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پیشگفتار

داســتانهای متعدد از سراســر جهان در مــورد تجارب زندۀ 
افراد متعدد.

آنیتا بارکر آندرسن
−−−−−−−−−−−−−−−

در این داســتانها وزش شــدید باد را حــس خواهید کرد که 
چگونــه یک قایــق را در دریای اژه در هــم می  کوبد و با وکیلی 
مالقات خواهید داشــت که به  خاطر شــکنجه های متعدد با درد 
دائــم زندگــی را می  گذرانــد؛ همچنین در مورد ســارقی خواهید 
خواند که فقط به  خاطر چند کلمه که از دهان یک پیرمرد هشتاد 

ساله خارج شد، دست از سرقت کشید.
مــردم گوناگــون از اقصی نقــاط جهان چون افغانســتان، 
ایــران، عراق، عربســتان ســعودی، ســوریه، اریتــره، آفریقای 
جنوبی، ایاالت متحدۀ آمریکا و ســوئد، همگی به  طور مشترک 
از همایش هایــی صحبــت می  کننــد کــه زندگیشــان را تــا ابــد 

تحت الشعاع قرارداد و دگرگون ساخت. 
شما با یاسمین، کنت، ابراهیم، روت و سی شخصیت دیگر 
در این کتاب آشنا خواهید شد که بدون امید، در دریای پرتالطم 

زندگی دست و پا می زدند. 
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این کتاب به چهار زبان انگلیسی، فارسی، عربی و سوئدی 
به چاپ رسیده و در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است. 



مقدمه

در این کتاب در مورد اشــخاص بسیاری خواهید خواند که 
زندگی جدیدی درخداوند یافته اند؛ داستانهای زندگی انسانهایی 
از کشــورهای مختلــف دنیا نظیرعربســتان ســعودی، آفریقای 
جنوبی، ســوریه، آمریکا، افغانســتان، بنگالدش، سوئد، عراق، 

ایران و اریتره.
نام من آنیتا اســت. اهل کشــور سوئد هســتم و مؤلف این 
کتاب. پیشتر، ســالهای متمادی در کشور آمریکا زندگی کرده ام 
و هم اینک همسری دانمارکی دارم. تمام اشخاصی را که در این 
کتاب از ایشــان یاد شده اســت، یا حضورًا مالقات کرده ام و یا 
به  طور کاماًل مســتقیم با آنان به طریقــی در تماس بوده ام. باید 
یادآوری کنم که نام برخی از اشخاص صرفًا به لحاظ امنیتی در 

این کتاب عوض شده است. 
ابراهیــم مدتی زندانی بود و در همانجا به  طرز وحشــتناکی 
شــکنجه شده بود. همین باعث شده بود تا دست راستش کاماًل 
از کار بیفتد و دیگر قابل اســتفاده نباشد. دستش همیشه وبال 
گردنــش بــود. همین امر باعث شــده بــود تا ابراهیــم به همراه 
خانواده اش از کشــور خود بگریزد و در کشــور ســوئد تقاضای 
پناهندگــی کنــد که البتــه پس از مــدت مدیدی با ایــن تقاضا 
موافقت شــد و او هم اینک ســاکن ســوئد اســت. در مدتی که 
ابراهیــم منتظر جــواب ادارۀ مهاجرت برای اعالم پناهندگی اش 
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بود، وارد فعالیتهای کلیســایی شــد. در آن محیــط به  طور دائم 
برای ســالمتی دعا می شد. دست ابراهیم دیگر عفونت کرده بود 
و وضــع وخیمــی داشــت و حتی بوی تعفن نیز از آن به مشــام 

می رسید.
آشــکار است که ابراهیم به  خاطر وضعیت دستش بارها به 
دکتر مراجعه کرده بود وپزشــکان مشــغول تحقیق در این مورد 
بودنــد ولــی در آخرین دیدارش با پزشــک معالجش، وی به او 
گفته بود که دیگر جای امیدی برای نجات دســتش نیست و هر 
چه که از دستشــان برمی آمده اســت، کرده اند. ابراهیم بایســتی 
خــودش را بــرای قطع بازویــش آماده می کــرد. ابراهیم ولی در 
پاسخ به دکترش گفته بود که کمی دیگر صبر می کند، زیرا مایل 
اســت نخســت قدرت خداوند خویش را نیز بیازماید. یکشنبۀ 
بعــد از آن روز، ابراهیــم در صف نخســت قــرار گرفت تا برای 
ســالمتی اش دعا شود. زمانی که به صندلی خودش بازگشت، از 
همۀ حضار خواستند تا دستهایشان را به سمت باال بگیرند و نزد 
خداوند شــکرگزاری و دعا کنند. پزشــکی که نزدیک به ابراهیم 
ایستاده بود، ابراهیم را صدا کرد و به وی گفت: »آیا می دانی که 

دستانت را مانند دیگران به هوا بلند کرده اى؟!«
بله، معجزه اتفاق افتاده بود و ابراهیم دســتش را تکان داده 
بود. حرکتی که ســالهای متمادی از انجام آن عاجز بود. دســت 
عاجــزش را از حالــت خمیــده درآورد و در کمال تعجب متوجه 
شد که دیگر دردی نیز ندارد. ابراهیم شاهد معجزۀ خداوند شد و 

جالب است بدانید که دیگر دست وی را قطع نکردند.
من -آنیتا بارکر- خود نیز در آن جلسۀ دعا شرکت داشتم و 
شاهد عینی این معجزۀ بزرگ بودم. همچنین یکشنبۀ هفتۀ بعد 
از آن روز به ســخنان ابراهیم در همان کلیســا گوش می کردم که 
چگونه در مورد این معجزۀ بزرگ خداوند صحبت می کرد. امروز 
بیست و پنج سال از آن تاریخ می گذرد و من در تمام این مدت 
با ابراهیم در تماس بوده ام. امروز ابراهیم ادعا می کند که دستی 
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کاماًل نو به او عطا شده است. امروز که ابراهیم مردى ٦٥ ساله 
است، دستهایی متفاوت دارد. دست چپ او موهای سفید دارد 
و موهای دســت راســت وی همچنان ســیاه باقی مانده است. 
خداوند چیزی جدید را خلق کرده و ابراهیم در واقع شــاهد این 

لطف خداوند است که زندگی اش را متحول ساخته است.
در ایــن کتــاب شــما داســتانهای باورنکردنی بســیاری را 
خواهید خواند؛ داســتانهایی همچون داستان ابراهیم که در هیچ 
منطــق و عقــل و علم زمینــی ای نمی گنجد ولــی در واقع اتفاق 
افتاده اســت و هیچ توضیحی برای آنها نیست جز اینکه بدانیم 

خداوند منان قادر مطلق است. 
در این کتاب شــما داستانهایی از شهادت اشخاص خواهید 
خواند که در عقل و منطق نمی گنجند و هیچ توضیحی برایشان 

نیست.
عکســی کــه روی جلد این کتاب چاپ شــده اســت، برای 
شخص من حکم سالمی از بهشت را دارد. نخست در نظرم بود 
که تصویری با رنگهای بسیار از قاره های زمین را برای جلد این 
کتاب اســتفاده کنم ولی زمانی که در سایت گوگل کلمۀ »زمین« 
را جســتجو کردم، این عکس که نامش »طلوع خورشید« است 
به  عنوان نخســتین عکس ظاهر شد. طلوع خورشید، آغاز یک 
روز جدید است ولی همزمان می تواند نشانی باشد از یک آغاز 

نو، »یک زندگی جدید«.





۱

دگرگونی

کمبود غذا در سوئد حس نمی شود

در سال ۱9۸9 میالدی بود که عباس و فاطمه به همراه دو 
دختر کوچکشــان ازایران برای اخذ پناهندگی وارد کشور سوئد 
شــدند. آنها را در کمپی در شــمال کشور سوئد سکنی دادند. در 
همان کمپ بود که آنها با یک خانوادۀ دیگرایرانی آشــنا شــدند 
که البته مسیحی بودند. پس از گذران مدتی در کنار این خانواده 
آنهــا نیــز تصمیــم گرفتند که مســیحیت را به عنــوان دین خود 

انتخاب کنند و عیسای مسیح را جزئی از زندگی خود بدانند.
پس از مدتی با اقامت آنها موافقت شــد و نهایتًا به شهری 
در بخش مرکزی کشــور ســوئد انتقال داده شدند. شغل عباس 
سابقًا نانوایی بود و به همین خاطر موفق شد تا در سال ۱993 
نانوایــی خودش را راه اندازی کند. ســالهای نخســت برای آنها 
سالهای سختی بود، زیرا به آسانی از پس کار نانوایی برنمی آمدند 
و مشــکالت مالــی آنها زیاد بــود، اما همچنان با ایــن باور که 
خداوند مهربان پشــتیبان آنهاســت با شــوق و ذوق و ایمان به 
خداوند به کارشــان ادامه می دادند. گویا در بین اقوامشــان در 
ایران این شــایعه  پراکنده شــده بود که کســانی که به کشورهای 
غربی می روند با مشــکالت زیاد دســت و پنجه نرم می کنند و 
غذا و آذوقه به وفور یافت نمی شود. طبق این شایعه سبزیجات 
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و میوه و مواد پروتئینی از قبیل گوشــت و ماهی ومرغ کمیاب 
بود و مردم از گرسنگی در رنج بودند. 

والدیــن فاطمــه در ســال ۱99۴ برای مالقات بــا آنان به 
ســوئد آمدند. چون مســافرت آنها برای مدت یک ماه تنظیم و 
برنامه ریزی شده بود، سؤال کرده بودند که آیا الزم است با خود 
غذا و آذوقه بیاورند یا خیر؟! آنها از این بیم داشتند که در سوئد 
به اندازۀ کافی مواد غذایی یافت نشــود. زمســتان همان ســال 
باالخره والدین رخت ســفر به ســوئد را بســتند و راهی شــدند. 
پیداست که برف زیادی همه جا را پوشانده بود. در زمان اقامت 
یک ماهۀ پدر و مادر فاطمه، برای عباس و فاطمه اتفاق بسیار 

عجیبی افتاد.
یک روز صبح که آن دو در دکان نانواییشــان مشــغول کار 
بودند، مردی وارد شــد و خواســت که تعدادی ماهی تازه صید 
شــده را به ایشــان بدهد. البته نخســتین چیزی که به ذهنشــان 
رســید، این بود که در مورد نرخ ماهی ها ســؤال کنند. در کمال 
تعجب با این پاســخ مواجه شــدند که آن مــرد فقط به مقداری 
نــان بیــات نیاز داشــت و حاضر بــود در قبــال آن ماهی ها را 
تقدیم کند. آنها تعدادی کیســه را که پر از نان بیات بود به مرد 
نشــان دادند ولی وی فقط چند نان را برداشت و اصرار کرد که 
مبلغی برای آن بپردازد. او به هیچ وجه قصد نداشــت که نانها 
را مجانــی با خود ببرد. وی پس از پرداخت مبلغ قابل توجهی، 
نانها را برداشــت و سوار بر دوچرخه در سرمای زمستان ناپدید 
شــد. عبــاس و فاطمه تا آن هنگام آن مــرد را ندیده بودند و به 
همین خاطر کل ماجرا برایشــان بســیار عجیب جلوه می نمود. 
به نظرشــان آن مرد چهرۀ عجیبی داشــت ولی مردی مهربان و 

دوست داشتنی جلوه می کرد.
چند روزی ســپری شد تا اینکه همان مرد پیر دوباره با یک 
ماهی تازه بازگشــت. وی مانند دفعــۀ قبل دوباره نانهای بیات 
را برداشــت و مبلغــی پرداخت و رفت. ماهی هنــوز زنده بود. 
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عباس وان را از آب پر کرد و ماهی را در آن گذاشــت و ماهی 
شــروع کرد به شــنا کردن و تا زمانی که وقت پختش فرارسید، 

همچنان شنا می کرد. 
پیرمرد داســتان ما به  طور مرتب هفته ای چند بار به عباس 
و فاطمــه ســرمی زد وهر بار یــک ماهی برای آنها مــی آورد که 
وزنش به دو تا ســه کیلو می رســید. و این کار را در تمام طول 
مدت اقامت والدین فاطمه انجام داد. ِفریِزر عباس و فاطمه با 
ماهی تازه پر شده بود و والدین فاطمه از دست و دل بازی ای که 
دخترشــان در آن کشــور غریبه دیده بود، خرسند و در عین حال 
متعجب بودند. بالفاصله پس از بازگشت آنها به ایران، رفت و 
آمد پیرمرد مذکور نیز پایان یافت و عباس و فاطمه دیگر هرگز 

وی را ندیدند.
حاال دیگر ســالها از این ماجرا گذشــته است ولی هر بار که 
کســی در مورد این داســتان از ایشان می پرسد، بی درنگ پاسخ 
می دهند که آن هدیه ای الهی بود؛ فرشته ای که هر چند روز یک 
بار یک عدد ماهی برایشــان هدیه می آورد. آنان بی هیچ شکی 
از یک فرشتۀ الهی دم می زنند که موهبت الهی را بر آنها ارزانی 
داشته بود. آنان تا سالیانی دراز تعدادی ماهی را در فریزر خود 
نگاه داشتند تا دیدن آنها، هر بار یادآور موهبتی باشد که روزی 

خداوند بزرگ به آنان بخشید.

وکیل شکنجه شده
یاســمین بانویی از آســیای شرقی است که ســالها در رشتۀ 
حقــوق درس خوانده بــود و مدتی طوالنی نیز بــه عنوان وکیل 
شــاغل بود. به دلیل اوضاع بد سیاســی درآســیای شــرقی وی 
مدت پنج ســال و نیم در یکی از مخوفترین زندانها اسیر بود و 
در این مدت نیز شــکنجه شــده بود. مدت ُنه ماه در انفرادی سر 
کرده بود و در آن زمان متحمل شــکنجه هایی بیش از پیش شده 
بود. او به ّحدی شــکنجه شــده بود که زانوانش قابلیتهای عادی 
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خود را از دست داده بودند و دیگر خم نمی شدند. او می بایست 
از دستان خود برای خم کردن زانوانش استفاده می کرد و در این 
حالت درد شــدیدی همۀ وجودش را فرا می گرفت. دو سال بود 
که به شــمال کشــور ســوئد آمده بود. از آنجا که سرمای منطقۀ 
شــمالی ســوئد بیش از حّد اســت، درد وی نیــز افزایش یافته 
وطاقتش طاق شــده بود. پــس از دوهفته از شــروع اقامتش، 
دعوتنامه ای دریافت کرده بود تا در یکی از همایشهای کلیسایی 
شــرکت کنــد. در آن زمان او هنوز مســلمان بــود و هیچ عقیده 
یا دین دیگری نداشــت. زمانی که قدم به کلیســا گذاشت، همه 
چیــز برایش غیرمترقبه بود و وقتی دیــد که مردم برای یکدیگر 
دعا می کنند، احساس خاصی سراسر وجودش را فرا گرفت. از 
خودش می پرســید چگونه است که مردمی برای مردم دیگر دعا 
می کنند و حالشــان خوب می  شــود و شــفا می یابند؟ پنج سال 
می شد که وی قادر به خم کردن زانوانش نبود. آن فضا را درک 
نمی کرد ولی پیداســت که خیلی دوست داشت تا شفا پیدا کند. 
او تشــنۀ این بود که چیزی عوض شــود. در یکی از مراسم دعا 
وی نیز به جلو آمد تا برای شــفایش دعا شود. بالفاصله گرمای 
خاصــی در زانوانش حس کرد و زانوانش بی آنکه دردی داشــته 

باشند، شروع به خم شدن کردند. 
با خودش گفت: »این حتمّا فکر و خیال محال است. چند 

روزی صبر می کنم تا ببینم چه می شود!« 
وقتی فرزندانش به خانه برگشــتند، جویای ماجرا شدند. به 
او گفتند: »مادر! آیا می خواهی پاهایت را ماساژ دهیم؟« او در 

پاسخ گفت: »نیازی نیست، چون دیگر دردی ندارم.« 
درک این مطلب برای یاســمین بســیار دشــوار بود و فکر 
می کرد که نیاز دارد چند روزی در مورد این قضیه تعمق کند. دو 
هفته گذشته بود و یاسمین دیگر بر این امر واقف بود که شفای 
خداوند شامل حالش شده است. پس از این ماجرا او با رهبران 
کلیســا تماس گرفت و کل وقایع را برایشــان بازگو کرد و اعالم 
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کرد که عیســای مســیح را با جان و دل پذیرفته است و آمادگی 
خدمــت وی را دارد. اکنــون او به اتفــاق فرزندانش در جنوب 
کشور سوئد زندگی می کند. او و خانواده اش از فعاالن کلیسایند.

