
 ماست  انی خدا هنوز در م ...     هرج و مرج مشکالت، خشونت، خطرات و  با وجود 

 ۱۰ـ۱،  ۶قرنتیان  دوم

کنیم كه نگذارید آن فیض در زندگی شما  اید درخواست می پس ما که در كارهای خدا سهیم هستیم، از شما كه فیض خدا را یافته 

 «و در روز نجات تو را كمک كردم  در زمان مطلوب به تو گوش دادم،» :فرمایدزیرا او می2اثر بماند، بی

   !گوش بدهید! این زمان، زمان مطلوب است و امروز، روز نجات 

خواهیم با هر كاری كه بلكه می 4خواهیم به هیچ وجه باعث لغزش كسی بشویم، مبادا نقصی در خدمت ما یافت شود، ما نمی3

ها، ما در شالّق خوردنها، حبس 5 .ها و دشواریهاقی خدا هستیم، یعنی با تحّمل زحمات و سختی کنیم نشان دهیم كه خادمان حقی می

دهیم كه لوص نّیت، معرفت، صبر، حوصله و مهربانی نشان میهمچنین با خ  6ها و ها و تالش ها، گرسنگیخوابیشورشها، بی 

دهیم.  در اعالم پیام حقیقت و با قدرت خدا انجام می 7ریا ّبت بیالقدس و با محخادمان خدا هستیم. تمام این كارها را با كمک روح 

بینیم. گاه مورد احترامی میگاه احترام و گاهی بی8 .آالیش استتنها اسلحٔه ما، هم در دفاع و هم در حمله، داشتن زندگی پاک و بی 

گمنام ولی در عین حال مشهوریم؛  9 .گو هستیمشمارند، حال آنكه راست لعن و گاهی مورد ستایش هستیم. ما را افرادی دروغگو می 

غمگین، ولی پیوسته شادمانیم؛ ما چون گدا 10 .رسیمبینیم، ولی به قتل نمیایم. ما شكنجه می به حال مرگ افتادیم ولی هنوز زنده 

 .چیز هستیمچیزیم اّما دارای همه سازیم؛ بیفقیریم، ولی در عین حال بسیاری را دولتمند می

 

 ییپوستر دستورالعمل ها یچمن  پهن کرده بود. رو   یرا رو  یشدم که پوستر بزرگ یدر پارک، متوجه شخص یرو ادهی پ  نی در ح

در بطن من"     زدانی آن پوستر   نوشته شده بود: "   یبزرگ رو تری ت  کی کرد. می  نی تمر  ی بود که او با فداکار شنی ت ی مد یبرا

که همه ما   ستی همان احساس ن  نی ا ای داشته باشد. و آخدا  به برای احساس نزدیکی بزرگ  یاقی اشت  دی با یشخص نی فکر کردم که چن 

صحبت کردم. و   ما یگی پزی صلح و آرامش! در همان روز با  دوست  ال  یخدا! و آرزو دنی د  یآرزو  م؟ی جنگ دار طشرای  نی ا  در 

!« و دوستم پاسخ می نگر یم مجهَنی  ورطه  به ما  ی . به دوستم گفتم: »ما االن مستقمی دی تازه رس خبر همانطور که عادت ما است  به 

: "چرا  دی کند. " دوستم در ادامه پرس یم دی را تهد  ای َشهَوت قدرت، تمام دن   یمرد است که از رو کی  می آن تصم همه داد: »و پشت

چه    رد که ما انسان ها در حال حاضن ده ینشان م یگذشته داشتم به خوب  ی که من در هفته یدهد؟" دو تجربه ا یانجام نم یخدا کار

 یؤالهمان س قا  ی دق نی به خدا و آرامش. و ا اقی و اشت  لی م یگری د یطرف احساس وحشت   است. از طرف  کی . از  می دار یاحساس

بود.   دی شد اری در آن روزها شرارت بس نی نوشت . همچن  یانقرنت   یسای به کل ینامه ا که  یشد، هنگام ری با آن درگ زی است که پولس ن 

فقط در     بود. و شر  شده  مشاهدهما  ی ای در دن هم قبل از او   یلی خ این . نههردک را کشف  یبدخواه نی ا اولین کسی نیست که  نی پوت 

است   چگونه با آن   نی . و سوال امی کن  یخود تجربه م یرا در زندگ  از ما شر کی شود. هر  ینم دهی بزرگ جهان د یدادهای رو

کرد تا به هدف   یتالش م او  لی دل نی در درونش بود. و به هم خدا دنبال  دمی که در پارک درا  یشخص ادی ز  احتمالبه   م؟ی برخورد کن 

