دﺳﺘﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﺧﺪا ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﻢ
اول ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ ۱۸-۱۵:۲۳
و داوود دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن او ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ و داوود در ﺑﯿﺎﺑﺎن زﯾﻒ ،در ﺟﻨﮕﻞ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﺋﻮل ،ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ
آﻣﺪه دﺳﺖ او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد و او را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر ﻣﻦ ،ﺷﺎﺋﻮل ،ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺴﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه
دوﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﭘﺪرم ،ﺷﺎﺋﻮل ،ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺪ «.و ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و داوود ﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﻣﻦ
ِ
ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد رﻓﺖ.

ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ
ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺧﺪا.
اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،اﮐﻨﻮن ،ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :ﺗﻘﻮﯾﺖ
ِ

اﻣﻨﯿﺖ اﺑﺪی ،ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ
ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﺑﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮدی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﺪم ِ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ

ﭘﺮﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻦ آواز ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ

ﻣﯽدﻫﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ« )ﯾﻮﺣﻨﺎ  (۲۸-۲۷:۱۰اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻧﺘﻬﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ« )ﻣﺘﯽ .(۱۳:۲۴
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻣﻮﻟﻮد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﺑﺪ ،در دﺳﺘﺎن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻣﻮﻟﻮد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺎب
آورﻧﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :ﺧﺪا ﭼﻪ راﻫﯽ را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪن ﻗﻮﻣﺶ در اﯾﻤﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻧﺘﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن وﻋﺪۀ ﻣﺴﻠﻢ را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻﮐﺪاﻣﺸﺎن از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ؟
اﮐﻨﻮن ،ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮال را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ،ﻫﺮ روز ،ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ .ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در رﺳﺎﻟﮥ
ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۱۴-۱۲:۳ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺣﯽ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ روزه ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺼﯿﺤﺖ
ای ﺑﺮادران ،ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا در ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ دل ﺷﺮﯾﺮ و ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﺧﺪای ّ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ »اﻣﺮوز« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺒﺎدا اﺣﺪی از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ِ ﮔﻨﺎه ﺳﺨﺖدل ﮔﺮدد .از آنرو ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ ،اﮔﺮ
ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻪ اﺑﺘﺪای اﻋﺘﻤﺎد ِ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺳﺨﺖ
ّ

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺪارﯾﻢ .آن ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﻃﺮﯾﻘﯽ را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ
ِ
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن راﺑﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﺗﺎ در آن راﺑﻄﻪﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،از ﻓﺮﯾﺐ ِ ﮔﻨﺎه
ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ ،ﻫﺮ روزه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و اﺳﻠﺤﮥ
ِ

ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن درآﯾﯿﺪ
ای ﺑﭽﻪﻫﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮزان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﺠﺮدان ،ﻣﺘﺄﻫﻼن ،ﺑﯿﻮهﮔﺎن ،ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادهاﯾﺪ! آﯾﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ در ﺟﻤﻊ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺖدرازی ِ زﯾﺮﮐﺎﻧﮥ ﮔﻨﺎه ﭘﺎﺳﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۱

ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺑﺎور دارم ﮐﻼم ﺧﺪا
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎی ﺟﻤﻌﯽ از ﯾﺎران ﻣﺴﯿﺤﯽ در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ در
اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن ﭘﺎﯾﺪار و ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﻮر ﻧﻤﻮدن از ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻓﯿﺾ ﺑﺮای روح ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ
روزه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻣﻮردش دﻋﺎ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻬﺎر درﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻼﻗﺎت ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و داوود ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
اول ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ  ۱۸-۱۵:۲۳آﯾﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوزﻧﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﺟﻨﮓ ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
داوود در ﺑﯿﺎﺑﺎن زﯾﻒ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﻮب اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ از دﺳﺖ ﺷﺎﺋﻮل در اﻣﺎن
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺷﺎﺋﻮل ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ داوود ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ داوود رﻗﯿﺒﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای ﺗﺨﺖ و ﺗﺎج او اﺳﺖ .ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن،
ﭘﺴﺮ ﺷﺎﺋﻮل ،ﮐﻪ داوود را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ داوود در ﺑﯿﺎﺑﺎن زﯾﻒ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدش رﻓﺖ ﺗﺎ دﺳﺖ وی را در ﺧﺪا
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و داوود ،در ﺧﺼﻮص ﯾﺎری ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺮای اﯾﻤﺎن ،دﺳﺖﮐﻢ ،ﭼﻬﺎر درس را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد.
 .۱ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ
اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪﺳﺎن و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎران ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن در ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد .داوود اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ،داوود ﻗﻮی
ﺑﻮد ،وﻟﯽ داوود ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻮاﯾﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﯾﻤﺎﻧﺪاران اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺟﻨﮓ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ روزاﻧﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ،دﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﮔﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﻤﯿﻖ اﻟﻬﯿﺎت ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ .اﻣﺎ آﯾﮥ
ﻣﻮاﻓﻖ دل ﺧﺪا ﺑﻮد .او ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﯽﺷﮏ در ﻗﻮت و ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﯽ و درک
دل داوود
ِ
ِ

 ۱۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن رﻓﺖ و دﺳﺖ او را در ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد.

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﭙﻨﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن آنﻗﺪر ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد در ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﭙﻨﺪارﯾﺪ ﮐﺴﯽ آنﻗﺪر از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺑﺰاری در دﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ او را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺳﭙﺮﺟﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از رﻫﺒﺮان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
روی ﺳﺨﻦ ﭼﺎرﻟﺰ ا ِ
ِ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ روﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی دﭼﺎر ﺷﺪم .روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﺨﺖ و دﺷﻮاری ﺑﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺧﻮش ﺑﻮدم و دلآﺷﻮب.
از اﻋﻤﺎق وﺟﻮدم ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﺘﻮن ﺑﺮوم ،واﻗﻌﺎ ً از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﻋﺬاب ﺑﻮدم ،وﻟﯽ
ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻧﻢ در ﻋﺬاب ﺑﻮد ،زﯾﺮا روﺣﻢ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .در آن ﺗﻨﮕﻨﺎ ،اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدم» :ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﭼﺮا ﻣﺮا
ﺗﺮک ﮐﺮدی؟« در آن ﻣﻘﻄﻊ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺘﻢ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ .در واﻗﻊ،

۲

اﻣﯿﺪوارم ﺷﻤﺎر ﮐﻤﯽ از ﺑﺮادراﻧﻢ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر دردآور را ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺸﻢ ،ﮐﺎﻣﻼً ،وﺣﺸﺖ ﺟﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺗﺮﮐﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم .آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺒﻮد .از ﻓﮑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره از آن ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽِ ﺟﺎﻧﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻟﺮزه
ﻣﯽاﻓﺘﻢ .دﻋﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ ﻋﺬاب ﻧﮑﺸﻢ )ﺧﻮدزﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﻠﺪ دوم ،ﺻﻔﺤﮥ .(۴۱۵

