يک عضو بسيار با ايمان
در تايلند
در شھادت به کارھای مادربزرگ دمونيم )مادر مادر راستين( در مراسمی که به مناسبت سالروز عروج ايشان
به دنيای روح برگزار شده بود ،مادر راستين بطور خالصه در باره يکی از خواھران برکت گرفته با عنوان
"يک عضو بسيار با ايمان در تايلند" سخن گفت که با شرکت در ورکشاپ چھل روزه در چانگ پيانگ بر
بيماری سرطان غلبه کرده بود .در اينجا به گوشهھايی از زندگی اين خواھراز زبان خود او توجه بفرماييد:

اسم من "بنياپاون تانسامايی" است .تا قبل از رسيدن به سن چھل سالگی ،نام من "پنتیپورن تانسامايی" بود ولی يک روز در حين
جستجو در اينترنت متوجه شدم که اين ترکيب نام و نام فاميل بد يمن است به حدی که باعث می شود تا من به بيماری سرطان
دچار شده و از فلج شدن و از کارافتادگی رنج ببرم .به ھمين خاطر اسم خود را بالفاصله عوض کردم ،ولی در واقع بسيار دير
شده بود و متاسفانه ھر دوی اين بدشانسیھا و بدبختیھا برای من اتفاق افتاده بودند.
من بدون اينکه بخواھم مزاحم وقت شما بشوم ،به اصل ماجرا میپردازم .در طی دورهی چھل روز جدائی قبل از شروع
زندگی زناشوئی بود که به وجود سرطان سينه در بدنم پی بردم .در اولين آزمايش دو غده به قطر ھفت سانتیمتر در سينه من
يافت شد .در آن زمان دکتر ترتيبی داد تا از غدهھا نمونهبرداری شود .اگر نتيجه نشان میداد که غدهھا سرطانی ھستند ،من ھيچ
راھی نداشتم جز اينکه سينهی خود را ببرم .با شنيدن اين موضوع ديگر تمايلی به بازگشت به بيمارستان نداشتم و چھار ماه به
ھمين منوال گذشت .در طی آن مدت برای مدت ده روز به چانگ پيانگ رفتم .در آن زمان به علت درد شديدی که در کمرم
احساس می کردم به بيمارستان رفتم و در آنجا بود که فھميدم غدهھا سرطانی ھستند.
سال ھزار و نھصد و نود و ھفت بود ومدت زمان زيادی نبود که از کار چانگ پيانگ میگذشت و ھيچکسی از اينکه در آنجا
تحت درمان قرار بگيرد تجربهای نداشت .من موضوع را با دکتر لک ،مسئول نھضت در تايلند در آن سال درميان گذاشتم و
تصميم گرفتم که برای مدت چھل روز به چانگ پيانگ بروم .ولی وقتی که به چانگ پيانگ پا گذاشتم ،ترسی در من رخنه کرد
که مسبب نگرانی و دو دلی در من شد .به اين میانديشيدم که شايد بھتر باشد که برای عمل جراحی به تايلند برگردم .بھرحال
ھيچ يک از اعضای تايلندی چنين تجربهای نداشتند.
من در آن زمان بخصوص در مورد چگونگی متدھا و روشھای درمانی کمی گيج و سردرگم بودم .اما سعی کردم به آنچه که
تا به حال در زندگی خود بعنوان يک عضو آموخته بودم عمل کنم .اينکه با انکار خود ،با خستگیھای جسمی بجنگم ،به ھمين
خاطر در تمامی فعاليتھا شرکت کردم .در آن زمان برنامهھا در چانگ پيانگ بسيار فشرده بودند ،اما ھر روز سعی میکردم تا
بر خود غلبه کنم .پس از گذشت بيست و پنج روز دچار تب شديدی شدم ،کارکنان آنجا من را به ديدار دمونيم بردند که در آنجا
دمونيم به من گفت که برای عمل جراحی به تايلند برگردم و بعد از عمل برای يک دورهی چھل روزهی ديگر به چانگ پيانگ
بيايم .بياد دارم زمانی که به دمونيم گفتم که " من برای خدا ،والدين راستين و دمونيم پيروزی آفرين خواھم بود" او با لبخندی گرم
به من نگاه میکرد .به او گفتم که از اين میترسم که يکی از سينهھايم بريده شود .و البته امروز تنھا يکی برايم باقی مانده است.
