در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدری اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻣﯿﮑﺎه ۲۰-۱:۷
وای ﺑﺮ ﻣﻦ! زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﻪای ﺑﺮای ﺧﻮراک دارد و ﻧﻪ ﻧﻮﺑﺮ اﻧﺠﯿﺮی ﮐﻪ ﺟﺎن
ﻣﻦ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﻣﺮد ﻣﺘ ّﻘﯽ از ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و راﺳﺖﮐﺮدار از ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮن ﮐﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دام ﺻﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﺮارت ﭼﺎﻻک اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و داور رﺷﻮه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و
ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و راﺳﺖﮐﺮدار ِ اﯾﺸﺎن
ْﺲ ﺧﻮد ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن آن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ.
ِ
ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻮای ﻧَﻔ ِ
ﺖ ﺑﺪﺗﺮ .روز ِ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎﻧﺖ و روز ِ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻻن اﺿﻄﺮاب اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﺧﺎرﺑﺴ ْ
آﻏﻮش ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺪر را اﻓﺘﻀﺎح
دﻫﺎن ﺧﻮد را از ﻫﻢ
ِ
ﺑﺮ ﯾﺎر ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪار و ﺑﺮ دوﺳﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﻨﻤﺎ و در ِ
ِ

دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺨﺺ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﮥ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد و ﻋﺮوس ﺑﺎ ﺧﺎرﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ِ

ت ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻢ و ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ای دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺎدی
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﻧﮕﺮاﻧﻢ و ﺑﺮای ﺧﺪای ﻧﺠﺎ ِ
ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﻔﺘﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﯾﻬﻮه ﻧﻮر ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻏﻀﺐ ﯾﻬﻮه را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ
او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهام ﺗﺎ او دﻋﻮی ِ ﻣﺮا ﻓﯿﺼﻞ ﮐﻨﺪ و داوری ﻣﺮا ﺑﻪﺟﺎ آورد .ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻋﺪاﻟﺖ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد .دﺷﻤﻨﻢ اﯾﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﺧﺠﺎﻟﺖ او را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟« ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ
ﻞ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و او اﻻن ﻣﺜﻞ ﮔ ِ ِ
در روز ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ ،در آن روز ،ﺷﺮﯾﻌﺖ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در آن روز ،از آﺷﻮر و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮ و از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات و از درﯾﺎ ﺗﺎ
درﯾﺎ و از ﮐﻮه ﺗﺎ ﮐﻮه ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ،وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻦ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞ و در ﻣﯿﺎن ﮐَﺮﻣﻞ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﺸﺎن
ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﺎﺷﺎن و ِﺟﻠﻌﺎد ﺑﭽﺮﻧﺪ.
ﻣﺜﻞ اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد .اﻣﺘﻬﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﻨﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ِ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺠﻞ

ت زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و دﺳﺖ ﺑﺮ دﻫﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻮﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺜﻞ ﻣﺎر ﺧﺎک را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮا ِ
از ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻟﺮزه ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.

ث ﺧﻮﯾﺶ درﻣﯽﮔﺬرد .او ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽدارد ،زﯾﺮا
ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن را ﻣﯽآﻣﺮزد و از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻘﯿﮥ ﻣﯿﺮا ِ
ﻋﺼﯿﺎن ﻣﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
رﺣﻤﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد .او ﺑﺎز رﺟﻮع ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و
ِ

ﻋﻤﻘﻬﺎی درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب و رأﻓﺖ را ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪﺟﺎ ﺧﻮاﻫﯽ آورد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﯾﺎم َﺳﻠَﻒ ﺑﺮای ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮردی.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ،ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام» :در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدری اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ «.ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪن و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ
ﻫﻤﻮاره دﺷﻮار اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۳ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد آﻧﮑﻪ ﮔﻨﺎه ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﮐﺎری ﺑﺲ دﺷﻮار ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻮا ﻓﺮﻣﻮد» :اَﻟَﻢ و ﺣﻤﻞ ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰون ﮔﺮداﻧﻢ .ﺑﺎ اَﻟَﻢ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاﻫﯽ زاﯾﯿﺪ« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ
 .(۱۶:۳آنﮔﺎه ﮐﻪ آدم و ﺣﻮا دو ﭘﺴﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮی را ﮐﺸﺖ.

