن در   ٩٤

 .شوم جزییات وارد بیشتر و کنیم بازتر کتاب در را نکات از برخی که کردم هاستفاد اختیار
 

 شهر با اور شهر که است این است پذیرفته همه از بیشتر حاضر حال در که اي نظریه" 31: 11 پیدایش: تورات   ٩٥
 رویت قابل نقشه در کنونی عراق در آن مکان. "شود می شناسایی اوریما یا اروما نام به جنوبی بابل در امروزي) مقَیر یا( مقیر
 :است

  http://bibleatlas.org/ur.htm 
  

http://www.traveljournals.net/explore/iraq/map/m4398374/ur_of_the_chaldees.html.  
 نویسندان برخی. است شده داده ارائه اور کهن شهر مکان عنوان به نیز دیگري محتمل موقعیتهاي حال این با  

  :است سوریه مرز حوالی در کنونی ترکیه مرکزي جنوب در جایی که کنند می استدالل
  http://members.bib-

arch.org/search.asp?PubID=BSBA&Volume=3&Issue=2&ArticleID=5&UserID=0&(  
: ارمنستان و ترکیه بین مرزي زمینهاي در آرارات کوه رشته ناحیه در یا  

http://home.clara.net/arlev/genabraham.htm  
 احتمال این حتی شاید. باشد عراق شمال از باالتر جایی هر در تتوانس می که کنند می استدالل نویسندگان این  

  .باشد کرده زندگی مرزکزي آسیاي یا قفقاز کنونی ناحیه در جایی در پیامبر ابراهیم که باشد داشته وجود
  
  نو هزاره ترجمه ،3-1: 12 پیدایش: تورات   ٩٦
  
 به کنید رجوع مثال طور به. است ترکیه شرقی جنوب در اورفا مدرن شهر نزدیکی در حران. 31: 11 پیدایش: تورات   ٩٧

  :اینترنتی آدرسهاي این
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http://www.bible-history.com/maps/patrarch_wanderings.html; 

http://www.traveljournals.net/explore/turkey/map/m1075308/haran.html; 
http://www.greek-language.com/bible/palmer/04geohist.html (all accessed 30 Nov. 

2009(  
  
  7-4: 12 پیدایش: تورات   ٩٨
  
  نو هزاره ترجمه ،5-2: 15 پیدایش: تورات   ٩٩
  

  نو هزاره ترجمه ،6: 15 پیدایش: تورات   ١٠٠
  

  نو هزاره ترجمه ،4-1: 16 پیدایش: تورات   ١٠١
  

  نو هزاره ترجمه ،5: 16 پیدایش: تورات   ١٠٢
  

  نو ارههز ترجمه ،2- الف1: 17 پیدایش: تورات   ١٠٣
  

  نو هزاره ترجمه ،8-4: 17 پیدایش: تورات   ١٠٤
  

  نو هزاره ترجمه ،9-8: 2 افسسیان: انجیل   ١٠٥
  

  نو هزاره ترجمه ،16-9: 17 پیدایش: تورات   ١٠٦
  

  نو هزاره ترجمه ،18-17: 17 پیدایش: تورات   ١٠٧
  

  نو هزاره ترجمه ،21-19: 17 پیدایش: تورات   ١٠٨
  

  نو هزاره ترجمه ،27-23: 17 پیدایش: تورات   ١٠٩
  

  26- 25: 9 ارمیا   ١١٠
  

  11: 2 کولسیان: انجیل به کنید نگاه   ١١١
  

  نو هزاره ترجمه ،12-11: 4 رومیان: انجیل   ١١٢
  

  نو هزاره ترجمه ،19: 7 قرنتیان اول: انجیل   ١١٣
  

  نو هزاره ترجمه ،15: 6 غالطیان: انجیل   ١١٤
  

  نو هزاره ترجمه ،20: 28 متی: انجیل   ١١٥
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  نو هزاره ترجمه ،7: 16 یوحنا: انجیل   ١١٦
  