بدينترتيب من برای عمل جراحی به خانه برگشتم .پس از عمل جراحی ،تومورھا به اندازه يک سانتیمتر کوچک شده و البته
به جاھای ديگر بدن ھم پخش نشده بودند ،که اين بسيار غير معمول بود .ولی جايگاه آنھا در بدنم طوری بود که اجازه نمیداد تا
بيشتر از سه سال زنده بمانم .دکترم بسيار بدبين بود و به من پيشنھاد داد که من نبايد حامله شوم .من از ھمسرم بسيار قدردان
ھستم که میخواست با ايمان برکت را حفظ کرده و سرانجام صاحب فرزند ھم شويم .اين به من اميد بيشتر و عظيمتری برای
ايستادگی در مبارزه با بيماری میداد.
من برای شرکت در ورکشاپ چھل روزه به چانگ پيانگ برگشتم و اينبار بسيار جدی و مصمم بودم .دمونيم به يکی از
رھبران چانگ پيانگ گفت که " اگر اين عضو بسيار خسته بود ،اجازه بدھيد استراحت کند ،و برای ادامه برنامه به او فشار
نياوريد ".ولی من تمامی مفاد برنامه را به اضافهی يک روزهی سه روز انجام دادم .شب قبل از اينکه ما روزه خود را کامل
کنيم ،دمونيم با تک تک ما مالقات کرد .وقتی که به کنار من آمد سينه من را لمس کرده گفت که پس از عمل جراحی در سمت
راست ،ارواح پليد به سمت چپ من رفتهاند و در نتيجه من بايد در طی خواندن سرود مقدس بر روی آن منطقه خاص تمرکز
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داشته باشم .روز بعد دمونيم خود برروی سينه من انسو کرد و در پايان دورهی چھل روز کارکنان چانگ پيانگ من را به
حضور دمونيم بردند ،در آنجا بود که او به من گفت که مشکل من حل شده است.
من بسيار خوشحال بودم ،بالفاصله بعد از برگشتن به خانه ،با ھمسرم تصميم گرفتيم که بچه دار شويم .در طی دوران
بارداری ،نمیخواستم که به ديدن آن دکتر بروم چون میترسيدم که به من بگويد که بچه را سقط کنم .بنابراين تصميم گرفتم
زمانی که نزديک به زايمانم بود به ديدار او بروم .بدبختانه ،تمامی خطراتی که ممکن بود در دوران بارداری برای کسی اتفاق
بيافتند ،برای من اتفاق افتاد .در بين آنھا مسموميت خونی قبل از تولد نوزاد ،بيماری قند که ھرگز قبال به آن دچار نبودم ،فشار
خون و بيماری جفت ،نه تنھا ھمه اينھا اتفاق افتاد بلکه در طی عمل سزارين داروی بيھوشی ھم عمل نکرد و من درد بسياری را
تحمل کردم و دکترھا مجبور شدند تا داروی بيھوشی را دو بار به من تزريق کنند.

فاجعهای ديگر
فرزند اول ما چھار ساله بود که من دوباره حامله شدم و دوباره دچار ھمان بيماریھائی شدم که در بار اول بارداری به آن
گرفتار آمده بودم ولی با بردباری و تحمل بسيار توانستم بدون خطر زايمان کنم .چھار ماه بعد در گردھمائی رھبران در بانکوک
پايتخت تايلند شرکت کردم .دربازگشت به خانه پسر چھار ساله خود را در بغل داشتم که ناگھان ماشين ما با يک کاميون تصادف
کرد .پسرم به ھوا و به سمت جلو پرتاپ شد ،که خوشبختانه راننده پاھای او را در ھوا گرفت و مانع ھرگونه اتفاق ناگواری شد.
اگر نه ،شايد براستی در وضعيت بسيار بدی قرار میگرفت.
