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شده است.  خدا مثل  ل یان تبد روزها به گوشت انس  نیخدا در اکه  د یبشنو  د یتوانست  یدر سرتاسر جهان م

قرار داده  ریجهان را تحت تأث، کل شود  یکه انسان م ییداستان خدا نی! اماست  نیماست! خدا در ب

روند ،  ینم  سایهرگز به کل موالا که مع یافراد  یشنوند. و حت  یم حی ه تولد مساست. همه جا مردم دربار

شود.  یداشته م یگرام حی مس یس یتولد ع امیپ  یحیمس  ریغ  یدر کشورها یآمده اند. حت سمسیدر کر

،   سمسیحال ، به خصوص در زمان کر نیو با ا شده است! کینزد  نقدریهمه خوشحال هستند که خدا ا

شتناک دارد. همه جا رنج وح صلهکه جهان ما از خدا فا می دان یشدت دردناک م این را بهما انسانها 

  یشوند. به جا یبدتر م گریاز فصول د  سمسیجنگ در کر یادها ی. و اغلب رنج ها و فروجود دارد 

  کیما فقط  سمسی کر ای ! آمی شنومی  خشونت,   قتل و مرگ را  در مورد !   د باش تودر صلح  اینکه 

  یلیخ ایاست  کیما نزد به خدا  ایصادق است؟ آ  یز یچه چ و اکنون  !ست ی کمک ن  یدرمانده برا اد یفر

 بهکه خدا فقط در افکار ما  مییبگو د یبا  نکهیا ا یاست؟  حی دو کلمه در واقع صح نی از ا کی؟ کدام دور

امروز در مراسم  لیانج  یباشد؟ متن ها  اشفتهما کامالا  یاگر زندگ یر است ، حتاشکآ یصورت نامرئ

تواند   یبلکه م ند ی ب یم  که شخص نه تنها خدا را در ذهن خود  ند ی گو  یسخن م ت یقعوا نی ما از ا یسایکل

را جدا شدن از خدا   اگر  میخدا را  درک کن کی نزد  نی ا می توان ی. احتماالا فقط م ند ی چسم بب دراو را چسم 

ا یکه دق  میشو  یآشنا م یخوشحالم که   با شخص روزام لیدل نی . به هم ..می باشتجربه کرده  را  ییجدا نیا قا

 اریکرد که خدا بس ت یرا تجربه کرد ،   و با درد شکا سمسیکر عکساز خدا تجربه کرده است. او بر 

سرنوشت بد بعد از   کیتجربه کرد: را از خدا  یفقط احساس دور  خود  یدر زندگب ایو  .است دور 

 وب یاکه  کردند  یافتاده است؟ « دوستانش فکر م ی: ، «چه اتفاقند کال سؤ  وب یباعث شد که ا یگرید 

  یحیبشنود. او به دنبال توض  یخواهد پاسخ یخواهد با خدا مشاجره کند و م  یم وب یمقصر بود. خود ا

تواند خدا   یعمل خداوند بداند. اما او نم یرا برا یمنطق یخواهد استدالل ها  یو م است  خدااز جانب 

آموزد:   یانجام م . سر است ما  یانسانهااز  متفاوت  کامالا که خدا  رد یبپذ  د ی و سرانجام با .ند را درک ک

یا   دهد  یکارها را انجام ماو این کند  چرا  یرا دنبال نم یانسان حات ی خداوند خالق جهان است و توض

 زی. ما نست ه ااشاره کرد    سمسیدر زمان کر دانش   نی ابه  وب یمهم است که ا اریکنم بس یفکر م.  نه

  از یاریتوان بس   ی، نم  مذهبی یو با ترانه ها    و چوپان  اخوراز  بایز ری که با تصاو  میمتوجه شده ا

را مسخره  هعاشقان  ریتصاو  نیقرار دارد ، ا ق یبحران عم  کیکه در  یکسان   یم. از بین ببر یآرامن

ردم از م یار ی. بسمی د یشکنجه زندان ها شن یاز اتاق ها  یوحشتناک   یها  امی پ رانی. از اافت یخواهند 

    میکن  یم رفک هاینگونما که  یبرا ایوب کتاب   داد؟ یکار نیا اجازهپرسند: چرا خدا  یاز خود م رانیا

کنم  یاست.  فکر م رممکنیخدا را   غ کارهایکه درک  رد یبگ  اد یمجبور بود  وب ینوشته شده است .   ا



 ید. از آنجا که ما مرار دارقبالتر از خدا  مافکر که , یمدر معرض خطر هست شهیکه  مردم مدرن هم

  زیخدا را ن می توان یکه م  می کن یفکر محساس این ابا حتی  ،  را درک کنیم خود  یا یدن یاد ز  خیلی می توان 

