ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮدن ﺧﺪا )ﺑﺨﺶ اول(
دﻻﯾﻞ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ
ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ از دﻻﯾﻞ ﺣﻀﻮرم در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺷﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ روﯾﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﯾﺎ در دل ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﻪ زد:
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ را در ﻫﻤﮕﺎن ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ وﺟﺪ و ﺷﺎدی
اﻣﺘﻬﺎ ﮔﺮدد.

ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آرﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و آرﻣﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪی ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ دﻋﻮت ﺷﺪم و درﺑﺎرۀ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﺑﺎ واژۀ »ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق« روﺑﻪرو ﮔﺸﺘﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ  ۸:۲۶ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺬب آن ﺷﺪم» :اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ را ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ و ﺟﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ و ذﮐﺮ ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ«.
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ را در ﻫﻤﮕﺎن ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻫﻤﮥ
ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎره دو
اﻣﺎ دوﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ را ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎزم .ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽروﯾﺪ از ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﺷﺎدی در ﺧﺪا ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ
دﻟﯿﻞ اول و دوم در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
و ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو
ِ
ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮی ﺧﺪا و ﺷﺎد ﺑﻮدن در ﺧﺪا ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،او ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﺷﻤﺎ ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد» :ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،او ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻤﺎ ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ «.ﭘﺲ ﺑﺎ
ﻫﻤﮥ ﺳﺮودﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ و ﻫﻤﮥ ﻋﻄﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺧﺪا را ﺟﻼل دادهاﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ،از او ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺎم ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ِ او اﺳﺖ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ارزش و ﺑﺴﻨﺪه ﺑﻮدن او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﯿﭻ رﻗﺎﺑﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﺮتآور اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﺳﺖ ،آن ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ،۱۹۷۰ ،۱۹۶۹ ،۱۹۶۸ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﺎری را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮدم .ﻣﯿﺎن ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺷﻮر و
اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮدن رﻗﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮرم در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ :ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﻮه ﯾﺨﯽ را آﺗﺶ زﻧﻢ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در
ذﻫﻦ دارم ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۲۴ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﺘﯽ  ۱۲:۲۴در اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎر واﻫﻤﻪ دارم .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﺰارم ﮐﻪ روزی ﻣﺤﺒﺘﻢ
»ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰوﻧﯽِ ﮔﻨﺎه ،ﻣﺤﺒ ِ

۱

ﺑﺮای ﺧﺪا و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺨﺸﮑﺪ ﯾﺎ ﯾﺦ ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺮدی در راه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮه ﯾﺨﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦرو،
ﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮد ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺳﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺎرﯾﮏ از روزﻫﺎی
ﺑﺮاﯾﻢ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﮔﻨﺎه ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺤﺒ ِ
آﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ،اﮔﺮ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۲۴را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آﯾﮥ  ۱۳ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ «.ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ
ت ﻣﻠﮑﻮت« ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ »اﯾﻦ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮی ِ ﻋﯿﺴﺎی ﭘﺎدﺷﺎه
ﺗﺎب آورد .آﯾﮥ ﺑﻌﺪی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و اﯾﻦ ﺑﺸﺎر ِ
ت ﻣﻠﮑﻮت در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺷﻮد ،آنﮔﺎه ،اﻧﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ «.ﺣﺎل ،آﯾﮥ ۱۲
ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ« »اﯾﻦ ﺑﺸﺎر ِ
ﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.اﻣﺎ
و  ۱۴را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺗﻨﺸﯽ را ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ »ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰوﻧﯽِ ﮔﻨﺎه ،ﻣﺤﺒ ِ
ت« ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺴﯿﺢ »ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آنﮔﺎه اﻧﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ«.
ت ﻣﻠﮑﻮ ِ
»اﯾﻦ ﺑﺸﺎر ِ

ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو آﯾﻪ ﺗﻨﺸﯽ وﺟﻮد دارد .دﻟﯿﻞ ﺣﺮﻓﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﺳﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت را ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺷﻤﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﺳﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺟﻬﺎن ﮐﻪ از اﻧﺠﯿﻞ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ
را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﻢ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،در آﯾﮥ  ،۹ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﻣﻦ ،از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت ﮐﻨﻨﺪ «.اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ،اﮔﺮ ﻣﺎ را در زﺣﻤﺎت و ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺸﺎرﺗﯽﻣﺎن ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ﻣﯽروﯾﻢ از ﻣﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ
اﺷﺘﯿﺎق ﻋﯿﺴﺎی
ﻣﻦ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﯾﻘﯿﻦ دارم :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮد ﺷﺪهاﻧﺪ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺸﺎرت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮ از ﺣﺮارت و ﺷﻮر و
ِ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ از اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۲۴و آﯾﺎت  ۱۴-۹درک ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻬﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻣﯿﺎن ﮐﻞ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﺦ ﺳﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ آنﻗﺪر ﮔﺮم و ﭘﺮ از ﺣﺮارت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﯿﺴﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪی ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ و دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮرم در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮه ﯾﺨﯽ را آﺗﺶ زﻧﻢ .ﻣﻦ ﯾﮑﺒﺎر در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدم و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮﻋﻈﻪ دﺧﺘﺮی ﺷﺶ ﯾﺎ ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ دﯾﺪم «.و ﻣﻦ
ﭼﻘﺪر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮم وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧُ
ﺮدﺳﺎﻻن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎﯾﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،آن دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﻏﺬی
ِ
در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ در آن آدﻣﮑﯽ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﮐﻮه ﯾﺦ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎم »ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻮﻟﯿﺲ« ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .در
ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﺮهای وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﺑﺮ ﮐﻮه ﯾﺦ ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﻬﺎی آﺧﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد داﻧﺸﮑﺪۀ ﺷﻤﺎ
ﯾﺎ ﺷﻬﺮ آﺳﺘﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻮﻟﯿﺲ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﻮه ﯾﺦ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ
اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﺸﮑﻨﺪ ،ﯾﺦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس از زﻣﺎﻧﻬﺎی آﺧﺮ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪی ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻮﻟﯿﺲ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس در ﺷﻬﺮ آﺳﺘﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ
زﯾﺮ ﮐﻮه ﯾﺦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎرهای وﺟﻮد ﻧﺪارد! اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﻮر و ﺣﺮارت دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آن ﮐﻮه ﯾﺦ را
آﺗﺶ زﻧﻨﺪ ،ﺣﻔﺮهای ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻی داﻧﺸﮑﺪۀ ﺷﻤﺎ ،در ﺑﺎﻻی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،و ﺣﺘﯽ در ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺸﻌﻠﻢ را ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮم.
ﺳﭙﺮﺟﻦ در ﮐﻠﯿﺴﺎی »ﺧﯿﻤﮥ ﮐﻼنﺷﻬﺮ« در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ
ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،وﻗﺘﯽ ا ِ
ِ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺮا ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢﻧﻮرﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ِ

۲

ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻌﻠﻪور ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮم اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز ﻣﺸﻌﻞ ﮐﻢﻧﻮری را ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪام ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ.

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم :ﺷﺎﻟﻮدهای را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن
ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﺷﺎﻟﻮده و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﮐﺎر ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا و ﺷﻮر و
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای آن ﺟﻼل ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ دو ﭘﯿﻐﺎم دارم :ﯾﮑﯽ ﺑﺮای اﻣﺮوز و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻓﺮدا .ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوز زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮدا ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن
اﺳﺖ.
زﯾﺮﺑﻨﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ،ﺑﺮ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺧﺪا ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش
ﺑﻮدن ﺧﺪا رﯾﺸﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ – اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎب آورد – ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪاﻣﺤﻮر
را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺧﺪاﻣﺤﻮر
ِ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽِ ﺧﻮدش ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را دارد
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ و آن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪا ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ارزش ﺑﻨﻬﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﺪا ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ او ﺧﻮدش را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ارزش ﻣﯽﻧﻬﺪ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻟﺬت
ﻋﺎﻟﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا را از ﺧﺪا درﯾﻎ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻟﻮده و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ درﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازم ﮐﻪ ﺷﺎدی ﺧﻮد را در ﺧﺪا ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﺟﻮﯾﺎ ﺑﻮدن ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺟﻼﻟﺶ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ
ﺑﺠﻮﯾﺪ.

ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﻼﻟﺶ اﺷﺘﯿﺎق دارد
ﻣﻄﻠﺒﻢ را ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﯾﮏ روﯾﺪاد آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ :ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﯾﺎ ﻧُﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در داﻧﺸﮑﺪۀ وﯾﺘﻮن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮑﺪهای ﮐﻪ ﺧﻮد در آن درس
ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدم و اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﺎﻻر ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ و آﺑﯽرﻧﮓ و آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻠﭽﺮاغ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﻦ
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺨﻨﺮان اﯾﺴﺘﺎدم و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺟﻼل دﻫﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ از ﺧﻮدش ﻟﺬت ﺑﺮد «.ﻫﻤﮥ دوﺳﺘﺎﻧﻢ
ﮐﻪ در ردﯾﻔﻬﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آه! او در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺗﺎ در داﻧﺸﮑﺪهای ﮐﻪ ﺧﻮد در آن درس
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ دﺳﺘﻪ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ آب داد .ﺣﺎل ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻧﻘﻞﻗﻮل
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را از »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ وِﺳﺖ ﻣﯿﻨِﺴﺘﺮ« اراﺋﻪ داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﺪا «.ﺑﺮای

اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺎﻟﺸﺎن آﺳﻮده ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺘﻢ اداﻣﻪ دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻨﻈﻮرم ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻨﻈﻮرم ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ :ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺟﻼل دﻫﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ از ﺧﻮدش ﻟﺬت ﺑﺮد.
ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﮥ ﯾﮏ ﻣﺒﺸﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪم .ﭘﺪرم ،ﺑﯿﻞ ﭘﺎیﭘﺮ ،از ﻫﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدم ،اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۳۱:۱۰را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ» :ﺧﻮاه
ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺧﻮاه ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺧﻮاه ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﮑﻨﯿﺪ «.اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﻨﯿﺪم ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﮐﺎری را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮدش

اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺴﺘﻨﻢ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا در زﯾﺴﺘﻦ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮدش رﯾﺸﻪ دارد.
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﺴﯽ از ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽِ روزﻫﺎی ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورد» :ﺧﺪا ﺧﻮدش را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎ

دوﺳﺖ دارد و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﻣﺤﺒﺖ او ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ «.ﻫﺮﮔﺰ در ﻫﯿﭻ
ﮐﻼﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪای را ﻧﺨﻮاﻧﺪهام و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽﻣﺎن در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪی
ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ِ ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ﻫﯿﺠﺎنزده ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﺪاﻣﺤﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎنزده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻫﯿﺠﺎن دارد.
۳

در دﻧﯿﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮر ،دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﺰت ﻧَﻔ ْﺲ و ﺧﻮدﺑﺎوری ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺟﻮﯾﻨﺪۀ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻫﻢ در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ در ﭘﯽ آن ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺷﻤﺎ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻪاﯾﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﺪاﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎ را ﺗﮑﺎن ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا را ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮﺟﻼل ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼﻟﺶ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد ،او ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﻓﺮازد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
اﺷﺘﯿﺎق ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ .اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ در ﺷﻬﺮ آﺳﺘﯿﻦ و در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽِ ﺷﻮر و
ِ
ﻣﻦ اﮐﻨﻮن در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهام ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﯾﺎد دارم در ﺳﺎل  ،۱۹۷۶در داﻧﺸﮑﺪۀ »ﺑِﺘِﻞ« در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ دو ﺗﺮم ،رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادم و ﭼﻬﺎرده آﯾﮥ اول از آن را آﯾﻪ
ﺑﻪ آﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﻢ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در آﯾﺎت  ۱۴ ،۱۲ ،۶ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻓﯿﺾ ﺧﻮد«.
ﺟﻼل
ﺳﺘﺎﯾﺶ
»ﺧﺪا ﻣﺎ را ﭘﯿﺶ از ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺎﻟﻢ در او ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﻣﺎ را از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ او را ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺮای
ِ
ِ
ِ
او ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﭼﺮا؟ ﺗﺎ ﺟﻼل و ﻓﯿﻀﺶ ﺳﺘﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﻮد .ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻼل دادن ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻼل دادن ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزۀ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻼل دادن ﺧﺪا اﺳﺖ .ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽِ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا اﺳﺖ و روزی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺘﻨﺘﺎن ،ﺑﻪ واﻗﻊ ،در ﺟﻼل ﺧﺪا در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﯾﺪ
اﺷﻌﯿﺎ » :۶:۴۳ﭘﺴﺮان ﻣﺮا از ﺟﺎی دور و دﺧﺘﺮاﻧﻢ را از ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎور .او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪم«.
ﺧﺪا ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮدش از ﻣﺼﺮ رﻫﺎﯾﯽ داد
»ﭘﺪران ﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮ را در ﻣﺼﺮ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺜﺮت رﺣﻤﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد درﯾﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺮ ﻗُﻠﺰُم ،ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت داد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﺪ« ﻣﺰﻣﻮر .۸-۷:۱۰۶

