ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﻮد ﺧﺪا را ﺟﻼل دﻫﯿﺪ
ﻟﻮﻗﺎ ۳۴-۳۲:۱۲
ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ای ﮔﻠّﮥ ﮐﻮﭼﮏ! زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﺪ و
ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﻮد و ﮔﻨﺠﯽ را ﮐﻪ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد در آﺳﻤﺎن ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دزد ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﯿﺪ ﺗﺒﺎه ﻧﺴﺎزد .زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﮥ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ دل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻨﺒﮥ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و او را ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ و ﭘﺮﺑﻬﺎﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻇﺎﻫﺮی ِ ﭘﺮﺳﺘﺶ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﺪا را ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ
در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺧﻮاه ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺧﻮاه ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮥ
زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ،ﻧﻤﻮدار اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۳۱:۱۰ﭘﻮل و داراﯾﯽﻫﺎ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦرو ،ﺧﺪا ﭘﻮل و داراﯾﯽﻣﺎن را ﺟﺰء ﻣﻬﻤﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﻮل و داراﯾﯽﻫﺎﯾﺘﺎن ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮدار
آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﭘﻮل را .آﯾﺎت اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﻣﻮردﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،در واﻗﻊ ،آﯾﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﭘﺮﺳﺘﺶ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را دارد ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻧﯿﺎﯾﺶ و ﭘﺮﺳﺘﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﯿﺎن ﺷﺪ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎی دﯾﮕﺮی ﺻﺎدق اﺳﺖ :ﺟﻮﻫﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ در ﮐﻠﯿﺴﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را در ﺑﺎﻃﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و او را ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ارزش ﺑﻨﻬﯿﻢ .ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﺪا در ﺑﺎﻃﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ) :ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻧﻤﻮدن ،ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ،دﻋﺎ ﮐﺮدن ،ﺳﺮود ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻫﺪﯾﻪ دادن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدن در آﯾﯿﻦ ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد (.ﯾﮑﯽ از
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ،ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را »ﻫﺪﯾﻪ دادن« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﭘﺮﺳﺘﺸﻤﺎن ﺑﻪﺟﺎ
ﻣﯽآورﯾﻢ و در واﻗﻊ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﻤﺎن ﺧﺪا را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﯿﻢ و آن ﻫﺪﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺘﺎن ﻣﺎ و از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ و ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺴﯿﺢ رواﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺟﺰﯾﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺶ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از آن روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﻮﻟﻤﺎن ﺑﻪﺟﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ
ِ

ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﻮۀ درآﻣﺪﻣﺎن و ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭘﻮﻟﻤﺎن و ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮدﻧﻤﺎن و ﻫﺪﯾﻪ دادﻧﻤﺎن ،ﺟﻤﻠﮕﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .آﯾﺎت
اﻣﺮوز ،ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻮﻗﺎ  ،۳۴-۳۲:۱۲ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ آن روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﻤﺎن ﺧﺪا را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﻟﻤﺎن در
ﭘﺮﺳﺘﺶ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﮐﻨﻮن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ آﯾﺎت را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص ﺑﻪ ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺶ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ
اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﮥ آﯾﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )آﯾﮥ  (۳۲اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﭘﻮل و داراﯾﯽﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﮕﺮان
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،واﻫﻤﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ» .ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ای ﮔﻠﮥ ﮐﻮﭼﮏ! زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ «.اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ را روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد .دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل و داراﯾﯽﻫﺎ ﺗﺮﺳﺎن

