ﺟﻼل ﺧﺪا ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺎرﯾﺦ
در اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻗﺼﺪ دارم ﺑﻪ دو ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ :ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﮥ اوج آن ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎن
ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻮده و ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ؟

ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد؟
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای ﻣﻦ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺑﺎ ﭘﺴﺮی آنﭼﻨﺎن
ﻣﺘﮑﺒﺮ و ﻧﺎﺳﭙﺎس روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ دﻏﺪﻏﻪ و دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽِ ﭘﺪرش اﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﭘﺴﺮی اﻣﯿﻦ و

وﻓﺎدار ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق و آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﭘﺪرش ﭘﯽ ﺑﺒﺮد و آن را درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﮥ اﻓﮑﺎر و
ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﻋﻤﺎﻟﺶ را در راﺳﺘﺎی آن ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ از ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﺤﺮک ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ واﻗﻌﺎ ً او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق و
ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺧﺪا و ﺑﺎ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮدی ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻫﻤﮥ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی او اﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺧﺪا را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و اﮔﺮ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد او را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﻢ و از او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان وﻓﺎدار ﭘﺪر
آﺳﻤﺎﻧﯽﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ و از او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ :ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

ﻓﺮﺿﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯽ ﻣﻬﻢ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﺮای آن
دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن آورم .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻓﺮﺿﻢ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﮐﻞ روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ دارد .ﻓﺮﺿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ و ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻓﺮﺿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺗﺮﺗﯿﺐ داده اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽاش را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﮐِﻼﯾﺪ ﮐﯿﻠﺒﯽ ،اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮑﺪۀ وﯾﺘﻮن ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﮏ
ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽام را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام ﮐﻪ دﺳﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ِﺧ َﺮدﻣﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻟﮑﯽ دارد ﮐﻪ در ﻣِﻠ ِ
ﺧﻮد ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد و در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ،اﻣﺮوز ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﻮم ِ ﻧﻘﺎﺷﯽِ ﮐﺎﺋﻨﺎت اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ،ﺑﺎ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ،ﺑﻪ آن درک ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻧﻘﺶ ﻧﻘﺸﯽ ﺧﻠﻖﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را آﻟﻔﺎ و اُﻣﮕﺎ

ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
ﺑﻮدن ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ او از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﺪف و
اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﺎﻣﻼ ً در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس رﯾﺸﻪ دارد .ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ ،ﺧﺪا
ِ
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺸﺨﺼﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺪ:
ﻣﻦ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﯽ .آﺧﺮ را از اﺑﺘﺪا و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد )اﺷﻌﯿﺎ .(۱۰-۹:۴۶
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ارادۀ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴ ّﺮ ِ

ارﻣﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﻮگﻧﺎﻣﻪاش ﺑﺮای اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮥ اﻣﺘﻬﺎ در دﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ .ارﻣﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻤﯽ را ﺻﺎدر و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ:

۱

ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و واﻗﻊ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ از ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻋﻼ ﻫﻢ ﺑﺪی و ﻫﻢ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ )ﻣﺮاﺛﯽ
ارﻣﯿﺎ ۳۸-۳۷:۳؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﻌﯿﺎ  ۷-۱:۴۵را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.

در ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ:
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺮ ﺑﻨﺪۀ ﻗﺪوس ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ،ﮐﻪ او را ﻣﺴﺢ ﮐﺮدی ،ﻫﯿﺮودﯾﺲ و ﭘﻨﻄﯿﻮس ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺎ اﻣﺘﻬﺎ و ﻗﻮﻣﻬﺎی اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﺳﺖ و رأی ﺗﻮ از ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪّر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪﺟﺎ آورﻧﺪ )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن .(۲۸-۲۷:۴

دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا در آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ آن ﻫﺪف را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ و اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ اﺧﺘﯿﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻄﻠﻖ دارد .در ﻓﺼﻞ  ،۱۷ﯾﻮﺣﻨﺎ از ده ﺷﺎخ و وﺣﺶ و ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ده ﭘﺎدﺷﺎه ،دﺟﺎل ،و روم
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﯾﺎت  ۱۶و  ۱۷ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
و اﻣﺎ ده ﺷﺎخ ﮐﻪ دﯾﺪی و وﺣﺶ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ را دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و او را ﺑﯿﻨﻮا و ﻋﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻮﺷﺘﺶ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و او
را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا در دل اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ارادۀ او را ﺑﻪﺟﺎ آرﻧﺪ و ﯾﮏ رأی ﺷﺪه ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺣﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.

اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن  ۱:۲۱ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دل ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻫﺎی آب در دﺳﺖ ﯾﻬﻮه اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺗﺶ ﻧﻈﺎرت و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دارد .ﺧﯿﺮ ،او ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﮏﺗﮏ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﺧﺪای اﻣﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻣﺼﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،در اﻧﺘﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺑﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا از آن ﻗﺼﺪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﮐﺜﯿﺮی را اﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۲۰:۵۰ﻗﺼﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﯾﺮاﻧﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺪّر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎری روﯾﺪادﻫﺎی دﯾﮕﺮ را در زﻧﺪﮔﯽاش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
»ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در دل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﯾﻬﻮه اﺳﺖ« )اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن .(۲۱:۱۹
و در آﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺮﻋﻪ در داﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻢ ِ آن از ﯾﻬﻮه اﺳﺖ« )اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ۳۳:۱۶؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۹:۱۶؛ ارﻣﯿﺎ
۲۳:۱۰؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن ۱۱:۱؛ ﻣﺘﯽ  ۲۹:۱۰را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯿﺴﺖ؟« اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهام ﻧﺸﺎن دﻫﻢ آن ﻓﺮض در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس رﯾﺸﻪ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در واﻗﻊ ﻫﺪف و ﻣﻨﻈﻮری در
ﺗﺎرﯾﺦ دارد و ﺣﮑﻤﺖ و ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ آن ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺎل ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد
ﮐﻪ آن ﻫﺪف ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

۲

ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .ﻣﻦ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮ ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ در ﺧﺼﻮص اﺻﻄﻼﺣﯽ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻧﮑﺘﻪای را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ .در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻋﺒﺎرت
»ﺟﻼل ﺧﺪا« ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻤﺎﻻت ﺑﯽﺷﻤﺎر و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری واژﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪا در ﺷﮑﻮه و اﺑﻬﺖ و ﭘﺎﮐﯽاش ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘ ُﺮی و ﮐﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮﯾﯽِ ﺧﺪا اﺷﺎره دارد .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ

ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻤﺖ و رﺣﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺘﺶ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺻﻔﺎت از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿّﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭘﺮاﺑﻬﺖ و ﭘﺮﺷﮑﻮﻫﻨﺪ .ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽِ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻞ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا در وﺟﻮدی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎ.
اﺻﻄﻼح دﯾﮕﺮی ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﻼل ﺧﺪا اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت »ﻧﺎم ﺧﺪا« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﺪا ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد» .ﻧﺎم ﺧﺪا« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﺎره
دارد ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻫﻤﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ .ﺟﻼل ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره دارد» .ﺟﻼل« ﺻﺮﻓﺎ ً ذات ﺧﺪا را ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﻧﺎم« ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪۀ آن ذات ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا و ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم او ،ﻫﺮ دو ،ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺣﺎل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﺪا را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﺎت
ﺑﺸﺮ ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ،۴۳ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش اﺑﺮاز ﻣﯽدارد .او در آﯾﺎت  ۶و  ۷ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪه و ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﮑﻦ .ﭘﺴﺮان ﻣﺮا از ﺟﺎی دور و دﺧﺘﺮاﻧﻢ را از ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎور ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد و او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪه و او را ﻣﺼﻮّر ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﻫﺪف ﺧﺪا از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎن ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎن ﺟﻼل ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺪا ﻣﻘﺎﻣﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ در اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  ۲۵:۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪا »از دﺳﺖ
ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺣﯿﺎت و ﻧَﻔَﺲ و ﺟﻤﯿﻊ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ«.
وﻗﺘﯽ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪ ،در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺟﻼﻟﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﻨﺶ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .در اﺻﻞ ،ﻗﺼﺪ و اﻧﮕﯿﺰۀ ﺧﺪا
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر و ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪای ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﻮد و ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ،ﻗﺼﺪ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻼﻟﺶ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺪف ﺧﺪا از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻼﻟﺶ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺴﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد.
ﺧﺎص او ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ،
ﭘﺲ از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن ،ﺧﺪا ﯾﮏ ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ
ِ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺧﺪا در اﺷﻌﯿﺎ  ۳:۴۹ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،ﺗﻮ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮدهام«.

ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮﯾﺶ ،در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻧﺠﺎت ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ از اﺳﺎرت ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ داﺷﺖ؟ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﺰﻗﯿﺎل  ،۹-۸:۲۰ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﻣﺼﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد:
آنﮔﺎه ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ آن در ﻧﻈﺮ اﻣﺘﻬﺎ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺸﻮد.
۳

ﭘﺲ ﻫﺪف ﺧﺪا از رﻫﺎﯾﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ﺟﻼل دادن ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻮد .در ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج  ۴:۱۴ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ
ﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﺪ و در ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮش ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺟﻠﻮه دﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
در ﭘﺮﺗﻮ ِ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺒّﺘﻬﺎی او را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه در ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪ ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺳﺒّﺘﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آنﮔﺎه ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪ اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ آن
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون آوردم ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺸﻮد.
زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻀﻢ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﺒّﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ
ﻣﯽﺑﻮد  . . .ﻟﯿﮑﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون
آوردم ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺸﻮد )ﺣﺰﻗﯿﺎل .(۲۲ ،۱۶ ،۱۴-۱۳:۲۰

ﻓﺘﺢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .داوود در
دوم ﺳﻤﻮﯾﯿﻞ  ۲۳:۷اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﺜﻞ ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮐﺪامﯾﮏ اﻣﺖ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻓﺪﯾﻪ داده ،ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻮم ﺑﺴﺎزد و اﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎ آورد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد از اﻣﺘﻬﺎ و ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن
ﻓﺪﯾﻪ دادی.

از آﯾﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﻣﯽروﯾﻢ و ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑِﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺪا دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش ﮐﺎری ﻧﺪارد .اﻣﺎ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺎﻣﺶ و ﺟﻼﻟﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺧﺪا ﺑﺎز ﻫﻢ اراده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮ از رﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻏﻀﺒﺶ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺪ .اﺷﻌﯿﺎ  ۱۱-۹:۴۸دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد:
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.

و ﻣﺒﺎدا ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﺷﻌﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ آن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻬﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﻗﺪوس
ﺧﻮد ،ﮐﻪ آن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورم و اﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد  . . .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﮑﺮدهام .ﭘﺲ ،ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ راهﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﺷﻮﯾﺪ )ﺣﺰﻗﯿﺎل
.(۳۲ ،۲۳ ،۲۲:۳۶

۴

ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ ،از ﺧﻠﻘﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺸﺎن از ﺗﺒﻌﯿﺪ ،اﯾﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد و ﺣﺮﻣﺘﯽ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻧﺎﻣﺶ اﺳﺖ .ﺣﺎل ،ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﻧﺠﺎتﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺧﺪا از آن ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ ،ﺑﻪ رﺳﺎﯾﯽ و ﺷﯿﻮاﯾﯽ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
ﮓ رﺳﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﻢ:
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۶-۵:۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧ ِ
ﺧﺪا ﻣﺎ را از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ او را ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﺸﻨﻮدی ارادۀ ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺟﻼل
ﻓﯿﺾ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﮔﺮداﻧﯿﺪ در آن ﺣﺒﯿﺐ.

ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺠﺎﺗﻤﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ ﺟﻼل ﻓﯿﻀﺶ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد و ﺳﺘﻮده ﺷﻮد.
ﻫﺪف ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮش را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﯿﻀﺶ ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﻫﺪف
ﭘﺮﺷﻮر و ﺣﺮارت ﺧﺪﻣﺖ زﻣﯿﻨﯽاش ﻗﺮار داد و آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
اﻻن ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﻀﻄﺮب اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ای ﭘﺪر ،ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﺘﮕﺎر ﮐﻦ؟ ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪهام .ای
ﭘﺪر ،اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺟﻼل ﺑﺪه! ﻧﺎﮔﺎه ﺻﺪاﯾﯽ از آﺳﻤﺎن در رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻼل دادم و ﺑﺎز ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻢ داد )ﯾﻮﺣﻨﺎ ۲۸-۲۷:۱۲؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﮥ ۳۱:۱۳
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.

