ﭼﺮا ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﺑﻪ آﯾﮥ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻼل ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺮدد
اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪای اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آرزوﻣﻨﺪم ﺧﺪا در زﻣﺎﻧﮥ ﻣﺎ آن را از زﺑﺎن واﻋﻈﺎﻧﺶ
ﺟﺎری ﺳﺎزد ،آنﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و وﻗﺎر ِ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .دوم ،ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﮑﺸﻢ ،ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﻮم ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس درک ﻧﻤﻮدهام ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻼل ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻼل ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪای ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را وﺟﺪ و ﺷﺎدی ِ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ.

ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهای از ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و وﻗﺎر ِ ﺟﻼل ﺧﺪا اﺳﺖ
ﺟﺮج واﯾﺖ ﻓﯿﻠﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﯽاش را وﻗﻒ آن ﻧﻤﻮد و ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪای ﻧﺠﺎت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را در ﻫﺮ
دو ﺳﻮی اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ .آرﻧﻮﻟﺪ داﻟﯿﻤﻮر ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﺟﺮج واﯾﺖ ﻓﯿﻠﺪ را ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد ،ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺣﯿﺮتآوری ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﮥ واﯾﺖ ﻓﯿﻠﺪ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .آن ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎران ﺑﺮ
ت ﺗﺒﺪﯾﻞﯾﺎﻓﺘﮥ زﻣﺎﻧﮥ واﯾﺖ ﻓﯿﻠﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و آرزو ﮐﺮد ﮐﻪ
زﻣﯿﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ و آن ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺑﺎ ﮔﻠﻬﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .داﻟﯿﻤﻮر ﺑﺮ آن ﺑﺮﻫﻮ ِ
ﺧﺪا ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .آرزوی ﻗﻠﺒﯽ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ از واﻋﻈﺎﻧﯽ ﭼﻮن واﯾﺖ ﻓﯿﻠﺪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﻨﺪ .ﮔﻔﺘﺎر او ﻣﺮا
ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آرزوﯾﻢ را ﺑﻬﺘﺮ اﺑﺮاز دارم ،آرزوﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ،ﻧﺴﻠﯽ از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ واﻋﻈﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ و در
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آری  . . .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ َﺳﺮ ِ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ  . . .ﻣﺮدان ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮادی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ اﯾﺸﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﻮی در ﮐﻼم ﺧﺪا ﮐﻪ ﺣﺲ ﻋﻈﻤﺖ ،اﺑﻬﺖ ،و ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دل و ﻓﮑﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻈﯿﻢ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﯿﺾ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧَﻔ ْﺲ ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازیﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ اﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آﯾﻨﺪ ،ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر و ﺷﻬﺎدات دروغ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎﻗﺸﺎن ﺗﻤﺠﯿﺪ و
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪن از ﺳﻮی دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ارﺑﺎﺑﺸﺎن اﺳﺖ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺖ داوری ﭘﺮاﺑﻬﺖ او ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن
ﻣﺮداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دل ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎص و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ،روحاﻟﻘﺪس را
ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﺸﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺷﺎﻫﺪ آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻮاﻫﻨﺪ
۱

ﺑﻮد.

