ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﻋﺸﻖ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲ زﻣﯿﻨ اﺳﺖ،ﮐﻪ از ازل در اﻧﺴﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ،ﻗﺪرﺗ اﺳﺖ ﻣﻬﺎر

ﻧﺸﺪﻧ و ﺑ ﺑﺪﯾﻊ،ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺪه اﯾﺴﺖ از ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑــﺎ ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻖ آن

اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﯾﺎددادﻧ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨ، ﻧﻪ اﮐﺘﺴﺎﺑ اﺳﺖ ﻧﻪ

اﻧﺘﺴﺎﺑ .ﺑﻠﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻣــﺎﯾﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾـــ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋ آﻓﺮﯾﺪ”.ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ،”۲۵‐۱۸ :۲ﺧـﺪا ﺑﺎ

اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ داﺷﺖ”.ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب ۳آﯾﻪ”۸و ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ

ﺳﺎﺧﺖ”.ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب۱آﯾﻪ.”۲۶

اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻘﻮط آدم در ﮔﻨﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.آﻧﭽﻪ ازﻋﺸﻖ درﮐﺘﺎب

ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ،درک ﻣﯿﺸﻮد رﯾﺸﻪ در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ دارد،ﺑــــﻪ ﻋﺒﺎرﺗ در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ

ﺧﺪا آﻏﺎز ﺷﺪ و درﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺗﺎﻣﻞ اﺧﻼﻗ

در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎم ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺸﻖ اﻟﻬ اﺳﺖ،ﺑﺘـﻮان ﯾ ﭘﯿﺎم

ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﺗﻠﻘ ﮐﺮد .ﮐـﻼم ﻣﻘﺪس،ﻋﺸﻖ ﺧـﺪا ﺑــﻪ اﻧﺴﺎن را اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﺘﻪ :

“زﯾﺮا ﺧﺪا ﺟﻬﺎن را اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را داد،ﺗﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد

ﻫﻼک ﻧﺮدد ﺑﻠﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان ﯾﺎﺑﺪ”.اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ :۳آﯾﻪ ”۱۶

ﮐــﺎر ﻋﯿﺴ ﺑــﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮی زﯾﺒﺎ از ﻋﺸﻖ او ﺑـــﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی ﮔــﻨﺎه اﻧﺴﺎن

ﺑـﻮد.در واﻗﻊ ﺧﺪا ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎی ﻋﺸﻖ را داد،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ او ﯾ ﺷﻮﯾﻢ.ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا و

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎک او،ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه،ﺑﺎﯾﺪ داوری ﻣﯿﺸﺪ،ﻟﯿﻦ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ

ﺑﯿﺮان ﺧﻮد،ﺑﻬﺎی ﮔﻨﺎه را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد و راﻫ ﺑﺮای آﺷﺘ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﮔﻨﺎﻫﺎر

ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﺸﻢ او در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﺪا روش ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﻣﻘﺮر ﮐﺮد،ﺗﺎ ﺑــﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎوان ﮔﻨﺎه اﻧﺴﺎن ﭘـــﺮداﺧﺖ

ﺷﻮد.اﻣـﺎ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﺘ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـــﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺟﺮﯾﻤﮥ ﮔﻨﺎه

اﻧﺴﺎن را ﺑـﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد.

ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای ﮐﻪ درﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑـﻮد،درﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ روﻧﻤﺎﯾ ﺷﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس،ﻧﺎﻣﮥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺧــﺪا ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﺧـــﺪا ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ

ﺑﺨﺼﻮص اﻧﺴﺎن ،در ﮐﻼم او ﺑـــﻪ روﺷﻨ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد.ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔ اش

اﻧﺴﺎن را ﺑــﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ای ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ

ﻣﺜﺎﻟ از ﻋﺸﻖ زﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ از ﻣﻬﺮ ﺳﻤﺎوی،اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﻓﻬﻢ ﮐﺮد.ﻫﺮﭼﻨﺪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺳﻤﺎﻧ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑـﺎ روﯾﺪادﻫﺎی زﻣﯿﻨ ﻧﯿﺴﺖ.اﻣﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺗﺎﺣﺪی ﺑﻪ درک

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤ ﻣﯿﻨﺪ.

اﻧﺴﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐـــﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﻤ اﻧﺪﯾﺸﺪ.او ﺧﺎرج از ﺑﻌـﺪ

زﻣﺎن و ﻣــﺎن ﺑﻪ زﻣﺎن اﯾﺴﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ،ﺣﺘ در ﻣـــﻮاﻗﻌ ﻗـﺎﻧﻮن و آداب و رﺳﻮم را زﯾﺮ ﭘﺎ

ﻣ ﻧﻬﺪ.

