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 ۴۱ـ  ۳۵،   ۴مرقس  

به آن طرف دریا »عصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود: 

را ترک كردند و او را با همان قایقی كه در آن  پس آنها جمعّیت«.برویم

توفان شدیدی .نشسته بود، بردند و قایقهای دیگری هم همراه آنها بود

غرق  قیزد به طوری که نزدیک بود، قابرخاست و امواج به قایق می

این موقع عیسی در عقب قایق، سر خود را روی بالشی گذارده  در .شود

ای استاد، »را بیدار كردند و به او گفتند:  شاگردانش او .و خوابیده بود

 «!نیستی؟ نزدیک است غرق شویم مگر در فكر ما

ساكت و آرام »او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت: 

 .اد و آرامش كامل برقرار شدتسباد ای« شو.

اید؟ آیا هنوز ایمان قدر ترسیدهچرا این»بعد عیسی به ایشان فرمود: 

این كیست كه حتّی باد و »گفتند: زده به یكدیگر میآنها وحشت «دارید؟ن

 «کنند؟دریا هم از او اطاعت می

 کامآل  یسیود عش دیناپد دیخورش قیکه از طررد. مثل  مه  ک کپا  را  آنسان یکرد. کلمات او گناه و دروغ ها یدر کل روز سخنران یسیع
و عشق او  قتیبود. حق راشکآح و ضوا مردم  انیدرمخدا  و کالم او، یسیع قیطرورد. از آبودند  یکیراکه در ت هایی انسانرا برای  نور
 یسیحال، ع نیرا به ارمغان آورد. و با ا یو زندگ یرگفت. کالم  او رستگا نسخ  ندیوان گاو  مارانیدر مورد ب یسیسپس عکننده بود.  عقان

کوچک را به  یریگیماه قیخواست که قااز شاگردانش او است که او مثل ما خسته  شده بود.  لیدل نیانسان مانند ما بود. به هم کیواقعا 
 نی. در الهیگال یایزمان در در نیقع خطرناک ترآفتاب بود. در وا از غروب درست قبل  تا بتواند استراحت کند. دناوریب اچهیدر گرید یانتها

کوچک بود. من  اریشاگردان،  بس یریگیماه قی. قاشدطوفان  قهیکمتر از چند دق درکوچک  یاچهیکوه عبور کرد و در یره هازمان باد از د
است. در برابر طوفان قدرتمند در   قیقا کیبلکه فقط  ست،ین ی.  واقعا کشتدمید لیائدر اسر ی موزه در یسیرا از زمان ع یکشت کیبار  کی

در  دیبا یزیدانستند چه چ یم قایبودند. آنها دق رانیگیماه یسیفندق است. شاگردان ع یا به طور خالصه مانند گردو قیقا نیا له،یگال یایدر
موارد،  ینبود در برخ ید. و هنوز کافکردن آنها  تمام دانش و تجربه خود را  استفاده رزه کردند.مبا  و دندی. آنها جنگهندانجام د یطیشرا نیچن

 یدارند. در برخ تیمحدود یو قدرت انسان یشوند. دانش بشر یغرق م یسیهمه روشن بود که شاگردان با ع یشد و برا وارد قیآب به قا
 یداستان تصادف  نیا ،یسیاز ع مانند تمام داستان ها  در خواب بود. یسیزمان ع نیطول ا درنخواهد بود.  یحفظ ما کاف یموارد قدرت ما برا

داستان  نیا ن،ی. بنابراایدر دن هاسایکل هیشاگردان، بلکه به کل نیشاگردان رخ داده است، شهادت است نه تنها به ابرای  قیقا نی. آنچه در استین
خطر  انیب در مل به خواکه مشغو یسی. عاست سایکل کل یبرا ریتصو کی، شوندخواهند از ترس نبود  یبا شاگردانش که م حیمس یسیع

 را یسیع و  ؟ر کنیمباید چکاکه  میدانناگر  .میده یانجام م یاست. ما چه کار سایکل کیما به عنوان  یبرا یو چالش قی، تحقبود مرگ بزرگ
 ی, بمیان انجام دهخودم نجات یبرا میتوان یرا که م ییزهایاما همه چ م،یم داد, هر کار که ممکن است انجااگر ما، مانند شاگردان  م؟یدیند هم
به شاگردان  هیشب زیاوقات ما ن یاست. گاه زیما در هر مورد چالش برانگ مانیدهد که ا یبا شاگردانش نشان م یسی؟   داستان عبود دهیاف

 یقو بیشتر و امواجا رزیاست.  یمعن یکه اقدامات ما ب مینیب یحال م نیو در ع     . بیرون می ریزیم قیقا آب ها را ازما  مثال برای م،یهست
 یکننده باشد، ما به خدا شک م دیبه نظر ناام زیاگر همه چ .میپاک کن میتوانبما که آب وجود دارد یلی بیشتری خآب  قیتر از ما هستند. و در قا

، رده بودک ها انسان هب کمک یبرا رشتمام عممن، که  زیرا مادر عزپنهان است؟ چ شهیدهد؟ چرا او هم یانجام نم یکار چی. چرا خدا همیکن
است و ما را دوست دارد، چرا او  نجایاگر خدا ا ؟می شوند کشته نگج گناه در یچرا کودکان ب رد؟یبم یوحشتناک اریبس یماریب نیاز چن دیبا
 :گفتند قیشاگردان در قا  نیهمبرای ؟ می دهدانجام ن یکار چیه

