در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺎدی! ﺛﻤﺮۀ ﺟﺴﺘﺠﻮ :ﻣﺴﯿﺢ!
ﺑِﻠﺰ ﭘﺎﺳﮑﺎل ،رﯾﺎﺿﯽدان ﻧﺎﺑﻐﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،در ﺳﺎل  ۱۶۶۲از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .او ﺗﺎ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﺧﺪا ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﺳﺎل  ،۱۶۵۴ﺳﺎﻋﺖ ده و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ،ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورد ،اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و اﺳﺎﺳﯽ .ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﭘﺎﺳﮑﺎل از
دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪای از او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .آن دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮥ ﭼﺮﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺶ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺳﺎل ﻓﯿﺾ ،ﺳﺎل  ،۱۶۵۴دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﺿﯿﺎﻓﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐِﻠِﻤﻨﺖ  . . .از ده و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ،آﺗﺶ،
ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺧﺪای اﺳﺤﺎق ،ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﻧﻪ ﺧﺪای ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﯾﻘﯿﻦ ،ﺷﺎدی از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ،آراﻣﺶ ،ﺧﺪای ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﺪای ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ »ﺧﺪای ﻣﻦ و ﺧﺪای ﺷﻤﺎ . . . «.ﺷﺎدی ،ﺷﺎدی ،ﺷﺎدی ،اﺷﮏ ﺷﺎدی  . . .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ،
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از او ﺟﺪا ﻧﮕﺮدم.

در ﺳﺎل  ،۱۹۶۸ﭘﺎﺳﮑﺎل و ﺳﯽ .اِس .ﻟﻮﯾﯿﺲ و ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ادواردز و دان ﻓﻮﻟﺮ و ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻫﻤﮕﯽ ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ واژﮔﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا
ﮏ »در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺎدی« در آن روزﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ» :ﺷﺎدی ،ﺷﺎدی ،ﺷﺎدی ،اﺷﮏ ﺷﺎدی «.ﻓﮑﺮ اوﻟﯿﮥ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﮐﻮﭼ ِ
وﺟﻮد ﻧﻬﺎد .اﻣﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪ.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮس ﻣﻦ از ﺷﺎد ﺑﻮدن:
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ داﺧﻞ ﺟﻠﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ِ ﭘﺎﺳﮑﺎل در
ِ
ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﺪﻓﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻫﺪف و آرﻣﺎن آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽرود ﺑﺎ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺟﻨﮓ دوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﻧﮕﯿﺰۀ ﻫﻤﮥ
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺎدی اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دار ﻣﯽآوﯾﺰد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﺎدی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺷﺎد ﺑﻮدن ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺼﯽ
ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﺷﺎدی ﺑﻮد ﻧﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺷﺎدی ِ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﺎدی ِ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ .آنﮔﺎه،
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .اﻧﮑﺎر
ِ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﺎری ِ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮا وادار ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را از ﻧﻮ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .آن را از ﻧﻮ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ ً ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد درﯾﺎﺑﻢ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
را ﺧﻮاﻧﺪم و درﺑﺎرۀ ﺷﺎدی ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ،ﺳﻌﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ را
درک ﮐﻨﻢ ،آن را زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و آن را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻢ .ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺷﺎدی ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺧﺪا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس درﺑﺎرۀ »ﺷﺎدی« ﭼﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮔﻔﺘﺎر ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس درﺑﺎرۀ »ﺷﺎدی« را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ.
ﻫﺪف ﻋﯿﺴﯽ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﺷﺎدی ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻮد.
ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱۱:۱۵اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﯽِ ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎدی ِ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد.
وﻗﺘﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺧﺪا ﻣﺎ را از ﺷﺎدی ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد.
روﻣﯿﺎن  ۱۳:۱۵اﻻن ﺧﺪای اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺎ را از ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ در اﯾﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﺎزد.
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺷﺎدی اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎن  ۱۷:۱۴زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا اَﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﻮﺷﯽ در روحاﻟﻘﺪس.
۱