۱

ﺗﻨﻬﺎ راه آزاد ﺷﺪن
در ﻧﺘﯿﺠﮥ روﯾﺪاد ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ،۳اﮐﻨﻮن ،ﮔﻨﺎه ﺑﺮ دﻧﯿﺎ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ در ﭘﯽ دارد :ﮔﻨﺎه
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽِ دﻧﯿﺎ ﻗﺪرت ﮔﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻨﺎه ﻗﺪرت اﺳﺖ.

ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺮو اﺳﺖ .ﮔﻨﺎه ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺖ .ﮔﻨﺎه اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ .ﮔﻨﺎه ﻓﺴﺎد اﺳﺖ در روح و ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ .ﮔﻨﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮔﺰﯾﻨﺸﻬﺎی اﺧﺘﯿﺎری

ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻨﺎه اﺳﺎرت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ آزادی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ راه آزاد ﺷﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و آزاد ﺷﺪن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از روح ﺧﺪا دوﺑﺎره ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻮن
ﻣﻨﺠﯽﺷﺎن اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن را ﺑﺒﺨﺸﺪ و اﯾﺸﺎن روحاﻟﻘﺪس را در ﻣﻘﺎم ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻗﺪرت ﮔﻨﺎه اﺳﺖ
ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ راه ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن و ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره در ﻫﻤﮥ اﻋﺼﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭘﺪر ﺑﻮدن و ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﻫﻤﻮاره دﺷﻮار اﺳﺖ
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪن و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﻫﻤﻮاره دﺷﻮار اﺳﺖ .دﺷﻮار اﺳﺖ ﺑﺘﻮان ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽرﺳﻨﺪ اﻓﺮادی
ﻓﺮوﺗﻦ ،ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ ،ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺒﺘﮑﺮ ،و ﺧﻼق ﮔﺮدﻧﺪ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ .ﭘﺪر ﺑﻮدن و ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﻫﻤﻮاره دﺷﻮار اﺳﺖ .اﻣﺎ
زﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻮارﺗﺮ از زﻣﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ دﺷﻮار ﺑﻮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

اﮐﻨﻮن ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ واﻟﺪﯾﻦ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻫﻢ در اﺟﺘﻤﺎع.
در ﺿﻤﻦ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدن در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﯿﮑﺎه ِ ﻧﺒﯽ
ﻣﯿﮑﺎه ،ﻧﺒﯽِ ﯾﻬﻮدیﺗﺒﺎر ،در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺗﺎم ،آﺣﺎز ،و ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا )ﻣﯿﮑﺎه  ،(۱:۱و در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۷۵۰ﺗﺎ  ۶۸۷ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﮐﻼم
ﺧﺪا را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﯿﮑﺎه  ۸:۳دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪن ﻣﯿﮑﺎه را ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ:

و ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ از ﻗﻮت روح ﯾﻬﻮه و از اﻧﺼﺎف و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻤﻠﻮ ﺷﺪهام ﺗﺎ ﯾﻌﻘﻮب را از ﻋﺼﯿﺎن او و اﺳﺮاﯾﯿﻞ را از ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺧﺒﺮ دﻫﻢ.

اﻋﻼم داوری و رﺣﻤﺖ
ﺧﺪا اﻧﺒﯿﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن روﺑﻪرو ﺳﺎزﻧﺪ .آن اﻧﺒﯿﺎ ،در ﮐﻨﺎر روﯾﺎروﯾﯽِ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن ،داوری و رﺣﻤﺖ را ﻧﯿﺰ

اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺖ :داوری و رﺣﻤﺖ ،داوری و رﺣﻤﺖ .ﺧﺪا ﻗﺪوس و ﻋﺎدل اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر
را داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺪا رﺣﯿﻢ و ﺑﺮدﺑﺎر و ﭘﺮ از ﺷﻔﻘّﺖ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر را از داوری ِ ﺧﻮد رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻣﯿﮑﺎه در آﯾﮥ  ۱۰:۴اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد:
ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ،ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ،درد زه ﮐﺸﯿﺪه وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻻن از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،در ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ
ﺑﺎﺑِﻞ رﻓﺘﻪ ،در آﻧﺠﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ،ﯾﻬﻮه ﺗﻮ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر داوری ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺑﺎﺑِﻞ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ ،اﯾﺸﺎن را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.

