ﺣﻮا ﻣﺎدر زﻧﺪﮔﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻬﻨﺎز ﻣﻨﺼﻮری
وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﮋدﻩ ﺷﻴﺮواﻧﻴﺎن
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس از هﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﺪای زﻧﺪﻩ روﺑﺮو ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﻬﺎﻣﯽ دارای ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﺎﻟﻖ
ﻣﻘﺘﺪر ،ﺑﺮ هﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮدﻩ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .او ﺧﻮد را ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﺳﺎزد .ﺹﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدهﺪ ،ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺕﺮ از
هﻤﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنهﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺑﺎ دﻣﻴﺪن روﺣﺶ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ او ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﭘﺲ او ﺧﺪاﻳﯽ دور ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪای اﺳﺖ
زﻧﺪﻩ و ﻧﺰدﻳﮏ.
اﻳﻦ ﺧﺪای زﻧﺪﻩ و ﻧﺰدﻳﮏ ،زن را چﮕﻮﻧﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪ و زن و ﻣﺮد اﻣﺮوزی از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻮا چﻪ ﻣﯽﺁﻣﻮزﻧﺪ؟

زن ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺪا ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪ
در ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺪاﻳﺶ  ٢٨-٢٧:١چﻨﻴﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ» :ﭘﺲ ﺧﺪا ﺁدم را ﺑﻪﺹﻮرت ﺧﻮد ﺁﻓﺮﻳﺪ .او را ﺑﻪﺹﻮرت ﺧﺪا ﺁﻓﺮﻳﺪ .اﻳﺸﺎن را
ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﺁﻓﺮﻳﺪ و ﺧﺪا اﻳﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﺧﺪا ﺑﺪﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ« :ﺑﺎرور و ﮐﺜﻴﺮ ﺷﻮﻳﺪ و زﻣﻴﻦ را ﭘﺮ ﺳﺎزﻳﺪ و در ﺁن ﺕﺴﻠﻂ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ،
و ﺑﺮ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺁﺳﻤﺎن و هﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺁﻳﺎت ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ "ﺣﻮا" ﺑﻪ ﺹﻮرت ﺧﺪا ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪ .هﻢ زن و هﻢ ﻣﺮد در اﻳﻦ ﮐﺎﻣﻠﻴﺖ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺪا.
ﮐﻼم ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را چﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺕﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ :ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺪا و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات .ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ و ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﺆﻧﺚ ﺧﻠﻖ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد.
زن )هﻤﭽﻮن ﻣﺮد( ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ.
در ﺑﺎب  ٢ﭘﻴﺪاﻳﺶ ،ﺁﻳﺎت  ٢٣-٢١چﻨﻴﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ،ﺧﻮاﺑﯽ ﮔﺮان ﺑﺮ ﺁدم ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺕﺎ ﺑﺨﻔﺖ ،و ﻳﮑﯽ از
دﻧﺪﻩهﺎﻳﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻮﺷﺖ در ﺟﺎﻳﺶ ﭘﺮ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺁن دﻧﺪﻩ را ﮐﻪ از ﺁدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد زﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و وی را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺁدم
ﺁورد«.
از ﻣﻔﺴﺮ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس در داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻟﻬﻴﺎت ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﯽ ﺑﻨﺎم هﻨﺮی ﻣﺘﻴﻮ چﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
»ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺘﺨﻮان را از ﭘﻬﻠﻮی ﺁدم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎزوی او و ﻧﺰدﻳﮏ ﻗﻠﺐ او .ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎزوی او ﮐﻪ ﻣﺮد از او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﺪ و ﻧﺰدﻳﮏ ﻗﻠﺐ او ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزد و او را دوﺳﺖ ﺑﺪارد .اﻳﻦ اﺳﺘﺨﻮان از ﺳﺮ ﻣﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺕﺎ زن ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ از ﭘﺎی او ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا او را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﮐﻨﺪ«.
ﭘﺲ هﺪف ﺧﺪا اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زن ﻳﺎر و ﻳﺎور ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ .دوﺳﺖ ﺑﺪارد و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮدﻳﮑﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮد
را اول ﺁﻓﺮﻳﺪ و زن را ﭘﺲ از او ،ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل زن را ﺧﻠﻘﺖ دﺳﺖ دوم ﺑﺤﺴﺎب ﻧﻴﺎورد ﮐﻪ چﻴﺰی ﮐﻢﺕﺮ ﺑﺮای او درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﮑﻪ هﻤﺎن روح را ﮐﻪ در ﺁدم دﻣﻴﺪ در زن هﻢ دﻣﻴﺪ و ﺑﻪ هﺮ دو ﻳﮏ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ داد .زﻳﺒﺎﻳﯽ ﮐﺎر ﺧﺪا در اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زن را از
ﺟﻨﺲ ﻣﺮد ﺁﻓﺮﻳﺪ؛ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺕﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را درک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺮﮐًﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﺪا را اﻧﺠﺎم
دهﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦﮐﻪ زن ﭘﺲ از ﻣﺮد ﺧﻠﻖ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺧﺪا او ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را داﺷﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در  ١ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن  ١١:١١و  ١٢ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :زن از ﻣﺮد ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺮد هﻢ ﺟﺪا از زن ﻧﻴﺴﺖ در ﺧﺪاوﻧﺪ .
زﻳﺮا چﻨﺎﻧﮑﻪ زن از ﻣﺮد اﺳﺖ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪوﺳﻴﻞ زن ،ﻟﻴﮑﻦ هﻤﻪ چﻴﺰ از ﺧﺪا«.