۱

ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را درﺑﺎرۀ ﺧﺪا آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﻮدن ﻣﺎ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه اﯾﻦ ﭘﻨﺞ اﺻﻞ درﺑﺎرۀ ﺧﺪا را ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﻮدن ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﺸﯽ زﯾﺒﺎ و دروﻧﯽ.
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﻮدن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎ ﺧﺪا را در ﻣﻘﺎم ﺷﺒﺎﻧﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽدارﯾﻢ و ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﮕﺎرﯾﻢ» .ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ای ﮔﻠﮥ
ﮐﻮﭼﮏ!« ﻣﺎ ﮔﻠﮥ او ﻫﺴﺘﯿﻢ و او ﺷﺒﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ او ﺷﺒﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺰﻣﻮر  ۲۳ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ،
ﺑﻮدن ﺷﺒﺎﻧﻤﺎن را ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد «.ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮥ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن ارزﺷﻤﻨﺪ
ِ
دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﻮدن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎ ﺧﺪا را در ﻣﻘﺎم ﭘﺪرﻣﺎن ﻋﺰﯾﺰ داﺷﺘﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﻣﯽدارﯾﻢ» .ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ای ﮔﻠﮥ ﮐﻮﭼﮏ! زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ «.ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻠﮥ ﮐﻮﭼﮏ او ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و او ﭘﺪر ﻣﺎ
اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در آﯾﮥ  ۳۰ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ اﺳﺖ» :اﻣﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﭘﺪر ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و آنﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا دﯾﮑﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﻮد »ﻧﯿﺎز« ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،در ﻋﻮض
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را »ﻧﯿﺎز« ﻣﯽداﻧﺪ!(
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﻮدن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎ ﺧﺪا را در ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺰﯾﺰ داﺷﺘﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﻣﯽدارﯾﻢ» .ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ای ﮔﻠﮥ ﮐﻮﭼﮏ! زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ «.او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﻣﻠﮑﻮت« را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت آن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ دوﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ .واژۀ »ﺷﺒﺎن« ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮدن و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ.
واژۀ »ﭘﺪر« ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻼﯾﻤﺖ و اﻗﺘﺪار و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ .واژۀ »ﭘﺎدﺷﺎه« ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺛﺮوت اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻣﻘﺎم ﺷﺒﺎن و ﭘﺪر و ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و در ﺧﺼﻮص ﭘﻮل و داﺷﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،در آن ﺻﻮرت ،ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﻣﺎ واﻗﻌﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﻮدن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﺪا ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ» .ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ای ﮔﻠﮥ ﮐﻮﭼﮏ! زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻨﻮدی
ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ «.ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او ﻣﻠﮑﻮت را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .او ﻣﻠﮑﻮت را ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ ﯾﺎ اﺟﺎره ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
آن او ﻧﺒﺎﺷﺪ» .ﭼﻪ
ﺧﺪا ﻣﻠﮑﻮت را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .او ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ِ
ﭼﯿﺰ داری ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ؟« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۷:۴ﭘﺲ ﺧﺪا در ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪیاش ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﮔﺸﺎدهدﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻣﺎن ﺗﺮﺳﺎن
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺻﻔﺖ را درﺑﺎرۀ ﺧﺪا ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ.
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﻮدن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎ ﺧﺪا را در ﻣﻘﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻨﻮد و ﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ داﺷﺘﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﻣﯽدارﯾﻢ.
»ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ای ﮔﻠﮥ ﮐﻮﭼﮏ! زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ «.ﺧﺪا از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﯾﮥ
ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ .او دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﯾﮏﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺪری ﻧﺪارﯾﻢ ،ﭘﺪری ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ ،ﭘﺪری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ از دادن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدد .وﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﮐﻨﻮن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﺎﻧﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ .ﺧﺪا ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻋﯿﺴﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ
ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻣﺎ آﺷﺘﯽ داد ،ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻣﻘﺎم ﭘﺪرﺗﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺪا ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ آﯾﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را در ﻣﻘﺎم ﺷﺒﺎن و ﭘﺪر و ﭘﺎدﺷﺎﻫﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ داﺷﺘﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﺑﺪارﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ و ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ دارد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،آﺳﻤﺎن ،ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ،ﺷﺎدی ،و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ
رﺳﯿﺪﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ دارد .اﮔﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﺑﺪارﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ

۲

داﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺎﻟﻮده و زﯾﺮﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم و ﺑﻘﯿﮥ آﯾﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
وﻋﺪه ،ﺗﺤﻘﻖ آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﺳﺎده زﯾﺴﺘﻦ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺪوﺧﺘﻦ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ
دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﮕﯿﺰهای ﻗﻮی ﺑﺮای ﺳﺎده زﯾﺴﺘﻦ ﻧﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ و اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .آﯾﮥ :۳۳
»آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﺪ و ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﻮد و ﮔﻨﺠﯽ را ﮐﻪ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد در آﺳﻤﺎن ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دزد ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﯿﺪ
ﺗﺒﺎه ﻧﺴﺎزد«.
ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ» :آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ «.روی ﺳﺨﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد؟ آﯾﮥ  ۲۲اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ:
»ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ «.آن ﺷﺎﮔﺮدان آنﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و داراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ
دارﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ «.او ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از داراﯾﯽﺗﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .در ﻟﻮﻗﺎ  ،۲۲:۱۸ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آن ﺣﺎﮐﻢ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﭽﻪ داری ﺑﻔﺮوش و
ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺪه ،ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﮔﻨﺠﯽ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ .ﭘﺲ آﻣﺪه ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻦ «.آﻧﭽﻪ داری ﺑﻔﺮوش .وﻗﺘﯽ زﮐّﯽ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ )ﻟﻮﻗﺎ » :(۸:۱۹اﻟﺤﺎل ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ! ﻧﺼﻒ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻣﯽدﻫﻢ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺎﺣﻖ از ﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪو رد
ﻣﯽﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ زﮐّﯽ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از داراﯾﯽاش را ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  ۳۷:۴ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ داﺷﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ آن را آورد
و ﭘﯿﺶ ﻗﺪﻣﻬﺎی رﺳﻮﻻن ﮔﺬارد «.ﭘﺲ او دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ زﻣﯿﻦ را ﻓﺮوﺧﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از داراﯾﯽﻣﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ .وﻟﯽ اﺻﻼ ً ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﻪ دارﯾﻢ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ؟ ﭼﺮا؟ دﺳﺘﮕﯿﺮی از
ﻓﻘﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮی ﺻﺮف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻧﺠﯿﻞ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ )ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺣﯿﺎت اﺑﺪی( ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ اﻗﺪام آنﻗﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ داراﯾﯽ ﻧﻘﺪی ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ .ﺣﺎل،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻞ آﯾﺎت ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ .آن ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺜﻞ آن دﺳﺘﻪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽﺷﺎن را در ﻣِﻠﮏ و اﻣﻼک و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .در واﻗﻊ ،اﮐﺜﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ،از ﭘﺲاﻧﺪاز ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .وﻟﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﮕﻔﺖ» :ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺲاﻧﺪازﺗﺎن را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا دﻫﯿﺪ «.ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﯿﺰی را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﻘﺮا دﻫﯿﺪ «.ﭼﺮا؟
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ آنﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ
ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ روﻧﺪ ﻧﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻦ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ.
ﭘﺲ ﻧﮑﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻧﮕﯿﺰهای ﻗﻮی ﺑﺮای ﺳﺎده زﯾﺴﺘﻦ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺪوﺧﺘﻦ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ
اﻧﮕﯿﺰه از آﻧﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻣﺎ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا را در ﻣﻘﺎم ﺷﺒﺎن و ﭘﺪر و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﺑﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﻧﮕﯿﺰهای ﻗﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪان ]ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ[ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪ!« )ﻟﻮﻗﺎ  .(۲۴:۱۸در ﻟﻮﻗﺎ  ،۱۴:۸ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺛﺮوت ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺎل و اﻣﻮال ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﮔﺮدﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻼم ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن
ﺧﻔﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ اﻧﮕﯿﺰهای ﻗﻮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻦ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد و ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻦ اﻣﻮال و ﺑﺨﺸﯿﺪن آن ﺑﻪ
ﻓﻘﺮا ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﺪا در ﻣﻘﺎم ﺷﺒﺎن و ﭘﺪر و ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪاﯾﯽ واﻗﻌﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻣﻘﺎم ﺷﺒﺎن ،ﭘﺪر ،و ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﯿﺰهای ﻗﻮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎده زﯾﺴﺘﻦ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺪوﺧﺘﻦ و
اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ را از ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه دل ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻼل ﺧﺪا ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