نگرانی بیهوده 
من در افغانســتان به دنیا آمدم. تمام مشــکالت ما زمانی 
آغاز شد که من پانزده ساله بودم. پدرم در جنگ کشته شده بود 
و رئیس یکی از قومها در تالش بود تا مرا نیز بکشــد. مادر من 
مجبور شد تا خانه و مقداری از زمینهایمان را بفروشد تا بتواند 
با پول آن مرا راهی کشور سوئد کند. زمانی که به اینجا )سوئد( 
کودکان پناهندۀ زیر  رســیدم، مرا به مکانی فرستادند که معمواًل 
ســن قانونی را که تنها آمده اند به آنجــا روانه می کنند. به  خاطر 
ظاهر درشــتی که داشتم، باور نمی کردند من نیز زیر سن قانونی 
بودم و به همین خاطر مرا زیر دســتگاه رادیولوژی قرار دادند و 
از دســتانم عکس گرفتند. نظر پزشــکان این بود که عکســهای 
رادیولوژی می توانند تا دو سال قابلیت خطا داشته باشند. ادارۀ 
مهاجرت بر این نظر بود که سن من باید هفده سال ثبت شود، 

هرچند که پزشک مذبور با این امر موافق نبود. 
یک سال بعد، نامه ای از طرف دوست مادرم دریافت کردم. 
بــا خواندن آن متوجه شــدم کــه مادرم به همراه همــۀ برادران و 
خواهران کوچکترم کشته شده اند. من دیگر تنها عضو باقیمانده 
از خانواده ام بودم. مســلمًا بســیار غمگین شــدم و تمام دنیای 
من به هم ریخت و دگرگون شــد. اقدام به خودکشــی کردم ولی 
شــخصی متوجه موضوع شــد و آمبوالنس را خبر کرد. ســه روز 

پیاپی پزشکان در تالش بودند تا مرا از مرگ نجات دهند.
پس از بهبودی دچار مشکالت روحی و روانی شدم و به همین 
دلیل مرا نزد روانپزشک فرستادند. پس از یک هفته به محل اقامتم 
بازگشتم ولی به  طور متناوب دچار حمالت عصبی می شدم و شبها 
نیز خواب به چشمم راه پیدا نمی کرد. همۀ افکارم به هم ریخته بود.
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یکی از دوســتانم که قلبش را به مســیح بخشــیده بود، در 
گفتگویی برایم ازایمان به مســیحیت شــرح داد. او توضیح داد 
که چگونه پس از رفتن به کلیســا به آرامش خاصی دســت پیدا 
کرده و چگونه ضریب احســاس امنیت وی باالرفته است. بعدًا 
او مالقاتی بین من و کشــیش کلیسای خودش ترتیب داد که در 
آن کشــیش عشــق خداوند و راههای رســیدن به آن را توصیف 
کرد. زمانی که وی دستان خویش را برای دعا بر من نهاد، حس 
آرامش تمام وجودم را فرا گرفت، احســاس خســتگی شدیدی 

کردم و آن شب به راحتی خوابیدم.
همین امر باعث شــد که به  طور مدام به کلیســا بروم و از 
دورۀ آلفا )الف( نیزبهره مند شوم. ما می توانستیم با هم صحبت 
و عبــادت کنیم و این حــس فوق العاده زیبایی بــود. نهایتًا من 
عیســای مســیح را به عنوان منجی خود پذیرفتم و چند ماه بعد 
غســل تعمیدم دادند. در حضور چند تن از دوستان برای من به  
طور دســته جمعی در کلیسا دعا شــد. همان زمان بود که قدرت 
عجیبی در قلبم احســاس کردم. این قدرت چیزی نبود جز روح 
خداوند که مرا سرشــار از خود کرده بود. از آن روز به بعد، من 
احســاس آرامش و امنیت می کنم و شــبها نیز از خوابی راحت 
بهره می برم. احساس می کنم در مدرسه نیز پیشرفت خوبی دارم 
و آرزومندم که بتوانم دورۀ دبیرستان را نیز با موفقیت به پایان 

برسانم.
حاال کلیســا حکم یک خانوادۀ جدید را برایم دارد. هر زمان 
کــه قدم به کلیســا می گذارم و کتاب مقدس را در دســتانم لمس 
می کنم و آن را می خوانم، احساس خوب و زیبایی دارم و سراسر 

وجودم مملو است از خوشحالی و آرامش.
یوحنا ۱۴: ۱ برای من حکم بهترین قسمت از کتاب مقدس 
را دارد کــه می گوید: »دل شــما مضطرب نباشــد. به خدا ایمان 

داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید.«
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جراحی قلب در باالترین سطح 
عدنان پســرى اهل پایتخت سوريه، دمشق است. پدر عدنان 
صاحــب كارخانۀ كاغذ ســازى بود. البته عدنان عالقه داشــت که 
بــه تحصیــل ادامه دهد. در حین تحصیالت دانشــگاهی در رشــتۀ 
مکانیــک وی موفــق به دریافت بورس تحصیلــی برای کارآموزی 
در یک کارخانۀ بزرگ کاغذ ســازی در کشــور ســوئد شــد. او از 
دریافت این بورس خشــنود بود و کارخانۀ مذکور به وی پیشــنهاد 
کار در همان محل پس از اتمام تحصیالت دانشگاهی را داده بود. 
او ســپس به کشــور سوئد بازگشــت و با آنیکا مالقات کرد. آنیکا 
پرستاری بود مسیحی. آنیکا از وی سؤال کرده بود که آیا به خداوند 
ایمــان دارد؟ و عدنان پاســخ مثبت داده بــود. صد البته که وی به 
خداوند ایمان داشــت، زیرا او یک مســلمان بود. آنها همدیگر را 
بیشــتر شناختند. یک ســال بعد، پس از سؤالها وبحثهای فراوان 

عدنان به مسیحیت روی آورد و آن دو با هم ازدواج کردند.
ســالها از آن زمان می گذشــت و آنها همچنان مشتاقانه در 
باور مســیحی خودشــان زندگی می کردند. عدنان خداوند را در 
مراحل ســخت و آرام زندگی اش تجربه کرده اســت؛ مثاًل روزی 
که به  خاطر درد شــدید در ناحیۀ قلب و دستش به دکتر مراجعه 
کرد. به محض انجام معاینه برای وی درخواست آمبوالنس شده 
بود. عدنان را به بیمارســتانی منتقل کرده بودند تا شش روز در 
آنجا بســتری باشــد. به  زودی مشخص شــد که او فیبریالسیون 
قلبی دارد. اوضاع وی به  قدری وخیم بود که پزشک متخصص 
تشخیص داد که باید از ایمپلنت ضربه ساز استفاده شود. قراری 
برای عدنان گذاشــتند تا سه هفته بعد برای دادن مجموعه ای از 
آزمایشــها حضور داشته باشــد. نتیجۀ آن آزمایشها نوع دستگاه 

ضربه ساز را مشخص می ساخت.
یکشــنبۀ بعــد از آن روز، عدنان در مراســم کلیســا حضور 
داشــت. واعظ پس ازموعظه یکراســت به سوی عدنان رفت و 
بــه وی گفت که در تمام طول موعظه احســاس می کرد خداوند 
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می خواهــد پیامی را به وی بدهــد و آن پیام این بود که قلب او 
بهبودی یافته اســت. واعظ مذکور اصاًل از مشکل قلبی عدنان 
اطالعی نداشــت. در آن لحظه عدنان حس خاصی در این مورد 
نداشت ولی به  خاطر ایمانش بر این باور بود که حتمًا این گونه 
اســت وخداوند وی را شــفا داده. دو هفته بعد در یکی دیگر از 
مراسم کلیسایی عدنان برای دعا به جلو رفت. دو تن از بانوانی 
که برای وی دعا کردند نیز پیام شفای وی را ازخداوند دریافت 
کرده بودند. دوشــنبه روزی بود که عدنان به بیمارســتان رفت و 
آزمایشــهای متعددی بر روی وی انجام گرفت. ســپس پزشک 
متخصص از وی پرسید که چرا او را به آنجا فرستاده اند؟ قلب 
وی که مشکلی ندارد! عدنان نتایج آزمایش را به صورت نامه ای 
از آن پزشک دریافت کرد تا به پزشک متخصصی بدهد که او را 
در وهلۀ نخســت برای نصب دستگاه و آزمایشهای متعدد به آن 
مکان فرســتاده بود. آنجا بود که عدنان از اعتقادش به خداوند 
صحبت به میان آورد و این که چگونه خداوند وی را شــفا داده 
اســت. دکتر در پاســخ به وی گفت: »خوب است که تو اعتقاد 

داری ولی چنین چیزی غیرممکن است.«
ســالهای متمادی ســپری شــده اند و قلــب وی کوچکترین 
مشکلی ندارد. باالتر ازهمه عدنان سپاسگزار است که هر روز با 

خداوند در مسیر زندگانی همقدم است و گام برمی دارد.

فرشته ها او را به بهشت بردند
یکی از دوســتانم که در آفریقا زندگی می کند، روزی داســتان 
زنی را تعریف کرد که می گفت فرشــتگان اورا به بهشت برده اند. 
او بعد از این ماجرا به مســیح روی آورد. نخســت شوهرش بود 
که مرتب کانال تلویزیونی مســیحیان را می دید و به محتوای آن 
دقت می کرد. همین باعث شد که روزی به مسیح روی آورد. این 
که شــوهرش مسیحی شــده بود، برایش بسیار ســخت بود، زیرا 
خودش یک مســلمان بســیار متعصب بود. یک روز که شوهرش 
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مشغول حمل کپسولهای گاز بود، اتفاق خیلی بدی افتاد. کامیون 
حامل کپســولهای گاز بر اثر ســانحه ای منفجر شــد. بــر اثر این 
انفجار وی بالفاصله جان باخت. آن خانم به دوستم گفت: »فکر 
می کردم که شــوهرم قطعًا به جهنم رفته اســت. اما همان شب بر 
اثر صداهای شدید تکان خوردن زمین از خواب پریدم. همان دم 
شــنیدم که یکی نام شــوهرم را فریاد می زند. این بود که خودم را 
به تراس خانه رســاندم. در آنجا بود که دو مرد سفیدپوش نورانی 
را دیدم که دوطرف بدن شوهرم ایستاده اند که دراز کشیده بود. او 
نیز لباس سفید نورانی به تن داشت و چهره اش در آرامش کامل 
غــرق بود. شــاهد بودم که چگونه دو طرف بدن بی جان شــوهرم 
را گرفتنــد و او را بلنــد کردند و با خود به آســمان بردند. آنها آن 
قدر باال رفتند که نهایتًا از دید من خارج شــدند. از طرفی از این 
موضوع شوکه شده و وحشت کرده بودم و از طرف دیگر خداوند 

را شکر می کردم که اجازه داد تا شاهد چنین صحنه ای باشم.«
پس از این بود که آن خانم دیگر شکی نداشت که شوهرش 
در بهشت به سر می برد. در آخرین کتاب از کتاب مقدس، یعنی 

کتاب مکاشفه، فصل 7 آیات 9 و ۱0 چنین می خوانیم:

پس از آن نظر کردم و اینک جماعتی عظیم از هر ملت 
و طایفــه و قــوم و زبان پیش روی خــود دیدم که هیچ 
 کس آنان را نمی توانست شماره کند و همه پیش تخت 
و در پیشــگاه بره ایستاده بودند. همگان ردای سفید بر 
تن داشــتند و شــاخۀ نخل به دست. آنان به بانگ بلند 
نــدا در دادند کــه: »نجات از آن خدای ماســت، که بر 

تخت نشسته؛ و از آن بره است.«

او خدای مهربانش را یافت
در ســال ۲005 مهــدی به عنوان یک پناهنــده از ایران به 
سوئد آمد. پس از چند سال او به اتفاق چند پناهندۀ دیگر برای 
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به دســت آوردن حق وحقوقشــان دست به یک تظاهرات زدند. 
به دنبال محلی برای برپا کردن سن بودند ولی هیچ  کس حاضر 
بــه همــکاری نبود. باالخره پس از تالش فراوان توســط یکی از 
اعضای ایرانی مســیحی کلیســایی در شــهر توانستند تماسی با 
آن کلیســا برقرار کنند. کلیســا از آنها استقبال کرد. هیچ یک از 
اعضــای آن گروه ازپناهندگان مســیحی نبودند و مهدی حتی تا 
آن زمــان پایش را داخل هیچ کلیســایی نگذاشــته بود. خودش 
می گوید: »تمام ماجراها از همان جا آغاز شد و من هرگز آن روز 
را فراموش نمی کنم. شخصی به نام »بو« در مورد زندگی خودش 
ســخن گفت واز من سؤال کرد که آیا خداوند را قبول دارم؟ در 
آن لحظه من آن قدر ازدست خدا عصبانی بودم که پاسخ منفی 
به وی دادم. او از من خواست که به خداوند فرصتی بدهم و این 
جملــه را بــه  گونه ای ادا کرد که در بدنم طنین انداخت. ولی من 
در مقامــی نبودم که بخواهــم به خداوند فرصتی بدهم و خداوند 

بود که باید به من فرصتی می داد!«
مهدی اما اشتیاق پیدا کرده بود تا خدایی را که »بو« بشارت 
می دهد بشناســد. طــی دو ماه که اعتــراض پناهنده ها همچنان 
درآن کلیســا ادامه داشت، بارها از عیسای مسیح صحبت شده 
بود. آنچه که بیشتر از همه چیز بر مهدی تأثیر گذاشت، آیه های 
کتاب مقدس دربارۀ عشــق بود که او طی آن روزها در کلیسا به 
خوبی آن را حس کرده و در عمل دیده بود. او می گفت: »نه تنها 
آنها عاشقانه با ما رفتار کردند، بلکه به ما اعتماد نیز کردند. آنها 
به من یاد دادند که چگونه در کافه تریا با صندوق کار کنم. خیلی 
از ما محلی برای خواب نداشتیم ولی آنها کلیدهای اتاقهایشان 
را در اختیار ما گذاشتند تا ما از آنها برای خواب استفاده کنیم. 
به اندازۀ کافی غذا برای خوردن نیز نداشــتیم ولی آنها برای ما 
آشــپزی کردند و غذا مهیا کردند. ما عینًا مشاهده کردیم که آنها 
به همان چیزی عمل می کردند که از آن دم می زدند و آن عشــق 
و صداقــت بــود.« مهدی اما همچنان مردد بــود که بتواند قلب 
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خود را برای عیسای مسیح باز کند. او هنوز می خواست بیشتر 
اطمینــان حاصل کند که عیســی همان خداوند اســت. خداوند 
رؤیایــی را بــرای او مهیا کرد که پس ازدیدن آن، پس از ســالها 
گریســت و توانســت در آرامــش بخوابد بدون آنکــه در خواب 
مشکلی برایش به وجود آید. همۀ اینها برای نخستین بارپس از 
سالها برایش اتفاق افتاده بود. نهایتًا اعالم کرد که: »دیگر شکی 
نداشتم و همۀ شکم برطرف شده بود و می توانستم با کمال میل 

به عیسای مسیح اطمینان کنم و خداوند را به قلبم راه دهم.«
بســیاری از پناهندگان دیگر نیز عشق خداوند را حس کرده 
بودند و برای دیگر پناهندگان از آن دم می زدند و تجربۀ خویش 
را تعریــف می کردند. او می گفت: »ما قادر نبودیم که از ســخن 
گفتن از خداوند دســت برداریم. تا زمانی که خودت آن را حس 
نکــرده ای و در نهايــت آن را تجربه نکرده ای، نمی توانی آن را به 

 گونه ای بیان کنی که برای دیگران نیز قابل درک باشد.«
یک ماه پس از آنکه مهدی به مسیحیت روی آورد، خواهرش 
و تنــی چنــد از پناهندگان دیگر نیز به مســیحیت روی آوردند. 
برادر مهدی در ایران ازدواج کرده بود و پس از ســالها همچنان 
قــادر به بچه دار شــدن نبودند. مهدی ماهها بــرای برادرش دعا 
کرد تا ســرانجام روزی برادرش او را مطلع ساخت که همسرش 
بــاردار اســت. مهدی هر بار کــه به درگاه خداونــد دعا می کرد، 
خود را به وی نزدیک تر حس می کرد. ســرانجام از طریق کلیسا 
برایش دورۀ یک ســالۀ آموزش کتاب مقــدس را فراهم کردند. از 
آنجــا کــه او فاقد شــمارۀ ملی بود، هیچ مدرســۀ دیگری وی را 
پذیــرا نبــود. او ادعا می کند که ۲0۱3 يكى از بهترين ســالهاى 
زندگــى اش بود. در آن ســال جــواب مثبت پناهندگــی خود را 
دریافت كرد، خداوند را شــناخت و دوستان بسيارى پيدا كرد. 
امروز وی ازشادی در شناخت خداوند سخن می گوید و همچنان 

در روح و پناه خداوند به زندگی ادامه می دهد.
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یک شعر زیبا قلبش را ربود
این موضوع زمانی برای مجید در ایران اتفاق افتاد که وی 
بــه عنوان ولــی فرزندانش در فعالیتهای خانوادگی یک کلیســا 
شــرکت کرد. وی ایــن گونه توصیف می کند کــه با گرمی به وی 
خوش آمد گویی شــد. فضای آنجا مملو از عشــق بود و او چنین 
حــس کرده بود که در آنجا برای وی ارزش قائل اند و حضورش 

را گرامی می دارند.
در آغاز مراســم، کودکان به  طور گروهی شــعری خواندند که 

مضمون آن این بود:

خدایا تمام کودکان را مورد رحمت خودت قرار بده
خدایا تمام کودکان جهان را مورد رحمت خودت قراربده

چه آنان که مثل ما زندگی خوبی دارند
چه آنان که در جدال اند

چه آنان که می دانند تو »خدا« هستی
چه آنان که از وجود تو بی اطالع اند

خدایا تمام کودکان جهان را مورد رحمت خودت قرار بده

قدرت کلمات این شــعر به حدی برای مجید گیرایی داشت 
که او نیز تصمیم به مســیحی شــدن گرفت. او هرگز در دین خود 
نشنیده بود که کسی برای »همۀ« کودکان جهان از خداوند طلب 
آمرزش و رحمت کند. او سپاســگزار این امر شــده بود که حاال 
همۀ کودکان مورد لطف خداوند قرار گرفته اند. مجید، همسرش 
و فرزندانشــان آرامــش خاصی را در زندگیشــان دریافت کرده 
بودند و حاال همگی با هم در روح خداوند عیسای مسیح دل به 

یک زندگی نوین سپرده اند.
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چشمان فوق العاده

مریــم هنرمند جوانی بود که دائم در مورد خداوند کنجکاوی 
می کــرد که بداند اوکیســت؟ و خودش برای چــه در این جهان 
هستی حضور دارد و زندگی می کند؟ مریم در شهر تهران پایتخت 
ایران زندگی می کرد. روزی گذرش به کلیسای ارامنۀ تهران افتاد 
که درش باز بود. از روی کنجکاوی وارد شــد. خودش این گونه 

بازگو می کند که :
»من تصاویر عیســای مســیح را دیدم. تصاویــر فوق العاده 
زیبایــی بودند. هرگز نگاه مهربانــش را فراموش نمی کنم که چه 
حــس خوبی به من می داد، ولــی من در واقع چیزی در مورد او 
نمی دانستم. خانمی به من نزدیک شد و از من خواست که آنجا 
را ترک کنم. درک نمی کردم که چرا نمی توانم بیشــتر آنجا بمانم. 