ﺛﻤﺮۀ روح ﺧﺪا در ﻣﺎ ﺷﺎدی اﺳﺖ.
ﻏﻼﻃﯿﺎن  ۲۲:۵ﻟﯿﮑﻦ ﺛﻤﺮۀ روح ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺪف از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ رﺳﻮﻻن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﺎدی ﺑﻮد.
اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎدی ِ ﺷﻤﺎ را ﻣﺪدﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ.
دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۲۴:۱ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ
ِ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪن ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺷﺎدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﺘﯽ  ۴۴:۱۳و ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﮔﻨﺠﯽ را ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺨﻔﯽﺷﺪۀ در زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ آن را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮد و از ﺧﻮﺷﯽِ آن رﻓﺘﻪ آﻧﭽﻪ داﺷﺖ
ﻓﺮوﺧﺖ و آن زﻣﯿﻦ را ﺧﺮﯾﺪ.
ﺷﺎدی ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺟﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺰﻣﻮر  ۸:۱۹ﻓﺮاﯾﺾ ﯾﻬﻮه راﺳﺖ اﺳﺖ و دل را ﺷﺎد ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺷﺎدی ﺑﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ِ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺰﻣﻮر  ۵:۱۲۶آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﻬﺎ ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻧ ّﻢ درو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺰﻣﻮر  ۵:۳۰ﺷﺎﻣﮕﺎه ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺰﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ،ﺷﺎدی رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﺪا ﺧﻮدش ﺷﺎدی ِ ﻣﺎ اﺳﺖ.

ﻣﺰﻣﻮر  ۴:۴۳آنﮔﺎه ،ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ُﺳﺮور و ﺧ ّﺮﻣﯽِ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺰﻣﻮر  ۱۱:۱۶ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﺎت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﻮﺧﺖ .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﻟﺬﺗﻬﺎ ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد.
ﺷﺎدی در ﺧﺪا از ﻫﻤﮥ ﺷﺎدﯾﻬﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ.
ﻣﺰﻣﻮر  ۷:۴ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در دل ﻣﻦ ﭘﺪﯾﺪ آوردهای ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮۀ اﯾﺸﺎن اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ در ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮد.
ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۲۲:۱۶اﻻن ﻣﺤﺰون ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻟﮑﻦ ﺑﺎز ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ و دل ﺷﻤﺎ ﺧﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ آن ﺧﻮﺷﯽ را از ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﺪا ﻫﻤﮥ اﻣﺘﻬﺎ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺷﺎدی ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﯿﭻ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺰﻣﻮر  ۴:۶۷اﻣﺘﻬﺎ ﺷﺎدی و ﺗﺮﻧ ّﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺰﻣﻮر  ۱:۶۶ای ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﻧﮓ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺧﻮش ﺷﺎدی ِ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ.
ﮐﻞ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ،ﺧﺒﺮ
ِ

ت ﺧﻮﺷﯽِ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﻟﻮﻗﺎ  ۱۰:۲ﻓﺮﺷﺘﻪ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ! زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺑﺸﺎر ِ
ﺷﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﺗﺮﻧ ّﻢ ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﻮﺷﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و
اﺷﻌﯿﺎ  ۱۱:۵۱و ﻓﺪﯾﻪ
ِ
ﺧﻮﺷﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻏﻢ و ﻧﺎﻟﻪ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

۲

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺎدی ِ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرش وارد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ.

ﮏ ﻣﺘﺪﯾّﻦ  . . .در ﺧﻮﺷﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ِ ﺧﻮد داﺧﻞ ﺷﻮ«.
ﻣﺘﯽ  ۲۳:۲۵آﻗﺎﯾﺶ وی را ﮔﻔﺖ» :آﻓﺮﯾﻦ ای ﻏﻼم ﻧﯿ ِ

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﺎد ﺑﻮدن در ﺧﺪا ﯾﮏ ﺣﮑﻢ
اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﺻﻔﺤﮥ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
ﻣﺰﻣﻮر  ۴:۳۷و در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺘ ّﻊ ﺑﺒﺮ ،ﭘﺲ ﻣﺴﺄﻟﺖ دل ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣﺰﻣﻮر  ۱:۳۳ای ﺻﺎﻟﺤﺎن در ﯾﻬﻮه ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪن راﺳﺘﺎن را ﻣﯽﺷﺎﯾﺪ.
ﻣﺰﻣﻮر  ۱۱:۳۲ای ﺻﺎﻟﺤﺎن در ﯾﻬﻮه ﺷﺎدی و وﺟﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ای ﻫﻤﮥ راﺳﺖدﻻن ﺗﺮﻧ ّﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﺎد ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺷﺎدی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺨﺎﻃﺮه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا و ﺣﺮﻣﺖ و آوازۀ ﺧﺪا در ﺧﻄﺮ
اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺧﺪا ﺷﺎد ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺧﺪا ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻣﺎ و ُﺳﺮور ِ ﻣﺎ و ﺧﺮﺳﻨﺪی ِ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،او ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺟﻼﻟﺶ ﺧﻮار و ﺧﻔﯿﻒ ﺷﻤﺮده
ﻣﯽﺷﻮد و آوازهاش ﻟﮑﻪدار ﻣﯽﮔﺮدد .از اﯾﻦرو ،ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺧﻮش ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را درک ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ
اﯾﻦ ﮐﺸﻒ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮا ﯾﺎری ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﻐﺎم اﺻﻠﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﭘﯿﻐﺎم اﺻﻠﯽ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺒﺮ
ِ
ﮐﻮﭼﮏ» :در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺎدی« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﮑﯿﺪهای از اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽ را اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺎدی ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ را در ﻗﻄﺮه ﺑﺎران ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را در ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ.
اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﮐﻨﺎر ﺧﻄﺮش اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ .ﺧﺪا ﺧﻮدش ﯾﮑﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد .او ﺧﻮدِ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽاش را در
وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ،در وﺟﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  .(۹:۲اﯾﻦ ﺑﺴﯽ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ را در ﻗﻄﺮه ﺑﺎران ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ و
اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻢ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺟﺎن دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﺪا را در او ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ
ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽﺧﺮم ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﯿﻞ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻣﻦ
ﻋﺎری از ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارم و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺗﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ آﯾﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا درﺑﺎرۀ ﺧﻮدش و
درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﺘﺎن دارد.
اﮔﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻫﺴﺘﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻃﺮاوت ﺑﺨﺸﯿﺪ و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺘﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﮐﻮﭼﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ِ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﯾﺎﺑﺪ!
در اﺑﺘﺪا ،ﺑﻪ دو ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎره  :۱ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪ.
»ﭘﺴﺮان ﻣﺮا از ﺟﺎی دور و دﺧﺘﺮاﻧﻢ را از ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎور  . . .او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪم« )اﺷﻌﯿﺎ .(۷-۶:۴۳
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎره  :۲ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
»ﭘﺲ ﺧﻮاه ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺧﻮاه ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺧﻮاه ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﮑﻨﯿﺪ« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۳۱:۱۰

۳

ﻫﺮ دو ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺗﻔﺎوﺗﺸﺎن در ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ دو ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﯾﮏ آﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺸﺪه و در دو آﯾﮥ
ﺖ ﺷﻤﺎره دو ﺑﻪ
ﺖ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺣﻘﯿﻘ ِ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘ ِ
وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺪا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ و ﻗﺮار دادﻧﺸﺎن در اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻮﯾﺎی ﻧﮑﺘﻪای ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرۀ »واﻗﻌﯿﺖ« اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ،اﻧﺠﯿﻞ را ﺧﺒﺮ ارزﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻣﺮگ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺲ
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ و ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻧﮑﺘﮥ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ و ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ و ﻫﺪفِ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ اﺳﺖ و
اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ.
در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ
ِ
ﻣﻦ و ﻃﻠﯿﺘﺎی ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪام دﯾﺮوز ،ﺷﻨﺒﻪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺮارﻣﺎن ﻧﺎﻫﺎر را در رﺳﺘﻮران آرﺑﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻟِﯿﮏ ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﯿﺎواﺗﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪﯾﻢ ،واﻧﺘﯽ آﺑﯽرﻧﮓ در ﺟﻠﻮﯾﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ روی ﺳﭙﺮ اﯾﻦ واﻧﺖ را دوﺳﺖ ﻧﺪارم «.او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺟﺎﯾﯽ
اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ« و ﺑﺮ واژۀ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد آن ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪم و آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدِ » :
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ درک اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺴﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ .اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻧﮕﺮد.
اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ.
اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ِ
ِ
ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻼﻟﺶ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦرو ،ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽِ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺎ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻼل او زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ :آﯾﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ؟ و ﯾﺎ
ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮان ،ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﺮﮐﺰ ،ﺷﻤﺎ را ﺷﺎدی ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺨﺸﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﯾﺪ،
ﺑﻮدن ﺧﺪا ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ و ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮﮐﺰ
ِ
ﺣﺎل ،ﺑﻪ دو ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎره  :۳ﻫﻤﮥ ﻣﺎ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را ﺟﻼل ﻧﺪادهاﯾﻢ و از آن ﻗﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ.
»ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﺟﻼل ﺧﺪا ﻗﺎﺻﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ« )روﻣﯿﺎن .(۲۳:۳
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎره  :۴ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد.
»ﻣﺰد ﮔﻨﺎه ﻣﻮت اﺳﺖ« )روﻣﯿﺎن .(۲۳:۶
ﺖ اول ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ» :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ دو ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺣﻘﯿﻘ ِ
ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ ،ﺳﺰاوار ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﺪاﯾﯿﻢ .ﻣﺎ ﺳﺰاوار ﻣﺠﺎزاﺗﯿﻢ «.وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،از ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺎﺳﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ و آﻧﭽﻪ از آن
ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد و آن ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ،در اﺻﻞ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان رﻓﺘﺎر ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ را ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻨﺎه ِ ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﻃﺮح و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺧﻠﻘﺖ اﯾﻦ
آن ﻧﻮﺷﺘﮥ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺑﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ » ِ
اﺻﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﯿﻢ و در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺧﺪا
ِ
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدن ﻣﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ۲۳:۳ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮔﻨﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﺪن از ﺟﻼل ﺧﺪا ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻈﻤﺖ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ را
ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﯿﻢ و از آن ﺣﻆّ ﺑﺒﺮﯾﻢ .در درﺟﮥ اول ،ﮔﻨﺎه در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان.

۴

اﮔﺮ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا را ﮔﻨﺎه ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺎر ِ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﯿﻢ ،وﺣﺸﺖ ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺎ ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ .ﮔﻨﺎه ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﮐﻨﺪ .ﮔﻨﺎه ،در اﺻﻞ ،ﺑﺪرﻓﺘﺎری اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ .ﮔﻨﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪا ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻨﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﺪا را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﻨﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﺪا را
ﺖ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر ﺑﺪان اﺷﺎره
ﮏ ﺣﺮﻣﺖ در ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘ ِ
ﺧﻮار و ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .اﯾﻦ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻫﺘ ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺧﺪا را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻏﻀﺒﺶ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺰرگﺗﺮ از رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﯾﺎ ﮐﺮۀ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﺰرگﺗﺮ از دﺷﻮارﯾﻬﺎی ازدواج ،و ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺎﻧﮑﺎه و آزارﻧﺪه .اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر و در واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ ِ
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از داوری ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺧﺪا ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ؟ اﻧﺠﯿﻞ ﺛﻤﺮات ﻓﺮاوان و
ِ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد! اﻣﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از داوری ﺧﺪا اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮات دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺣﺎل ،ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽرﺳﯿﻢ و دو ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺧﺮ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎره  :۵ﺧﺪا ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮش ﻋﯿﺴﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺷﺎدی و ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان ﺑﻪ ﺑﺎر آورد.
ﻗﺒﻮل ﺗﺎمّ ،ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ« )اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس .(۱۵:۱
»اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻻﯾﻖ
ِ
آن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن را ﺑﺮ او ﻗﺮار
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎره  :۶ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﻬﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ از ِ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
»ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد« )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن .(۱۹:۳
»ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آور ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ« )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن .(۳۱:۱۶
و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ دو آﯾﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺳﺎزﯾﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ» :ﭼﺎرۀ ﮔﻨﺎه و ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« و ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آور ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ «.اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ،در اﺻﻞ ،ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ! اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺧﻔﻪ ﺷﺪن در آب
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد زدن و ﮐﻤﮏ ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺷﻤﺎ را از ﺧﻔﮕﯽ ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎﺗﺎن و وﺳﺎﯾﻞ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و )در ﺻﻮرت ﻟﺰوم( ﺗﻨﻔﺲ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ درﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻤﮏ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺠﺎت وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ دﭼﺎر ﺣﻤﻠﮥ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس درﻣﺎن اﺻﻠﯽِ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﺑﻬﯿﺎران و اِﺣﯿﺎی ﻗﻠﺐ و ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺟﺮاﺣﺎن و داروﻫﺎ درﻣﺎن اﺻﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺠﺎت وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﻮﺑﻪ از ﮔﻨﺎه و اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ )ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ( ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺧﺪا در ﻣﺴﯿﺢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ،
ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺎری را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ .او آﻣﺪ و در ﻣﻘﺎم ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻋﯿﺐ زﯾﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد
را ﺑﺮ او ﮔﺬارﻧﺪ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد .رﺳﺎﻟﮥ اول ﭘﻄﺮس » :۱۸:۳ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﮑﺒﺎر زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎدﻟﯽ ﺑﺮای ﻇﺎﻟﻤﺎن ،ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻧﺰد ﺧﺪا
ﺑﯿﺎورد «.اﯾﻤﺎن ﻣﺎ اﺳﺎس ﻧﺠﺎﺗﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎس ﻧﺠﺎﺗﻤﺎن وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺎس ﻧﺠﺎت ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﺟﺎن داد و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣﻠﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﻨﺎه و ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎ ﺷﺪ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش از ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﺠﺎت و ﺷﺎدی
ﻣﺎ را ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻣﺎ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ  . . .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻧﻮﺑﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۲۰ ،۱۷:۱۵ﭼﻮن
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ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺟﺎن داد و از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان و ﺷﺎدی روزاﻓﺰون ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺸﺖ.
زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ازدواﺟﺘﺎن و ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﺷﻐﻠﺘﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و در ﺷﺎﻟﻮدۀ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺗﻘﺼﯿﺮات و ﺗﺮﺳﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﻣﺴﯿﺢ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .او ﺟﺎن داده و از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ،ﻧﺠﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ ،دﻟﯿﻞ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﺟﻼل ﺧﺪا ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ
ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ از ِ
ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com
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