زن )هﻤﭽﻮ ﻣﺮد( ﺑﺎ اراد

ﺁزاد ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﮔﻨﺎﻩ ...

در ﺑﺎب  ٣ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ چﮕﻮﻧﻪ دﺷﻤﻦ اﻳﻦ ﺧﻠﻘﺖ در ﮐﻤﻴﻦ ﺑﻮد و چﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﮔﺮﻳﺒﺎنﮔﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ.
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﻄﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎر در ﺹﺪد ﻓﺮﻳﺐ زن ﺑﻮد ،چﻪ چﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط زن ﻣﯽﺷﻮد؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
ﻣﺎر هﻤﺎن "ﺷﻴﻄﺎن" اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻳﻦ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪﺟﺎی اﻳﻦﮐﻪ ﺧﺎﻟﻘﺶ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ از ﻣﺨﻠﻮق
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد .ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺕﻤﺎم ﺳﻌﯽاش اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺮور و ﺕﮑﺒﺮ زن را ﺕﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﺪ .و اﻳﻦ زن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او دادﻩ ﺑﻮد

اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرفﺕﺮ و داﻧﺎﺕﺮ از ﺧﺪا ﺷﻮد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺤﺚهﺎی زﻳﺎدی را ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩاﻧﺪ ﮐﻪ چﮕﻮﻧﻪ زن ﺑﺎﻋﺚ ورود ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ و
او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﻣﺮد ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ درد و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮔﻨﺎﻩ را ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای ﺕﺤﻘﻴﺮ زﻧﺎن
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﭘﻮش ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺿﻌﻒ زن در ﭘﻴﺮوی از ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪﺟﺎی ﺧﺎﻟﻖ ،درﺳﺖ هﻤﺎن ﺿﻌﻒ ﻣﺮد ﺑﻮد.
ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮد در زﻣﺎن ﺹﺤﺒﺖ ﻣﺎر ﺑﺎ زن در ﺁنﺟﺎ ﺑﻮد چﻮن ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺿﻤﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ
هﻢ ﺁنﺟﺎ ﻧﺒﻮد و زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ هﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺳﻮﺳﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار ،ﺧﻮد را ﺕﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد هﻢ ﺕﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺟﺒﺮ ﻧﺒﻮد او ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺖ وﻟﯽ ﺁدم هﻢ ﺑﻪﺟﺎی اﻳﻦﮐﻪ از ﺧﺎﻟﻖ ﭘﻴﺮوی
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﻠﻮق را ﭘﻴﺮوی ﮐﺮد .ﭘﺲ در ﮔﻨﺎﻩ اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻪ هﺮ دوی ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﺮارت ﻧﺮوﻧﺪ
و او را ﭘﻴﺮوی ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ،ﺧﺪا را از ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اول زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺕﺮﺕﻴﺐ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﺁﻧﺎن ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻳﮑﯽ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻨﺎﻩ در راﺑﻂ زن و ﻣﺮد چﻪ ﺑﻮد؟ اﻳﻦ دو ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ دوﺳﺖ و ﻳﺎر و ﻳﺎور ﺑﻮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ
ﺁﻧﻬﺎ از هﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﺮد ﺑﺠﺎی اﻳﻦﮐﻪ زن را ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮد ﺑﺒﻴﻨﺪ هﻤﻮارﻩ در ﭘﯽ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺕﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ زن
ﺙﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ زن ﺧﻮد رﻳﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﭘﯽ ﮔﻨﺎﻩ ،ﻣﺮگ و ﺳﺨﺘﯽ و اﻟﻢ وارد ﺟﻬﺎن ﺷﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺘًﺎ "زن" هﻢ از درﮔﻴﺮی ﺑﺎ اﻳﻦ درد و رﻧﺞ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﻨﺎﻩ "ﺣﻮا" و ﺷﮑﺴﺖهﺎ و رﻧﺞهﺎی زﻧﺪﮔﻴﺶ از اﻳﻦ زن چﻪ ﻣﯽﺕﻮان ﺁﻣﻮﺧﺖ؟

