
 خداوند

ان    ۳۶ــ  ۳۲،  ۱۱روم

زيرا خدا همه را در بند نافرمانی نهاده، تا بر  
وه که چه ژرف است  33  .همگان رحمت کند

 دولت و حکمت و علم خدا؛ 
و راههايش   ناپذير استتقديرهای او کاوش

زيرا کيست که فکر خداوند  »34 .ناشدنیدرک
چه  »35 مشاور او بوده باشد؟ و يا را دانسته

تا به او بازپس داده  کسی چيزی به خدا بخشيده
زيرا همه چيز از او، و به واسطۀ او،  36 شود؟

 .او را تا ابد جالل باد. آمين .و برای اوست

    

  

در رحم مادری   چگونه زندگی کند؟ چه کسی خواسته است که کودکیمجبور کرده است که انسان را واقع چه کسی  در

بيچاره در فقر و جنگ بزرگ شود و کودکی ديگر در راحتی و ثروت؟ يک ضرب المثل آلمانی وجود دارد که  

و هم چنين ما می دانيم که نمی توانيم زندگی خود را همانند نقشه بر  .گويد: تو خود سرنوشت خود را خواهی ساختمی

انجام دهيم کار ديگری در اين ميان  اين کار را  بخواهيمحتی اگر ما  .روی کاغذ نقشه کشی بکشيم و برنامه ريزی کنيم

کسی که می خواهد زندگی خوبی برای خود بسازد اغلب بايد   . پيش می آيد و برنامه زندگی ما را به هم می زند

خوب و امنی بسازد ممکن است آن زندگی توسط زندگی بسيار اگر انسان   یحت .تجربيات سختی را پشت سر بگذارد

گيرد؟ چه کسی مشخص  باليای طبيعی در عرض يک شب از بين برود .بله چه کسی درمورد اين مسائل تصميم می

  کند که من در يک تصادف وحشتناک به صورت ظالمانه بميرم و يا تا زمان پيری به آسانی زندگی کنم؟می

خود می کند. او ما را دعوت به اعتماد به خود می کند علی رقم ابهاماتی که ما در  خداوند مارا دعوت به اعتماد به 

 .بيشتر اوقات محبت های او را نمی بينيم کهبه خود می کند دعوت به اعتماد  ی حالدر خداوند ما را  .زندگی خود داريم

او   .راه ما است حتی اگر ما او را نمی بينيماو در زندگيمان به همکه خداوند ما را دعوت می کند تا ايمان بياوريم 

خواهد حتی زمانی که ما عشق و مراقبتش از ما را نمی بينيم به او اعتماد کنيم .چطور اين ممکن است؟ منظورم اين می

است که چگونه می توان به خدايی که نه می توان او را ديد و نه بوييد و نه چشيد و نه احساس کرد اعتماد کرد؟ ما  

يم که با حس کردن و تجربه کردن به پيش برويم و اعتماد کنيم .با ايمان به خداوند تمام اين  اه اد گرفتيسانها اين را ان

شنا  آاحساسات و تجربيات از ميان برداشته می شوند .پولس رسول می فرمايد: خداوند غير قابل مشاهده است! خداوند نا

اما اگر اين طور بود پس من همين االن به   .د کاوش قرار گيردو مور شود است و نمی تواند توسط انسانها شناسايی

پس چگونه می توان  .اعتماد کنيم اوبه  ...وترس  ،در مواقع سختی که کندی خداوند ما را دعوت م ام کهشما دروغ گفته

لمس کرد و يا چشيد به او اعتماد کرد؟ و يا همان طور که در کتابی نوشته شده است: او در    ،بدون اين که او را ديد

پولس اين ناشناختگی عميق خداوند را اين گونه توصيف می کند و می خواهد بگويد   .آسمان است و ما بر روی زمينيم

ما نمی توانيم از خداوند پدربزرگی بسازيم که تمام  .که ما هيچ گاه نمی توانيم خداوند را چيز مشخصی فرض کنيم



ديکتاتور بسازيم .ما هيچگاه نمی توانيم برنامه ی او يک از او توانيم مینو يا حتی . دکن انهپناشکاالت ما را زير فرش 