ﻗﻮی در ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻈﯿﻢ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﯿﺾ ،ﻣﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺠﯿﺪ و
ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﺷﮑﺴﺘﻪدل ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ،و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻈﻤﺖ ،اﺑﻬﺖ ،و ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا .داﻟﯿﻤﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﯾﺖ ﻓﯿﻠﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻧﻤﻮدن اﻋﻼم ﮐﻼم ﺧﺪا اﺳﺖ آن زﻣﺎن ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن ﺻﺮﻓﺎ ً ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن اﻋﻼم ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺣﺲ ﻋﻈﻤﺖ و اﺑﻬﺖ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺗﺮاود .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در زﯾﺮ اﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره در ﭘﺮﺗﻮ ِ ﻧﻮر ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪۀ ﻋﻈﻤﺖ و اﺑﻬﺖ ﺧﺪا در ﮐﻼﻣﺶ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮔﺮدد .واﯾﺖ ﻓﯿﻠﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﯾْﺪ ﺟﻮﻧﺰ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﯽ ﺳﺎل در ﮐﻠﯿﺴﺎی وِﺳﺖ ﻣﯿﻨِﺴﺘﺮ در ﻟﻨﺪن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺠﺴﻢ اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺟﯽ .آی .ﭘ َﮑﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۴۹-۱۹۴۸و در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ در ﻟﻨﺪن ،ﻫﺮ
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ﻏﺮوب ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﮥ ﻟﻮﯾﺪ ﺟﻮﻧﺰ ﮔﻮش ﻣﯽﺳﭙﺎرد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪای را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد« )ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم درﺑﺎرۀ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و آن را ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﮥ راﺳﺘﯿﻦ ﮔﻮش
ﻧﺴﭙﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﻣﻮﻋﻈﮥ راﺳﺘﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﯿﺎری در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ( .ﭘ َﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آن ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎ »ﻣﺜﻞ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ،
او را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  . . .و ﻣﻮﻋﻈﮥ او ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ۲«.ﻫﺪف واﯾﺖ ﻓﯿﻠﺪ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد .آه! ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا واﻋﻈﺎن ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺲ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﺣﺲ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و وﻗﺎر ِ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن
واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺪا ،دﭼﺎر ﺷﻮک روﺣﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را آرزوﻣﻨﺪم .آرزوﻣﻨﺪم ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﺰاران واﻋﻆ ﺷﮑﺴﺘﻪدل و ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰاﻧﺪ ،واﻋﻈﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﺲ ﻋﻈﻤﺖ و اﺑﻬﺖ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻈﻤﺖ و اﺑﻬﺖ و ﻗﺪوﺳﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﮑﺸﻮف اﺳﺖ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ
ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ ،از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻫﺮ اﻣﺖ ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﻟﺸﮑﺮ ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ دروﻏﯿﻦ ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ،ﺑﺮ ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻦﻟﺮزۀ
درﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻬﮑﺸﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﻘﺮر داﺷﺖ و درﯾﺎﭼﮥ آﺗﺶ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ۳ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدن ﺟﻼﻟﺶ اﻣﺮی ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ و
ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﺮگ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ رﺳﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎ در زﯾﺮ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﺪا
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺪوس اﺳﺖ و ﮔﻨﺎه ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ زﻧﻨﺪه و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ و ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ
و زﻧﺪﮔﯽِ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺎ و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی در ﮐﻠﯿﺴﺎ و در اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﻪ .اﮔﺮ
ﻣﻮﻋﻈﮥ ﻣﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽِ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﻮدک؟ رادﯾﻮ؟ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن؟
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ؟ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد؟

ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺮدد )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ۸:۱۳؛ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  (۹:۱و ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺘﯽ  (۴۱:۲۵ﺗﺎ اﯾﻦ دو ﻣﻬﻢ در
ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﻮﻋﻈﻪ آن زﻣﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ردای واﻋﻆ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻋﯿﺴﯽ آﻏﺸﺘﻪ و ﺑﺎ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ دوداﻧﺪود ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ آن رداﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن را ﺑﻪ واﻋﻈﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺳﻒآور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ،در ﺻﺪای ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺸﺮان ،اﺛﺮی از وﺣﺸﺖ ﺻﻠﯿﺐ و وﺣﺸﺖ ﺟﻬﻨﻢ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﺸﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺎ را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻠﺐ ﻗﺪرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻬﻨﻢ را اﺳﻄﻮره ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،آن را در ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ دﻧﯿﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺟﻬﻨﻢ آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ارزﺷﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

۴

ﺣﺲ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و درﺑﺎرۀ
آه ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺧﺪا را ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ از ْ
ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ و ﮔﻨﺎه و ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺰ از ﺟﺪﯾﺖ و ﮐﻮﺷﺎﯾﯽ ﻻزم آﮐﻨﺪه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦرو ،ﺷﺎدی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﺳﺮ ﺳﻮزن اﺳﺖ.
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﺧﻮد را ﻏﺮق دیویدی ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎی ﺻﺪ و ﻫﻔﺖ اﯾﻨﭻ و ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺗﻠﻔﻨﻬﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﮔﺮم ﭘﺮﺳﺘﺸﻬﺎی ﺳﺒﮏﺳﺮاﻧﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻗﯿﻘﺎ ً در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از داﻣﻨﻪدارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت اﺻﻠﯽِ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪان ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ  . . .ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دل و ﻓﮑﺮ و زﺑﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ

ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در راه ﷲ ﺟﻬﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم و ﻣﺬﻫﺐ ﷲ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد ۵«.اﯾﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻠﻨﯽ ،ﺑﻤﺐﮔﺬاریﻫﺎی اﻧﺘﺤﺎری
را ﻣﺒﺎرک ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﻓﻼﻓﻞﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را راه ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
در آن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ِ ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮ روح و ﺟﺎن ،در اﯾﻦ ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻢرﻧﮓ و ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﻣﺪارس اﻟﻬﯿﺎت و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺟﻮان را
۲

ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ» «.ﮔﻞ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﮔﻞ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ» «.ﺳﺮ ﻣﺮدم را ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ «.ﺣﺎل ،ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮔﻞ ﮔﻔﺘﻦﻫﺎ و ﮔﻞ ﺷﻨﯿﺪنﻫﺎ روح ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ »اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ
از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ آﯾﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ آن را ﻫﻼک ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻫﻼک ﮐﻨﺪ آن را درﯾﺎﺑﺪ«
)ﻣﺘﯽ » .(۲۵-۲۴:۱۶اﮔﺮ ﭼﺸﻢ راﺳﺘﺖ ﺗﻮ را ﺑﻠﻐﺰاﻧﺪ ﻗَﻠﻌﺶ ﮐﻦ و از ﺧﻮد دور اﻧﺪاز ،زﯾﺮا ﺗﻮ را ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎﯾﺖ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدد از
آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺖ در ﺟﻬﻨﻢ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد« )ﻣﺘﯽ » .(۲۹:۵ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺷﻮد« )ﻟﻮﻗﺎ
» .(۳۳:۱۴اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و زن و اوﻻد و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺣﺘﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دﺷﻤﻦ ﻧﺪارد ،ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد«
)ﻟﻮﻗﺎ » .(۲۶:۱۴ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻦ و ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎنْ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ« )ﻣﺘﯽ » .(۲۲:۸ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣُﻘﺪم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ﻏﻼم ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﺷﺪ« )ﻣﺮﻗﺲ » .(۴۴:۱۰از او ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻼک ﮐﺮدن روح و ﺟﺴﻢ در ﺟﻬﻨﻢ« )ﻣﺘﯽ » .(۲۸:۱۰ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ  . . .ﻟﮑﻦ ﻣﻮﯾﯽ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ درﯾﺎﺑﯿﺪ« )ﻟﻮﻗﺎ .(۱۹-۱۶:۲۱
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ» :ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ ﻋﯿﺴﯽ .ﺳﺮﺷﺎن را ﮔﺮم ﮐﻦ!«
و ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺟﻮان ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ای ﮐﺸﯿﺶ ﺟﻮان ،ﻫﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه در اﻧﺠﯿﻠﻬﺎ ﻧﺒﺎش .ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ!« از
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻦ ،ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺑﯽﻋﻘﻠﯽِ روزاﻓﺰون اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻼل ﺧﺪا
ﺣﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل ﺧﺪا و ﻃﺮز ﻓﮑﺮﺗﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻼل ﺑﯿﺪار ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای آن ﺟﻼل زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﺎور ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻼل ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﺟﻼل ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و آن ﺟﻼل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد.
از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دل و ﻓﮑﺮ ﺧﺪا را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺟﻼل ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺪا و
درﺧﺸﺶ ﮐﻤﺎﻻت ﺑﯽﺷﻤﺎر او اﺳﺖ .ﺧﺪا در ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﮑﺸﻮﻓﺶ و در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽِ آن ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﻼﻟﺶ را آﺷﮑﺎر و آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
•

او از ﭘﯿﺶ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد )اﻓﺴﺴﯿﺎن .(۶:۱

•

او ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ )اﺷﻌﯿﺎ .(۷:۴۳

•

او اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ )ارﻣﯿﺎ .(۱۱:۱۳

•

او ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮد ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﺼﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ )ﻣﺰﻣﻮر .(۸:۱۰۶

•

او ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را از ﺗﺒﻌﯿﺪ آزاد ﺳﺎﺧﺖ )اﺷﻌﯿﺎ .(۱۱-۹:۴۸

•

او ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺧﺪا را ﺑﺮای ﺟﻼﻟﺶ ﺑﺴﺘﺎﯾﻨﺪ )روﻣﯿﺎن .(۹:۱۵

