از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺴﯿﺢ درآﻣﺪه
روﻣﯿﺎن ۳۰-۲۸:۸
و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ارادۀ او ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ در
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺮش ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ او ﻧﺨﺴﺖزاده از
ﺑﺮادران ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد اﯾﺸﺎن را ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﻋﺎدل ﮔﺮداﻧﯿﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻋﺎدل ﮔﺮداﻧﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺟﻼل داد.

روﻣﯿﺎن  ۲۸:۸ﺟﺰﯾﯽ از دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ۱۸:۸اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ دردﻫﺎی زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ،ﺣﺘﯽ رﻧﺠﻬﺎ و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﺎ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ آن رﻧﺠﻬﺎ و زﺣﻤﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﺎب آورد.
ﺣﺎل ،ﺑﻪ آﯾﮥ ﺑﻌﺪی ) (۲۹ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ واژۀ »زﯾﺮا« آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮده و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﮔﻔﺘﮥ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﺘﻮن و ﭘﺎﯾﮥ وﻋﺪۀ او در آﯾﮥ  ۲۸ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد ،از ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﺳﻘﻮط ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،ﭼﻪ ﺗﻠﺦ ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﺎ در ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ )آﯾﮥ » ،(۲۸زﯾﺮا«؛ آﯾﮥ  ۲۹ﺑﺎ واژۀ »زﯾﺮا« آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده و زﯾﺮﺑﻨﺎی آﯾﮥ  ۲۸ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» .زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺮش ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ او ﻧﺨﺴﺖزاده از ﺑﺮادران ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ «.اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺳﻪ ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ رﻧﺞ و
زﺣﻤﺖ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ اﺳﺖ ).(۱۷:۸
آن ﺳﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪا را در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ» (۱ :از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ« » (۲ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد« » (۳ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﮔﺮدﯾﻢ «.ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﺎ در ﮐﺎر اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺎ را از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد .دو ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ )ﻣﺎ را از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ و از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد( ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ
از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه اﺳﺖ )ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد(.
ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﺑﯽﺗﻌﺎرف! واﻗﻌﺎً ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶداﻧﯽ ﺧﺪا و
ﺗﻘﺪﯾﺮ او ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﻨﺶ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻢ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﻫﻢ در آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶداﻧﯽ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪن ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻢ«.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﺑﯽﺗﻌﺎرف! ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﻢ .ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮد راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺪﺟﻮر ﺟﺪی ﺑﻮد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺻﻼ ً اوﻗﺎت ﺧﻮﺷﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ؟ او آنﻗﺪر ﺟﻨﺠﺎلﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ
داد .ﺣﺎل ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﻦ در ﮐﺎر اﺳﺖ؟ اﺻﻼً ،ﺣﺮﻓﺶ را ﻧﺰن! اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.

۱

اﮐﻨﻮن ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.

»ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«
اﮔﺮ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺣﻖ داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺷﮏﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬی ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﺧﻮرده و ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرم ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ
از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وارث ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از داراﯾﯽ او ﺑﺎﺷﯿﺪ «.آﯾﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ» :ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻢ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ وارﺳﯽِ ﻣﺪارک ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ و

اﻣﻮری از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻨﺠﺎلآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ «.ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ آﻧﭽﻪ
ﺧﺪا از ﻗﺒﻞ ﻣﯽداﻧﺪ و از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ده ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﯿﺮاث ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ رﺑﻂ دارد.

»ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﻢ«
و اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ» :ﺑﯽﺗﻌﺎرف! ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﻢ« ،ﮔﻔﺘﻪﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﺷﺘﺒﺎه
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ وﻗﺘﯽ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ داور ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﺑﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻮد و ﺑﺎ آﻏﻮش ﮔﺮم از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮدد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﺪ.
ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﺑﺘﺪا اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪا را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور روی داده اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻣﺮوز و
ﻓﺮدا ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

»زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ«
آﯾﮥ » :۲۹زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺮش ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ «.ﻋﺒﺎرت »از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺻﺮﻓﺎ ً از ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد را از ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺪّر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﯿﺴﯽ درآﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﮥ اﺷﺘﺒﺎه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ آن اﯾﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا از ﭘﯿﺶ از
آن ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ،ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد ﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻧﮑﺘﮥ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻓﻘﻂ اﯾﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﻢ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﺪ و آن را
ﭘﯿﺶﻧﮕﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻪ در آﯾﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻧﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی دﯾﮕﺮ )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ۲۹:۱؛
اﻓﺴﺴﯿﺎن ۹-۸:۲؛ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ۲۶-۲۴:۲؛ ﻣﺘﯽ  .(۱۷:۱۶وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ در روﻣﯿﺎن  ۳۰:۸ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد اﯾﺸﺎن را
ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﻋﺎدل ﮔﺮداﻧﯿﺪ« ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن ﻋﺎدل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ )روﻣﯿﺎن  .(۱:۵ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﮑﺘﮥ ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻫﻤﮥ« ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ؟ ﺳﻌﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﺒﺎرت
»ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ« در آﯾﮥ  ۲۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ .اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرش اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و
ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻠﻌﺎزر ،ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ!« و آن ﻣﺮده زﻧﺪه ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎدل

۲

ﺷﻤﺮده ﺷﺪن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮدم اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻦ
آن ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﻤﺎن
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪﺟﺎ آورم .اﯾﻤﺎن آوردن ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﮥ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻋﺘﺒﺎر اﺻﻠﯽ از ِ
ِ
ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ .از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ،اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻪ و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ روﻣﯿﺎن  ۲۹:۸ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﺧﺪا از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺻﺮﻓﺎ ً از ﭘﯿﺶ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺻﺮﻓﺎ ً از ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺣﺎل ،دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺿﯿﮥ اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت »از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ« ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ از آﯾﺎت ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ و ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل ،ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ واژۀ »ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ را از
ﺧﻮد ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،۱۹:۱۸ﺧﺪا درﺑﺎرۀ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻬﻮه را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،ﻫﻤﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ» :او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام «.ﺧﺪا در ﮐﺘﺎب ﻋﺎﻣﻮس
 ۲:۳ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻓﻘﻂ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ «.او ﻫﻤﮥ ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .ﻋﯿﺴﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ  ۲۳:۷ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﯾﺎﮐﺎران در روز داوری ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ .ای ﺑﺪﮐﺎران از ﻣﻦ دور
ﺷﻮﯾﺪ!« ﻣﺰﻣﻮر  ۶:۱ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﯾﻬﻮه ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎدﻻن را ﻣﯽداﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.او از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﯾﺮان ﻧﯿﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎدﻻن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دوﺳﺖ ﻣﯽدارد .ﺧﺪا در ﮐﺘﺎب ﻫﻮﺷﻊ  ۵:۱۳ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،در زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ «.ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻓﻼﮐﺖ ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺗﻮ رﺳﯿﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ
آن ﺧﻮد ﮐﺮد ،ﺑﻪ او ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽورزﯾﺪ و
 ۱:۴ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و آدم زن ﺧﻮد ﺣﻮا را ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺋﻦ را زاﯾﯿﺪ «.آدم ﺣﻮا را از ِ
دوﺳﺘﺶ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺣﻖ ﺑﺎ ﺟﺎن اِﺳﺘﺎت و ﺟﺎن ﻣﻮری ﺑﺎﺷﺪ) :واژۀ »ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ« ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً ﻣﺘﺮادف
و ﻫﻢﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ »ﻣﺤﺒﺖ« اﺳﺖ  . . .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺒﺎرت »آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ» :آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮد «.ﭘﯿﺶداﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪه( )ﺟﺎن اِﺳﺘﺎت؛ ﻧﻘﻞﻗﻮل از ﻣﻮری؛ روﻣﯿﺎن ،ﺻﻔﺤﮥ  .(۲۴۹اﯾﻦ ﭘﯿﺶداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ و آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ.
ﺧﺎﺻﺎﻧﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪا در روﻣﯿﺎن  ۲۹:۸اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﺪ ّ
را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﺎت ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزۀ »ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن« ﯾﺎ »اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن« ﭘﺮداﺧﺘﻪ )روﻣﯿﺎن ۳۳:۸؛ ۱۱:۹؛
 (۷ ،۵:۱۱در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺰو ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آﯾﮥ ۲۹
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﭘﯿﺶ از ﺑﻨﺎی ﻋﺎﻟﻢ )اﻓﺴﺴﯿﺎن ۴:۱؛ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ۹:۱؛ اول ﭘﻄﺮس ۲۰:۱؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ۸:۱۳؛  (۸:۱۷ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

»ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد«
»از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد« دوﻣﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ وﻋﺪۀ »ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﺎ در ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« را
ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺎزد» .زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد «.اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از

۳

آﻓﺮﯾﺪﻧﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺴﺮش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
»ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺮر و ﻣﻘﺪّر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻨﯿﺎن و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای وﻋﺪۀ
روﻣﯿﺎن  ۲۸:۸ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻋﺪۀ او ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻘﺪّر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪّر ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺴﯿﺢ درآﯾﻨﺪ .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺘﺎن ﺧﺪا ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن ْ ﺧﻮدش را در آﯾﻨﺪهای ﻣﻘﺪّرﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ آن در
وﺻﻒ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ،آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﻣﻘﺪّر ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺴﯿﺢ درآﯾﯿﺪ .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺸﺘﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﮥ ﭘﺪر دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ درج ﺷﺪه ﺑﻮد .درﺳﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آن ﺑﻨﺪ ِ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻟﻐﻮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از
وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺶداﻧﯽ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻐﻮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺟﻼل و ﺷﺎدی ﺟﺎوداﻧﻪﺗﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

»ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺴﺮش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ«
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎﻳﮥ ﺷﺎدی و ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ را در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ آن ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﮑﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪا رﺟﻮع
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ۲۹ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺧﺪا در ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را »ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺮش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزد ،ﺗﺎ او ﻧﺨﺴﺖزاده از ﺑﺮادران ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺢ درﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ آﻣﻮزۀ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﻨﺠﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﯽﺑﺨﺶ .ﻗﺼﺪ و ﻧﯿّﺖ
اﯾﻦ آﯾﻪﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯽ و ﻗﻮت و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ِ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺢ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا

ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﻓﮑﺮ و روح ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽروﯾﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎً ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﻨﻢ .ﺣﺘﻤﺎً ،ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﯿﺴﯽ درآﯾﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ،اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻔﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﯿﺴﯽ درآﯾﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﯿﺴﯽ درآﯾﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ از اﯾﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﺷﻮارﺗﺮ ِ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﯾﮏﺑﺎره ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺴﯿﺢ درآﻣﺪ .ﻧﻪ رﻓﺘﺎر و
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺒﯿﻪ او ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻧﻪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮﻣﺎن.
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺤﮑﻢ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ
ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،در ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ ،او ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮔﺮدد و ﻣﺎ از اﯾﻦ
ِ
ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﻤﺎن ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﺎ در ﮐﺎر اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﯾﺎ
ﺟﺰو ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺎق
ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ او اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﺸﻨﻮدی و ﺧﺮﺳﻨﺪی دﻟﺘﺎن اﺳﺖ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺴﯽ
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آن ﮐﻪ ﭘﺴﺮ را دارد ﺣﯿﺎت را دارد )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱۲:۵ﺑﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺪرت داد ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا
ﮔﺮدﻧﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱۲:۱او را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ!
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