  نو هزاره ترجمه ،18- 15: 14 یوحنا: انجیل   ١١٧
  

  نو هزاره ترجمه ،7: 16 رسوالن اعمال: انجیل   ١١٨
  

  نو هزاره ترجمه ،26: 14 یوحنا: انجیل   ١١٩
  

١٢٠    http://members.tripod.com/~khorasan/Miscellaneous/aspand.html quoted on 
the website http://www.luckymojo.com/aspand.html, acc. 15 July 2008. (I have been 

unable to access the original website.).  The prayer is also given on the website 
http://tajikam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=37 
(acc. 21 Dec. 2011).  These sources give the name as ‘aspand’ but the Tajik spelling 

испанд is better transliterated as ispand.  Its Latin name is Peganum harmala and it is 
known in English as harmal or as ‘Syrian rue’: for further details, see 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harmal (acc. 21 Dec. 2011.(  
  

١٢١   http://www.luckymojo.com/aspand.html (acc. 15 July 2008); http://herb-
magic.com/aspand.html (acc. 21 Dec. 2011(  

  
  نو هزاره ترجمه ،25: 3 ایوب   ١٢٢
  

  نو هزاره ترجمه ،5-4: 1 ایوب   ١٢٣
  

  نو هزاره ترجمه ،6-1: 42 ایوب   ١٢٤
  

  نو هزاره ترجمه ،34-25: 6 متی   ١٢٥
  

  نو هزاره ترجمه ،10: 111 مزمور: زبور   ١٢٦
  

  نو هزاره ترجمه ،10: 9 امثال   ١٢٧
  

  نو هزاره ترجمه ،7: 1 امثال   ١٢٨
  

  نو هزاره ترجمه ،15: 3 پیدایش: تورات   ١٢٩
  

  ... و 10- 9: 2 فیلیپیان ؛ 18: 16 اعمال ؛ 17: 16 مرقس ؛8: 10 متی: انجیل   ١٣٠
  

  نو هزاره ترجمه ،39-38: 8 رومیان: انجیل   ١٣١
  

  نو هزاره ترجمه ،18-ب16: 4 یوحنا اول: انجیل   ١٣٢
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  10: 10 یوحنا: انجیل به کنید نگاه   ١٣٣
  

  نو هزاره ترجمه ،3 - 1: 1 ایوب،   ١٣٤
  

 و 21: 22 ،23: 10 پیدایش در شده ذکر نامهاي با کنید مقایسه همچنین ؛20: 25 ارمیا و 21: 4 اعداد به کنید نگاه   ١٣٥
  17: 1 تواریخ اول همینطور و 28: 36
  

  نو هزاره ترجمه ،12 - 6: 1 ایوب،   ١٣٦
  

  نو هزاره ترجمه ،19-18: 1 ایوب   ١٣٧
  

  17- 13: 1 ایوب به نیدک نگاه   ١٣٨
  

  نو هزاره ترجمه ،25-22: 8 لوقا انجیل،   ١٣٩
  

  نو هزاره ترجمه ،22-20: 1 ایوب   ١٤٠
  

  نو هزاره ترجمه ،10-1: 2 ایوب   ١٤١
  

  نو هزاره ترجمه ،7- 1: 9 یوحنا: انجیل   ١٤٢
  

  نو هزاره ترجمه ،36-35: 9 متی: انجیل   ١٤٣
  

  3: 42 ایوب   ١٤٤
  

  نو هزاره ترجمه ب،7: 42 ایوب   ١٤٥
  

  نو هزاره ترجمه ،27-25: 19 ایوب   ١٤٦
  

  نو هزاره ترجمه ،14-11: 2 تیطس: انجیل   ١٤٧
  

  نو هزاره ترجمه ،45: 10 مرقس: انجیل   ١٤٨
  

  نو هزاره ترجمه ،14-13: 7 دانیال   ١٤٩
  

  36: 18 یوحنا: انجیل   ١٥٠
  

  )71-67: 22 لوقا به کنید نگاه همچنین( نو هزاره ترجمه ،66-63: 26 متی: انجیل   ١٥١
  



١٥٣ 
 

                                                                                                                                       
  نو هزاره ترجمه ،14-11: 17 تواریخ اول   ١٥٢
  

  نو هزاره ترجمه ،49: 1 یوحنا: انجیل   ١٥٣
  

 مرگ زمان در اي زلزله وقوع به اشاره که 54: 27 متی با کنید مقایسه. نو هزاره ترجمه ،39: 15 مرقس: انجیل   ١٥٤
  .ددا می نشان را مسیح عیسی خاص ذات که بود خدا طرف از دیگر عالمتی و کند می عیسی

  
  نو هزاره ترجمه ،9: 14 یوحنا: انجیل   ١٥٥
  

  نو هزاره ترجمه ،23-21: 2 پطرس اول: انجیل   ١٥٦
  

  نو هزاره ترجمه ،24: 2 پطرس اول: انجیل   ١٥٧
  

  است دیگر محلی در مرز از عبور راه امروزه. بود مرز از عبور قدیمی راه این   ١٥٨
  

  نو هزاره ترجمه ،28: 1 پیدایش: تورات   ١٥٩
  

پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد؛ و اگر ) میراث(کند که سهم  در باره فرزندانتان به شما سفارش مىخداوند «   ١٦٠
. از آن اوست) از میراث،(بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست؛ و اگر یکى باشد، نیمى ) دو دختر و(فرزندان شما، 

پدر ) تنها(فرزندى داشته باشد؛ و اگر فرزندى نداشته باشد، و ) میت(است، اگر و براى هر یک از پدر و مادر او، یک ششم میراث 
؛ و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش یک ششم )و بقیه از آن پدر است(و مادر از او ارث برند، براى مادر او یک سوم است 

شما -وصیتى است که او کرده، و بعد از اداى دین است  بعد از انجام) همه اینها،). (و پنج ششم باقیمانده، براى پدر است(برد  مى
» این فریضه الهى است؛ و خداوند، دانا و حکیم است -!دانید پدران و مادران و فرزندانتان، کدامیک براى شما سودمندترند نمى

  ).11النسا آیه -4قرآن سوره (
  

 همواره آنان کشتن آرى بخشیم مى روزى ماش و آنها به که ماییم مکشید را خود فرزندان تنگدستى بیم از و    ١٦١
 کشتن بتانشان مشرکان از بسیارى براى گونه این و«  با کنید مقایسه همچنین).31آیه االسراء-17 سوره( است بزرگ خطایى

 را شانای پس کردند نمى چنین خواست مى خدا اگر و سازند مشتبه آنان بر را دینشان و کنند هالکشان تا آراستند را فرزندانشان
  )137 آیه االنعام-6 سوره( کن رها سازند مى دروغ به آنچه با
  

 بهتر] نیز[ امید نظر از و بهتر پروردگارت نزد پاداش نظر از ماندگار نیکیهاى و دنیایند زندگى زیور پسران و مال   ١٦٢
  )٤٦ آیه الکهف-١٨ سوره( است

  
  نو هزاره ترجمه ،5-3: 127 مزمور: زبور   ١٦٣
  

  نو هزاره ترجمه ،13: 103 رمزمو: زبور   ١٦٤
  

   38: 3 لوقا: انجیل   ١٦٥
  

  نو هزاره ترجمه ،7: 2 پیدایش: تورات   ١٦٦
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  نو هزاره ترجمه ،10: 2 مالکی   ١٦٧
  