تمامی تمرکز من بر روی پسرم بود و اصال و ابدا به خودم توجھی نداشتم .ولی وقتی سعی کردم که از جای خود بلند شوم،
ديدم که نمیتوانم از جايم تکان بخورم .کم کم متوجه شدم که قادر به حرکت دادن اندامھای پايينی بدنم نيستم .يک پزشک محلی
در بيمارستان شھر از ستون فقرات من عکسبرداری کرد و گفت که ھيچ شکستگی در آن ديده نمیشود و به ھمين خاطر اجازه
داد تا بستگانم آمده و مرا به خانه ببرند .اما در حينی که منتظر بستگان خود بودم ،درد شديدی داشتم و احساس می کردم که يک
جای کار بايد نقص داشته باشد به ھمين خاطر از دکتر خواستم تا برای عکسبرداری مجدد مرا به يک بيمارستان بزرگتر معرفی
کند .و در آنجا بود که تشخيص دادند که ستون فقرات من دچار شکستگی شده است .بطور معمول شکستگی ستون فقرات باعث
آسيب ديدگی اعصاب میشود و اگر بيمار در طی ھفت ساعت بعد از شکستگی تحت عمل جراحی قرار بگيرد احتمال زيادی
برای شفا وجود خواھد داشت .اما در مورد من ،قبل از اينکه شکستگی تشخيص داده شود از ھفت ساعت گذشته بود و ديگر
بسيار دير شده بود .به ھمين دليل به يک بيمارستان ديگر ،يعنی يکی از بزرگترين بيمارستانھا در جنوب تايلند منتقل شدم .در
ساعات ديروقت شب بود که به آنجا رسيدم و به ھمين خاطر مجبور بودم تا فرارسيدن صبح روز بعد منتظر بمانم.
بھرحال چون از زمان ايدهآل برای عمل جراحی گذشته بود ،دکترھا عجلهای برای اين کار نداشتند و خالصه چھار روز بعد
از آن بود که تحت عمل جراحی قرار گرفتم .عمل در حالی صورت گرفت که ھمه چيز نااميد کننده بود ،ولی در طی عمل
جراحی تمامی اعضای تايلندی به جای اينکه به سر کارھايشان بروند ،به کليسا آمده و از زمان شروع تا پايان عمل جراحی
برای حمايت دعا میکردند.
يک ماه بعد من قادر بودم تا انگشتان پای راست و ھمينطور اندامھای پايينی خود را به آرامی حرکت دھم ،ولی اين کار آسانی
نبود چون ھر دو پای من خشک شده بودند .خيلی دلم ھوای چانگ پيانگ کرده بود .به ھمين خاطر در تالش بودم تا حتی اگر
شده با کمک صندلی چرخ دار و يا به کمک يک ھمراه به آنجا بروم.
بھرحال جور شد توانستم خود را به چانگ پيانگ برسانم ،اما ھمچنان راه رفتن برايم بسيار دشوار بود .با اينحال سعی کردم
تا با کمک خواھر تايلندی که ھمراه من بود در ھر نوع فعاليت گنجانده شده در برنامهھای چانگ پيانگ شرکت کنم .بعد از
بازگشت به خانه ،ھر روز را با پيشرفتھای چشمگيری سپری میکردم .البته ھمه چيزی در آفرينش خدا از قوانين علوم طبيعی
پيروی میکند ،برای ھمين مدتی طول کشيد تا بدن من بھبود يابد .با اين ھمه در اين زمان اگر شرايط خود بدنبال تصادف را در
نظر گرفته و يا از ديدگاه مردمی که به قدرت ايمان اعتقادی ندارند ،پيشرفت در بھبود من بسيار خوب بوده است.
يک سال بعد از آن تصادف ،دومين خواھر بزرگم در خانواده ما متوجه شد که در مرحله سه از سرطان سينه به سر میبرد.
اگرچه ھنوز نمیتوانستم به خوبی حرکت کنم ،او را برای عمل جراحی به بيمارستان چانگ شيم و بعد از آن برای شرکت در
ورکشاپ به چانگ پيانگ بردم.