•

او ﻗﻮﻣﺶ را ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﻨﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای ﺟﻼل او ﺑﻪﺟﺎ آورﻧﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۳۱:۱۰

•

او ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﯿﺴﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﮕﺎن در ﺟﻼﻟﺶ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﯾﻨﺪ )دوم ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن .(۱۰-۹:۱

ﭘﺲ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ» :در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ،ﺟﻼل او را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ او را در ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎ« )ﻣﺰﻣﻮر .(۳:۹۶

۳

اﯾﻦ آﯾﺎت و ﺻﺪﻫﺎ آﯾﮥ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪا ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽدارﻧﺪ .ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای
ﺟﻼل ﺧﻮدش ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق دارد ،در ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً از ﺑﯿﺎﻧﺶ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻞ
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺧﻮد را ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮدد .ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻫﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :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« )اﺷﻌﯿﺎ ۱۱:۴۸؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﮥ  ۸:۴۲را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
از ازل ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻫﻤﻮاره ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ دوﺳﺖ
ﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯽﻋﯿﺐ و
ﻣﯽداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ازل ،ﺧﺪا زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﭼﺸﯿﺪه اﺳﺖ .درک ﺧﺪا از واﻗﻌﯿ ِ
ﺑﯽﻧﻘﺺ اﺳﺖ و ﺷﻮر و ﺷﻌﻔﺶ در ﻟﺬت ﺑﺮدن از آن واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در او ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺧﺪا
ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮارت ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در او ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری اﺷﺘﺒﺎه وﺳﻮﺳﻪاش ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦرو ،ﺧﺪا ﻗﺪوسﺗﺮﯾﻦ و
ﮐﺮان راﺑﻄﮥ
ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ وﺟﻮد اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﺷﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .آن ﻗﺪرت ﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ ،در زﯾﺒﺎﯾﯽِ ﺑﯽ ِ
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺗﺜﻠﯿﺚ ،ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺮور اﺳﺖ ،ﺷﺎدی و ُﺳﺮوری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ در ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ
آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻼل او و ﻟﺬت ﺑﺮدن از آن اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎن را ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮد .او ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺧﻮدش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
در واﻗﻊ ،ﻫﺪف او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و در ﺧﻮد ﺷﺎد اﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و از او
ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺧﻮدش او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺧﻮدش از او ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ دﻋﺎی ﻋﯿﺴﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۲۶:۱۷ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﭘﺪرش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺗﺎ آن ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮدهای در اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢ «.از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪر از »ﻓﺮوغ ﺟﻼﻟﺶ« و ﻟﺬت ﺑﺮدن در او ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن (۳:۱
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
و اﮔﺮ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺧﺪا از ﺳﻬﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ )ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖ او و ﻟﺬت ﺑﺮدن از او( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ رﺑﻂ دارد،
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺧﺪا از ﺳﻬﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا او را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺟﻼﻟﺶ و ﻟﺬت ﺑﺮدن از آن ﺟﻼل را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  ،(۱۶ ،۸:۴ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذات
ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺟﻼﻟﺶ را ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﭘﺴﺮش ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺧﺪا در ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻼﻟﺶ و ﺷﺎدی ﻣﺎ در آن ﺟﻼل ،ﮐﺎﻣﻼً ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از آن
ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ،ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﯽﻧﻬﯿﺪ .ﺧﺪا ﺻﺮﻓﺎ ً در ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
آنﻗﺪر ﻋﻤﯿﻘﺎ ً او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و از او ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ارزش او را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد.
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺷﺎد ﺑﻮدن ﻣﺎ در ﺧﺪا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻪ ﭘﺪر را
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻏﯿﺮ از ﭘﺴﺮ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪو ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎزد« )ﻣﺘﯽ  (۲۷:۱۱و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﯽ
ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد« )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱۱:۱۵ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﺎدی ﭘﺴﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺪر ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺧﺪا دارد و در ﻟﺬت ﺑﺮدﻧﺶ از ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

۴

اﺷﺘﯿﺎق ﭘﺮﺳﺘﺶ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽِ در روز ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻟﺬت ﺑﺮدن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽﺳﺎزد )اﮔﺮﭼﻪ آن
ﺻﺮﻓﺎ ً ﺷﻮر و
ِ

ت ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪﻧﺪ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻟﺬت ﺑﺮدن اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﮑﺸﻮف
ﻟﺤﻈﺎ ِ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮی ﺷﻤﺎ را دﯾﺪه ،ﭘﺪر ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« )ﻣﺘﯽ