ا یما دق نی .  و بنابرادرک کنیم   اریبس  ید یعمل کند. البته ، ناامچگونه  د یخدا باکه  می کن یم فیتعر  قا

از مردم قبالا از  یاریبس  . سازد که خدا نتواند انتظارات ما را برآورده  ی,  وقتد رس یم به نظر  گبزر

که  د یبفهم  ست یی بامی او        را امتحان کرد. اشتبا  ریمس  نیابتدا ا زین وب یده اند! اش د یناام  طریق نیا

  ینادان یاز رو  یکند: "من به راست یاعتراف م وب یکار را انجام بدهد.  سرانجام ، ا نی ا نست توا ینم

 نه به را کار نیتوبه کرد, ،ا  یخاکستر یدر لباسها وب ی ا ی"  وقت می گویچه م دانستمی حرف زدم و نم

او فکر کرد  -  -گناه فکر کرده است  کی به رای کرد ز یتوبه م کهبلانجام داد    ،   شاعمل  گناه لیدل

  ست توان ی، م بود کرش تمام شده ف از اینکه  بعد درک بکند. و را تواند خدا را با ذهن خود  یکه م

به خدا   یتجربه   کم ن ی!" و بعد از ااموز یگفت: "به من ب  یباشد! او با تعجب م  خدا نزد  پردهی کامالا ب

 آن به مشابه  اریبس هبلکگفت.  یگفته است ، آن را نم لیدر انج ای احیشود. او آنطور که  یم کترینزد 

 اجیاحت مانیا نیامروز دوباره به ا یاست!" اوه ، چقدر فور دهیگفت: "... اما اکنون چشم من شما را د 

  یجواب ها را نم  گری: »من تمام شدم. من د م ی یبگو   مانیو گفتگوها  یدر دعاها د یبا  ی! چه فور میدار

زمان    نیسپس در ا  اریز  !سمسیدر زمان کر ، به خصوص  می دار ازیاعتقاد ن نیبه ا وراا دانم! "چقدر ف

در گهواره  یچه کس میشده است که ما فراموش کرده ا جی را یبه حد  سمسی کر و داستان حی کودک مس

را خلق کرده ، خود را  نی و زمت که قادر متعال ، که بهشت اس نی ا سمسیاست! نکته مهم در مورد کر

را از  یراه طوالن   نیخداوند ا كهتوانست تصور   بكند  یهرگز نم  وب یبه اندازه ما کوچک ساخت! ا

  کیتواند نزد   یجهان قدم خواهد زد. او فقط با تعجب متوجه شده بود که خدا هنوز هم م نیه ا تا ب ت یابد 

 یم وب ی را برکت داد. در آن زمان ا وب یرا باز کرد و ادار بهشت  گری بار د  کی خدا نی باشد. و ا

بهتر از  یلیا خگذارد. امروز ما آن ر یو ما را تنها نم  ارد دور عالقه به رفاه ما د  یکه خداببیند توانست 

با   آمد. حیمس  یسیخود ع چوناست.  وب ینعمت خدا هزار بر بزرگتر و واضح تر از ا رای. زمیدار وب یا

کرد که  نیی خود تع یخرد و قدرت نامتناه  قی، خدا از طر شیو رستاخ  ب یو سرانجام با صل یسیتولد ع 

خداوند همواره  م،ی تجربه کرد  را درد و  یکه ما کامالا تلخ یوقت  یخواهد. حت یم ما یرا برا یک یاو ن

ا ا سمسیدر کر  قرار داده است.  هدف برای ما   حی مس یسیرا در ع  زیرستاخ دو جنبه را   نیما واقعا

. خداوند چنان از  گریبه خدا از طرف د  یکیطرف و نزد  کی: کنار گذاشتن از خدا از م یکن  یتجربه م 

. اگر اکنون به سال نو  می بچشش را و طعم می نی او را بب می توان یشده است که م  کیبه ما نزد  حی مس قیطر

  ما ،  یایدن . می کند زاده شت ما را وح یو حت  گرانوجود دارد که ما را ن  یاری، موارد بس  مینگاه کن 

از آنها با ترس   ی: بعض.گرفته است  قرار هجوممورد  توسط دشمنانروز آن را می بینیم امانگون که ما 

و    رند یگ  یم رند یتوانند بگ  یرا که م ییزها یچ هی بق    .نشینند ی  مروی پاهایشان بر و وحشت در گوشه   

  روزیجنگ در هر صورت پ  یسیع  با.  میدهمی انجام  گهید کار  حانیکننند. ما مس یمبا وحشت فرار 

ا توسط خدا  یما مرد و دوباره برخاست. زندگ یبرا یس یشود. ع یم  وعده داده شده رتبه  ند می بل شخصا

 .نیاست. آم

 