  نو هزاره ترجمه ،2: 1 اشعیا   ١٦٨
  

  نو هزاره ترجمه ،12-11: 3 امثال   ١٦٩
  

  نو هزاره ترجمه ،11-5: 12 عبرانیان: انجیل   ١٧٠
  

  28: 4 افسسیان انجیل ؛ 15: 20 خروج: تورات   ١٧١
  

  نو هزاره ترجمه ،15-14: 2 رومیان: انجیل   ١٧٢
  

  نو هزاره ترجمه ،5-3: 5 رومیان: انجیل   ١٧٣
  

   15: 8 رومیان: انجیل   ١٧٤
  

  نو هزاره ترجمه ،17-14: 8 رومیان: انجیل   ١٧٥
  

  نو هزاره ترجمه ،25-16: 5 غالطیان: انجیل   ١٧٦
  

  ون هزاره ترجمه ،15- 7: 16 یوحنا: انجیل   ١٧٧
  

  نو هزاره ترجمه ،32: 19 الویان: تورات   ١٧٨
  

  نو هزاره ترجمه ،29: 14 امثال   ١٧٩
  

  نو هزاره ترجمه ،11: 19 امثال   ١٨٠
  

  نو هزاره ترجمه ،15: 25 امثال   ١٨١
  

  نو هزاره ترجمه ،5-4: 10 امثال   ١٨٢
  

  نو هزاره ترجمه ،11: 12 امثال   ١٨٣
  

  نو هزاره ترجمه ،11-6: 6 امثال   ١٨٤
  

  نو هزاره ترجمه ،19 :12 امثال   ١٨٥
  

  نو هزاره ترجمه ،25: 14 امثال   ١٨٦



١٥٥ 
 

                                                                                                                                       
  

  نو هزاره ترجمه ،22: 12 امثال   ١٨٧
  

  نو هزاره ترجمه ،13: 16 امثال   ١٨٨
  

  نو هزاره ترجمه ،26: 1 پیدایش: تورات   ١٨٩
  

  نو هزاره ترجمه ،3-1: 15 پیدایش: تورات   ١٩٠
  

  نو هزاره ترجمه ،35-30: 35 خروج: تورات  ١٩١
  

  نو هزاره ترجمه ،15: 2 تیموتائوس دوم: انجیل   ١٩٢
  

  نو هزاره ترجمه ،17-15: 1 کولسیان: انجیل   ١٩٣
  

  قدیم ترجمه ،3- 1: 1 یوحنا: انجیل   ١٩٤
  

  نو هزاره ترجمه ،10: 2 افسسیان: انجیل   ١٩٥
  

  نو هزاره ترجمه ،38: 10 اعمال: انجیل   ١٩٦
  

  49 آیه عمران آل-3 قرآن به کنید نگاه   ١٩٧
  

  نو هزاره ترجمه ،29: 6 یوحنا: انجیل   ١٩٨
  

  نو هزاره ترجمه ،7: 53 اشعیا   ١٩٩
  

  نو هزاره ترجمه ،34- 32: 23 لوقا: انجیل   ٢٠٠
  

  نو هزاره ترجمه ،11: 8 امثال   ٢٠١
  

  نو هزاره ترجمه ،8-5: 1 یعقوب: انجیل   ٢٠٢
  

  نو هزاره ترجمه ،10: 9 امثال   ٢٠٣
  

  نو هزاره ترجمه ،22: 18 امثال   ٢٠٤
  

  نو هزاره رجمهت ،33-31:  6 متی: انجیل    ٢٠٥
  

  نو هزاره ترجمه ،4-3: 24 پیدایش: تورات   ٢٠٦



١٥٦ 
 

                                                                                                                                       
  

