ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ درون
ﻣــﺎ ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﺑــﺬارد آﯾــﺎ ﻣــﻦ ﺑﻌﻨــﻮان ﯾــ ﻣﺴــﯿﺤ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺧﺎﻟﻮﺑ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ؟ ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
درﺑﺎره ﺧﺎﻟﻮﺑ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ درون ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺬارد آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﯾ ﻣﺴﯿﺤ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ

ﺧﺎﻟﻮﺑ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ؟ ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره ﺧﺎﻟﻮﺑ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺮده ﻣﺠﺮوح ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد داغ ﻣﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺗﻤﺎﻣ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان ﺧﺎﻟﻮﺑ ﯾﺎ ﻧﻘﺶ زدن در روی ﺑﺪن رواج
داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ دارد و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﻧﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻮﺑ ﻣﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺮاﻓ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰون
ﺷﺪن ﻣﻬﺮ ﺷﻮﻫﺮ ،ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺨﺘ و ﯾﺎ دورﮐﺮدن ﭼﺸﻢ ﺑﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣدادهاﻧﺪ .ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻟﻮﺑ ﺑﺴﺘ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﻟﻮﺑ داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﻃﺮح ﺑﻮﺗﻪ ﮔﻞ ﯾﺎ ﮔﻨﺠﺸ در زﯾﺮ ﮔﺮدن ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣرﻓﺘﻪاﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﺳﺮوو ﯾﺎ ﺑﻮﺗﻪ ﮔﻞ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ و ﺧﺎل ﺗ ﺑﺮ ﭼﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺎن دو اﺑﺮو ،ﻫﻤ از ﺧﺎﻟﻬﺎی زﯾﺒﺎﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺧﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺷﺪهاﺳﺖ و ﺧﺎل ﭼﺸﻢ ﺑﺪ و اﻓﺰوﻧ ﻣﻬﺮ ﺷﻮﻫﺮ در زﯾﺮ ﻧﺎف ﺑﺎر
ﻣرﻓﺘﻪاﺳــﺖ .ﭘﻬﻠﻮاﻧــﺎن و ﺷﺒــﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧــﺎن ،ﻣﻌﻤــﻮﻻ ﺧــﺎل را ﺑــﺮ ﺑــﺎزو ﯾــﺎ ﺳــﯿﻨﻪ و ﺑــﻪ ﻧﻘــﺶ ﺷﯿــﺮ و اژدﻫــﺎ
ﻣﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻓﻠﺴﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺧﺎﻟﻮﺑ ﭼﯿﺴﺖ ؟ و ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﯾ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻮﻧﻪ

ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درک ﻧﻤﺎﯾﻢ ؟

در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﮐ درون و ﺑﯿﺮون اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻ ﺑﻪ *ﭘﺎﮐ درون*
ﻣﯿﺪﻫﺪ “وﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ از آدم ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯿﺴﺎزد ،زﯾﺮا ﮐﻪ از درون دل اﻧﺴﺎن
ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد ،ﺧﯿﺎﻻت ﺑﺪ و زﻧﺎ و ﻓﺴﻖ و ﻗﺘﻞ و دزدی و ﻃﻤﻊ و ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﻣﺮ و ﺷﻬﻮﺗﭙﺮﺳﺘ و ﭼﺸﻢ ﺑﺪ
و ﮐﻔﺮ و ﻏﺮور و ﺟﻬﺎﻟﺖ .ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ از درون ﺻﺎدر ﻣﯿﺮدد و آدم را ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯿﺮداﻧﺪ” )
ﻣﺮﻗﺲ  (٢٣-٢٠ :٧وﺣﺘ در ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻮارد ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻤﻮم )
ردای ﺑﻠﻨﺪ و اﺟﺮای ﺑﻌﻀ اﻋﻤﻞ و … ( ﻣﺤﻮم ﻣﯿﺮد “ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﻤﺎ ای ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن
ﺑﯿﺮون ﭘﯿﺎﻟﻪ و ﺑﺸﻘﺎب را ﻃﺎﻫﺮ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ وﻟ درون ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از ﺣﺮص و ﺧﺒﺎﺛﺖ اﺳﺖ .ای اﺣﻤﻘﺎن آﯾﺎ او
ﮐﻪ ﺑﯿﺮون را آﻓﺮﯾﺪ ،اﻧﺪرون را ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ؟ ﺑﻠﻪ از آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ،ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ” ) ﻟﻮﻗﺎ  ( ۴١-٣٩ : ١١و اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻔﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ؟
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﻣﯿﻨﻢ در ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﻧﺎه دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﻨﺎش ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ  ،اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻦ در
ﺑﺎره ﺧﺎﻟﻮﺑ در ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ،ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺣﻮزه ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﻠﻞ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻣﺮوزه ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ را دارد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ را رد ﻣﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮده ﭘﺮﺳﺘ و … روی آورده اﻧﺪ  ،ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ اﯾﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺸﺪار ﺑﺮای
ﺧﺎﻟﻮﺑ در آﯾﻪ  ١٩ﺑﺎب  ١٩ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه “ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧ را ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﻫﻤﻨﻮع آﻧﻬﺎ
وادار ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻧﻨﯿﺪ .در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد دو ﻧﻮع ﺑﺬر ﻧﺎرﯾﺪ و ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ ﻣﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از دو ﻧﻮع
ﭘﺎرﭼﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ”
ﮐﻤ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ! آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺸﻢ ﯾﺎ ﭘﻠ اﺳﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﻮﯾﺪ ؟ ﻧﺨﯿﺮ  ،اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ را اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﯾﺎدآوری ﻓﯿﺰﯾ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻫﺎی روﺣﺎﻧ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ‘ﻣﺪ روز’ آن زﻣﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻢ درﺑﺎره ﻣﺎ ﺻﺪق
ﻣﯿﻨﺪ .
ﯾ از اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﮐﻪ در آن دوره ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺧﺎﻟﻮﺑ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﻘﻮش
ﺻﺮﻓﺄ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﺘﻘﺎدات ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺪاى آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ روﺑﺮو
ﺷﺪ و از آﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد از ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﻤ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺟﻮاﺑ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮدﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن اﻗﻮام ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﯿﻎ زدن و ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدن ﺑﺪن ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن
ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﭘﺎﺳـﺨ ﺑﺪﻫـﺪ و آن ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎﯾ ﮐـﻪ ﺑـﺮ روی آﻧﻬـﺎ ﺗﯿـﻎ ﻣﯿﺸﯿﺪﻧـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺧـﺪاﯾﺸﺎن ﺑـﻮد ﺗـﺎ
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻮاب آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﻫﺪ  ،ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ زﻧﺪه و ﺷﻨﻮاﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ
ﺧﺪا از ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻗﺮار دادن ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﯿﺰﯾ در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از
ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻠﻞ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻮال از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻪ در ﺟﺴﻢ ﻫﻢ ﻫﻤﺸﻞ دﻧﯿﺎ و اﻓﺮاد ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﻮﻧﺪ .
اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮاﻟ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯿﻨﺪ ؟ اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ .
در ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن ﺑﺎب دوازده آﯾﻪ دوم ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ “و ﻫﻤﺸﻞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻮﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ذﻫﻦ ﺧﻮد

ﺻﻮرت ﺧﻮد راﺗﺒﺪﯾﻞ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اراده ﻧﯿﻮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ” اﯾﻦ آﯾﻪ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى اﻣﺮوزه ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎزﻫﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮاﻟ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺎﻟﻮﺑ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪ ؟ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺮای درک
ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺜﺎﻟ ﺑﺰﻧﯿﻢ ؛
اﻣﺮوزه ﻫﯿﭻ ﻣﺴﯿﺤ ﻧﻤﯿﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﻮراب ﺷﻠﻮاری ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺸﻠ دارد و اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﺑﺎ
اﯾﻨﻪ ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ  ،زﻧﺎن روﺳﭙ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن آﻧﻬﺎ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺎرﺟ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺪه ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﺟﻮراب ﺷﻠﻮاری ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮص آن زﻧﺎن ﻧﺒﻮد و دﯾﺮان ﻧﯿﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ زﻧﺎن روﺳﭙ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺮدﻧﺪ  ،ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﯾ ﮐﺸﯿﺶ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾ از ﺗﻤﺎﻣ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺟﻮراب ﺷﻠﻮاری اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ او ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه آﻧﺎن و ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑ اﺧﻼﻗ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﯾﻤﺎﻧﺪاران در اذﻫﺎن دﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ آن ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺎﻣﻌﻪ
روﺣﺎﻧ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ  ،اﻟﻘﺎء ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﻮاره ﻓﺮ ﯾ ﻣﺴﯿﺤ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﯾﺎ … .ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﻼل ﻣﯿﺪﻫﺪ ؟
ﻋﺰﯾﺰان ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاد از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ و اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔ
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد زﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد ﭼﯿﺰی در ﺧﺎرج ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭼﯿﺰی در داﺧﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ! ﻣﺜﻼ ﻋﻤﻞ
زﻧﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﯿﺰﯾ و ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﻬﻮت در داﺧﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .ﭘﺲ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ در
ﻻوﯾﺎن  ١٩اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯿﻨﺪ  ،ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﻢ ” در” اﯾﻦ ﺟﻬﺎن و ﻧﻪ “از” اﯾﻦ ﺟﻬﺎن .
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾ ﻗﺎﯾﻖ “در” آب درﯾﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺮ روی آب ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
دﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﯾﻖ “از” آب ﭘﺮ و ﻏﺮق ﺷﻮد و ﺧﻮد او ﻗﺴﻤﺘ از درﯾﺎ ﺑﺸﻮد !

ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺟﻬﺎن درﯾﺎ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از آب درﯾﺎ ﭘﺮ ﻧﺸﻮﯾﻢ
و ﺧﻮد  ،ﻗﺴﻤﺘ از درﯾﺎ  ،ﯾﺎ ﻫﻤﺸﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﻮﯾﻢ  ،ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﯿﺰه ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻧﺎﻫ
دوﺑﺎره ﺑﻨﯿﻢ و ﺳﻮاﻟ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻼل ﺧﺪا و ﺑﻨﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ؟
رﺳﺎﻟﻪ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﻪ وﺿﻮح درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ؛ “ﭘﺲ ﺧﻮاه ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﺧﻮاه
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﻨﯿﺪ” اﮔﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﺟﻮاب ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ؛ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﻧﺎه و ارزﺷ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻮد و آن را ﺻﻨﻌﺖ
دﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﻌﺮﻓ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺤﻠ ﮐﻪ ﺧﺪا در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
در ﺑﺪن ﻫﺎی ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻌﻀ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪ ای و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﺟﺮاﺣ در ﮔﻮش
و … .ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﻤﺜﺎل ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن
اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ راﻫﺮد  ،اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ؟
از ﺧﻮدم ﺷﺮوع ﻣﯿﻨﻢ  ،ﻧﺎم ﻣﻦ ﻋﺎدل اﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ اﺷﺘﯿﺎﻗ
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻫﺎی ﮔﻤﺸﺪه داﺷﺘﻢ و ﺳﻌ ﻣﯿﺮدم از ﻫﺮ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ از

ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﺻﻠﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻞ ﻣﺎﻫ در ﭘﺸﺖ ﺧﻮدرو و ﻫﺪﯾﻪ دادن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ! وﻟ در ﺗﻤﺎم آن دوران
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮ در اﻣﺮ ﺑﺸﺎرﺗ ﺧﻮد ﺑﻮدم ! اﻣﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺘﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
درک ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﻣﺮوز ﻣﯿﺪاﻧﻢ
ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ  ،ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔ ﻣﺴﯿﺤ ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﻣﻮارد
ﺧﺎص  ،ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت  ،از زﺑﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺟﺎﯾﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻼم ﺧﺪا در اول
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ “ﯾﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻫﯿﻞ روﺣﺎﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﯾﺪ و از آن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮدﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ” در ﮐﺘﺎب
ﻻوﯾﺎن ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ” ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺪوﺳﻢ ” ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻘﺪس ﺑﻤﻌﻨ“ ﺟﺪا ﺷﺪه” ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ؟ از ﮔﻨﺎه و ﺟﻬﺎن  ،ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺘ دارم ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﯾﻪ ﺑﺎﻻ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﺑﺪن ﻣﻦ ﺧﺪا را ﺟﻼل ﻣﯿﺪﻫﺪ ؟ آﯾﺎ ﺗﺎ آﻣﺪن ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﯿﻌﯿﺐ ﻧﺎه داﺷﺘﻢ ؟ “از ﻫﺮ ﻧﻮع
ﺑﺪی اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮد ﺧﺪای ﺳﻼﻣﺘ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻟﻞ ﻣﻘﺪس ﮔﺮداﻧﺪ و روح و ﻧﻔﺲ و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم
ﺑﯿﻌﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ در وﻗﺖ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ” آﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش دﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ؟ ) اول
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ١٠آﯾﺎت  (٣٣-٢٣در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﻮﯾﻢ ﺧﺪا ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺎﺷﻒ اﻧﯿﺰه ﻫﺎ و ﻧﯿﺎت ﻗﻠﺒ
ﻣﺎﺳﺖ اﻣﺮوز آﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﻮد را ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻼم ﺧﺪا در روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ١۴آﯾﻪ  ٢٣ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ “….
ﻫﺮﭼﻪ از اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ”
ﺣﺎل دﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮی )ﻋﺎدل(