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺧﺪا درﯾﺎی ﺳﺮخ را ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت داد ﺗﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد .آن ﻗﺪرت ﺗﺎ ارﯾﺤﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ
و ﻓﺎﺣﺸﻪای را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺷﯿﭙﻮر آﻣﺎده ﮔﺮدﻧﺪ ،آن ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم و آوازۀ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ «.آن زن و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﺪاﻣﺤﻮر اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و از ﻫﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮد ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ رﺣﻢ ﻧﻤﻮد
ﺧﺪا ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﺗﻘﺼﯿﺮات ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮔﺬﺷﺖ .ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻃﻐﯿﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ .آنﮔﺎه ،ﮔﻔﺘﻢ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﺮ آﻧﻬﺎ رﺣﻢ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮔﺮدم«.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر داوری ﺑﻪ ﺑﺎﺑِﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل رﺣﻤﺘﺶ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد .او ﻋﺮوﺳﺶ را ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﻃﻼق ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .وﻟﯽ ﭼﺮا؟ اﻧﮕﯿﺰۀ دل ﺧﺪا ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۴۸ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ،ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻔﻘّﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺴﺎزم .اﯾﻨﮏ ،ﺗﻮ را ﻗﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺮه و ﺗﻮ را در ﮐﻮرۀ ﻣﺼﯿﺒﺖ آزﻣﻮدم .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذات ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذات ﺧﻮد،
اﯾﻦ را ﻣﯽﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺷﻮد و ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد «.اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺧﺪا ﺑﺮای رﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ،
اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ ﺧﺪاﻣﺤﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۴

ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا آﻣﺪ و ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺟﺎن ﺳﭙﺮد
دﻟﯿﻞ آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ وه ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﮑﻮه را از ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱۶:۳ﻧﻘﻞﻗﻮل ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﻐﺎم
اﻣﺮوز ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزم و آﻧﭽﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آن
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎ از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮدهاﯾﺪ ،دو ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺖ راﺳﺘﯽِ ﺧﺪا ،ﺗﺎ
اﻣﺎ ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ؟ ﭼﺮا او آﻣﺪ؟ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ،۸:۱۵ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آﻣﺪ» :ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺎدم ﺧﺘﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬ ِ

وﻋﺪهﻫﺎی اﺟﺪاد را ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﺎ اﻣﺘﻬﺎ ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺖ او «.ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن آﻣﺪ ،ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و
ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﺪرش را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺟﻼل دﻫﯿﺪ .او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺪرش آﻣﺪ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽِ آﻣﺪﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻼل

ﭘﺪرش« و ﺟﻼل ﭘﺪرش ،در وﻓﻮر رﺣﻤﺖ ،ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ،۳ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ» :ﺧﺪا ﻣﺴﯿﺢ را از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻔﺎره ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﻮن او ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا
را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد .او ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد .او ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ از
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﭼﻮن زﻧﺎ و ﻗﺘﻞ داوود ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﮔﻨﺎﻫﺎن داوود ﮔﺬﺷﺖ و او در ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را آزردهﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺰ در اﻋﻤﺎق وﺟﻮدش از اﯾﻦ آزردهﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﺎدل ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﮕﺬرد و
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺎﻫﺎن داوود ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا از آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ .ﺧﺪا در ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﻣﻘﺪﺳﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻣﯽﮔﺬرد .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآورد ﮐﻪ» :ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯽ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ
ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﯽ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎاﻧﺼﺎف ﺑﺎﺷﯽ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﯽ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ؟« ]اﮔﺮ ﻫﺮ
ﻗﺎﺿﯽ در ﺷﻬﺮ آﺳﺘﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﻮدکآزار ،ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ﺟﻨﺴﯽ ،ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻞ را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،از ﻣﺴﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮﮐﻨﺎر
ﻣﯽﺷﺪ[ .ﺗﻮ ﻫﺮ روز از ﺗﻘﺼﯿﺮات ﻣﯽﮔﺬری .ﭘﺲ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟«
گ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﺒﺨﺸﺪ؟ ﻣﺴﯿﺢ آﻣﺪ ﺗﺎ در
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰر ِ
ﺻﻠﯿﺐ راه ِ
ﻧﺠﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ .ﻧﺠﺎت ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ،ﺧﺪا را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ
ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد؟ آری ،ای ﺟﻤﺎﻋﺖ! ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،او ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﺮا ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و وﻗﺘﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﭼﮑﺎر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن ﮐﺎر را ﺑﻪﺟﺎ آورﯾﺪ.
دوم ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن » :۹:۱آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻫﻼﮐﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻼل ﻗﻮت او
ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﻮد ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﮥ اﯾﻤﺎﻧﺪاران از او ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﻨﺪ در آن روز «.آﯾﺎ اﯾﻦ دو ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ؟ او ﻣﯽآﯾﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﯾﺪ ﺗﺎ در
ِ
ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﻮد ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮔﺮدد .اﮔﺮ اﮐﻨﻮن ﻋﯿﺴﯽ را ﺟﻼل ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ
ﺗﺎ در
ِ
ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق وﺟﻮدﺗﺎن و در دل و ﻓﮑﺮﺗﺎن آﺗﺶ اﻓﺮوزد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را آﻣﺎدۀ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻋﯿﺴﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺎری اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ او ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎﻣﺶ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در او ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﯾﯿﺪ و او را ﺟﻠﻮهﮔﺮ
ﺳﺎزﯾﺪ.

۵

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺧﺪا را ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزﯾﻢ
او را ﺑﺰرگ ﺳﺎزﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ .ﺷﻤﺎ ﻓﺮق اﯾﻦ دو ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮐﺎر ﺗﻠﺴﮑﻮپ و ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻫﺮ
دو ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺰرگ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺰرگ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺰرگﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﺗﻠﺴﮑﻮپ
ﻋﺪﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ وﺳﻌﺖ ﺗﺼﻮرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن ﻋﻈﻤﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
وﺟﻮد ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ.
ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ در آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .وﻟﯽ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻪ آن
اﻧﺪازهای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺰرﮔﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﻨﺪ و ﺳﻮزان! ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻧﺨﯽ از اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻠﺴﮑﻮپ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد و ﭼﺸﻢ ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ »ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺰرگﺗﺮ از زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ از زﻣﯿﻦ «.ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺪا ﺻﺎدق اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا را در داﻧﺸﮑﺪهﺗﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﻣﻦ درﺑﺎرۀ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽاش ﻓﺮدا ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﺪاﻣﺤﻮر اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارم ﭘﯿﻐﺎﻣﻢ را ﺑﺎ آن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﻮدن ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﺷﺎره ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﺪاﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﺧﺪاﻣﺤﻮر ﺑﻮدﻧﺶ رﯾﺸﻪ و ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺪاﻣﺤﻮر
ِ
را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام و در ﮐﻨﺎرش اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻼم ﺧﺪا در رﺳﺎﻟﮥ اول
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۵:۱۳ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد «.ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﮥ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﻧﻔﻊ
ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ دروﻏﮕﻮﯾﯿﺪ «.اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﺳﻌﯽِ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺪا در ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﺎری ﻃﻠﺒﯿﺪن از ﺳﯽ .اِس .ﻟﻮﯾﯿﺲ
ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ را در ﺳﯽ .اِس .ﻟﻮﯾﯿﺲ ﯾﺎﻓﺘﻢ .اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎب »ﻣﺸﺘﺎق ﺧﺪا« را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﻞﻗﻮل را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ .او ﺗﺎ
ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﯽﺧﺪا ﺑﻮد و از ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﯿﺰار .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ واژﮔﺎن در ﻣﺰاﻣﯿﺮ روﺑﻪرو ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﺪ« ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در واﻗﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮا ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﺮا ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﺪ «.او ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس آﺷﻨﺎ ﺑﻮد و
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺰاﻣﯿﺮ اﻟﻬﺎم اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ آن آﯾﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﻞﻗﻮﻟﯽ
اﺳﺖ از ﮐﺘﺎب »ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺰاﻣﯿﺮ« اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ ،ﺧﺪا ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯽ .اِس .ﻟﻮﯾﯿﺲ راه ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ آن ﻣﻼﻗﺎت اﺳﺖ:
ﻋﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ درﺑﺎرۀ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدن ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺳﺘﻮدن ﺧﺪا ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،از ﭼﺸﻤﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻤﻮدن ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ،و ﯾﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﺎدن ﺷﮑﻠﯽ از ﺳﺘﻮدن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﻫﻤﮥ ﻟﺬت ﺑﺮدنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﺟﻮش ،ﺧﻮد را در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺘﻮدن و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻤﻮدنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﮥ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺎﺷﻘﺎن دﻟﺪاران ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻨﺪ؛
ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﺎن ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻨﺪ؛ راهﭘﯿﻤﺎﯾﺎن دﺷﺖ و ﺻﺤﺮا را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎزی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از وﺿﻊ ﻫﻮا ،ﺷﺮاب ،ﻏﺬاﻫﺎ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،اﺳﺒﺎن ،داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮔﻠﻬﺎ ،ﮐﻮهﻫﺎ،
ﺗﻤﺒﺮﻫﺎی ﻧﺎﯾﺎب ،ﺣﺸﺮات ﮐﻤﯿﺎب ،و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻤﻮاره راﯾﺞ اﺳﺖ .اﺻﻞِ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﺘﻮدن ﺧﺪا

