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
مهم داريم كه اولي همان طور كه واضح مي باشد كالم خداوند است كه به دو زبان ترجمه مي شود .كه نسخه فارسي ان براي
ميليونها مرتبه ويرايش و چاپ شده است ،و در مرحله بعد ما از كتاب مارتين لوتر استفاده مي كنيم كه به نام " كتاب كوچك كات
كيسم" معروف است .و بعد ما اين سوال را با خودمان مطرح مي كنيم كه چرا أصال خدا را قبول داريم؟

چرا خداوند؟

اسم يكي از اهنگهاي رام اشتاين هست ،من "مي خواهم" كه در موزيك ويدئوي مربوط به اين اهنگ از يك دزد بأنك و اعمال
مجرمانه او تمجيد مي شود .تصاوير بد و انفجار كه در اين ويدئو هست درست مثل اتفاقاتي مي باشد كه در دنيا هر روزه رخ مي
دهد ،و حضار از اين ويدئو لذت مي برند .شايد به اين خاطر كه اين گروه موزيك ارزوي پنهان انها را نمايان مي سازد با بيان اين
جمله " ،من ميخواهم"! پس اين جمله " من مي خواهم" از همان اول تولد تا به حال براي هر انساني أيده ال است ،حتي نوزاد تازه
متولد شده نيز با گريه خودش اين را مي گويد :من مي خواهم ...شير! كمي بعد من بستني مي خواهم! من به تازگي بچه را ديدم
كه وسط خيابان نشسته بود و جيغ مي زد كه ،من بستني مي خواهم ،من بستني مي خواهم! و چون به مقصد ش نرسيده بود داشت
به زمين پا مي كوبيد .و اين موضوع که براي ما هم كه بزرگسال محسوب مي شويم وجود دارد و هر موقع ما تقاضايي
داريم که ميخواهيم به آن برسيم با صدای بلند به آسمان فرياد ميکشيم و شيون مي كنيم .اين ارزوها و احتياجاتی داريم ايا
نشان اين نيست كه ما در جستجو هستيم؟ و آيا اغلب به اين صورت نيست كه ما خودمان هم نميدانيم دنبال چه چيزي هستيم؟ اينكه
چه شغلي را انتخاب كنم ،كدام ورزش را و چطور از وقتم استفاده کنم .اينها همه خواسته هايي مي باشد كه مرا روزها و شبها
مي تواند مشغول كند.
و من مي خواهم از بابت اينها به آسمان فرياد بزنم .حتي ممكن است از طمع اين خواسته ها انسان بيمار شود و وقتي كه آدم به اين
خواسته ها نرسد ممكن است گرفتار غم و اندوه شود و پايان تلخي در انتظار او باشد و حتي ممكن است كه آدم دست به قتل و آدم
كشي نيز بزند .دقيقا مثل همان آهنگ رام اشتاين كه گفته بود .و از هزاران سال قبل تا به حال ما داريم همين آهنگ را تكرار مي
كنيم "،من مي خواهم"
جالب اين كه آن خواسته هايي كه ما بخاطرشان روح خود را فروخته ايم ،مثل يك هوا و هوس زود گذرميباشد و روز بعد ديگر
وجود ندارند .پس حال جواب اين سوال كه ما دنبال چه هستيم؟ بيشتر اهميت پيدا مي كند .آيا بدنبال شانس و يا شادي هستيم؟ اگر
فقط موضوع شانس هست كه پس من خودم را مي توانم با يک آمپول هورمونی شانس شاد كنم .از لحاظ پزشكي اين كار شدني

مي باشد! ولي ما همچين كاري نمي كنيم! چرا اين كار را نمي كنيم؟ اگر شانس و احساس شادي باالترين هدف ما باشد پس اين يك
راه حل عملي مناسب براي حل مشكالت ماست! ما اين كار را نمي كنيم چون مي دانيم يك جايي از زندگي ما ،يك شانس بزرگ و
يك شادي حقيقي در انتظار ماست .در اين مورد ما درست مي انديشيم .شانس بزرگ و شادي حقيقي امكان پذير است .و اين شادي
را مي توان بدون هورمن و مواد مخدر شادي آور نيز بدست آورد زيرا اين مواد تنها براي مدت كوتاهي تاثير گذارند .ما در
انجيل ياد گرفتيم كه كساني هستند كه ظاهرا هيچ دليلي ندارند تا شاد باشند ،ولي از شادي كالم آنها تا به امروز نيز مي توان شعله
هاي شادي را ديد .در پيدايش فصل يك آيه بيست و هفتم اين راز توضيح داده است .آنجا خداوند مي گويد كه انسان مانند عکس
خداوند است و او را شبيه خود آفريده است .اين به اين معني است كه هم جهت و همسو با خداوند قرار داده شده ايم.
و اين همان هدف نهايي زندگي ماست .و تمام چيزهايي كه بخاطر آنها هميشه و هميشه فرياد ميزنيم ،تنها نشانه اي از آن هستند
كه ما انسانها هدف عميق تري داريم .و همچنين اين ها نشانگر اين هستند كه عكس خداوند غمگين و زخمي مي باشد .ما از هدف
زندگي خود جدا شده ايم و به همين خاطر هم مانند بچه هاي كوچك هميشه و هميشه فرياد مي زنيم كه :من مي خواهم  ،من مي
خواهم! و اين در حاليست كه فرياد ما بايد بسوي خدا و براي خداوند باشد.

