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کمت خویش فخر نکند و مرد ح   هفرماید: »حکیم بخداوند چنین می23  

هر که   لکهب .نیرومند به نیروی خود نَنازد و دولتمند به دولت خویش نبالد

داند که من شناسد و میکند، به این فخر کند که فهم دارد و مرا میفخر می

آورم. زیرا هستم که محبت و انصاف و عدالت را در جهان به جا می یهوه

 .دۀ خداوندبرم؛« این است فرمواز این چیزها لذت می

 

  صبح دادگاه اداری الیپزیگ در مه غلیظی پوشیده شد.  ۸یک روز ساعت 

جلوی   او از قبل  ۷تایید شده بود. ساعت  ۸پناهندگی نیکو   ساعت  دادگاه

و آن سو به این جلوی در دادگاه شت اددادگاه بود. نیکو عصبی بود و  در 

نقل می کرد. او بارها و بارها با کتاب مقدس  بود هزد. او آیات کتاب مقدس را که در کالس های تعمید آموختمی قدم سو 

  . برخالف عادتش، نیکو ردرت می کرد و آن را با سؤاالتی که اغلب در دادگاه پرسیده می شود مقایسه می کشو  خود مَ 

می  ساعاتی دیگر مشخص خواهد شد. و پاسخ هایی که او در این ساعات   در ی او . آینده بودپوشیده   ش رابهترین لباس

چند کیلومتر از دادگاه  . شتگذامی تاثیر خوبی   ستیزندگی او را تعیین کند. به همین دلیل است که او بای ستندتوانمی  ادد

ساعت  ۲صبح در جنگل بود و ورزش می کرد. بعد از   ۵، پیتر در بیرون می  دوید. او از ساعت در جنگل   الیپزیگ

. او بدنش دادمی کرد. اما پیتر به راه خود ادامه می خود احساس  ی در زانوها و پاهارا کامالً خیس شد و اولین دردها 

یک رقابت بزرگ وجود دارد. اگر در آنجا گر  دی. چند ماه شترا مجبور می کرد  ادامه دهد. زیرا او هدف بزرگی دا

تیم به  نرسیدو شاید در آن صورت رویای او برای  نام کند تثبمدرسه ورزش  درتواند می  رنده شود یا حتی دوم شود، بَ 

. او هم زود بیدار شد و  چند ساعتی   جلوی کتاب  مونیکا  :بودملی محقق شود... و نه چندان دور از این دو یکی دیگر 

در بورس کار پیدا کند. آنگاه باالخره پول  بود، ممکن می شد پیروز   . اگر بودهایش نشست. امتحان مهمی در پیش او 

.  داشتند رانتظااز زندگی خوبی . آنها چیز شتندزیادی به دست می آورد.  هر سه نفر که در باال ذکر شد اهداف بزرگی دا

خوبی است!... اما یک   مسئلهو این . دخودشان برسن فاهدابه  پول   قدرت یا    ،حکمتاز طریق  ستندآنها می خوا

خواندم دقیقاً برعکس آن هدف است! زیرا همه چیزهایی که ما    صبر کن. به نظر می رسد کتاب مقدسی که من ...لحظه 

 اشتباه است!    کتاب مقدسبرای آن تالش می کنیم، مانند پول، ثروت و قدرت، طبق تصور  

 «.ود نَنازد و دولتمند به دولت خویش نبالدحکیم به حکمت خویش فخر نکند و مرد نیرومند به نیروی خ«

انقدر بد است؟" چرا نباید  تالش   کردن رافتخاوقتی ارمیا آن جمله را ذکر کرد، فوراً سوال پیش می آید: "چرا   •

مردم دیگر به دنبال شناسایی   نباشند، دنیای ما به     اگرو   ؟کنیمافتخار به آن کنیم به هدف مان برسیم و سپس  

جلو نخواهد رفت. نه، ما باید دوباره دقیقتر به سخنان ارمیا نگاه کنیم. ارمیا نمی گوید که عقل، قدرت و ثروت  

