
 مقدمه

  

  

با اين مقدمه من شما را صميمانه دعوت مي كنم تا ياد بگيريد كه مهمترين محتواي ايمان مسيحي چيست. ما در اين مورد دو منبع  

  ین براآ یشود. كه نسخه فارس یباشد كالم خداوند است كه به دو زبان ترجمه م یمهم داريم كه اولي همان طور كه واضح م

  کكنيم كه به نام " كتاب كوچ  یمرتبه ويرايش و چاپ شده است، و در مرحله بعد ما از كتاب مارتين لوتر استفاده م ميليونها 

  صال خدا را قبول داريم؟ا كنيم كه چرا  یكات كيسم" معروف است. و بعد ما اين سوال را با خودمان مطرح م

  

 چرا خداوند؟ 

  

و اعمال  کنا دزد ب کمربوط به اين اهنگ از ي ويدئو کكه در موزي هستخواهم"  یم من "،  از اهنگهاي رام اشتاين یاسم يك 

 یباشد كه در دنيا هر روزه رخ م  یم یهست درست مثل اتفاقات ويدئوشود. تصاوير بد و انفجار كه در اين  یه او تمجيد منمجرما 

سازد با بيان  ینها را نمايان مآارزوي پنهان   کلذت مي برند. شايد به اين خاطر كه اين گروه موزي ويدئودهد، و حضار از اين 

نوزاد  یيده ال است، حتآهر انساني  یخواهم" از همان اول تولد تا به حال برا یاين جمله، " من ميخواهم"! پس اين جمله " من م

 بعد  من بستني مي خواهم! من به تازگي   بچه یكم »من مي خواهم... شير!» تازه متولد شده نيز با گريه خودش اين را مي گويد:

خواهم! و چون به مقصدش نرسيده  یم یخواهم، من بستن یم یزد كه، من بستن یرا ديدم كه وسط خيابان نشسته بود و جيغ م ای

شويم   وجود دارد و هر موقع ما      یما هم كه  بزرگسال  محسوب م  یكوبيد. و اين موضوع که برا یبود داشت به زمين پا م

 كنيم. اين ارزوها   و احتياجاتی یم  شيونکشيم  و  خواهيم به آن برسيم  با صدای بلند به آسمان فرياد مي تقاضايي داريم   که مي

دنبال چه چيزي  داريم ايا نشان اين نيست كه ما در جستجو هستيم؟ و آيا  اغلب به اين صورت نيست كه ما خودمان هم نميدانيمکه 

باشد كه مرا  یرا انتخاب كنم، كدام ورزش را و  چطور از وقتم استفاده  کنم. اينها همه خواسته هايي م یهستيم؟ اينكه چه شغل

   تواند مشغول كند. ی روزها و شبها م

كه آدم به اين  یيمار شود و وقتممكن است از طمع اين خواسته ها انسان ب یخواهم از بابت اينها به آسمان فرياد بزنم. حت یو من م

ممكن است كه آدم دست به قتل و آدم  یخواسته ها نرسد  ممكن است گرفتار غم و اندوه  شود و پايان تلخي در انتظار او باشد و حت

 یرا تكرار م كشي نيز بزند. دقيقا مثل همان  آهنگ رام اشتاين كه گفته بود. و از هزاران سال قبل تا به حال ما داريم همين  آهنگ

 هوا و هوس زود گذر کجالب اين كه آن خواسته هايي كه ما بخاطرشان روح خود را فروخته ايم، مثل ي كنيم،" من مي خواهم"  

دنبال ه كند .آيا ب یوجود ندارند. پس حال جواب اين سوال كه ما دنبال چه هستيم؟ بيشتر اهميت پيدا م باشد و روز بعد ديگر  مي

توانم  با يک آمپول  هورمونی شانس   شاد  كنم.  یو يا شادي هستيم؟ اگر فقط موضوع شانس هست كه پس من خودم را م شانس