چنانکه آهو برای نهرهای آب اشتياق دارد ،همچنان ای خدا جان من مشتاق توست .شديد جان
من تشن ٔه خداست تشن ٔه خدای زنده ،چه وقت می توانم به پيشگاه تو بيايم و تو را پرستش کنم
" قلب اما آرامش ندارد تا اينكه در تو به آرامش برسد" .
اين نوشته اگوستينوس ،ميباشد بعد از اينكه او همه دوستانش را مورد آزمايش قرار داده بود.
و ما انسانها با اهدافمان و احساساتمان و فهم و شعورمان از خدا آنقدر دوريم كه به او نميتوانيم برسيم .و اين جاي خالي را در
زندگيمان ،كه تنها خداوند ميتواند ان را پر كند ،را با چيزهاي ديگر پر ميكنيم .ما خدايان ديگر را بجاي خداي واقعي ميابيم .و ما
گمان مي كنيم كه براي زمان طوالني واقعا مي شود به آنها ايمان داشت و اين يك شاخصه همه ايدئولوژيهاست كه بر برخي از
افراد به حدي سايه مي افكند كه آنها حاضر هستند در راه ان بميرند .مشكل خيلي از ايدئولوژيها اين است كه يك چيزي را از جهان
طوري ايده اليست جلوه مي دهند ،كه براي آنها به يك ارزش جاودان تبديل مي شود .ارزش هاي كمونيسم مثل كاپيتاليسم ،به
عنوان اهداف نهايي و واقعي اين زندگي به افراد القا مي شوند .و بعد تنها راه حل هاي دنيوي را پيشنهاد مي كنند .حتي ايدئولوژي
اسالمي هم يك ايدئولوژي دنيوي باشد .آنها مي خواهند يك پادشاهي اسالمي را بر روي زمين بر پا كنند .براي همين هم وقتي يك
مسلمان دين خودش را عوض مي كند از او به عنوان خائن ياد مي شود و بايد كشته شود .ترس آنها از نظام اين جهان است ،حتي
وقتي قرآ ن از بهشت صحبت ميكند ،در واقع دارد يك تصور بهتر از اين دنيا را از ديد يك مرد عرب نشان مي دهد ،جايي كه كلي
زنان زيبا رو و كلي غذاهاي لذيذ مي باشد .تنها يك دنياي بهتر نميتواند تمام هدف زندگي باشد .در برابر تمام اين چيزها ادم بايد
بگويد:

مزامير فصل نود و چهارم ،ايه يازدهم؛ " خداوند آز افکار آدميان آگاه است و ميداند که افکار ما بيهوده
است
چون نيت هاي انسان خيلي ناخالصي دارد ،پس اين خيلي بهتر است كه ما دل خود را زياد به فريادهايمان كه برپايه خواسته هايمان
ميباشد نبنديم ،بلكه خود را به خداوند واگذار كنيم.
در توضيح اولين فرمان خداوند مارتين لوتر در كتاب بزرگ كات كيسم مي نويسد:

به من نگاه كن و بگذار تا من تنها خداوند تو باشم و خداي ديگري را نجوي .اين به اين معناست
كه ؛ هر كم و كسري داري ،از من بخواه و نزد من جستجو كن و هر گاه كه بخت بد گريبانت را
گرفت و در مواقع اضطراري و درد و رنج ،خود را نزد من بياور ،من ميخواهم به تو به اندازه
كافي بدهم و در همه مواقع ضروري به تو كمك كنم؛ تنها نگذار تا قلبت متوسل به ديگري جز من
شود.

با اين جماالت باال من شما را دعوت مي كنم كه به اين خدا گوش فرا دهيد و با او به سخن بياييد .ما اين خداي زنده را خواهيم
شناخت ،و به او باالتر از هر چيز ديگر گوش خواهيم داد ،مثل او كه ما را مانند اعضاي خانواده اش دور هم جمع كرده است .من
نيز اميدوارم و دعا مي كنم كه ما به صداي او گوش فرا دهيم و نه به صداي انسانهاي ديگر .براي همين هم من تو را به يك سفر
كه باالترين و حقيقي ترين هدف اين زندگي است دعوت ميكنم.
يك سفر كه ما را به جاودانگي هدايت ميكند .در اين سفر ما سكان را در دست نداريم ،ما آن را به خدا ميدهيم .نيت ما و فكر ما
مطمئن نيست براي هدايتمان .مثال اين ميماند كه ما سوار بر قطاري شويم كه نميدانيم ما را به كجا مي برد .اينجا ما نياز به يك
اعتماد بزرگ داريم ،اينكه ما مطمئن باشيم كه خداوند اين قطار را هدايت مي كند و اين اعتماد ما ،بايد باالتر از ديگر چيزها باشد
تا ما به مقصد درست برويم .اينكه قطاري كه خداوند ميراند كجا ميرود و در كدام ايستگاها توقف ميكند را ما نميدانيم .فقط ما اين
را ميدانيم كه يك زماني ما خواهيم رسيد .ما همه اين ها را به خدا واگذار ميكنيم .و يك قولي هم من به شما مي دهم و آن اينكه در
اين سفر هيچ شك و ترديدي نيست .هر كس كامال آزاد است كه قطار را ترك كند ،درهاي قطار هميشه باز هستند و اين خواست
خداي مهربان مي باشد.
اين خدا كيست كه ما را اينطور دعوت كرده تا ما خود را به او واگذار كنيم؟
من دعوت ميكنم تا شما بر روي پودكاست ( منظور پست اينترنتي)بعدي درباره خداوند كليك كنيد.