 «!نیستی؟ نزدیک است غرق شویم ای استاد، مگر در فكر ما

 یدارا ازمندانیاز ن یاریبس یاز مردم را شفا داده و برا یاریکه بس ،یسی. عآنداختکه شاگردان تجربه کرده اند آنها را به شک  ییها یسخت
 دهد یداستان نشان م نی. آنچه شاگردان آموخته اند مهم است. اهستندبه مرگ   کیاست در زمان که شگردانش نزد خوابقلب باز است، در 

مشکل  کی نیچشم ما و احساسات ما پنهان شده است. ا از. او مینیب یواقعا خدا را نم نما یاز نقاط زندگ یاریواقعا در بس انیحیکه ما مس
 را گم  مانیا تیوضع نیاها در از انسان یاریو بس  ما است. مانیا یابر

موقعیت دهد تا از  یاوقات  اجازه م ی. خدا گاهستیمعمول ن ریغ نچالش مانشان دهد که  ما به خواهد  یم قیدر قا حیمس یسیع .اند ردهک

ترس در اصل از  ینعی Angst یکلمه آلمان"   داشت.  دی: "در جهان رنج و زحمت خواهدیگو یمخود  یسی. عمیعبور کن یسخت اریبس  های

در  انیحیما  مس زهایکند چه چ یم فیخوب توص تنگ کامال ینعی engتنگ است. کلمه  نیعی eng    یه به معنکلم نی" است. اanguکلمه "

ربه  جآن ت رم،یگ یمواب ردی جاگر من از اداره فدرال  ایرا از دست بدهم،   مکار اگر  ای ،شوم یماریبدچار. اگر میکن یجهان تجربه م نیا
خدا وجود ندارد. شما  یبرا یکننده ااحساس تنگ، مبهوت  نیدر ا نمیبب تیوضعاین از رهایی  متوانیمن نمما است.   یبرا  ی تنگ عرصه

 ازیکه ن یوجود دارد.  زمان تیوضع نیشود! اما خدا در ا یباز م ی. و چشم ها فقط به خطر وحشتناکدیهست یعصبان ایمانند شاگردان  در در
"در  ام.!" شده رهیچ ایدن من بر د،یشجاع باش یداشت. ول دین رنج و زحمت خواهدر جها : "دیگو یم یسیشود. ع یمن دهید بزرگ است خدا 
کند. او  یآرام بود. او دعا به خدا نم ییایدر تمام فاجعه در یسیع  افتد. یاتفاق م نیکه چگونه ا نشان می دهد ما به  یسیع داستان طوفان  ،

 نیآرام شد. ا اریبس ایدر . "سکوت  باش!" ودیگو ی. و مستادیکوچک ا قیو فقط در قاکند شاگردان ترسو را آرام کند. نه، ا ینم یسع یحت
 از یسیع هجوم بردند . سوال دوم سوال  حیمس یسیهستند که از ترس به ع یداستان با دو سوال مهم مطرح شده است. اول از همه، شاگردان

 است: یبه طور کل انیحیمس نیشاگردان و همچن



 «دارید؟اید؟ آیا هنوز ایمان نقدر ترسیدهنچرا ای

  . دندیترس یم یسیناگهان از اعمال ع دند،یترس یم ایاز در شاگردان، که در ابتدا

 «کنند؟این كیست كه حتّی باد و دریا هم از او اطاعت می

مهم است.  اریبس انیحیما مس یسوال هنوز امروز برا نیست؟ اا یاست. او چه کس یسیپرسش در مورد ع نیمهم است. ا شاگردانسوال   نیا
است که در  او! میکن یبرخورد م یسی! نه، ما با عیفرهنگ راثیم کیبا  ینه با افراد هوشمند. حت م؟یکن ید مبرخور یبا چه کس سایما در کل

 نی. همچنمیترس یاز ما وجود دارد که م کیهر  یبرا یدایز لیدارد. من مطمئن هستم دال یما به او بستگ یق با ما نشسته است. و زندگیقا
 یهاناله  یگاه یز وجود دارد.ندر قلب ما  ما مشتاق است  یایکه در دن ی. طوفانافتی قیبا آنها تطب دیوجود دارند که نبا یادیز یوسوسه ها

 : "خدا کجاست؟"دیآ یم دیناام

سخن خود را در مورد تمام  نیآخرتا جلجدر کوه  یسیکه خدا وجود دارد. ع  میکن می ب درکخو یلیکه ما   خ چرا میترس یاوقات ما م یگاه
 نیاکه در  یادیمن و گناهان ز دیجمع شده بودند. تمام شک و ترد یسیع شیکوه پ نیگفت. تمام امواج نفرت و مخالفت با خدا در اطوفان  نیا

ایی هتنها چنین چیزجهان ما  رایوجود دارد، ز وجود دارد، ظلم و ستم هیسیا .ستین بایاستان زد کیتا جلجکوه  تا وجود دارد. داستان چلجکوه 
تا آرام گرفت. در قلب من آرام خواهد جلجبه ما بود، "تمام شد!" درآن زمان کوه  حیمس یسیحرف ع نیآخر نیو سپس کلمه آمد. ا داند. یمرا 

 میر قادر خواهحال، ما کمت نیخواهد افتاد. با ا یهفته چه اتفاق نیکه ا میدان ینم ما. ویمربیرون می  سایکل نیبود ... امروز همه ما دوباره از ا
یسی نزدیک باشد گردان ع اریبس ی رابطهدر    یروز کیچند سال بعد اتفاق خواهد افتاد. در هر صورت   ما در  ای ندهیکه سال آ میگوبود ب
کلمات را در مورد  نیا یسیخواهم که ع یداشت. و پس از آن من م هدطراف ما وجود نخواچشم انداز نجات در ا چیه   یم بود. ح خواهمسی

 .نی"تمام شد!" آم :دیمن بگو یزندگ