  نو هزاره ترجمه ،15-12: 24 پیدایش: تورات   ٢٠٧
  

  نو هزاره ترجمه ،20-17: 24 پیدایش: تورات   ٢٠٨
  

  نو هزاره ترجمه ،16-15: 24 پیدایش: تورات   ٢٠٩
  

  نو هزاره ترجمه ،58: 24 پیدایش: تورات   ٢١٠
  

  نو هزاره رجمهت ،53: 24 پیدایش: تورات   ٢١١
  

  نو هزاره ترجمه ،19-18: 1 پطرس اول: انجیل   ٢١٢
  

  نو هزاره ترجمه ،14- 13: 15 یوحنا: انجیل   ٢١٣
  

  نو هزاره ترجمه ،6-4: 3 تیطس: انجیل   ٢١٤
  

  نو هزاره ترجمه ،33-25: 5 افسسیان: انجیل   ٢١٥
  

  نو هزاره ترجمه ،19: 16 ،8-7: 4 یوحنا اول: انجیل   ٢١٦
  

  نو هزاره ترجمه ،18: 2 پیدایش: تورات   ٢١٧
  

  نو هزاره ترجمه ،27- 26: 14 یوحنا: انجیل   ٢١٨
  

  نو هزاره ترجمه ،4-1: 21 مکاشفه: انجیل   ٢١٩
  

  نو هزاره ترجمه ،17: 22 مکاشفه: انجیل   ٢٢٠
  

  نو هزاره ترجمه ،12: 20 خروج: تورات   ٢٢١
  

  68-58: 28 ،20- 19: 8 تثنیه: تورات   ٢٢٢
  

  8-3: 17 پیدایش: تورات   ٢٢٣
  

  نو هزاره ترجمه ،10-7: 3 متی: یلانج   ٢٢٤
  

  نو هزاره ترجمه ،44- 34: 8 یوحنا: انجیل   ٢٢٥
  

  نو هزاره ترجمه ،3-2: 1 اشعیا   ٢٢٦



١٥٧ 
 

                                                                                                                                       
  

  نو هزاره ترجمه ،16-15: 63 اشعیا   ٢٢٧
  

  نو هزاره ترجمه ،10: 2 مالکی   ٢٢٨
  

  نو هزاره ترجمه ،38- 23: 3 لوقا: انجیل   ٢٢٩
  

  نو هزاره ترجمه ،19: 8 اشعیا   ٢٣٠
  

 شما میان در": گوید می که شود می یافت 13-10: 18 تثنیه در مشابهی تعلیم. نو هزاره ترجمه ،31: 19 الویان: تتورا   ٢٣١
 یا جادوگر یا افسونگر نه و غیبگو، یا فالگیر نه و کند، قربانی آتش بر را خود دختر یا پسر که نشود یافت کسی
 کند، می را کارها این که هر زیرا. کند گفتگو مردگان با که یکس یا و رمال یا ارواح، با کننده مشورت نه و ساحر،
 بیرون شما برابر از را اقوام این خدایتان یهوه که است قبیح اعمال همین سبب به و دارد، کراهت او از خداوند

  "باشید، عیب بی خدایتان یهوه حضور در شما .رانَد می
  

  20-17: 10 لوقا ؛17: 16 مرقس ؛8: 10 متی: انجیل   ٢٣٢
  

  26- 24: 11 لوقا: انجیل   ٢٣٣
  

  2-1: 14 تثنیه ؛ 28: 19 الوبان: تورات   ٢٣٤
  

  14- 13: 26 تثنیه: تورات   ٢٣٥
  

  نو هزاره ترجمه ،13-9: 7 مرقس: انجیل   ٢٣٦
  

 از زیادي هاي نمونه اما دهد می نشان را نامه شجره ثبت اهمیت که 65-5: 7 نحمیا به کنید نگاه نمونه براي   ٢٣٧
  تواریخ اول 9-1 فصلهاي نظیر شود، می یافت مقدس کتاب در دیگر جاي در ها نامه نسب

  
  17-12: 9 پیدایش: تورات   ٢٣٨
  

  نو هزاره ترجمه ،5-3: 1 پطرس اول: انجیل   ٢٣٩
  

  نو هزاره ترجمه ،14-13: 1 افسسیان: انجیل   ٢٤٠
  

  نو هزاره ترجمه ،7-6: 4 غالطیان: انجیل   ٢٤١
  

  نو ههزار ترجمه ،2-1: 1 عبرانیان: انجیل   ٢٤٢
  

  نو هزاره ترجمه ،17-15: 9 عبرانیان: انجیل   ٢٤٣
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  نو هزاره ترجمه ،18- 14: 10 یوحنا: انجیل   ٢٤٤
  

