
 که حقی وجود ندارد.  یدر جای  حق احقاق 
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عیسی برای شاگردان مَثَلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و  1

ای بود که نه از خدا باکی  فرمود: »در شهری قاضی2 .هرگز دلسرد نشوند

نزدش زنی بود که پیوسته در همان شهر بیوه3 .داشت، نه به خلق خدا توجهی

قاضی چندگاهی به او اعتنا  4 .خواست دادش از دشمن بستاندآمد و از او میمی

نکرد. امّا سرانجام با خود گفت: ”هرچند از خدا باکی ندارم و به خلق خدا نیز  

ستانم، مبادا  دهد، دادش میدام زحمتم میزن مُامّا چون این بیوه5توجهم، بی

آنگاه خداوند فرمود: »شنیدید این قاضی  6 «“!درَپیوسته بیاید و مرا به ستوه آوَ

حال، آیا خدا به دادِ برگزیدگان خود که روز و شب به 7انصاف چه گفت؟ بی

زودی به داد  گویم که بهبه شما می8آورند، نخواهد رسید؟ آیا این کار را همچنان به تأخیر خواهد افکند؟ درگاه او فریاد برمی

 «ی که پسر انسان آید، آیا ایمان بر زمین خواهد یافت؟ایشان خواهد رسید. امّا هنگام

 

   تاد  نکن  ییشناسا  جمع کنند و  را  ها  جسد  یایبقا  آنها این است که  فهیوجود دارد که وظ  ژهیو  گروه  کی  ن،یاوکرا  هیدر جنگ وحشتناک عل

چه دشمن، بازگردانند.  یا  چه دوست    ،درگذشتگانبه    را  یانسان  تیثیخواهند حقوق و ح  یم  یافراد  نید.  چننبازگردان  اناش به خانواده 

  چیدارند، ه  را  تیکه آن مسئول  یاست. کسان  گاریپاکت   س  کیاستخوان سوخته و    چندماند،    یم  یکه از آن جسد باق  یزیتنها چ  یگاه

 تیثیدهند که ح  یآنها به ما نشان م  رایداده شود. ز  بزرگ  افتخاربه آنها    دی حال با  نیکنند. و با ا  ینم   افتیدر  یا  زهیجا  ای   مدال افتخار

 است.   یران یمرگ و و  ،یباالتر از دشمن  یانسان

که     ییعدالت را در جااو می خواهد  :  میکن  فیشکل تعر  نیآن را به هم   میتوانیم  قاًیکه دق  زندیم   یامروز به ما مثال  یسیما ع  خداوند

  هدخوا  ی! او ممیباش  دواریام   کننده    دی ناام     یکند که در جا  قی خواهد ما را تشو  یم  یسی: عشتریب  ی و حت    .دکن  داجیا  وجود ندارد   گرید

وجود ندارد    ییخدا  گریکه د ییکند که در جا  قیخواهد ما را تشو  ی. او ممیکن  یکیکه فقط شر وجود دارد، ن  ییکند که در جا  قیما را تشو

  از  یموضوع  مثال  نیهم  ی! و برا میاز دعا دست نکش  یمانیایب   طی ادر شر  یکند که حت  قیما را تشو  خواهدیم  یسی. عمیاوریب  مانیبه خدا ا

زنان در    وهیمراقبت کند. ب  یا  از آنها محافظت    داشتن  وظیفهکس   چینداشتند. ه  یحقوق  چیزنان ه  وهیب   یسی. در زمان عآورد  یزمان خود م

در زمان    ها  یدهد. قاض  یم  رقرا  یقاض  کیمقابل  در  را  عیسی همین بیوه بیچاره  داشتند. و آن التماس بود.    چاره  کیتنها    یسیزمان ع

از  شد،    یکه با مردم ناعادالنه رفتار م  ییکنند. و جا  ریشه کن    را  یعدالت  بی  یستیها باکنند. آن  نیداشتند عدالت را تضم  فهیوظ  یسیع