مثل در واقع  دهی عق نی . اکند فرار یطان ی ش یای دن  نی ا تی از واقع می تواندکرد که  یفکر م یحت    دی برسد. شا خوددر بطن  عرفانی

باشد.   یدر درون کس دی است که با یز ی چ الوهیتمعتقدند که امر  زی نوشت. آنها ن  نامه به آنها که پولس   بود انی قرنت انجمن  قاشتیا

شخص   آن عقیده  طبقدر جهان است. و  ی زی بلکه فقط چ ست،ی ن  یکس  یاز زندگ یواضح بود که شر بخش دهی آن عقاساس  بر

توانست به هدف   یکرد تا م یم نی تمر الوهیت امردر    ای کرد،  یجدا م یطان ی ش راتی تأث  نی خود را از ا یبه اندازه کاف یست ی با

،  ن،ی در کل جهان است. بر اساس  د انی دادند در واقع برنامه تک تک ادمی در آن زمان انجام  ان ی که قرنت  ی. کارابدی دست  عرفان

کامال   یز ی کرد. و چ یمخالفت م انی . پولس با قرنت  دبرس  الوهیتتا به  امر  کنداطاعت  یخاص  دستوراز  ای  کند مراقبه دی بافرد 

. نه،  شوددر بطن کسی پیدا که بتواند  ستی ن  انسانی تطبیعاز   بخش الوهیت خصلتکرد.  یم دیی جهان تا انی از همه اد را متفاوت

   ،به غیر از اینکند.  جادی ما ا یدر زندگرا  لوص نّیتخ   نی تواند ا  یفقط خدا م  - کند  تدخال دی وارد شود.  خدا  با دی با یگری د یکس

کار را که خدا     نی . و ا  برسیم نّیت خلوصتا به  را در ما شروع کند یدی جد زی چ دی با خودش. خدا ستی ن  یاستعداد انسان شدن  پاک

که ما   یکند. هر کار یکالم صحبت م نی فقط در مورد هم  شهی او هم ینامه ها ی نامد. همه یخدا م  ضی کند، پولس ف یم جادی در ما ا

  یدی جد  زی خداست که چ نی کشاند. اما ا یما را به ورطه م به دلیل گناه انسان   استخدا قانون با وجود اینکه  می ده یانسان ها انجام م

نگفت:   یسی متفاوت از خود ع یزی مرحله پولس در واقع چ نی در ا  است.. او لطففیض و کار خدا  نی کند. و ا یرا در ما خلق م



. همانطور که کودک خودش را به  می دوباره متولد شو دی کرد، به او گفت: ما با یصحبت م یسی فر موسی کودیبا ن  یسی که ع یهنگام

  یم یحی سم یکس ی.  وقت به خدا برسیموقتی  است ها ما انسانبرای  ههمانگون  د،ی آ یم ای د، بلکه توسط مادر و پدر به دن آورَ  ینم ای دن 

.  می توسعه ده ای  کنیم درون خود کشف اول در دی که ما با ستین کار انسان   نی کند. و ا یاست. خدا خودش ما را تازه م نی چن  زی شود ن 

که  می دان  یکند. اما اکنون م یحی تواند خود را مس ینم زی ن  یحی مس اورد،ی ب  ای تواند خودش را به دن  یکودک نم کی همانطور که 

دو در واقع با   نی است. ا کدردنا اری مادر و کودک بس  یبرا د،ی آ یم ای به دن  یکودک ی. وقت استو درد همراه  ییبا جدا مانی زا

 زانی آو کی وت ی آمن عی با سعادت در ما نکهی ا یشود. به جا یرحم خارج م تی شوند! کودک در واقع از امن   یخشونت از هم جدا م

  یبا چاقو قطع م ،بند ناف یعن ی  ،کودک آن ییمنبع غذا نی ا  بر. عالوه فتدامی    خشن یای دن  نی ا درشود و  یم دهی کش رونی شود، ب 

به   یکنند. تولد ربط یم هی بلند گر ینوزادان هنگام تولدشان  با صدا لی دل نی رحمانه است! و به هم یب  ییجدا  کی شود. تولد در واقع 

  یم. ما آن را در سراسر جهان می که از خدا جدا شده ا می کن  یاحساس م است! ما  رابطه ما با خدا  وی مثلزایمان دنی    دارد!  ییجدا

بالفاصله  د،ی آ یم ای به دن  یکودک ی. اما وقت می زن  یم ادی بلند فر  یاست که ما با صدا لی دل نی است! و به هم آورتجربه درد  نی . و امی نی ب 