فقط  غمگین باشیم و برای چیز خوبی تالش نکنیم. نه، ارمیا که  . او اصالً نمی خواهد هستندبد به خودی خود 

اما هر سه هرگز نباید به تنهایی   می کند. رزوآبرای ما کامال برعکس آن می خواهد. او قدرت، خرد و ثروت 

باشند! چون در این صورت ممکن است همه چیز را از دست بدهیم. می  ما باشند. آنها نباید به خودی خود هدف 

پدر و مادرش کسب  با یک مثال واقعی توضیح دهم: بودو یانسن یک مدیر هتل موفق بود. از زمانی که خواهم  

تر  . و او بیشتر می خواست. بنابراین او حتی سختبود، فروش افزایش یافته بودند  دادهتحویل  او را به و کار 

. و برای رسیدن به  بیایدن تر یپای ها هزینه و   یابد افزایشفروش  کرد تا  می اداره کرد و همه چیز را کار می

  را کارشاندانستند که اجازه ندارند کارمندان او می  کرد.می ظلم   و دیگران شخودبه   این هدف، بودو یانسن 

می  کردند یا بالفاصله اخراج می دریافت را ر ک  کردند تذَ می . کسانی که تمام تالش خود را نندن نیمٔه راه رها ک

 حال و هوا ی آنها ن انجام داد. معلوم شد که ادرباره احساس کارکن یشدند. یک روز شرکت نظرسنجی ناشناس

. آنها همدیگر را  نداغلب مریض بودند. و مشکالت دائمی در بین همکاران وجود داشت کارکنانبسیار بد است. 

  باالتر از همه بزرگ تر باشند.   اندیگری صحبت کنند تا خودش اذیت می کردند  همه می خواستند پشت سر

را  خود زندگیی معنا  بودو یانسن، نامحبوب ترین فرد در کل شرکت بود. بودو یانسن شوکه شد. و در نتیجه 

 داده تشخیص در واقع بودو یانسن. بوددرک نکرد. سپس   یک انقالب اجتماعی عمیق در شرکت اتفاق افتاده 

را تجربه کند! و   نداشت! نه، او می خواست دوست بودمشتاق نبرو آبه یا  پول زیاد به ، که از قبل هر گز بود

او به اشتباه فکر می کرد که از طریق موفقیت بیشتر، یا پول بیش تر به آن هدف خواهد رسید. اما او این چیزها 

دقیقاً برعکس آنچه می خواست به دست آورد.  به شده بود این باعث   .از هدف اصلی خودش جدا کرده بودرا 

در کانون توجه  ستبایمی کرد.  از آن  به بعد، پول یا موفقیت دیگر ن   شرکت کامآل تغییر  ررفتاهمین دلیل 

مردم باید در مرکز باشد. و این دقیقاً جهت گیری ارمیا بود. در محیط نزدیک خود،  ارزش قرار گیرد، بلکه

. مردم بودضد خدا   آن قدرتی  گم شده  بود. او قدرت  و ثروت خود را از خدا جدا کرده بود. و    پادشاه  کامالً 

پدید آمد. و به جای پرستش خدا، مردم مال و قدرت خود  یکتاتوریدگرفتند. یک می مورد استثمار و ستم قرار 

  یخ بشریت ما تکرار شده است.را به عنوان خدا پرستش می کردند. متأسفانه این الگویی است که در طول تار

در جایی که مردم فقط روی خودشان تمرکز می کنند، یک قدرت ضد خدا پدید می آید که در هر صورت بی 

ر می کند در نهایت دیگران را نابود می کند و خودش را هم نابود می  ارحمانه است.  کسی  که با آن قدرت رفت



از خدا   جدا می کنیم و با این کار به دست شیطان فرو  را یم. خود ماندهمی کند. ما انسان ها این کار را انجام 

. ارمیا نمی خواهد خرد، ثروت و قدرت را پرستش می کنیم رویم. ما به جای احترام به خدا، مخلوق را می 

خدا نگاه کنیم و به همین ترتیب به خدا    ی . نه، او می خواهد که این چیزها را به عنوان هدیهممنوع کند

