ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺰاره دوم را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻫﺴﺘﯿﻢ ،دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﺪﯾﺪی
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا زﻧﺎن
و ﻣﺮدان ﺧﺪاﺗﺮس ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪای در دﺳﺘﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ،ﻧﻮر و درﺧﺸﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪا ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ﺟﻮان ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﯾﺮا ﻃﻤﻊ رﯾﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪیﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻮن
در ﭘﯽ آن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،از اﯾﻤﺎن ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻗﺴﺎم دردﻫﺎ ﺳﻔﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺗﻮ ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰ و ﻋﺪاﻟﺖ و دﯾﻨﺪاری و
اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﺒﺮ و ﺗﻮاﺿﻊ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎ« ) .(11 – 10 : 6ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس را ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ از او ﺟﻮانﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﻣﺮد ﺧﺪا« ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در واﻗﻊ ﻣﯿﺰان ﺳﻦ ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺛﺎﺑﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،داﺷﺘﻦ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﺣﻀﻮر او ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ
و ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺶ را ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا او ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ﺟﻮان را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮﯾﺶ را در
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .او ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ ﺛﺮوت دﻧﯿﻮی ﺗﻮﺟﻪ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف
ﺳﺎزد .ﭘﻮﻟﺲ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﮕﺮش درﺳﺖ را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت و دردﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .در دﻧﯿﺎی
اﻃﺮاف ﻣﺎ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﺳﻮق دادن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻠﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ داﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﻣﺮ ﺑﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﺬت ﻣﺎ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺪارﮐﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،در ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و دردﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫﺪف ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻣﺴﯿﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ او ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺸﺨﺼﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﺧﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ درﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ درﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺴﺎل در ﭘﯽ اﻣﻮری ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺪﻣﻪ زدن و ﺗﺨﺮﯾﺐ راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﺧﺪا ،آن را ارﺗﻘﺎ داده ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﭘﯿﺮوزی را ﻟﻤﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏﻢ ،اﻧﺪوه و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻏﻢ و اﻧﺪوه ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺷﺎدی و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﻣﺮی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ روز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ در
ﺗﻮان ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎسدﻫﻨﺪه ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد؟ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻤﺎن از ﺷﻨﯿﺪن اﺳﺖ و ﺷﻨﯿﺪن از ﮐﻼم ﺧﺪا «.ﺑﺎ ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﻮدن ﮐﻼم ﺧﺪا در ﺗﻌﻘﯿﺐ اﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﻧﮕﺎه اﯾﻤﺎن از
اﻋﻤﺎق وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻮن آبﻫﺎی ﺗﺎزه ﻓﻮران ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ .ﻣﻦ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهام ﮐﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺴﯿﺤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﻃﻠﺐ
ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻮع اول ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را اﻧﺒﯿﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ .ﮔﺮوه دوم اﻓﺮادی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رﺣﯿﻢ و ﯾﺎریدﻫﻨﺪه دﯾﮕﺮان
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺒﯿﺎ در ﭘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ،اﯾﻤﺎن و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮوه دوم در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﻮﻟﺲ در
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رﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ او اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد .ﻣﺎ در
ﮐﻨﺎر ﺣﻔﻆ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و داﺷﺘﻦ روح ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺗﻨﻔﺮ دارﻧﺪ را ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﻓﺘﺎدﮔﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادی رﺣﯿﻢ و ﭘﺮ ﻓﯿﺾ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﯾﮏ زن و ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ او را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .او در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آن را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
او ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ در اﻧﺘﻈﺎرش اﯾﺴﺘﺎده ،دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ او »دوی ﺳﺮﻋﺖ« ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او در
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ »دوی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ« ﺷﺮﮐﺖ دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﻮا و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﻤﺎن ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ «.ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﺴﯿﺢ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﮏ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﻣﻮﺳـﯽ _ واﻟــــﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن
اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﻣﻮﺳﯽ
ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از دﻋﺎﻫﺎ و اﯾﻤﺎن واﻟﺪﯾﻦ
ﺧﺪاﺗﺮس ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،واﻟﺪﯾﻨﺶ او را
ﻃﻔﻠﯽ ﺟﻤﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺣﮑﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ« )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن .(23 : 11
اوﺿﺎع ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر و ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻮد .ﻓﺮﻋﻮن در ﻫﻤﺎن اﯾﺎم ﺑﺎرداری ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﯽ ،دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﻻد ذﮐﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در آن اﯾﺎم ﻓﺮﯾﺎد و زاری واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺮاﻧﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد .زﯾﺮا اوﻻد ذﮐﻮر اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪای ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺸﺪﻧﺪ .در ﻋﻮض اﯾﺸﺎن ﻃﻔﻞ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در ﻣﻨﺰل
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را در ﺳﺒﺪی ﮐﻪ ﻗﯿﺮاﻧﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﺎی دادﻧﺪ؛ و او را در رود ﻧﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻤﺴﺎحﻫﺎ ﺑﻪ آب
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .او رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺮدد .او ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اوﻻد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺑﻨﺪﮔﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﭘﺮ اﺑﻬﺖ ﻣﻮﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ،ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻤﺎن واﻟﺪﯾﻦ او ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻤﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ آن درﺟﻪ از ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻤﺎن آﻧﻬﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد .اﯾﻤﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﺸﻪ
ﺧﺪا را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ اوﺿﺎع دﺷﻮاری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او ﭼﯿﺰی ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ ،و آﻧﻬﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی اﻃﺮاﻓﺶ ،وی را ﻫﻼک ﺳﺎزد .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻧﻘﺸﻪای دارد .و اﯾﻤﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﯾﺪار و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ روﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﻠﻮک ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﺮوری
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺳﻠﻮک و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻤﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،و در دﻋﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻤﺎن واﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻤﺎن ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن وﺟﻮد
دارد ،ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﺮس ﻣﻮﺟﻮد و اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن » :از ﺣﮑﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ «.ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ در دوراﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی دﺷﻮاری روﺑﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،اﻧﺒﻮه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺮوز وﯾﺮوس اﯾﺪز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن اوﻻد ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻧﻘﺸﻪای را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﻃﺮح ﻧﻤﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﺮاس از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﺪای ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم اوﻻد ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻫﺮ دوی اﯾﺸﺎن ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺴﯿﺢ را در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺮ دوی اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺮد و ﻋﺼﯿﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ .در اوﻗﺎﺗﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻪاﯾﻢ .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ،
ﺧﺪاﯾﯽ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ .روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﺷﮑﻞ و ﻗﺎﻟﺐ
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دﻧﯿﻮی ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ را درﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﺮس روزﮔﺎر ﺧﻮد را
ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺳﻠﻮک ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ آن ﭼﺮا ﮐﻪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﯾﻤﺎن را ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﺎر دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽداﻧﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ
ﺗﻀﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد .در واﻗﻊ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﺪارد ،در ﺧﻮد ﻣﺮده اﺳﺖ« )ﯾﻌﻘﻮب
.(17 : 2
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯽﮐﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه «.آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺪی ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﻗﯿﺮاﻧﺪود ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻃﻔﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺒﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﻬﻢ ﺧﺪا ﮐﺎری ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ ﺑﻮد .ﺳﻬﻢ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎر دﺷﻮار و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد.
آﻧﻬﺎ در ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺧﻄﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد در دﺳﺖﻫﺎی ﺧﺪا رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ او را ﺟﺰ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺮ را در ﻧﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮد .آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ
داد.
ﻣﻦ اﯾﻤﺎن دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ،ﻣﺎ دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﺧﺪا ،ﺗﻮﺳﻂ دﻋﺎﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﺧﺪاﺗﺮسﺷﺎن اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻦ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﺧﺪا اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎدر در ﻣﮑﺎن ﺧﻠﻮت ،آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺛﻤﺮ
دﻋﺎﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﻘﺪس دﯾﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺮود
ﻫﺮ زن و ﻣﺮد ﺧﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از آﻣﻮزش اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺪارس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺮون داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺪارس دﻧﯿﻮی ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﻟﻬﯽ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻧﺴﺎن در ﻣﺪارس دﻧﯿﻮی ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ وارد ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ او در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺪا در
ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﮐﻮﺑﯿﺪنﻫﺎی ﺳﺨﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺼﺎدمﻫﺎی ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ،آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻣﺪارس دﻧﯿﻮی ،اﻓﺮاد ﻣﺪرک
و درﺟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻓﺮاد از ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ در دوراﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺪا ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺖ .او ﻗﺒﻼً در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ
دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ،رﺷﺪ ﮐﺮده ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ او را
آﻣﺎده ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردن ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﻧﻨﻤﻮد .او داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺎد اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺒﻮد.
اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻮﺳﯽ ،اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﮐﻪ او ﺳﻘﻮط و ﺷﮑﺴﺘﯽ را در
زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و واﻗﻊ ﺷﺪ در آن اﯾﺎم ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
دﺷﻮار اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺼﺮی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺒﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺮادران او ﺑﻮد ،ﻣﯽزد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه،
ﭼﻮن ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪ ،آن ﻣﺼﺮی را ﮐﺸﺖ ،و او را در رﯾﮓ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺖ .و روز دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه دو ﻣﺮد ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽزﻧﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ داور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﻣﺼﺮی را ﮐﺸﺘﯽ؟« ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﯾﻘﯿﻨﺎً اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺸﻨﯿﺪ ،ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺮد ،و ﻣﻮﺳﯽ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮار ﮐﺮده ،در زﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .و ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎﻫﯽ ﺑﻨﺸﺴﺖ«
)ﺧﺮوج .(12 – 11 : 2
ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﺟﺎزه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ را ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ او در ﻣﻠﮑﻮﺗﺶ ﻣﯽداد .ﺧﺪا ﻣﻮﺳﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻣﺪﯾﺎن ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﻮد .در واﻗﻊ او دروس ﺧﻮﯾﺶ را در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ روحاﻟﻘﺪس آﻏﺎز ﮐﺮد .او در زﻣﺎن اﺗﻤﺎم دوران
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺸﺖ .او ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﻋﺎﻟﯽ»د  -ت  -خ« را در ﭘﺎﯾﺎن دوره درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪرک
دﮐﺘﺮای ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ ﺧﺪا.
درسﻫﺎی زﯾﺎدی در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﺪﯾﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ او ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﺧﺪا ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮد ﻣﺼﺮی را ﮐﺸﺖ .او رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮد و در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از اﺳﺎرت ﻣﺼﺮﯾﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل زودﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﯾﮏ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ
دارد .و ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺪا ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن درﺳﺖ ،ﭘﯿﻐﺎم درﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻮﺳﯽ در ﻣﮑﺎن درﺳﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ،
اﻣﺎ زﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ روحاﻟﻘﺪس را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ و وارد ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ اﻧﺠﺎم داد .ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺒﻼً در ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎرواﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﻣﯽدﯾﺪ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ آن اوﺿﺎع را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ
رو ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری را ﮐﻪ در ﺗﻮان داﺷﺖ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺶ اﻧﺠﺎم داد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر و ﮐﻤﮏ او ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت و رﻧﺞ
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ﻗﻮﻣﺶ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﺛﻤﺮ دﯾﮕﺮی در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روح او
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ درس داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮوﺗﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ .او ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ »ﺷﯿﻮه و ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪا« اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .و ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪا ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ .ﻃﺮﯾﻖ دﻧﯿﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮگ و اﺳﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﯿﺢﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺒﻞ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن از داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﻧﻤﻮد .از ﻫﻤﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺴﻂ ﯾﺎﺑﺪ .و ﭘﺲ از آن ،و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻬﯿﺎی رﻫﺒﺮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎرج
ﻧﻤﻮدن اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ اﺳﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺪا ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

6

ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺪا را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮑﻨﺪ
در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪهای وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺪون آن ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺮدم در ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از
رﻫﺒﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺎدر ﺑﻪ درک او ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪون وﺟﻮد اوﻗﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،درک ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی او را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪه اوﻗﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﻓﺮد
را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻫﻤﯿﻦ اوﻗﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮر و ﻋﻼﻗﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دان ﮐﻮﯾﻞ ،ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در آورد .او در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻮرد او دﭼﺎر ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در آن ﻫﻨﮕﺎم رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﺳﻌﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﯾﮏ ﻓﺮد اﺣﻤﻖ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان زﻣﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ .دان ﮐﻮﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻟﺬا در ﻣﻮرد او دﭼﺎر ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺮدم از او ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از اﺳﺎرت ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی آزادی رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد .او در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻇﺮﻓﯽ در
دﺳﺖ ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺒﻼً ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻗﺎت ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺪل
ﮔﺮدﯾﺪ .او ﻗﺒﻞ از آن ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮏ ﭼﻮﭘﺎن ﺳﺎده ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ روزی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺧﻮد را ﺑﺮ او آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ .در آن
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮﺗﻪای را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﻮر ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺳﻮزد .ﺧﺪا در آن ﻣﮑﺎن ﺑﻮد .ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده،
او را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺪا زد .ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺮﮔﺰ آن ﻣﻼﻗﺎت را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﻮد .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺳﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﻮد.

ﺧﺪا ﺷﺨﺼﯿﺖ و ذات ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﻮد .او ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎ ،ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺧﻮد را از ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮون
ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﯾﺴﺘﺎدهای زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ« )ﺧﺮوج  .(5 : 3ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻔﺖ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ،
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ،ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺪوﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻓﺮﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ در ﺣﻀﻮر ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ .ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺐ و ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ در او وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در زﻣﯿﻦ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد
از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﯾﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ﻗﺪرت اﺑﺪی ﺧﺪا ،دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎد .وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺸﻮف
ﻧﻤﻮد ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪای ﭘﺪرت ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،و ﺧﺪای اﺳﺤﺎق ،و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب .آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ روی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻨﮕﺮد« )ﺧﺮوج  .(6 : 3ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب را ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻫﻤﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮس وﺟﻮد ﻣﻮﺳﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا او در
ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺧﺪای ﻣﻬﯿﺐ ،اﺑﺪی و ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻮﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه از ﺧﺪا ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آن ﺧﺪای ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ و ﻗﺪوس ،ﺧﺪای ﻣﺤﺒﺖ و رﺣﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
ﻫﻤﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮﻧﺪ دﯾﺪم ،و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺳﺮﮐﺎران اﯾﺸﺎن
ﺷﻨﯿﺪم ،زﯾﺮا ﻏﻤﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﯽ داﻧﻢ« )ﺧﺮوج  .(7 : 3ﻗﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻏﻢﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺧﺪا ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد .ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﯾﯽ رﺣﯿﻢ و
7

دﻟﺴﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت
اﯾﺸﺎن از اﺳﺎرت ،ﺳﻮق داد .در واﻗﻊ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﺪﻣﺖ و رﻫﺒﺮی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .او ﺧﺪا را
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻟﺤﻈﺎت ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪهای در زﻧﺪﮔﯽ و رﻫﺒﺮی ﺧﻮد داﺷﺖ.
ﻟﺤﻈﺎت ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪه در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪا ،ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا ،دﯾﮕﺮ ﺳﺆاﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ زﯾﺮا ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ﻃﺮز واﺿﺤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ
و در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :ﺑﺪون اﯾﻤﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ «.اﯾﻦ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ زن ﯾﺎ
ﻣﺮد ﺧﺪا را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﺎز اﯾﻦ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ارزش اﯾﺸﺎن را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻫﺮ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻊ ،ﻏﻠﺒﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرود.
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺷﺪ .ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻮﺳﯽ را در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﮏ ﻋﻤﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻣﻌﺠﺰهای ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .اﯾﻤﺎن ﻣﺨﺮج ﻋﺎدی ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس از ﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن اﻧﺠﺎم داد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،اﺑﺎ ﻧﻤﻮد از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد«
)ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  .(24 : 11ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .او در دوراﻫﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ،ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
ﻏﻼﻣﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ را اﻧﺠﺎم داد .او ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﯾﻤﺎﻧﺪارن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪن ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﺪا
و ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺮم دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺷﺨﺎص ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در ﭘﯿﺮوزی ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه و ﻗﻮم ﺧﺪا ،ﺷﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ در ﻣﻮرد ارزشﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ارزشﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﺪا او را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﻔﺎ ،ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ دوﻣﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدن ﺷﻬﺮت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ
ﻃﺎﻟﺒﺎن آن ،از درون ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدن از
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً دﺷﻮار و اﻏﻠﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و آوازهای ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ آن ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ» :ذﻟﯿﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﺪا را

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ داﺷﺖ از آﻧﮑﻪ ﻟﺬت اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﺒﺮد؛ و ﻋﺎر ﻣﺴﯿﺢ را دوﻟﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﺼﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺠﺎزات ﻧﻈﺮ ﻣﯽداﺷﺖ« )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن .(26 – 25 : 11
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .او ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ آن ﻧﺎدﯾﺪه را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺮس از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺶ
روی او ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﺷﯿﻄﺎن در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎزد و او را ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎهﺷﺎﻫﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ» .ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮد و از ﻏﻀﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﭼﻮن آن ﻧﺎدﯾﺪه را ﺑﺪﯾﺪ،
اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪ« )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن .(27 : 11
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﻔﺮ اﯾﻤﺎن و ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﺧﺪا را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺗﺮس،
اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻓﻠﺞ ﻣﯽﺳﺎزد .اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری از اﯾﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .و اﯾﻤﺎن و ﺗﺮس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﺣﯿﺎﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺮوزی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯽ ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﻣﻦ ﺷﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪم ،ﻫﺮﮔﺰ از ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮد .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم» :دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد «.ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻞ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﻮد .ﻗﻠﺐ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺤﺒﺖ و
ﻗﺪرت ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﭘﺮ از ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﻠﺒﻢ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮی
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎزهای ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ اﺑﺘﺪای ﺳﻔﺮ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا وارد ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب ،ﮐﺸﻮر ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ﺷﺪه ،و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﮓزده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺤﺒﺖ ،ﻓﯿﺾ و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ اﻟﻬﯽ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﯾﮏ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻣﻔﯿﺪ
ﻣﺒﺪل ﺷﻮد .اﻏﻠﺐ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮕﺮش را دارﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻣﻠﮑﻮت ﻣﻮﻟﻮد ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻓﻘﻂ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺒﻮر از ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ .آن ﻓﻘﻂ ﺧﻂ آﻏﺎز اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا
ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮدی ﺑﺪل ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻘﺪس رﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺪا را در ﮐﻮﻫﯽ واﻗﻊ در ﺻﺤﺮای ﻣﺪﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد .ﺧﺪا در آﻧﺠﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ آﻏﺎز راﺑﻄﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮد .او ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و در ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺎ او رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺪا را در آن روز
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪش ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻮﺳﯽ از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ در ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا
رﺷﺪ ﻧﻤﻮد.

اﺑﺘﺪا اﯾﻨﮑﻪ ،او ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﻠﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد« )ﺧﺮوج .(12 : 3
ﻣﻮﺳﯽ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﺧﺪا ﭼﻪ در زﻣﺎن اﯾﺴﺘﺎدن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮن ،و
ﭼﻪ در زﻣﺎن اﯾﺴﺘﺎدن ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎی ﺳﺮخ ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﻫﻢ در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻫﻢ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او در ﻓﺮاز ﮐﻮه و در ﻗﻌﺮ
دره ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ روﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﻼً ﻣﺮدم
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهای ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺎدی ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی داده ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﻟﻬﯽ ،ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪ و ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ در دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ ﮐﻪ» :ﺧﺪا ﺑﺎ

ﻣﺎﺳﺖ«.
وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻃﻼق ﮔﺮدﯾﺪ »ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ« ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن »ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ«
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ درﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪای اﺑﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارد .ﻣﻮﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺆال ﻣﻨﻄﻘﯽ در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟« اﮔﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻗﻮم ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺎﺑﻖ ذات او ﺑﻮد .ﺧﺪا در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺴﺘﻢ آﻧﮑﻪ ﻫﺴﺘﻢ« )ﺧﺮوج  .(14 : 3ﺷﻤﺎ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او ﻧﮕﻔﺖ» :ﺑﻮدم آﻧﮑﻪ ﺑﻮدم ،ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد «.در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺪا» ،ﻫﺴﺘﻢ آﻧﮑﻪ
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ﻫﺴﺘﻢ« ﺑﻮد .او اﻣﺮوز ﻫﻢ» ،ﻫﺴﺘﻢ آﻧﮑﻪ ﻫﺴﺘﻢ« اﺳﺖ و ﻓﺮدا ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز او »ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ« اﺳﺖ .او ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد .او
»دﯾﺮوز ،اﻣﺮوز و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ« ﻫﻤﺎن اﺳﺖ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﺳﯽ ،ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً اﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ،
ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای اﺳﺤﺎق و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪﻵﺑﺎد و اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﻦ ﻧﺴﻼً ﺑﻌﺪ
ﻧﺴﻞ« )ﺧﺮوج  .(15 : 3آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﺮاه و ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب اﻧﺠﺎم داد ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺧﺪا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻗﻮم اﻣﯿﻦ و راﺳﺖ ﺑﻮده ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺰرﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺧﻮد او ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﺪا ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد؛
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ،اﺑﺪی و ﮐﺎﻣﻼً اﻣﯿﻦ .و ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺪای ﻫﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار واﻗﻌﯽ ﻋﯿﺴﺎی
ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺪا از اﻧﺴﺎن آﻏﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ وﺟﻮد
داﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻟﻬﯽ را ﺑﺮ ﻗﻠﺐ و ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ دارﻧﺪ و در ﻣﻠﮑﻮت او ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻤﯿﻤﺖ ﺑﺎ
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد.
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ﻣـﻮﺳــﯽ ـ دوﺳــﺖ ﺧـــﺪا

وﻗﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ از ﺧﻮد
ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬارﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮ روی ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ در واﻗﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .او »ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎدم ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد «.اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او »دوﺳﺖ
ﺧﺪاﺳﺖ «.ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ روﺑﺮو ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ« )ﺧﺮوج
 .(11 : 33ﻣﻮﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺧﻮد را آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﺧﺪا را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ دوﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻢ «.دوﺳﺖ
ﺧﺪا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم او ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ و از آن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﻪ ﺻﺪای ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽداد.

ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ وﻗﺘﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪن ﻣﯽﮐﺮدم ﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم زﯾﺎدی ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻦ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﯾﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس وارد اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺸﺘﺎق و
ﻣﻬﯿﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ «.او اداﻣﻪ داد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮدی ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و دوﺳﺖ او
ﺷﻮم«.
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺧﺪا اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻮدهاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دزد اﯾﻦ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺸﺮده ،ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺳﯽ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎب
ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪای ﺑﻮد .او ﻣﺴﺆول ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  3000000ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .او ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﭘﻮﺷﺎک ،ﺗﺪارک ﻣﺤﻞ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﻋﺎ ﮐﺮدن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟ دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ او را ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد .ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﺳﺎده اﺳﺖ .او ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺧﺎرج از اردوﮔﺎه )ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﮑﺎن ﻣﯽرﻓﺖ و ﺧﺪا را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮد .آن ﻣﮑﺎن ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﺧﻠﻮت و آرام ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا را ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .دوﺳﺖ ﺧﺪا زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎ او و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ
ﺻﺪاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .او ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﮔﻮشﻫﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ،اﺳﺮار ﻋﻤﯿﻘﺶ را ﺑﺮ وی ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎزد.