متوجه   عی رس یلی کند. خ  یتواند در آغوش مادر باشد. گرما و عشق را حس م یشود. کودک م  یوارد   م یدی جد  زی پس از تولد چ

وجود  به کودک و مادر  نی ب  ییارتباط جادو ک ی  یاست. به نوع  دی تجربه جد نی شود که متعلق به مادرش است و واقعا  به دنبال ا یم

بین   پیوستگی نی کند. و ا یدو را به هم وصل م نی ا نامرئی کابل کی  گفتتوان  یم با  ی است. تقر یواقع یلی ارتباط خ نی . امی آید

تولد  یسی ع .بیرون می آیدکلمات از دهان کودک   نی لبخند و اول نی اول بی ترت  نی . و به اتاس ارتباط در آینده اساس زی ن  در و کودکام

را  وهیتال   می توان  یدارد. ما نم ازی ن  دی تولد جد نی به ا زی داد که رابطه ما با خدا ن می کرد. او نشان  یم سهی مقا  یحی مس یرا با زندگ

که  یسازد! و نه خودمان. در هنگام یاست که خدا ما را نو م نی . و اساس آن امی دار ازی ن  هی پا کی. ما به می کن  تی ترب  ای  می توسعه ده

گوشت و خون من است. ما به هم تعلق   نی دانند: »ا یو فرزندان م نی دمشخص است. وال   نی ، ارتباط با والدمی شودتازه متولد  زادنو

اندازد.   یخود را در آغوش مادر م یعی را پشت سر گذاشته است، به طور طب  مانی تجربه دردناک زا ی!« و کودک که به تازگمی دار

خود و   نی ب  ییاست. ما جدا نطوری هم هم انی حی که به هم تعلق دارند. البته در مورد ما مس نددان   یم یز ی کودک و مادر به طور غر

احساس   را خود و خدا نی ب   ییجدا ای دن  نی . در امی ست ی ن معتقد بودند، ما هنوز در بهشت  انی . برخالف آنچه قرنت می کن  یخدا را احساس م

که دوباره متولد شدن توسط   می دان  ینم ی. و ما حت می کن  یتجربه م ودخ  یرا در زندگ یادی وحشتناک ز یزهای چ نی. ما همچن می کن  یم

خود   ی. پولس در نامه ها می به او تعلق دار   رای ز می خدا به چه معناست. اما درست مانند نوزاد تازه متولد شده، ما به دنبال خدا هست 

خدا   یفورا  به سو ما  دی که پس از غسل تعم ستی ن   نابدان مع نی . اشوددهد که در ما ساکن  یدهد که خدا روح القدس را م یم حی توض

 می دهد که متعلق به خدا هست  یحال، روح القدس به ما نشان م  نی . با امی مان یم ای دن  نی . نه، ما در امی کنیم  ریی تغ و کامآل نقل مکان  

دهد که جهان  یکند به ما نشان م یم اردهد. روح القدس که در ما ک یبه ما م را  خود یبه جستجو  اقی اشت  خدا نیز بی ترت  نی و به ا

که خدا از آن   ستی جهان آنطور ن  می ن ی ب ی وحشتناک جنگ است که م یهازمان نی در ا قا  ی . و دقستی کامل ن  می شناس یآنطور که م

  مامت  یری پولس به طرز چشمگ نی دهد که هدف و سرنوشت ما در خداست. و بنابرا یحال به ما نشان م نی . اما در عدارد رانتظا

 دهد:  یکامال  متفاوت به ما م یدگاهی دهد  چگونه خدا د یحال نشان م نی کند و در ع یم  فی دردناک را توص یها تی موقع

 

شمارند، حال آنكه  هستیم. ما را افرادی دروغگو میبینیم. گاه مورد لعن و گاهی مورد ستایش احترامی میگاه احترام و گاهی بی8
بینیم، ولی به قتل  ایم. ما شكنجه میگمنام ولی در عین حال مشهوریم؛ به حال مرگ افتادیم ولی هنوز زنده9 .راستگو هستیم

چیزیم اّما دارای ازیم؛ بیسغمگین، ولی پیوسته شادمانیم؛ ما چون گدا فقیریم، ولی در عین حال بسیاری را دولتمند می10 .رسیمنمی
 .چیز هستیمهمه

 

. سپس خداوند می ارا بر تن کرده یسی ع م،ی ری گیم دی تعم ی. اما وقت می ری بم دی و با می ما به گناه افتاده ا -  می در واقع ما از خدا جدا شده ا

: می زن  یبلند صدا م اری کند بس یم ی!« و چون روح القدس در ما زندگمی گوشت و خون من است! ما به هم تعلق دار نی : »ادی فرما یم

 آمین ماست! نابا، پدر جا
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