در سال دوھزار و ھشت خواھر بزرگتر من ھم به بيماری سرطان سينه مبتال شد .او ھميشه با نھضت ھماھنگ مخالف بود و
میگفت که من به خدائی اعتقاد دارم که اجداد مردم تايلند او را دوست نداشته و به او اعتقادی ندارند .اما سرانجام توانستم او را
برای عمل جراحی به بيمارستان چانگ شيم ببرم ،در حالی که خود من ھم در يک ورکشاپ چھل روزه ديگر شرکت کردم.
دمونيم از او خواست که دوباره به چانگ پيانگ بيايد .او در نظر دارد تا در ماه آوريل امسال دوباره به آنجا برود.
طرز تلقی من در طی اين تجربيات
من بسيار خوش شانس بودم ،چون در ھمان زمانی که برای اولين بار از وجود سرطان با خبر شدم ،دمونيم بوضوح علت تمامی
بيماریھا را توضيح میداد .اين امر باعث شد تا راحتتر وضعيت و گناھان موروثی خود را درک کنم .در آن زمان ،اين فکر
رفتن به دنيای روح قبل از انجام خيلی از کارھا ،مرا آزار میداد .من ھنوز زندگی زناشوئی خود را شروع نکرده بودم ،و ھنوز
فرزندی نداشتم.
خوشحالم از اينکه ھيچوقت به اين فکر نيافتادم که خدا را مورد سرزنش قرار دھم .اما ھميشه اين احساس را داشتم که خدا
بايد دليلی برای تمامی شرايطی که من در آن قرار گرفته بودم ،داشته باشد .او ھرگز نمیخواھد تا کسی در سختیھا قرار گيرد،
اما چگونگی غرامت برای ھر فردی متفاوت است و خدا قادر به جلوگيری از وقوع اتفاقات برای افراد نيست.
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در آن روز که تصادف باعث شکستگی ستون فقرات من شده بود ،درد بسيارشديدی را احساس میکردم ،اما چون در
وضعيت بسيار خطرناکی قرار داشتم دکترھا نمیتوانستند از داروی بيھوشی استفاده کنند .من در ميان حدود چھل مورد تصادفی
در اتاق اورژانس محاصره شده بودم .تمامی آن بيماران به طرق مختلف در حال ناله کردن ،فرياد زدن و ابراز درد ناشی از
رنج جسمی بودند .اما خوشبختانه ،آگاھی از دورهی زندگی پدر راستين به من در غلبه بر ھمه چيز کمک میکرد .من ھر ثانيه
درد می کشيدم ولی به جای فکر کردن به درد خود ،به دردی میانديشيدم که پدر راستين در تحمل شکنجهھا احساس میکرد .من
فھميدم که ما بايد اينگونه بيانديشيم که اين بدن جسمی بدن ما نيست و درد و رنج خدا بيشتر از درد ما است .به خود گفتم که نبايد
در برابر درد گريسته و يا شکايتی داشته باشم .من بايد از آن بگذرم ،اما باور دارم که خدا ھرگز خواستار چنين اتفاقی نبود .من
بايد تضمين کنم که ھر قسمتی از بدن جسمی من باقی مانده و در خدمت به خدا و والدين راستين باشد.
من ھمچنان ھر روز میخندم و ھرگز از انجام ماموريت خود غافل نمیشوم .يک ھفته بعد از عمل جراحی ،مراسم سرويس
ھفتگی يکشنبه را در حالی که روی تخت بيمارستان بودم به انجام رساندم .بعد از اينکه به مرکز آموزشی بازگشتم ،بطور مداوم
در حالی که به پشت دراز کشيده بودم ،سرويس ھفتگی يکشنبه را برگزار میکردم.
يکی ديگر از چيزھای مھم در آن زمان اين بود که من توانستم خانوادهام را در کنار ھم حفظ کنم .اين کار ميسر نمیبود اگر
من دائما خواستار اين چيز و آن چيز میبودم .سعی داشتم تا بر تمامی رنجش و خشم موجود در قلبم غلبه کرده و تمامی
مسئوليتھا از جمله مشکالت اقتصادی يا رسيدگی به بچهھا را بر روی شانهھای خود کنم .مجبور بودم ھمه چيز را بطور دقيق
اداره کرده و ھيچ بار مسوليت سنگينی را به ھمسرم واگذار نکنم .اين را میدانم که عموما مردھا نسبت به زنھا تحمل کمتری
دارند ،ھمينطور بايد از شوھرم مراقبت کرده و باعث پديدار شدن احساس کمبود در روابط زناشوئی در او نشوم .من اين مطالب
را با شما سھيم میشوم چون ممکن است کسی با اينگونه مشکالت رودررو شده باشد و اين درک و فھم ،میتواند کمکی برای
او باشد.