 یكنيم؟ اگر شانس و احساس شاد یكنيم! چرا اين كار را نم ینم یما همچين كار یباشد! ول یاز لحاظ پزشكي اين كار شدني م
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  کكنيم چون مي دانيم ي یحل مشكالت ماست! ما اين كار را نم یمناسب برا یعملراه حل  کباالترين هدف ما باشد  پس اين ي

انديشيم. شانس بزرگ و  یدر انتظار ماست. در اين مورد ما درست م یشادي حقيق کشانس بزرگ و ي کجايي از زندگي ما، ي

زيرا اين مواد  ،آور نيز بدست  آورد ین و مواد مخدر شادوتوان بدون هورم یرا می امكان پذير است. و اين شاد یحقيق یشاد

از   یندارند تا شاد باشند، ول یهستند كه ظاهرا هيچ دليل یمدت كوتاهي تاثير گذارند. ما در انجيل ياد گرفتيم كه كسان یتنها برا

توضيح داده  را اين راز آيه بيست و هفتم کرا ديد. در پيدايش فصل ي یتوان شعله هاي شاد  یكالم آنها تا به امروز نيز م یشاد

است كه هم جهت   یگويد كه انسان مانند   عکس خداوند است و او را شبيه خود آفريده است. اين به اين معن یاست. آنجا خداوند م

  و همسو با خداوند قرار داده شده ايم. 

از آن هستند  یزنيم، تنها نشانه ا رياد ميو اين همان هدف نهايي زندگي ماست. و تمام چيزهايي كه بخاطر آنها هميشه و هميشه   ف

مي باشد. ما از هدف  یداريم. و همچنين اين ها نشانگر اين هستند كه عكس خداوند  غمگين و زخم یكه ما انسانها هدف عميق تر

 یهم ، من م خوا یزنيم كه: من م یهميشه و هميشه   فرياد م کزندگي خود جدا شده ايم و به همين خاطر هم مانند بچه هاي كوچ 

   خداوند باشد. یخدا و برا یخواهم! و اين در حاليست كه فرياد ما بايد بسو

چنانکه آهو برای نهرهای آب  اشتياق دارد، همچنان ای خدا جان من مشتاق توست  .شديد    جان  
   من تشنهٔ خداست تشنهٔ خدای زنده، چه وقت می توانم به پيشگاه تو بيايم و تو را پرستش کنم    

 ( ۲، ۴۲میر ا)مز  

 ما آرامش ندارد تا اينكه در تو به آرامش برسد" .   " قلب  

   . باشد بعد از اينكه او همه دوستانش را مورد آزمايش قرار داده بود اين نوشته اگوستينوس، مي  

را   یبرسيم. و اين جاي خال توانيم و ما انسانها با اهدافمان و احساساتمان و فهم و شعورمان از خدا آنقدر دوريم كه به او نمي

 مي  یواقع یخدا  یكنيم. ما خدايان ديگر را بجا  را با چيزهاي ديگر پر مي ن را پر كند آ تواند  در زندگيمان، كه تنها خداوند مي

  شاخصه همه ايدئولوژيهاست كه کشود به آنها ايمان داشت و اين ي یواقعا م یزمان طوالن یكنيم كه برا یگمان م ابيم. و ما 

  کاز ايدئولوژيها اين است كه ي ین بميرند. مشكل خيل آ افكند كه آنها حاضر هستند در راه  یسايه م یاز افراد به حد یبر برخ 

شود. ارزش هاي كمونيسم   یارزش جاودان تبديل م کآنها به ي  یدهند، كه برا یايده اليست جلوه م یچيزي را از جهان طور

ی را پيشنهاد م یشوند. و بعد تنها راه حل هاي دنيو یم لقاءا  اين زندگي به افراد  یهايي و واقعمثل كاپيتاليسم، به عنوان اهداف ن