  نو هزاره ترجمه ،12-10: 1 کولسیان: انجیل   ٢٤٥
  

٢٤٦   Elza-Bair Guchinova The Kalmyks (London and New York: Routledge, 2006), 
p. 183 

٢٤٧   Ibid  
  

  نو زارهه ترجمه ،19-18: 30 امثال   ٢٤٨
  

  نو هزاره ترجمه ،28-24: 30 امثال   ٢٤٩
  

٢٥٠   Elza-Bair Guchinova, op. cit. , p. 183  
  

 هاي ترجمه. نیست مشهور خیلی دنیا دیگر جاهاي در که است خاطر این به و بود آلمانی زبان به او نوشتجات    ٢٥١
  :است دسترس در زیر کتاب در او اصلی هاي ایده انگلیسی

   Wilhelm Schmidt The Origin and Growth of Religion: Facts and Theories, 
translated by H. J. Rose (Methuen, London, 1931) and in Wilhelm Schmidt Primitive 
Revelation, Translated by Joseph Abierl (St. Louis: R. Herder Publishers, 1939) – the 
original title of which was Der Ursprung der Gottesidee [The Origin of the Concept 
of God], published in 1934  .  

  
٢٥٢   Rafael Bezertinov Old-Turkic Deities [From His Book Tengrianizm - Religion 

Of Túrks And Mongols (Naberezhnye Chelny, Tatarstan, Russian Federation, 2000), 
Chapter III Deities, pp. 71-95, an English translation of which is available at: 
http://aton.ttu.edu/OLD_TURK_DEITIES.asp  (acc. 21 November 2008( 

٢٥٣  
   http://wapedia.mobi/en/Shangdi; 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Shangdi#Meaning_.26_Use_of_Name; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tian (all accessed 21 Nov. 2008); Chan Kei Thong Faith 
of Our Fathers: God in Ancient China (Shanghai, China: China Publishing Group 
Orient Publishing Center, 2006), pp. 79-106 

٢٥٤  
  http://en.wikipedia.org/wiki/Shangdi (acc. 21 Nov. 2008); Patrick Zukeran The 

Origin of Man's Religions (http://www.probe.org/site/c.fdKEIMNsEoG/b.4217657/  
(acc. 10 Nov. 2008( 

٢٥٥  
   )1(? Who was ‘Allah’ before IslamRick Brown 

(http://www.themicahmandate.org/2009/03/who-was-%E2%80%98allah%E2%80%99-
before-islam-1/ (acc. 15 Feb. 2010(  

  
  نو هزاره ترجمه ،15-13: 3 خروج: تورات   ٢٥٦
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  فوالدوند ترجمه از 55-42 آیات عمران آل-3 سوره: قرآن   ٢٥٧
  

  نو هزاره ترجمه ،18: 28 متی: انجیل   ٢٥٨
  

  نو هزاره ترجمه ،1: 10 متی: انجیل   ٢٥٩
  

  نو هزاره ترجمه ،8: 10 متی: انجیل   ٢٦٠
  

٢٦١   Quoted by David Pytches in Come, Holy Spirit: Learning to Minister in 
Power (London: Hodder and Stoughton, 1985), pp. 238-9  

  
  نو هزاره ترجمه ،55-49: 8 لوقا انجیل   ٢٦٢
  

٢٦٣   Quoted by David Pytches in Come, Holy Spirit: Learning to Minister in 
Power (London: Hodder and Stoughton, 1985), pp. 236-7  

  
  نو هزاره ترجمه ،24-17: 17 اهانپادش اول   ٢٦٤
  

٢٦٥   Quoted by David Pytches in Come, Holy Spirit: Learning to Minister in 
Power (London: Hodder and Stoughton, 1985), p. 235  

  
  نو هزاره ترجمه ،44- 17 ،3- 1: 11 یوحنا: انجیل   ٢٦٦
  

٢٦٧   Quoted by Jack Deere Surprised by the Power of the Spirit: Discovering How 
God Speaks and Heals Today (Zondervan Publishers, 1996), pp. 205-206 – quoting 