این بود که در تمام طول مسیر خانه گریه می کردم.«
شب پس از این واقعه مریم خواب عجیبی دید.

او می گفت در خواب عیســای مســیح را مالقات کرده بود. 
او را از همان نقاشــی های کلیسایی شــناخته بود. وی این گونه 
ادامه می دهد که: »لباس سفید پوشیده بود و با چشمان زیبایش 
به من خیره شــده بود. دســتم را در دست خودش گرفت و با هم 
به ســمت کوهســاران رفتیم. سردم بود ولی مســیح با آتشی که 
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روشــن کرد مرا گرم کرد. نشســتیم و گفتگوی رو در رو را آغاز 
کردیم. از کالم وی چیزی به  خاطر نمی آورم. تنها چیزی که از او 
در خاطرم مانده است، چشمان شگفت انگیز و زیبا و عمیق وی 
بود که با یک دنیا عشــق مرا می نگریســت. زمانی که از خواب 
برخاســتم، فقط گریه می کردم. خیلی اشتیاق داشتم که مسیح را 
بیشــتر بشناسم. انگار چیزی در من اتفاق افتاده بود و چشمانم 
باز شــده بــود. به عنوان یک انســان، آدم دیگری شــده بودم و 

احساس آزادی فراوان به من دست داده بود.«
خانــوادۀ مریم به ســختی می توانســتند با این مســئله کنار 
بیایند. با این که مریم یک شــخصیت جدید پیدا کرده بود، آنها 
بر این باور بودند که مریم دراشتباه به سر می برد و او حق ندارد 
ایــن گونــه در مورد خداونــد صحبت کند. ازطــرف دیگر، مریم 
می دانســت که اصاًل در اشتباه نیست؛ تا اینکه روزی معجزه ای 

رخ داد.
مریم این گونه ادامه می دهد: »روزی پایم شکســت و به سه 
دکتــر مراجعــه کردم. هرســه گفتند که عمل جراحــی باید انجام 
شود. من به هیچ عنوان راضی نبودم که خانواده ام متحمل هزینۀ 
این جراحی شــوند و پس از آن نیز به مراقبت از من بپردازند. 
به درگاه خداوند دعا کردم و دعایم مستجاب شد. نیمه شب بود 
که از خواب پریدم و دیدم که دو مرد در کنار پاهایم نشسته اند. 
نخســت ترسیدم و حتی نمی توانســتم تکان بخورم ولی بعدًا با 
خیال راحت دوباره به خواب رفتم. هیچ  کس حرفهای مرا باور 
نمی کرد ولی زمانی که پزشکان برای تحقیق و مطالعۀ بیشتر از 
پایم عکس انداختند، متوجه شــدند که هیچ  گونه شکســتگی ای 
در آن وجود ندارد و نیازی به عمل جراحی نیز نیســت. پزشک 
معالج من کاماًل شگفت زده شده بود و این امر را موضوعی غیر 

قابل تصور می نامید.«
مریــم بعدهــا با مــردی به نام کامیــار ازدواج کــرد. کامیار 
خلبــان بود و به  خاطر اوضاع سیاســی ایران همانند بســیاری 
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از هموطنان خود به اتفاق همســرش مریم مجبور به ترک خاک 
کشــورش و اعالم پناهندگی به کشور ســوئد شد. آن دو پس از 
مدتی با جامعۀ مســیحیان آشنا شــدند. در اینجا بود که کامیار 
متوجه شــد در مسیحیت چیزی هست که وی همیشه کمبودش 
را در خود احســاس می کرده اســت. هر روز با عالقۀ بیشتری به 
تحقیق و مطالعه دربارۀ مسیح پرداخت و سرانجام قلب خویش 
را برای قبول کامل وی باز کرد و او را به عنوان رهبر و منجی 
خود پذیرفت. او می گوید: »در نام مسیح دعا کردم و چیزی در 
درون من عوض شــد. حاال او را به عنوان منجی خویش قبول 
دارم و کتاب مقــدس را بارهــا مطالعه کرده ام. این مســئله همۀ 
زندگی مرا تحت الشــعاع قرار داد و مرا عوض کرد؛ طرز فکرم 
را، خواسته هایم را و طریق زندگی کردنم را. حتی مریم نیز بیش 

از پیش در زندگی خود تغییر احساس کرد.«
با اینکه آن دو تا لحظۀ نوشــتن این کتاب از نظر اجتماعی 
هنوز موقعیت خاصی در سوئد نداشتند، باورشان چنان استوار 
است که می گویند حتمًا خداوند برای ما نقشه ای کشیده است و 
ما جز اطاعت از وی کاری نمی کنیم. هر چه پیش آید، عیســای 

مسیح ما را در آن حمایت خواهد کرد.«

همۀ قرآن را از حفظ می خواند
روزی با مرد جوانی برخورد کردم به نام عبدالله که اهل یکی 
از کشــورهای غرق در تعصب بود و می دانیم که اســالم در آنجا 
با تعصب بسیار حکومت می کند. شهادت او در مورد چگونگی 
شــنیدن نام عیسای مســیح فوق العاده جالب بود. این ماجرای 
عجیب در دوران کودکی وی به وقوع پیوســته بود. وی پیوســته 
در وحشــت بود که پس از مرگش به بهشــت نرود. والدین وی 
مدام در تالش بودند تا او را از این مصیبت که باعث شــکنجۀ 
روح و روان او شده بود، رهایی دهند. رهبران دینی اسالم البته 

راهکاری جالب پیشنهاد کردند و آن حفظ کردن قرآن بود.
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یــک روز در حالــی که وی در حال حفــظ کردن قرآن بود، به 
نام عیســای مســیح برخورد و بالفاصله از خواندن دست کشید. 
دیگــر قادر به ادامۀ حفظ قرآن نبود. کمی که گذشــت، به ســوی 
عیسای مسیح دست به دعا برداشت و از او تقاضای نجات کرد. 
بالفاصه پس از آن، کابوسهای شبانه تمام شدند. دیگر کابوسهای 
شبانه جای خود را به حضور عیسای مسیح داده بودند و عیسای 
مســیح بود که شــبها به خواب وی می  آمد و از زندگی مســیحی 
بــرای او می گفــت و تعلیم مــی داد. این تعلیمی بــود که او هرگز 
نمی توانســت در چنان کشــوری با چنان شرایطی دریافت کند یا 
بشــنود. خداوند متعال قادر به هر کاری اســت. این گونه بود که 
صدای او حتی به گوش کسی رسید که ساکن کشوری با مرزهای 
بسته و متعصب نسبت به اسالم است؛ جایی که کالم مسیحیت 
نمی تواند از دری عادی وارد شــود. ولی می بینید که هیچ یک از 
اینها مانعی برای رساندن پیام خدا به یکی از بندگانش نیست.

عیسای مسیح به خوابش آمد
آرین ۲۱ ســاله بــه همراه خانوادۀ خود از افغانســتان برای 
اخذ پناهندگی آمده بود. زمانی که وی در یک هنرستان مشغول 
تحصیل بود با یکی از معلمان مســیحی اش رابطۀ خیلی خوبی 
برقرار کرد. پس از اتمام دورۀ هنرســتان، همان معلم برای پیدا 

کردن کار به او کمک کرد.
تماس آنها پس از دورۀ هنرستان نیزهمچنان ادامه داشت و 
آنها بارها در مورد مباحث انجیل و قرآن با هم صحبت و بحث 
کردند. در واقع، اطالعات آرین در مورد قرآن کامل بود. او حتی 

به همراه آموزگارش چند بار به کلیسا رفته بود.
یــک روز آریــن کاری متفــاوت کــرد. او آن روز بــه درگاه 
عیســای مسیح دعا کرد و از وی خواســت که اگر واقعًا وجود 
دارد، خــودش را بــه او بنمایاند. او گفت: »عیســی! اگر واقعًا 

هستی، خودت را نشان بده!«
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همان شــب عیســی به خواب او آمد و وجود و حضور خود 
را به وی ثابت کرد. در همان لحظه بود که آرین عیسای مسیح 
را به قلب خود راه داد و او را پذیرفت و از آن به بعد، خواندن 
روزانۀ انجیل مقدس را آغاز کرد. او در کتاب مقدس خوانده بود 
که عیســی دوست دارد همۀ انســانها را شفا بدهد. پس تصمیم 
به آزمایش آن گرفت. نخســتین شــخصی که برای این آزمایش 
به ذهنش رســید، مادر خودش بود که مدتها از درد رنج می برد. 
از مادرش خواســت که محل درد را به او نشــان بدهد تا بتواند 
برایش دعا کند. مادرش موافقت کرد. آرین دستانش را بر شانه 
و گردن مادرش گذاشــت و به نام عیســای مســیح برایش دعا 
کرد. بعد، جویای حال مادرش شد. مادرش به او گفت که دیگر 
دردی ندارد. آرین تا آن لحظه به هیچ  کس نگفته بود که مسیحی 
شده و اگر دعایی می کند در نام عیسای مسیح است. اما او این 
گفتۀ انجیل را باور داشــت که اگر دست شفا بر کسی بگذاری، 

آن شخص شفا می یابد.
روزی خالــه اش کــه در کشــور دیگــری زندگی می کــرد، به 
دیدنشــان آمد. او نیز از درد شــدیدی رنج می برد و آرین از او 
خواست که اجازه بدهد تا برایش دعا کند. او این درخواست را 
پذیرفت. آرین در ســکوت کامل دعا کرد وخاله اش بالفاصله از 

همۀ دردها رهایی یافت.
شــوهر خالۀ آرین نیز که در مورد دعاهای وی شــنیده بود، 
درخواســت شــفا از او کرد، زیرا او نیز از دردی که داشــت رنج 
می بــرد. این بود که روزی از طریق »اســکایپ« با آرین تماس 
گرفت و گفت: »شــنیده ام که قابلیت شــفا دادن به مریضان را 
داری. من نیز درد فوق العاده شدیدی در ناحیۀ زانو و پایم دارم«. 
آرین از وی خواســت تا دستش را بر زانوان خود بگذارد تا 
برایش دعا کند. آنگاه از وی خواست تا همزمان با خودش کلمۀ 

آمین را ادا کند. پس از دعا همۀ درد وی شفا یافت.
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یک خواب زندگی اش را تغییر داد 
ثریا زنی بود چهل ســاله که در یک خانوادۀ بسیار متعصب 
سنی چشم به جهان گشوده بود. پدرش در مسجد امام جماعت 
بــود و همــه بــرای وی احترام قائــل بودنــد و در جامعه فردی 
قدرتمنــد بــه حســاب می  آمــد. از آنجا کــه ثریا نیــز در همین 
خانواده به دنیا آمده و رشــد کرده بود، همیشــه در حال دعا بود 
و خدا را ســر فصل تمام امور خود قرار می داد. او همچون تمام 
مســلمانان ســنی دیگر پنج بار در روز نمازش را به جا می  آورد 
و دوشــنبه و پنجشــنبه را با روزه ســر می کرد. از آنجا که خود 
را خادم خداوند می پنداشــت، همیشــه در حال قرائت قرآن بود 
وخوانــدن قرآن را به کودکان نیز می  آموخت. به بانوان دیگر نیز 
می آموخــت کــه چگونه در ایمــان خود به خداوند تعمق داشــته 
باشــند. او هــر روز با نقــاب در خیابان ظاهر می شــد. خانوادۀ 
بســیار متعصبی داشت و هرگز اجازه نداشــت که تنها از منزل 
خارج شــود. خانواده اش به  خاطر تعصبات خشک، آرزوی وی 
را بــرای تحصیــالت دانشــگاهی بیهوده می پنداشــتند و به وی 

اجازۀ تحصیل دانشگاهی نمی دادند.
بعدها وضعیت خانوادگی ثریا به وخامت گرایید. او ازدواج 
کــرده وشــوهرش وی را تــرک کرده بود. خود را کامــاًل ناامید و 
سرخورده می دید. یک شب در کمال خستگی روحی و در حالی 
که دیگر صبرش از اوضاع وخیمی که در آن به سر می برد لبریز 
شده بود، به درگاه خدای خود )الله( دعا کرد. همان شب خوابی 

دید.
در خــواب این چنین دید که با دوســتانش نشســته بود که 
ناگهان سه مرد ظاهرشدند. مردی که در میان قرار داشت به او 

گفت: »به دنبالم بیا. من به تو کمک خواهم کردم.« 
از آنجــا که تعالیم دینــی به او این گونه آموخته بود که نباید 
با مردان هیچ گونه مراوده ای داشــته باشــد، از رفتن با آن مرد 

حذر کرد. 
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پــس از آنکــه آن مرد آنجــا را ترک کــرد، وی در خواب از 
دوســتانش پرســید که: »او کــه بود؟« آنها بــه او گفتند که: »او 
عیســای مسیح اســت.« اینجا بود که ثریا به دنبال وی دوید و 
نامش را خواند و گفت: »ای عیسای مسیح! به دنبالت خواهم 
آمــد.« وی با صدایی که مملو از عشــقی آســمانی بود این گونه 
پاســخ داد که: »به دیگران نیز بگو تا در یک مکان جمع شوند. 
آنگاه من می آیم تا به شما بگویم که هستم و چگونه عشقم را به 

شما ارزانی خواهم داشت.«
زمانی که ثریا از خواب بیدارشــد، تمام خوابش را به  خاطر 
می آورد و به یاد داشــت که در خواب عیسای مسیح را مالقات 

کرده و مدتی طوالنی با وی حرف زده بود.
این ماجرا در زمانی رخ داد که نظارت و فشار خانواده بر وی 
هر روز بیشتر می شد. او دیگر خود را در امان نمی دید و احساس 
امنیت نمی کرد. از این رو، یک ماه بعد کشــورش را ترک گفت. 
وی چهــل روز در راه بــود و از طریق کشــورهای مختلف خود را 
نهایتًا به یک کشور اروپایی رساند. در آنجا به وی آپارتمانی داده 
شــد تا در آن زندگی  کند. ولی او در آن مدت دچار ضعف کامل 
روحی و جســمی شــده بود و احساس بیماری و ناامیدی سراسر 

وجودش را فرا گرفته بود و پیوسته گریه می کرد.
چون به زبان بیگانه آشــنایی نداشــت، نمی توانســت برای 
کاهــش یا بهبود دردهایــش، آنها را با کســی در میان بگذارد. 
همزبانــی نیز کــه در آن نزدیکی زندگی کند، نبــود تا در کاهش 
غمــش یاور او باشــد. دو زن مســیحی از همان ابتــدا به او در 
امور یاری رساندند و همین باعث می شد تا ثریا آنها را همچون 
فرشــتگان پنــدارد. برایش خیلی عجیب بود که این انســانهای 
غریبــه تــا ایــن حد به او عشــق بورزنــد. زنهای مســیحی فکر 
می کردنــد که مشــکالت روحی ثریا به  خاطر دوری از کشــور و 
خانــواده اش اســت و از همه مهمتر فکر می کردند که ندانســتن 
زبــان دلیلــی مضاعــف بر این امر اســت. بــه همیــن دلیل به 
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او کمــک کردند تــا بتواند یک سیســتم ماهــواره ای بخرد و به 
تلویزیون منزلــش وصل کند تا بتواند برنامه هایی را که به زبان 
مادری اش پخش می شود، تماشا کند و این گونه حداقل کمی از 
دلتنگی های او کاسته شود. روزی وقتی که ثریا مشغول بررسی 
شبکه های ماهواره ای بود، به شبکه ای برخورد که مشغول پخش 

برنامۀ مسیحیان فارسی زبان بود.
همــان گونه که روی مبل نشســته بود، آن برنامه را تماشــا 
می کرد. وی بیشــتر و بیشتر در مورد مسیحیت و اینکه عیسای 
مســیح که بود، می آموخت. ســرانجام زمانی رســید که کشیش 
حاضر در تلویزیون دســت به دعا برداشــت و ثریا نیز ازهمانجا 
که نشسته بود با او در دعا همراه شد. بالفاصله احساس خوبی 
به او دست داد و حالش بهتر شد. امید به او بازگشت و قدرت 
جدیدی را در خود بازیافت ولی هنوز شهامت این را نداشت که 
به مسیح ایمان بیاورد. ثریا آنچه را که در ایران در مورد عیسای 

مسیح در خواب دیده بود، فراموش کرده بود. 
حــال وی هنــوز وخیــم بود و کســالت شــدیدی احســاس 
می کرد. او نمی دانست باید از چه کسی کمک بطلبد یا درمانگاه 
کجاست. او بر این باور بود که بیماری او یک تنبیه است. او به 
درگاه الله و عیســی، هردو دعا کرد. یک ماه سپری شد و هنوز 
تغییری در زندگی ثریا صورت نگرفته بود. اما به  خاطر دعاهای 
مکررش چیزی دروی عوض شــده بود که احســاس خوبی به او 
می داد. یک شــب که متحمل دردی جانفرســا شده بود، در حین 
ناامیدی نام عیســای مســیح را بر زبان راند و از او خواســت 
اکنون که به وی نیاز مبرم دارد، خودش را نشان بدهد. کمی بعد 
به تماشــای برنامۀ شبکۀ مسیحی تلویزیون نشست که موضوع 
تعلیم آن »شــفا« بود. در همان برنامه اشــخاص بسیاری را دید 
کــه از اتفاقات زیبایی صحبت می کردند که به  خاطر مســیح در 
زندگیشــان افتاده بود و از معجــزات او می گفتند. اینجا بود که 

ثریا گفت: »خداوندا! خودت را به من نشان بده.«
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در همان زمان کشــیش در برنامه مشــغول دعا شــد و ثریا 
نیــز در منزلش او را در آن دعا همراهی کرد. در همان لحظه آن 
کشــیش از زنی گفت که در منزلش نشســته است و پس از آن 
مشــخصات زنی را داد که با مشــخصات ثریــا کاماًل همخوانی 
داشت. کشیش افزود که: »مسیح می خواهد تو را شفا بخشد و 