کرد  می    تالش  ریخ  ینداشت. او نه برا  یحق  نیبه چن  یعالقه ا چیه  یقاضشده است که    وضیح داده  ت  ،یسی. اما در مثال عکنندآنها دفاع  

  یکه به هر حال حق  وهیب  کیچگونه    است    نیسوال ا کرد.می  نه از خدا باکی داشت، نه به خلق خدا توجهیعدالت.    یو نه برا 

را به ما    ی. او نمونه ا کردمورد از همه  را ارائه  ترین    دیناامعمداً    یسیظالم انتظار عدالت داشته باشد؟ ع  یقاض  نیاز امی توانست  نداشت،  

  دکنندهیناام  یهات یاز تمام موقع  یبه ما نشان دهد که به خوب  خواهد ی م  یسی، عمثال  نینبود. با ا  حقبه    ید یکه در آن اصالً امداد    ننشا

.  استشده     روزیبر عدالت  پ  یعدالتیب   تیبشر  خیکه در تمام تار  داندیاست. او منامیدکننده  ما    داند که اوضاع    یم  یسیما آگاه است. ع

سوی  خون به    لیو هاب  لیقاب  داستان. از زمان  شودی مفاسد      خشک    یدرخت  ریکه ز  است  سربازان    استخوان   یا یعدالت درست مانند بقا

یا کامال    به خدا کمرنگ شود  مانیامکان دارد که ا    ،ی دی واجهه با مرگ و در مواجهه با ناامداند که در مُ  یم  یسیزند... و ع  یم  ادیفربهشت  

سؤال    نیا  ای. آهستمتقاعد کننده    اری بسوجود دارد  که همه جا    یالوَ مرگ و زَ  .  میاز دعا بردار  دست  خطر وجود دارد که  نی. ا.بین بروداز  

 میکه رژ  یدهد؟ چرا خدا هنگام  یانجام نم  یکه »چرا خدا کار   دیدان  یسؤال را م  نیا  ایو آ  کجاست؟«    میان  نیکه »خدا در ا  دیدان  یرا م

  رقابلیغ  داند که جهان و ظلم    یاست. او م  ینجوریما ا  یایداند که دن  یم  یسی« خود ع؟نکرد    یکار  کشت    رانیزنان و کودکان را در ا

  کیجز    یسیاز ع  یزیچ   ان،یرا در بدن خود تجربه کند. در پا  یحد و حصر   یب  ید یمجبور بود ناام  یسیرسد. خود ع  یتوقف به نظر م

مستجاب نشد. و به    زیاو ن  یداد. دعا   ینم  تیکس به حقوق او اهم  چیو کتک خورده بود. ه  نینَنگعیسی  .  نماند  یباق  بیصل  یرو   جسد  

به    یپاسخ بماند؟ اگر نگاه  یب  دیظلم با   ایشر وجود دارد؟    همه  آن  از    ری غ  یگرید  زی مهم است. چ  اریسوال بس  نیاست که ا    لیدل  نیهم

به نظر می آید  اینگونه    ایدن   ریمس  .   ندارد جز شر وجود    یزیکه چ  میبرس  جه ینت  نیبه ا  میتوان  یم  یبه خوب    م،یندازیحرکت جهان ب  ریمس

آنها    میتوان  ید و ما نمنوجود دار  ظلم  نیکه فقط قوان  میبرس  جهینت  نیممکن است به ا  م،یخود نگاه کن  یا یخدا وجود ندارد. اگر به دنگویا  



  زیندارد و همه چ  یا  دهیدعا کردن هم فادر نظر بگیریم، امکان دارد به این نتیجه برسیم که حتی  خود را    یایدن  ی. وقتمیده  رییرا تغ

  ،ید یناامهمه    نیماند. در برابر ا  یم  نگونهیهم  جهی. نتریخ  ایدعا کنیم  که  ندارد    ی. پس فرقخواهد رفت  شیپ  ،هرفت  شیهمان طور که پ