و در دﻋﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽاش در ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۷ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را ﺟﻼل دادم و ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدی ﺗﺎ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
رﺳﺎﻧﯿﺪم «.ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﻼل دادن ﭘﺪرش ﺑﻮد.
ﺣﺎل ،ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﮥ اوج ﺗﺎرﯾﺦ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﯾﻮﺣﻨﺎ در ﻓﺼﻞ  ۲۱اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ،
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﻼلﯾﺎﻓﺘﻪ اﺷﺎره دارد ) .(۲:۲۱آﯾﮥ  ۲۳اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» :و ﺷﻬﺮ
اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﺎه آن را روﺷﻨﺎﯾﯽ دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا آن را ﻣﻨﻮّر ﻣﯽﺳﺎزد و ﭼﺮاﻏﺶ ﺑ ّﺮه اﺳﺖ«.
ﭘﻮﻟﺲ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﻼل ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )روﻣﯿﺎن ۲:۵؛ ۱۸:۸؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۱۷:۴ﺣﺎل ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻼل ﺑﺎ ﻧﻤﺎدی زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺧﺪا و ﻣﺴﯿﺢ آن ﻧﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺪﯾﺘﻤﺎن را در آن ﺳﭙﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻫﺪف ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و دﻋﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ای ﭘﺪر ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهای ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﺎ ﺟﻼل ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهای ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ
از ﺑﻨﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدی.

اﻣﯿﺪ ﻋﻈﯿﻢ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ را ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  (۴:۴ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  (۲:۳و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ
داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺳﺘﺎﯾﺶ او آن ﺟﻼل را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﯿﻢ و در آن ﺟﻼل ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪا در ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼﻟﺶ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد و
آنﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﻈﯿﻤﺶ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﺎده و ﺳﺘﻮده ﺷﻮد.

۵

ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻣﻮرد ﻫﺪف ﭘﺪر ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﯿﻦ و وﻓﺎدار ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی »ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ وِﺳﺖ ﻣﯿﻨِﺴﺘﺮ« اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟« ﯾﻌﻨﯽ ،در ﭘﺮﺗﻮ ِ ﻫﺪف ﺧﺪا ،ﻫﺪف ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺟﻼل دﻫﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ از او ﻟﺬت ﺑﺒﺮد «.از اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن واﺿﺢ و ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻼل دادن
ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪﺟﺎ آورده ﻣﯽﺷﻮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻼل دادن ﺧﺪا ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻤﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪارﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ او
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ او ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﺧﺪا ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﺟﻼﻟﺶ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن واﺑﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪا را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮐﻔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ )روﻣﯿﺎن  ۲۳:۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺎن ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺪا را ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و ﻧﺎم او را ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ دﯾﺮی
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺛﺮی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ او ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدن ﺟﻼل او و ﺳﺘﺎﯾﺶ آن
ﺟﻼل ﻋﺎر دارد و آن را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﺷﮑﺎر ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎواﻧﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داد .داوری ﺧﺪا ﻫﻤﮥ ﺟﻼل او را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهای ﺑﺎﺣﮑﻤﺖ و ﺑﺎﻗﺪرت ،ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪا اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﮑﺴﺖ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ او را ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭘﺲ آن ارﺗﺶ ﻧﺎﺑﻐﻪ و
ﭘﺮﺷﮑﻮه ﮐﻪ آوازهاش ﻫﻤﻪﺟﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟« ﺳﭙﺲ آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دزدی در ﺷﺐ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و ﮐﻞ ﺟﻬﺎن از ﺣﮑﻤﺖ و ﺻﺒﺮ او ﺣﯿﺮان ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .او در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﻮﻗﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﻣﻮرد ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻼل دادن ﺧﺪا ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﻼل دادن ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ )روﻣﯿﺎن .(۷-۵:۳
ﭘﺲ ،اﮔﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺪا را
ﺟﻼل دﻫﯿﻢ؟ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۳۱:۱۰اﺑﺘﺪا ،ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ۲۳-۲۰:۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪۀ او ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮت َﺳﺮْﻣَﺪی و اﻟﻮﻫﯿﺘﺶ ،از ﺣﯿﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎرﻫﺎی او ﻓﻬﻤﯿﺪه و دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را
ﻋﺬری ﻧﺒﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ او را ﭼﻮن ﺧﺪا ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺷﮑﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﯿﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ،دل ﺑﯽﻓﻬﻢ
اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﯽ و ﻃﯿﻮر و ﺑﻬﺎﯾﻢ و
اﯾﺸﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺸﺖ .ادﻋﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﻤﻖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪای ﻏﯿﺮ ﻓﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻮرت
ِ
ﺣﺸﺮات ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﮔﻨﺎه اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻼل دادن ﺧﺪا ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺟﻼل دﻫﺪ و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻼل دادن ﺧﺪا ،در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ دو ﺳﺮﻧﺦ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﯾﮏ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪا در آﯾﮥ  ۲۱اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را از ﻣﺰﻣﻮر  ۲۳:۵۰وام ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﺮ را ﮔﺬراﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮدن
ﺧﺪا و ﺟﻼل دادن ﺧﺪا دو ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ :ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪا ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺎﺳﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻼل دادن ﺧﺪا اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ دل ﺷﻤﺎ