تمام دردهایت را از تو دور کند.«
در همیــن آن بــود که ثریــا نیرویی در خود احســاس کرد و 
همۀ وجودش مملو از نام »عیسی خداوند« شد. در آن زمان او 
از تمــام دردها و رنجهایش رهایی یافته بود و تمام شــکش نیز 
برطرف شده بود. اینجا بود که شعلۀ شهامت ایمان به مسیح در 
او اوج گرفت و بی محابا او را به عنوان منجی خود پذیرفت و 

عشقی نوین را تجربه کرد.
ثریا در همۀ عمرش از تاریکی می ترســید ولی اینک احســاس 
امنیتــی خاص می کرد. او به خوبی می دانســت کــه خداوند در کنار 
اوســت و او را تحــت حمایت خود قرارداده اســت. او همچنین از 
دردهای سینوسی مزمن که از زمان بچگی با او بودند، شفا یافته بود. 
چند روز بعد، یک کتاب مقدس به زبان خودش به دســتش رســید. 
تمام اینها فقط در مدت شش ماه که از آمدنش به اروپا می گذشت 
اتفاق افتاده بود. او همچنین خانوادۀ خود را در سرزمین مادری اش 
که به او بدی کرده بودند، بخشیده و به آرامش درونی رسیده بود. او 
دیگر خود را عضوی از خانوادۀ الهی می داند. او عشقی دریافت کرده 
است که هرگز مانند آن را از خانواده اش دریافت نکرده بود. پس از 
مدتی نیز در کمال ناباوری نامه ای دریافت کرد که خبر می داد اجازۀ 

اقامت وی در آن کشور صادرشده است.
بعدها ثریا از طریق دانشگاهی در لندن مشغول تحصیل در 
زمینۀ الهیات مسیحی شد. حاال خود وی در کلیسایی مشغول به 
کار است و به همنوعان خویش در زندگی روزمره کمک می کند 
و چراغــی اســت درتاریکی راه دیگران؛ همــان گونه که خودش 

سالها پیش در خواب دیده بود.
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خداوند معجزات

هیچ چیز غیرممکن نیست

من آنیتا هســتم؛ کســی که محتوای این کتاب را گردآوری 
کرده اســت. پانزده سال داشتم که به یک بیماری مزمن چشمی 
مبتال شدم که باعث شد از آن پس فقط دو درصد بینایی داشته 
باشم. همۀ نقاط روبرو برای من نقاط کورهستند چون نمی توانم 
دیــدم را بــر مرکز متمرکــز کنم. فقط از کنار می توانم شــبحی از 
اشــیاء ببینم. بــه عبارت دیگر، بیش از پنجاه ســال اســت که 
موفــق به مطالعۀ هیچ گونه کتابی نشــده ام و حتمًا متوجهید که 
زندگــی من حالــت خاصی پیدا کرده اســت و فاقد یک زندگی 
عادی هستم. همه چیز برای من غیرقابل مشاهده است و کاماًل 
گیــج کننده. اگر مبنای زندگی ام را بر قابلیت محدودی که دارم 
استوار می ساختم، مسلمًا زندگی بسیار یکنواخت و خسته کننده 
و فوق العاده بی معنایی می داشــتم، زیرا تمام فعالیت های من به 

هیچ منتهی می شد. 
در دوران نوجوانــی و در زمانــی کــه مشــغول پذیرفتن این 
واقعه بودم و بایســتی خــودم را با این مشــکل جانکاه تطبیق 
می دادم، دســت به دعا به درگاه خداوند متعال برداشــتم و از او 
خواســتم تا مــرا در کارهایی که از انجــام آن قاصرم یاری کند. 
تصمیم گرفتم تا با حضور خداوند در کنارم کمبودهایم را جبران 
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کنم. آموختم که هیچ مشــکلی برای خداوند بزرگ نیســت و او 
بــرای همــه چیز راه حلی دارد. هر آن کس کــه هنگام رویارویی 
با غیرممکن ها بیشــتر به خداوند تکیه کند، بیشــتر به قدرتهای 

خارق العادۀ خداوند پی می برد.
 در ســن بیســت و سه سالگی موفق به دریافت یک بورس 
تحصیلی شدم که پیامد آن سفر و اقامت من در آمریکا بود. در 
آنجا در زمینۀ کمکهای مسیحی به معتادان و اعضای گروههای 
تبهکاری در شــهر نیویورک مشــغول به تحصیل شــدم. بایستی 
خــودم عمل خداوند را در عوض کردن شــکل زندگی انســانها 
حــس می کردم و می دیدم. دیگر برای من جا افتاده بود که برای 

خداوند هیچ غیرممکنی وجود ندارد. 
ســفر شش ماهۀ من به آمریکا به یک اقامت ُنه ساله مبدل 
شــد که طی این مدت هم به تحقیقات پرداختم و هم خانواده ای 
تشــکیل دادم. از آن زمــان تا امروز با کمک دســتیاران عزیزم 
توانســته ام تعداد زیادی کتاب بنویســم و به چاپ برسانم. یکی 
از ایــن کتابها بــه زبانهای متفاوت دنیا ترجمه شــد. همین امر 
باعث شــد که به سفرهای بسیاری در سوئد و خارج از سوئد و 
کشــورهای متعدد دیگر بروم. طی همین سفرها بود که با مردم 
بسیاری آشنا شدم که هر یک به نوبۀ خویش موقعیتی خاص در 
زندگی داشته وموهبت الهی شامل حالش شده است. همین امر 
باعث شد که من کاماًل به این نکته ایمان بیاورم که هر کسی در 
هر کجای دنیا و در هر شــرایطی می تواند از قابلیتهای عیســای 

مسیح بهره مند شود و نجات یابد.
هــر چند من همچنان بــا دو درصد بینایی بــه زندگی ادامه 
می دهــم و بینایی خود را باز نیافته ام ولی چشــم درونم بســیار 
بهتــر از چشــم اصلی کار می کنــد و برای ایــن از خداوند منان 
سپاســگزارم. هرگــز حاضر به تاخــت زدن رابطــۀ الهی خود با 
چشــمی بینا نخواهم بود. من در کالم خداوند زندگی می کنم که 
طبــق آن خداوند مــرا در تمام ابعاد وجودم در بــر گرفته و مرا 
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در دســتان خود پناه داده است. این همان چیزی است که آن را 
امنیت و آرامش می نامیم. از پیش و از پس احاطه ام کرده ای و 

دست خویش را بر من نهاده ای. )مزمور ۱39 : 5(
مایکل پســر ارشــدم شش ســاله بود که پزشــکان فهمیدند 
دچار عارضۀ ازدیاد غیرعادی مایع داخل ســرش شــده اســت. 
این عارضه را در اصطالح پزشکی »هایدرو سفالوس« می نامند 
که به صورت متداول ترمی گوییم ســر آب آورده اســت. پزشکان 
همچنان که مشغول انداختن عکسهای رادیولوژی از قفسۀ سینۀ 
وی بودنــد به غدۀ بســیار بزرگی برخوردند که بــه بزرگی قلبش 
بود و تقریبًا به نخاع چسبیده بود. از نظر علم پزشکی ومطابق 
با معیارهای فیزیکی انســانی این یک مشــکل غیرقابل حل و 
العالج به حســاب می  آید. با چشــمانی گریان به درگاه خداوند 
دعا  کردیم و احســاس کردیم که خداوند به ما می گوید پزشــکان 
به زودی شاهد معجزه ای بزرگ خواهند بود. و این دقیقًا همان 

چیزی است که اتفاق افتاد.
ســر مایکل به شــکل معجزه آسایی شــفا یافت و این برای 
پزشکان، تحت هیچ شرایطی قابل درک نبود. غدۀ داخل بدنش 
را درآوردند و مایکل را تحت پرتودرمانی قرار دادند. پزشــکان 
به صراحت اعالم کردند که اگر به  خاطر آب داخل سرش نبود، 

آنها هرگز پی به حضور غده ای در بدنش نمی بردند.
برخالف نظریات منفی پزشــکان در مورد رشــدش، مایکل 
ماننــد یک کــودک کاماًل عادی رشــد کرد و صدهــا متخصص 
کــودکان پرونــدۀ وی را دنبال کردند؛ پرونــدۀ کودکی را که لقب 
»کــودک معجزه« گرفته بود. در گزارش پزشــکان این گونه آمده 
اســت که از تمام متخصصینی که بــه درمان این کودک پرداخته 
و در مــورد بیمــاری او تحقیق کرده بودند، هیچ یک نتوانســته 
بودند به درســتی نتیجه را تشــریح کنند. بهترین تشــریح را از 
زبــان والدین این کودک شــنیدیم که می گوینــد این یک معجزۀ 

الهی است.
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مایــکل بعدهــا به  عنوان یکــی از بهترین افــراد به خدمت 
ارتــش آمریکا درآمد. او حاال خانواده ای دارد متشــکل از ســه 
فرزند تنی و پنج تن دیگر که آنها را به فرزندی قبول کرده است.

ضربۀ مستقیم به چشمش
هر ســه فرزند من در آمریکا زندگــی می کنند. بزرگترین نوۀ 
من هفده ساله است و ۱93 سانتی متر قد دارد. در سال ۲0۱5 
اتفاق عجیبی برای وی رخ داد؛ روزی که در ورزشگاه ضربه ای 
مســتقیم به حدقۀ چشــمش اصابت کــرد. بالفاصله پس از این 
اتفاق به همراه خواهرم کریســتی وی را به بخش کمکهای اولیه 
انتقــال دادند و در آنجا بود که متوجه شــدند صدمه ای جدی به 
چشم او وارد شده است. پزشکان، تازه مراحل نخستین معاینۀ 
وی را تمام کرده بودند و نوه ام جیمی را برای سی تی اسکن آماده 
می کردنــد که من به تلفن همراه دخترم زنــگ زدم. البته از قبل 
اصاًل خبر از این پیش آمد نداشتم و کاماًل به  طور اتفاقی بود که 
در همان لحظه تلفن کردم. کریستی در همان دم به  طور مختصر 
واقعه را توضیح داد و من از او خواســتم که با هم دست به دعا 
برداریم. من و شــوهرم اریک در منزلمان واقع در کشــور سوئد 
روی مبل نشســته بودیم و با هم دســت به دعا برداشــتیم و این 
کالم را بر زبان راندیم: »عیســای مسیح! از تو می خواهیم که با 

حضورت چشم جیمی را شفا بخشی. آمین.«
دوروز بعد، تلفن کردم تا از اوضاع چشــمش باخبر شــوم. 
آنجا بود که خبر فوق العادۀ شــفای چشــمش را شــنیدم. به من 
گفتنــد که بالفاصله پس از دعا چشــمانش رو بــه بهبودی رفته 
اســت. آنچه در بینایی او به نقطۀ ســیاه رنگی شبیه بود، داشت 
روشن تر و روشن تر می شد. تقریبًا پس از دو ساعت همۀ سیاهی 
رفته بود و چشم کاماًل شفا یافته بود. کاًل از آن حادثه دیگر اثری 
نبود و چشــم بــه حالت صد در صد طبیعی خود بازگشــته بود. 
دکترها تمام مراحل خدمات پزشــکی را به انجام رســاندند. از 
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دخترم در بارۀ نظر پزشــکان ســؤال کردم و وی در پاسخ گفت 
که همه شــان مات و مبهــوت مانده بودند. چنــد روز بعد، یک 
چشم پزشک جیمی را معاینه کرد. وی گفت که هیچ اثری از آن 
ســانحه باقی نمانده و چشــم او صد در صد بهبود یافته اســت. 
دخترم پس از گفتن این وقایع تولدم را به من تبریک گفت. آن 
روز سالروز تولد من نیز بود. بهترین هدیه ای بود که می توانستم 
دریافت کنم. نوۀ من می توانســت درقســمت مرکزی چشــمش 
ضایعه ای داشته باشد و بینایی یک چشم خود را کاماًل از دست 
بدهد، همان گونه که من از دست داده ام. ولی خداوند چشم وی 
را شفا داد؛ به گونه ای که فردای آن روز در مدرسه حضور یافت؛ 

انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود.

۱۴ سال روی صندلی چرخدار
»ِکِنت« دچار سانحۀ بسیار وخیمی شده بود. او روی سقف 
خانه ای مشــغول کار بود که روی شــیروانی ُسر خرد و از پشت 
با ســر به زمین ســقوط کرد. وی از ارتفاع چهار متری با سر بر 
ســطح سخت و یخ زده ای ســقوط کرده بود. او سکوت کاملی را 
بــه  خاطر دارد که طی آن در هوا معلق بود وهمچنین نخســتین 
چیــزی را که پس از ســقوط به ذهنش خطــور کرده بود. با خود 
ایــن گونه فکر کرده بود که: »چــون در اطراف خودم برف و یخ 
می بینم، پس نمی توانم در بهشــت باشــم و این به آن معناســت 

که هنوز زنده ام.«
او مدتی طوالنی در بیمارستان بستری بود و تحت عملهای 
جراحی بســیاری قرار گرفته بود. به  خاطر دردهای شــدیدی که 
داشــت، مدام به وی مورفین تزریق می شــد. او مدعی است که 
اگر ایمان وی به خداوند نبود، هرگز نمی توانست چنین دردهای 
شــدیدی و ایــن همــه مکافات را تحمــل کند. او به ســختی با 
عصا راه می رفت ولی برای مسافتهای طوالنی تر باید از صندلی 
چرخدار یا اســکوتر برقی اســتفاده می کرد و در تمام این مدت 
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نیز مصرف مورفین وی پابرجا بود. چهارده ســال از آن ســانحه 
می گذشت و وی همچنان در همان شرایط به سر می برد: صندلی 

چرخدار و مورفین. 
قرار بود که در یک روز شنبه در کلیسای محل زندگی ِکِنت 
ســخنرانی داشــته باشــم. همانجا بود که وی به اتفاق همسرش 
بــرای خوش آمد گویــی و کمک در آماده کردن میــزی که بتوانم 
کتابهایــم را بــرای ارائــه روی آن بچینم، به دیدنــم آمدند. ِکِنت 
روی یک صندلی نشســته بود و من از وی خواهش کردم که به 
مــن در حمل جعبه های حــاوی کتابهایم کمک کند. آنجا بود که 
گفت پشتش دچار سانحه شده است ولی ازحد وخامت موضوع 
حرفی به میان نیاورد. پس از صرف غذا از وی اجازه خواســتم 

تا برای کمرش دعا کنیم.
از اینجا به بعد، ِکِنت ماجرا را با زبان خودش این گونه بیان 
می کند که: »من روی یک صندلی نشسته بودم. آنیتا پاهای مرا 
در دست خودش گرفته بود و گفت که یکی از پاهایم کوتاهتر از 
آن یکی اســت. من گفتم که بله، خــودم این موضوع را می دانم 
و حتی این مســئله در پروندۀ پزشــکی من نیز درج شده است. 
همه دور من جمع شــدند و به نام خداوند برای شــفایم دست به 
دعا برداشــتند. پس ازآن، گرمایی در ناحیۀ ســاق پا حس کردم 
و بالفاصله دیدم که چگونه پاشــنه های کفش هایم در یک سطح 

قرار گرفتند.« 
آنجا بود که ِکِنت بر پای ایستاد و شروع به راه رفتن کرد و 
متوجه شــد که دیگر لنگ نمی زند و پای راســتش عکس العملی 
بــه مراتــب ســریعتر از آن دارد که وی به آن عادت داشــت. او 
کاماًل شفا یافته بود. روز بعد در همان گردهمایی، وی برای همه 
ایــن ماجــرا را تعریف کرد و گفت که چگونــه ظرف چند دقیقه 
خداونــد وی را مــورد مرحمت و لطف خویش قرارداده اســت. 
چیزی که برای انســانها غیرعملی می نمود، برای خداوند عملی 
بود. حاال پس از گذشــت چندین ســال، وی همچنان سرشار از 
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نیرو به زندگی ادامه می دهد و در صدد جبران زمان ازدست رفتۀ 
زندگی اش است.

پسری که قادر به حرف زدن نبود
در چنــد کیلومتری شــهر محل زندگی ما کمــپ پناهندگان 
اســت که به تازگی افتتاح شــده. به اتفاق چند تن از دوســتان 
تصمیم گرفتیم تا برای خوش آمدگویی با شیرینی و چای و میوه 
نزد آنها برویم. به اتفاق مترجم در ســالن اجتماعات نشســتیم و 
از همــه دعوت کردیم تا برای صرف آنچه که با خود آورده بودیم 
به ما ملحق شــوند. نخســتین کســی که آمد، یک نفر از اهالی 
عراق بود. وی به ما گفت که پســر کوچکش که فقط پنج ســال 
ســن داشت در کشورش شــاهد بدترین چیزهایی بوده است که 
می تــوان آن را تصــور کــرد. او دیــده بود که داعش چگونه ســر 
مردم را می برند. پس از آن او دیگر نمی توانست حرف بزند. او 
کاماًل الل شــده بود و همۀ حرفهایش را با اشــاره می گفت. هیچ  
کس نتوانسته بود او را وادار به ادای کالمی کند، حتی اعضای 

خانواده اش.
پدرش تعریف می کرد که چگونه به  خاطر تهدیدهای داعش 
مجبور به فرار از کشورش شده بود. او فقط قادر بود پسرش را 
با خودش بیاورد و بقیۀ خانواده همانجا ماندگار شــدند. از وی 
خواســتیم تا اجازه بدهد پســرش را ببینیــم و او نیز چنین کرد. 
رفت و پســر کوچکش را آورد. پسرک به محض آمدن، به روی 
پاهای من پرید و در بغل من نشست و در گوش من این چنین 
زمزمه کرد که : »به چشــم خودم دیدم که مردم سر مردم دیگر را 

می بریدند و من شبها کابوس می بینم.«
ایــن البته کلماتی بود که مترجم برای ما ترجمه  کرد. ولی در 
کمال شــگفتی همگان نیز متوجه این موضوع شــدند که پسرک 

حرف زد.
پسرک همچنان با ما بود. زمانی که همه رفتند، ما برای او 
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دعــا کردیم. ما از خداوند خواســتیم که او را از همۀ آن تجارب 
بد رهایی دهد. از خداوند خواستیم که همۀ کابوسهای شبانه اش 
را از میــان بــردارد و او را دوباره به حرف زدن وا دارد. ما البته 
به زبان ســوئدی و در نام عیســای مسیح دعا می کردیم. پس از 
دعــای ما اتفاقی خارق العاده افتاد. پســرک کاماًل عوض شــد. 
او دهــان به ســخن گشــود و مدام حــرف می زد و انگار کســی 
نمی توانســت جلــوی حرف زدنش را بگیــرد. او خود نیز از این 
بابت بســیار خشــنود بود و همانند همۀ کودکان پنج سالۀ دیگر 

بازی می کرد و امروز نیز همین گونه ادامه می دهد.

