ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ
روﻣﯿﺎن ۳۲-۲۸:۸
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 .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ؟ او ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾﻎ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او را در راه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ وی ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟

ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در واژه ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﻨﺪ و زﺑﺎن از ﺑﯿﺎﻧﺸﺎن ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ۳۰-۲۸:۸ﻧﯿﺰ از آن ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﭘﻮﻟﺲ از
ﺑﯿﺎﻧﺶ ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻮد :ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﭘﯿﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﻤﺎ را از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﻼل ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ در ﺧﻄﺎﯾﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮده
ﻓﯿﺾ ﺧﻮد و ﻣﺤﺾ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻋﺎدل ﺷﻤﺮد و اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،در ﺣﺎل ﺟﻼل دادن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و آن زﻣﺎن ﮐﻪ
ﺑﻮدﯾﺪ .او ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺾ
ِ

ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﺪﻧﻬﺎﯾﺘﺎن ﭼﻮن ﺑﺪن ﭘﺮﺟﻼل و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰﯾﺎﻓﺘﮥ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد ،ﺟﻼﻟﺘﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً از ﺑﯿﺎن آن ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟« در اﯾﻦ واژﮔﺎن ،دو ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺎ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ» :ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان واژﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ «.و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ واژه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ «.ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟« ﭘﺎﺳﺨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ واژﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را دوﺑﺎره ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ «.او ﮔﻔﺘﻪاش را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ؟« او از اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻈﻮرش ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ اﻧﺠﯿﻞ ﭘﺮﺟﻼل را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ آن را در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﻣﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ،درس دﯾﮕﺮی ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﻢ ،ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺮاﯾﯿﻢ،
ﺳﺮود دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﭘﺪری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺮگ اﺳﺖ ،ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ» .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟« اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮﻣﺎن و ﺗﺎ اﺑﺪﯾﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدن اﻧﺠﯿﻞ ﭘﺮﺟﻼل ،ﻫﻤﻮاره درﺧﻮر
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ
ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۳۱ﮔﻔﺘﻪاش را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ؟« او آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ ،از اﯾﻦرو ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ﻣﺎ را در ﻣﺤﺒﺘﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ و از
ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ را از ﻣﺮگ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﻋﺎدل و ﺑﯽﮔﻨﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ روز ﻋﻈﯿﻢ و ﺧﺠﺴﺘﮥ ﻣﺴﯿﺢ ،از ﺟﻼل ﺗﺎ
ﺟﻼل ،در ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ؟ آن را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ«.
وه! ﮐﻪ ﭼﻪ دو واژۀ ارزﺷﻤﻨﺪی» :ﺑﺎ ﻣﺎ «.در ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ،ﮐﻼﻣﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎکﺗﺮ از اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد» :ﺧﺪا ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ اﺳﺖ «.اﮔﺮ ﻏﻀﺒﯽ ﭘﺮﻗﺪرت
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﯿﻀﯽ ﺑﻮد
و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺪﯾﮥ
ِ

ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﭼﻘﺪر از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﻣﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داوری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

۱

ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ رﻓﺘﻦ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﮔﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن
ﻧﺎﻣﺶ داوری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رﻫﺎﯾﯽ و ﺗﺴﮑﯿﻦ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ۱۶:۶ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( .ﺧﯿﺮ ،ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد و از ﺑﯿﻦ
ﻧﻤﯽرود .ﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و در آن زﻧﺪه ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺎدی
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً وﺻﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ «.او در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )روﻣﯿﺎن  .(۱:۸ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻﯾﮏ از
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ داور ﻣﺤﮑﻮمﮔﺮ ﻣﺎ را داوری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺧﻮدرو ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻠﻤﺎن ﻣﺠﺎزات از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺸﻤﮑﺸﻬﺎی ازدواﺟﻤﺎن ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻠﻤﺎن ﺟﺮﯾﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮﮐﺸﯿﻬﺎی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺗﺎزﯾﺎﻧﮥ
ﻣﺠﺎزات ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ در ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،در ﮔﺬر از ﻫﯿﭻﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از دردﻫﺎ و آﺳﻮدﮔﯿﻬﺎ ،ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ.

ﮐﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ؟
ﭘﺲ »ﮐﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ؟« ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در آﯾﮥ  ۳۱ﻫﺴﺘﯿﻢ» :ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ؟« وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﻧﺘﻈﺎر دارد اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﺸﻨﻮد» :ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ «.ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،واﮐﻨﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ:
»واﻗﻌﺎً؟« ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﮥ  ۳۵از ﻣﺼﯿﺒﺖ و دﻟﺘﻨﮕﯽ و ﺟﻔﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و آﯾﮥ  ۳۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﻤﺎم ِ روز ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺜﻞ

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ذﺑﺤﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻮدش اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟«

ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺿﺪﯾﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدد.
ﺷﯿﻄﺎن و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ را ﺑﺪزدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ازدواﺟﺘﺎن ﺑﺬر ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺳﺘﯿﺰه
ﺑﮑﺎرﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻐﻠﺘﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را از دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ آﯾﮥ  ۲۸ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،او ﻫﻤﮥ آن ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد و اﮔﺮ ﻫﻤﮥ آن اﻣﻮر ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺪف او ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮدﺗﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از درد ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را
ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازد ،ﺟﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن را ﻋﻤﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ را از ﺷﻤﺎ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮورد ،ﺧﺪا ﺧﯿﺮﯾﺘﯽ را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ۲۰:۵۰؛  .(۷:۴۵ﺧﺪا آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﻮدﺗﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺿﺪﯾﺘﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدد.
وه ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد! اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ
ﭼﻮن از ﺑﯿﻤﺎری و دزدی و از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ و از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺸﺖ و ﻫﺮاس اﺳﺖ و از ﻫﺰاران ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ ،ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺻﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﻃﻠﺐ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﻣﺘﻬﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ اول ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ« )ﺑﻪ ﻣﺘﯽ  ۳۳-۳۲:۶ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( .ﺧﺪا آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و وﻗﺘﯽ در ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽورزﯾﺪ ،از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ
ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮدی را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺘﺎن
ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﻪ در ﺗِﻨﺘﺎرای اﻧﺪوﻧﺰی و ﭼﻪ در
ﻨﮑﻦ ﮔﯿﻨﻪ ﭼﻪ در
ﭘﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺸﺎرت دﻫﯿﺪ ،ﭼﻪ در ﮐ َ ِ
ِ
ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﯿﻨﻪﺳﻮﺗﺎ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﺘﺎن دارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ» :آن ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ،اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ و ﻫﺮ
ِ

۲

آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻤﺎﻧﻢ را ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎداﺷﻢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و ﻣﺮا در ﮐﻨﺎر ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ راﻫﯽ
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺲ «.آه ﮐﻪ ﭼﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ!

ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﮑﻢ آﺳﻤﺎن
و ﺣﺎل ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪان ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود؟ او ﺑﺎز ﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .او در آﯾﮥ  ۳۲اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻫﻢ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ِ ﻣﺤﺾ و واﻓﺮ و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪا را وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ.
ی ﻣﺮگ ﭘﺴﺮش ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران اﺳﺖ» .او ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او را در
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﻫﻤﮥ آن ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ْ
راه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ وی ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟«
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را »ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﮑﻢ آﺳﻤﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪهام ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪای ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﭘﺮدازد ،از اﻣﺮی ﺳﺨﺖ ﺑﻪ اﻣﺮی
آﺳﺎن ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻋﺒﻮرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ آﺳﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ )ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ و
اﻣﺮ دﺷﻮار و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ اﺳﺖ( ،ﺑﻠﮑﻪ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ دوش
ﮔﯿﺮد – اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻘﻮﻟﮥ ﮐﻮﭼﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮ آﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :ﺑﺨﺸﺶ ﻫﻤﮥ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .آری ،ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ! اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﮑﻢ آﺳﻤﺎن.

ﭘﺴﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﺘﺪا ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﭘﺴﺮ ﺧﻮد« دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد
ﮔﺮداﻧﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻬﯽِ ﭘﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ .در واﻗﻊ ،از ازل وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر اﺑﺪی اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻠﻖ

ﻧﮕﺮدﯾﺪ .در ﭘﺴﺮ ،ﭘ ُﺮی ِ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  .(۹:۲روﻣﯿﺎن  ۳:۸را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺧﺪا »ﭘﺴﺮ ِ ﺧﻮد را در ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺴﻢ ِ ﮔﻨﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎد «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺻﺮﻓﺎ ً ﯾﮏ ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،او ﺧﺪای ﭘﺴﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ آﯾﮥ  ۳۲او را »ﭘﺴﺮ ﺧﻮد« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و او ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﭘﺪر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد ،ﺧﺪا دﺳﺖﮐﻢ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ« )ﻣﺘﯽ ۱۷:۳؛  .(۵:۱۷در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ،۱۳:۱
ﺖ ]ﺧﺪا[« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮدش ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺧﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ارﺑﺎﺑﺸﺎن ﻧﺰد ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﻮﻟﺲ او را »ﭘﺴﺮ ﻣﺤﺒ ِ
ﺗﺎ ﻣﯿﻮهﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن آن ﺧﺎدﻣﺎن را زدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ ِ ﺧﻮد را
ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺖ« )ﻣﺮﻗﺲ  .(۶:۱۲ﻫﻤﮥ داراﯾﯽ ﭘﺪر آن ﭘﺴﺮ ﺑﻮد و او را ﻋﻤﯿﻘﺎ ً دوﺳﺖ داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﭘﺪر آن ﭘﺴﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ دارم .ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻮءﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺸﻮد .ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺮم را دوﺳﺖ دارم ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دﺧﺘﺮم را
دوﺳﺖ دارم و ﭘﺪرم را دوﺳﺖ دارم و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ را در ﮐﻠﯿﺴﺎ دوﺳﺖ دارم ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارم .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﮏ
ﭘﺪر ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺤﺒﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺤﺒﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر ﺑﻪ ﭘﺴﺮش وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﮑﺘﮥ آﯾﮥ  ۳۲اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﺮای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﻋﻈﯿﻢ اِورﺳﺖ ﺳﺪ راه او و ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻋﺒﻮرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻮد .آﯾﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﭘﺴﺮش وﺟﻮد داﺷﺖ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ و آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤﯿﻖ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽآﻣﺪ؟
ﻣﺤﺒﺘﯽ ﭘﺮﺣﺮارت و ﭘﺮ از ﻣﻬﺮ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮐﻪ آن را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺷﻤﺮد .آﯾﺎ ﭘﺴﺮش را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ او اﻓﺘﺮا
زده ﺷﻮد و ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮد و ﺗﺮک ﺷﻮد و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮدد و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و ﮐﺘﮏ ﺧﻮرد و ﺑﺮ او آب دﻫﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﻮد و
۳

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺳﻼﺧﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﺳﻮراخ ﮔﺮدد؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﺤﺒﺘﺶ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد؟ اﮔﺮ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ آن ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﺮ راه ِ ﻗﺼﺪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽاش ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از
ﺳﺮ راه ﮐﻨﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
آﯾﺎ ﺧﺪا ﭘﺴﺮش را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد؟ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آری ،ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد .او ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :او ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد «.ﻋﻈﻤﺖ و دﺷﻮاری ِ آن ﻣﺎﻧﻊ در اﯾﻦ واژﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ» :او ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ «.ﺧﺪا از درد و رﻧﺞ و ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪن ﭘﺴﺮش ﻣﺴﺮور ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد .در
آن ﺳﺎﻋﺎت ،ﮔﻨﺎه ﺑﻪ وﺧﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .در آن ﺳﺎﻋﺎت ،ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﮔﻨﺎه ﻓﺎش ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز و ﯾﻮرش
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺒﻮد .ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ،ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار و اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺧﺪا و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺪا اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﺪا اﺟﺎزه داد ﺑﺎ ﭘﺴﺮش اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.

او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد
ﺧﺪا »او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد «.از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .در آن ﻟﺤﻈﮥ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ارزش و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ :ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﻧﻔﺮت اﻟﻬﯽ از ﮔﻨﺎه ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻬﯽ و ﺑﺎر ِ اﺑﺪی ِ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽِ اﻧﺴﺎن و رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار

اﺧﻼﻗﯽاش در ﮐﻨﺎر ﺣﮑﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺑﯽﮐﺮان اﻟﻬﯽ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ،در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .آری ،وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ِ ﻣﺮگ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﮥ
اﯾﻨﻬﺎ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﯾﻬﻮدا او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد )ﻣﺮﻗﺲ  (۱۹:۳و ﭘﯿﻼﻃﺲ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد )ﻣﺮﻗﺲ  (۱۵:۱۵و ﻫﯿﺮودﯾﺲ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن و اﻣﺘﻬﺎ او را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  (۲۸-۲۷:۴و ﻣﺎ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۳:۱۵؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ۴:۱؛ اول ﭘﻄﺮس  .(۲۴:۲ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮدش را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۷:۱۰؛  .(۳۰:۱۹اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۳۲ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻣﯽزﻧﺪ .در ﻫﻤﮥ ﺗﻼﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻋﯿﺴﯽ ،در ﭘﺸﺖ ﻫﻤﮥ آن ﺗﻼﺷﻬﺎ ،در ﭘﯿﺮاﻣﻮن و در ﻃﯽ آﻧﻬﺎ ،اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را ﺗﺴﻠﯿﻢ ِ ﻣﺮگ ﻧﻤﻮد» .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻮن ﺑﺮ