"ﺣﻮا" زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮد
در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺎب چﻬﺎرم ﺁﻳﻪ  ١ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ ﮐﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻮا ﻗﺎﺋﻦ را ﺑﻪدﻧﻴﺎ ﻣﯽﺁورد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪﮐﺎر ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﻴﺶ اﻋﺘﺮاف و اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﻣﺮدی از ﻳﻬﻮﻩ ﺣﺎﺹﻞ ﻧﻤﻮدم" .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻮا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد هﻤﻪ
ﻗﺼﻮرات و ﺑﯽوﻓﺎﻳﯽهﺎﻳﺶ ﺧﺪا او را ﺕﺮک ﻧﮑﺮدﻩ و ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪش را ﻣﺪﻳﻮن ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﮐﻤﺒﻮدهﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻮا هﺮ چﻪ ﺑﻮد دﻳﺪ او را از ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪش ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﺮأت ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻮا ﺑﺎ
ﺕﺠﺮﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽای ﮐﻪ داﺷﺖ درسهﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺁﻣﻮﺧﺖ.
او ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺿﻌﻒهﺎی اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺟﺎی اﻳﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﭽﺴﺒﺪ و داﺋﻢ ﺑﻪ
ﻗﺼﻮراﺕﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و ﮐﺎرهﺎی ﺧﺪاﻳﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪهﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩ
او هﻢ هﻨﻮز ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر اﺳﺖ.

"ﺣﻮا" ﺑﻪ ﻓﻴﺾ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن داﺷﺖ
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻮا ﺷﻴﺚ را ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﯽﺁورد ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺧﺪا ﻧﺴﻠﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮار داد ﺑﻪ ﻋﻮض هﺎﺑﻴﻞ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻦ او را ﮐﺸﺖ«
)ﭘﻴﺪاﻳﺶ  .(٢۵:۴ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﺎدر ﻣﺼﻴﺒﺘﯽ ﺑﺰرگﺕﺮ از اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺣﺘﻤًﺎ ﺣﻮا هﻢ از اﻳﻦ ﻗﺎﺋﺪﻩ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ درد او از ﻳﮏ ﻣﺎدر داﻏﺪﻳﺪﻩ ﻋﻤﻴﻖﺕﺮ ﺑﻮد چﺮا ﮐﻪ ﻳﮏ ﻓﺮزﻧﺪش ﻗﺎﺕﻞ ﻓﺮزﻧﺪ دﻳﮕﺮش ﺑﻮد! ﻳﮏ ﻣﺎدر چﻄﻮر
ﻣﯽﺕﻮاﻧﺪ اﻳﻦ را ﺕﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ؟ ﺕﻠﺨﯽ و ﮐﻼﻓﮕﯽ و ﻏﺼﻪ چﻪ ﺁﺳﺎن ﻣﯽﺕﻮاﻧﺪ در وﺟﻮد اﻳﻦ زن رﺧﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮرﻳﮑﻪ ﺟﺰ ﻣﺮگ چﻴﺰی
او را راﺣﺖ ﻧﮑﻨﺪ! اﻣﺎ ﺣﻮا ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻴﺾ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﻴﺒﺖهﺎ او را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻴﺾ ﺧﺪا در
ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺼﻴﺒﺖهﺎ ،ﺷﮑﺴﺖهﺎ و ﺣﺘﯽ ﮔﻨﺎهﺎن راهﯽ ﺑﺮای رهﺎﻳﯽ و ﻧﺠﺎت و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﻢ ﺷﻴﺚ ﻳﻌﻨﯽ "ﻋﻄﺎ ﺷﺪﻩ" .ﺣﻮا ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ "ﻋﻄﺎی" ﺧﺪا ﻣﯽﺕﻮاﻧﺪ در ﺑﻄﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽهﺎ و ﻣﺼﻴﺒﺖهﺎ
او را ﺕﺴﻠﯽ دهﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩای ﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﻄﺎ ﮐﺮدﻩ چﺸﻢ ﺑﺪوزد.
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد اﻣﺮوزی ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐهﺎی زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻮا درسهﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزد و ﻏﻔﻠﺖهﺎ و ﻗﺼﻮراﺕﺶ ﻧﻪ
ﺕﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻘﻮط روﺣﺎﻧﯽ او ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و ﺕﻮﮐﻞ او را ﺑﻪﮐﺎر ﺧﺪا و ﻓﻴﺾ ﻋﻈﻴﻢ او ﺑﻴﺶﺕﺮ ﺳﺎزد.