۲

ﻣﺠﺎزات در راه اﺳﺖ
ﻣﯿﮑﺎه در ﻓﺼﻞ  ۷ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ – دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ در اﺟﺘﻤﺎع .آﯾﮥ » :۱وای ﺑﺮ
ﻣﻦ! زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﻪای ﺑﺮای ﺧﻮراک دارد و ﻧﻪ ﻧﻮﺑﺮ اﻧﺠﯿﺮی ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ آن را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ «.ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﮑﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﻨﻈﻮرش ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﺑﻮدن از دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﺧﺪاﺷﻨﺎس اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آﯾﺎت  ۳-۲ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﺮد ﻣﺘ ّﻘﯽ
از ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و راﺳﺖﮐﺮدار از ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮن ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دام ﺻﯿﺪ
ْﺲ ﺧﻮد ﺗﮑﻠﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﺮارت ﭼﺎﻻک اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و داور رﺷﻮه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻮای ﻧَﻔ ِ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن آن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ «.رﻫﺒﺮان ﻓﺎﺳﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ )»ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ«( ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﺷﺮارت
ورزﻧﺪ.
ﺖ ﺑﺪﺗﺮ «.اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺎه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ رود ،ﺑﺎ او ﺿﺪﯾﺖ
آﯾﮥ » :۴
ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و راﺳﺖﮐﺮدار ِ اﯾﺸﺎن از ﺧﺎرﺑﺴ ْ
ِ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ» .روز ِ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎﻧﺖ و روز ِ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻻن اﺿﻄﺮاب اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.ﭘﺲ آن دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﻣﺪن

دﺷﻤﻦ را ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ روزش ﺑﻪ زودی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﺠﺎزات در راه اﺳﺖ.

ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان
دﻫﺎن
ِ
ﺣﺎل ،ﻣﯿﮑﺎه از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﮐﻮی و ﺑﺮزن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽرﺳﺪ .آﯾﮥ » :۵ﺑﺮ ﯾﺎر ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪار و ﺑﺮ دوﺳﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﻨﻤﺎ و در ِ
آﻏﻮش ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﺎد و ﻓﺮﯾﺐ آنﭼﻨﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن –
ﺧﻮد را از ﻫﻢ
ِ

»ﻫﻢآﻏﻮﺷﺘﺎن« ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽرﺳﺪ .آﯾﮥ » :۶زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺪر را اﻓﺘﻀﺎح ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد و ﻋﺮوس ﺑﺎ ﺧﺎرﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺨﺺ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﮥ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ «.در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ،و ﻋﺮوس .ﭘﺲ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﺄﻫﻞ اﺳﺖ.
ِ
آﻏﻮش ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار«( .ﺣﺎل ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ
دﻫﺎن ﺧﻮد را از ﻫﻢ
ِ
ﻣﯿﮑﺎه ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﻋﺘﻤﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد )»در ِ
ِ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺪرش ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و دﺧﺘﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎدرش و ﻋﺮوس ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪاری از دﺧﺘﺮ ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎدر ﻗﺪ ﻋَﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯿﮑﺎه ﺣﺘﯽ اﯾﺸﺎن را دﺷﻤﻨﺎن
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺨﺺ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﮥ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﻣﯿﮑﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ :اﻧﺘﻬﺎی آﯾﮥ » :۶
ِ
دﺧﺘﺮان دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ آن دﺷﻤﻨﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ دل را ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎ ً در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﺧﺎﻧﻮاده دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﮑﺎه ﻓﺼﻞ  ۷ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ِ
اﻣﺮوزﺗﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮداﯾﺘﺎن.

آﯾﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺐ اﯾﻦ ﺿﺪﯾﺖ اﺳﺖ؟
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻣﯿﺪی ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺎه در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﺗﻮﺻﯿﻒﺷﺪه در آﯾﮥ  ۶اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ  ۳۶-۳۴:۱۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﺪﻧﺶ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ:
»ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارم .ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﺬارم ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ]ﺳﭙﺲ از ﻣﯿﮑﺎه  ۶:۷وام ﻣﯽﮔﯿﺮد[ .زﯾﺮا ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺨﺺ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﮥ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
آﻣﺪهام ﺗﺎ ﻣﺮد را از ﭘﺪر ﺧﻮد و دﺧﺘﺮ را از ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ و ﻋﺮوس را از ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮش ﺟﺪا ﺳﺎزم و
ِ