  نیبا ا  است.  ستادهیظالم ا  یزن است که در برابر خشم قاض  وهیب  نیل اا مَثَ  نیدهد. و ا  یبه ما م  یقدرتمند   اریو مَثَل بس  ستادهیا  یسیع

  یبرا   یز یچ  نکهی. با وجود اشدن  میشمار، او تسل  یب  یها   شدنپس از طرد   ی. حتشدن  میکننده بود، تسل  دی کامال ناام   تشیحال  که وضع

. و نکته  ادامه دهد  تا  داشتت  اشر جرجریان  در مقابل  نبود. و او    یدیکه ام  ییجا  ماند در  دواریماند . او ام  باور کردن وجود نداشت  معتقد  

ی    وهیب  کیعمداً    یسی. ع  دی کرد. به حقش رس  روزیضد شر پ  بر  تیدر نهارا  او    ،مداوم   یبود که دعا  نیل اامث   نیدر مورد ا  زیانگ  شگفت

عای  دپس  قانع  کند،      را    ظالم  یقاضتوانست    چاره  یب  ی  وهیب  نی. اگر ادیکرد و خواست به ما بگو  سهی ناعادل مقا  یقاض  کیرا با    حقوقیب

و ضامن    محافظظالم، خداوند در واقع    یخداوند که منشأ و منبع عدالت   است مستجاب شود. بر خالف قاض   شگاهیدر پما هم می تواند  

  یوقت  نی. خدا از اول در کنار ماست. بنابرامیکن  تیخدا را اذ  ستین  یاز ی. نمیدا نداربه قانع کردن خ  یاز ین  گریاست. ما د   دی افراد ناام

دعا های ما  سته  می خوا قبل  از  . خدا  میخدا را متقاعد کن  دیکه با  ستین  ی معن  نیبه ا   م،یدعا کن  تا  کندی م  قیتشو  رال ما  ا مث  نیبا ا  یسیع

از دعا کردن     امکان دارد     که  و عیسی می داندماست.  نفع  به   کردن  . دعادهد  رییتغ  را  اندیشه مامی تواند  کردن  . دعا  ب کندارا مستج

ه  باکر  ۱۰  ،در آن مثال      ما نشان داد. به    را  رح کرد  همین موضوعطم باکره را    ۱۰در مورد      یل دیگرامثعیسی    که  هنگامی.  میخسته شو

روغن به معنی ایمان است که نباید      .  هدیگر ن  نفر  ۵لی که  اداشتند در ح  نچراغ شاکافی برای    روغن  پنج نفر از آنها    .  بودند  ددامار  تظمن

. به   دست کشیم  و از دعا کردن  میبا خدا حساب نکنخود را باختند،  دیگر  باکره که    ۵مثل آن  امکان دارد که ما    از دست دهیم.   آن را  

  زین  نیزم  نیدر ا  د،یایدوباره ب  یپسر انسان وقت  اینگران کننده است: »آ  اریبس  زین  یسیع  اکنون  جمله از مَثَل  نیاست که آخر  لیدل  نیهم

هنوز   ایکه »آ  میاز خودمان بپرس  دی. بامیسوال را با خود همراه کن  نیا  دیدهد.  با  یسؤال پاسخ نم  نیبه ا  یسیع  افت؟«یخواهد    مانیا

را    یمانیا  نیو چن  میبه درون خودمان برو  دیبا  میکن  یکند. احساس م  یو ما را نگران م  دهدآزار می  را    مانسوال وجدان  نیا  م؟«یدار  مانیا

م. و  یدار  ازیداشت، ن  یهم دست از دعا بر نم  ید یدر صورت ناام  یکه حت  وهین بیمثل ا  یمانیبه ا  میکن  ی. احساس ممیکن  کشفدر خودمان  

ل  ا مث  یبه راو   دی. پس بامیابی  یاستقامت را در خودمان نم  نیو باالتر از همه ا  کشف نمی کنیم  خوددر درون    را  مانیا  نیحال ما  ا  نیبا ا

 ،یسیع«  از آن چه بود؟    منظورت  ،یسیع؟« و  «رود  یم  شیچگونه پ  زیهمه چ...«که    میو از او بپرس  میبرگرد  یسیع  شیپ  دیم.   بایبرگرد