او از یک حملۀ قلبی نجات یافت
چند ســال پیش در یک همایش ایرانی به عنوان ســخنران 
حضور داشــتم. پس از سخنرانی از آنهایی که مشتاق به دریافت 
دعــا بودند دعــوت کردم که به ردیف جلو بیایند. آقایی شــصت 
ساله آمد و برایم تعریف کرد که ده سال پیش چه اتفاقی برایش 
افتــاده بــود. او گفت که چهار فرزندش را بر اثــر وقوع زلزله در 
ایران از دست داده است. خودش دچار حملۀ قلبی شده بود و به 
همین خاطر نیمی از بدنش فلج شده بود. چند سال بعد به اتفاق 
خانواده اش از ایران فرار کرده و در کشــور سوئد اعالم پناهندگی 
کرده بود. او شخصًا به شناخت عیسای مسیح دست یافته بود و 
به اتفاق همســرش به آن همایش نیز دعوت شده بودند. او قادر 
بود راه برود ولی در حین راه رفتن پای چپ خود را می کشید. در 
کتاب مقدس چنین آمده اســت که دســتانت را بر روی فرد بیمار 
بگذار و وی شــفا خواهد یافت. به اتفاق تعدادی از خردســاالن 
بــرای مرد بیمار دعا کردیم. از کودکان درخواســت کرده بودم که 
دستشــان را بر روی قسمت راست ســر مرد صدمه دیده بگذارند 
و دعــا کننــد، زیرا آن بخش از مغزش صدمــه دیده بود. پس از 
یک دعای مختصر از وی خواســتم کــه از روی صندلی اش بلند 
شــود. معجزه ای رخ داده بود. او دیگر می توانست به  طور عادی 
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راه برود و ما حتی در قسمت جلوی سالن با هم رقصیدیم. او به 
 طور کامل شفا یافته بود. یک سال بعد، زمانی که وی را دوباره 
دیدم، بدون کوچکترین مشــکلی راه می رفت و متوجه شــدم که 

اقامتشان در سوئد نیز به تثبیت رسیده است. 
جماعتــی بــزرگ نــزد او آمدند و با خود لنــگان و کوران و 
مفلوجــان و گنگان و بیماران دیگر را آورده، پیش پای عیســی 
گذاشتند و او ایشان را شفا بخشید. مردم چون دیدند که گنگان 
سخن می گویند، مفلوجان تندرست می شوند، لنگان راه می روند 
و کــوران بینا می گردند، در شــگفت شــده، خدای اســرائیل را 

تمجید کردند. )متی ۱5 : 30 − 3۱( 

سرطان مرگبار که ناگهان نیست شد
»روت« کــه دختری از اهالی کشــور اریتره بــود، از بیماری 
فلــج اطفــال رنج می برد و بــه همین خاطر یک ســال تمام در 
بیمارســتان بســتری بــود. در آن زمان مســیحیان بســیاری به 
بیمارستانها سر می زدند تا داستان مسیح را برای بیماران بازگو 
کننــد. روزی بــرای روت از عیســی گفتند و اینکــه چگونه وی 
می تواند منجی انسانها باشد. سپس در نام عیسای مسیح برای 
او دعا کردند. یکی از پاهای او به صورت بدی از شکل و ظاهر 
اصلی خارج شده بود و روت نمی توانست پایش را صاف کند. 
در حالی که برای او دعا می کردند، پایش کمی صاف شد. بعدها 
طــی یک ســال مالقات مکــرر و دعا بــرای او، پایش به حدی 
صاف شــده بود که دیگر می شــد عمل پروتز را برای آن ترتیب 
داد تا به طول عادی برسد. او دیگر می توانست بدون کمک راه 
بــرود. پــس از این برد بزرگ، روت تصمیــم گرفت که در درگاه 
خداونــد خدمت کند. البته این تصمیم در کشــوری مانند اریتره 
آسان نبود و به این معنا بود که موانع بسیاری را نیز در سر راه 
خــود باید پیش بینی می کرد. او حتی به  خاطر باورش مدتی نیز 

در زندان به سربرد.
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او خانواده ای تشــکیل داد. بعدها که پســرش به سن بلوغ 
رســید، تصمیم گرفت شغل شــریف معلمی را پیشه کند. مدتی 
نگذشــته بود که پســرش را برای شرکت در جنگ بردند و روت 

دیگر هیچ تماسی با وی نداشت.
روت بــه هر زحمتی که بود فرار کرد و خودش را به کشــور 
ســوئد رساند. خیلی خوشحال بود که در شهری که در آن زندگی 
می کــرد با دوســتان مســیحی آشــنا شــده و با کلیســای محل 
اقامتش مرتبط شده است. خیلی زود با اقامت وی در آن کشور 
موافقت شد ولی خوشــحالی وی زیاد طول نکشید، زیرا مدتی 
بعد دکترها پس از معاینه به وی اطالع دادند که ســرطان دارد 
و این خبر غافلگیرکننده بود. در معاینات بعدی مشــخص شــد 
که ســرطان به شــش و استخوان وی نیز رسیده و در آن مناطق 
پخش شــده اســت. دکتر وی را جواب کرده و از او خواسته بود 
تــا خودش را برای مرگی زودرس آماده کند که شــاید فقط چند 
هفته تا آن فاصله داشــت. او اما به پزشک این گونه پاسخ داده 
بود که: »اما می دانم که زنده خواهم ماند، زیرا عیســای مســیح 

منجی من است.«
مراحــل  تمــام  در  روت  کلیســایی  دوســتان  از  تــن  دو 
دشوارآزمایشها و درمان به  طور مدام با او همراه بودند تا کمکش 
کنند. طی مراحل درمان، او جراحی شــد و شــیمی درمانی نیز 
آغاز شــد. جالب اینجاســت که در تمام مدت، روت بود که در 
بیمارستان از ایمان خودش و دوستان ایماندار مسیحی خودش 

برای کارمندان آنجا تعریف می کرد و به آنها روحیه می داد.
بزرگتریــن آرزوی وی این بود که پیش از مرگ، پســرش را 
مالقات کند، البته اگر هنوز زنده بود. کلیســا به  طور مدام برای 
ســالمت روت و اینکه بتواند یک بار دیگر فرزندش را مالقات 
کنــد، دعــا می کرد. کمی بعد، پیامی از پســرش دریافت کرد که 
می گفت به شــهر خارطوم در ســودان منتقل شــده است. برای 
همه این سؤال مطرح شده بود که آیا او می تواند از کشور سوئد 
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تقاضــای ویزا کنــد؟ این که فرزندان باالی هجده ســال بتوانند 
دوبــاره به آغــوش خانواده برگردند، تقریبًا امــری محال به نظر 

می رسید.
در نامه ای که پزشــکان برای روت فرستاده بودند، وخامت 
حال او را به  طور رســمی صد در صد تأیید کرده و به وی اعالم 
کرده بودند که دیگر هر لحظه می تواند منتظر مرگ باشــد. برای 
وی پول جمع آوری کردند و به  طور معجزه آســایی پسرش موفق 

به دریافت ویزا برای سوئد شد.
زمان مســافرتش به کشور ســوئد نزدیک شده بود که روزی 
طی یک نامه از طرف ادارۀ مهاجرت کشور سوئد به وی اطالع 
داده شــد که اجازۀ اقامت دائم آن کشــور را دریافت کرده است! 
ایــن خود معجــزه ای بود که حتی بــرای کارکنان باســابقۀ ادارۀ 
مهاجرت شــگفت انگیز می نمود و برای آنان نیز تجربه ای کاماًل 

جدید بود.
روت که حالش بهتر شده بود، به همراه دو دوست خود برای 
اســتقبال پسرش به فرودگاه رفتند. در راه فرودگاه بودند که طی 
یــک تماس تلفنی از طــرف ادارۀ مهاجرت به روت اطالع داده 
شد که ادارۀ مذکور تصمیم گرفته است تا هزینۀ مسافرت پسرش 
را بپردازد و همچنین اتومبیلی تدارک دیده است تا پسرش را از 

فرودگاه بردارد و به شهر »َورم الند« برساند.
همه در عجب بودند که چه اتفاقی افتاده اســت؟ واقعًا چه 
رخ داده بود؟ آیا این واقعًا ادارۀ مهاجرت ســوئد بود؟ بعید به 
نظــر می رســید. ولی همه از بابت یک چیــز مطمئن بودند و آن 
این بود که پاسخ دعاهای »روت« و اهالی کلیسا این گونه داده 

شده است.
باالخره مادر و پســر به هم رســیدند، با هم خندیدند و گریه 
کردنــد. البتــه در تمام این مــدت هیچ کس لحظــه ای از اظهار 
نظر پزشــکان و نتایج آزمایشــها و مرگ روت غافل نبود. آنها 
همچنــان برای مالقات با او به بیمارســتان می رفتند و او دائم 
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تحت آزمایشهای متعدد پزشکی قرار می گرفت. کمی بعد، روت 
خبــری خارق العاده دریافت کرد. دیگر اثری از ســرطان در وی 
دیده نمی شــد. در کمــال ناباوری پس از آزمایشــهای مختلف، 

پزشکان به  طور رسمی این معجزه را تأیید کردند.
مادر و پسر به واقع معجزات خداوند و نیروی فراسوی آن 

را در مراحل مختلف زندگیشان بارها حس کردند.



۴

محافظت الهی

تیراندازی مرگبار

خانواده ای را می شناســم که روزی برای دیدار با فرزندشان 
به آمریکا ســفر کرده بودند. آنجا بود که پسرشــان داســتان یک 
بوکســور قدیمی را برایشــان تعریف کرد که عضو کلیسایشــان 
بــود. چند هفتــه پیش از آن، وی شــاهد مداخلۀ معجزه آســای 
خداوند شده بود. درست زمانی که داشت از محل کارش خارج 
می شــد، شــخصی با اسلحه سر وی را نشــانه گرفته بود. وی با 
عکس العملی ســریع، پس از بر زبان راندن نام عیسای مسیح، 
با دست اسلحه را از سر خود دور کرده بود. البته اسلحه شلیک 
کرده بود و مرد مذکور شــش بار مــورد اصابت گلوله قرار گرفته 
بــود. طبق گزارش بیمارســتان، چهار گلوله وارد بدن وی شــده 
و حتــی از آن خــارج شــده بود ولی هیچ کــدام صدمۀ حادی به 
اســتخوانها و اعضای حســاس بدن وی وارد نکرده بودند. ولی 
دو گلوله وارد بدن وی شــده و خارج نشــده بود، اما گلوله  ای در 
بدن دیده نمی شد. یکی از گلوله ها وارد کبد شده بود و اگر خارج 
می شد، می توانست به  خاطر پارگی شدید، عاقبتی مرگبار داشته 
باشد. سوراخی که ایجاد کرده بود، قطری برابر با یک سانتی متر 
و عمقی برابر با دو سانتی متر داشت. گلولۀ دیگر نیز اگر عمیقتر 
پیش رفته بود، می توانست به قسمت چپ شش و باالی قلبش 
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اصابت کند. پزشکان در گزارش خود اعالم کرده بودند که محل 
اصابــت گلوله ها را به دقت بررســی کرده انــد و در کمال تعجب 
هیچ گونه توضیح و تشــریح منطقی یا علمی ای برای این مورد 
پیدا نکرده بودند. گلوله ها وارد بدن وی شده و ناپدید شده بودند 
و هیچ اثری از آنها نبود. حتی دو بار رادیولوژی نیز نتوانسته بود 
کمکی به یافتن دو گلولۀ مذکور کند. پس از گذشت دو ساعت، 
هفت دکتر دیگر وارد تیم پزشــکی شــدند. اینها همانهایی بودند 
که به هنگام ورود شــخص مضــروب در بخش امدادهای اولیۀ 
بیمارستان وی را تحت نظر گرفته بودند. آنها نمی توانستند باور 

کنند که فرد مضروب هنوز زنده است.
یکی از پزشــکان به وی آموزشــهای الزم بــرای مراقبت از 
خویش در منزل را داد که بداند چگونه باید از خود مراقبت کند 
تــا زخمهایش هر چه زودتر التیام یابنــد. وی همچنین گفت که 
چقدر شــگفت انگیز اســت که می تواند به خود او این حرفها را 
بزند؛ چون تقریبًا بی ســابقه است که شخصی با چنین صدماتی 
بر اثر شلیک گلوله زنده بماند. پزشک یاد شده، به  عنوان آخرین 

سخنش گفت: »فرد بسیار خوش شانسی هستی.«
ولــی بیمار به او گفت که: »بدون شــک ایــن چیزی خیلی 
باالتر از شــانس است. بی شــک خداوند و دخالت معجزه آسای 

وی بود که توسط آن توانستم از مرگ حتمی نجات یابم.«

شیر غرّان
دوســتی دارم که نامش »کرستین« است. وی بیش از نیمی 
از زندگــی خود را در آفریقای جنوبی گذرانده اســت. اتفاقی را 
کــه تعریف می کنــم، برای یکی از بانوان کلیســای وی رخ داده 
اســت. این خانم روزی در آشــپزخانۀ منزلش رو در روی مردی 
غریبــه قرار گرفــت. مرد مذکور بــا چاقوی بزرگی در دســت و 
نگاهی تهدیدآمیز به وی خیره شــده بود. او متوجه شــد که برای 
کشــتنش آمده است. نخواســت فریاد بزند، زیرا فرزندانش در 
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اتاق پذیرایی مشــغول تماشــای تلویزیون بودند. ترسش از این 
بود که با شــنیدن صدای جیغش به آشــپزخانه بیایند و آنها نیز 
مورد تهاجم قرار گیرند. این بود که تصمیم گرفت در همین حالت 
با صدای بسیار آرام و در دلش دعا کند. با خودش گفت: »ای 

شیر یهودا! به دادم برس.«
این یکی از نامهای عیســای مسیح در کتاب مقدس است. 
در همیــن زمان بود که مرد متجاوز چاقویش را انداخت و فرار 
را بــر قرار ترجیح داد. کرســتین بالفاصله بــه پلیس زنگ زد و 
پلیس را در جریان امر قرار داد و مشــخصات شــخص متجاوز 

را نیز گزارش کرد.
چنــد روز بعد، مرد مذکور دســتگیر شــد و کرســتین برای 
شناســایی وی بــه ادارۀ پلیــس رفت. وی همچنین درخواســت 
دیــدار با مهاجــم را کرد. خیلی دلش می خواســت بداند که چرا 
فرد مهاجم ناگهان پا به فرار گذاشــت. مرد مهاجم در پاســخ به 
کرستین گفت که ناگهان شیری را در پشت او دیده بود که غران 
روی دو پــای عقب ایســتاده بــود و نعره می کشــید. وی صرفًا 
به  خاطر اینکه شــیر او را نخورد، پا به فرار گذاشــته بود. البته 
کرســتین می دانســت که در آن لحظه شیری در آشپزخانه حضور 
نداشــت و این می توانست نتیجۀ دعای وی باشد که خداوند در 
پی آن، پیام حمایت از وی را به گونه ای به گوش شخص مهاجم 

رسانده بود، به گونه ای ماورای طبیعی.

مرد هشتاد ساله و سارق
ســاعت ســه صبح بود که »اگون« هشتاد ساله برای آوردن 
روزنامه ای که معمواًل جلوی منزل می انداختند، به بیرون دکانش 
رفــت. وی یک کاســب بود و در شــمال کشــور ســوئد زندگی 
می کــرد. دکان ومحــل زندگی اش در یک جا بود. همســرش به 
تازگی از دنیا رفته بود و دلش می خواست هر چه زودتر بداند که 
آیا آگهی فوت وی به خوبی در روزنامه به چاپ رسیده است یا 
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نه؟ زمانی که به داخل دکان برگشــت، فراموش کرد در ورودی 
را دوباره قفل کند. ناگهان یک شــخص ســر تا پا سپید پوش که 
فقط چشــمان ترســناکش از پشت ماسک ســفیدی که به چهره 
داشــت معلوم بود، داخل شــد و با صدایی خشن از او پرسید: 

»آیا از ارواح می ترسی؟«
اگــون کمــی خــود را جمع و جــور کرد و بــه او گفت: »نه، 
نمی ترسم و به نام نامی عیسای مسیح تو هیچ قدرتی در مقابل 

من نداری. اگر تو از ارواح می ترسی، به مسیح روی بیاور.«
مــرد ســپیدپوش در حالی که دســتش را به نشــانۀ تهدید و 
خشــم به ســمت اگون دراز کرده بود، گفت: »در زندگی ام هرگز 
نــام مســیح را بر زبــان نرانده ام.« و در همــان لحظه ناگهان به 
زمین افتاد و در حالت دراز کشــیده ماند. پس از مدت کوتاهی 

به هوش آمد و گفت: »فکر کنم غش کرده بودم.«
ماســک از چهــرۀ خــود برداشــت و لباس ســفیدش را نیز 
درآورد. در زیر لباســش چندین ســالح که همراه داشت، آشکار 
شــد. کاماًل مشــخص بود که هدف آن روز صبح وی چه بوده و 
چه می کرده و مشغول چه کاری بوده است. زمانی که پس از آن 
ماجرا از در مغازه خارج شد، اصاًل انگار نه انگار که این همان 
مرد خشــن و بدخلقی بود که چند دقیقه پیش وارد دکان شــده 
بود. مانند انسانی خشن که رام شده باشد، آرام و بی صدا محل 

را ترک کرد و رفت و دیگر هرگز پیدایش نشد. 