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا وارد و ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺳﺖ ﺧﺪا ﺷﻮد .دوﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﺟﻬﺖ
ﺑﻘﺮار ﮐﺮدن و اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮدن راﺑﻄﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای دﻋﺎ ﮐﺮدن در
ﺧﻮد ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ واﮐﻨﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺸﺮده از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر
12

ﻣﻌﻤﻮل در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﺸﺘﺎق ﻣﺒﺪل ﺷﺪن
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻋﺎ ،ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎ
ارزشﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .و دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭼﻪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ؟ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ .زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اوﻗﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ دوﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
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در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد» :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ؟« )ﻣﯿﮑﺎه  .(8 : 6اﯾﻦ ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ روی ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺨﺮاﻣﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد ،ﻗﺮار دارد .ﺧﺪاوﻧﺪ در راه ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮑﺎه  8 : 6داده ﻣﯽﺷﻮد» :ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ ﺟﺎ آوری و رﺣﻤﺖ
را دوﺳﺖ ﺑﺪاری و در ﺣﻀﻮر او ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ؟« آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ،ﻣﺒﺪل ﺳﺎزد.
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﻠﯿﻢ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦاﻧﺪ« )اﻋﺪاد  .(3 : 12اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ،
درﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻣﻮﺳﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺮدی ﻣﺤﮑﻢ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺲ از روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺻﺤﺮای ﻣﺪﯾﺎن،
ﻗﻠﺐ او دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺑﺎ ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﻠﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ از ﺻﺤﺮای ﻣﺪﯾﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮوﺗﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد.
ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﮔﻮﺳﺘﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎﺳﺖ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
آﮔﻮﺳﺘﯿﻦ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻗﻠﺒﯽ ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭼﺮا ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه در ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺎن
و ﻣﺮدان ﺧﺪا اﻫﻤﯿﺖ دارد؟ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺟﻮﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد .ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻫﺴﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮت و ﺣﺘﯽ ﻣﻮت ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻄﯿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .او ﺗﺨﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮد .ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺟﻮﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد .او ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺒﺎﻫﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ »در ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ«.

دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪون ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻓﯿﺾ ﺧﺪا رﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪا
ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮوﺗﻨﺎن را ﻓﯿﺾ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ« )ﯾﻌﻘﻮب  .(6 : 4اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ.
ﻗﻠﺐ ﻣﻐﺮور ﺑﺎ ﺧﺪا در ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻗﻠﺐ ﻓﺮوﺗﻦ از ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﻣﺎ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
درﺟﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﺾ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻮده ﺷﺪهاﯾﻢ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را درک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آن را ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ.
ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﻧﮕﺮش دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ» :ﺟﺪا از ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮد) «.ﯾﻮﺣﻨﺎ .(5 : 15
ﻓﺮوﺗﻨﯽ از ﻣﺸﺎﻫﺪه و درک ﺣﻀﻮر ،ﻗﺪرت و ﭘﺎﮐﯽ ﺧﺪا ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ او ﭼﻘﺪر ﻋﻈﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺎک اﺳﺖ در
ﺣﻀﻮر او ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﻪ زاﻧﻮ درﻣﯽآﯾﯿﻢ .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﯾﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯽ .ﻣﻦ ﺑﺮ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮدم ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ«.
ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ درک و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺪا در ﻗﺪوﺳﯿﺖ اوﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس اﯾﺴﺘﺎد .و ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﻠﯿﻢ ﺑﻮد و »ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦاﻧﺪ «.ﭼﻪ ﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻗﺪوﺳﯿﺘﺶ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﯾﺪ؟ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﻠﺐ ﻣﺘﮑﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﻓﺮوﺗﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدد.

14

ﻣﻮﺳﯽ ـ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

آن ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺎدهای ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﺼﺎ را ﺑﮕﯿﺮ و ﺗﻮ و
ﺑﺮادرت ﻫﺎرون ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آب ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﺲ آب را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از ﺻﺨﺮه
ﺑﯿﺮون آورده ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﻬﺎﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ« )اﻋﺪاد  .(8 : 20ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺻﺨﺮه ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،آن ﺻﺨﺮه آﺑﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ از ﺧﻮد
ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ؟ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺪرت ﺧﺪا و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺒﻼً ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرگﺗﺮی از ﺧﺪا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد .درﯾﺎی ﺳﺮخ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺼﺎی او ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺧﺪا ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﻬﻮه ﯾﺮای )ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه( ﺑﺮ ﻗﻮم آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﺻﺨﺮه ﺑﻪ آن ﺿﺮﺑﻪ زد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ رخ داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر،
ﻣﻮﺳﯽ را از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﻋﺪه ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ او را ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون،
ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﭘﯿﺶ ﺻﺨﺮه ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻔﺴﺪان ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺻﺨﺮه آب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آورﯾﻢ؟« و ﻣﻮﺳﯽ
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺻﺨﺮه را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد زد و آب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﻬﺎﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا در ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻟﻬﺬا ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادهام ،داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ« )اﻋﺪاد  .(12-9 : 20ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ در ﻧﮕﺎه اول اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد
ﮐﻪ» :ﻣﮕﺮ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده؟ او ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﺻﺨﺮه آن را زده اﺳﺖ .و ﺻﺨﺮه ﻫﻢ آب از ﺧﻮد ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ

ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪ؟«
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد» :ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا در ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ « ... ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﻮﻟﺲ در اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  4 : 10اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ» :آن ﺻﺨﺮه ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺮ آن ﻗﺪوس وارد آورد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻫﺎﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ ،زﯾﺮا آن ﮐﺎر را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را رﻫﺒﺮی
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻧﺠﺎم داد .رﻫﺒﺮی ﻣﻮﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی دﯾﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺧﺪا را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﯽ واﻗﻊ در ﺻﺤﺮای ﻣﺪﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﯽ ﻃﺮﯾﻖ دﺷﻮار را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد و
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻨﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ دوﻻ ﺑﻮد .در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ او ﺧﺪا را ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
درسﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را رﻫﺒﺮی ﻧﮑﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا رﻫﺒﺮی ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ
اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی دﺷﻮار و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮری ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدن از آﻧﻬﺎ
و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﻋﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن و ﭘﯿﺮوزی ﻫﻤﻮاره
دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺮدم را رﻫﺒﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﺸﺘﺎق ﺟﻼل دادن ﻣﺴﯿﺢ ،اﺳﺖ .ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺳﺎدهای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم
دﻧﯿﺎی آن روز را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻼل دادن او ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻤﻠﻮ از اﺣﺴﺎس اﺣﺘﺮام و ﻣﺸﺘﺎق ﺟﻼل دادن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .اﻏﻠﺐ در ﺣﯿﻦ ﻧﺒﺮد ،ﻣﺎ ﺣﺲ ﺣﺮﻣﺖ و
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ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﺗﻠﺨﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻧﺠﺎم داد ،و اﻧﺠﺎم آن
ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮده ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ وﻗﻒ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺳﺎده و ﭘﺎک ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﯽﮔﺮدد ،دور ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ.
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان اﯾﻤﺎن و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﺪا ،آﻧﻬﺎ را از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﺪارک
دﯾﺪه ،ﺑﺎزﻣﯽدارد .ﻣﻮﺳﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻮد .او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد .او ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا را ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر دﯾﮕﺮان درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯿﺶ
ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد ﻗﺎﺻﺮ آﻣﺪ .و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺎم دو ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﻓﻘﺪان اﯾﻤﺎن و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﺪا ،دزداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺎت ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا را از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺖ از او ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺎد
ﺑﻮد.
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ﻫﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻟﻤﺲ ﺗﺎزهای از آﺳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺢ اﻟﻬﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارث ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺒﺮدﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎری دارد اﻣﺎ او ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻮه ﻫﻢ ﻧﺪارد .او ژﻧﺮالﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﭙﺎه ﺧﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻧﻮه ژﻧﺮال
در ﺳﭙﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺣﮑﯿﻢ ﺧﺪا درﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،و از
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺐ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .او ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا ﭘﺲ از وﻓﺎت او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻟﺬا او ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
دﻟﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻣﻮﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را در ﯾﻮﺷﻊ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ»:ﻣﺮدان ﺑﺮای ما ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺎﻣﺪادان ﻣﻦ ﻋﺼﺎی ﺧﺪا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ
ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎد .ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﮐﻨﺪ .و ﻣﻮﺳﯽ  ،ﻫﺎرون و ﺣﻮر ﺑﺮ
ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮاﺷﺖ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮو
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .و دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،زﯾﺮش ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .و
ﻫﺎرون و ﺣﻮر ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮف و دﯾﮕﺮی از آن ﻃﺮف ،دﺳﺖﻫﺎی او را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،و دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ .و
ﯾﻮﺷﻊ ،ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ و ﻗﻮم او را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺖ« )ﺧﺮوج .(13-9 : 17
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﯾﻮﺷﻊ ﺟﻮان را رواﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﺟﺎزه داد
ﺗﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﺒﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ از او زﯾﺎد دور ﻧﺸﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ او در ﺣﻮزه دﯾﺪ ﯾﻮﺷﻊ ﻗﺮار داﺷﺖ و از آن ﻣﮑﺎن ﻣﺸﻐﻮل اﺗﺼﺎل او ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﺟﺎزه داد ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮده در ﻧﺒﺮد ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺧﻮدش ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺮوزی ،ﮐﺎر را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ اﺟﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن اﻟﮕﻮ و ﻃﺮﺣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎر ﺧﺪا را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮐﺎر ﺧﺪا را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﻮﺷﻊ
ﻗﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﺎر ﺧﺪا را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ وﻓﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دﻫﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻃﺮح و اﻟﮕﻮی ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪن ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪی از رﻫﺒﺮان اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﻣﺎ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﻋﺪهای آن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ
ﮐﺎر ﺧﺪا را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﯾﻮﺷﻊ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ او ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻧﺤﻮه ﺳﻠﻮک ﺑﺎ ﺧﺪا را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎ ،و آﻧﺠﺎ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻟﻮحﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ و ﺗﻮرات و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام
ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻢ .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﺪا ﺑﺎﻻ آﻣﺪ« )ﺧﺮوج .(13-12 : 24
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در آن ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮ اﺑﻬﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﯾﻮﺷﻊ ﻧﯿﺰ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دوری ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ.
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در »ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع« ﺧﺪا را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺧﺪا در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﻮﺷﻊ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﯿﻤﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﯾﻮﺷﻊ ﻫﻨﻮز در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﯾﻮﺷﻊ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا را ﺗﺮک
ﮔﻮﯾﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﻃﺮز ﺳﻠﻮک ﻋﻤﯿﻖ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺖ.
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا ﮐﺎر ﭼﻨﺪان دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳﻠﻮک ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا ،ﮐﺎری روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدان روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﯾﻮﺷﻊ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﭘﺲ از وﻓﺎت او ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺣﺎﻻ ﻧﺴﻠﯽ ﺗﺎزه ﻣﺤﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﻮب دﺳﺘﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﯿﺪان ﭘﯿﺶ رو ﺑﺪوﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎ اﻓﺮادی ﺣﮑﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی را ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ،ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن و ﺳﻠﻮک
ﮐﺮدن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﺎﻧﺪ.
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ﯾﻮﺷﻊ -ﺗﺮﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ

ﯾﮏ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺰرگ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ آﻧﭽﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎر و رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﺮد و زن ﺑﺰرگ و ﻓﺮوﺗﻦ آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر
وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده ﮐﻮﭼﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اوﺳﺖ .ﺧﺪا ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ از رﻫﺒﺮان را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺼﺮی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از اﺳﺎرت ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ رﻫﺎﯾﯽ داد .اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻣﻮﺳﯽ آﻧﻬﺎ را از ﺑﻨﺪﮔﯽ رﻫﺎﯾﯽ داد ،وﻟﯽ ﯾﻮﺷﻊ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﻫﺒﺮی ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽداﺷﺖ،
ﯾﻮﺷﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪا و ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﺑﻮد .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﺎت ﻣﺸﮑﻠﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا وﻇﯿﻔﻪای ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،او را ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺧﻮد روشﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل دارد .او ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺤﺮای ﻣﺪﯾﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺧﺪای ﻗﺪوس
و ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ از ﺻﺤﺮا ﺧﺎرج ﺷﺪ .اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﯿﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽرﻓﺖ و ﺳﭙﺲ دورهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ را در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ دوازده ﻣﺮد را ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺶ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﯾﻮﺷﻊ ﯾﮑﯽ از آن دوازده ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ
آﻧﻬﺎ ،ﻣﻮﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از آﻧﻬﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای او ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدی

رﻓﺘﯿﻢ ،و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎرﯾﺴﺖ ،و ﻣﯿﻮهاش اﯾﻦ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ زورآورﻧﺪ ،وﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺣﺼﺎردار و
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ،و ﺑﻨﯽ ﻋﻨﺎق را ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ دﯾﺪﯾﻢ ) «.اﻋﺪاد  .(28 ،27 :13ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺗﺮﺳﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻗﻮم ﺧﺪا
ﺑﻪ ارض ﻣﻮﻋﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮ و ﻗﺪرت ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻏﻮلآﺳﺎﯾﯽ در آن ﺷﻬﺮ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ دو ﻣﺮد ،ﯾﻮﺷﻊ و ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮدان ﻏﻮلآﺳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق ،و ﯾﻌﻘﻮب
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﯾﻮﺷﻊ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﯾﺴﺘﺎده و ﮔﻔﺖ» :زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آن از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ راﺿﯽ
اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ آورده ،آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ .زﻧﻬﺎر از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮد ﻧﺸﻮﯾﺪ ،و از اﻫﻞ زﻣﯿﻦ
ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮراک ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﻪ اﯾﺸﺎن از اﯾﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ،از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ« ) اﻋﺪاد .(9 -7 :14
ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت در ﺳﺨﻨﺎن ﯾﻮﺷﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ» ،ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ «.رﻫﺒﺮی و ﺗﺮس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻮﺷﻊ از دﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از دﯾﺪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﻮه ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻫﯿﭻ دره ﻋﻤﯿﻖ ،ﻫﯿﭻ اﻗﯿﺎﻧﻮس وﺳﯿﻊ ،و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻤﺎن او ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﺮاف او ﻧﺒﻮد .اﯾﻤﺎن او ﺑﺮ
ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎی ﺳﺮخ را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺧﺪا ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻗﺎدر ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از رود اردن ﻫﻢ ﻋﺒﻮر دﻫﺪ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻻزﻣﻪ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮد ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺘﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ ﻓﻘﻂ از ﻣﺎﻧﺪن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ،ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد» .ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ« و »ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮف را ﺑﺮ ﻣﯽ دارد «.ﯾﻮﺷﻊ در »ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻼﻗﺎت«
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .او ﺣﻀﻮر ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺮدان ﻏﻮلآﺳﺎ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻫﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﺠﺎع دارد .اﻣﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎده ،رﺷﺪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
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ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ،در دوران ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺮادر ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻋﺰﯾﺰ اﻫﻞ روﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻦ در ﮐﺸﻮرش ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮای او
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺶ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺗﻌﻘﯿﺐ او اﺳﺖ .ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ ﺗﭙﺶ در آﻣﺪ .ﺗﺮس وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺳﺎده ،او ﺗﺮس را از ﻗﻠﺒﺶ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪا ،او ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﺎ از ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻘﯿﺐﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد .وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢﻫﺎی آن ﺷﺨﺺ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﻣﺮد ﻣﺬﮐﻮر ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﻓﺖ .دوﺳﺖ ﻣﻦ آن ﻣﺮد را ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﮐﺮد .آن ﻣﺮد ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺗﺮس دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دوﺳﺖ ﻣﻦ ﯾﮏ درس ﺑﺰرگ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
ﺗﺮسﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﺑﺮ دارد و ﺣﺲ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺎدق
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻤﮑﻪ او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺮس ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .در روزﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﻫﺒﺮی ﯾﻮﺷﻊ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎب  ،(1ﺧﺪا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ » :ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش« ) آﯾﺎت
.(18 ،9 ،7 ،6
ﯾﻮﺷﻊ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﺪن داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺮس ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻫﺒﺮی
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮس ﭼﻘﺪر ﻗﻮی و ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﯾﻮﺷﻊ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﺗﻤﺎﻣﯽ دورانﻫﺎ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﯽ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن درﯾﺎی ﺳﺮخ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ روزاﻧﻪ ﻗﻮم ﺑﺎ »ﻣﻦ« ،و ﻋﻼﺋﻢ و ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﺪا ،در ﻣﺪت
رﻫﺒﺮی  40ﺳﺎﻟﻪاش ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد .آﯾﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮی را از اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺧﺪا،
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد؟ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ »ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ« ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺗﺮس دوم ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮس از ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻘﺪر ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﻣﺪﻣﯽ ﻣﺰاج ﺑﻮدﻧﺪ .او ﻗﺒ ً
ﻼ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ﻗﻮم ﻣﻮﺳﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،او را اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻮاﻗﻌﯽ
ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺳﺮﮐﺶ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ »ﺗﺮس ﻃﺮد ﺷﺪن« اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ »ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه« ﻧﯿﺰ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدن ﯾﮏ
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .واﮔﺬاری ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه رده دوم
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺷﺪ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻫﺒﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،در
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮﯾﻤﺎن در دﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس را
در وﺟﻮد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ» ،ﺗﺮس از دﺷﻤﻦ« اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ او ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮس
ﻗﺪم ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ » :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮداﻧﯽ ﻏﻮل آﺳﺎ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
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ﻫﺴﺘﻨﺪ! اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ «.ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در زﻣﺎن رﻫﺒﺮی ﻣﻮﺳﯽ ،آﺳﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﯾﻮﺷﻊ در رأس
ﻫﺮم رﻫﺒﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ ،او ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﺮسﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ؟ اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﺪارک ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺮسﻫﺎﯾﻤﺎن در ﺑﺎب اول ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷﻊ،
وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﯾﻮﺷﻊ وﻋﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ را داﺷﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻫﯿﭽﮑﺲ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮت ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،ﺗﻮ را ﻣﻬﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد« ) ﯾﻮﺷﻊ  .(5 :1ﻣﻦ درک ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ
ﺗﺮسﻫﺎﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ وﻋﺪهﻫﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ.

اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻓﻘﻂ ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ .زﻧﻬﺎر از آن ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﻤﺎ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
روی ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮی« ) ﯾﻮﺷﻊ  .(7 :1اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﺮس را دور ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺮوزی و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺪارک اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﺷﺠﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ ﺑﻮدهام .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺷﺠﺎع را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ روی وﻋﺪهﻫﺎ ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻦ و از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎ ،زﯾﺮا راﻫﯽ ﻏﯿﺮ از
اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻪام .در آن ﺟﺎ ﯾﮏ
ﮐﺸﯿﺶ ﺟﻮان رواﻧﺪاﯾﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻣﺎ را ﻣﯽداد .اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽﭘﺮده ﺑﮕﻮﯾﻢ در اﯾﻤﺎن آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ
ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ» :آﯾﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﻮﻋﻈﻪ اﻧﺠﯿﻞ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؟« ﯾﻮﺳﻒ در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد:

»ﺳﺎﻣﯽ ،ﺧﺪا ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد«.
در واﻗﻊ ﻫﺮ روز در آن ﮐﺸﻮر ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻤﺎن آوردن ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮدﯾﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮرات ﻣﻦ ﺑﺮای
ﻣﻮﻋﻈﻪ اﻧﺠﯿﻞ در آﻧﺠﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ داﺋﻤﺎً ﺧﻮدم را ﻧﯿﺸﮕﻮن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ:
»آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟« ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و
ﻣﻦ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد آن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ «.ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺎک آن ﮐﺸﻮر ﻗﺪم ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﻫﯿﭻ
ﺗﺼﻮری از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯽ در ﻣﯿﺎن آن ﻗﻮم اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﺬارده ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهام ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻢ« ) ﯾﻮﺷﻊ
 .(3 :1ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻧﺴﻞ او وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .زﻣﺎن
ورود ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺎرک ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط وﺟﻮد داﺷﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از دوردﺳﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد« را ﺗﻔﺴﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺒﻮر از رود اردن را اﺷﺎرهای ﺑﻪ ورود ﺑﻪ آﺳﻤﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ
دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن ﭘﯿﺮوزی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎی درﺳﺘﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺮای
ﻗﻮم ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻦ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻏﻠﺐ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اوﻗﺎﺗﯽ را در ﭘﯿﺎده روی ،دﻋﺎﮐﺮدن و ﻃﻠﺒﯿﺪن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻢ .در
ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﺤﺎل و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در
ﻣﻮرد ﻗﻮم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ،وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﯾﻮﺷﻊ  .(5 : 1اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ وﻋﺪهای داده اﺳﺖ ،او ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهاش ﺗﺪارک ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ »اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ«.
ﺧﺪا ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎری در ﻣﻮرد اﺻﻮل ﺟﻨﮓ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎن ﺿﺮوری ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻮل روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﯾﻮﺷﻊ  .( 8 : 1ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس راﻫﻨﻤﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎً دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻗﻮم او ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻗﻮم را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ )ﯾﻮﺷﻊ  .( 10: 1ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺪا ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﮐﺎری
ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ %100 .ﭘﯿﺮوزی از آن ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎده
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ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم اﯾﻤﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،از رود اردن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪا ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ،ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ
دﻗﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا
ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﭘﯿﺮوزی از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم او ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .اﻃﺎﻋﺖ
از اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ،ﻧﮑﺘﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﺑﻮد.
اﻣﺖﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺴﺨﯿﺮﮐﺮد .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮدان و
زﻧﺎن ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .او در ﻃﻠﺐ ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪا در
ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از رﻫﺒﺮی او ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .او ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﯿﭻ اﻣﺮی ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﺎل
ﻧﯿﺴﺖ.
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ﯾﻮﺷﻊ -راﻫﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از راﻫﻬﺎی ﻣﺎ

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد دﻋﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻤﺎﻧﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﻣﮑﺎن ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻫﺪاﯾﺖ
ﺧﺪا ،در ﻣﻮرد درک اراده و ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .راهﻫﺎی ﺧﺪا ﻓﺮاﺗﺮ از راهﻫﺎی ﻣﺎ ،و ﻓﮑﺮﻫﺎی او ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻣﺮی ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻓﻬﻢ اﺻﻮل ﮐﻼم ﺧﺪا ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ روح ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﯾﻢ.
ﯾﻮﺷﻊ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را درک ﮐﺮد .و آن ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی رﻫﺒﺮیاش ﺷﺪ .در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ» :و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن دو ﻣﺮد ﺟﺎﺳﻮس از ﺷﻄﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ :رواﻧﻪ ﺷﺪه ،زﻣﯿﻦ و ارﯾﺤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
زن زاﻧﯿﻪای ﮐﻪ راﺣﺎب ﻧﺎم داﺷﺖ داﺧﻞ ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ) «.ﯾﻮﺷﻊ .(1: 2
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .ﻣﻮﺳﯽ  12ﺟﺎﺳﻮس را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﭼﺮا؟
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ ده ﻧﻔﺮ از آن دوازده ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان اﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮدان ﺗﺮس ﺑﻮدﻧﺪ .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﻪ دو ﻣﺮد اﯾﻤﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ﻣﺮد ﻣُﺮدد و ﺷﮑﺎک ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﺰرگﺗﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪﻧﺪ و آن ﺗﺪارک ﺧﺪا ﺑﻮد.
ﺧﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او در ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺻﻔﺎت ازﻟﯽ و اﺑﺪی ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ راهﻫﺎ و ﻣﺘﺪﻫﺎی او داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ درسﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﺪ .او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را
ﻣﯽداﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،او از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﯽ ،ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮد .اﻣﺎ در
ﻣﻮرد ﯾﻮﺷﻊ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﯾﮕﺮی ﺿﺮورت داﺷﺖ .ﺧﺪا ﻣﻮﺳﯽ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ دوازده ﺟﺎﺳﻮس را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ را
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﻣﻮﺳﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﮐﺎر او ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا را
ﺑﺮای آن ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎص درﯾﺎﻓﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .در ﻧﮕﺎه اول ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ راهﻫﺎی ﺧﺪا ﻓﺮاﺗﺮ از راهﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺼﻮرش ﺑﻮد.