Mahesh Chadva Only Love can make a Miracle (Tunbridge Wells, England: Monarch 
Books, 1991.(  

  
  نو هزاره ترجمه ،3- 1: 14 یوحنا: انجیل   ٢٦٨
  

  نو هزاره ترجمه ،4: 14 یوحنا: انجیل   ٢٦٩
  

  نو هزاره ترجمه ،5: 14 یوحنا: انجیل   ٢٧٠
  

  نو هزاره ترجمه ،6: 14 یوحنا: انجیل   ٢٧١
  

  خرمشاهی ترجمه ،9: 46 سوره: قرآن   ٢٧٢
  

  فوالدوند ترجمه ،32: 6 سوره: قرآن   ٢٧٣
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  فوالدوند ترجمه ،51: 7 سوره: قرآن   ٢٧٤
  

  فوالدوند ترجمه ،64: 29 سوره: قرآن   ٢٧٥
  

  نو هزاره ترجمه ،8: 4 تیموتائوس اول: لانجی   ٢٧٦
  

  نو هزاره ترجمه ،1: 12 عبرانیان: انجیل   ٢٧٧
  

  نو هزاره ترجمه ،3-2: 12 عبرانیان: انجیل   ٢٧٨
  

  نو هزاره ترجمه ،21- 19: 3 یوحنا: انجیل   ٢٧٩
  

٢٨٠   http://www.liza-kliko.com/laurel-wreath/olympic.htm (acc. 4 Sep. 2006.(  
  

٢٨١   http://www.liza-kliko.com/laurel-wreath/romanempire.htm (accessed 4 Sep. 
2006.(  

  
  نو هزاره ترجمه ،12: 1 یعقوب: انجیل   ٢٨٢
  

  نو هزاره ترجمه ،8-ب7: 4 نیموتائوس دوم: یلانج   ٢٨٣
  

  نو هزاره ترجمه ،10: 2 مکاشفه: انجیل   ٢٨٤
  

  نو هزاره ترجمه ،34- 33: 31 ارمیا   ٢٨٥
  

  نو هزاره ترجمه ،26: 14 یوحنا: انجیل   ٢٨٦
  

  نو هزاره ترجمه ،5-1: 6 اشعیا   ٢٨٧
  

 براي آنانیکه که گوید می صراحت به 1 :19 پیدایش در تورات. 29-1: 19 پیدایش ؛22-16: 18 پیدایش: تورات   ٢٨٨
  .بودند معمولی انسانهاي شباهت به اینکه وجود با بودند، فرشته بودند، رفته لوط رهانیدن

  
  نو هزاره ترجمه ،14: 1 عبرانیان: انجیل   ٢٨٩
  

  نو هزاره ترجمه ،9-7: 12 مکاشفه: انجیل   ٢٩٠
  

  8: 3 یوحنا اول: انجیل   ٢٩١
  

  نو هزاره مهترج ،26: 15 خروج: تورات   ٢٩٢
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  نو هزاره ترجمه ،3-1: 17 متی: انجیل   ٢٩٣
  