۶

ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺧﺪا اﺳﺖ ،در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﭘ ُﺮی و ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﭘﺮﺟﻼل او ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯿﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﻄﺎﮐﻨﻨﺪۀ ﻫﻤﮥ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽﻫﺎ اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﺳﺮﻧﺦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻼل دادن ﺧﺪا واژۀ »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ« در آﯾﮥ  ۲۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» :اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺣﻤﻖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪای ﻏﯿﺮ ﻓﺎﻧﯽ
را ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮدﻧﺪ «.ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻗﺪری ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮق را ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ .اﮔﺮ »اﺣﻤﻖ« ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ »ﺣﮑﯿﻢ« ﺧﻼف اﯾﻦ را ﺑﻪﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .اﻧﺴﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ راه ﺟﻼل دادن ﺧﺪا اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ .اﯾﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻗﺪر در ﺟﻼل ﺧﺪا ﺷﺎد و ﻣﺴﺮور ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﯿﺮا و ﺟﺬاب ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن  ۲۳-۲۰:۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻼل دادن ﺧﺪا در اﺻﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ در دل و ﻓﮑﺮﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا
ﻗﺪردان ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﻮدن ،ﺧﺪا را ﺟﻼل ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺟﻼل ﺧﺪا ،ﻣﺴﺮور ﺑﻮدن در ﺟﻼل ﺧﺪا ،و
ِ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺰﻣﻮرﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮدن در ﺧﺪا او را ﺟﻼل ﻣﯽدﻫﯿﻢ:
ﺣﺼﮥ ﻣﻦ
ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ در آﺳﻤﺎن؟ و ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ را در زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺴﺪ و دل ﻣﻦ زاﺋﻞ ﮔﺮدد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺨﺮۀ دﻟﻢ و ّ
ﺧﺪا اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد )ﻣﺰﻣﻮر .(۲۶-۲۵:۷۳

ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ دل و ﻓﮑﺮی ﺧﺪا را ﺟﻼل ﻣﯽدﻫﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ،در آﯾﻨﮥ ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ،زﯾﺒﺎﯾﯽِ ﺳﯿﺮابﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎزﺗﺎب

ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻟﻮده و زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎی دﻟﯽ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از وﺟﺪ و ﺷﺎدی در ﺟﻼل ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺣﺎل،
ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮدارﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺪا را ﺟﻼل ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
آن دﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻪﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺖ ﺧﻮب ﻣﯿﻮۀ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ :وﻗﺘﯽ ﺧﺪا
ﻧﺼﯿﺐ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ دل ﻣﺎ در ﺟﻼل ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺷﺎد و ﻣﺴﺮور و از آن ﺳﯿﺮاب ﺑﺎﺷﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن  ،(۶:۱آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺪ راه ِ ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ از ﺳﺮ راﻫﻤﺎن ﮐﻨﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﯿﺮﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺟﻼل ﺧﺪا دﻟﺘﺎن را ﺳﯿﺮاب
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ دﯾﮕﺮان را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﻇﺎﻫﺮی ِ ﺟﻼل دادن ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ از ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﺷﻨﺎﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺎ در ﺟﻼل دادن
ﺧﺪا رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۳۳-۳۱:۱۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﭘﺲ ،ﺧﻮاه ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺧﻮاه ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺧﻮاه ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا را ﻟﻐﺰش ﻣﺪﻫﯿﺪ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﮐﺎری ﻫﻤﻪ را ﺧﻮش ﻣﯽﺳﺎزم و ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺧﺪا را ﺟﻼل داد؟ اﮔﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺘﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ِ آن ﻓﺼﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در اﺻﻞ ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ :اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن دﯾﮕﺮان ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﯾﺎ وﺟﺪاﻧﺸﺎن را ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﻟﻐﺰﺷﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﺧﻮردﻧﺶ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﯽ ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را ﻧﺠﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮی را«.