اﮔﺮ ﻣﻦ رﻫﺒﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدم ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ آن ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ» :دوﺳﺘﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻄﺮی روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ .در ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،از ﺧﺎﻧﻪ زن ﻓﺎﺣﺸﻪ دوری
ﮐﻨﯿﺪ«.
اﻣﺎ راهﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از راهﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ! او آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ راﺣﺎب ﺑﺪﮐﺎره
)ﯾﻮﺷﻊ .( 1 : 2ﺑﺮای دوازده ﻣﺮد اﻗﺎﻣﺖ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ آﻧﺠﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺪﮐﺎره
ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ ﻣﮑﺎن اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻮد .راهﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮب و ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

راﺣﺎب ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ،ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد .آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاﯾﺸﺎن ﺑﻪ او ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ .او ﺑﻪ ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق ،و
ﯾﻌﻘﻮب اﯾﻤﺎن آورد .او از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه ﺣﻘﯿﻘﯽ واﺣﺪ ،ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮد؛ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ او و ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ.
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن اﯾﻤﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن زن ﺑﺪﮐﺎره ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻟﻬﯽ از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده راﺣﺎب ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺳﻪ دوره ﺧﺎص در زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ده ﺳﺎل اول ﺧﺪﻣﺘﻢ ﯾﮏ ﻣﺒﺸﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮدم .و آن ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﺰرگ اﯾﻤﺎن
ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ از ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺑﺮای ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .و او در ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﻗﺎت در ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺎ اﻣﯿﻦ ﺑﻮد .در دوره دوم زﻧﺪﮔﯽام ،ﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﺎن ﺑﻮدم .اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﺎ اﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ،وﻟﯽ آن ﺧﺪﻣﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرت در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽام ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آن دوره از زﻧﺪﮔﯽام ،ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت ﺳﯿﺎر را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ
در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻢ آﺳﻮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮدارم .ﻣﻦ ﺗﺪارک ﺧﺪا را ﻗﺒﻼً در زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ
دﯾﺪه ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ آن ﻗﺪم اﯾﻤﺎن را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻢ و از ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻢ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯽدادم .آن ،ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻢ .ﺧﺪا در ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآورده
ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادهام اﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﻮﺷﻊ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا را دﯾﺪه ﺑﻮد .او ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا درﯾﺎی ﺳﺮخ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .او ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻮد ،ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰات ،ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺼﺮ رﻫﺒﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم اﯾﻤﺎن را ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺖ .آن دوره ﺑﺮای ﯾﻮﺷﻊ،
دوره ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .او ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮم را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از رود اردن رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ آن اﯾﺎم ،اﯾﺎم ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز در زﻧﺪﮔﯽ و رﻫﺒﺮی ﯾﻮﺷﻊ ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﻮد.

در ان ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪا ﺑﺎ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ » :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺗﻮ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ را ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر آب اردن ﺑﺮﺳﯿﺪ در اردن
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ) «.ﯾﻮﺷﻊ  .(8 ،7 :3اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در دوران رﻫﺒﺮی ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﻮﺳﯽ اﺗﮑﺎ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﺮد .او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎد و دوﺳﺘﺶ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ .او ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮم را ﺑﺎ ﻗﺪم اﯾﻤﺎن رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد .او ﺟﺎﻣﻪ
رﻫﺒﺮی را ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا ﯾﺎ ﻣﺮگ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ راهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد.
درسﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮی ﯾﻮﺷﻊ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی روﺣﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ رﻫﺒﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ او اﺳﺖ .او اﻏﻠﺐ در اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻟﺮزد ،اﻣﺎ ﯾﮏ اﻃﻤﯿﻨﺎن دروﻧﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا او را از آبﻫﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داد ،در ﻗﻠﺐ او وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻗﺪم اﯾﻤﺎن را ﺑﺮدارد.

دوﻣﯿﻦ ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺪم ﺑﺰرگ اﯾﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﺷﻊ ،ﺧﺪا او را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .او ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﯿﺎﻓﺮاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪا او را ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮد .رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻤﺎن ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮوﺗﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻤﺎن در ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﻓﺮوﺗﻦ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﻓﺮوﺗﻦ ﮐﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﯾﮏ رﻫﺒﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻗﻮم ﺧﺪا را ﺑﯽواﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻄﻠﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ اراده ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻓﺮدا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد) «.ﯾﻮﺷﻊ  .( 5 : 3ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روش ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؛ و
ﻓﻘﻂ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮم را در اﻧﺠﺎم اراده ﺧﺪا ﺑﻪ روش ﺧﺪا رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ رﻫﺒﺮی واﻗﻌﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ،ﯾﮏ دوﺳﺖ ﻧﻮاﯾﻤﺎن ﻫﻢ داﺷﺘﻢ .ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎزه و ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن ﺳﻠﻮک ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺮ دوی ﻣﺎ ،دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﺪارک ﺧﺪا را ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی ﺧﻮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری را در دﻋﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺷﺎدی ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪا ﺑﺮای آن دﻋﺎﻫﺎ وﺟﻮد
داﺷﺖ.
اﻣﺎ دوﺳﺖ ﻣﻦ ،اﺳﺘﻌﺪاد و ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا داﺷﺖ .ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎﯾﯽ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮏ ﻧﻤﻮدن در ﻣﻮرد ﺧﺪا ﻣﯽﮐﺮد .و ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮألﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد» :ﺧﺪا
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺗﻮﺟﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪارد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت او دﻋﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺟﻮاب ﻣﯽ داد «.ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﮐﻪ داﺋﻤﺎ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪای ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او دارد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪا آﻧﻘﺪر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه ،ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ را آﻣﺮزﯾﺪه
اﺳﺖ .و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﻋﺎﻫﺎﯾﺶ را ،ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮدم.
در اﺳﺎس ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﻢ ا ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،و ﻣﺘﺮﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ
ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ.

ﺧﺪا از اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ .از اﯾﻦ رو ،او ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :دوازده ﻧﻔﺮ از ﻗﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .و
اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :از اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﯿﺎن اردن از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎیﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻗﺎﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،دوازده ﺳﻨﮓ ﺑﺮدارﯾﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺮده ،در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ در آن ﻓﺮود ﻣﯽ آﯾﯿﺪ ﺑﻨﻬﯿﺪ «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ آن دوازده ﻣﺮد را ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻃﻠﺒﯿﺪ .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ » :ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اردن ﺑﺮوﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﺳﻨﮓ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﺮدارد .ﺗﺎ اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن
آﯾﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﮐﻪ آبﻫﺎی اردن از ﺣﻀﻮر ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن از اردن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،آبﻫﺎی اردن ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﺎری اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) «.ﯾﻮﺷﻊ .(7 – 2: 4
ﯾﻮﺷﻊ و ﻣﺮداﻧﺶ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ،ﺑﻪ رود اردن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ .ﺧﺪا رود را ﻣﻨﺸﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺎ
ﭼﻪ ﻣﺪت آبﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ؟ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﺎر ﺧﺪا در ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ آبﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ آب
رود ،اﯾﻤﺎن ﻻزم ﺑﻮد .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد در اﻋﻤﺎق آب ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮ رود ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﻋﻤﻞ ﯾﺎدآوری ﺑﺮای ﺧﺪا اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران داﺋﻤ ًﺎ
در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻔﮑﺮات ﺟﺪی ﮐﻪ در ﺳﮑﻮت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺘﺎﯾﺶ
و ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ و ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .آن ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮم
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روزی ﺧﺪا رود را ﺑﻪ دوﻧﯿﻤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﻼﻣﺘﯽ در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮد.
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اﻣﺎ آن ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﺎدآور ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا در ﻣﻨﺸﻖ ﮐﺮدن رود اردن ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان
ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻬﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﺗﺎزه از ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ دﻋﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ او ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ،ﯾﮏ دوﺳﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاری ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺰرگ
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮان «.اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران ﻧﻮاﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺪ .ﻣﻦ در راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﺎزهﮐﺎر ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ را آﻣﺮزﯾﺪه در زﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه و
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن را آﻣﺮزﯾﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد،
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ.
ﻣﮑﺎن ﯾﺎدآوری ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ را در ﺳﮑﻮت ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺗﺄﻣﻞ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ،ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﺪ و اوﻗﺎﺗﯽ را ﺻﺮف ﭘﺮﺳﺘﺶ و
ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺧﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﻣﺎﻧﺖ او ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ.

27

ﯾﻮﺷﻊ  -ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﯾﻤﺎن

ﻣﻦ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻧﻘﻼب در اول ژاﻧﻮﯾﻪ  1990ﺑﻪ روﻣﺎﻧﯽ رﻓﺘﻢ .ﺣﺪود  10ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻦ در اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ،ﺗﻮﺳﻂ
رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدم .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر را ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮز روﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ
اﺗﻮﻣﯿﺒﻞ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎ «.ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اوﻟﯿﻦ ﺳﻮأل در ﻣﺮز ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺑﻮد» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
دارﯾﺪ؟« اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﻠﺢ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎده ﺷﺪن از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻧﮕﺮان و ﺗﺮﺳﺎن ﺑﻮدم .ﻣﻦ در ﺳﺎل
 1988ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻋﻈﻪ اﻧﺠﯿﻞ در روﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر را ﻧﺨﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ .اﮐﻨﻮن در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ،ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟« ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎن در آﻣﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ دادم» :ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ «.ﻫﺮﮔﺰ آن ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﺳﺮﺑﺎز ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ،اﻧﺠﺎم داد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .او
ﺑﺎزوان ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً ﮔﺸﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ روﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ!« ﻣﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﻧﺒﻮدم .در ﻫﻤﺎن
ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  1988ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ روﻣﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،ﻣﻦ زاﻧﻮ زده ،ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪم و
او را ﺟﻼل دادم.
ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر دﯾﺪﻧﺸﺎن را ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم .ﻣﺮدم ﻋﺎدی در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ
و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد زدن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ» :ﺧﺪا ﻫﺴﺖ! ﺧﺪا ﻫﺴﺖ!« اﯾﻦ ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺤﺎدی ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی
داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻤﺎن در ﯾﮏ آن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .آن ﻟﺤﻈﻪ ،ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪ و آن را ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻧﺎﻇﺮ واﻗﻌﻪای ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن در آن اﯾﺎم اﻧﻘﻼب ﺑﻮدم .ﭘﺮﭼﻢ روﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﮐﺜﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اداری ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻮراﺧﯽ در ﻣﺮﮐﺰﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻧﻤﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم را از ﻣﯿﺎن ﭘﺮﭼﻢﻫﺎ درآورده ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎد دﯾﮕﺮی را ﺧﻠﻖ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻠﺖ روﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﯾﻮغ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم آزاد ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﻼء ﻣﻬﻢ در ﻗﻠﺐ ﮐﺸﻮر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ را دﯾﺪم ،اﻫﻤﯿﺖ آن ﻧﻤﺎد را درک ﮐﺮدم .آن ﺳﻤﺒﻮل ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﺪا را ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﯾﻮﺷﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﻮﻋﻮد درآورد .او رود اردن را از ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺸﻖ ﮐﺮد ،و ﻗﻮم از ﻣﯿﺎن آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﻋﺪه داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ .او ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﯾﺎدآوری ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮓﻫﺎ را از اردن ﺑﯿﺮون آورده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮروی ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﺎ آن ﺳﻨﮓﻫﺎ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﯾﺎد آوری آﻧﭽﻪ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن آﯾﻨﺪه از ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه،
ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﮕﺎه ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ،ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﯾﻦ اردن ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ) «.ﯾﻮﺷﻊ : 4
 .( 22 ، 21اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎد دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ .و آن ﻧﻤﺎد ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ
آزادی از ﯾﻮغ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺎردﻫﺎ از ﺳﻨﮓ ﭼﺨﻤﺎق ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎز ،و ﺑﻨﯿﺎﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎز ) «.ﯾﻮﺷﻊ  .( 2 : 5ﺳﻨﮓﻫﺎ ﯾﺎدآور ﭘﯿﺮوزی ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﯾﺎدآور رﺳﺘﮕﺎری آﻧﻬﺎ از اﺳﺎرت ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ،ﯾﺎدآور آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺎی آزادی ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻠﺠﺎل اردو زدﻧﺪ و ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را در ﺷﺐ روز ﺷﺐ روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه ،در
ﺻﺤﺮای ارﯾﺤﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ ) «.ﯾﻮﺷﻊ  .(10 : 5ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ،ﺷﻬﺎدتﻫﺎی ﺳﺎدهای از ﺷﮕﻔﺘﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.
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ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺻﻠﯿﺐ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ آﯾﺪ) «.ﻣﺘﯽ  .(24 : 16ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه،
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر او ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻠﯿﺐ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺠﺎت ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن اﻧﺠﺎم داد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ.

ﻋﻼﻣﺖ دوم ﯾﻮغ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﻮغ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﯾﺪ و از ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﺑﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻠﯿﻢ و اﻓﺘﺎده دل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻢ و در ﻧﻔﻮس ﺧﻮد آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ« )ﻣﺘﯽ  .(29 :11ﺻﻠﯿﺐ ﯾﺎدآور ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺑﻮدن ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﯾﻮغ ﯾﺎدآور ﺧﺪاوﻧﺪی
او ﺑﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺮدم ﯾﺎدآوری آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺮوه اﻧﺪﮐﯽ ﯾﺎدآوری ﯾﻮغ او ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻤﺎﻧﺪاران را
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .ﯾﻮغ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ .اﮔﺮ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺮوﯾﻢ،
آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺎدآوری واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﺧﻮد دارﯾﻢ.

آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺣﻮﻟﻪ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎﻫﺎی ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻮﻟﻪ ﺷﺴﺖ و ﺳﭙﺲ ﺣﻮﻟﻪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داد .او ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
اﺳﺘﺎد و آﻗﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ و ﺧﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ آﻗﺎ و ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺷﺴﺘﻢ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ« )ﯾﻮﺣﻨﺎ  13 : 13و  .(14اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﺧﺎدم ﺑﻮد ،و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﺎدآوری ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺑﻮدن ﻋﯿﺴﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪی او و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺎدﻣﯿﻦ او ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺮ
ﻟﻮحﻫﺎی ﻗﻠﺒﺘﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﯾﻮﺷﻊ آﻣﺎده ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺸﻮد.

ﺧﺪا از ﯾﻮﺷﻊ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم داده ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از
ﯾﻮﺷﻊ داﺷﺖ ،او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺿﺮوری ﺑﻮد ﮐﻪ او ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ
ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺸﯿﺪن رﺣﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪا ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ،ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد .ﺧﺪا رود اردن را ﺑﺎز ﮐﺮده و اﺟﺎزه داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد
داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪا ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﯾﻮﺷﻊ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻨﻮز ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯿﺪن و
دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ،ﭘﯿﺶ روی داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﻼﻗﺎت ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ،ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﺮ ﯾﻮﺷﻊ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﯾﻮﺷﻊ ﻧﺰد ارﯾﺤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ در دﺳﺖ ﺧﻮد

ﭘﯿﺶ وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .و ﯾﻮﺷﻊ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،او را ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ از ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ؟«
ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮدار ﻟﺸﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻻن آﻣﺪه ام .ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ روی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :آﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟«
ﺳﺮدار ﻟﺸﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺧﻮد را از ﭘﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺎده ای ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .و ﯾﻮﺷﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد«.
) ﯾﻮﺷﻊ .(15 -13 : 5
ﭼﻨﺪﯾﻦ درس ﺑﺰرگ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ .در درس اول،
او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز و در ﻫﺮ ﻧﺒﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ .او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی دﯾﺮوز از ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺟﺪی دﺳﺖ
ﺑﮑﺸﺪ .او ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺎز داﺷﺖ.
درس دوم آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﮐﺮدن ﻗﻮم ﺧﺪا در ﻧﺒﺮد ،ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮕﺮﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ .او ﻗﺪرت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد .او ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﺷﺎهﺷﺎﻫﺎن را ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ وی ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ژﻧﺮال را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽام داﺷﺘﻪام .ﻣﻦ
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻢ .آﻧﻬﺎ ژﻧﺮال و رﻫﺒﺮ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮕﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را
از ﻃﺮﯾﻖ ارث ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ آن ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﻧﯿﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺻﺎدق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎﯾﺪ در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﺶ درﮐﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮕﺮ ﺧﺪا ،رﻫﺒﺮ او اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﻮﺷﻊ درک اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺿﺮورت داﺷﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺮدان ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺰرگ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺶ را از ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ درآوردﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﻮدن در ﺣﻀﻮر ﻗﺪوﺳﯿﺖ او اﯾﺴﺘﺎدن اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ ﺧﺒﺮﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻣﯽﺷﻨﻮم ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،در آن
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻟﻬﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎی رﻫﺒﺮی ﭘﺮﺛﻤﺮ و ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻫﺒﺮی روﺣﺎﻧﯽ از ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺮ آن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ و اﺣﺘﺮام ﻋﻤﯿﻖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮزﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد.
روش رﻫﺒﺮی ﺧﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯿﺪن ،و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮای درﮔﯿﺮ
ﺷﺪن وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
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ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ دو ﻣﺮد ﺟﻮان از اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺎﮔﺎﻟﻨﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪا،ی در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻫﻨﺪ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮدم .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﺮزی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺪاری روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ .روحاﻟﻘﺪس در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﻋﺠﯿﺐ دﻣﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ از آن دو ﻣﺮد در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اوﺿﺎع ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺳﻮأل ﮐﺮدم.
آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ از ﺑﯿﺪاری روﺣﺎﻧﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ از ﺣﻤﺪ وﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا ﻣﻤﻠﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﯾﮕﺮی اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ دﻋﺎ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮ آن دو رﻫﺒﺮ ﺟﻮان ﻣﺴﯿﺤﯽ را در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻏﺮب ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﺪم .آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻟﺒﯽ دادﻧﺪ» :ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻏﺮب ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻫﺪاﻓﯽ دارﻧﺪ و از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ از ﺧﺪا

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺪف ﺑﺒﺨﺸﺪ«.
روح ﺧﺪا ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺪت آزرد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻌﺎً در ﻣﻮرد ﻣﺎ در ﻏﺮب ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ از
ﺧﺪا ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از آن او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ .اﻣﺎ
اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دﻋﺎ ﮐﺮدن و ﻃﻠﺒﯿﺪن روی ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﻨﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﻮﺷﻊ ﻫﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .اﻣﺎ او ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ را ﻃﻮاف ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دور ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺮدﯾﺪ ،و ﺷﺶ روز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻦ .و ﻫﻔﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ،ﻫﻔﺖ ﮐﺮﻧﺎی ﯾﻮﺑﯿﻞ
ﺑﺮدارﻧﺪ ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮ را ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﻮاف ﮐﻨﯿﺪ ،و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻮق ﯾﻮﺑﯿﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ آواز ﮐﺮﻧﺎ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮم ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻗﻮم ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﺮآﯾﺪ ) «.ﯾﻮﺷﻊ  .(5- 3 : 6اﯾﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻓﺮد آن را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪا وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ درک آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اول ،ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻋﺪهای ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺒﯿﻦ ارﯾﺤﺎ و ﻣﻠﮑﺶ و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدم« ) ﯾﻮﺷﻊ  .( 2 : 6ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ
وﻋﺪهای از ﺟﺎﻧﺐ او ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ او ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ درک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ،ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪاﺳﺖ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آن ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از آﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس  1ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﮑﯿﺎن  24 : 5اﺳﺖ ،اﯾﻦ
آﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﯿﻦ اﺳﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﺪای او ،ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ دور ﺷﻬﺮ رژه ﺑﺮوﻧﺪ .او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻔﺖ» :ﺳﻼحﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ «.ﻧﻪ!
ﺧﺪا در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻧﺒﻮد .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮداﻧﯽ ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺧﺪا
از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ »اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﯾﮏ اﺻﻞ آﺧﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺿﺮوری ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﻋﺪه
ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ از او داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﻫﻔﺖ
ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻔﺖ ﮐﺮﻧﺎی ﯾﻮﺑﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮدارﻧﺪ« ) ﯾﻮﺷﻊ .(6 :6ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ،در ﮐﻨﺎر ،و در ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ روی او را ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ و در ﺣﻀﻮر او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ.
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ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭼﺎرﻟﺰ
اﺳﭙﺮﺟﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت دﻟﺴﺮدی و ﻧﺎاﻣﯿﺪیاش اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎﯾﺶ رخ دادهاﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ
آﻧﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻔﺘﺪ ) «.اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .( 12 : 10ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺧﺪا ﺳﻘﻮط ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن درﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﺸﺎن زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن در اوج ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻮﺷﻊ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﺪا ﺑﻪ او ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او ﺑﻮد،
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻤﻞ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺪی ﻋﻈﯿﻢ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽ ﺑﻮد و اﺳﻢ او در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ ) «.ﯾﻮﺷﻊ  .( 27 : 6ﺧﺪا او را ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﯿﺮو ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺎﻧﺪه ،وی را ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﺟﺪی در ﻣﻮرد ﻫﺸﺪار ﺧﺪا وادارد .آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آﻧﭽﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ

ورزﯾﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺨﺎن اﺑﻦ ﮐﺮﻣﯽ اﺑﻦ زﺑﺪی اﺑﻦ زارح از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ،از آﻧﭽﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ) «.ﯾﻮﺷﻊ .(1 :7
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی! آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺠﺮﺑﻪ داوری ﺧﺪا
ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻨﺎه ﻫﻤﻮاره داوری را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد و ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ روﺣﺎﻧﯽ را از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﯾﻮﺷﻊ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮای
ﺗﻔﺤﺺ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎی ،ﻓﺮﺳﺘﺎد .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ» .ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد« آﻧﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» ،ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻋﺎی

ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ.ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪر دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﻋﺎی را ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ زﺣﻤﺖ ﻧﺪﻫﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﮐﻢاﻧﺪ) «.ﯾﻮﺷﻊ .( 3 : 7
آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎدی از ﻧﻮع ﻧﺎدرﺳﺖ آن داﺷﺘﻨﺪ .اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا .ﯾﻮﺷﻊ ﻣﺮدان را اﻋﺰام ﮐﺮد اﻣﺎ از آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ،
ﺷﮕﻔﺖزده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﺪا و ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺠﺰﻫﺎی او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ از دﺷﻤﻨﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،واﮐﻨﺶ ﯾﻮﺷﻊ ،ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ درس ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻫﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮔﻨﺎه ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .او ﺷﺨﺼﺎً ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﮐﺮد .ﺧﺪا ﺑﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .او ﻓﺮﻣﻮد» :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ،و از ﻋﻬﺪی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم

ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و از ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دزدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،آن را در اﺳﺒﺎب ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و از ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﭘﺸﺖ دادهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﯿﺰ ﺣﺮام را از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﺎه ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ) «.ﯾﻮﺷﻊ .( 12 ،11 : 7

ﯾﻮﺷﻊ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﻗﻮم ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد .او ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدق ﻣﯽﺑﻮد و
ﺷﺮاﯾﻂ را واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت رﻫﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﺪﯾﺪن ﮔﻨﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد و
ﯾﺎ ﺳﻌﯽ در اﺻﻼح ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺧﻮدﻣﺎن ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ

32

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺘﻤﺎن ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﻧﺘﻘﺎد و اﺻﻼح دﯾﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﯾﻮﺷﻊ آﻣﺎده ﺑﻮد
ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده ،اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ) آﯾﺎت  13و  ،( 14ﻋﻤﻞ واﻗﻌﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻗﻮم او ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ارادهاش ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﯿﺪاری اﻣﺮوز اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪن ﺑﯿﺪاری ﻻزم اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اراده ﺧﺪا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﻢ.
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻨﺎه را درک ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺰد ﮔﻨﺎه ﻣﻮت اﺳﺖ« )روﻣﯿﺎن  .(23 :6ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻣﺮگ
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺮگ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻨﺎه ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ .ﮔﻨﺎه روحﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ را از ﻣﺎ ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻋﺨﺎن ﺣﺎدث ﮔﺸﺖ .او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﺪ .وﻟﯽ آن ﮔﻨﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺗﻌﺪادی از ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻋﺎی داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺪ .و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﯾﮏ رﻫﺒﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺪی ﺑﻮدن وﻇﯿﻔﻪای را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﯾﺎﺑﺪ .ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ رﻫﺒﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮدن از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﮑﻞ و ﺣﻞ ﮐﺮدن و ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن اﺳﺖ.
ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ.
او آﻣﺎده اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﺨﺸﺪ و اﺣﯿﺎء ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯽﭘﺮده و ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻨﺎه را در زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
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ﯾﻮﺷﻊ از ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﺧﺪا در دو دﻫﻪ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم .اﯾﻦ
ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی دوران زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽام ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎل  1980را ﺑﻪ ﯾﺎد آورم.
در آن ﺳﺎل ﺧﺪا ،ﻧَﻔﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ دور ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻢ ﻗﺼﻮر ورزﯾﺪهام .ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﮑﻨﻢ .در آن زﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻮﺑﻪای ﻋﻤﯿﻖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا اﺣﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .روحاﻟﻘﺪس
ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﻏﺮور ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻢ ،ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ آﺧﺮ ﺧﻂ زﻧﺪﮔﯿﻢ رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﻣﺮا از
.ﺣﯿﺎت ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ
در آن ﻫﻨﮕﺎم در ﻣﯿﺎن آن اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﭘﯿﺮوزی ﻧﻤﻮد .او وﻋﺪهﻫﺎی
ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد .او در آن ﺳﺎل ) (1980ﻣﺮا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﺎ ﻗﻮت روﺣﺶ
در ﻃﺮﯾﻘﺶ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﻮﺳﻂ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻃﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .در آن
.اﯾﺎم ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮا ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدم را ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ و اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺎﻣﻞ روحاﻟﻘﺪس ﻗﺮار ﻣﯽدادم
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن آن را
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ.ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ 29 ،ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ورزﺷﮕﺎه ﺟﻬﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﻣﺤﺒﺖ و
ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا را اﻋﻼم ﮐﺮدم» .ﻓﯿﺾ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ـ ﭼﻪ ﻋﺒﺎرت و آوی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ!« ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن
اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻓﯿﺾ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻓﯿﺾ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪای واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و اﺣﺴﺎس ﻗﺼﻮر وﺟﻮد دارد ،اﺣﯿﺎ
.و ﺷﻔﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻃﻬﺎرﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ .ﯾﻮﺷﻊ و ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﻋﺎی« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪﻧﺪ .در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺨﺎن از ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ اﻋﺘﺮاف دﻗﯿﻖ و ﺗﻮﺑﻪای ﻋﻤﯿﻖ ،ﺧﺪا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﺻﺤﺒﺖ
ﻓﺮﻣﻮده ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدار و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺎی ﺑﺮو .اﯾﻨﮏ ﻣﻠﮏ ﻋﺎی و ﻗﻮم او و
ﺷﻬﺮش و زﻣﯿﻨﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ دادم« )ﯾﻮﺷﻊ  .(1 : 8ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﯾﻮﺷﻊ را ﯾﮏ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآورد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ
.ﯾﻮﺷﻊ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻼل دادن ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﻋﻮض ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
در ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺎت ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﻣﺘﻌﺪدی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﻮر از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا ،وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ و داﯾﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺼﻮر ﺑﻮرزﯾﻢ ،او ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ورزﯾﺪ .ﮐﻼم او ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﯽوﻓﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪا ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻌﺎن ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد ...» :ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش« )ﺗﺜﻨﯿﻪ  .(21 : 1ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ رﻫﺒﺮی ﻗﻮم را ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد ،ﻗﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ ... » :ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش« )ﺗﺜﻨﯿﻪ : 31
 .(8ﺣﺎل ،ﯾﻮﺷﻊ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎی ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﺣﯿﺎ ﺳﺎزد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد» :ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎش «.وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای آوﯾﺨﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼﺗﻤﺎن ﺑﺮ آن ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ
.وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ از اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
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اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻧﻘﺸﻪ او ﻋﻮض ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﮑﻤﺖ و ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش و ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ارﯾﺤﺎ ،ﻋﺎی را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪا ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻬﺮ را ﻃﻮاف ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻃﻮاف ﮐﺮدن ﺷﻬﺮ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ارﯾﺤﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻋﺎی ،رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ و اﺗﮑﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد! و اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﺪا اﻏﻠﺐ
ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻫﺮ ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
.ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﯿﺰ دادن ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪا از ﺷﯿﻮهﻫﺎی او را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﻮم ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺮوزی ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻢ ﻟﻌﻨﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪ«
)ﯾﻮﺷﻊ  .(34 : 8ﯾﻮﺷﻊ درس ﺧﻮد را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد و در واﻗﻊ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ،آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺪون درﻧﮓ ،ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺸﺄ ﻧﺠﺎت ،ﺑﺎز ﻣﯽآورد .او
.ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﺎ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ! ﻧﺎم ﺧﺪا ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد
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ﯾﻮﺷﻊ ـ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

اوﻗﺎﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﭽﺸﯿﻢ .ﻣﺎ دﺳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺪارکدﻫﻨﺪه او را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺪف ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮔﻨﺎه ﺧﺎص ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوزی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﻣﺰه آن را ﻣﯽﭼﺸﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ؟ ﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ در آن ﭘﯿﺮوزی ﺳﺎﻟﮏ ﮔﺮدﯾﻢ؟ ﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﺣﺲ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ در ﻧﺒﺮد ﻗﺒﻠﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .او ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ را در ارﯾﺤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎی ﺑﭽﺸﺪ .اﻣﺎ
ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را در ﺟﻨﮓ ﻣﺠﺪد ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺎی رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮده آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد .ﺣﺎل
ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ او ﭘﯿﺮوزی دﯾﮕﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ارﯾﺤﺎ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد؟
او ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺲ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺷﮑﺴﺖ ﭼﻬﺮه زﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را درﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻋﺎی ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﯾﮏ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد» :آﻧﮕﺎه ﯾﻮﺷﻊ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻮه
ﻋﯿﺒﺎل ﺑﻨﺎ ﮐﺮد« )ﯾﻮﺷﻊ  .(30 : 8اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﯾﻮﺷﻊ ﭘﺲ از آن ﭘﯿﺮوزی ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ارﯾﺤﺎ و
ﻋﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﮐﻞ او ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻮم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳﻮق داد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺠﺪداً ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزی ،ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ
اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻨﺸﺄ و ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺮ ﭘﯿﺮوزی ،ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﺟﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آن ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی ،ﺑﺮﺳﯿﻢ.

ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻢ
ﻟﻌﻨﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪ« )ﯾﻮﺷﻊ  .(34: 8ﯾﻮﺷﻊ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ رﯾﺸﻪ و اﺳﺎس ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ .او
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺒﻼً ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﻊ اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او »ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ«
را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﻮﺷﻊ در ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﻟﺰوم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻤﺮ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ رو وﺟﻮد
دارﻧﺪ .و ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﺪا را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده از ﮐﻼم او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮﮐﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ از او رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﯾﻨﺪه اﯾﺸﺎن ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻧﺘﺨﺎب آﺳﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدن ﭘﯿﺮوزی ،آﻧﻬﺎ را از ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻌﻨﺘﯽ در آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺎف ﻧﻤﯽﺳﺎزد .آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوزی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻠﻮک ﮐﺮدن در ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ در »روز ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی« وﺟﻮد دارد .او ﻧﺘﻨﻬﺎ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮده ،ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎدآور
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .او ﮐﻼم را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻧﺪاد .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺷﻮار و ﺳﺨﺘﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ« )ﯾﻮﺷﻊ .(35 : 9
اﻏﻠﺐ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و از ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪا ،ﺑﺮﮐﺎت ﺑﺰرگ و ﻟﻌﻨﺖﻫﺎی ﺗﺮسآور و وﻋﺪهﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖآور و داوریﻫﺎی ﺟﺪی را ﺑﻪ ﻗﻮم ﯾﺎدآوری
ﮐﺮد .ﯾﻮﺷﻊ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از داﺳﺘﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻗﻮم رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳّﺮ رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
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ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻦ ﺑﺼﯿﺮت اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد،
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ارزش ﻇﺎﻫﺮی آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺼﯿﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم روﯾﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪن در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ،ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ،ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ
از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در داﺧﻞ داﯾﺮه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﻬﺮت ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و ﺗﻤﻠﻖ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺪاﻗﺖ ،ﺻﺮاﺣﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﻋﺎی را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ،ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد .او ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و ﮐﻼم او را ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﮐﺎوش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﯾﺮا در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﯾﻢ،
ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻃﺮق ﮐﺎﻣﻼً ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺤﮑﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و واﻗﻊ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻮک ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن در ﮐﻮه و ﻫﺎﻣﻮن و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺎره
درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﻮﺷﻊ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻔﻘﺎً ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ« )ﯾﻮﺷﻊ : 9
 .(2-1اﯾﻨﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺷﮑﺴﺖ دادن اﻗﻮام ﭘﺮﻗﺪرت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﯿﭻ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﻗﻮی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﺶ روی ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ دﺷﻤﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ دﺷﻤﻦ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و ﺗﻤﻠﻖ را ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .آﻧﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺟﺒﻌﻮﻧﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .ﻟﺬا ،اﯾﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و ﺗﻤﻠﻖ و ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن دلآوﯾﺰ ،ﻗﻮم را ﺑﺎ ﺧﻮد وارد ﻋﻬﺪی ﺳﺎزﻧﺪ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر دوری

آﻣﺪهاﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ آوازه او و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﮐﺮد ،ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ دو ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ،و ﻋﻮج ،ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن ،ﮐﻪ در ﻋﺸﺘﺎروت ﺑﻮد ،ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺷﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ راه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﻬﺪ
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ« )ﯾﻮﺷﻊ .(11 – 9 : 9
ﯾﻮﺷﻊ و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻮأل ﻧﻤﻮده ﺣﮑﻤﺖ او را ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺒﻌﻮﻧﯿﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﺮﯾﺐ
ﺧﻮردﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح اوﺿﺎع ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﭘﺮداﺧﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آﻣﻮزﻧﺪه در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺎ وﺟﻮد دارد.
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ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﺷﻊ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎران ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد .راﺳﺘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن،
ﻓﺮار ﮐﺮده ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اراده ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ راﺳﺘﯽ ،ﺑﺎ
دروغ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ .او وارد ﯾﮏ ﻋﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺒﻌﻮﻧﯿﺎن ﺑﻪ دروغ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺷﮑﺴﺘﻦ آن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد .و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯽوﻓﺎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد راﺳﺖ و وﻓﺎدار
اﺳﺖ .ﯾﻮﺷﻊ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را اﻧﺠﺎم داد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺟﺒﻌﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﯿﺰمﺷﮑﻦ ﺷﺪﻧﺪ .و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﯿﺰمﺷﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺷﻊ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺘﺎد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺮوزی ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺷﻊ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا ﭘﯿﺮوزی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﯽآﯾﺪ.

38

ﯾﻮﺷﻊ ـ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدن در ﭘﯿﺮوزی

اﺧﯿﺮاً ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ در ﺷﻬﺮ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ درود ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪش ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻓﻮت او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش در آﺧﺮﯾﻦ
روز زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪرش ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق او وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺴﺮ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،در آﻧﺠﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﺮای
ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺣﺎل ﻣﻦ دﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﻮد ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯽ «.ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ از اﯾﻦ دﻋﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﭘﯿﺮ وارد اﺑﺪﯾﺖ ﺷﺪ.
ﯾﻮﺷﻊ ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او آن ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد اﻧﺠﺎم
ﻣﯽداد ،و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داده ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﺮﺑﺎز ﭘﯿﺮ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ .او ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺪا زﯾﺴﺖ ،و ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺪا ،وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺪاوم از ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻬﻨﻪﺳﺮﺑﺎزان او ﻣﺒﺪل
ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺮادی اﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دوﻧﺪﮔﺎن
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺎراﺗﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ »ﺳﺮﺑﺎز ﻗﺪﯾﻤﯽ« ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮔﺮدد؟ ﯾﻮﺷﻊ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد.
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻋﺎی ،ﯾﻮﺷﻊ ﺟﻨﮓﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﭘﻨﺞ ﭘﺎدﺷﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ و دﺷﻤﻦ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﺸﺎن رﻓﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻧﻤﻮده از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﯾﻮﺷﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن
ﭘﯿﺮوزی ،ﺳﭙﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﻮﺷﻊ و ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .آن ﺳﭙﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس راﺟﻊ
ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪد اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ رﯾﮓ در ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺑﻮد« )ﯾﻮﺷﻊ  .(4 : 11اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﺳﭙﺎه ﻣﺰﺑﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺗﮑﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ داد .او در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﭘﯿﺮوزی اﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻓﺮﻣﻮد:
»از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس  ...و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را زدﻧﺪ« )ﯾﻮﺷﻊ  .(8 – 6 : 11ﺧﺪا ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داد و
ﯾﻮﺷﻊ ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد« )ﯾﻮﺷﻊ : 11
 .(9ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮای ﯾﻮﺷﻊ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ آﺷﻨﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ آن رﻫﺒﺮ ﺟﻮان ،ﻓﺮاﻣﯿﻨﯽ داده ﺑﻮد و ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ او ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺨﺮاﻣﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا رﺷﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﺨﺮج ﻋﺎدی ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﻮﺷﻊ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدن از ﺧﺪا را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﻮﺷﻊ» ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ ،رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد«.
در واﻗﻊ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻗﻮی و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،اﻃﺎﻋﺖ و اﯾﻤﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻮﺷﻊ ،او را ﺑﻪ ﯾﮏ دوﻧﺪه ﺑﺰرگ دوی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎرﺗﻮن ﯾﻮﺷﻊ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ او در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ.
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮر و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻮر
ﻓﺮاوان ﺧﺪا را در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﻧﻮراﻧﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زودﮔﺬر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ،ﻏﺮوب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﺸﻖ و ﻫﺪف ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ »ﺳﺮﺑﺎز ﻗﺪﯾﻤﯽ« در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه در اﯾﻤﺎن و اﻃﺎﻋﺖ ﺳﻠﻮک ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎن در ﺑﺪن دارﯾﻢ ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯿﺪن و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺧﺮ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪوزﯾﻢ ،و ﻣﺴﯿﺮ
را ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪوﯾﻢ.
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻧﻤﺎ ﮐﻪ »ﺳﺮﺑﺎز ﻗﺪﯾﻤﯽ« ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ را ﯾﺎری ﮐﻦ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم راهﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
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ﯾﻮﺷﻊ  -ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺴﯿﺮ

ﯾﻮﺷﻊ در ﺳﻦ ﯾﮑﺼﺪ و ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﺸﻢ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻗﺪم ﻧﻬﺎد .او ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺮﺑﺎزی اﻣﯿﻦ در ﻣﻠﮑﻮت
ﺧﺪا ﺑﻮد .او در ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺧﺪا ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﯾﻮﺷﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،و از او آﻣﻮﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻗﻮم ﻣﻨﺼﻮب
ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ﺷﺪ.
او ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺖ .او ﻗﻮم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ.
او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺳﻔﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ از آن

ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،و ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮرﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت
ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﮑﻨﯿﺪ .و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽروم .و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ از ﺗﻤﺎم
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺎده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪاش واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﯾﮏ ﺣﺮف از آن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺎده« )ﯾﻮﺷﻊ
 7-6 : 23و .(14
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ دوران زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم .ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﻮدم ﺑﺮای ﻣﻮﻋﻈﻪ
در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ورزﺷﮕﺎه دﻧﯿﺎ در رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮوی ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻮدم .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﻦ از دوﺳﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖآﻣﯿﺰی ﺑﺮاﯾﻢ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد .او ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم آورد ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻘﺪر اﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ او ﻣﺮا ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺸﻮرت دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﻮرﺗﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد .آن ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪان اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻢ .ﺧﺪا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮوی ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﯾﯽ اﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ .او ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد .و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﻮﺷﻊ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی وﺟﻮد دارﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا او ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ« ﯾﻮﺷﻊ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺮس ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوان ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا اﻓﺮاد ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﻋﺎدی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺮس ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺶﻗﺮاوﻻن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺗﺮﺳﻮ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﺷﻊ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺮاﻗﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺳﻔﺮ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ« اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﻼم ﺧﺪا
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم ﺧﺪا ﻗﺮار داﺷﺖ .و ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﺪا در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻓﺮادی ﻓﺮوﺗﻦ ،ﻣﻘﺪس و ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﭘﯿﺮوز واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﺸﻮﯾﻖآﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﺪا ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن ،اﺳﺖ .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺳﺎزش اﺳﺖ .زﺑﺎن ﺷﺮﯾﺮ ﺳﺎزش و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ زﺑﺎن ﺻﻬﯿﻮن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،و ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ذﮐﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ  «. ...ﺧﺪا ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ دل ﮐﺎﻣﻞ،
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ.

و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﻮﺷﻊ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻗﻮم ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد .او ﻗﻮم ﺧﺪا را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ از ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺎده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪاش واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ «.و اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم اﺳﺖ .اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪا ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎدآوری ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﯾﺎدآوری اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪاﺳﺖ .ﭘﺮﭼﻤﺪاران واﻗﻌﯽ،
اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
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ﯾﮏ ﻫﺸﺪار ﻓﻮری – ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺣﺘﯿﺎط آﻣﯿﺰ ﮐﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ را ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ داود دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس داود را ﻣﺮدی ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﺮد ﺑﺰرگ اﯾﻤﺎن ﺑﻮد و ﻏﯿﺮت و ﺷﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺧﺪا داﺷﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺺ در ﻣﻮرد داود ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ او ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﻮل را از ﭘﺎ درﻣﯽآورد .و دوم ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ و ﻗﺘﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد .و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را وادار در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ داود وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ داود ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای داﻧﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺑﺎﺷﺪ« )اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(19 : 8ﺳﭙﺲ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آواز اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎ« )اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
 .(22 : 8ﺧﺪا ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .ﺷﺎﺋﻮل از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺮدی ﺟﺬاب و ﮔﯿﺮا ،و از ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس او» :ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮشاﻧﺪام ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺴﯽ از او ﺧﻮشاﻧﺪامﺗﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از
ﮐﺘﻔﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد« )اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(2 : 9اﻣﺎ ﺷﺎﺋﻮل در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،رﻓﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد .او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ و از ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ و آﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻦ از ﺟﻤﯿﻊ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟« )اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(21 : 9
اﻣﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﺋﻮل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﻫﻦ او را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ؛ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺣﺴﺎس
ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ،ﺣﺴﺎدت و ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در او ﺷﺪ ،و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری او از رﻫﺒﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪا در ﻣﻮرد
ﺷﺎﺋﻮل ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪم ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل را ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻢ زﯾﺮا از ﭘﯿﺮوی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ« )اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
 .(11 : 15ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ﺷﺎﺋﻮل ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدد.
در ﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻦ ﻣﺮداﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﺎ او راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻨﺎﺻﺐ رﻫﺒﺮی ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آن ﺣﺲ ﻓﺮوﺗﻨﯽ را از دﺳﺖ داده از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﻋﺘﻘﺎد دارم ﮐﻪ اﯾﻦ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﻪ آﻏﺎزی ﺧﻮب و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ داﺷﺘﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﺪا را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
روی او را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺎق ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ داود ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ رخ داده اﺳﺖ ،و
ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار ،ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد »ﻗﺪرت ﺧﺪا« در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ» :او ﻣﺴﺢ ﺧﺪا را
دارد« ،ﯾﺎ »ﻗﺪرت ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻗﺮار دارد «.وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﯽﺷﻨﻮم ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻟﺮزم ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
اﻏﻠﺐ ﺑﺪون درک ﺿﺮورت ﺳﻠﻮک ﯾﮏ رﻫﺒﺮ در ﻓﺮوﺗﻨﯽ و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ زﺑﺎن آورده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﮐﺎر را ﺑﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪا،
اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﻗﻠﺐ ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻏﺮور ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﺋﻮل ،داود و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .و ﭼﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ؟ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ داود را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﻪ

ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ«.
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داود  -ﺧﺪا ﻣﺮد ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﺑﺮﻣﯿﮕﺰﯾﻨﺪ.