ﻫﺪﻓﻢ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻠﮑﮥ ذﻫﻨﺘﺎن ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪﺳﺎن و دﻟﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن در ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد .در واﻗﻊ ،ﺣﻤﻼت ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﺎری ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮔﺮداﻧﺪ .ﭘﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
درﺳﯽ ﮐﻪ از آﯾﺎت اﻣﺮوز ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ روزاﻧﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪﺳﺎن و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را در ﺧﺪا ﻗﻮت ﺑﺨﺸﻨﺪ.
 .۲ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮﯾﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻧﻤﻮدن دﺳﺖ ﮐﺴﯽ در ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮﯾﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ درس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ِ
اﯾﻦ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪن از روی ﻗﺼﺪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺣﺎرث ﻣﯽروﯾﺪ .آﯾﮥ » :۱۶و
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﺋﻮل ،ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ آﻣﺪه دﺳﺖ او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد«.
اﮔﺮ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﻢ ﻗﺼﺪ ﮐﻨﯿﻢ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ را در ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﻢ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ! از روی
ﺗﺼﺎدف ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن داوود را در ﺟﻨﮕﻞ ﺣﺎرث ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد )اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ!( او ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮود و داوود را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﻠﻮغ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﻗﺼﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ را در ﺧﺪا ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﻣﺮوز ﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را در ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟ آﯾﺎ در داﯾﺮۀ ﯾﺎراﻧﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ )از روی
ﻗﺼﺪ!( ﺗﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﻨﮓ اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ؟
ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ ﭘﯿِﺮس را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدهام .او ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﯿﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺎن ر ِﯾﻠﻨﺪ ،ﺟﺎن ﺳﺎﺗْﮑِﻠﯿﻒ،
اَﻧﺪرو ﻓﻮﻟﺮ ،و وﯾﻠﯿﺎم ﮐِﺮی از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽِ ﺗﻌﻤﯿﺪی در ﺳﺎل  ۱۷۹۲ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در
رواﺑﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺮدان ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪار ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

دﺳﺘﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﺧﺪا ﻗﻮت ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دور ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ ﭘﯿِﺮس ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﮐِﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﺶ رﺳﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪ ،در
ﺟﻮاﺑﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدی ﻗﻮﺗﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و دﺳﺘﺎن ﻣﺎ را ﺑﺴﯿﺎر در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد .ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﮔﺮﯾﺴﺘﯿﻢ ،ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،و دﻋﺎ
ﮐﺮدﯾﻢ .وه ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی دوﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺬﺗﻬﺎﯾﯽ را اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ )ﺻﻔﺤﮥ .(۵۸

آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ» :دوﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ«.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز واﻗﻌﺎ ً از ﺷﻤﺎ ﺗﻤﻨﺎ دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﯿﻬﺎﯾﯽ را ﺷﮑﻞ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﯾﺎراﻧﯽ
ﻣﻮاﻓﻖ در اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﯿﺪ دادن و ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪن ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزﯾﺪ.

۳

 .۳ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺧﺪا
اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ درس اﺳﺖ .آن ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ ﻗﻮﺗﯽ در ﺧﺪا اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺧﻮدﻣﺎن .آﯾﮥ  ۱۶ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن آن راه را ﭘﯿﻤﻮد و
ْﺲ داوود را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮد .آن آﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد داوود در ﺣﺎرث رﻓﺖ و
ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺣﺎرث رﻓﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧَﻔ ِ

دﺳﺖ داوود را در ﺧﺪا ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﻓﺮق اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻤﯿﺎری ،ﺧﻮدﯾﺎری ،و ﮔﺮوهدرﻣﺎﻧﯽ .در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﯾﺎری دادن و ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪنْ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن.
در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ وﺟﻮد دارد :از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪم .ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻓﯿﺾ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺎب آورم .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ واﻗﻌﺎ ً ﻣﺮا ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ.
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره درﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ :در ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ در ﺟﻤﻌﻬﺎﯾﻤﺎن ،در ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎﯾﻤﺎن ،و در
دوﺳﺘﯿﻬﺎﯾﻤﺎن ،از اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎد ،ﺧﺪا را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ دوﺳﺘﯿﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ وﺟﻮد
ﺑﺨﺸﯿﺪن دﺳﺘﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ در اﻧﺴﺎن .ﺳﻮﻣﯿﻦ درﺳﯽ ﮐﻪ از آﯾﮥ اﻣﺮوز ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ اﯾﻦ
ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮدش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻮت
ِ
اﺳﺖ» :ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ آﻣﺪه دﺳﺖ او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد«.
 .۴وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ داوود را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد؟ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ )آﯾﮥ » :(۱۷ﻣﺘﺮس! زﯾﺮا
دوﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﭘﺪرم ،ﺷﺎﺋﻮل ،ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را
ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر ﻣﻦ ،ﺷﺎﺋﻮل ،ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺴﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﻣﻦ
ِ
ﻣﯽداﻧﺪ«.
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ داوود ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ آﻧﻬﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ داوود روﯾﺪادی را ﮐﻪ در
ﻓﺼﻞ  ۱۶ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن روﯾﺪادی ﮐﻪ ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ ﻧﺒﯽ داوود را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﯿﺪن دﺳﺘﺎن داوود در ﺧﺪا وﻋﺪۀ ﺧﺪا را ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮد )اول ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽِ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮای ﻗﻮت
ِ