 .(۱۶:۵ﻧﻮری ﮐﻪ از رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻧﻮر ،ارزش ﺟﻼل ﺧﺪا اﺳﺖ ،آن ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ از
ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﺸﻨﻮدﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ :وﻗﺘﯽ ﺟﻼل ﺧﺪا ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎ را در زﻣﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺻﺮفِ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻼل ﺧﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻃﻤﻊ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﮔﺸﺎدهدﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻣﺎ وﻟﻊ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻤﺠﯿﺪﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ﻟﺬﺗﻬﺎی
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﺑﺮ ﻣﺎ َﺳﺮوری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻟﺬﺗﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﺪرت وﻋﺪهای ﺑﺮﺗﺮ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ از ﻏﺮور ﺷﮑﺴﺘﻪﻣﺎن دﻟﺠﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ
ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ را ارج ﻧﻤﯽﻧﻬﯿﻢ ،ﯾﺎ روﺣﯽ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮ را ﺧﻮراک ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﻢ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻣﺎ
ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ارزش ﻧﻨﻬﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی
ﻣﺸﻬﻮد و اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ارزش ﺟﻼل ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ زﯾﺴﺘﻦ و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ ،آن زﯾﺴﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ و
ﻓﻘﻂ از ﭼﺸﻤﮥ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﺸﻨﻮدﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻼل ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻼل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد؟
ﺣﺎل ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻼل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد؟
ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل در رﺳﺎﻟﮥ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۶:۴-۱۸:۳ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﯿﮑﻦ ،ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺎ ﭼﻬﺮۀ ﺑﯽﻧﻘﺎب
ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را در آﯾﻨﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ،از ﺟﻼل ﺗﺎ ﺟﻼل ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺘﺒﺪل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ روح اﺳﺖ «.ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ
ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﺟﻼل ﺗﺎ ﺟﻼل ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺴﺮش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺟﻼل دﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽدوزﯾﻢ.

۶

اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد؟ )در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ (.ﭘﻮﻟﺲ در دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ،۴-۳:۴ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ.
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﺸﺎرت ﻣﺎ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﺎﻟﮑﺎن ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺸﺎن ﺧﺪای اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﻬﻢﻫﺎی ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺸﺎن را ﮐﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎدا ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺸﺎرت ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ ]ﺗﺤﻘﻖ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  [۱۸:۳ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا اﺳﺖ اﯾﺸﺎن را روﺷﻦ ﺳﺎزد.

ﻣﺎ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﻔﺎفﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ آنﻗﺪر ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ آن را »ﺑﺸﺎرت ﺟﻼل
ﻣﺴﯿﺢ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن دارد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ
روﺷﻨﯽِ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﮐﻼﻣﺶ ،آن را ﺑﻪ واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﻧﺠﯿﻞ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ در ﮐﻼم
اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺷﻨﯿﺪه ،و ﺟﻼل دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺮف ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ را ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ »اﯾﻤﺎن از ﺷﻨﯿﺪن اﺳﺖ و ﺷﻨﯿﺪن از ﮐﻼم ﺧﺪا« )روﻣﯿﺎن  ،(۱۷:۱۰زﯾﺮا دﯾﺪن ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ از ﺷﻨﯿﺪن
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻨﯿﺪن از اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .در زﻣﺎﻧﮥ ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت روﯾﺎﯾﯽ را ﻣﮑﺸﻮف
ﻣﯽﻧﻤﻮد )اول ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ  ،(۱:۳درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻗﺤﻄﯽ دﯾﺪن و ﭼﺸﯿﺪن ﺟﻼل ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺧﺪا در آن زﻣﺎن ﻧﺒﯽ ﺗﺎزهای را ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪ،
۵

اﻣﺎ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اول ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ » :۲۱:۳و ﯾﻬﻮه ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺷﯿﻠﻮه
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه در ﺷﯿﻠﻮه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ «.ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻼم ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﻮد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺣﺎل ،ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺠﯿﻞ آن ﮐﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎفﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﺳﺎزد )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۴:۴

ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ِ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮدن
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﻪ ﻧﮑﺘﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽِ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ِ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﺪف ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼﻟﺶ
را در دﻧﯿﺎ ﻋﯿﺎن ﺳﺎزﯾﻢ و اﮔﺮ آن ﺟﻼل را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺟﻼل و ﻟﺬت ﺑﺮدن از آن ﻣﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﺟﻼل را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و از آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و اﮔﺮ آن ﺟﻼل را ﺑﻪ ﺷﻔﺎفﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در اﻧﺠﯿﻞ
ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ و اﮔﺮ اﻧﺠﯿﻞ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺮر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ واﻋﻈﺎن اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در آن ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺮور ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ُﺳﺮوری ﮐﻪ ﻣﻦ آن را وﺟﺪ و ﺷﺎدی ِ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ.
در اﯾﻦ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻫﺮ واژه از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن را »ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ
ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ،ﺷﺮح داده ﺷﺪن ،روﺷﻦ ﺷﺪن ،ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷﺪن ،و آﺷﮑﺎر ﺷﺪن( .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﭘﻨﺞ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽِ ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
•

اﻧﺠﯿﻞ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ :زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺢ .اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ دﻗﯿﻖ و
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮﺷﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

•

اﻧﺠﯿﻞ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ آن روﯾﺪادﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ :ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ،ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻏﻀﺐ ﺧﺪا،
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﻘﺎم ﻣﺴﯿﺢ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ و از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ِ رﯾﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎ ،و ﻧﺎﺑﻮدی ِ
ﻣﺮگ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮﺷﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

•

اﻧﺠﯿﻞ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ اﻧﺘﻘﺎل آن دﺳﺖآوردﻫﺎ از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ،ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺾ اﯾﻤﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽِ اﯾﻤﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮدم روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢ.

•

آن ﻣﺎ
اﻧﺠﯿﻞ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ اﻣﻮر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﺻﺎدﻗﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺖآورد ﺻﻠﯿﺐ آن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽﻫﺎ را در ﻣﺴﯿﺢ از ِ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺣﯿﻢ و ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻏﻀﺒﻨﺎک )ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻏﻀﺐ(،
اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯽﮔﻨﺎه و ﻋﺎدل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﯿﻢ )ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ( ،اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن از ﺗﻘﺼﯿﺮ و از ﻗﺪرت ﮔﻨﺎه آزاد ﻫﺴﺘﯿﻢ
)ﻓﺪﯾﻪ( ،اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪس ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ و در روﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ )ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن( .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ،دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

•

و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،اﻧﺠﯿﻞ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ ﺧﻮد ِ ﺧﺪای ﭘﺮﺟﻼل ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،اﺑﺪی ،و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﯾﮥ
ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﺎ اﺳﺖ» .در ﺧﺪا ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ او اﻻن ﺻﻠﺢ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ« )روﻣﯿﺎن
 .(۱۱:۵اﻧﺠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ »ﺑﺸﺎرت ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا اﺳﺖ «.اﮔﺮ ﺑﺸﺎرت ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻫﺪف ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ،

۶

ﯾﻌﻨﯽ از اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ از ﺧﻮدِ ﺧﺪا ﺣﻆّ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﻫﺪﯾﮥ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﻤﺎن و از ﺣﯿﺎت اﺑﺪی و ﻧﺠﺎت از ﺟﻬﻨﻢ ،در آن ﺻﻮرت،
»اﻧﺠﯿﻞ ﺟﻼل ﺧﺪا در ﭼﻬﺮۀ ﻣﺴﯿﺢ« )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  (۶:۴را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا و ﺣﻆّ ﺑﺮدن از ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﺣﻆ ّ ﺑﺮدن از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮدد .ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ دوﺳﺖ
دارد و اﯾﻦ دﺳﺖآورد ﻧﻬﺎﯾﯽِ ﺻﻠﯿﺐ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ .اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻫﺮ آﯾﻪ از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﺧﺪا اﺳﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻼﻟﺶ
را در ﻣﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ۷و ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬای

آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﮐﻼم ﺧﺪا از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ» ،دوﻟﺖ ﺑﯽﻗﯿﺎس ﻣﺴﯿﺢ« )اﻓﺴﺴﯿﺎن  (۸:۳را در ﮐﻼم اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻼم و ﺟﻤﻼت و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ و »ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا اﺳﺖ« را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﻢ.
و اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﺎ را ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد وﺟﺪ و ﺷﺎدی ِ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮدن رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد .وای ﺑﺮ ﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺠﯿﻠﯽ را ﺑﺪون وﺟﺪ و ﺷﺎدی
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮش ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ در دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۵:۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﯾﺮا
ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ« واژهای ﮐﻪ ﺑﺮای »ﻣﻮﻋﻈﻪ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺢ را ﺟﺎر ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺢ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واژهای ﮐﻪ در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻋﻼمﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮای
»واﻋﻆ« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ۷:۲؛ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  (۱۱:۱اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺎن واﻋﻆ را درک ﻧﮑﻨﻨﺪ ،او
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪاش را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ )ﭘﺲ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ( .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺟﺎرﭼﯽ را از ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﮐﺎﺗﺐ و ﻣﻌﻠﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او
ﺧﺒﺮی را ﺟﺎر ﻣﯽزﻧﺪ .در ﻣﻮرد اﻧﺠﯿﻞ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮش ،ﺧﺒﺮی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ ﭘﺮﺟﻼلﺗﺮ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽﺗﺮ از ﻫﺮ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،ﺧﻮد را در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در دﻧﯿﺎ،
ﮐﻪ ﺳﻼح ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪازد و ﺑﺨﺸﺶ او را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﭘﺴﺮش در ﻣﻘﺎم ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه و
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ زﻧﺪﮔﯽاش اﯾﻤﺎن آورد ،او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ از او ﺣﻆ ّ ﺑﺒﺮد.
ﺖ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﭘﺮﺷﮑﻮه اﺳﺖ.
ای
ﺑﺮادران واﻋﻆ ،ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ و ﮐﺮﺧﺘﯽِ ﺧﻮد ،درﺑﺎرۀ ارزش اﻧﺠﯿﻞ دروغ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ .ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ِ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﯿ ْ
ِ
اﮔﺮ آن را ﺑﺎ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﺑﻪﺟﺎ ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،اﮔﺮ از ﺗﻪ دل ﺷﺎد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،درﺑﺎرۀ ارزش اﻧﺠﯿﻞ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﭼﻬﺮهﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﺘﺎن،

ﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﻃﻮری واﻧﻤﻮد ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻫﻤﺎن اﻧﺠﯿﻞ ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﯾﮥ ﺧﺸﻨﻮدی اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
اﻧﺠﯿﻞ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺴﻞ واﻋﻈﺎﻧﯽ را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﺷﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﺪ و
ﺷﺎدیﺷﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺟﻼل ﺧﺪا.
ﭘﺎورﻗﯽﻫﺎ:
 ۱آرﻧﻮﻟﺪ داﻟﯿﻤﻮر ،ﺟﺮج واﯾﺖ ﻓﯿﻠﺪ ،ﺟﻠﺪ اول )ﻟﻨﺪن :اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮﭼﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،(۱۹۷۰ ،ﺻﻔﺤﮥ .۱۶
 ۲ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﮐَﺘِﺮوود ،ﭘﻨﺞ رﻫﺒﺮ ﺑﺸﺎرﺗﯽ )وﯾﺘﻮن :اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﺎروﻟﺪ ﺷﺎو ،(۱۹۸۵ ،ﺻﻔﺤﮥ .۱۷۰
 ۳ﻋﯿﺴﯽ در ﻟﻮﻗﺎ  ۲۲:۲۲ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ »را ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد« و در ﻣﺘﯽ  ۴۱:۲۵ﻓﺮﻣﻮد ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ» .ﭘﺲ
اﺻﺤﺎب ﻃﺮف ﭼﭗ را ﮔﻮﯾﺪ :ای ﻣﻠﻌﻮﻧﺎن ،از ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ ،در آﺗﺶ ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻠﯿﺲ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن او ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