ﺷﺎﺋﻮل از ﻋﻨﻮان ،ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﺪا ﺟﻬﺖ رﻫﺒﺮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،رد ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﻣﻐﺮور از ﺳﻠﻄﻨﺖ رد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮﻣﯽ اﻓﺮازد ،و ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﺧﺎک ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ .او اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﺸﺘﺎق ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازد و اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ »اﻣﯿﺎل ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد« ﻋﺰل ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل رد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ رﻫﺒﺮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺷﺎﺋﻮل ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮی ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﻦ او را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رد ﻧﻤﻮدم .ﭘﺲ ﺣﻘﻪ ﺧﻮد را از روﻏﻦ ﭘﺮ
ﮐﺮده ،ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﺰد ﯾﺴﺎی ﺑﯿﺖﻟﺤﻤﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهام« )اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(19 : 16ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﻫﺒﺮان اوج ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﺎ ﻧﺰول ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺮاﯾﺶ دارﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .او
اﻏﻠﺐ ﻓﺮدی را در ﺧﻔﺎ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از وﺟﻮد او آﮔﺎه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ داود ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ داود ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ او از ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺴﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮادر ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺎﻣﺘﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا او را رد ﮐﺮدهام ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﻧﮕﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دل ﻣﯽﻧﮕﺮد« )اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(7 : 16
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯿﺪ درک اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دل ﻣﯽﻧﮕﺮد «.ﺧﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﻠﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﺎ ﻗﻮیﺗﺮ ﯾﺴﺎ ﻧﺒﻮد .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﺐ راﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺧﺪا ﻗﻠﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﻧﺰد داود،
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ ﯾﺎﻓﺖ؟
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل اﻃﻼع داد ﮐﻪ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪ ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .او ﺑﻪ
ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮدی ﻣﻮاﻓﻖ دل ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺄﻣﻮر
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم وی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯽ« )اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(14 : 13
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻇﻬﻮر اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺮادی رذل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺮا ﮔﯿﺞ و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻦ دﻓﻌﺎت زﯾﺎدی از
ﺧﺪا ﺳﺆال ﮐﺮدهام ﮐﻪ» :ﭼﺮا ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه دادی اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﻣﻠﮑﻮت ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد؟« ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪام .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻋﻨﻮان »رﻫﺒﺮ« را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺿﺮورﺗﺎً ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﻧﺮدﺑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،در ﺟﺮﻗﻪ
رﻫﺒﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮی را از ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰاﻧﺪ ،ﻓﺮدی را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﯽ راﺳﺖ دارد .ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﻓﺮوﺗﻦ .ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻗﻠﺒﯽ در آرزوی ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪا .اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻇﻬﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﻣﺸﺘﻌﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪا از ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮی ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻠﮑﻮت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .داود ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺮدی ﺑﻮد.
ﺧﺪا اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ راﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ.

او ﭼﻪ ﻧﻮع ﻗﻠﺒﯽ در ﺗﻮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
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ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ از ﻗﻠﺐ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ دو ﻣﺮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﺮ دو ،اﯾﻤﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪا داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺸﺮی ﻏﯿﻮر و آﺗﺸﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
داد .دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ ﭘﺮﺷﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .او ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در اﻃﺮاف ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻼش داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن
ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آن ﻣﺒﺸﺮ آﺗﺸﯿﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﮐﺸﯿﺶ ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان ﻣﺤﺘﺮم
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را در اﯾﻦ دو ﻣﺮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؟ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﺸﺎن ﻣﺴﯿﺢ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،او را ﺑﻪ ﻃﺮز
ﻋﻤﯿﻘﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻤﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮت ﺷﺪ .اﻣﺎ اﺷﺘﯿﺎق دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮدن ﺳﺎده و ﺻﺮف ﺧﺪا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻧﻔﺲ ﻗﺪم ﺑﺮدارد .اﻣﺎ دﯾﮕﺮی ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻮده ،ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻟﻘﺐ ﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را در ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﺪا ﻧﻬﺎده .اﻣﺎ ﻧﺎم آن دﯾﮕﺮ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺎن دﻧﯿﺎ را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﺸﺘﺎق ﺧﺪا ﻧﻤﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺎ در ﭘﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺣﻔﻆ و رﺷﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .داود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺮدی ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻦ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﺎﺑﻊ را درﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﻠﺐ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺧِﺮد ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و اراده او اﺳﺖ .ﻗﻠﺐ ﻣﺮﮐﺰ دروﻧﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟﻮد ﻣﺎﺳﺖ .ﻗﻠﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺪﻻل ،اﺣﺴﺎس و اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺧﺪا داود را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دروﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟﻮد او اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .زﯾﺮا ﻗﻠﺐ داود ﺑﺮ ﺧﺪا
ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ ،ﻣﺸﺘﺎق او ﺑﻮد و ﺑﺮای او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،او ﻣﺮدی در ﭘﯽ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺧﺪا داود را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ در
ﻗﻠﺐ داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﮑﺎر ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺧﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن ﺑﺎ او ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد ) «...دوم ﺗﻮارﯾﺦ .(9 : 16
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮداﻧﯽ و زﻧﺎﻧﯽ در ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮای او دارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﯾﮏ وﻋﺪه ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮأل ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻦ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﻣﯿﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،از اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ داود ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﻠﺐ داود ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﺗﻮﮐﻞ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .داود ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺎر ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .داود اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﮑﻮ ،ﻗﺪوس و ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ داﺷﺖ .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﯾﻤﺎن داود ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﺮ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﺮد .او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﻼم ﺗﻮ را در دل ﺧﻮد
ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزم« )ﻣﺰﻣﻮر .(11 : 119

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اوﻗﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ از ﮐﻼم ﺧﺪا اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .داود ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺄﻣﻞ در ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺧﺪا رﺷﺪ داد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺣﻤﻖ در دل
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ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ« )ﻣﺰﻣﻮر  .(1 : 14داود ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮدن ﺑﺮ ﺧﺪا ﯾﮏ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،او در زﻧﺪﮔﯿﺶ
ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﻧﺠﺎم داد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ داود ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﺪا داﺷﺖ .او در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار
داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﯾﺎ ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﻠﺠﺎی ﻣﻦ ﺑﻮدهای و ﺑﺮج ﻗﻮی از
روی دﺷﻤﻦ در ﺧﯿﻤﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺑﺪﻻﺑﺎد .زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد« )ﻣﺰﻣﻮر  .(4 – 3 : 61داود ﺑﺮ ﺧﺪا اﺗﮑﺎ
داﺷﺖ.

و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﮐﻞ داود ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺧﺪاﯾﯽ »ﻧﯿﮑﻮ« اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :و در ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮ ،ﭘﺲ ﻣﺴﺄﻟﺖ دل ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ داد« )ﻣﺰﻣﻮر  .(4 : 37داود از ﻃﺮﯾﻖ درک ﻣﻨﻄﻘﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﻤﯿﻖ و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو او ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ،در ﺧﺪا ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮ .او از ﺗﻮ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
اﻣﺮوز در ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؟ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﭘﯿﺮوزی و ﺷﮑﺴﺖ از آن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
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اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از ﻗﻠﺐ ﺧﺪا

ﺑﺎ ﻣﺮور ﺑﺮگﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ،زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻃﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﺸﻒ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺰرگ
ﺧﺪا دارای ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﻃﺒﻌﯿﺖ و وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در واﻗﻊ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﻪ درﺳﺖ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺎدق اﺳﺖ .در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻓﯿﺾ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ارزاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺎق اﻧﺠﺎم اراده ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ .و اﺷﺘﯿﺎق ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ﺟﺎی دارﻧﺪ.
داود ﻣﺮدی ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮد .ﻋﯿﻮب زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﺘﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺪا داود را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ داود ﻗﺼﻮر و ﺧﻄﺎی رﻗﺖﺑﺎری
داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ او ﻣﺮدی ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﻮاﻓﻖ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ﺑﻮدن« ،ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ،داود ﻗﻠﺐ ﺻﺎدﻗﯽ داﺷﺖ .او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺗﻮ ﻓﺮود آﯾﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺗﻮ
ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدد؟« ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮأل ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ» :آن ﮐﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ،و در دل ﺧﻮﯾﺶ
راﺳﺖﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ« )ﻣﺰﻣﻮر  .(2-1 : 15داود ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻧﺎراﺳﺘﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده،
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺧﻮد ،ﺻﺪاﻗﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﺑﺎﯾﺪ در اﻋﻤﺎق وﺟﻮد ﺧﻮد راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻃﺮﻗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮق دﻧﯿﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﻮل و ﻋﻤﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﻧﺮدﺑﺎن ارﺗﻘﺎء ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ اﻏﻠﺐ،
ﮐﺎرﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻼل دادن ﺧﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﯾﮏ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا اﻏﻠﺐ ﺳﻮألﻫﺎی دﺷﻮاری را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﮑﺮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺧﺪای آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺧﻮد ،ﺻﺎدق و راﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻠﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﻮده ﻫﺮ آن ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺎط ﮐﻮری در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دارﯾﻢ .اﻣﺎ
ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﻮر روحاﻟﻘﺪس ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط اول ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻨﻮز در
ﻣﻮرد اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮای ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻣﺮدد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .داود در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻦ و
ﺑﯿﺎزﻣﺎ .ﺑﺎﻃﻦ و ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﻣﺼﻔﺎ ﮔﺮدان« )ﻣﺰﻣﻮر  .(2 : 26او ﻫﻤﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را در ﻣﺰﻣﻮر  139ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .داود ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮدی
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد ،زﯾﺮا او ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺘﯿﺶ روحاﻟﻘﺪس ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎز داﺷﺖ.

دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﻣﻦ از اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﮔﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
اﺻﻼح دارﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻨﺪ .دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺧﺮاش دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ روﺣﺎً ﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد داﺷﺘﻢ .آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در ﭘﯽ ﺷﻨﯿﺪن
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﻧﮑﺎت ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﺑﻮدم ،ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم و ﮔﺬر از آن ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻪ آن اﻓﺮاد ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻢ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .از آن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس اﺟﺎزه دﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ
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ﻣﺮد ﺧﺪا ﺿﺮورﺗﺎً ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎری از اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﺑﺪون ﻧﮑﺘﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺎدق در ﻗﺒﺎل ﻧﮑﺎت ﺿﻌﻒ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش اﻟﺰاﻣﺎت و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ روحاﻟﻘﺪس ،ﺑﺎز ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻗﻠﺐ داود ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .آن ﻗﻠﺐ ،ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .داود ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻗﻠﺐ او در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻋﻮاﻗﺐ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺪون رﯾﺎ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺗﻮﺑﻪﮐﺎر ﺑﻮد .ﯾﮏ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺼﻮرات و ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺧﻼﻗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺎدق  ،ﺑﺎز و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .داود در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪا روح ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاﯾﺎ دل ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﮐﻮﺑﯿﺪه را ﺧﻮار ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺮد« )ﻣﺰﻣﻮر .(17 : 51
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺧﺪاﺳﺖ .آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﭻﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ .دلﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺷﺘﺒﺎﻫﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .دلﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﻠﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ )ﭘﺪر( را واﻗﻌﺎً آزردهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ داود در ﻣﺰﻣﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهام ،و در
ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﺪی را ﮐﺮدهام« )ﻣﺰﻣﻮر  .(4 : 51داود ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺘﺸﺒﻊ
و ﺷﻮﻫﺮش ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ،آزردن ﻗﻠﺐ ﺧﺪاﺳﺖ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻠﺐ
ﺧﺪاﺳﺖ ﭘﺲ از آزردن ﻗﻠﺐ او ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻗﻠﺐ داود از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ارزش ﯾﺎدآوری را دارد .او ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﺮﮔﺰار داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺰاﻣﯿﺮ داود
را ﺑﺪون ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺷﮑﺮﮔﺰاریﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﻮقﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻗﻠﺐ او ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .او از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺰرگ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ .و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ
داود ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ؛ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد« )ﻣﺰﻣﻮر .(1 : 9
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺸﺘﺎق ﻗﻠﺐ ﺧﺪا دارد ،وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ.
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در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﻣﯽدﯾﺪم .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را در زﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ «.ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﺮو.

ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻣﯿﻦ ﺑﻮده ،و ﺑﺎز اﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﻮل روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮدم .و آن اﯾﺴﺘﺎدن در ﻣﺎراﮐﺎﻧﺎ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ورزﺷﮕﺎه ﺟﻬﺎن و ﻣﻮﻋﻈﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﯿﺶ از  50000ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم ﺧﺪا در آﻧﺠﺎ
ﮔﺮدآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آن ﺟﻤﻌﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ اﯾﻤﺎن اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎری
را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ و دوﺳﺘﺎن ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و
در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻣﻦ در راه آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎراﮐﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم .در ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻﺪای ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
ﺑﻮدم .دو روز ﻗﺒﻞ از ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ .ﺷﮏﻫﺎ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ روح ﻣﺮا ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺒﺸﺮ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻮدم ،و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم» :ﻣﻦ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪام؟ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه
ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﮑﺮ آﻣﺪن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ،ﻣﺮا ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻏﻮلﻫﺎی زﻧﺪﮔﯿﻢ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدم؟ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟
ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻏﻮلﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ ،ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﯾﻬﻮدی رو در روی ﯾﮏ ﻏﻮل
اﯾﺴﺘﺎد؛ او رو در روی ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آن ﻏﻮل ﺑﯿﺶ از ﻧُﻪ ﻓﻮت ﻗﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن
ﻣﺒﺎرزهﻃﻠﺒﯽ آن ﻣﺮد ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ داود ﻏﻮل را دﯾﺪ ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﺸﺖ .ﺗﻌﺠﺐ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﯿﮑﻞ ﻏﻮل ﻧﺒﻮد .او از
ﻧﮕﺮش ﺑﺰدﻻﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪه ﺑﻮد .آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن درﯾﺎی ﺳﺮخ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﻏﻮل ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﺒﻮد.
داود ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﻨﮓ ﻣﺎﻟﯿﺪه و ﻓﻼﺧﻦ ﺑﺎ ﻏﻮل روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺑﺎﻗﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .او ﻏﻮل را ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ
اﺻﻞ ﻧﺒﺮد در ﭘﯿﺮوزی داود وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻏﻮﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا زﯾﺎد ﻗﻮی و ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻮل را دﯾﺪه ﺑﺮ ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ داود ﺑﺮ ﺧﺪا ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﻇﻔﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﻗﻮم ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه و ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺑﺪوزﻧﺪ .داود ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و
از آن ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺮوزی را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد.

ﺳﺮﺑﺎزان دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺟﻨﮕﯿﺪن آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ از آن
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .داود در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺑﻪ او ﭘﯿﺮوزی اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﭘﯿﺮوزی اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،
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ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ او ﻇﻔﺮ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد» :ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﺮو .ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻣﯿﻦ ﺑﻮده ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی داود ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺷﺎﺋﻮل از داود ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺟﻨﮕﯽ او را ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ آن ﻏﻮل ﺑﺮ ﺗﻦ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ داود» :ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺑﺴﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮود زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺎزﻣﻮده ﺑﻮد .و داود ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ رﻓﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻮدهام .ﭘﺲ داود آﻧﻬﺎ را از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورد .و ﭼﻮب دﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﻨﺞ ﺳﻨﮓ ﻣﺎﻟﯿﺪه ،از
ﻧﻬﺮ ﺳﻮا ﮐﺮد ،و آﻧﻬﺎ را در ﮐﯿﺴﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﻧﺒﺎن ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﻼﺧﻨﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪ« ) 1ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(40 – 39 : 17
داود ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﻮد .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﮐﺮده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺠﻨﮕﺪ .ﺧﺪا ﺗﻮﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در
وﺟﻮد داود ﻧﻬﺎده ﺑﻮد .و او ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺋﻮل ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان او ﺑﺎﺷﺪ .او اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ داود ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺳّﺮ ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻏﻮلﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا اﺗﮑﺎ ﻧﻤﺎ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ،ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﮕﺮ .و ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در
وﺟﻮدت ﻧﻬﺎده وارد ﮐﺎرزار ﺷﻮ.
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻤﺴﺮ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ،ﻣﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ در ﻣﺎراﮐﺎﻧﺎ ﺷﺪم .ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻠﯽﮔﺮاﻫﺎم ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻢ .ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺮای آن روز ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ او را ﺑﻪ ﯾﺎدآورده ﺑﺮ وی
ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻢ .او ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد .در آن روز ﺑﯿﺶ از  25000ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ .ﻏﻮل ،ﺑﻪ آن ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﻧﺒﻮد .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم.
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ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﺤﻈﻪای ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻮد .ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺨﺼﯽ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽاش ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﻫﺎی دﺳﺘﺎﻧﻢ ﺻﺎف ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﺣﻔﻆ و اﻧﺴﺠﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ،ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
آن اﺳﺎس ،و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ؟ ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد و زن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﺸﻖ
ﺑﻮرزﻧﺪ ،و ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﻬﺪی را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ را ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .آن ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر
دﯾﮕﺮان ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آن ﻟﺤﻈﻪ ،ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد و زن ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺣﺪّی ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﻮﻟﺲ آن را ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ در زﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم رواﺑﻄﯽ ﻋﻬﺪی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ،اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزد .ﺗﺠﺮﺑﻪ داود و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﻮرد آﺧﺮ
ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﺧﺪا ،ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن آن ﻣﺮد ﻏﻮلآﺳﺎ )ﺟُﻠﯿﺎت( ﺑﻪ دﺳﺖ داود ،ﻗﻠﺐ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ داود و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را ﺷﺮح داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ
ﺷﺎؤل ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،دل ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮ دل داود ﭼﺴﺒﯿﺪ ،و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن او را ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ دوﺳﺖ داﺷﺖ .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺎ داود ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ او
را ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﺧﻮد دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن رداﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺮش ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ داود داد و رﺧﺖ ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ و
ﮐﻤﺎن و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ) «.اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(4 – 3 ،1 : 18
داود ﺟﻮان ،در ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺻﺮف ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه در
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻬﺪی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای دوﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﻤﯿﻖ اﻣﺮوزی
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اول اﯾﻨﮑﻪ ،آنﻫﺎ در روح ،ﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﺪرت ،ﺧﺪا دو ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای در زﻧﺪﮔﯽاش
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺳﺖ .داود و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردﻧﺪ؛ و در روح ﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ دوﺳﺘﯽ را ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ .او دوازده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﻮت ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ او را در زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهام.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻋﻬﺪ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻟﺒﺎس و زره را ﺑﺎ ﻫﻢ ردّ و ﺑَﺪَل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ در ﻋﻬﺪ داود و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻟﺒﺎس،
ﺳﻤﺒﻠﯽ از داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎدی آﻧﺎن ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ ﻣﺎدی ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻤﺒﻠﯽ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻗﺪرت ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎؤل ،اﮐﻨﻮن در
دﺳﺘﺮس داود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

راﺑﻄﻪ داود و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﺷﻔﺎفﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ،از راﺑﻄﻪ ﻋﻬﺪی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻫﻤﯽ
داراﯾﯽ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد .«.ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺖ ،از ﯾﮏ ﻣﯿﺮاث

49

ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﺎدآور آن ﻋﻬﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻬﺪﻣﺎن را ﺑﺎ او ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ .ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﮑﺸﻮفﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ .او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﺑﯿﻦ داود و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻬﺪ
ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ،آن ﻋﻬﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن از ﻋﻬﺪ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺮگ ﺑﻮد .ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺖ ،و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ آن وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ،دﯾﮕﺮ
راه ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻬﺪ ﻣﺬﮐﻮر از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﮐﺎت ﻣﺴﯿﺢ در ﺟﺎیﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﯾﻢ؛ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﯿﺮوی از او در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .راﺑﻄﻪ ﻋﻬﺪی داود و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی
زﯾﺎدی در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﻣﯽآﻣﻮزد.
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داود و اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﺎروا

در ﺟﻮاﻧﯽ ﻓﺮدی ﺣﺴﺎس ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪم .روزی در ﯾﮏ ﮔﺮوه دﻋﺎ ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدم ،ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻤﺎن دارم ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺳﺎﻣﯽ ﺗﻮ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪهای «.ﻗﻠﺒﻢ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ .ﻣﻦ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ .او ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهام؟
ﺑﻌﺪ از آن ،او ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻏﻠﻮﮐﺮدن در ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ داده ﺑﻮدم ،ﮐﺮد .در آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از
ﺷﻬﺎدت و ﺑﺸﺎرت دادن اﻧﺠﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار ﺟﻮان ﺑﯽﺧﺪای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ از آن ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت آن ﮐﺎر را داده ﺑﻮدم .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدم .آﯾﺎ اﻏﺮاق ﮐﺮده ﺑﻮدم؟ در آن آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﮐﺮدم و از او
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﻮدم.
ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﻪ دﻋﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺸﺎرت دﯾﮕﺮی رﻓﺘﻢ .در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،آﺷﻔﺘﮕﯽ ذﻫﻨﻢ ﮐﻢﮐﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدم» :ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدم؟ و ﭼﺮا آن ﮐﺎر را ﮐﺮدم؟« ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻢ ،اﻏﺮاق ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم .وﻗﺘﯽ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﻧﺴﺨﻪای از ﺷﻬﺎدﺗﻢ را ﺑﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ در آن ﺳﻔﺮ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدم .و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻏﺮاﻗﯽ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم .ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﮐﻪ آن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺰرگ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﯽاش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﻬﻤﯿﺪم ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺷﯿﻄﺎن ،ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮادران ،از آن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﻮد .از آن زﻣﺎن ،روﺷﯽ را در زﻧﺪﮔﯿﻢ اﺗﺨﺎذ
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻢ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ اﺗﻬﺎم دروﻏﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮم .داود ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ،ﻣﺮدم داود را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺎؤل ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮده ،اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ» :ﺷﺎؤل
ﻫﺰاران ﺧﻮد را و داود دهﻫﺰاران ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ 1) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(7 :18و ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ » :ﺷﺎؤل ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ،

و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ داود ده ﻫﺰاران دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺰاران دادﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻏﯿﺮ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ
اﺳﺖ 1 ) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(8 :18از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎؤل ﺑﺮای ﻗﺘﻞ داود ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪ .او ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮش را ﺑﻪ ﺧﻼص ﺷﺪن از دﺳﺖ داود ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺮد.
درسﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎؤل و داود ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ .اول اﯾﻨﮑﻪ ،ﺣﺴﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐُﺸَﻨﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ وﺿﻮح و
روﺷﻨﯽ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﺷﻬﺮت داود ﺣﺴﺎدت ﻣﯽﮐﺮد .و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ او را وادار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻫﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﮐﺮد .او ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی
داود ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﻧﻤﻮد .و ﺳﻌﯽ در ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا او را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎی او ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺣﺴﺎدت ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد و ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺧﺪا داود را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد؛ و او را از آن ﻣﯿﺪان ﭘﯿﺮوز ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺖ.

ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ و ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ دردﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺧﺪا از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﺷﺎؤل از ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺧﺪا ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی داود اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد ،و
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺪم ﻧﻬﺎد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎدی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ را در زﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای او ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎدت در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،واﮐﻨﺶ اوﻟﯿﻪ داود ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد .او ﻫﯿﭻ ﺗﻨﻔﺮی از ﺷﺎؤل ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻼش ﻧﮑﺮد .او
ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﭘﯽ ﺷﺎؤل ﻧﺮﻓﺖ .او ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ از او دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎؤل ﻣﺮدان ﺧﻮد را
ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی داود ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﻣﺎ آنﻫﺎ در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﺘﻦ داود ،ﻧﺒﻮّت ﮐﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ در اراده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎدی ﻗﻮی ﺑﺮ ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهام ،ﮐﻪ ﺣﺴﺎدت دﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد؛ اﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد .درﺳﺖ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد داود اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺣﺴﺎدت ﺷﺎؤل راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا از آزﻣﺎﯾﺶ زﻣﺎن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ
ﺗﻬﻤﺘﯽ ﻧﺎروا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﯿﻢِ ﺑﺮﻧﺪه ﻗﺮار دارﯾﺪ؛ و ﺧﺪا و زﻣﺎن ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن
ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ دوﺳﺘﺸﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از او ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد
ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﺸﯿﺪن ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را
.ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪه ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :دﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺑﺮ ﮔﻠﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮاﻫﻢ داد! ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮم!« .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم! و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﯽ ،دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻗﻄﺮه ﺧﻮﻧﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ،ﺟﻬﺖ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﺑﯿﻨﺪازد «.ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺟﻮان ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﻣﻦ
.دور ﺷﻮد .او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ
ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .«.اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺗﻨﻔﺮ دارﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺪ .داود از
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺋﻮل داﺷﺖ .ﺷﺎؤل ﺑﺮای ﻗﺘﻞ او ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﻮﺟﻪ
.ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺣﺴﺎدت و ﺧﺸﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽاش را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی داود ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
روزی ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﯿّﺖ ﺧﺪا ،داود ﺑﺎ ﺷﺎؤل ﻫﺮ در ﯾﮏ ﻏﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎؤل ﭼﯿﺰی در آن ﻣﻮرد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .داود ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎؤل داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ او در اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهﻫﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪا وﻋﺪه
داده ﺑﻮد ﮐﻪ روزی داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬا او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎؤل را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﺮدان داود از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮﺻﺖ
.اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﺷﺎؤل را ﺑﮑُﺸﺪ .داود آن ﻗﺪر ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺎﻣﻪ او را ﺑﺒُﺮد
اﻣﺎ او ،ﺷﺎؤل را ﻧﮑُﺸﺖ .داود دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﮑﺸﺘﻦ ﺷﺎﺋﻮل داﺷﺖ .از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ داود ﺑﺎ اﯾﺪه اﻧﺘﻘﺎم و ﮐﺸﺘﻦ در ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻮد.
روح ﺧﺪا ،داود را ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﺎ آﺗﺶ ،ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺎﻣﻪ ﺷﺎؤل ﺗﻮﺳﻂ داود ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﻌﺪ از آن
دل داود ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪ« ) اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(5 :24ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎم و ﺗﻨﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل
.ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،در واﻗﻊ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎم ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﻧﺰد ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ
دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﺷﺎؤل اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﻌﺪ از آن ،داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻣﻐﺎره ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و در ﻋﻘﺐ ﺷﺎؤل
ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺖ :ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،و ﭼﻮن ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ داود رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد) «.اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(8 :24او
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﺎؤل را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و آن ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ داود ﺑﻪ ﺟﺎی راه دادن ﺗﻠﺨﯽ ،رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺘﺮی اﻧﺠﺎم داد .او ﺑﻪ ﺷﺎؤل ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ اﺣﺘﺮام
.ﮔﺬاﺷﺖ

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ،داود از ﺷﺎؤل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺸﺎن داده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ درک
ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟! ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ «.داود ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺮآﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .او ﺷﺎؤل را »ﭘﺪرم« ﺧﻄﺎب ﮐﺮد .داود ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺒﺖ را در
ﻋﻮض ﻧﻔﺮت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ رﯾﺸﻪ ﺗﻠﺨﯽ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﻓﺮاﮔﯿﺮد ،ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم داد ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا
.ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ داود ﭘﺎداش ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺎؤل ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد داود،در ﻗﻠﺒﺶ ﻋﻤﯿﻘﺎً اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ
ﺷﺪ .او ﮐﺎﻣﻼً ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﮐﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دوﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪان ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺧﺪا داود را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و او ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻨﻔﺮ از ﻣﺤﺒﺖ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ ،در ﻋﻮض ﺗﻨﻔﺮ ،ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻮقﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .و ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻣﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ،ﻓﯿﺾ ﻓﻮقﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز از ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ
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ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺑﻪ دور از اﻧﺼﺎف در ﻣﻮرد
ﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﯾﮏ ﺑﺎر دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﮕﺮش درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯿﻬﺎ ﻣﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آزرد .«.ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً آن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ
رﺳﻮل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺴﺪم ﻫﯿﭻ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اراده در ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺻﻮرت ﻧﯿﮑﻮ
ﮐﺮدن ﻧﯽ) «.روﻣﯿﺎن .(18 :7
ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻣﻮرد ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﺶ ﺻﺎدق و ﺑﯽﭘﺮده ﺑﻮد .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺑﺪی را
دارد .او در زﻧﺪﮔﯿﺶ ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺷﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻣﯿﺎل ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮد .ﻧﮕﺮش ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪاش ،ﺑﻪ او ﻋﻈﻤﺖ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .او را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎا »ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﺼﻠﻮب ﮐﻨﺪ« ،و در ﻗﺪرت روح ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دو اﺣﺴﺎس و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎدی و ﭘﯿﺮوزی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺨﺺ را از او ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﺮ اﺣﺴﺎس روﺣﺎﻧﯽ را
در درونﻣﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺮانﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﭼﺎرﺷﺎن ﺷﻮﯾﻢ .آﻧﻬﺎ ﻏﺮور و
ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﮔﻨﺎه ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﻌﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
داود ﺑﺎ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻮد .او در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺎؤل ﺑﻪ روش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﯿﺢﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .در ﻏﺎر ،ﻣﺮداﻧﺶ او را ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎؤل ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .داود ﺑﺎ آن ﻓﮑﺮ ور رﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد .و ﺑﻪ ﻋﻮض اﻧﺘﻘﺎم ،ﺑﺎ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ اﺣﺘﺮام رﻓﺘﺎر
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﺎﺟﺮا  ،داود ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ »ﻧﺎﺑﺎل« رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد .داود از ﻧﺎﺑﺎل رﻓﺘﺎر ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﻣﯽﺷﻤﺮد ،ﻧﺪﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ،ﮐﯿﻨﻪ و ﻏﺮور ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺎﺑﺎل ﮔﺮﻓﺖ .داود در ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪد!« ) 1ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(13 :25

آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮر داود را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و »ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و داود ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺖ و ﺗﺨﻤﯿﻨﺄ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ از
ﻋﻘﺐ داود رﻓﺘﻨﺪ ،و دوﯾﺴﺖﻧﻔﺮ ﻧﺰد اﺳﺒﺎب ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ 1) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(13 :25ﻧﺎﺑﺎل ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺎن او ﻧﺰد
داود اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎز دو درس ﻣﻬﻢ از آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ.
اول اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روزه در روح زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی دﯾﺮوز زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﻧَﻔﺲ ﺳﺮ زﺷﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز آن را ﻣﺼﻠﻮب ﺳﺎزﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺮوزی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
در ﮐﺪام ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺎص از زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﭼﺸﯿﺪهاﯾﻢ .ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺒﺮدی ﺗﺎزه ،ﺑﺎ ﻧَﻔﺲ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ
ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ آﺷﻨﺎ ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .زﯾﺮا ﺷﯿﻄﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
داود ﻗﺒﻼً در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎؤل ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮ ﺧﺸﻢ ،ﺣﺴﺎدت و ﻏﺮور ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد .او در ﻏﺎر ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺸﺘﻦ
ﺷﺎؤل ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻏﺮور و ﺧﺸﻤﺶ ،ﻏﻠﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ روز
ﭘﯿﺮوزی ،روز ﺑﻌﺪ ﺷﮑﺴﺖ .داود ﺳﻮار ﺑﺮ ِﺗﺮَن ﻫﻮاﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ دﻣﺪﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧَﻔﺴﯽ ﮐﻪ در وﺟﻮد ﻣﺎﺳﺖ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ .و ﻓﺮدا ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ.
ﭘﯿﻐﺎم ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در داﺳﺘﺎن داود و ﻧﺎﺑﺎل ﺑﺮای ﻣﺎ وﺟﻮد دارد» .اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ« از داود ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش را ﻧﮑﺸﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ او
ﯾﺎدآور ﺻﺪای روحاﻟﻘﺪس در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن وﺳﻮﺳﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ در
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اﺳﺘﻐﺎﺛﻪاش ﺑﻪ داود ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﺷﻮﻫﺮش اﻧﺠﺎم داد ،دﻟﺴﻮز ،ﻣﺆدب و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد .داود ﺑﻪ او ﮔﻮش داده و ﭘﺎﺳﺦ
داد» :داود ﺑﻪ اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﮔﻔﺖ :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد .و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﺘﺒﺎرک و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺮا از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن و از ﮐﺸﯿﺪن اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدی 1) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(33 -32 :25
ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس در زﻣﺎن وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ،ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ
ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ .او اﻓﺮادی را در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد .و ﺗﺪارﮐﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ از ﮔﻨﺎه اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،آن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺻﺪای روحاﻟﻘﺪس را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ،از آواز او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ..ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺮوزی را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد.
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داود -ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ دﻟﺴﺮدی

»ﭼﺎرﻟﺰ ﻫﺎدن اﺳﭙﺮﺟﻦ« ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ واﻋﻈﯿﻦ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ دﻟﺴﺮدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺑﺰرگ ،اﻏﻠﺐ دﻟﺴﺮدیﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ از دﻟﺴﺮدی ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺆال ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻟﺴﺮدیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ؟«

دو روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﻟﺴﺮدیﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اول اﯾﻨﮑﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺮوﯾﺪ و »ﺗﻤﺎم اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ وی واﮔﺬارﯾﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 1) «.ﭘﻄﺮس  .(7 :5ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ،آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻟﺴﺮد ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺴﺮده ﮔﺮدﯾﻢ؛ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻏﻠﻂ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،داود ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎﺋﻮل ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪ ،روش دوم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ دﻟﺴﺮدی و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ داود اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد ،اﻣﻮری ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ درک ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ او اداﻣﻪ ﻣﯽداد و زﻧﺪﮔﯽ
داود ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﻄﺮ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﻟﺤﺎل روزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎؤل ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﻢ ،و ﺷﺎؤل از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﻮد .ﭘﺲ از دﺳﺖ او ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ1) «.
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(1 :27و داود ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ آن ﺷﺶﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰد اَﺧﯿﺶ ﺑﻦ ﻣﻌﻮک ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟَﺖ ﮔﺬﺷﺖ 1) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(2 :27
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ درسﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎه داود ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ .داود ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺣﺴﺎس دﻟﺴﺮدی و ﯾﺄس ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .او ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﺷﻮاﻫﺪی در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺎؤل
اﺟﺎزه ﮐﺸﺘﻦ داود را ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮد ﺟﻮان ﮐﻪ روزی ﻏﻮﻟﯽ را از ﭘﺎی درآورده ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻏﻮﻟﯽ در درون ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب،
ﺟﺎن او را ﻣﺘﻼﻃﻢ و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .او اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد را ﺑﺪون ﯾﺎور ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ.

اﯾﺎم ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ ،زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ» ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺪا در دلﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺎﺷﺪ« )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  .(15 :3اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی درﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻓﺸﺎر ،اﺿﻄﺮاب و ﺷﮏ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺪا ،ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺮوزی و اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .داود ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﻧﺰد اﺧﯿﺶ ﺑﺮود .و اﯾﻦ اﻗﺪام داود ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد زﻧﺪﮔﯽ او ﮐﺮد.
داود ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .در اﯾﺎم دﻟﺴﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،آﺳﺎن اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ اﻓﮑﺎر داود اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣُﺮد .ﺷﺎؤل ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ .ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﺮک اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ «.اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮود:
و ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داود ﺧﻮدش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺧﻮاﻫﺎن وﻗﻮع آن ﻫﺴﺘﯿﻢ  ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای وﻗﻮع اﻣﻮری ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﺸﺘﺎق ﺣﺎدث ﺷﺪﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ .در واﻗﻊ ،ﻣﺎ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد و در ﺣﺘﯽ اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
دﻟﺴﺮدی ،ﺑﺨﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آن را در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻣﻬﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ دلﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺴﻠّﻂ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ در زﻣﺎنﻫﺎی ﯾﺄس و دﻟﺴﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﮐﻪ روی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺘﺶ ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ .روی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺸﻮرت ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮدان ﺧﺪا را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ .اﻏﻠﺐ ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻣﯿﺪی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﯿﺪ .او راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ دارد.
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ﭘﯿﺮوزی ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻔﺖﺑﺎر ،ﺑﺴﯿﺎر دلﭼﺴﺐ و ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﻧﻮﻣﯿﺪی ،اﻟﺰاﻣﺎً دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ در دل ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ از آن درس ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،و ﯾﺎ اﻧﺪوه و درد ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻗﻠﺐ ﻣﻦ از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺷﻌﻠﻪور ﺑﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ او را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .آن دوره ،ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﮏ دوره ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﻣﻦ ﺳﺎزشﻫﺎﯾﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادم .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،اﻣﺎ در آﺧﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺰرگﺗﺮی ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺎﮔﺎه ﺧﻮد را اﺳﯿﺮ ﻗﺪرت ﮔﻨﺎه دﯾﺪم .ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ ،ﯾﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮم .ﺑﻌﺪ از آن ،ﺧﺪا ﻣﺮا در ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻗﺮار داد .ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻮدم .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﯿﺪاری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردم ،ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ
اداﻣﻪ دﻫﻢ .ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ،و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺤﺒﺖ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا را درﯾﺎﻓﺘﻢ .او ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎﻓﻮق ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﻮراﺗﻢ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎﺧﺖ.
داود ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﺒﺪل ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس از ﺷﺎؤل ،ﻧﻮﻣﯿﺪ و ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﻮد .آن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻬﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ »ﻋﻤﺎﻟﻘﯿﺎن« ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .آن ﻟﺤﻈﻪ ،ﺑﺮای داود ،ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .او ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯽﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد؟ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ واﮐﻨﺶ ﻣﺎ در آن ﻟﺤﻈﺎت ،اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داود ﺑﻪ »ﺻَﻘﻠَﻎ« ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن او و ﻣﺮداﻧﺶ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ،ﺷﻬﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﺗﺶ
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .داود و ﻣﺮداﻧﺶ ،ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻮان ﮔﺮﯾﻪﮐﺮدن را ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﯾﮏ
ﺿﺮﺑﻪ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﻮد.

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﻮج را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﯿﺪ؟« او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ و رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد« ) 1ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(8 :30ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽاش رﺳﯿﺪ ،ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺢ را
اﻧﺠﺎم داد .او »از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮد «.او ﻗﺒﻼً ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺨﻤﺼﻪ و ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ،او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد .ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و داود ﻫﺮﭼﻪ ﻋَﻤﺎﻟَﻘَﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﮔﺮﻓﺖ و داود دو زن ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﺮﻓﺖ .و ﭼﯿﺰی از اﯾﺸﺎن
ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺸﺪ از ﺧُﺮد و ﺑﺰرگ و از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ داود ﻫﻤﻪ را ﺑﺎزآورد 1) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
 .(19 ،18 :30اﯾﻦ واﻗﻌﻪ درس ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای داود ﺑﻮد ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﺪار ،ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و اﻧﺘﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎز ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت و
ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ،ﯾﺎ از ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از او ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت،
ﺷﺮوﻋﯽ ﻣﺠﺪد و ﺑﯿﺪاری را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .او ﺳﺎلﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ،و ﺷﺎدی ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻓﯿﺾ -ﻓﯿﺾ-
ﻓﯿﻀﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ! ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﭘﯿﺮوزی ،زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻠﻮک ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻦ ﻧﺎﻇﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮدهام ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﯿﺾ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯿﻢ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺘﻈﺎرات ،ﺑﺮﮐﺎت را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﯿﺾ او ،در ﻗﻠﺐﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ،ﻓﻘﻂ در ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻓﺮوﺗﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪا واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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داود -رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی

ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ،ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮی در ﻣﻠﮑﻮﺗﺶ ،ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻤﺎﻧﻢ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی رﻫﺒﺮی را در
ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم .اﻣﺎ درﺑﺎره اﺻﻮل رﻫﺒﺮی ﺧﺪا ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ .روشﻫﺎی او ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ روشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد .و
ﻣﻦ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ اﯾﻦ اﺻﻮل اﺑﺪی را ﮐﻪ ﻣﺮا ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻗﻮم ﺧﺪا ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم.
ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ،رﻫﺒﺮی روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺘﻌﺪد ،ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ،و ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮب زﯾﺎدی دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ
زﻣﺎن ،داﺷﺘﻦ رﻫﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺴﯿﺢﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ رﻫﺒﺮی روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﯾﮏ ﺧﻼء رﻫﺒﺮی در ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر راه ﺑﺮوﻧﺪ و از روح اﻟﻘﺪس ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ رﻫﺒﺮاﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻗﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا دادم» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﮔﺮ ﺗﻮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻮدت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ .ﻣﻦ از ﺗﻼش و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﺧﻮدم ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽورزم ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ «.از آن زﻣﺎن ،ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻣﻬﯿﺞ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮدهام .اول آﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ راهﻫﺎی
او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از راهﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﺎؤل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﺧﻼء رﻫﺒﺮی در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .داود ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﻋﺰاداری ﮐﺮده ،روزه ﮔﺮﻓﺖ .واﮐﻨﺶ داود ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﻼء ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری رﻫﺒﺮی ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﻨﺪ .در ﻋﻮض ،او ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﺸﯿﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﻌﺪ از آن واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﯾﻢ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ
وی را ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآی .داود ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ ﺑﺮآﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺣَﺒﺮون 2 ) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(2:1
ﻋﺒﺎرت »و ﺑﻌﺪ از آن واﻗﻊ ﺷﺪ« ،ﺷﺨﺼﯿﺖ داود را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺷﺘﺎﺑﺰده دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺎری ﻧﺰد .او ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎمﺷﺪن اﺧﺘﻼﻓﺶ ﺑﺎ
ﺷﺎؤل ﺻﺒﺮﮐﺮده ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺷﺎؤل ﻣﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ داود ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ اﻗﺪام ﻧﮑﺮد .او دو ﮐﺎر اﻧﺠﺎم داد ،ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزه داد زﻣﺎن ﻻزم ﺳﭙﺮی ﺷﻮد.
دوم اﯾﻨﮑﻪ ازﺧﺪا ﺳﺆال ﮐﺮد .در واﻗﻊ ،داود ﺑﺮای ﺧﺪا اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ .رﻫﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ .داود ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و او ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ.
داود ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﺎؤل ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ داود اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ،از داود
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ» :ﺟﻨﮓ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل و ﺧﺎﻧﺪان داود ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و داود
روز ﺑﻪ روز ﻗﻮت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل روزﺑﻪروز ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ 2) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(1 :3ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﺧﺪا داود را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ
روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد داود ﺑﻪ ﺣﺒﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﺎ اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺷﺎؤل ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮدی و اﻧﺪرون ﻣﯽآوردی ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﻗﻮم ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸﻮا ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد «.و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﺒﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،و داود
ﭘﺎدﺷﺎه در ﺣﺒﺮون ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و داود را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 2 ) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(3-1 :5
داود ﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ،اﯾﺎﻣﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن رﻫﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺶ ،او ﺗﻮ را در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺮاﺷﺖ.
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داود -اﻃﻤﯿﻨﺎن در رﻫﺒﺮی

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و
رﻫﺒﺮی آﻧﻬﺎ ،و ﻧﯿﺰ از روشﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ،اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪام .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪا ،اﺣﺴﺎس ﻋﻤﯿﻖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻫﺒﺮان دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﺸﻮش ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺳﭙﺮده ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .رﻫﺒﺮان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺰرگ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاﯾﺎن رﻗﺎﺑﺖ ،ﺳﺮ ﺧﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﻋﻮض زﯾﺮ ﭘﺎیﻫﺎی ﺧﺪای زﻧﺪه،
ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﺣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮه ،ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﺪف و ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺧﺪا ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داود ،اورﺷﻠﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد را در ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮏ راز ﺳﺎده ،در اﻃﻤﯿﻨﺎن داود ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد .او
ﯾﮏ آراﻣﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ او اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و داود ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮده ،ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺻﺒﺎﯾﻮت ،ﺑﺎ
وی ﻣﯽﺑﻮد 2 ) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(10 :5داود ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮد ،اﻣﯿﺪ داﺷﺖ .داود در ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻗﺪرت دارد ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از دﺷﻤﻨﺎن ﯾﺎ رﻗﯿﺒﺎن ﺑﻬﺮاﺳﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰات ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،در اﯾّﺎم ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ  1989در روﻣﺎﻧﯽ ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .اﻧﻘﻼب روﻣﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺟﻔﺎﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺗﻤﺎم اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﻫﯿﭻ ﺣﻖّ اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه در آن وﺿﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ﻗﺪرت اﯾﺠﺎد ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
آن ﺷﺮاﯾﻂ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ،ﻗﺮار ﺑﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد ،ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش آﻣﺪﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ اﺳﻠﺤﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻓﻘﻂ در دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﻤﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و درﻗﻠﺒﺸﺎن اﯾﻤﺎن .ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ آﻣﺪه ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺮد و ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎه را ﮐُﺸﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪان در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﺪا ،ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺖ .ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﯿﺪان
اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮﯾﺎد» :دوﻣِﻨﺰِﺋﻮ اِﺳﺖِ ﺳﻮ ﻧﻮی« ﯾﻌﻨﯽ» ،ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ« در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼح اﯾﺸﺎن ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ و اﻧﻘﻼب آزادی در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺗﺮس از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و اﯾﻤﺎن
ﺷﻌﻠﻪور ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﻣﻮرد داود ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﺮد .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اوﺳﺖ ،و آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .اﻣﺎ او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ،وی را رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،او از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺳﺆال ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»و داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮآﯾﻢ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟« ﺧــﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود
ﮔﻔﺖ» :ﺑـــﺮو زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد 2) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(19 :5اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داود ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺷﻤﻦ
روﺑﺮو ﺷﺪ ،دوﺑﺎره از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﻣﯿﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن دور زده،
ﭘﯿﺶ درﺧﺘﺎن ﺗﻮت ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ آور 2) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(23 : 5

داود آﻣﻮﺧﺖ ،ﮐﻪ در روح ﺳﻠﻮک ﮐﻨﺪ .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در ﺟﺴﺘﺠﻮی روی ﺧﺪا ﺑﻮد و از دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽداد .اﻣﺎ راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او ﺑﻪ روﺷﻨﯿﯽ در ﻫﺪاﯾﺘﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن دﻟﯿﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن
داود در رﻫﺒﺮی ﺑﻮد .ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺑﻮد .داود در روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ رﻫﺒﺮﯾﺶ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ روح ﺧﺪا ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﺎﯾﺪ .راز اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ داود ،زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی روحاﻟﻘﺪس ﺑﻮد ،ﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه .ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در
روح ،و ﻧﻪ در ﺟﺴﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﻧﺎن اﻓﺮادی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻗﻮم را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﺪاری روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ رﻫﺒـﺮان و ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی ،در ﺷﻬﺮ »ﻣﻮرﮔﺎنﺑﯽ«
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺎدی ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺻﻮل دﻋﺎ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪام ،در
آﻧﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم درس و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از آن ،رﻫﺒﺮان ﯾﮏ ﺳﺮود روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و در آن ﻫﻨﮕﺎم واﻗﻌﻪای ﺣﺎدث ﮔﺮدﯾﺪ!
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا آن ﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻀﻮر آﺷﮑﺎر ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪﻧﺪ .دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﺷﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﭼﺸﻤﺎنﺷﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎنﺷﺎن اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و آﺷﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﮋادﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﯾﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺖ ﺷﺎم ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺧﻮردن ﺷﺎم آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﻪ را اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻﮐﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮدﯾﻢ .وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ،و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
رﺧﺪاد آن روز ،ﻗﺎﺑﻞ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎن ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ رﻫﺒﺮی و ﻗﺪرت او را در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺑﯿﺪاری ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻓﻌﺎل و زﻧﺪه ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺑﯿﺪاری ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا در ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺮ ﺷﺪن از روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ.
داود در ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی و ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا را درک ﮐﺮده ﺑﻮد .او در ﻧﺒﺮدﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ،اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﺿﺮوری ﺑﻮد .ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر آﺷﮑﺎر ﺧﺪا در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﺑﻮد ،و ﺟﺎﯾﮕﺎه
رﺣﻤﺖ در ﺑﺎﻻی آن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ،ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .و داود اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺖ آن ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺳﻤﺒﻞ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ داود ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﺑﺘﺪا ،درک ﺗﻌﻬﺪ داود ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺻﻨﺪوق
ﻋﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و از ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ

رﺣﻤﺖ از ﻣﯿﺎن دو ﮐﺮوﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،درﺑﺎره ﻫﻤﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻓﺮﻣﻮد) «.ﺧﺮوج  .(22 :25داود ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﺪا ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد .او اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ.