زمين بر پا   یرا بر رو یپادشاهي اسالم کخواهند ي ی.آنها م باشد  یايدئولوژي دنيو کهم ي یايدئولوژي اسالم یكنند. حت

د. ترس شود و بايد كشته شو یياد م کافركند از او به عنوان  یمسلمان دين خودش را عوض م کي یكنند. براي همين هم وقت

 کتصور بهتر از اين دنيا را از ديد ي  کكند، در واقع دارد ي قرآن از بهشت صحبت مي  یوقتی آنها از نظام اين جهان است، حت

دنياي بهتر نميتواند تمام هدف  کباشد. تنها ي یغذاهاي لذيذ م یزنان زيبا رو و كل یدهد، جايي كه كل یمرد عرب نشان م

   : صل نود و چهارم پسوخ دهدبا مزامير ف دم بايد آاين چيزها زندگي باشد. در برابر تمام  

   "  خداوند  آز افکار آدميان آگاه است و ميداند که افکار ما بيهوده است  

  

پايه خواسته  اين خيلي بهتر است كه ما دل خود را زياد به فريادهايمان كه بر  چون نيت هاي انسان خيلي ناخالصي دارد، پس

  باشد نبنديم، بلكه خود را به خداوند واگذار كنيم.  هايمان مي

  

   نويسد:ی مارتين لوتر در كتاب بزرگ كات كيسم م ،در توضيح اولين فرمان خداوند

. اين به اين معناست ی را نجو  یديگر  ی و خدابه من نگاه كن و بگذار تا من تنها خداوند تو باشم 
، از من بخواه و نزد من جستجو كن و هر گاه كه بخت بد گريبانت را  یدار  یكه ؛ هر كم و كسر 

خواهم به تو به اندازه   و درد و رنج، خود را نزد من بياور، من مي یگرفت و در مواقع اضطرار 
جز   یتنها نگذار تا قلبت متوسل به ديگركنم؛  ک به تو كم  ی بدهم و در همه مواقع ضرور یكاف

   من شود.  
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زنده را خواهيم   یكنم كه به اين خدا گوش فرا دهيد و با او به سخن بياييد. ما اين خدا یبا اين جماالت باال من شما را دعوت م

خانواده اش دور هم جمع كرده است. من  یداد، مثل او كه ما را مانند اعضا  شناخت، و به او باالتر از هر چيز ديگر گوش خواهيم

سفر  کديگر. براي همين هم من تو را به ي یانسانها  یاو گوش فرا دهيم و نه به صدا یكنم كه ما به صدا ینيز اميدوارم و دعا م

   كنم.  ترين هدف اين زندگي است دعوت مي یكه باالترين و حقيق

دهيم. نيت ما و فكر  كند. در اين سفر ما سكان را در دست نداريم، ما آن را به خدا مي سفر كه ما را به جاودانگي هدايت مي کي

برد. اينجا ما نياز به  یشويم كه نميدانيم ما را به كجا م یماند كه ما سوار بر قطار هدايتمان. مثل اين مي یما مطمئن نيست برا

اينكه ما مطمئن باشيم كه خداوند اين قطار را هدايت مي كند و اين اعتماد ما، بايد باالتر از ديگر چيزها  اعتماد بزرگ داريم، کي

كند را ما نميدانيم.  رود و در كدام ايستگاها توقف مي راند كجا مي باشد تا ما به مقصد درست برويم. اينكه قطاري كه خداوند مي

ی هم من به شما م یقول کكنيم. و ي خواهيم رسيد. ما همه اين ها را به خدا واگذار مي ما  یزمان کدانيم كه ي فقط ما اين را مي

قطار هميشه باز  یكند، درها  کنيست. هر كس كامال آزاد است كه قطار را تر یو ترديد کدهم و آن اينكه در اين سفر هيچ ش

  باشد.  یمهربان م یهستند و اين خواست خدا

  طور دعوت كرده تا ما خود را به او واگذار كنيم؟اين خدا كيست كه ما را اين

   