   .را بفهميم

اين که خداوند   .آشنا و غير قابل کاوش است به اين معنی نيست که او ما را دوست ندارداما اين که خداوند برای ما نا

پشت   به زمين ابتدا خداوند چيزی را بر روی زمين خلق کرده و سپس که معنی نيستاين چنين به هم در خفا هست

ين طور نيست. دليل اين که خداوند از ما  اگفته است همه چيز طبق خواست خداوند پيش خواهد رفت و تمام! و کرده 

می خواهيم خود را از او پنهان کنيم و می خواهيم خود را از او دور کنيم نه اين که  ين است که ما انسانها اپنهان است 

از  آدم و حوا آلوده به گناه شدند خود را از منطقه ی آزاد خداوند دور کردند و  زمانی که . بخواهد از ما دور شود او

! خداوند در ساعت اولی که آنان مرتکب گناه شده بودند و خود را آنها را از خود رانداينکه خدا نه  خداوند پنهان نمودند

زمان تا کنون آدم و  گفت: آدم تو کجا هستی؟ و از آن  از او پنهان ساخته بودند دست از صداکردن آنان نکشيد و 

اين  .ما نمی توانيم و نمی خواهيم خداوند زنده را بشناسيم .خود را از خداوند مخفی می کنند )هاانسان( فرزندان او

دليلی است که چرا ما نمی توانيم خداوند را ببينيم! اگر من در يک شب تاريک به طور ناگهانی چراغ را خاموش کنم 

کامال  .من در اين شرايط خودم را نيز نمی توانم بشناسم .ه ديگر نمی توانم دستم را ببينمبه قدری تاريک خواهد شد ک

حال چه پيش خواهد آمد اگر انسان از ابتدا کور  . مببين متوانرا نمی وسايلی که در آن اطاق هستند کور خواهم شد حتی

برای خداوند   .اين چنين است بود؟ او نمی دانست که چگونه می تواند دنيا را تصور کند! دقيقا وضعيت ما انسانها نيز

اما  .ما کور شده ايم .ما نمی توانيم خود را ببينيم که چه شکلی هستيم. بنابر اين اصال نمی توانيم خداوند را تصور کنيم

پس اين به اين معنی نيست که خداوند از ما دور   .حتی در شرايطی که ما نمی توانيم خداوند را ببينيم او ما را می بيند

و وقتی ما نمی توانيم خداوند را درک کنيم اين به اين معنی نيست که او نيز  .که به چشم ما دور ديده می شوداست بل

  خبربانا امنی های ما از اما او می تواند .او  .در واقع ما نمی توانيم خداوند را نگاه کنيم .نمی تواند ما را درک کند

اما اين به اين معنی نيست که  .تمام ترس های عميق ما را می شناسد او .او شک و ترديد های ما را می شناسد است.

ما انسانها چه موجودات احمقی هستيم .پس از اينهمه   .او بر روی تخت پادشاهی خود در آسمان نشسته و به ما می خندد

ما را درشرايط سخت قرار دهد. او   نه اين گونه نيست که خداوند بخواهد .نسل هنوز چيزی در آن مورد ياد نگرفته ايم

او نمی داند و همواره تالش ميکند که خود را به    .خود نيز نمی داند در جهان و برای ما انسان ها چه اتفاقی خواهد افتاد

به چه دليل؟ در ابتدا غير قابل مشاهده، نا آشنا و غير قابل لمس و االن    .وسيله ای به ما برساند و ما را نجات دهد

بنابراين آن  .تسا دهزده ش تديک به ما! درواقع اين دليلی است که پولس در روميان به آن اشاره کرده و شگفنز

اين مساله شگفت زده شويم .کتاب مقدس کتابی  از ما می توانيم  .غير قابل رويت خود را آشکار می کند و خداوند دور

داستان آدم و حوا در بهشت،  در کتاب مقدس .يده استاست که با چشمان شگفت زده اين خداوند غير قابل رويت را د

شاگردان در روز پنتيکاست روح القدس را   و يا داستانی که  .وجود دارد ...داستان موسی در آتش ،تولد عيسی مسيح و