فرشته ها در ترافیک
»آرلت« ســوئدی زمانی که بــرای تحصیل در آمریکا زندگی 
می کرد، یک شــب تصادف شــدیدی کرد. وی اتفاق آن شب را 
چنیــن بازگو می کنــد: »زمانی که آن اتفاق برایــم افتاد، تازه به 
مســیحیت رو آورده بــودم و هفــت ماهه نیز بــاردار بودم. یک 
شــب که من و نامزدم با خودرومان در راه منزل بودیم، بر ســر 
یک چهارراه و با سرعت باال با اتومبیل دیگری تصادف کردیم. 
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شدت تصادف به حدی بود که خودروی ما چند بار دور خودش 
چرخیــد. از آنجا که هر دوی ما کمربند ایمنی را نبســته بودیم، 
بر اثر باز شــدن دِر سمت راننده به بیرون پرتاب شدیم. نخست 
نامزدم به خارج از خودرو پرتاب شــد و من نیز پشت سرش از 
همــان در به بیرون پرتاب شــدم. با آنکه همــه چیز با قدرت و 
سرعت خیلی باال رخ داد، ولی انگار همۀ آن پیش آمد برای من 
مانند نمایش آهســتۀ یک فیلم از جلوی چشــمانم عبور می کرد. 
فرود من پس از پرتاب شدن به خارج از خودرو خیلی به نرمی 
انجــام گرفت. به طرزی غیرقابل باور شــکم بزرگ من در امان 
ماند و زمانی که روی زمین افتاده بودم، دیدم که خودروی ما به 
سمت ما در حرکت است. آنچه در آن لحظه اتفاق افتاد، بی شک 
یک معجزه بود. درســت لحظه ای که خودروی ما نزدیک بود با 
ما برخورد کند، احســاس کردم کــه دارای نیرویی خارق العاده و 
مافوق طبیعی شــده ام و توانســتم خودرو را فقط با اســتفاده از 
دستانم از حرکت بازایستانم. من خودرو را به عقب هل دادم و 
خودرو بر روی چهار چرخ خود فرود آمد. رانندۀ یک تاکسی که 
در حال عبور از آن منطقه بود، با دیدن صحنۀ تصادف بالفاصله 
تلفنی درخواســت آمبوالنس کرد. جالب اینجاســت که من حتی 
یک خراش نیز برنداشــته بودم و حتی شــوکه نیز نشده بودم. به  
خاطــر دارم کــه چگونه ازخداوند و فرشــتگان بــرای محافظت 
از مــن و فرزندم سپاســگزاری می کردم. نامزد مــن البته بر اثر 
تصادف دچار ضربۀ مغزی شــده بــود و جراحتهای کوچکی نیز 
برداشته بود. بی شک بدون کمک فرشته ها ما له شده بودیم. دو 
مــاه بعــد بود که دختر کوچکمان در صحت و ســالمت کامل به 

دنیا آمد.« 
یــک زن و شــوهر نیــز که از دوســتان من هســتند، روزی 
تصــادف مهیبی کردنــد. آن اتفاق زمانی افتاد که اتوبوســی در 
اتوبان از خط خود خارج شــد و وارد خط آنها شــد و خودروی 
آنها را به حفاظ بلوار وسط اتوبان فشار داد. درست در لحظه ای 
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کــه آینه های کوچک طرفین خودرو کنده شــدند، ناگهان متوجه 
شــدند که جلــوی اتوبــوس در خــودروی خود در حــال حرکت 
هســتند. زمانی ســپری شــد تا آنها بتوانند این مســئله را درک 
کنند. اصاًل ســر درنمی آوردند که چه بر آنها گذشــته اســت. اگر 
آینه هــای بغل کنده نشــده بودند، می شــد ادعا کــرد که آنها این 
داســتان را خودشان ســرهم کرده اند. اما نباید فراموش کنیم که 
اتفــاق فوق العــاده اعجاب انگیــزی افتاده بــود و آن این بود که 
خودروی آنها به طرز عجیبی توســط یک نیروی خارق العاده به 

هوا بلند شده بود و در محلی امن قرار گرفته بود.
آنچه در هر دوی این داســتانها قابل توجه است، این است 
که به هنگام وقوع حادثه آنها نام عیسای مسیح را بر زبان رانده 
بودند و کمک خالق یکتا درهمان لحظه برایشان مهیا شده بود.
ای فرشتگان خداوند! او را متبارک خوانید. ای زورآورانی 

که کالم او را به جا می آورید و فرمانبردار اویید!
 )مزمور ۱03 : ۲0(
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دختر کوچکشان را کشته بودند
بیســت و پنج ســال پیش من شاهد یکی از تحوالت بزرگ 
در زندگی مردم بودم که از طریق بشارت مسیح صورت گرفت. 
این تحول بزرگ را در طول یک سمینار یک روزه شاهد بودم که 
توسط کلیسای لوتری سوئدی برگزار شده بود و من در آن دربارۀ 
بخشش و آشتی تعلیم می دادم. پس از اتمام جلسۀ صبح، وقت 
ناهار فرا رســید. به ما اطالع داده بودند که ناهار آن روز را ســه 
پناهندۀ آســیایی تدارک دیده اند که دســتور اخراج آنها از کشور 
صادر شــده بود. این سه تن مسیحی نبودند بلکه مسلمان بودند 
ولی کلیسا وکشیش کلیســا و همۀ دست اندرکاران برای مبارزه 
با دســتور اخراج این ســه، همیاری و فعالیت می کردند. دو تن 
از پناهندگان مذکور، زن و شوهری بودند که در کشور خودشان 
شــکنجه شــده بودنــد و حتی دختر پنج ساله شــان زیرشــکنجه 
جــان داده بــود. ناهار بســیار خوشــمزه ای تدارک دیــده بودند. 
پس ازصرف ناهار، راهی آشــپزخانه شــدم تا بتوانم با آن زوج 
صحبتی کنم. در کمال تعجب و بر خالف تصورم متوجه شدم که 
شــوهر آن خانم به زبان انگلیســی تسلط کامل دارد و به راحتی 
صحبت می کند. زمانی که از وی جویای علت شــدم، در پاســخ 
گفت که مدت زیادی در کشور آمریکا در رشتۀ پزشکی تحصیل 
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کرده اســت. گفتگوی گرمی را آغاز کردیم و طی این گفتگو من 
نیز خاطرنشان کردم که شوهر خود من نیز در آمریکا و در رشتۀ 
پزشکی به تحصیل پرداخته و مدرک پزشکی را از آنجا دریافت 
کرده است. همین باعث شد که او بیشتر در مورد سمینار آن روز 
کنجکاو شود و خواستار ماندن در سمینار شد تا بتواند در جلسۀ 
بعدازظهر همان روز نیز حضور داشــته باشــد. آن روز بعدازظهر 
او در ردیف نخســت نشســت، در حالی که بقیۀ دوســتانش و 
همســرش کنار در ایستاده بودند. یک ساعت از آموزش دربارۀ 
بخشش و آشتی گذشته بود که همگی برای شفای بیماران دست 
به دعا برداشتیم. به کمک خداوند قادر شدیم تا کلمات مناسب 
برای شفای جسمانی برخی از حضار را بر زبان برانیم. نخستین 
دعای ما برای بهبودی همســر کشیش کلیسا بود. وی بالفاصله 
از ســینوزیت عفونــی رهایــی یافــت و همان موقع نیــز در این 
مورد شــهادت داد. نفر بعدی شــخصی بود که در شــانۀ چپش 
درد شدیدی داشت. آنچه که برای من نامشخص بود - که البته 
خیلی ازاین بابت خوشــحالم- این بود که شــوهر همان خانم که 
در ردیف اول نشســته بود نیز مشکالت بدنی بسیاری را تحمل 
می کــرد که باعث آن، شــکنجه های گذشــتۀ وی بــود. بر اثر آن 
شــکنجه ها ایشــان حس دست راستش را از دســت داده بود و 
قادر به اســتفاده از آن دست نبود. پشت و یکی از پاهایش نیز 
صدمه دیده بود. همین باعث می شــد که او فقط بتواند مسافت 
کمی را طی کند. او درد زیادی را تحمل می کرد و به همین خاطر 
دائمًا تحت درمان متخصصینی بود که برای بهبود افراد شکنجه 
شده در یک کلینیک خاص مشغول فعالیت بودند. تمام تالش 
متخصصین مذکور این بود که بتوانند درد این مرد را کمتر کنند 

ولی متأسفانه هیچ کاری از پیش نبرده بودند.
همچنان که مشــغول ادای کالم خداوند برای شفای حضار 
بودم، آن مرد ازجای خود برخاست و من ناخواسته با دیدن این 
صحنه کالمی بر لب راندم که از خود من نبود و در حالت عادی 



55رموز بخشایش

غیرممکن بود چنین بگویم. من از او پرسیدم که آیا حاضر است 
آنان را که فرزندش را شــکنجه کرده و کشــته اند، ببخشد؟ پس 
از این ســؤال من بود که مشــاهده کردم قطرات اشــک بر چهرۀ 
وی روان شد و با حالتی غمگین و بی صدا سرش را به عالمت 
مثبــت تــکان داد و پس از من دعایی را کــه بر لب جاری کرده 
بودم، تکرار کرد. او به  خاطر حس انتقام و تنفرش درخواســت 
بخشــش کرد و آنان را که شــکنجه اش کرده بودند نیز بخشــید. 
ســپس من دســتم را بر شــانه اش گذاشــتم و دعای شفای روح 
برایش خواندم. به محض قرائت دعا دســتش با حالت پرتاب، 

به سمت هوا بلند شد و فریاد زد که : »دیگر دردی ندارم.«
بالفاصله نشســت و دستانش را به نشانۀ دعا به سمت باال 
گرفت، همان گونه که ما دعا می کنیم، و این موهبت خداوند را 
شــکرگزار شد و مراتب سپاســگزاری از خداوند را به جا آورد. 
مــن همچنان در حال دعا بــرای دیگران بودم. در این زمان بود 
که یکی از حضارخواســتار دعا برای درد پشت همان مرد شد و 
گفت که او از درد پشــت و کمر نیز رنج می برد. قدرت خداوند 
بار دیگر او را نشــانه گرفته بود و همان گونه که گاهی شاهد آن 
هســتیم و اتفاق می افتد، آن مرد نقش بر زمین شــد و به مدت 
نیم ســاعت در همــان حال باقــی ماند. مدام فریــاد می زد که: 

»باالخره پس از آن همه جستجو خدای خودم را یافتم.«
او پدیــده ای منحصــر به فرد و بی نظیــر را تجربه کرده بود؛ 
درست مانند پولس که مسیح را در راه دمشق مالقات کرد. وی 
از تمام آســیبی که به هنگام شــکنجه بر او وارد شــده بود، شفا 
یافتــه بود. روز بعد، پس از آنکه خودش را در آینه دید، به خود 

گفت که: »من یک انسان جدید هستم.«
سپس ریش بلندش را تراشید و موهای ژولیده اش را کوتاه 

ومرتب کرد.
آن زوج جــوان آن روز دســت در دســت هــم یــک مســیر 
هشــت کیلومتری را پیمودند. وی بعدها حتی تعمیرات کوچک 
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خــودروی خود را که فقط ســه روز به پایــان مهلت معاینۀ فنی 
آن باقی مانده بود، شــخصًا انجام داد. او دیگر با دســت چپ 
بــه راحتی کار می کــرد و حتی ابزار را نیز در دســت می گرفت. 
کلیســا پناهنده های مذکور را با روشــی فوق العاده حمایت کرد. 
آن مرد شــفا یافته، پیش ازآنکه حکم اخراجش عملی شــود، به 
مدت یک سال از کالس آموزش انجیل بهره برد. سرانجام پس 
از مشکالت بسیار، آنها را روانۀ کشور خودشان کردند. حاال او 
و همســرش در کنار هم در ســرزمین مادریشــان مشغول به کار 

هستند.

کارخانۀ صابون سازی
هــر بار که در مورد بخشــش تعلیم می دهم، داســتانی را از 
دو مــرد تعریــف می کنم کــه روزی با هم قــدم می زدند. یکی از 
آنهــا صاحب یــک کارخانۀ تولید صابون بــود و دیگری واعظ. 
صاحــب کارخانه با گســتاخی به واعظ گفت کــه: »از نظر من 
کل موضــوع مســیحیت یک بحث بی مورد اســت. ببین چقدر 
گرفتاری و دشــمنی و جنگ در جهان هست. قدمت مسیحیت 
به بیش از دو هزار ســال می رسد ولی هنوز چیزی عوض نشده 

است. یک موضوع کاماًل بی ارزش است.«
واعــظ در ابتدا ســکوت اختیار کرد ولی زمانــی که از کنار 
یک کودک عبور کردند که در کنار کمی آب نشســته بود و بازی 
می کرد، ضمن اشــاره به آن کودک گفــت: »خوب به این کودک 
نــگاه کن. تو به مــن گفتی صابون تأثیر مهمــی در تمیزی دارد. 
تصور کن که چقدر صابون در کارخانه ات داری و چقدر صابون 
در جهان موجود اســت ولی این کودک هنوز کثیف اســت. پس 
نتیجه می گیریم که صابون کاًل بی ارزش است و کاری نمی کند.«
صاحب کارخانه در پاسخ گفت که: »البته که این طور است؛ 
ولی صابون باید به روش درســت اســتفاده شود تا نتیجه بخش 

باشد.«
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واعــظ نیز گفــت: »دقیقًا همین گونه اســت کــه می گویی. 
بخشــایش همانند صابــون عمل می کند. بخشــایش در مبحث 
مســیحیت یک شاخص اصلی اســت؛ درخواست بخشایش از 
خداوند به  خاطر گناهانمان، بخشــیدن خودمان و آنان که ما را 

آزار داده اند.« 

پسربچه ای که با پای یخ زده بردگی می کرد
بیــش از هفتــاد پناهنــدۀ زیر ســن قانونی در همایشــی در 
شــمال کشور سوئد حضورداشــتند و من نیز یکی از سخنرانان 
آن همایش بودم. شــب اول، از آنها که تمایل به شــفای جسمی 
داشــتند درخواســت کردیم تا برای دریافت دعا و شــفا به جلو 
بیایند. پســر جوان بلنــد قدی آمد و اعالم کــرد که در پاهایش 
درد شــدیدی دارد. نخست این تصور از ذهنم عبور کرد که شاید 
به  خاطر رشــدش اســت؛ چون آن طــور که معلوم بــود، خیلی 
ســریع در حال رشــد بود. کمی بعد، پس از آنکه همگی با هم و 
با حضور کودکان دعا کردیم، گفت که دیگر خوب شــده اســت. 
شب بعد برای شفای سردردهایش از ما طلب دعا کرد و آن نیز 

همان گونه از بین رفت.
در روز یکشــنبه که همگی در کلیســا حضور داشــتیم، یک 
خانم ســوئدی که مسئولیت آن پسر جوان را به عهده داشت، به 
ســمت من آمد و دربارۀ او چنین گفت که او در هفده ســالگی 
به تنهایی به ســوئد آمده و بی ســواد است. از سن هفت سالگی 
عمویــش او را به عنوان برده برای پاییدن گوســفندان به این و 
آن اجــاره مــی داد. تنها چیزی که برای خوردن و نوشــیدن به او 
می دادنــد، روزانه یک بطری آب و مقداری نان بود و وی هرگز 
لباس مناســب برای هیچ گونه آب و هوایی نداشت. او همیشه 
مجبور بود از ســاعت شــش بامداد تا هشــت شب در کوهها و 
دشــتها گوســفندان را بچراند. وی این کار را در هرگونه شرایط 
آب و هوایــی انجام می داد و دســت و پایش یــخ زده بودند. به 
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همیــن دلیل بود که دائم از درد مداوم پایش رنج می برد. فردای 
آن روزبرایش دعای مجدد شد و پسرک جوان که برای بازیافت 
سالمتی اش بسیار خوشحال بود، اعالم کرد که پایش از دیشب 
هیــچ گونه دردی ندارد. همچنین کاشــف به عمل آمد که عموی 
او وی را کتک نیز می زده و با چوب بر ســر او می کوبیده است 

و این نیز دلیل سردردهای مکررش بود.
موضــوع روز دوم همایــش، بخشــش بود، بخشــش تمام 
کســانی کــه ما را به گونــه ای آزرده اند و آزار داده انــد. تمام روز 
صرف آموزش بخشــش شــد و اینکه بخشــش در زندگی افراد 
چگونه مؤثر واقع می شــود و چگونه پس از بخشیدن، نیروهای 
مثبت آزاد می شــوند و در وجود شــخص بخشــنده جریان پیدا 
می کنند. در آخر آن روز به هر کســی یک قلم و یک کاغذ داده 
شــد تا نام اشــخاصی را که باید می بخشــیدند، بنویســند. آنها 
بایستی مواردی را ذکر می کردند که فکر می کردند باید خودشان 
را در مورد آن ببخشــند تا احساس گناه نکنند و همچنین بدیها 
و آزار دیگران را ببخشــایند. در آن همایش ســعی در تفهیم این 
مطلب بود که بخشــایش یک احساس نیست بلکه یک تصمیم 
اســت، تصمیمــی جــدی در این مــورد که ازحــق خویش مبنی 
برعصبانیت و خشــم نسبت به طرف مقابل چشم پوشی کنند و 
در عوض، بخشــایش را انتخاب کنند و اجازه بدهند تا خداوند 
خودش از این به بعد به وضعیت آنان رســیدگی کند. این یعنی 
چرخاندن صد وهشــتاد درجۀ موضــوع. همگی با هم با صدای 
بلند دست به دعا برداشتیم و به هنگام تنفس همگی قلم و کاغد 
به دست در سکوت کامل نام اشخاصی را که روزی آنان را آزار 
و اذیــت کرده بودند زیر لب زمزمه می کردند. دعا و درخواســت 
مــا از خداونــد این بود که حضور خود را در میان این فهرســت 
و اســامی آشــکار ســازد و همۀ درد و عذاب این خاطرات تلخ 
را شــفا بخشــد و روح و روان فرد بخشــنده را قرین آسایش و 
رحمت کند و به آن شــفای کامل عطــا بفرماید. کمی بعد، همۀ 
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آنها به اتفاق هم کاغذ حاوی اسامی را مچاله کردند و به داخل 
یک ســطل زباله انداختند و دقایقی بعد در حالی که همگی در 
محوطۀ بیرون محل تجمع جمع شده بودیم، محتوای سطل زباله 

را سوزاندیم و به همراه آتش ودود آن راهی آسمان کردیم.
یکــی از کســانی که آن روز بخشــید، همان پســرک جوان 
پناهنــده بــود که با نوشــتن نام عمویــش بر روی کاغــذ، او را 
بخشید. همان شب او به  طور کامل شفا یافته بود و دیگر هیچ 
اثری از عوارض ناشــی از کتک خوردنش دیده نمی شــد . چند 
ماه بعد در تماســی تلفنی به من گفت که قرار اســت همان روز 

غسل تعمید بگیرد.