در دوران داود ،ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻠّﻢ ﺧﺪا ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد .از روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ ﺣﻀﻮر آﺷﮑﺎر ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ او را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺷﺘﯿﺎق ﻋﻈﯿﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ داود داﺷﺖ ،دارﯾﻢ .او اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا داﺷﺖ .ﻫﻤﺎن اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ روزی ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت اﺑﺮاز ﮐﺮده ﺑﻮد» :ﺑﻪ وی ﻋﺮض ﮐﺮد :ﻫﺮ
ﮔﺎه روی ﺗﻮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺒﺮ) «.ﺧﺮوج  .(15 :33داود و ﻣﻮﺳﯽ دو ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻫﺒﺮی ﻗﻮم ،ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻧﯿﺎز آﺷﮑﺎر دارﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺷﺘﯿﺎق ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ،راه رﻓﺘﻦ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ
ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ و ﻣﺤﻮر ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ رﻫﺒﺮان ،در روح ﻗﻮی و ﺧﺎدﻣﯿﻨﯽ ﻓﺮوﺗﻦ ،در
ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﯿﺪاری ﺑﯿﺎﯾﺪ آﻧﮕﺎه زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪا ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت و ﺣﻀﻮر او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
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ﺧﺪا دری را ﺑﻪ روی ﻣﻦ ﮔﺸﻮد ﺗﺎ در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ » 1998ﺑﻮروﻧﺪی« اﻧﺠﯿﻞ را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ .در آن زﻣﺎن ﺣﺘﯽ ورود ﺑﻪ آن
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺪ از دﻋﺎﻫﺎی زﯾﺎد ،ﺧﺪا وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮوﯾﻢ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه آﻣﺪﻧﺪ .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺳﺖ ﺷﺶ ﻣﺎﯾﻞ آن ﻃﺮف ﺟﺎده ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ.
دوﻟﺖ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﭼﻨﺎن ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻣﺴﺆول ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﻠﺢ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ،از ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎت
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮد .در ﻣﺪت ﻣﻼﻗﺎت ،او از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ .او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ
اﺳﺖ «.ﺧﺪا در آن روزﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺰام ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﻫﺰاران
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮروﻧﺪی ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮏ ﻣﺒﺸﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت آﺳﻤﺎﻧﯽ ،از روح ﺧﺪا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر ﺧﺪا ،ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ »روآﻧﺪاﯾﯽ« ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎ را در ﺑﻮروﻧﺪی داده ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﻣﺒﺸﺮ
ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪه را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ در ﺑﻮروﻧﺪی ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺬﮐﻮر آﻧﻬﺎ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ» :ﭼﻄﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای

ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت دوﺳﺘﺘﺎن اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟«
ﮐﺸﯿﺶ روآﻧﺪاﯾﯽ ،ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮد» :دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ «.آﻧﻬﺎ ﺣﯿﺮت ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :اوه ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ دﻋﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؟« .دوﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎرم ﺟﻮاب داده ﺑﻮد» :دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ «.آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن داده ،ﮔﯿﺞ و ﺳﺮدرﮔﻢ
از آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺷﺨﺼﯽ در ﯾﮏ رﯾﺴﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎی او را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻗﺎﺑﻞ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .او
ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺪوس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ داود در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪّد ﺻﻨﺪوق ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ اراﺑﻪای ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .داود اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ،او ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎً از ﮐﺎر آﻧﺎن
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﺑﺮ اراﺑﻪای ﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و آن را از ﺧﺎﻧﻪ اَﺑﯿﻨﺎداب ﮐﻪ در ﺟَﺒﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و
ﻋَﺰّه و اَﺧﯿﻮ؛ ﭘﺴﺮان اﺑﯿﻨﺎداب؛ اراﺑﻪ ﻧﻮ را راﻧﺪﻧﺪ 2) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(3 :6اﻣﺎ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ،ﺣﻀﻮر آﺷﮑﺎر ﺧﺪا را در ﺑﺮ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﺮدن ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺣﻀﻮر ﺧﺪا را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد .ﺑﯿﺪاری ﺑﺮ ﺑﺎلﻫﺎی اراﺑﻪﻫﺎی ﻧﻮ ،روش ﺗﺎزه ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﺗﺎزه ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻫﻤﺎن اﺻﻮل ﻗﺪﯾﻤﯽ دل ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺗﻮﺑﻪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﯾﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﻮم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا رﻫﺒﺮی ﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺑﻪ ﻧﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ روی داود وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺟﺸﻦ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ورود ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
آﻣﺎده ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و داود و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﻧﻮاع آﻻت ﭼﻮب ﺳﺮو و ﺑﺮﺑﻂ و رﺑﺎب و دف و دﻫﻞ و ﺳﻨﺠﻬﺎ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ 2) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(5 :6ﺗﻼش اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻨﻈﺮه ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
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ﻗﻮتﺷﺎن ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،اﺣﺴﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛
ﺑﻠﮑﻪ در زﯾﺒﺎﯾﯽ دلﻫﺎی ﭘﺎک ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ در درون ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺸﻦ ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دلﻫﺎی ﭘﺎک و ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ داود را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ روﺣﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،واﻗﻊ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه
ﻧﺎﮐﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻋﺰه دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ دراز ﮐﺮده ،آن را ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﮔﺎوان ﻣﯽﻟﻐﺰﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋُﺰه اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﺧﺪا او را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮش زد ،و در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﻣﺮد 2) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(7 - 6 : 6
آن اﺗﻔﺎق ،درس ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای داود ﺑﻮد .او ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺪوس اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ
ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻗﻮم او را ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری و ﺣﻀﻮر آﺷﮑﺎر ﺧﺪا رﻫﺒﺮی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻠﺐﻫﺎی ﭘﺎک و ﻓﺮوﺗﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
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ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدهام ،ﺳﻘﻮط اﺧﻼﻗﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ زﻧﺎن و
ﻣﺮداﻧﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ آن را ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ رﻫﺒﺮاﻧﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهام )ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ( ﮐﻪ از ﺑﺮﮐﺎت آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻟﺬات و ﺧﻮﺷﯽ ﺟﻬﻨﻤﯽ،
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮرد رﺧﻨﻪای ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر در راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻘﻮط ﯾﮏ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ آﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺰرگ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً آن از ﯾﮏ روﻧﺪ آرام ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﺑﺬر ﮔﻨﺎه اﻏﻠﺐ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﻓﻮراً ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه آﺷﮑﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ اﻣﺎ آن داﻧﻪ
در دل او رﯾﺸﻪ زده ،رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﺸﻬﻮد در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﻄﺎن در وﺳﻮﺳﻪاش زﯾﺮک ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺬر ﻫﻼﮐﺖ
را در ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺷﺪﯾﺪ درو ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮرد داود ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد .او ﻣﺮدی ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﻗﻠﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاﺳﺖ؛ و ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،او
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ را در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ ،داود در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮم در
ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻧﻤﻮده ،رﻗﺼﯿﺪ.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﻣﯿﮑﺎل زن داود از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮﻣﻮﻗﺮاﻧﻪ داود
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ اﺑﺮاز اﻧﺰﺟﺎر ﮐﺮد ،و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮوز ﭼﻘﺪر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻋﻈﻤﺖ داد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺰان ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ) 2ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(20 : 6در آن روز رﯾﺸﻪ ﻏﺮور و ﺗﻠﺨﯽ در ﻗﻠﺐ ﻣﯿﮑﺎل ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﮔﺸﺖ .و آن ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﯿﻦ داود و ﻣﯿﮑﺎل ﭘﺪﯾﺪ آورد ،ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن دوام داﺷﺖ .ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻣﯿﮑﺎل دﺧﺘﺮ ﺷﺎﺋﻮل را ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ اوﻻد ﻧﺸﺪ« )ا ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(23 : 6
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﺎف ،رﯾﺸﻪ ﮔﻨﺎه داود ﺑﺎ ﺑﺘﺸﺒﻊ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن واﻗﻌﻪ ،داود ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻌﺪی داود را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺮش درﺳﺖ از اوﺿﺎع زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ داود اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل )ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ( ﺛﻤﺮ ﺷﮑﺎف ﻣﺎﺑﯿﻦ ﯾﮏ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﯾﮏ
ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺤﺒﺖ و دﻋﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺸﮑﻞ را
در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ،و ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای داود و ﻣﯿﮑﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داود در ﺻﺪد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و
ﺑﻪ ﺟﺎی آن داود ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﮑﺎل را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﺮورش ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﭘﺪرت و

ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮﺗﺮی داد ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸﻮا ﺳﺎزد؛ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزی ﮐﺮدم .و از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را
زﯾﺎده ﺣﻘﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ در ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺰاﻧﺲ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻣﻌﻈﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد 1) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
.(22 – 21 : 6
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﯾﺎ ذﯾﺤﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪﻓﻢ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻮﻟﺪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﻣﯿﮑﺎل و داود در آن ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﻇﺮﯾﻔﯽ را ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﮔﻨﺎه داود و ﺑﺘﺸﺒﻊ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻫﺒﺮ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻧﺸﺪه در درون ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﺘﻌﻔﻦ ﮔﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

63

داود – زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﻪ

اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن روﯾﺎ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻦ اﺳﺎﺳﺎً ﭘﺮورﻧﺪه روﯾﺎﺳﺖ .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺷﺪﻧﻢ ﻧﯿﺰ روﯾﺎﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن روز ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ وارد زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ روﯾﺎ اداﻣﻪ دادم .ﻗﺒﻞ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﻦ در روﯾﺎی
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،ﻣﻦ در روﯾﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺟﻼل ،ﻣﻠﮑﻮت و ﻗﺪرت او ﻫﺴﺘﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن روﯾﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪام ﮐﻪ در اراده ﺧﺪا ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهام ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ روﯾﺎﻫﺎی ﺧﺪا ،از روﯾﺎﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮدم ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ زﻣﺎﻧﯽ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ »ﻧﻪ« را از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﻮری ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﺸﺘﺎق ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
داود روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آرزوی داود ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻬﻮد ﺑﻮد .او روﯾﺎی ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
دﯾﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ روﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن روﯾﺎﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ داود در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪ» :ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ :اﻵن ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮو آزاد ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،و ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ در ﻣﯿﺎن ﭘﺮده ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ« ) 2ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(2 : 7ﻧﺎﺗﺎن
در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ در دل دارد ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ داود ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮای
»ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ« ﻫﯿﮑﻞ ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای داود وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ داود ﻣﺮدی ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪا ﺑﯿﺶ از راهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺎ ﻣﯽداد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ داود ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﺗﺎن ،زاﻧﻮ زد و ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد .داود ،ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮده از او ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد .ﺧﻼﺻﻪای
از ﺳﺨﻨﺎن داود ﺑﺎ ﺧﺪا را در آﯾﻪ  28ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ» :و اﻵن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺗﻮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ و ﮐﻼم ﺗﻮ ﺻﺪق اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه
ﺧﻮد وﻋﺪه دادهای« ) 2ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(28 : 7ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ داود ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﯾﺪ و ﺑﯿﻨﺶ را در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ و رﻫﺒﺮی او ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺪﻫﺪ .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت دادن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﮑﺎﺳﺖ؛ و در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ او ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ »ﻧﻪ« از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داود در روﯾﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻫﯿﮑﻞ ،از دﯾﺪ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺒﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺬﮐﻮر در اراده او ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ .روﯾﺎی داود ،روﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮب و ﻣﻘﺪس ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از داود ﭘﺴﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﯿﮑﻞ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺪا از
روﯾﺎی داود ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد .او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر داود ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن در دل ﺗﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ را
در دل ﺧﻮد ﻧﻬﺎدی« ) 2ﺗﻮارﯾﺦ  .(8 : 6ﺧﺪا ذﻫﻦ و ﻓﮑﺮ ﻣﺎ را ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﺰﺋﯽ از اﻣﻮر اﺷﺮاف دارﯾﻢ .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﺪا از ﻫﻤﻪ اﻣﻮر
آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،و او از اﻧﮕﯿﺰه داود ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻣﺎ اﻏﻠﺐ در زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎﻣﻞ اﻣﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﻬﺎ واﻗﻔﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اراده ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درک ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در درک ﮐﺎﻣﻞ اراده ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺳﺎزد .ﻗﺴﻤﺘﯽ از روﯾﺎی داود درﺳﺖ ﺑﻮد .ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ
ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺴﺮ داود اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ از ﺻﻠﺐ ﺗﻮ
ﺑﯿﺮون آﯾﺪ او ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« ) 2ﺗﻮارﯾﺦ .(9 : 6
داود ﻣﺮدی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﮑﻞ را ﺑﺴﺎزد .اﯾﺪه او درﺳﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺑﻮد ،و ﻧﻪ زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻫﯿﮑﻞ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺧﺪا ،داود را ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎﻣﻞ اراده ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﮑﺮد .او ﺑﺎ داود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪری ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .و داود داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﯿﮑﻞ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و ﺧﺪا ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺎﺳﺦ »ﻧﻪ« ﺑﻪ ﭘﻠﻪای ﺳﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اراده ﺧﺪا ﺑﺪل ﮔﺸﺖ .در وﻗﺖ ﺧﺪا ،اراده ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا
ﺑﻪ ﺟﺎ آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .داود ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺘﺎج اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻮد .ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی او ﺑﻪ راﺳﺘﯽ از راهﻫﺎی ﻣﺎ رﻓﯿﻊﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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داود  -ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻓﯿﺾ ﺧﺪا

ﻫﺰاران ﻫﻨﺪو در ﺑﺰرگراﻫﯽ دور از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ از ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﻣﯽروﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﯾﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯽروﻧﺪ .و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﻮأل ﺑﻌﺪی ﻣﻦ ﺳﻮأﻟﯽ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ» :ﭼﺮا آﻧﻬﺎ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟« ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻮأل را ﺑﭙﺮﺳﺪ «.او ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ راه ﻣﯽروﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ

ﺑﻬﺘﺮی را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ راه رﻓﺘﻦ ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ«.
در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی دوﺳﺖ ﻫﻨﺪﯾﻢ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻓﯿﺾ ،ﻓﯿﺾ ﺷﮕﻔﺖآور و ﻓﯿﺾ اﻋﺠﺎبآور ﺑﯿﺶ از ﻗﺒﻞ
ﭘﯽﺑﺮدم .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺎ از ﻟﻄﻒ و ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺑﯽﯾﺎور و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،او ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﯿﺾ
ﻋﻈﯿﻤﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻓﯿﺾ او ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺿﯿﺎﻓﺖ او ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺮ ﺳﻔﺮه او ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﯿﺾ اوﺳﺖ.
ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .راﺑﻄﻪ داود ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺾ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا را
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﺷﺎﺋﻮل در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﯿﭽﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺷﺪه در
راه ﻓﺮار ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ از ﻫﺮ دو ﭘﺎ ﻟﻨﮓ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ،روزی داود ﺳﻮأﻟﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ .داود ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎﺋﻮل ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن او را اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ؟« ) 2ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(1 : 9
او ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﯿﺒﺎ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮأل را ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺻﯿﺒﺎ ﻗﺒﻼً ﺧﺎدم ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻮد و از وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﻟﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ
داد.

داود ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺮس ﮐﺸﻨﺪهای ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻧﺰد داود زاﻧﻮ زد .و داود ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺪرت ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺴﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺪرت ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ ﺗﻮ رد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﺗﻮ داﺋﻤﺎً ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﻦ ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد« )2
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(7 : 9ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻻﻟﺖ و ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﻂ داده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﮓ ﻣﺮدهای ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎت ﻧﻤﺎﯾﯽ؟« )آﯾﻪ .(8
اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر داود ،ﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ او ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .داود او را ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .زﯾﺮا داود
ﻋﻬﺪ ﻓﯿﻀﯽ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺪر ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ داﺷﺖ ،و اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﻋﺠﯿﺐ از اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ» ،در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ

زﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ ﺧﻮرد و از ﻫﺮ دو ﭘﺎ ﻟﻨﮓ ﺑﻮد«
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی او
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺠﺎت ﻧﺪاد .ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻮض او ﻣﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد آورد .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﯽ ﻓﻠﺞ ،ﺑﯽﯾﺎور و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،او ﻓﯿﺾ ﺧﻮﯾﺶ
را »ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﯿﺢ« ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ .اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ دارد از ﻓﯿﺾ ﺧﺪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن رﻓﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز از ﻫﺮ دو ﭘﺎ ﻓﻠﺞ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺸﺴﺖ .ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ از راﺑﻄﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺎهﺷﺎﻫﺎن و رباﻻرﺑﺎب .وﻗﺘﯽ او
ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎﻫﺎی ﻓﻠﺞ او ﻧﺒﻮد .زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ او ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺑﻮد .او ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺳﻔﺮ دﻋﻮت
ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدی ﻣﻔﻠﻮج ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮدﮐﻢﺑﯿﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺑﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺧﻮدش دل ﭘﺮ دارﻧﺪ .و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .آه ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و از ﻓﯿﺾ و ﻣﺤﺒﺖ او ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﯿﺴﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ را
ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده دﻋﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺪر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻠﻮج ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺷﺨﺺ اﺳﺖ .ﻓﯿﺾ .ﻓﯿﺾ ﻋﺠﯿﺐ .ﻓﯿﺾ ﺷﮕﻔﺖآور .ﻓﯿﺾ ﻋﺎﻟﯽ .اﻣﺮوز او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﯿﻀﺶ ﺳﭙﺎس
ﮔﻮﯾﯿﺪ.
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داود ـ ﻣﺮد ﺧﺪا دور از دﺳﺘﺮس ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﮑﯿﺎز ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در  35ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ .ﮐﺲ دور از دﺳﺘﺮس ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ داود
ﻣﺮدی ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد .او در دوره ای ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﯾﺎم
ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺶ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪ .ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ و ﻗﺘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ داود ،آن ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺰرگ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﮔﻨﺎه ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻓﺮاوان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭘﺲ آن ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻔﺘﺪ« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن.(10 : 12