۳

اﻓﺰودن ﺑﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻣﺎن در آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﮥ اﯾﻦ آﯾﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از داﺷﺘﻦ ﭘﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻣﺎن در آﺳﻤﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ .آﯾﮥ » :۳۳آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ
ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﺪ و ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﻮد و ﮔﻨﺠﯽ را ﮐﻪ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد در آﺳﻤﺎن ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دزد ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﯿﺪ ﺗﺒﺎه ﻧﺴﺎزد«.
ﻣﯿﺎن ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫﺎ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮان )ﺑﺨﺶ اول آﯾﻪ( و اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد در آﺳﻤﺎن )در اﻧﺘﻬﺎی آﯾﻪ( ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫﺎ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﺪ
ﮐﻪ ﺳﻮراخ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎ در آﺳﻤﺎن ﺑﯿﻨﺪوزﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮوﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎده زﯾﺴﺘﻦ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ :ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .آﺳﻤﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ
اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻦ در
در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ِ
آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﻮل اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ روﯾﺎ را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎده زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎده
زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎده زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﺣﻤﺖ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۲۸:۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی را ﭼﯿﺰی دﻫﻨﺪ«.
و اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد :ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎ را ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺞ ﺧﻮد را در آﺳﻤﺎن ﺑﯿﻨﺪوزﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎدیﻣﺎن را در ﺧﺪا
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ .او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻦ داراﯾﯽ و ﺳﺎده زﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮان راه اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﺎدی اﺳﺖ .ﭘﺲ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺷﺎدیﻣﺎن در ﺧﺪا اﺷﺘﯿﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎده زﯾﺴﺘﻦ و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺎ از ﭘﻮﻟﻤﺎن وﺳﯿﻠﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻮل و داراﯾﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮد و ﻣﺴﺮورﯾﻢ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا.

دل ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد آﯾﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :دل ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دل ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ ﺧﺪا
رود .آﯾﮥ » :۳۴زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﮥ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ دل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻦ در آﺳﻤﺎن
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود» :زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﮥ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ دل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.اﮔﺮ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﻧﺰد
ﺧﺪا اﺳﺖ ،دل ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ آﯾﮥ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ،در واﻗﻊ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واژۀ »ﺧﺰاﻧﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« و
واژۀ »دل« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻋﻀﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ را ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرد «.ﭘﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ
اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻋﻀﻮی ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ را ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد «.اﮔﺮ ﺧﺪا در آﺳﻤﺎن آن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ،
دل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺪا در آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﻮل و داراﯾﯽﻫﺎﯾﺘﺎن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ دل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﺟﺪا از ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﺴﯽ در ﻟﻮﻗﺎ  ۱۳:۱۶ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﯿﭻ ﺧﺎدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دو آﻗﺎ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﯾﺎ از ﯾﮑﯽ ﻧﻔﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮی
ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و دﯾﮕﺮی را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﺧﺪا و ﭘﻮل را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ «.ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺰﯾﺰ
۴

ﺷﻤﺮدن ﭘﻮل اﺳﺖ و در ﭘﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎی ﭘﻮل رﻓﺘﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارزاﻧﯽ دارد .دل از ﭘﯽ ﭘﻮل ﻣﯽرود .ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻤﺮدن ﺧﺪا اﺳﺖ و در ﭘﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎی ﺧﺪا رﻓﺘﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارزاﻧﯽ
دارد .دل از ﭘﯽ ﺧﺪا ﻣﯽرود.
و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ :دﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و در ﭘﯽ ﺧﺪا ﻣﯽرود و ﺧﺪا را ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ.

ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻘﺪی ،ﺷﮑﻠﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺑﻂ دادن اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ،ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﺸﯽ ﮐﻪ آن را »ﻫﺪﯾﻪ دادن« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .در
ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮﺳﺘﺸﯽِ ﻣﺎ ،ﻟﺤﻈﮥ ﻫﺪﯾﻪ دادن و ﻋﻤﻞ ﻫﺪﯾﻪ دادن ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .از ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﯿﺰ

آن ﺑﯿﻮهزن ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ اﮔﺮ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ (۱ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﺒﺎن ،ﭘﺪر ،و ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺨﺸﻨﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭘﻮل
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﮕﺮدم؛  (۲ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
آن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻦ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﯾﻦ راه را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﮕﺮان از اﻧﮕﯿﺰۀ ﺳﺎده
زﯾﺴﺘﻦ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮔﺮدم؛  (۳ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد را در آﺳﻤﺎن ﻣﯽاﻧﺪوزم ﻧﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﺎدیام در ﺧﺪا ،ﺗﺎ اﺑﺪ ،اﻓﺰون ﮔﺮدد؛  (۴ﻣﻦ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﺪﯾﮥ ﻧﻘﺪی اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻣﻦ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﻟﻢ ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺧﺪا ﻣﯽرود.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com
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