حمايت بی قيد و شرط خدا از ھابيل
تستيمونی از جيم استفان

من در حين دعا در سال ھزار و نھصد و ھفتاد و نه ،يک تجربهی بسيار قدرتمندی داشتم که برای ھميشه فھم و درک مرا
نسبت به موضوع مقام ھابيل بر اساس اصل الھی ،عوض کرد .و اين ھمينطور فرصتی بود تا من ھمچنين يک نگاه سريع
به موضوعی در درون رابطهی فعال قابيل و ھابيل داشته باشم که اين شايد باعث قتل ھابيل توسط قابيل شده بود.
در آن زمان من رھبر ايالت کانزاس بودم و در آن منطقه ما يک تيم پنج نفره داشتيم که يک خواھر مسن بعنوان مسئول
آنھا عمل میکرد .االن براستی به ياد نمیآورم که آن خواھر چه مرتکب شده بود ،يا چه کاری میخواست انجام بدھد ،اما
تنھا چيزی که به خاطر دارم اين است که از او خشمگين بود ،به حدی که میخواستم تا او را از دفتر کار بيرون کرده و
ديگر او را نبينم .من حتی نمیتوانستم به او نگاه کنم .به ھمين خاطر به اطاق دعا رفتم تا در مورد بيرون راندن او با خدا
مشورت کنم.
در حين دعا يک عبارت بسيار قوی از جانب خدا به سوی من آمد که میگفت" :تو نمیتوانی!" البته من در مقام شخص
مرکزی اين اختيار را داشتم که او را بيرون کنم ،اينطور نيست؟ اما ذات اصيل من ،وجدان من و يا چيزی در درون من
از اين موضوع آگاه بود که شايد من نبايد مردم را بيرون برانم .چرا که اين کار باعث مرگ روحی آنھا خواھد شد.
دعای من با خدا برای مدتی طوالنی ادامه پيدا کرد و من سعی داشتم تا راھی پيدا کنم که خدا را مجاب کنم که از گفتن "تو
نمیتوانی" دست بردارد .پذيرش صادق بودن من از جانب خدا احساس خوبی برای من داشت .بنظر میرسيد که او
احساس مرا درک میکرد .اما ھرگز با چيزی که خواستار آن بودم موافقت نکرد.
بعد از اينکه بھرحال بعد از يک ساعت دعا کردن توانستم اين فکر را از سرم بيرون کنم ،يک فرصتی برای خدا بوجود
آمد تا بتواند نکتهای ديگر را به من يادآوری کند .پيامی را که شنيدم از اين قرار بود" :حتی اگر او مرتکب خطايی شده
باشد ،تو نمیتوانی تا او را از خود برانی ،زيرا او ديگر راھی برای بازگشت بسوی من نخواھد داشت".
از آنجاييکه رابطهی ھابيل و قابيل از مراحل بازسازی است ،قابيل بطور واقعی در اختيار ھابيل و درواقع به او وابسته
است .اگر ھابيل با خدا مرتبط نباشد ،برای قابيل اميدی وجود ندارد ،اگر ھابيل با قابيل ارتباط برقرار نکند ،قابيل ھيچ
اميدی نخواھد داشت.
اين موضوع را من قبل از اين بارھا شنيده بودم اما آن لحظه برای من يک نمايش قلبی سخت و پرقدرت زندگی از واقعيت
بازسازی بود .خدا از من میخواست تا آن فرد را دوست داشته و بپذيرم ،حتی وقتيکه او مرتکب خطايی شده بود ،که من
فکر میکردم بسيار بزرگ است.
فکرم به تمامی انواع بھانه تراشیھا مشغول شده بود ،مثالً فکر میکردم که "اگر من او را بپذيرم او چطور ھرگز خواھد
توانست تا از اين موضوع چيزی بياموزد؟"" ...او بايد مجازات شود!"...
دوست داشتن يک فرد گناھکار در حين ارتکاب به گناه ،درست برخالف نيروی درستکاری درونی ما است .اما خدا بگونه
ای در تالش بود تا به من بگويد که چنين کنم .من متوجه شدم ،اين چيزی بود که او در ھر لحظهی تاريخ بشری ،بدنبال
سقوط آدم و حوا ،در حال انجام آن بوده است .اين چيزی بود که عيسی بر روی صليب انجام داد.
ھضم تمامی اين نکات که وقت بسياری را در آن اطاق دعا گرفت ،براستی سخت و دشوار بود .اما چيز ديگری در راه
بود .مرحلهی بعدی يک ضربهی واقعی بود .احساس کردم که خدا چيزی را بر من آشکار کرد که بطور کامل فکر و
ذکرم را متالشی کرد و برای ھميشه در من باقی ماند.
او به من گفت" :و من ھميشه تو را دوست داشته و از تو حمايت میکردم ،حتی زمانيکه تو گناه میکردی؟" احساس
کردم انفجاری مھيب در من شکل گرفته بود! مثل اين بود که يک دفعه ده تن آجر بر روی سرم ريخت!
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ھميشه من وقتيکه در مقام ھابيل بودم ،عشق و حمايت خدا را نسبت به خودم احساس میکردم .او از ھر چيزی که من
انجام میدادم حمايت میکرد ،و از تمامی تصميم گيریھای من حمايت میکرد .من فکر میکردم که ھميشه درست عمل
میکردم چرا که خدا از من حمايت میکرد ،چون او پشت سر من بود.
اما اکنون بھتر میدانم ،که حمايت خدا از من به خاطر درستکاری من نبود ،درواقع حتی ممکن بود که من کامالً در خطا
بودم .اين به خاطر مقام من بود که خدا از من حمايت میکرد .او به خاطر اصل الھی و برای انجام سھم مسئوليت خود
ملزم به حمايت از من بود.
عشق و حمايت او را ھميشه بطور عميق و اصيل تجربه میکردم  ...و اينطور بود .اما درک من از موضوع حمايت
نادرست بود .من فکر میکردم که حمايت او به معنای درستکاری من بود ،که اين درست نبود .من بطور جدی به تقوی و
درستکاری خودم باور داشتم .اما صرف نظر از اينکه من چقدر با مردم بدرفتاری میکردم ،خدا ھمچنان از من حمايت
میکرد .اين چيزی بود که اگر من به جای خدا بودم ھرگز انجام نمیدادم و انتظار داشتم که او نيز در زمانی که من دست
به خطا میزنم ،ديگر از من حمايت نکند .آيا اين يک تناقض ديوانه کننده نيست که حمايت خدا بايد به معنای درستکاری
شما باشد ،ولی چنين نيست؟
اعتماد بنفس من بعنوان يک رھبر به لرزه درآمده بود .اعتماد به ديگر رھبران نيز در من شکننده شده بود .من به اين باور
داشتم که تمامی آن چه را که انجام میدادم درست بود و حمايت خدا را نيز در اين رابطه دريافت میکردم ،اما اينطور
نبود و من در اشتباه بودم .اين موضوع واقعا ً وحشتناک بود.
پس از آن سالھا طول کشيد تا من دوباره بتوانم اعتماد بنفس خود را بدست آورم .اما ھرگز آن تجربه را فراموش نمیکنم.
به اين خاطر من باور دارم که ھميشه بايد قلب و فکرم برای دريافت مشاورهی بيکران الھی گشاده باشد .من اين تستيمونی
را به عنوان يک اخطار به تمامی شما تقديم میکنم .آگاه باشيد مخصوصا ً در زمانيکه حمايت خدا را احساس میکنيد .اين
حمايت ممکن است به معنای درستکاری شما نباشد!
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