 .(۱۲:۱۶ﺷﺎﺋﻮل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ داوود ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ داوود ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ داوود ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﺪا ﮔﺮه
ﺧﻮرده ﺑﻮد دﺳﺘﺎن او را در ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد.

درﺑﺎرۀ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮدن وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ دﺳﺘﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را در ﺧﺪا ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺟﺎی وﯾﻠﯿﺎم ﮐِﺮی ﺑﻮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از وﻃﻨﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎور ﺑﺮای
اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را از دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎری ﭼﻮن ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ ﭘﯿِﺮس اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﯿﺪ ،دوﺳﺘﯽ
ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﮐِﺮی را در ﺧﺪا ﻗﻮت ﺑﺨﺸﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۷۹۴ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا ﻟﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ:
ﺑﺮادر ،آرزوﻣﻨﺪم ﮐﻨﺎرت ﺑﺎﺷﻢ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮازﻫﺎ و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﺣﻤﻼت ﺷﺮﯾﮑﺖ ﮔﺮدم ،ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ و ﺑﺰدﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﯿﺶروﯾﻤﺎن ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ .ﮔﺎه ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮرش را از ﻣﺎ ﺑﺮﮔﯿﺮد )اﻣﺎ ﻗﺪرﺗﺶ را ﻧﻪ( ﺗﺎ زﺑﺮدﺳﺘﯽِ ﻣﺎ را
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽِ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد .آری ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﻧﺠﺎﺗﻤﺎن،
ِ

۴

در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ِ اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ و زره ِ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﮏ زﻧﺪ .آه ،آﯾﺎ ﮐﺎری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن زﻧﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟
اﯾﻦ اﯾﻤﺎن ْ آن ﻣﻨﺠﯽ را از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و او را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﮥ آﻏﺸﺘﻪ در ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﯽآراﯾﺪ .او را در ﺧﻂ ﻣُﻘﺪم ﺟﺒﻬﻪ ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ و
ﺳﺮودی ﺗﺎزه در دﻫﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬارد» :اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑ ّﺮه ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑ ّﺮه ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ «.آری ،او ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﭘﯿﺮوزی ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد وارد ﺷﻮﯾﻢ .ﺗﺎج از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽِ ﻣﺎ را ﺑﯿﺎراﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺗﺎج

ﭘﯿﺶ ﭘﺎی آن ﻓﺎﺗﺢ ﻣﯽﻧﻬﯿﻢ و
ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺟﻼل آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺎ از ﻗﺒﻞ ﻋﺰم ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺎج ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﺎج را
ِ

ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :ﻣﺎ را ﻧﯽ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺟﻼل ده!« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ آﺳﻤﺎن ﯾﮏﺻﺪا ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪ» :ﻣﺴﺘﺤﻖ
اﺳﺖ ﺑ ّﺮه« )ﺧﺎﻃﺮات ،ﺻﻔﺤﮥ .(۶۶

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ را ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻤﺎن را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎری ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﻢ .وﻟﯽ اﮔﺮ ذﻫﻨﺘﺎن را در ﮐﻼم ﺧﺪا ﻏﺮق ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣﺰﻣﻮر  ۱ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،روز و ﺷﺐ ،ﺑﺮ آن ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،آنﮔﺎه ،ﭼﺸﻤﮥ آب زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و دﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎری را در ﺧﺪا ﻗﻮت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن ،ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ دﺳﺘﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﺧﺪا ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﻢ! آﻣﯿﻦ.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
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