دوست داشتن خداوند...
-

-

مادربزرگ آد م مجبوره که خدا رو دوست داشته باشه؟
به هیچ وجه ! برای دوست داشتن خدا باید اون راهی که مارو به طرف او می بره آزاد باشه ...این
راه ،از روز تولدمون در وجودمون ،باز گذاشته شده ولی نگهداری ،حفاظت و تمیز کردنش با
خودمونه  .خداوند ما رو آزاد گذاشته که این راه رو انتخاب کنیم و به سرزمین او برسیم و یا اینکه
رهاش کنیم و در کنارش به زندگیمون تو راه دیگه ای ادامه بدیم ...که در این صورت هم می تونیم به
موفقیتهائی که مورد نظرمون هست برسیم و این مسئله هیچکس رو هم اذیت نمی کنه...
پس اگه خداوند ما رو آزاد گذاشته ،چرا بعضی ها می جنگند و اونایی رو که خدا رو دوست ندارند
می کشند؟
آه ...اونا تو اشتباه محض هستند ! خودخواهئ خودشونو به جای خدا می گیرند ...دو چیزی که در دو
نهایت متضاد قرار گرفتند ...به نام خدا نفرت و خشمشون رو روی دیگران می ریزند و اینم دقیقاً به
این دلیله که فراموش کردند راهی رو که اونارو به سرزمین خدا می رسونه حفاظت و تمیز کنند...
راهشون گرفته و مخروبه ست .آدم هیچوقت با اعمال وحشیانه نمی تونه راه رو تمیز کنه "...سیمون
وی"  ،فیلسوف جوانی که از شیفتگان خدا بود و متاسفانه خیلی زود ما رو ترک کرد ،میگه« :خدای
واقعی را باور نداشتن ،مهم نیست! خطرناک ،باور داشتن "خدای دروغین" است».
 ...و این یک واقعیته ...چون خدای دروغین ،خشونت و وحشی گری رو در انسان تشویق می کنه...
از طرفی هیچکس نمی تونه بگه خدا چیه؟ موریس بله  ، Maurice Belletپدر روحانی می

گه«:تمام اون چیزهایی که پیامبران ،عارفان ،متفکرین در مورد خداوند گفته اند ،دقیقًا نشون می ده
که هیچکس نمی دونه خدا چیه»...
یه روزی یه شاگردی به استادش گفت :فقط عشقه که می تونه خدا رو در خودش نگه داره ،نه فکر!
خدا یک موضوع برای بحث کردن نیست ،فقط باید حسش کرد ...و حسش ممکن نیست مگر در
ال دریافت کرده باشه !
تماشای آثارش ...و لطافتش دریافت نمیشه ،مگر وجودت اونو قب ً
ببین " ما آناندامائی" مادر مقدس هند در این مورد چی می گه :
ال این سخن در ما متولد شده باشه ! «برای
 ...سخنان خداوند رو نمی تونیم بشنویم مگر اینکه قب ً
ساختن طال ،احتیاج به طالست» ...و تا دنیا دنیا بوده،اصل و منشأ کیمیا گری این چنین بود...در
انجیل هم اومده  :خدا به کسانی میده که دریافت کرده باشند...
توی ج ّر وبحث وبدتر از اون با تحمیل نیست که آدم به شناخت "او" میرسهSimone .
( Weilسیمون وی ) میگه  :برای رسیدن به خدا پله ای وجود نداره ،این فاصلۀ غیر قابل
عبور فقط با عشق طی میشه.
 مادر بزرگ کلمه ( Athéeملحد) یعنی چی ؟ معنئ این کلمه توی لغتنامه یعنی کسی که خدارو قبول نداره ...ولی من چنین کسی رو بهطور واقعی ندیدم که بتونم برات بگم چه جوریه ....چون تمام اون کسانی که خودشون رو

" بی خدا" میدونند ومن تا حال دیدم  ،در واقع ادّعاشون ظاهری و مصنوعیه...چون
همه شون تحت تأثیر آثار عارفان  ،هنرمندان  ،نویسندگان  ،فالسفه و شاعرانی هستند که
در جستجوی خستگی ناپذیر این منشأ الهام  ،به خلق آثارشون می پردازند...ولی با این
وجود باز اونا خودشون رو "بی خدا" معرفی میکنند.
یک نویسندۀ فرانسوی که من خیلی دوستش دارم  ،فرانسوا موریاک  ،قشنگ به ما نشون
میده که "شنا کردن روی زمین سفت و خشک " یعنی چی...
__________________

آدم نمیتونه آب زالل و خنک و گوارا رو از چشمه بنوشه و لذّت ببره و
منکر چشمه باشه !...
" دنیا تهی می بود
اگر آن را فقط ساخته از رودخانه و شهر و کوه میدیدیم
باید حس کنیم که کسی در جائی هست...
حضوری که در آن به هماهنگی راه می یابیم...
که ما را درک میکند
حتّی در سکوت!
فقط اوست که از این جهان
گلستانی زیستنی می آفریند"...
گوتهGoeth
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