۳

در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﺷﻤﻨﺎن در ﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎرز وﺟﻮد دارد .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ
او ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺿﺪﯾﺖ اﺳﺖ .آﯾﮥ » :۳۵آﻣﺪهام ﺗﺎ ﻣﺮد را از ﭘﺪر ﺧﻮد  . . .ﺟﺪا ﺳﺎزم «.اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را از اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ راﺑﻄﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ اﯾﻤﺎﻧﺪار اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺪر ﭘﯿﺮو ِ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﭘﺴﺮ از او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺮو ِ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﭘﺪر از او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺮو ِ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎدر از او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﭼﺮا ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد؟
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،اول از ﻫﻤﻪ ،ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽِ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﻣﯿﮑﺎه ﺷﺎﻫﺪ
دﻟﯿﻞ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽِ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻟﺰوﻣﺎ ً ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ راﺳﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ِ
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪا ،ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ،و ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺟﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﻤﺘﻬﺎ
رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺪی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮی! ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ رو ﺑﻪ راه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮﯾﻢ!«
و دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ و ﻧﻘﻞﻗﻮﻟﺶ از ﻣﯿﮑﺎه اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﮔﺎر ﻣﯿﮑﺎه روزﮔﺎر ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻧﺒﻮد.
در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،اﯾﻦ ﺿﺪﯾﺖ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی ،اﯾﻦ ﺿﺪﯾﺖ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﺿﺪﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ ﻣﯿﮑﺎه درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدری اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟

ﻣﯿﮑﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻬﺎﻣﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ
ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﯿﮑﺎه ﺧﻮدش را ﭼﻮن ﻧﻤﺎدی از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻧﻤﺎدی از ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد را ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم ﺗﺎ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدری اﻣﯿﺪوار
دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ِ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدری اﻣﯿﺪوار ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ را از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن
واژﮔﺎن »دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ« و »ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺎه ﺑﺮای ﭼﻪ دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد؟ و ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦﻗﺪر ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ آﯾﺎت  ۹-۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ﻣﯿﮑﺎه ﺑﺮای ﭼﻪ دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦﻗﺪر ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟ ِ
ت ﺧﻮد
در اداﻣﮥ آﯾﮥ » :۶
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺨﺺ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﮥ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ« ﻣﯿﮑﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﻧﮕﺮاﻧﻢ و ﺑﺮای ﺧﺪای ﻧﺠﺎ ِ
ِ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻢ و ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد« )آﯾﮥ  .(۷ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﺛﻤﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ راﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
درﺑﺎرۀ ازدواج ،اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﺣﺘﺮام ،ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ،و ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ.
ﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟ ِ
اﻣﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﯿﮑﺎه ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟ ِ
ﺑﻨﮕﺮد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯿﮑﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادم ،ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺪر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪﺟﺎ آوردم .اﮔﺮ
۴

اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود دﻟﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ «.آﯾﺎ ﻧﮕﺮش اﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟
ﺧﯿﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﻧﮕﺮش ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ِ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﮑﺎه در آﯾﺎت  ۸و  ۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽاش ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮا ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟
ای دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺎدی ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﻔﺘﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﯾﻬﻮه ﻧﻮر ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻏﻀﺐ ﯾﻬﻮه را
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهام ﺗﺎ او دﻋﻮی ِ ﻣﺮا ﻓﯿﺼﻞ ﮐﻨﺪ و داوری ﻣﺮا ﺑﻪﺟﺎ آورد .ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آورد و
ﻋﺪاﻟﺖ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.

از آﻧﭽﻪ اﺑﺘﺪای آﯾﮥ  ۹ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ» :ﻏﻀﺐ ﯾﻬﻮه را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهام «.ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺎه اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ وی ﮔﻨﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ .او
در آﯾﮥ  ۸ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺶ )ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮش( ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺎدی ﻣﻨﻤﺎ «.ﭘﯿﺮوزیات را ﺑﻪ ُرﺧﻢ ﻣﮑﺶ! و در
ﻣﯿﺎﻧﮥ آﯾﮥ  ۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮی ِ ﻣﺮا اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و داوری را ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ،ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآورد» .ﻣﺮا ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻋﺪاﻟﺖ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﮑﺎه ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ .او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ او اﺳﺖ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺿﺪ او .ﺧﺪا او را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﺧﺪا از او رﻓﻊ اﺗﻬﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن و در اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ،ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺘﯽ ﺑﺲ
ﺣﯿﺮتآور ،ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻣﻌﻄﻮف
ﻣﯽدارد» .ﻏﻀﺐ ﯾﻬﻮه را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهام«.