۷

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن » ۱۰:۱۳ﻣﺤﺒﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﭘﺲ ﺟﻼل دادن ﺧﺪا در ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺪا را ﺟﻼل ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻗﺪری ﭘﺮﺟﻼل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ دل ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
رﺳﺎﻟﮥ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن  ۱۱-۹:۱ﻧﯿﺰ آﯾﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺟﻼل دادن ﺧﺪا اﺳﺖ:
ﮐﻤﺎل ﻓﻬﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰونﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ و در روز ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯽﻏﺶ و
و ﺑﺮای اﯾﻦ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ،در ﻣﻌﺮﻓﺖ و
ِ

ﺑﯽﻟﻐﺰش ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﺮ ﺷﻮﯾﺪ از ﻣﯿﻮۀ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺣﻤﺪ ﺧﺪا اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺪا را ﺟﻼل ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از ﻣﯿﻮۀ ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﯿﻨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶ واﻗﻌﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻼل دادن ﺧﺪا.
وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۵ﺧﻮد را ﺗﺎک و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺗﺎک ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻮۀ ﻋﺪاﻟﺖ »ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ« ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .از اﯾﻦرو ،ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :آن ﮐﻪ در ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻦ در او ﻣﯿﻮۀ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯽآورد« )ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۵:۱۵
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از ﻣﯿﻮۀ ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺧﺪا ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ در آﯾﮥ  ۸ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺟﻼل ﭘﺪر
ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻮۀ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.ﺳﭙﺲ در آﯾﮥ  ۱۲ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﻮهای ﺧﺪا را ﺟﻼل ﻣﯽدﻫﺪ:
»اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم«.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﯿﺴﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺒﺖ و ﺟﻼل دادن ﺧﺪا :او در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ  ۱۶:۵ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺗﺎ
اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮی ﺷﻤﺎ را دﯾﺪه ،ﭘﺪر ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« )رﺳﺎﻟﮥ اول ﭘﻄﺮس  ۱۲:۲را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ (.آن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ
ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ در اداﻣﮥ ﻣﻮﻋﻈﮥ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ،ﻋﯿﺴﯽ آن اﻋﻤﺎل را ﺷﺮح داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ،
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮐﺖ
ﻧﻘﻄﮥ اوج ِ آن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺘﯽ  ۴۴:۵ﺑﺎﺷﺪ» :اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای ﻟﻌﻦ
ِ
ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ «.اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺘﺎﺑﺪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن در ﻧﻮر اﻧﺠﯿﻞ ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ ،ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ،در اﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﻧﻮر ﺳﯿﺮاب
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۴:۴

ﭼﮑﯿﺪۀ ﻣﻄﻠﺐ
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ ،از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ،آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﺟﻼل ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ،ﺗﻤﺎﯾﻼت ،و
ْ
ﻫﺪف ﺟﻼل دادن ﺧﺪا
ﮐﺮدارﻣﺎن را در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻫﺪف ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا در اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺟﻼل دادن ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻼل او ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺷﺎد و ﻣﺴﺮور و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺟﻼل ﻗﺪردان
و ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﯿﻢ .آنﮔﺎه ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﺷﺎدی در ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ آزاد ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﯿﺮﯾﺖ دﯾﮕﺮان
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .از اﯾﻦرو ،ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﻼل او را آﺷﮑﺎرا ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزﯾﻢ و
ﻫﺪف ﺧﺪا را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﻢ.
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