  نو هزاره ترجمه ،4-ب3: 1 عبرانیان: انجیل   ٢٩٤
  

  53: 26 متی: انجیل   ٢٩٥
  

  22-18: 3 پطرس اول: انجیل   ٢٩٦
  

  نو هزاره ترجمه ،16-14: 2 عبرانیان: انجیل   ٢٩٧
  

  نو هزاره ترجمه ،9: 2 عبرانیان: انجیل   ٢٩٨
  

  نو هزاره ترجمه ،6-1: 23 مزمور: زبور   ٢٩٩
  

  نو هزاره ترجمه ،15- 11: 10 یوحنا: انجیل   ٣٠٠
  

  نو هزاره ترجمه ،10-8: 11 عبرانیان: انجیل   ٣٠١
  

  نو هزاره ترجمه ،2: 3 کولسیان: انجیل   ٣٠٢
  

  نو هزاره ترجمه ،13-12: 1 مکاشفه: انجیل   ٣٠٣
  

  نو هزاره ترجمه ،16-14: 1 مکاشفه: انجیل   ٣٠٤
  

  نو هزاره ترجمه ،13-12: 4 عبرانیان: انجیل   ٣٠٥
  

  نو هزاره ترجمه ،25: 2 یوحنا: انجیل   ٣٠٦
  

  نو هزاره ترجمه ،6: 14 یوحنا: انجیل   ٣٠٧
  

  نو هزاره ترجمه ،23: 6 رومیان: انجیل   ٣٠٨
  

  نو هزاره ترجمه ،23: 6 رومیان: انجیل   ٣٠٩
  

  نو هزاره ترجمه ،2: 22 پیدایش: تورت   ٣١٠
  

   نو هزاره ترجمه ،1: 3 تواریخ دوم   ٣١١
  

  نو هزاره ترجمه ،29: 1 یوحنا: انجیل   ٣١٢
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  نو هزاره ترجمه ،20: 4 یوحنا: انجیل   ٣١٣
  

  نو هزاره ترجمه ،21: 4 یوحنا: انجیل   ٣١٤
  

  نو هزاره ترجمه ،24- 23: 4 یوحنا: انجیل   ٣١٥
  

  نو هزاره ترجمه ،31-29: 12 مرقس: انجیل   ٣١٦
  

  نو هزاره ترجمه ،2: 21 مکاشفه: انجیل   ٣١٧
  

  نو هزاره ترجمه ،4: 8 پیدایش: تورات   ٣١٨
  

  نو هزاره ترجمه ،37: 19 پادشاهان دوم   ٣١٩
  

  27: 51 ارمیا   ٣٢٠
  

 از پیش سال صدها گردد برمی) میالد از پیش 1800-1600( "قدیم بابل" دوران به حماسه این اولیه اي نسخه   ٣٢١
 Maureen Gallery Kovacs The Epic of: به کنید نگاه بیشتر اطالعات براي. است اورارتو سیاسی ایالت

Gilgamesh (Stanford University Press, 1989), Introduction p. xxii  
  

٣٢٢   For an easily available discussion of the etymology of the name, see 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nakhchivan.  An Azeri source says that it means ‘colony 

of Noah’ (http://www.azerb.com/az-nakhchivan.html (both accessed 4 Apr. 2009(  
  

  21-20: 9 پیدایش: تورات   ٣٢٣
  

٣٢٤   http://www.reference.com/enc?q=wine&search=search (acc. 15 Jan. 2009(  
  

 " یا ")عربستان اي صخره مکانهاي( Arabia Petraea" که والیتی در کوه این روم، امپراطوري زمان در   ٣٢٥
Provincia Arabia  )غربی شمال قسمت سینا، دماغه شامل والیت این فلمرو بوده، شده می نامیده ")عربستان ایالت 

 این به و شد می نامیده هم "عربستان" والیت، این. شد می امروزي سوریه و اردون همچنین و کنونی صعودي عربستان
  )25: 4 غالطیان: انجیل( بود عربستان در سینا کوه که کند می اشاره شده نوشته روم دوران در که انجیل که است خاطر

   )http://en.wikipedia.org/wiki/Arabia_Petraea (accessed 15 Jan. 2009.(  
  

  نو هزاره ترجمه ،3: 3 یوحنا: انجیل   ٣٢٦
  

  4: 3 یوحنا: انجیل   ٣٢٧
  

  نو هزاره ترجمه ،6- 5: 3 یوحنا: انجیل   ٣٢٨
  

  47-43 آیات: عمران آل-3 سوره – قرآن   ٣٢٩
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  نو هزاره ترجمه ،35: 1 لوقا: انجیل   ٣٣٠
  

  2: 1 پیدایش: تورات   ٣٣١
  

 نو هزاره ترجمه ،13- 12: 1 یوحنا: انجیل   ٣٣٢