نامش علی است
در انتهای هر موعظه ام در مورد بخشایش، معمواًل به هرکسی 
یک قلم و کاغذ می دهم تا نام شخص یا اشخاصی را که در حقشان 
ظلمــی کرده اند، بنویســند. این دفعه ولی به قــدری تعداد زیاد بود 
که قلم و کاغد کم آوردیم. جستجوی ما برای یافتن تعداد بیشتری 
کاغذ و خودکار نهایتًا بی فایده بود و مجبور شــدیم به مداد شــمعی 
کودکان قناعت کنیم. چون مداد شــمعی خیلی پهن می نویســد، از 
ایشان خواهش کردم تا فقط حرف اول نام کسی را که می خواهند 
ببخشند، بنویسند و همین کفایت می کند. مثال اگر نام آن شخص 

علی است، فقط کافی است که حرف »ع« را بنویسند.
زنی که در میان جمع نشســته بود و از این قاعده مســتثنا 
نبــود، گفت: »زمانی که شــما از ما درخواســت بخشــش برای 
آنهایــی کردید که آزارمان داده اند،هرگز فکــر نمی کردم که بتوانم 
چنیــن مــردی را ببخشــم. وقتی مثال زدید که اگــر نامش علی 
است، فقط کافی است همان حرف »ع« را بنویسید، من همین 
کار را کردم، زیرا نامش واقعًا علی بود. بعد چیزی در درون من 
اتفاق افتاد. مانند این بود که من در درون خودم رها شده بودم 

و حتی بدنم نیز دیگر حالت قبل را نداشت و شفا یافته بود.«
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شوهر وی نیز که شاهد چنین تغییراتی بود، درخواست دعا 
کرد. وی نیز از ســردردهایی میگرنی رنج می برد که هشت سال 
پیش آغاز شــده بود. پس از دعا سردردهای وی نیز مداوا شد. 
چند هفته بعد، آنها عیسای مسیح را رسمًا پذیرفتند و قلبشان 

را به روی وی گشودند و به مسیحیت درآمدند.

سفر مخوف دریایی
این داســتان یک مرد شــرقی اســت که همانند بسیاری از 
هموطنان و همکیشــان خویش از کشور خود پا به فرار گذاشته 
و طی ســفرش با خطرات و وحشــتهای بســیاری روبرو شده و 
دست و پنجه نرم کرده بود. در یکی از کشورهای مسیر فرارش 
دســتگیر و زندانی شده بود. در زمان زندانی بودنش و در کمال 
ناامیــدی نــام خداوند را بر زبــان راند و به او گفــت: »خدایا! 

خودت را به من نشان بده!«
مدتــی بعــد با کمــک یکــی از زندانبانان و صــرف مبلغی 
بــاال توانســت از زنــدان فرار کنــد. در حین فرار بــود که اتفاق 
ناخوشایندی برایش افتاد. مردمک یکی از چشمانش به سمت 
بیرونی چشــمش متمایل شــده بود و وی قادر به تمرکز درسِت 
دید نبود. همین باعث می شــد که در پیدا کردن مســیری که در 
آن قدم برمی داشت، دچار مشکل شود. دردهای ضربانی شدید 
در چشــمش و نیمی از صورتش که چشــم آســیب دیــده در آن 
قرار داشت، امانش را بریده بود. سفر بعدی وی از طریق یک 
قاچاقچی و توســط قایق برنامه ریزی شده بود ولی باز هم مسیر 
از اقیانوس می گذشــت که هیچ مانعی برای وزیدن باد نداشت. 
این امر، وضعیت چشــم آســیب دیدۀ وی را وخیم تر کرده بود و 

شدت درد چشمانش مدام بیشتر می شد.
پس از رســیدن به کشــور ســوئد، برای درمان چشــمش به 
چشــم  پزشــک مراجعه کــرد ولــی او وی را به  خاطــر وخامت 
اوضاع چشــمش به پزشــک متخصــص دیگری معرفــی کرد. 
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درست روز بعد، به همایشی که ما برای پناهندگان ترتیب دادیم 
آمد و در آن شرکت کرد. همان شب نخست از ما تقاضای دعا 
برای شفای چشمش کرد و ما نیز این کار را کردیم و از خداوند 
خواســتیم که با عشــق و قدرت خود چشم وی را التیام بخشد. 
روز بعد، پس از تعلیمات الزم در مورد بخشــش و پس از آنکه 
طبق معمول همیشــه حضار را به نوشتن اسامی کسانی که باید 
ببخشــند تشویق کردیم، وی نیز دست به قلم برد و نام چند نفر 
را بر روی کاغذ نوشت. همچنان که در حال نوشتن اسامی بود، 
گریه اش گرفت و به گریه کردن ادامه داد. در همان حال که گریه 
می کرد، اشک از چشمانش روانه شد و بالفاصله اتفاقی عجیب 
برای چشــمش افتاد. چشم وی در کمال ناباوری شفا یافته بود 
و دیگر او را آزار نمی داد. او حضور خدا و عشــق خداوند را در 
خــود حس کرده بود. همین امر باعث شــد کــه روح خداوند در 

وی عمقی بیشتر پیدا کند.

پس از خشونت و شکنجۀ شدید
ایــن ماجرای دختری اســت که روزی به همــراه خانواده در 
کشور ســوئد درخواســت پناهندگی کرد و روزی مانند بسیاری 
دیگر ســرزمین مادری خود را ترک کرده بود. دو ســال اولی که 
به ســوئد آمده بود با مشــکالت روحی بســیاری دســت و پنجه 
نرم می کرد. این مشــکالت حاصل حملــۀ چند مرد به خانۀ آنها 
در کشورشــان بود. وی بارها توسط روانپزشک کودکان معاینه 
شــده و تحت درمــان قرار گرفته بــود و از طریــق آنها حمایت 
می شد. این دختر خانواده ای بسیار دوست داشتنی داشت که به 
اوخیلی عشــق می ورزیدند و دوســتش داشتند. پدر خودش نیز 
پزشک بود ولی حتی او نیز نتوانسته بود به دخترش کمک کند. 
همۀ خانواده شــان در جلســاتی که مســیحیان برای از بین بردن 
آســیبهای روحی ناشــی از پناهندگی برگزار می کردند، شــرکت 
کردند. البته تا آن زمان با یک کلیســا تماس برقرار کرده بودند 
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و حتــی چند عضو خانواده نیز به مســیحیت روی آورده بودند. 
دختــرک داســتان اتفاقی را که برایش افتاده بــود، برای حضار 
بازگــو کرد. این همان روزی بود که ما دربارۀ شــفای بخشــش 
صحبــت می کردیــم. طبق معمول، قرار بود که اســامی آنانی را 
که قرار اســت ببخشــند، روی کاغذ بنویسند. زمانی که دخترک 
داشــت اســامی آنهایــی را که اذیتــش کرده بودند، می نوشــت، 
بــا خود فکر کــرد: »نه، مــن نمی توانم آنها را ببخشــم. این کار 

غیرممکن است.«
بعد، انگار که کســی صدایش کرده باشد، سرش را بلند کرد 
و در کمال تعجب عیســای مســیح را دید که در کنار صلیب در 
قسمت جلوی سالن کلیسا ایستاده است. با هیجانی زایدالوصف 

به مادرش گفت : »مادر! نگاه کن! مسیح آنجا ایستاده.«
اما مادرش کسی را ندید. به محض مشاهدۀ عیسای مسیح، 
دختــرک درهای قلبش را به روی وی بــاز کرد و تصمیم گرفت 
کســانی را که در گذشــته آزارش داده بودند، ببخشــد. در همان 
لحظه وی احســاس کــرد که روح و روانش بــه آرامش خاصی 
دســت پیدا کرده و به آزادی رسیده است و دیگر مسائلی که در 
گذشــته آزارش مــی داد در ذهنش حضور ندارنــد. تمام گره های 
ذهنش باز شــدند و وحشت از وی گریخت. دخترک به درمانی 
دســت یافتــه بود که خانواده اش و پزشــکان و علــم، هیچ کدام 
نتوانسته بودند آن را به وی اهدا کنند. یک سال بعد که ایشان 
را دیدم، زمانی بود که به سن هجده سالگی رسیده بود و برایم از 
موفقیتهای مدرســه اش گفت و افزود که اینک به عنوان مترجم 

در یک کلیسا نیز فعال است. 

یک دیدار غیرمترقبه
شب سه شــنبه بود که در کلیسایی سخنرانی می کردم. محل 
این کلیســا فقط چند کیلومتر با کلیسای دیگری فاصله داشت 
که آخر هفتۀ پیش از آن در کنفرانســی در آن محل شــرکت کرده 
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بــودم. پــس از موعظه بود که یــک خانم تقریبًا پنجاه ســاله که 
سالها در سوئد زندگی می کرد به سمتم آمد و گفت:

»شــنبه که به موعظۀ شــما گوش می دادم، فرمودید که عمل 
بخشیدن، یک انتخاب است نه یک احساس. شما گفتید که ما 
باید عمل بخشیدن را یک گزینه به شمار آوریم. پسری دارم که 
در منطقه ای بسیار دور از من در سوئد زندگی می کند و موعظۀ 
شــما مرا بر آن داشــت که به وی فکر کنم. بیش از پنج ســال 
است که او هیچ گونه ارتباطی با من برقرار نکرده. این موضوع 
چنان مرا آزار داده بود و چنان از وی دل چرکین شده بودم که به 
دوســتانم گفته بودم درصورت مرگم به هیچ عنوان وی نباید در 
مراســم خاکسپاری من شرکت داشته باشد. پس از موعظۀ شما 
اما تصمیم گرفتم او را ببخشم تا او و هر آنچه که بین ما فاصله 
انداخته بود، بخشــیده شــوند. نام او را روی کاغذی نوشــتم و 
دعای بخشایش برای من به جا آمد. سپس به ردیف جلو آمدم 
تا برای درد معده ام هم دعای شــفا دریافت کنم؛ دردی که حتی 
پزشــکان از معالجۀ آن عاجز بودند و پس از انجام آزمایشهای 
متعــدد هنوز راهی برای درمانش پیدا نکرده بودند. پس از دعا 
حالم را پرسیدید. من البته هنوز پاسخ خاصی نداشتم، زیرا درد 
معدۀ من همواره پس از خوردن یا نوشــیدن به ســراغم می آمد. 
از مــن درخواســت کردید که همــان زمان به آشــپزخانه بروم و 
یک لیوان آب بنوشــم. من نیز درخواســت شــما را اجرا کردم. 
ولــی در کمال شــگفت زدگی و تعجب فــراوان دردی در معده ام 
حس نکردم. حالم کاماًل خوب شــده بود و شــفا یافته بودم. اما 
آنچــه که امروز برای من اتفاق افتاده یک معجزۀ کامل اســت. 
یک ســاعت پیش از آنکه راهی همین همایش بشوم، زنگ در 
خانــه ام به صدا در آمد. در منزل را که باز کردم در کمال تعجب 
و شــگفت زدگی پســرم را دیدم که با دســته گل بزرگی پشت در 
ایســتاده بود. از من اجازۀ ورود خواســت. وارد منزل شــد و از 
مــن خواســت که به  خاطر تمــام اتفاقاتی که بین مــا افتاده، او 
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را ببخشــم. او افــزود که زندگــی خیلی کوتاه اســت و هر دوی 
مــا نیاز به جبران وقت از دســت رفته داریم. مــا یکدیگر را در 
آغوش گرفتیم و گریه کردیم و حرف زدیم و همدیگر را بخشیدیم. 
بخشــیدیم به  خاطر تمام چیزهایی که بین ما فاصله انداخته بود 
و بــه  خاطر تمــام اتفاقاتی کــه حاصلش این رابطۀ قطع شــده 
بود. پس از یک ســاعت او به فرودگاه رفت تا به مکان زندگی 

خودش برگردد و من نیز راهی همین همایش شدم.«
وقتی کســی را که به شما آزاری رسانده می بخشید، روح و 
جســم و روان شما سرشــار از آرامش می شود. ولی این فقط به 
 خاطر خود ما نیســت. این مســئله باعث می شود تا اتفاقی نیز 
در شخص دیگر بیفتد و امواج عاطفی به سمت وی نیز حرکت 
می کننــد و در او نیــز چیــزی را تغییر می دهنــد. این یک مثال 
واضح از این امر است. دقت کنید که این مادر و پسرش بیش 
از پنج ســال کوچکترین تماســی با هم نداشتند و حتی یک بار 
نیز از حال هم خبری نگرفته بودند. پســر همۀ راه را با هواپیما 
آمد ولی حتی یک تلفن نیز نکرد تا ببیند که آیا مادرش در خانه 
است یا نه و او فقط دو ساعت برای برگشت وقت داشت ولی 
مــادرش در خانه بود و اگر دیرتر آمده بــود، دیگرموفق به دیدار 
مــادر نمی شــد. او ولی با اطمینان خاطــر از دیدار با مادر حتی 
دســته گلی نیز خریده و آمده بود. آری، بخشــایش گناه یکی از 

نیروهای الهی است که معجزات زیادی را خلق می کند. 
دعای ربانی

دعــای ربانــی دعایی اســت کــه در همۀ کلیســاهای جهان 
خوانده می شــود. این دعایی اســت که عیســای مســیح کرد و 
خواندنش را به تمام شاگردانش آموخت. در این دعا می خوانیم 
که »خطاهای ما را ببخش، چنان که ما نیز آنان را که به ما بدی 

کردند، می بخشیم«.
ایــن مقوله باعث می شــود کــه بحث »بخشــایش« اهمیتی 
خاص پیدا کند و توجه ما به این امر جلب شود. نباید فراموش 
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کنیم که بخشــیدن خواســته ای از اعماق قلب ماســت به  خاطر 
خودمان و نه به  خاطر کسی که شاید هرگزمتوجه نشود که او را 

بخشیده ایم و شاید حتی هرگز طلب بخشش نکرده باشد.
بخشــایش یک حس نیســت بلکــه انتخابی اســت از روی 
درایت و خواســتنمان. بخشیدن گناه دیگران، همچنین به معنای 
چشم پوشــی از گناه دیگران نیســت بلکه به این معناســت که ما 
اجازۀ محکوم کردن کسی را در این مورد به خود نمی دهیم. ما حق 
اوقات تلخی و بدخلقی را از خود دور می کنیم و انتخاب می کنیم 

که هرگز دیگر به فکر انتقام نباشیم تا زندگیمان تلخ نشود.
عیســای مسیح ما را تشــویق می کند که جواب عمل زشت 
و ناپســند را بــا کار بد ندهیم. روحیۀ خــراب و بدخلقی باعث 
تحلیل آرامش روح و روان آدمی می شود و می تواند ما را دچار 
بیماری هایی کند که حتی پزشــکان در عــالج آنها دربمانند. در 
حالــی که بخشــیدن، آرامش و ســالمت روح و جســم را به ما 

بازمی گرداند.

دعای ربانی

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.
پادشــاهی تو بیاید. ارادۀ تو چنان که در آســمان انجام 

می شود، بر زمین نیز به انجام رسد.
نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما.

و قرضهــای مــا را ببخش، چنان که مــا نیز قرضداران 
خود را می بخشیم.

و مــا را در آزمایش میاور، بلکه از آن شــریر رهاییمان 
ده.

زیرا پادشــاهی و قدرت و جالل، تا ابد از آن توســت. 
آمین.