. و این همان چیزی است که ارمیا آن را حکمت واقعی می نامد. با این کار به هدفی که ارمیا می  گردانیمرب

شناسد! پس این چیزی است که ما باید  خواهد فخر کند، فخر کند که خداوند را می. هر که میمی رسیمخواست  

دگار را بشناس این واقعاً چیزی است که باید به آن افتخار کرد. حکمت واقعی در آن  برای آن تالش کنیم. پرور

( "ترس از خداوند آغاز حکمت است." واقعاً در ۱۰، ۱۱۱نهفته است، همانطور که مزمور می گوید: )مزمور 

هم ارمیا و هم  یم. و او را بشناس  مخدا را جستجو کنیمان دل مق ع  از  که تمام جهان هیچ چیز بهتر از آن نیست

به شیوه ای بسیار خاص استفاده می کنند.  معنی  این کلمه بسیار بیشتر   شناس»ب» کل کتاب مقدس از این کلمه

دیگر متحد می   کسید. راستش به این معناست که ما با یبخوان ظحفاز این است که بتوانید َجدَول ضرب را از 

نیز  از کلمه شناخت کنندمی ازدواج زن و مرد   وقتی مثالً به همین دلیل شویم.   اساساً با دیگری یکی  تا  شویم

می گوید: و ابراهیم همسر خود سارا را شناخت: آنچه در اینجا   . به عنوان مثال، کتاب مقدس می شوداستفاده 

دند. اما چگونه می توان خدا را شناخت؟  بیان می شود این است که ابراهیم و سارا یکی شدند. آنها یک جسم ش

و چگونه ذات خدا می تواند بخشی از ما انسان ها شود؟  غیرممکن است! ما انسان ها خیلی گناهکار و ضعیف  

 ؟ پولس آنچه در ارمیاشویمهستیم و نمی توانیم چیزی در مورد خدا بدانیم. چطور ممکن است حتی با خدا یکی 

کس را نشناسم خواهم هیچ چیز و هیچ. »اکنون میدادو با جزئیات بیشتر توضیح  داشتنوشته شده است را بر

شود که خدا در ما جز عیسی مسیح  مصلوب شده !« در عیسی مسیح بیش از هر چیز دیگری روشن می

، عیسی فقط یک بار نزد یمما در مسیح هستها ساکن است. به همین دلیل است که پولس مدام می گوید که انسان

دعوت می کند. عیسی  خود. او ما را به زندگی و بودن در در او باشیمما نمی آید، او می خواهد که ما همیشه 

می گوید: من تاک هستم، شما شاخه ها. هر که در من بماند ثمره بسیار می آورد. بنابراین عیسی در اینجا از 

با قدرت  چگونهکه ا مسیح یکی هستیم. : در مسیح روشن می شود یک ارتباط فیزیکی صحبت می کند. ما ب

. همه چیز در مسیح است. از او می آید و به او باز می گردد. در عین  رفتار کنیم ن، با حکمت و ثروت مانما

حال محبت و رحمت سرشار خداوند را نیز در اینجا می توان دید. خدا دقیقاً همانگونه که هست به سراغ ما می 

. و انجام می دهد -دون در نظر گرفتن شخص...بی قید و شرطبخدا این کار را ..دهدو ما را تغییر می  دآی

با دیگران نیز روبرو شویم. با رحمت خدا. مهم نیست که چه کسانی هستند و  همانگونه بنابراین ما می توانیم 

چه کرده اند. همگان  محبت و رحمت خداوند را دریافت می کنند. و این آزادی واقعی است. ممکن است به 

را  ممکن است در یک لحظه همه چیز  . ممکن است ثروتمند یا فقیر باشیم. یابیمدست یا کم موفقیت های زیادی 

است. ما نام او  تر از همه آن از دست بدهیم: پول، ثروت، خرد. و با این حال این مهم نیست. مسیح بسیار مهم 

  هیچ کس و هیچ چیز دیگری. نه به  . این بسیار مهم است! ما فقط به عیسی مصلوب فخر خواهیم کردداریمرا 

 آمین

 