ﺣﺴﺐ ارادۀ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﭘﯿﺶداﻧﯽ ﺧﺪا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﺸﺘﯿﺪ) «.اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  .(۲۳:۲در ﮔﻨﺎه
ﯾﻬﻮدا و ﭘﯿﻼﻃﺲ و ﻫﯿﺮودﯾﺲ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی و ﮔﻨﺎه ﻣﺎ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺑ ّﺮه ،اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮﮔﺰ روﯾﺪادی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻪ؟
ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟ اﯾﻦ را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﻢ» :ﻣﻨﻄﻖ آﺳﻤﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ!« ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا ﭘﺴﺮش را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ  . . .ﭼﻪ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،ﺑﺎ
ﺟﺎن ﮐﻼم و ﺗﺤﻘﻖ
وی ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﮔﺮ ﺧﺪا ﭘﺴﺮش را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺲ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را از ﻣﺎ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖِ .
ﻣﺰﻣﻮر  ۱۱:۸۴ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ» :ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ِ ﻧﯿﮑﻮ را ﻣﻨﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﺷﺎﻟﻮدۀ رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۲۳-۲۱:۳ﻧﯿﺰ ﺑﺮ

آن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻮاه اَﭘ ُﻠُﺲ ﺧﻮاه ﮐﯿﻔﺎ ﺧﻮاه دﻧﯿﺎ ﺧﻮاه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاه ﻣﻮت ﺧﻮاه ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺎل
ﻫﻤﯿﻦ وﻋﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ» :ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از ِ
آن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ از ﻣﺴﯿﺢ و ﻣﺴﯿﺢ از ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.و رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۳:۱ﻧﯿﺰ اﯾﻦ وﻋﺪه را ﻣُﻬﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺧﻮاه ﭼﯿﺰﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﻫﻤﻪ از ِ
»ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪا و ﭘﺪر ِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺒﺎرک ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﮐﺖ روﺣﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺢ« .ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ در ﮐﻼﻣﺶ اﯾﻦ وﻋﺪه را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮد» :اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ  . . .ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻟﯿﮑﻦ اول ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا و ﻋﺪاﻟﺖ او را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺰﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« )ﻣﺘﯽ .(۳۳-۳۱:۶

۴

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او را در راه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،ﺑﺎ وی ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﯾﻘﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺸﺖ آن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .واﻗﻌﺎً؟ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ؟ ﭘﺲ »ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﺎ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺟﻔﺎ ﯾﺎ ﻗﺤﻂ ﯾﺎ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ« ﭼﻄﻮر؟ )روﻣﯿﺎن
 .(۳۵:۸ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺟﺎن ﻓِﻼول ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻞﻗﻮل ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
»او ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او را در راه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ وی ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟« )روﻣﯿﺎن .(۳۲:۸
ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﮐﺎت روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﺮﮐﺎت زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را از ﻗﻮﻣﺶ درﯾﻎ دارد؟ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻋﺎدل ﻧﺸﻤﺎرد ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و در اﺑﺪﯾﺖ ﺟﻼل ﻧﺪﻫﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﻬﺎ را ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﺨﺸﺪ؟ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،اﮔﺮ آن ﺿﺮﺑﻪﻫﺎ آن اﺷﮑﻬﺎ آن آه و ﻧﺎﻟﻪﻫﺎ و آن رﻧﺠﻬﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ را از ﭘﺴﺮ ﺧﻮد درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ،
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﺣﻤﺖ و ﺗﺴﻠﯽ و ﻣﺰﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽِ ﻗﻮﻣﺶ اﺳﺖ ،ﭼﻪ در اﺑﺪﯾﺖ ﭼﻪ
ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ،از آﻧﺎن ﺑﺎزدارد و درﯾﻎ ﮐﻨﺪ ،از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ دردﻫﺎ و رﻧﺠﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن رخ دادﻧﺪ.

ﺧﺪا ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎور دارﯾﺪ ﮐﻪ او ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺛﻤﺮۀ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .در ﻣﺤﺒﺖ زﯾﺴﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com
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