۶

 خداوند می  بخشد 
و درهای بهشت را می  گشاید 

سابقۀ کیفری ای که ناپدید شد

این ماجرای خارق العاده برای یکی از دوســتانم اتفاق افتاده 
اســت که روزی ســابقۀ کیفری وی به معنای واقعی کلمه ناپدید 
شــد. او یک معتــاد به مواد مخــدر بود و در ایالــت کالیفرنیای 
آمریکا به فروشــندگی مواد مخدر می پرداخت. در همانجا بود که 
بــه جرم فــروش مواد مخدر و قتل و همچنیــن به خاطرهمکاری 
با گروه تبهکاران معروف »هلزآنجلز« یا »فرشــته های جهنمی« 
مدت مدیدی در زندان به سر برده بود. تمام اینها البته بخشی از 
اعمال خالف این خانم بود. رفتار و خلق و خوی این زن به قدری 
بد و وحشــیانه و حیوان صفتانه بود که وی رکورددار طوالنی ترین 
اقامت در زندان انفرادی زنان کالیفرنیا شد، زیرا به  طور مدام در 
آنجا به سر می برد. پس از اتمام حکم زندان او به  خاطر وخامت 
در سالمت روحی و جسمی اش راهی بیمارستان شد و در همانجا 
بــود کــه پس افتاد. به حــدی حالش وخیم بود کــه فکر می کردند 
مرده اســت. به همین دلیل، جسدش را روی برانکاردی گذاشتند 
و در حالی که پارچۀ ســفیدی رویــش انداخته بودند، در راهروی 
بیمارستان به حال خود رها کردند. در این حال، شخصی از کنار 

وی رد شد و گفت: »مسیح تو را دوست دارد« .
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بعدها بود که وی تشریح کرد چگونه این کالم را شنیده و با 
تعجب از خود پرسیده بود که: »آیا واقعًا کسی هست که بتواند 
مرا دوست داشته باشد؟ اگر این طور باشد، من حتمًا باید این 

شخص را مالقات کنم و بهتر بشناسم.«
بهبودی کامل و مرخص شــدن این زن طی فقط چند روز، 
معجــره ای بود که به وقوع پیوســته بود. بعد به کلیســایی رفت 
تا مســیحی را که در بیمارســتان درباره اش شنیده بود، مالقات 
کند. او بعدها به یک مســیحی تبدیل شــد و کاماًل عوض شد و 
دیگر آن انسان سابق نبود. وی نهایتًا دورۀ کشیشی را در همان 

کالجی آغاز کرد که من در آن درس می خواندم.
در همان دوران وی در تالش بود تا بتواند گواهینامۀ رانندگی 
خود را دریافت کند. در آمریکا این گونه مرســوم است که سابقۀ 
کیفری شخص بررسی می شود. در کمال تعجب همه شاهد بودند 
که از ســابقۀ کیفری او خبری نبود. اتفــاق خارق العاده ای افتاده 
بــود که می توان نامش را معجــزه نهاد. این زن به معنای واقعی 
کلمــه ایــن تجربه را کســب کرد کــه آن زن قدیمی دیگــر رفته و 
حضور خود را به این زن جدید داده است که حاال ایماندار است 
و دیگر از آن شخصیت قدیمی با آن خصوصیات پلید و بد در او 
خبری نیست. اگر جزو کسانی باشید که نجات یافته اند، مطمئنًا 
دوبــاره زاده شــده اید و رابطه ای خاص با عیســای مســیح پیدا 
کرده اید. البته هر کســی بسته به شخصیت و مسائل و شرایطش 
شاید به گونه ای دیگر این را تجربه کند. شما می توانید به این امر 
یقین داشــته باشید که از زمانی که به گناهانتان اعتراف می کنید 
و طلب بخشش می کنید، بخشوده شده اید. همان گونه که در نامۀ 
اول یوحنا )در انجیل مقدس( فصل ۱، آیۀ 9 آمده است: »ولی 
گــر به گناهان خــود اعتراف کنیم، او که امین و عادل اســت،  ا
گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرســتی پاکمان می سازد.« این 
کار خدا کاماًل منصفانه و درست است، زیرا عیسای مسیح برای 

شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است.
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زندگی جنگجوی داعش متحول شد
مــرد جوانی کــه یکی از جنگجویان داعش بــود، خود را به 
همــراه تعداد کثیری از پناهنده هــای دیگر که به صورت گروهی 
وارد اروپا شده بودند به آنجا رساند تا بتواند مأموریت خود را به 
اتمام برســاند. یکی از اهداف وی شناسایی و نفوذ در کلیساها 
بود. به این منظور، خود را به کشــور آلمان رسانده بود تا بتواند 
نقشه هایی در این زمینه بکشد. ولی زمانی که وی برای نخستین 
بار با حضور در یک کلیسا پیام عیسای مسیح را شنید، اتفاق 
عجیبی رخ داد. حضور خداوند، عشــق خداوند و عشق حضار 
در کلیســا به حدی بر وی تأثیر گذاشــت کــه از خودش بی خود 
شــد و بی وقفه گریه می کرد. با اعتماد به یکی از کشیشــان قسم 
خورده، به همۀ اعمال ناپسند خود اعتراف کرد و هر آنچه را که 
کــرده بود، فاش کرد. به  طرز عمیقی طلب بخشــش از خداوند 
می کــرد و مــدام تکــرار می کرد کــه چقدر نیازمند این بخشــش 
اســت. زمانی که به گناهان خودش پی برده بود، بی محابا گریه 
می کرد. پس از دعاهای بسیار، نهایتًا بار گناهانش سبک شد و 

توانست بخشایش خداوند را حس و دریافت کند.
فرامــوش نکنیم که قدرتــی بی نهایت باالتر از قدرت داعش 
هســت و آن قدرت عشق خداوند اســت. و فراموش نکنیم که 
هیچ گناهی در برابر عظمت پروردگار، آن قدر بزرگ نیست که 

او توان بخشش آن را نداشته باشد.

خداوند او را به اسم صدا زد
اســتفان بیست و سه ســاله در یک خانوادۀ مسلمان در عراق 
بزرگ شد. اما وی هرگز خود را یک مسلمان نمی پنداشت. در تمام 
عمرش مدام صدایی در ســرش می شنید که نامش را می خواند. از 
مادرش در بارۀ آن صدا ســؤال کرده بود و در پاســخ از وی شنیده 
بــود که آن صدا، صدای شــیطان اســت. مادرش بــه او گفته بود: 

»شیطان تو را صدا می زند، چون اهل نماز و روزه نیستی.«
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پس از آن، استفان همیشه از آن صدا می ترسید و در هراس 
از آن به ســر می برد. استفان همیشه در آرزوی ادامۀ تحصیل در 
خارج از کشــور بود و زمانی که داعش به سرزمینشــان آمد، از 
کشورش فرار کرد. سفر در مسیر دریای مدیترانه خیلی دشوار و 
خطرناک بود. اســتفان به مادرش قول داده بود که قایق حامل 
آنان قایق بزرگی خواهد بود و هراسی برای رفتن به دریا نیست، 
ولــی حقیقت بر خالف آن بود. همۀ آنــان که در قایق بودند، از 
تــرس فریاد می زدند که: »ما غرق خواهیم شــد.« ولی اســتفان 
خونســرد بود. او در درون خود آرامش و دعایی را حس می کرد 
که به وی دلگرمی می داد. او این دعا را در خود حس می کرد که: 
»خدایــا! اگر تو خــودت جهان به این عظمت را آفریده ای، پس 

من نیز خود را به دستان تو می سپارم.«
قایق آنان به ســالمت به ســاحل رسید ولی استفان دریافته 
بود قایقی که چند ســاعت پیش از آنان به همان ســاحل رسیده 
بود، چند نفر را از دســت داده بود. زمانی که اســتفان به ســوئد 
آمد، با یک کلیســای عرب زبان تماس برقرار کرد. کشــیش آن 
کلیســا بارها به کمپ پناهندگان ســر می زد. او به اســتفان نیز 
یــک کتاب مقدس داده بود و اســتفان نیز پــس از آن مرتب در 
کلیســا حضور پیــدا می کرد. آن زمان بود کــه آن صدا را دوباره 
در درون خود شنید. او به کشیش اطمینان کرد و ماجرای صدا 
را برایــش تعریــف کــرد و ایــن را که چگونه آن صــدا نام او را 
می خواند. کشــیش به وی گفت: »اصاًل نگران نباش و نترس.« 

آنگاه کتاب مقدس را باز کرد و گفت: »گوش کن.«
او بخشــی از کتاب مقــدس را قرائت کرد که می گفت: »من 
تو را به اسم صدا کردم و تو از آن من هستی.« استفان غافلگیر 
شده بود و از خودش می پرسید که: »آیا این واقعیت دارد؟ او؟ 

همان که همۀ عالم را آفریده است؟ حاال مرا خوانده است؟« 
آنجا بود که استفان قلبش را به روی مسیح گشود و وی را 
پذیرفــت. او دلتنگ خانواده اش در عراق اســت ولی هرگز خود 
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را تنهــا حــس نمی کنــد. او می گوید که خداوند بــه او برادرها و 
خواهرهای جدیدی عطا فرموده است و او حاال خانوادۀ جدیدی 
در این کشــور دارد. او به این واقعیت اطمینان دارد که خداوند 

متعال همیشه حامی وی خواهد بود.

تجربه ای نزدیک به مرگ
»گونل« که یکی از دوســتانم اســت، قرار بود که در زیر تیغ 
جراحــی قــرار بگیرد. اوضاع وی بر اثر خونریزی شــدید و تب 
بســیار باال اصاًل مناســب نبود. گونل در حالــی بر روی تختش 
دراز کشــیده بود که گویا نفســهای آخر را می کشــید و اقوام وی 
نیز در کنار تختش در نگرانی بســیار به ســر می بردند. در همین 
حال بود که گونل با یک صحنۀ غیرطبیعی برخورد کرد و چیزی 
به وی الهام شــد. او ســایه ای کاماًل سیاه پوش را در کنار خویش 
دید که کاله ســیاهش نیز تقریبًا همۀ صورتش را پوشــانده بود. 
گونل این گونه با خود اندیشــید که این مرگ اســت که در کنار 
وی ایستاده است. بالفاصله پس از آن، آب شفافی را مشاهده 
کرد که در طرف دیگر آن نور بود و شــخصی نورانی؛ یک شــبح 
نورانــی که در پشــت پردۀ آب قرار داشــت. او می دانســت که 
آن شــبح فقط می تواند به عیســای مســیح تعلق داشــته باشد. 
او با خود این گونه اندیشــید که فقط عیســای مســیح است که 
فرمانروای مرگ و زندگی اســت و بالفاصله کالم مزمور ۲3 را 
ایــن گونه زمزمه کرد: »حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، 
از بــدی نخواهم ترســید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدســتی تو 
قوت قلبم می بخشند.« دو بار دیگر با این مسئله برخورد کرد و 
همین باعث شــد که با آرامش خاطر فراوانی اوقات را ســپری 
کنــد. بــه خواب فــرو رفت و همۀ شــب را در آرامــش گذراند. 
صبح آن شب که بیدار شد، حالش بهتر شده بود. گونل بهبودی 
محسوســی یافتــه بود و هــر روز نیزحالش بهتر می شــد. طولی 

نکشید که بیمارستان را به قصد خانه ترک کرد.
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حاال گونل از هر موقعیتی اســتفاده می کند تا آن تجربۀ زیبا 
را با دیگران به اشتراک بگذارد و به آنها این نوید را می دهد که 
بهشتی هست و دِر آن به روی آنان که عیسای مسیح را سرلوحۀ 

باورشان قرار داده اند، همیشه باز است.

مزمور ۲3
خداوند شبان من است؛

محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.
در چراگاههای سرسبز مرا می خواباند؛
نزد آبهای آرامبخش رهبری ام می کند.

جان مرا تازه  می سازد، 
و بــه  خاطــر نــام خویش، بــه راههای درســت هدایتم 

می فرماید.
حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم،

از بدی نخواهم ترسید،
زیرا تو با منی؛

عصا و چوبدستی تو قوت قلبم می بخشند.
سفره ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می گسترانی!

سرم را به روغن تدهین می کنی 
و پیاله ام را لبریز می سازی.

همانــا نیکویی و محبت، تمام روزهای زندگی ام در پی 
من خواهد بود،

و سالیان دراز در خانۀ خداوند ساکن خواهم بود.



۷

یک زندگی جدید

عنــوان این کتــاب، یعنی »یک زندگی جدیــد« می تواند به 
این دلیل انتخاب شــده باشد که خیلی ها کشورشان را به  خاطر 
مســائل و مشــکالت متفاوت، مانند جنگ، خشونت و تهدید 
ترک کرده و برای دســت یافتن به یک زندگی امن تر به کشوری 
دیگر پناه برده اند. کشــور سوئد نیز یکی از همین کشورهاست. 
البتــه مهمترین بخش از ســاختن یک زندگــی نوین نباید ظاهر 
قضیــه و یا بخش خارجی آن باشــد، بلکه باید شــرایط داخلی 
و احساســات قلبی باشــد. بــه معنایی دیگر، محــل اقامتت از 
اهمیت کمتری برخودار اســت تا احســاس امنیت و آرامشی که 

در درون و در قلبت حس می کنی.
این کتاب شــامل داستانهای بســیاری است که توسط آنها 
می تــوان به ســادگی دریافت که همۀ اشــخاصی کــه از آنان یاد 
شــده، فیض عیسای مسیح را دریافت کرده اند. ولی این به چه 

معناست و چگونه اتفاق می افتد؟

عیســی به او گفت : »من راه و راستی و حیات هستم؛ 
هیچ کس جز به واسطۀ من نزد پدر نمی آید.«

)یوحنا ۱۴ : 6(

یــک زندگی جدیــد در انجیل مقدس، همــان »از نو متولد 
شــدن« اســت. شــما نمی توانید صرفًا به دلیــل کارهای خوب 
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بســیاری که برای رضایت خداوند انجام می دهید، دوباره متولد 
شــوید. شــما هرگز نمی توانید شایســتۀ بخشــایش خداوند و یا 
نجات وی باشید. بر طبق گفته های انجیل این امر میسر نیست.

زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید - و این از 
خودتان نیست،  بلکه عطای خداست – و نه از اعمال،  

تا هیچ کس نتواند به خود ببالد.
)افسسیان ۲ : ۸  −9(

عیســای مســیح هر آنچه را که الزم بوده به انجام رســانده 
و آنچــه ما بــرای دریافت آن نیاز داریم، صرفًا باور آن اســت. 
در همین مورد می توانیم در بخشــی از انجیل که آن را »انجیل 
کوچــک« می نامیــم، بخوانیم. این بخش، قســمت مرکزی پیام 

مسیحیان است.

زیرا خدا جهان را آن قدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود 
را داد تــا هــر که به او ایمــان آورد،  هالک نگردد،  بلکه 

حیات جاویدان یابد.
 )یوحنا 3 : ۱6(

با تجسم داســتانی که در سطرهای زیر می خوانید، می توان 
گاهی دست یافت: به این آ

دو پســربچه دوستان خوبی بودند و با هم بزرگ شدند. 
آنها با هم تفاوت بســیاری داشتند. یکی از آنها عاشق 
کتاب بود و همیشه در حال مطالعه، درحالی که دیگری 
مــدام در حال بازی در کوچه و خیابان بود. با گذشــت 
زمان، اولی به یک وکیل و قاضی خوب تبدیل شد؛ در 

حالی که دومی در دنیای تبهکاران سیر می کرد.
ســالها گذشــت تا اینکــه روزی هر دوی آنها در ســالن 
دادگاه دوبــاره یکدیگــر را مالقات کردنــد و در واقع در 
مقابل هم قرار گرفتند. یکی از آنها بر صندلی متهمین به 
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عنوان تبهکار جای داشت، و دیگری بر صندلی قضاوت 
نشسته بود و آن روز قاضی همان دادگاه بود. قاضی آن 
روز متهم را به  خاطر جرمی که مرتکب شده بود، محکوم 
به پرداخت مبلغی گزاف کرد. ســپس یک اتفاق عجیب 
رخ داد. او از جایــگاه قضــاوت به زیر آمــد و قدم زنان 
به ســمت دوســت قدیمی خود رفت. دسته چکش را از 
جیبش بیرون آورد و مبلغ جریمه را روی یک برگ چک 
نوشت و آن را به جای دوستش پرداخت. دوستش دیگر 
آزاد بود تا برود. در اینجا مشاهده می کنیم که مبلغ آزادی 
دوستش تمام و کمال پرداخت شد. او از طرفی به خوبی 
و در کمــال عدالت قضاوت کــرد، و از طرف دیگر حق 

رفاقت را به خوبی به جا آورد.

عیســای مســیح نیز بیــش از دو هزار ســال پیــش جزای 
گناهان من و شــما را با مصلوب شــدنش پرداخت. خوب فکر 
کنید. آیا آزادی دوســت متهمش با نوشــتن مبلغ جریمه بر روی 
یک برگ چک و پرداخت آن عملی شــد؟ مســلمًا نه. او زمانی 
به آزادی خود رســید که دســت تمنا برای دریافت چک مذکور 
دراز کرد و آن را پذیرفت. فراموش نکنیم که او می توانســت به 
جای قبول چک و کمک دوســتش که حاال قاضی همان دادگاه 
بود، آن را رد کند و به او بگوید که نیازمند این کمک نیست و 
او را مجاب کند تا به جایگاه خودش بازگردد. آری، کم نیســتند 
کسانی که عیسای مسیح و بخشایش وی را حس می کنند ولی 

این گونه اند.
همه می توانند آزادی را از مسیح دریافت کنند!

امــا به همۀ کســانی که او را پذیرفتند،  ایــن حق را داد که 
فرزندان خداشوند؛  یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد.
)یوحنا ۱ : ۱۲(



زندگی جدید 76

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

 )رومیان 5 : ۸(

اگر شــما جزو کسانی هستید که مشــتاق دریافت عشق و 
نجات مسیح اند، می توانید این گونه دعا کنید:

عیسای خداوند! من به تو نیازمندم.
مــن کارهایی کرده ام و هر آنچــه را که تو گناه می دانی، 

مرتکب شده ام.
سپاسگزارم که به  خاطر من مردی و دوباره زنده شدی.

گناهان و شکستهای مرا بپذیر.
اکنون قلبم را به تو می سپارم و تو را به عنوان خداوند 

و منجی ام می پذیرم.
از تو می خواهم که زندگی مرا در دســتان خودت بگیری 

و مرا به گونه ای تغییردهی که به تو نزدیک تر شوم.
آمین.

»آمین« کلمۀ زیبایی است. معنای آن این است که »بشود«. 
در انجیل مقدس این گونه می خوانیم که:

اگــر به گناهان خود اعتــراف کنیم،  او که امین و عادل 
اســت،  گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پاکمان 

می سازد. 
 )اول یوحنا ۱ : 9(

اینک که بخشــوده شــده و قلب خود را به عیســای مسیح 
داده ایــد، می توانید از خداوند خود سپاســگزاری کنید. فراموش 
نکنیــد که شــما نمی توانید صرفًا به ایــن خاطر که حس خاصی 
نسبت به خداوند دارید، فرزند او شمرده شوید. شما تنها زمانی 
فرزند وی خوانده می شوید که کرده های او را باور کنید و به آنچه 
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که وی برای شما و به  خاطر شما انجام داد، ایمان داشته باشید.

حــاال می توانید بگویید: »ای عیســایی که اکنون به تو تعلق 
دارم! از توسپاسگزارم.«

پس اگر کســی در مســیح باشــد، خلقتی تازه اســت. 
چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه  شده است.
 )دوم قرنتیان 5 : ۱7(
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