۶

ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺤﮑﺎﻧﻪ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺧﺼﻮص واﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق
اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ از ﺳﺘﻮدن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺮورﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺳﺘﺎﯾﺶ آن ﺑﺎزاﯾﺴﺘﯿﻢ.

ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺟﻤﻼت اﺻﻠﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ:
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ از ﺳﺘﻮدن ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ از آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﻣﺴﺮورﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎدی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺮاز ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ ً از
روی ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﯽوﻗﻔﻪ در ﻣﺪح زﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎدی و ﺳﺮور اﺑﺮاز ﻧﺸﻮد ،ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ راهﮔﺸﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮازد و ﻫﻢ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
رواﻟﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ؟ او ﺑﺎﯾﺪ آن ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ در
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ِ ﺧﺪا اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺧﺪا ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺮ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت ،و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
را در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮدش را از ﺷﻤﺎ درﯾﻎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﺻﻼ ً ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺰار ﻣﯽﺑﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻮدش
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ و در ﮐﻨﺎرش ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻧﺒﺨﺸﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ دوﺳﺖ دارد.
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ ورزد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﺷﺎدی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻮﯾﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ از او ﻟﺬت
ﺑﺒﺮﯾﺪ ،آن ﺷﺎدی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن را در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا اﺑﺮاز دارﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدیﺗﺎن را ﺑﺎ ﺳﺘﻮدن او ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ؟ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻃﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﯾﺘﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ دوﺑﺎره ﺗﮑﺮارش ﮐﻨﻢ؟ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
اﺳﺖ و ﺑﺎور دارم ﮐﻪ اﺳﺎس ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮدِ ﺧﺪا اﺳﺖ» .ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﯿﺎت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﻮﺧﺖ .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﻟﺬﺗﻬﺎ ،ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد« )ﻣﺰﻣﻮر  .(۱۱:۱۶ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﺎدی و
ﺧﻮﺷﯽِ ﻣﺎ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ ﻟﻮﯾﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا اﺑﺮاز ﻧﮑﻨﺪ ،ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ ِ
ﻣﺤﺪودی اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﺧﺪا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮا ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﺪ .در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﺪ .در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ .در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮﺗﺮ از
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ «.اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺘﻦ و اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدن و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮدن
اﻣﺮی ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،او ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻤﺎ ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮدا را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮردش دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﻓﺮدا ﻧﯿﺰ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺪا
ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻤﺎ ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻤﺎ در او و ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺘﻦ او در ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺶ و ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﭘﺲ رﺳﺎﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽِ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽِ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ و ﻗﺼﺪم اﯾﻦ
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اﺳﺖ ﻓﺮدا در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪﺟﺎ آورﯾﺪ و ﭼﺮا در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ْ رواﺑﻂ ﺷﻤﺎ ،داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺷﻤﺎ،
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻤﺎ ،و اﺑﺪﯾﺖ ﺷﻤﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com
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