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺣﻮادﺛﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط داود ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ
ﻋﺼﺮ ﮐﻪ داود از ﺑﺴﺘﺮش ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺮدش ﮐﺮد و از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم زﻧﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؛ و آن زن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ داود ﻓﺮﺳﺘﺎده ،درﺑﺎره زن اﺳﺘﺴﻔﺎر ﻧﻤﻮد و او را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺘﺸﺒﻊ ،دﺧﺘﺮ اﻟﯿﻌﺎم ،زن
اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ و داود ﻗﺎﺻﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را ﮔﻔﺖ و ﻧﺰد او درآﻣﺪه ،ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ و او از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﻃﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ« ) 2ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(4-2 : 11
ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد .و اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داد از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای داود اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺧﺒﺮدار ﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪم .اوﻟﯿﻦ
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺴﺌﻠﻪ داود ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ او ﺑﺎ زﻧﺎ ﯾﺎ ﻗﺘﻞ آﻏﺎز ﻧﺸﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ
»ﻧﮕﺎه ﭘﺎک« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺷﺮوع ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﮏ دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﭘﺎک ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﭘﺸﺖﺑﺎم رﻓﺖ ،ﺑﺘﺸﺒﻊ را در ﺣﺎل ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن دﯾﺪ ،و ﻓﻮراً ﻣﺠﺬوب زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﺷﺪ .در آن ﻟﺤﻈﻪ او ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽداد .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻪ راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮود ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد .از ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ او آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺘﺸﺒﻊ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ از ﺷﻬﻮت ﻣﻤﻠﻮ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .درﺳﺖ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه و ﺷﻬﻮتﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﻦ ﻋﺎدت دارم ﮐﻪ ﺻﺒﺢﻫﺎ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺪوم .و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از
ﮐﻨﺎر آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدم .و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر آن ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﻢ ،و ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﮕﺎه دارم .ﻣﻦ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬر از آن ﻣﺤﻞ دﻋﺎﯾﯽ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ» :ﻣﻦ ﻋﯿﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻢ ،ﻣﻦ ﻋﯿﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ را اﻋﻄﺎ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،آن ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻮﺑﻨﺪهای ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎدرﺳﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ داود ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪه ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را وﯾﺮان ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه دزدﮐﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﭘﺮوراﻧﺪن ﺗﻔﮑﺮات ﻧﺎﭘﺎک ،ﺟﺰ اﯾﻦ
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ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖِ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﺰرگ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
اﻣﺎ داود ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد .او ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﮔﻨﺎهآﻟﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﻨﺎه اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد .او
در اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﺑﺘﺸﺒﻊ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ او ﻫﻢﺧﻮاب ﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روﻧﺪی در ﻋﻤﻞ
ﮔﻨﺎه وﺟﻮد دارد .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد.
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺸﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگﺗﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻮﺑﻪ و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﮔﻨﺎه در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ
روحاﻟﻘﺪس ﻣﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﻣﺎ را ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .او ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﻟﺰام و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،و ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ داود ﺑﺮای ﺗﻔﺤﺲ از اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺘﺸﺒﻊ ﻓﺮﺳﺘﺎد
از داود ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺘﺸﺒﻊ ،دﺧﺘﺮ اﻟﯿﻌﺎم ،زن اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟« در واﻗﻊ اﯾﻦ روح ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ دل داود را ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﻣﺎ داود ﮔﻮش ﻧﺪاد .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪای ﺑﺮ ﮔﻨﺎه دارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪن و اﻃﺎﻋﺖ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺎﻗﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻨﻬﺎ در ﺳﻠﻮﮐﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ آﻏﺎز ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮم .اﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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در اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ زﻧﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ .ﮔﻨﺎه آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه در ﻗﻠﺐ ،در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮد ﺗﺎﺑﻊ ﺧﺪا ،ﺷﺮﻣﺴﺎری ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد .اﻣﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﮔﻨﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از آن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و آن را اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﺑﻪ ﺣﺪی رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را
از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای داود ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .زﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﻨﺎه ﻫﻮﻟﻨﺎک ،ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮی در اﻧﺘﻈﺎر داود
ﺑﻮد .ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮارت و ﮔﻨﺎه ﺟﺎی ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا ،را در ﻗﻠﺐ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺖ .زﻧﺎ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﯾﮏ ﺗﺪﺑﯿﺮ
ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ از ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﺪا ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮأل ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ
ﭘﯿﺮو و اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮک ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ و اﺗﮑﺎی روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺧﺪا وادارد .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در اﺑﺘﺪا او ﺑﻪ
ﺑﺘﺸﺒﻊ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺘﺎق او ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻬﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ داود ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده
از آن ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﺘﺸﺒﻊ ،روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﺑﺮود .اﻣﺎ او اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد.
و در ﻋﻮض ﻓﮑﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﻮت ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﻮت آﺑﺴﺘﻦ ﮔﺮدﯾﺪ زﻧﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
داود ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ،و ﺧﺪاﯾﺶ رﻓﺘﺎری ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده از آن ﮐﺎر ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .در ﻋﻮض او ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎزد .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اورﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده او را از ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎزآورد ،و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﺰد زﻧﺶ ﺑﺮود» .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺮو و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮ .ﭘﺲ اورﯾﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و از ﻋﻘﺒﺶ ﺧﻮاﻧﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ« ) 2ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(8 : 11داود در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اورﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل و ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ،ﻋﻤﻞ
ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه دارد .زﯾﺮا در آن ﺻﻮرت اورﯾﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺘﺸﺒﻊ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺒﺖ ﻣﯽداد و ﺑﭽﻪ را از آن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اورﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺮﻓﺖ؛ و در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻋﺘﺮاف و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ داود
ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻣﺎ او اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ،در ﻋﻮض ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد .او ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ داد ﮐﻪ اورﯾﺎ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد .داود ﺑﻪ ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :اورﯾﺎ را در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و از ﻋﻘﺒﺶ ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ زده ﺷﺪه ،ﺑﻤﯿﺮد« ) 2ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ آﯾﮥ  .(15ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ داود اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺖ او دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ ﮔﻨﺎه داود اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از آن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل او ﮔﻨﺎه را در ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺮوش داد؛ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔﻨﺎه او ،ﻗﻠﺒﯽ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺣﺮارت در ﻃﻠﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﯾﺎ ﺧﺎدم ﻣﺴﯿﺤﯽ در دام ﮔﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺸﮑﻞ او ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ در اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺖ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺴﯿﺢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ،ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗﻠﺐ ﺣﻔﻆ و ﭘﺮورش داده ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ،راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ دارﯾﻢ ،اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪای از روﺣﺎﻧﯿﺖ را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا در اﻧﺘﻈﺎر
ﻗﻠﻮب ﺻﺎدق ،ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺗﻮﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی در ﮐﻨﺞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﻨﺎه اﻋﺘﺮاف ﻧﺸﺪه ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﯾﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﮔﻨﺎهآﻟﻮد وارد ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ روﺣﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺪوﯾﺪ .زﯾﺮا »ﺧﺪاﯾﺎ دل ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﮐﻮﺑﯿﺪه را
ﺧﻮار ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺮد« )ﻣﺰﻣﻮر .(17 : 51
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ﺑﺮای ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ وﺟﻮد دارد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد او ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﺟﺎرو ﻧﻤﻮده زﯾﺮ ﻓﺮش ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزﯾﻢ ،ﯾﺎ رازی را از او
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻧﺘﻨﻬﺎ از ﭘﺎﮐﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .او ﻣﯽداﻧﺪ .او دوﺳﺖ دارد .و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
رﻫﺒﺮان ﻣﺴﯿﺤﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮ ﺟﺬﺑﻪ و ﭘﻮﯾﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﭘﺎک آﻧﻬﺎ ﻣﻀﻨﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺧﺪا
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن و رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﻗﻮم ﺧﻮد دارد.
ﺗﺎدﯾﺐ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪارد .در واﻗﻊ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺄدﯾﺐ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﺳﺖ .زﯾﺮا او ﺑﯿﺶ از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ در ﻓﮑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ؛ و ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺣﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽزﻧﺪ« )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن .(6 : 12
داود ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﯾﺐ ،زﻧﺎ و ﻗﺘﻞ را ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺧﺪا در ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ او ﻧﺪاد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داود
را از ﻣﺮگ اورﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺘﺸﺒﻊ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،او ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ آرام و ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪه را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .او ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﺗﺴﻠﯽﺑﺨﺶ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻼﺷﯽ آﺷﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در اﯾﻦ
دوره داود ﻫﻨﻮز از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای دال ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را اﻋﻼم ،ﯾﺎ وﺟﻮد آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﯿﭻ اﻧﺪوﻫﯽ در ﻗﻠﺐ او ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻗﺘﻞ ﺳﺮﺑﺎز وﻓﺎدار و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدش وﺟﻮد ﻧﺪارد .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ،زن اورﯾﺎ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ .ﻓﺮﯾﺐ.
دروغ .ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻗﻠﺐ داود ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

داود ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ،در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﭼﻮن اﯾﺎم
ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺬﺷﺖ ،داود ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد آورد و او زن وی ﺷﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ داود ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
آﻣﺪ« ) 2ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(27 : 11ﺷﺎﯾﺪ داود ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا را ﮔﻮل ﺑﺰﻧﺪ.
ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ داود ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داده و اﯾﻦ اﻣﺮ او را ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﺪا داود را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﺳﻬﻤﮕﯿﻨﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ داود ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .داود ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ در
ﻗﻠﺒﺶ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮدی ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا« ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
راﺳﺘﯽ ،ﺻﺪاﻗﺖ و ﭘﺎﮐﯽ ،ﺻﻔﺎت واﻻی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ آﻧﻬﺎ را در داود ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ داود ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدی ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ ،دروغ ،ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ او ﺟﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﺪه ،ﺛﻤﺮه روح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﮑﺸﻮف ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اراده ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽ را ،از ﺟﺎﻧﺐ او
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .او ﻧﻮر اﺳﺖ ،و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮر ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﺮد ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﻧﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .آن را ﺑﻪ آﻏﻮش ﺑﮑﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ دوﺳﺖ ،در ﯾﮏ ﻣﺸﺮوبﺧﻮاری اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮأل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و
ﺻﺮﯾﺢ »ﺑﻠﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ .او ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ دارد .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ» :ﻣﺰد ﮔﻨﺎه ﻣﻮت اﺳﺖ ) «...روم .(23 : 6
ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺰ ﻫﺮاساﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ .ﮔﻨﺎه ﺻﻤﯿﻤﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺧﺪا را ﻣﯽدزد ،و اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺎ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎ در دوراﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎه را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻧﮕﺮش ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎری اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ داری »آن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه «.و ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ  ...ﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ دارﯾﻢ  ...و ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﻪ ،آﻧﻬﺎ درد ،ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﺮگ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ داود ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد روﺑﺮو ﮔﺮدد ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺪی و ﺳﺨﺖ ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ،ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻂ داود را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدت ﺑﺪی را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و زﻧﺎن ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و
او در ﻧﻈﺮ آﻓﺘﺎب ،ﺑﺎ زﻧﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ  ...ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪهای ،ﭘﺴﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ
زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد« ) 2ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  11 : 12و .(14
ﺧﺪا ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺒﯽ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﮔﻨﺎه داود ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﺮ او ،ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺑﺮ
داﺷﺖ .داود ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آبﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ درد و زﺣﻤﺖ ﻗﺪم ﻧﻬﺎد .اﮔﺮ داود ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺘﺸﺒﻊ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎه ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺸﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﺤﮑﻢ و اﻟﺰام ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻘﺎً در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ
ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﯾﺎدآور داﺋﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺪا و ﺿﻌﻒ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی اداﻣﻪ اﺗﮑﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮق دﻫﺪ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای دور ﻣﺎﻧﺪن از ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب دارﯾﻢ.
ﮔﻨﺎه آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﮔﻨﺎه ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻨﺎه ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ را وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن ﯾﮏ وﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺰرگ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد .ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .او ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﻮد،
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮات ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺪ ،و ﻣﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺮای او ﻫﺮﮔﺰ دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﯿﺶ و درد وﺣﺸﺘﻨﺎک ﮔﻨﺎه را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﻫﺮ روزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎه ﻣﺮگآور ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ داود ،ﻣﺮد ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻠﺐ ﺧﺪا را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ او را در اﯾﺎم ﭘﯿﺮوزی و ﯾﺄس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ داود
را در اوج ﺑﺎ ﻋﻘﺎبﻫﺎ ،و در ذﻟﺖ ﻏﻠﺘﯿﺪن ﺑﺎ ﺧﻮکﻫﺎ دﯾﺪﯾﻢ .زﻧﺪﮔﯽ او اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ـ ﻣﺮد ﺧﺪا ،اﻣﺎ زاﻧﯽ و ﻗﺎﺗﻞ .او در
ﻗﺪرت روحاﻟﻘﺪس زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ وﺳﻮﺳﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .از زﻧﺪﮔﯽ او ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
را از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دامﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط او ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ؟
زﻧﺪﮔﯽ داود ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز و روﺷﻦ از ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺟﺴﻢ و روح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آن ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺟﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .اوﻗﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻌﺒﯿﺮ از زﻧﺪﮔﯽ داود اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺒﺎن
ﺟﻮان ،او ﺟﺪﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﺮد ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ دﺷﻤﻦ را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺸﺖ .او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن ،ﭘﯿﺮوزی را از
آن ﺧﻮد ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻗﺎدر ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ دو رﺧﺪاد ،داود اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را اﻧﺠﺎم داد – ﯾﮏ
ﺑﺎر او از ﻫﺪاﯾﺖ روح ﺧﺪا را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ در داﻣﻦ ﺷﻬﻮات را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﺣﯿﺎت و ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،و
دﯾﮕﺮی ﻣﻮت و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺿﺮورﺗﺎً ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
دارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﺮش آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﺎ
دوام ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ دارﯾﻢ .ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ و ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی ،ﺟﺴﻢ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی درﺳﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،روحاﻟﻘﺪس ﻣﺠﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﻮات ﺟﺴﻢ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﮐﻞ
دم ﺑﻪ دم ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس را ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺮوزی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻨﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داود ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺳﺎده ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ را ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮد .او ﻫﺮ دﺷﻤﻨﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ داد .داود ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
روح ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ،ﻣﺎ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ داود اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻐﻮلﺗﺮ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﺗﺮ از آن
ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺧﺪا را ﺑﻄﻠﺒﺪ .رد ﭘﺎی ﺳﻘﻮط او ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد دﻋﺎ در زﻧﺪﮔﯿﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯽﭘﺮواﯾﺎﻧﻪ داود ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
روح ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﺘﮑﯽ او ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺒﺐ ﻟﻐﺰﺷﺶ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .در ﻓﮑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا را
در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از رﺑﻂ دادن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورﯾﻢ .زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ دام دﺷﻮار ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻏﺮور در رﯾﺸﻪ دام ،ﺟﺎ دارد؛ و اﻧﺴﺎن را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ درﺟﺎت رﻓﯿﻌﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ از
آﻧﺠﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪن را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻏﺮور ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﺳﻘﻮط اﺳﺖ.
در زﻧﺪﮔﯽ داود ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روزه ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺳﻠﻮک ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی دﯾﺮوز ﺳﻮار ﺷﻮﯾﻢ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ روزﻣﺮه و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ،اﯾﻤﺎن
و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ در آن ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
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ﺳﮑﻮت درون

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ،رازﮔﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺎی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪا ﻣﯽ.ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه ،در
ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﮐﺎر ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ .در ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،1999ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺧﺘﻼﻻت
آواﯾﯽ رﻓﺘﻢ .او ﯾﮑﺠﺮاح ﺑﻮد ،و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻮﻟﯿﭗ در ﺗﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﭘﺰﺷﮏ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﺎز ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ .او
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ،دارو ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ،ﺻﺒﺢ زود ﻣﺮا ﺑﯿﺪارار ﮐﺮد .آﯾﻪای از ﮐﻼم ﺧﺪا در آن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﺻﺒﺢ ﻓﮑﺮ و دل ﻣﺮا ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺰﻣﻮر
 10 :46ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎزاﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ .در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ،ﻣﺘﻌﺎل و در ﺟﻬﺎن ،ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ «.ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ دوره ﺳﮑﻮت ،ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2000دارم .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت دارم ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
ﻫﻤﺴﺮم ﺗﮑﺲ ،و ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از »ﺳﻦ آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ« دور ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ .آن ﻫﻔﺘﻪ را در »ﮔﺮﻧﺪ ﮐﻨﯿﻮن« در »آرﯾﺰوﻧﺎ« ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ
ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪﯾﺖ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دروﻧﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ را ﮐﺸﻒ
ﮐﻨﻢ.
زﻣﺎن زﯾﺎدی ازآن ﻫﻔﺘﻪ را در ﭘﺮﺳﺘﺶ ،دﻋﺎ و ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻼم ﮔﺬراﻧﯿﺪم ﮐﻼم ﺧﺪا را .زﯾﺮ و رو ﮐﺮدم ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪرا
ﺑﺸﻨﻮم .اﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ »ﺑﺎزاﯾﺴﺘﯿﺪ« ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎبﻫﺎی ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪم ﻧﯿﺴﺖ .آن آﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ذﻫﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻼص ﺷﻮم .در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺪمزدن در درهﻫﺎی »ﮔﺮﻧﺪ ﮐﻨﯿﻮن« ﻣﺮا دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻊ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ »ﮐﻨﯿﻮن« و
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮا ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮا در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺮا رﻫﺎ ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰﻣﻮر » 10 : 46ﺑﺎزاﯾﺴﺘﯿﺪو ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ .در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ،ﻣﺘﻌﺎل و در ﺟﻬﺎن ،ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ «.ﺧﺪا در ﻗﻠﺒﻢ در ﻣﻮرد
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺴﺪ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﮑﻮت ﮐﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺎدن ،دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﮐﺎر ،ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺟﻬﺎنﮔﺴﺘﺮ
اﺳﺖ .آرام ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و دﺳﺖ ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﺧﺪاﺳﺖ .او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺑﺎ او وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪای ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪر ،ﻣﻨﺠﯽ ،ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪه ،ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه،
ﺗﺪارکﺑﯿﻨﻨﺪه ،ﺣﯿﺎت ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ،ﺧﺪای ﻓﯿﺾ و ﻣﺤﺒﺖ ،و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .اﺷﺘﯿﺎق ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ آرام ﺑﮕﯿﺮم و او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ،آﻧﮕﺎه او در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ،ﻣﺘﻌﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس« ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻤﺎن دارم ،در روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو،
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر آن را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﺮدم .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ روﯾﺎﻫﺎی واﻗﻌﺄ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺳﺮ ﭘﺮوراﻧﺪهام.

ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ روﯾﺎﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺧﺪای ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ »ﺑﺎزاﯾﺴﺘﯿﺪ
و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ« ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزم .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﮐﻼم ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻢ ،آﻧﻬﺎ را درﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺪﮔﯿﻢ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﻔﻌﺎل و ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻮض ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻮدن ﺑﺎ
ﺧﺪا ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﮐﻨﻢ .ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم آﻧﭽﻪ او در اﯾﻦ ﻃﻮل اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ را درک
ﮐﻨﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﺑﺎزاﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﺧﺪاﺳﺖ« ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ.
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آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﯿﺎد آور!

ﻣﺎه »ﻣِﯽ«  1999ﺑﻮد .ﻫﻤﺴﺮم »ﺗِﮑﺲ« و ﻣﻦ ،در ﺳﺎﺣﻞ دوراﻓﺘﺎدهای ،در ﺟﻨﻮب ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺗﻼﻃﻢﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺘﻢ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪم .آﺧﺮ آن ﻫﻔﺘﻪ ،در ﺷﻬﺮ »رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو« در ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ ورزﺷﮕﺎه دﻧﯿﺎ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدم ،و ﺑﻪ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻢ .اﻣﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدم ،ﻣﺸﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﯿﻖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا از
ﭘﺎ درآورد .ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻢ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ،ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ در آورده ﺑﻮد.

ﺳﺆالﻫﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻟﺮزه درﻣﯽآوردﻧﺪ» :آﯾﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؟ آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را دارم؟ آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟« ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه دﻋﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺧﺪا ،ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ را ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﮐﺎر ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺖ .دوﺳﺘﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا را در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮد و ﻧﻮﺷﺖ » :ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﮐﺎر ﺧﺪا در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮو«
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﻦ آراﻣﺶ ،ﻗﻮت و ﺟﺮأت ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ »ﻣﺎراﮐﺎﻧﺎ« ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ورزﺷﮕﺎه دﻧﯿﺎ ،ﻗﺪم ﻧﻬﺎده ،ﻣﺴﯿﺢ را اﻋﻼم ﮐﻨﻢ .ﻫﺰاران
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ .و ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺪرز دوﺳﺘﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﮑﺮد.
در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺰاره ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺳﺆالﻫﺎی زﯾﺎدی ذﻫﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ » :ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن ﮐﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ »ﻓﺮﻣﺎن

ﺑﺰرگ ﻣﺴﯿﺢ« را اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺳﺆاﻻت دﯾﮕﺮ«...
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﺎن اﻧﺪرزی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ داد:
»ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ «.ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻬﺎدات ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ او ﮐﻪ در
ﮐﻼﻣﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی او را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ او از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺰرگ ﮔﺬﺷﺘﻪ »وﺳﻠﯽ«» ،واﯾﺖ
ﻓﯿﻠﺪ«» ،ﻟﻮﺗﺮ«» ،ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ« ،و »ﻣﻮدی« ،اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻬﯿﺎد آورﯾﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق ،و ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد
آورﯾﺪ ،ﮐﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ »ﻣﻮدی«» ،واﯾﺖ ﻓﯿﻠﺪ« ،و »وﺳﻠﯽ« ،اﻧﺠﺎم داده را در زﻧﺪﮔﯽ ،و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺪداً اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،آﻧﭽﻪ او در ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ .ﻓﺮﺻﺘﯽ را در اﺑﺘﺪای ﻫﺰاره ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ،و ﻋﺰﯾﺰاﻧﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده ،اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ..ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺟﺮأت ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﺎن درهﻫﺎ را داد .ﺑﻬﯿﺎد آورﯾﺪ ،ﺷﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮهﻫﺎ را .ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ ،آن آراﻣﺸﯽ را ﮐﻪ از
ﺻﺪای آرام و ﺳﺎﮐﺖ او درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ .ﻓﯿﻀﯽ را ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﮑﺎﻣﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ.

ﺑﻠﻪ ،در ﻫﺰاره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﺮﮔﺰار ،و ﭘﺮ از ﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﺪ .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺷﮑﺮﮔﺰاری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻫﻤﺎن .ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﺮود
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻓﺮدا ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﻓﺮداﯾﻢ در دﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ .و ﻫﺰاره ﺳﻮم را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎرک ﺳﺎزد!
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺎم ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
زﻧﺪه ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .او ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺗﺮﯾﻦ وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ را ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد،
ﻫﺴﺖ ،و ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در اﻟﻮﻫﯿﺘﺶ ،ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ازﻟﯽ و اﺑﺪی او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶ ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪاش را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
رازی ﻋﺠﯿﺐ در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .رازی آﻧﭽﻨﺎن ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن او را در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺪا ﻣﯽدﻫﺪ .او
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را در آﺳﻤﺎن در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،زﻣﯿﻦ را در ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،آﻓﺮﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،او ﻓﺮوﺗﻦﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﯽ راه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ او را
ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ،و ﻟﻮﻗﺎ او را ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻣﺘﯽ او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه وﺻﻒ ﮐﺮد ،و ﻣﺮﻗﺲ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺎدم ﯾﺎد ﻧﻤﻮد .او ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺷﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻏﻼم ﮔﺮدﯾﺪ .او ﺧﺪا -اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎم او ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،ﻋﯿﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪای داﺷﺖ .او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای زﯾﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺰﯾﺴﺖ .او راﻫﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮد ،ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﺮﮔﺰ ﻃﯽ ﻧﮑﺮد .او ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻘﺪس داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ را زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ .راز ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ در ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮ او
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،و ﭘﯿﺮوی از اوﺳﺖ.
ﻋﯿﺴﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﮑﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻮد .از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪش ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ ،در ﻗﺪرت روح زﯾﺴﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺪای او ﮔﻮش ﮐﺮد ،و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎی روحاﻟﻘﺪس ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﯾﺪ ،آن وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و از ﺧﻮد
ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﺪرم ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ) «.ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(28 :8ﻋﯿﺴﯽ در ﻗﺪرت روحاﻟﻘﺪس ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﻮد.
راز زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﯿﺴﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻮد .اﮔﺮ او ﺑﻪ روح ﺧﺪا واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد،
ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ از او ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،آﯾﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ او
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮدﻣﺎن و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ روح ﺧﺪای زﻧﺪه.
اﯾﻦ ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺷﺒﺢﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع روﯾﺎﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﺪای او،
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺮی او ،و اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﻼم اوﺳﺖ .اﯾﻦ زﯾﺴﺘﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻓﻮقﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺮی اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ» :ﻣﻦ ﺗﺎک ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ .آﻧﮑﻪ در ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻦ در او ،ﻣﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽآورد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺪا از ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮد) «.ﯾﻮﺣﻨﺎ .(5 :15

ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .و ﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ او واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺮوزی و ﻗﺪرت زﻧﺪﮔﯽ او را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﺪار آﻣﻮﺧﺘﻪام ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .«.اﯾﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﭘﯿﺮوزی
اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ اﻣﺴﺎل را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ آورم ،ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺲ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،را درک ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺪا اﻧﺴﺎن ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻦ و ﺷﻤﺎﺳﺖ» .ﺷﺎدی ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎد! ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ!

74