ﭼﺮا اﯾﻦﻫﻤﻪ دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ؟
ﺣﺎل ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻢ :ﭼﺮا او دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽِ وی در اﺻﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه
ورزﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ِ ﺧﻮدش دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدری اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ
دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ ،اول از ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و در درﺟﮥ دوم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ .آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻣﺎن ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦﻗﺪر ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ؟
ﭘﺮﺳﺶ دوم :اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺷﻬﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ وﻗﺘﯽ در ذﻫﻦ ﺧﻮدش ﮔﻨﺎﻫﺶ آنﻗﺪر آﺷﮑﺎر
و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﺷﻬﺎﻣﺖ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟ »ای دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺎدی ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﻔﺘﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ  . . .ﺧﺪا داوری ﻣﺮا ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورد .ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻋﺪاﻟﺖ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ  ۷اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮑﺎه ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و
ﺑﺮ آن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و در واﻗﻊ در ﮐﻞ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .آﯾﺎت :۱۹-۱۸

۵

ث ﺧﻮﯾﺶ درﻣﯽﮔﺬرد .او ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽدارد ،زﯾﺮا
ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن را ﻣﯽآﻣﺮزد و از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻘﯿﮥ ﻣﯿﺮا ِ
ﻋﺼﯿﺎن ﻣﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
رﺣﻤﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد .او ﺑﺎز رﺟﻮع ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و
ِ
ﻋﻤﻘﻬﺎی درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ.

ﭼﻮن ﻣﯿﮑﺎه ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،در اوج دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ اﺳﺖ .او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ واﻗﻌﺎ ً ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ اﺳﺖ.
»ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ؟« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﺮﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﮥ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽات از اﯾﻦرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ و از ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻗﻮﻣﺖ
ﺧﺎص ﺧﺪای ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﯽﮔﺬری .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ِ

ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪن در ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدری اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ؟ وﻗﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪا ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﯿﺪ )آﯾﮥ  (۷و در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﺑﻪ دو ﭼﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﯿﺪ و ﻧﺪا ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﺪ و ﻻﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﺎ
ْﺲ ﻣﺎ
واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﻧﺎدان و ﺳﺎدهﻟﻮح ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧَﻔ ِ
ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ روحاﻟﻘﺪس ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﻨﺎﻫﻤﺎن ﺳﺎزد .ﻓﻘﻂ روحاﻟﻘﺪس ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدﻧﻤﺎن را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدی راﺳﺦ اﺳﺖ.
و ﺑﺎور دﯾﮕﺮﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و از ﺧﻄﺎﯾﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺧﺸﻤﺶ ﻓﺮوﮐﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺮور اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﺤﺒﺖ ورزد .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ دارﯾﻢ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ .آﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﭼﻘﺪر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻄﻮر در راﺳﺘﺎی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻖ دﯾﮕﺮی را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد واﻗﻒ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺸﺶ
ﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ و در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا
ﺧﺪا را ﻋﻤﯿﻘﺎ ً درک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ِ
ﭘﯽ ﻧﺒﺮﯾﺪ ،ﻋﻤﻖ ﮔﻨﺎه ﺧﻮدﺗﺎن را درک ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ دو اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺷﻬﺎﻣﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدری اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ
ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺧﻮدﻣﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺷﮑﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا »ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن را
ﻣﯽآﻣﺮزد!«

ﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ ،در ﻋﯿﺴﯽ ،ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
اﯾﻦ ﺷﻬﺎﻣ ِ
ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ روی ﺻﻠﯿﺐ اﻧﺠﺎم داد زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ِ اﯾﻦ دو ﻧﮕﺮش اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺮای ﻣﯿﮑﺎه ،ﻋﯿﺴﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻣﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ  ۵ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :و ﺗﻮ ای ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ  . . .از ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻗﻮم ﻣﻦ ،اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  . . .او ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد و در ﻗﻮت ﯾﻬﻮه ﮔﻠّﮥ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ« )ﻣﯿﮑﺎه  .(۴ ،۲:۵اﯾﻦ ﺷﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮ
ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻧﻬﺎد )ﯾﻮﺣﻨﺎ  (۱۱:۱۰و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن داد ،ﻣﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﮔﻨﺎﻫﻤﺎن )ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن رﻧﺞ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد( و ﻋﺰم ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا در
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن را واﺿﺢﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪﯾﻢ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ و آن ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً ﮐﺴﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺎه و ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺘﺎن
۶

دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آنﮔﺎه ،ﺑﺎ ﻗﺪرت روحاﻟﻘﺪس ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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