در گذشته خانوادهی من از اينکه عضو نھضت ھماھنگ باشم ،با من مخالفت میکردند .ولی امروزه تمامی خواھران و
برادران من برکت دريافت کرده و ديدی مثبت نسبت به من دارند .وقتيکه به گذشته فکر میکنم ،قدردانی میکنم از اينکه حتی در
عمق سختیھا و مشکالت توانستم خانوادهام را حفظ کرده و توانستيم با ھم به جنگ سختیھا برويم .وضعيت خانوادگی ما بطور
مداوم رو به پيشرفت است.

آنچه من آموختم
بدنبال وقوع ھر مصيبت و فاجعهای ،مبطور حتم مشکالت ديگری از جمله مشکالت مالی يا دلسردی اعضای خانواده ،بدنبال آن
فرار خواھد رسيد .اما خونسرد بوده و بدنبال دريافت دلگرمی از طرف ديگران نباشيد .دلگرمی دادن به اطرافيانتان به خود شما
قدرت میدھد .ھر روز صبح که از خواب بيدار میشويد احساس خوبی داشته و به اين بيانديشيد که بيست و چھار ساعت آن
روز را چطور و چگونه با ارزش بسازيد .اينگونه انديشيدن به شما کمک میکند که شرايط خود و دردی را که تحمل میکنيد را
فراموش کرده و از ترحم کردن به خود دوری کنيد.
وقتی بدن جسمیمان به بيماری مبتال شده باشد ،اعتماد بنفس خود را از دست میدھيم .اما تالش در خدمت کردن به ديگران
باعث بوجود آمدن اعتماد بنفس در ما میشود .با انجام سادهترين کارھا از قبيل آشپزی ،شستن لباس شروع کرده و بعدھا با انجام
ماموريتھای عمومی ادامه دھيد ،حتی اگر تنھا قادر به خزيدن باشيد.
اين بسيار مھم است که ھيچوقت شکايت نکنيد از اينکه کسی از شما مراقبت نمیکند ،اگر چه شما مدتھای طوالنی در
فعاليتھای عمومی شرکت داشتهايد .ما بايد بر اين احساس غلبه کنيم .به ياد داشته باشيم که خدا ھنوز نمیتواند ما را آزاد کند
ولی اگر ما تمامی غرامتھای الزمه را بدون ھيچگونه اتھامی پرداخت کنيم ،زمان آن فرا خواھد رسيد که خدا درھای رحمتش
را باز کند.
زندگی دمونيم يک الگوی خوب ديگر برای آموزش ما است .من شنيدهام که دمونيم ھيچوقت سعی نکرد تا از انجام شرطھای
مورد نظر خدا خودداری کند .روش زندگی او الھام بخش من بود به نحوی که من ھرگز به خاطرمحدوديتھای جسمی خود
تسليم نشدم .برای مثال ،در حالی که پاھای من در وضعيتی بسيار ضعيف قرار داشتند ،شرط گذاشتم تا در طی ورکشاپ چھل
روزه ھر روز به باالی کوه به زير درخت برکت بروم.
من تحت تاثير زندگی ساده و بیآاليش دمونيم قرار گرفته و از خدا قدردان ھستم که او به ما نحوهی داشتن يک زندگی
سرشار از توبه را آموخته و چگونگی وجود گناھان در درون خود و در نسب خونی خود را درک کنيم .او ھمچنين به ما
آموزش داد که بدن جسمی ما توسط گناه و ارواح پليد کنترل شده به گونهای که برای خدا شادی بخش نيست .من ھمواره به خود
ياد آوری میکنم تا بر چگونگی رفتار خود انديشيده و اجازه ندھم که گناه و ارواح پليد به زندگی من وارد شوند.
پايان
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