۷

ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده
 ۴از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻧَﻔَﺲﮔﯿﺮ ِ ﺟﻮل ﮔﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻧﻘﻄﮥ
ِ
ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽِ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس رﯾﺸﻪ دارد )اﺷﻌﯿﺎ ۱۰-۸ ،۶-۴:۵۳؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ۱۳:۳؛ روﻣﯿﺎن » :(۳:۸ﮐﻔﺎره ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰش ﺑﺮ ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﯾﺎ ﺟﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ  . . .ﮐﻞ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻔﺎرهﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨﺪ  . . .ﻫﺮﭼﻪ از درک ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ
ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ،در اﻟﻬﯿﺎﺗﺶ در ﻣﻮرد ﺻﻠﯿﺐ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﻏﻀﺐ اﻟﻬﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد «.ﺟﻮل ﮔﺮﯾﻦ ،ﺟﺒﺮان رﺳﻮاﯾﯽ ِ
ﺻﻠﯿﺐ :ﮐﻔﺎره در ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﺶ ﺑﺮای اﻣﺮوز )دوﻧﺮز ﮔِﺮوو :اﻧﺘﺸﺎرات اﯾﻨﺘﺮوارﺳﯿﺘﯽ ،ﺳﺎل  ،(۲۰۰۰ﺻﻔﺤﺎت  .۵۶ ،۵۱از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﯾﮏ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اِﺳﺘﯿﻮ ﭼﺎک اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ را ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ »ﮐﻮدکآزاری در ﺑُﻌﺪ آﺳﻤﺎﻧﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ» :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺷﮑﻠﯽ از ﮐﻮدکآزاری در ﺑُﻌﺪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺪری اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮ ،ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه ،ﻣﺠﺎزات
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺮدم داﺧﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻫﻢ ﺧﺎرج ﮐﻠﯿﺴﺎ اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﭼﻨﺪان ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺳﺪ راﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻤﺎن آوردن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﺪیﺗﺮ از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮥ »ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ«
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺻﻠﯿﺐ ،ﺷﺨﺼﺎً ،ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﺴﺮش ﻣﯽرﯾﺰد ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻔﺘﮥ
ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪی را ﺑﺎ ﺑﺪی ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﯿﺪ «.ﭘﯿﻐﺎم ﮔﻤﺸﺪۀ ﻋﯿﺴﯽ )ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻧﺪ رَﭘﯿﺪز:
اﻧﺘﺸﺎرات زاﻧﺪاروان ،ﺳﺎل  ،(۲۰۰۴ﺻﻔﺤﺎت  .۱۸۳-۱۸۲اِن .ﺗﯽ راﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺑﯿﺸﺘﺮ ِ« )آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮرش »ﻫﻤﻪ« اﺳﺖ؟( آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ
از ﺟﻬﻨﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﺪان اﻧﺴﺎن در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد
آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ،در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ  (۱در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از »ﻫﺪﯾﮥ آزادی« اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ »ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽﺷﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ً از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ«  (۲در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ و ﻓﺠﺎﯾﻊ» .در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
آﻣﻮزهای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﻨﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑِﺠﺎ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در ﺧﺼﻮص زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.ﭘﯿﺮوی از ﻋﯿﺴﯽ :ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﮔﺮدﺳﺎزی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس )ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻧﺪ رَﭘﯿﺪز :اﻧﺘﺸﺎرات وﯾﻠﯿﺎم ﺑﯽ .اِردﻣﺎﻧﺰ،(۱۹۹۴ ،
ﺻﻔﺤﺎت .۹۶-۹۵
 ۵ﻧﻘﻞﻗﻮل از ﻣﻨﺎﻇﺮۀ اﺳﻼم و ﺟﻬﺎن ﻏﺮب :ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ از ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،وﯾﺮاﯾﺸﯽ از دﯾﻮﯾﺪ
ﺑِﻠﻨﮑِﻦ ﻫﻮرن ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ« ﻣﺎرس  ،۲۰۰۶ﺷﻤﺎره  ،۱۶۱ﺻﻔﺤﮥ .۷۱
 ۶ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ »ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮی روی آورﯾﺪ و روش ﺧﺪا را در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎ و وﺳﯿﻠﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﺸﺎن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،وﻟﯽ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ را ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﻫﻤﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎ ﻣﺴﯿﺢ را ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﯽﻧﻬﻨﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در اﺑﺘﺪای
رﺳﺎﻟﮥ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۳:۴ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻟﯿﮑﻦ ،اﮔﺮ ﺑﺸﺎرت ﻣﺎ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻫﺎﻟﮑﺎن ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،او ﻣﻌﺘﺮف
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت او ﻫﻤﻪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ» .ﻫﺎﻟﮑﺎن« ﺟﻼل ﺧﺪا را در اﻧﺠﯿﻞ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻮۀ ﺑﺸﺎرت دادﻧﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮۀ ﺑﺸﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.
 ۷دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ۱۷-۱۶:۳؛ روﻣﯿﺎن .۴:۱۵
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