  ی. او نمزدآشکار    خیلیاین مثال را    یسیرسد که ع  ی: به نظر م؟«  یخواه  یاز ما چه م  م،یکن  یو دعا م  میستیا  یدر برابر تو م  یامروز وقت

. نه، او به  دیدعا کن  وهیب  نیمانند ا  دیکه شما با  دیگو  ینم  یحت  یسیباشد.« و ع  نطوریتواند ا  ی»م  ایکنم.«   یتصور م  نطوری: »من ادیگو

ما    لیدل  نی. و به همدهد  صیقلب خدا را تشخ  تواندیاست که م  یتنها کس  ،یسی.« عکندی »خداوند حقوق ما را خلق م  :دیگویم  یسادگ

  استم  باکه خواست خدا    دیگو  ی. او به ما مکندیم  دییتأار  به صورت آشک بلکه بالفاصله پاسخ دعا را    کند،یبه دعا م  قیرا نه    تنها   تشو

  چیه کند.  یم  انیو شرط ب  د یرا بدون ق  نیا  یسی. و عکردما را مستجاب خواهد    یدعا ها    خدا  کند که یم  دییتا  نیو همچن  میکه دعا کن

ماست. دعا حق خود  ت  یهواز    شتریب  یلیدعا خد می کند که  یتای. فقط    میدعا کن  دیباچگونه  وجود ندارد که    ینیو تمر  یند مخفرفَتَ

راه    یسیاست و ما در دعا در ع  یسیما، خود ع  یاست. پاسخ خدا به همه دعاهابنا شده    یسیعبر    اساس دعا  و  که به نفع ماست  خداست

به همه   یرا به عنوان پاسخ  یس یبلکه او ع  م،یدعا کن  شتریو ب  شتریخواهد که ب  یخدا نه تنها از ما م  نی . بنابرامیشو  یاو م  هیو شب  میرو  یم

  تیما  تقو  یدهد که دعا  یکار، او به وضوح به ما نشان م  نی. با انجام ا دهد  یاو انتقال م  یو زندگ  یسیدهد. او ما را به ع  یما م  یدعاها 

  یم  یسیع  یبه سو  و  میبیرون می آی  از خودمان    ام  دعاگبلکه کامال برعکس است. در هن  نیستما        ی  اندیشه  ایکننده اراده خودمان  

مانند ما    زیبلکه او ن  م،یشو یم  یسیع  هیاست که نه تنها ما شب  ن یا  زی. و نکته شگفت انگمیشو  یم  یس یع  هیشب  م یکن  یدعا م  ی! وقتمیرو

  یسیخواهد. از آنجا که ع  ینم   طانی جز ما و نجات ما از گناه، مرگ و ش  یز یاو چ    .  ردیپذ  یما را م  یاست. ناتوان در کنار م  یسیشود! ع  یم

خدا عدالت را    نکهی. اوهی. درست مثل بمیرا به او ارائه کن  مان  و روزمره خود   یشخص  یازها ین  میتوانی ، مهخود را کامالً در کنار ما قرار داد

    زین  را  ما،   او را رستاخیز کرد  بلکه  را مرده نگذاشت  یسیهمانطور که خدا ع  رایشده است. ز  دییتأ   یس یع  قیطرکند، از    یم  جادیما ا  یبرا 

  یبه نظر م  یبزرگ و قو   ،و مرگ  یعدالت  ی کرد که در آن ب  میرا تجربه خواه  یشتر یب  اریبس  یها  تی. مطمئناً ما موقعخواهد کرد  زی تاخسر

جز    یزیکه چ  ی... و به خصوص زمانمیکن  یو دعا م  میورآ  یم  مانیا  م،یدواری کرد، ام  مینگاه خواه  یسی د. و درست در آن زمان، ما به عنرس

 نمانده است.   یباق  یاز زندگ  گاریس  پاکت  کیچند استخوان و  

 ن یآم