  او موانع تاريکی .که خداوند غير ممکن را ممکن می کنديناز ا هميشه ما انسان ها شگفت زده می شويم .دريافت کردند

او با ما زندگی می کند .او توسط عيسی مسيح خود . او سختی های قلب ما را از بين می برد .شکندمی هم درو جهل را 

از بين  را برای ما آشکار می سازد و نه تنها عشق خودش را به ما نشان می دهد بلکه جهنم، تاريکی و مرگ را 

  .بردمی



در اين جا ما به    .داردوجود ط عيسی مسيح خود را برای انسانها آشکار ساخت آشکار که توسخداوند نا طرفيک  از

او  و مردمی فکر می کنيم که پا در جای پای عيسی مسيح گذاشتند .بسياری از انسانهايی که با او صحبت کردند

من   مالقات کرد .آيا او در راه من است؟ آيا او بر ضد  قگناهانشان را بخشيد .پولس خود عيسی مسيح را در راه دمش

است؟ آيا او به من نزديک است؟ اگر من يک آشنای دوست داشتنی را از دست بدهم آيا او درد من را حس خواهد  

کرد؟ اگر من مريضی سختی داشته باشم آيا او بازهم همراه من هست؟ و وقتی من با گناهی می جنگم آيا او با من 

اين که خداوند خوب است و به ما کمک می   .کالت بماننداست؟ انسانهايی وجود دارند که می خواهند در تاريکی و مش

خداوند آری! ايمان آری!   .کند را می توانند تا حدودی قبول کنند اما نمی توانند قبول کنند که خداوند هم اکنون با ما است

و من او را  برای من خداوند به هيچ عنوان نزديک نيست .اما نه با من! من نمی توانم خداوند را با خود تصور کنم

   .حس نمی کنم

او آمده است   .رفته استهمه ی انسانها ه سمت دوستان من. پولس در اين آيات به اين دليل شگفت زده شد که خداوند ب

که همه را ببخشد و عفو کند .چه ثروتی در اين آيات نهفته است که او نه تنها يک پيامبر الهی است بلکه او خود 

پولس اين را اين گونه توصيف می کند: مهم نيست که شما چی هستيد. مسلمان، يهودی، زرتشتی، خداوند است .

اين به اين معنی  .همه ی شما قبال به دليل نافرمانی از خداوند به اين وضع دچار شده ايد .مسيحی، بودايی و يا بی دين

هيچ گاه نه پولس و نه پيامبران ديگر از  .نيداست که شما هيچ حقی نداريد که خود را با خداوند در يک خط توصيف ک

واره به سمت آنان می رود .و حتی در  خداوند هيچ گاه در عشقش به مردم دريغ نمی کند و هم .راه خداوند بر نگشتند

بخشش آنان نيز دريغ نمی کند .در جهانی رنگارنگ و مملو از چيز های متنوع ما انسان ها طوری زندگی می کنيم 

خدايی وجود ندارد .اما باز هم خداوند به دنبال راهی می گردد که خود را به ما نزديک کرده و درب قلب ما  انگار که

به خداوند بازگردد متوجه می شود که خود خداوند  د خواهبو وقتی که آن شخص بفهمد که راه را اشتباه رفته و  .را بزند

و قبل از اين که من بدانم همه ی اين ها به چه معنی    .آمده استراهی برای رسيدن به قلب او پيدا کرده و به قلبش 

پسر و روح القدس تو غسل تعميد  ،پدرنام  بهاست، اسم من همراه با نام خداوند در سطری آمده است .بله حتی بيشتر: 

 :ار بگذارمکن کنندمن را از خدا دور میکه  را فکاریاتوانم تمام  ه می قطن ندر ايمی گيری .اين چه معجزه ای است! 

  م.دور نگاه داريد خداوند دخواهم از دانم و می میآن نار  خود را سزاوه چآن کنم وتمام آنچه که خود را به آن متهم می

د. پس  آيدارد و به سوی من میمیان برها را از ميبود هنگامی که خداوند خود تمام محدوديتمعنی خواهد تمام آن بی

   آمين! باشم و بمانم! زند خدا بشوم،توانم فرمی

  

  