ﺑــﺮای او ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻨﺎﯾ ﻧـﺪارد و ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ او را ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ .و ﺗـﺎ

وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺮﺳﺪ ،از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯿﻨﺪ.در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن راﺑﻄﻪ ای را ﺧﻠﻖ

ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋه و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.ﺣﺎل اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ رادرک ﻧﻨﺪ و ﻣﺤﺒﺖ

ﺑﯿﺮان او را ﻧﭽﺸﺪ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺸﻖ و راﺑـــﻄﻪ ای ﺑ ﺑـﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.ﺗــــﺎ زﻧـــﺪﮔﯿﺶ

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺗـﻮام ﺑﺎ آراﻣﺶ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ درﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﯿﺰی ﯾــﺎ ﮐﺴ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ آن را ﻣﻌﺒﻮد ﺧــﻮد

ﺳﺎزﯾﻢ و ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﻢ.اﯾﻦ درﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐـــﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺘﺎج ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺎﻧﯿﺴﺖ؛ﺑﻠﻪ ﻣــــﺎ

ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑــﺎ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪ،ﺑﻪ اﻏﻨﺎ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﺧــــﺎﻃﺮ دﺳﺖ

ﻣ ﯾﺎﺑﯿﻢ.ﭘﺮﺳﺘﺶ در اﺻﻞ ﯾﻌﻨ“ واﺑﺴﺘ”ﮐـﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪف را اﯾﺠﺎب ﻣﯿﻨﺪ؛

از اﯾﻦ رو ﻫـﺮ ﺣﺮﮐﺘ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎ و ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﯿﺮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ

ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻋﺒﺎدت واﻗﻌ آن اﺳﺖ ﮐــﻪ ﺑﻪ ارزش واﻗﻌ ﺧﺪا ﭘ ﺑﺒﺮﯾﻢ

و ﺟـﺎﯾﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺘ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ،ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ.اﯾﻨ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح

ﻣﯿﺸﻮد؛ﺧﺪا را ﮐﺠـــﺎ ،ﭼــﻮﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﻢ؟

در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا اﺑﺘﺪا در ﯾ ﺧﯿﻤﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد.زﯾــﺮا ﻧﻘﺸﮥ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ اﯾﻦ

ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم را از ﺑﻨﺪﮔ ﻣﺼـﺮ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.ﺑﻠﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺷﺨﺼﺎً در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻗــــﺮار

ﺑﯿﺮد.ﭘﺲ دﺳﺘﻮرداد ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺴﺎزﻧﺪ”.ﺧﺮوج ۲۵آﯾﻪ ”۸

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻣﻮﻗﺘ ﺑﻮدﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﯾ ﺟــﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﯾﻌﻨ

ﻣﻌﺒﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .و در ﻋــﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣــﺎ ﻫﯿﻞ ﺧﺪا ﺷﺪﯾﻢ”.دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن:۶آﯾﻪ”۱۶

ﻃﺒﻖ” اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺟﻨﺎ”۲۵‐۴:۲۰:زﻣﺎﻧ ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺪر را ﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﻮه ﭘﺮﺳﺘﺶ

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﻧﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ.ﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺘ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘ ﭘﺪر را ﺑﻪ روح

و راﺳﺘ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻨﺪ”.

ﺷﺮ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻪ ﺟﺎﯾﺎﻫ ﺑﺮای دﻋﺎﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد،و ﻧﻪ زﻣﺎﻧ ﯾﺎ زﺑﺎﻧ را ﻣﻘﺮر

ﻧﻤﻮد،ﺗﺎ ﺧـﺪاوﻧﺪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﻢ.ﺗﻨﻬﺎ ﭘـﺮﺳﺘﺶ در روح و راﺳﺘ راﺗﻌــﻠﯿﻢ داد؛ﺗﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤﺒﺖ و

ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻠﺒ ﺑـﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ،ﺑﺪون اﺟﺒﺎر ﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش روﯾﻢ.و ﺧﺪاوﻧﺪ را

ﭘﺪر ﺧﻄﺎب ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﺎﺷﯿﻢ.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﺟﺎی ﺗﺮس را ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺸﻖ ﺗﻮام

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام،آداب و رﺳﻮم دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ را ﻓـﺮو رﯾﺨﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی اﺳﺎرت را ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎ ﺑﻮد،ﮔﺴﺴﺖ و راﺑﻄﮥ اﻧﺴﺎن را

ﺑﺎ ﺧﻮدﮔﺮه زد.درﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺟﺪای از ﻣﻘﺮرات و ﺷﺮاﯾـﻂ ﺧــﺎص ﻋﺒﺎدت،ﻣــﺮراً از ﭘﺮﺳﺘﺶ

ﺣﻘﯿﻘ در روح و راﺳﺘ ﯾﺎد ﺷﺪه،ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮرات را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻧﺒﺮد،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ

ﺻﺮاﺣﺖ از آن دﻓﺎع ﻧﻤﻮد”:ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮﯾﺪ آﻣﺪه ام ﺗــﺎ ﺗﻮرات ﯾﺎ ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزم.ﺑﻠﻪ

آﻣﺪه ام آن را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻢ”.اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘ”۱۷ :۵

در ﻧﺘﯿﺠﻪ:از اﺻﻠ ﺗـﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠﯿﺎت روح آدﻣ و ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ،ﺣﺲ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻧﯿﺎز

ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺷﺮﮔﺰاری وﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﺧﺪاﺳﺖ.

»ﺑﯿﺎﯾﯿﺪﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧـ ﺳﭙﺎس را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪا ﮐﻨﯿﻢ.اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ

ﻫـﻤﺎن ﺛﻤﺮۀ ﻟﺐ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ«”.ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن:۱۳آﯾﻪ ”۱۵

اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ،ﮐﻪ ﻻزﻣــﮥ ﭘﺮﺳﺘﺶ واﻗـﻌ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺮﮔﺰاری ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠـﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن و اﻃﺎﻋﺖ ﺧــﺪاﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ راﻫ ﮐﻪ ﺑــﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺗــﺎ در روح و

راﺳﺘ،ﺑـﺎ ﺗﻤﺎم دل او را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻗﻠﻢ:ﭘﺮﻧﯿﺎن

ﻣﻨﺒﻊ:ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس

