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 راه رسيدن به عشق خداوند، درك مفهوم عبوديت است
 بـه ايـراد سـخنراني       »هويـت يـك عبـد      «با موضوع  تهران   دانشگاه در دهة اول محرم، در    حجت االسالم عليرضا پناهيان     

  :آيد  اين سخنراني در ادامه ميجلسةدومين اي از  گزيده. پرداختند

 راه رسيدن به عشق خداوند چيست؟
توانيم به راحتي بندگي كنيم و از خداوند اطاعت نماييم، بلكه بايد بتـوانيم عاشـقانه ايـن كـار را انجـام                       ما نه تنها بايد ب     •

شود، لذا بايد با روح و انديشة خود كاري كنيم كه با لذت بنـدگي كنـيم واال                    دهيم و البته عاشق بودن هم با اجبار نمي        
 .هيم كرداصالً بندگي نخواهيم كرد و يا اينكه درست بندگي نخوا

هاي ما كمتـر خواهـد      گيرد و هم اينكه گرفتاري      اگر درست بندگي كنيم، هم زندگي ما معنا پيدا خواهد كرد و رونق مي              •
هـاي مـا بـراي ايـن اسـت كـه              رود؛ چون خيلي از گرفتاري      هاي آزاردهندة ما كنار مي      با بندگي، خيلي از گرفتاري    . شد

بعـد  . هاي ما آزاردهنده نخواهند بـود   بعد از توجه به خداوند ديگر گرفتاري      خواهد ما را متوجه خودش كند، و        خداوند مي 
 .ها را اصالً گرفتاري به حساب نخواهيم آورد و حتي از آنها لذت هم خواهيم برد از اينكه عبد خدا شديم، گرفتاري

 روند، حسرت خواهند خورد شبه را صدساله مي تمام كساني كه راه يك
خداوند بشوند اما راه رسيدن به عشق خداوند چيست؟ چه كار كنيم كه هم اطاعـت و بنـدگي                   همه دوست دارند عاشق      •

ترين مفـاهيمي كـه       راحت شود و هم فراتر از آن، اينكه با عشق و عالقه، بندگي كنيم؟ يكي از كليدي                خداوند برايمان   
و درك معنـاي عبوديـت اسـت و قبـل از آن       » عبد بودن «كند، توجه به مفهوم       به سرعت اين راه را براي ما هموار مي        

 . أمل كنيم و بيانديشيمبايد در مورد اينكه هويت ما چيست و تلقي ما از خودمان چيست عميقاً ت

اگر به اين معنا برسيم كه ما عبد خدا هستيم، نه تنها اطاعت و بندگي برايمان سهل و آسان خواهد بود و نـه تنهـا بـه                             •
نفسمان ديگر اجازه نخواهيم داد كه در مورد اطاعت از اوامر الهي با ما بحث و جدل كند، بلكه عاشـقانه بـه عبـادت و                          

شبه طـي   توانيم راه صدساله را يك   اگر به اين معنا برسيم، مي     . پرداخت و از آن لذت خواهيم برد      بندگي خداوند خواهيم    
 .كنيم

رونـد حتمـاً    ساله مي شبه را صد ساله بپيماييم؟ همة آنهايي كه راه يك شبه پيمود، صد شود يك   اصالً چرا راهي را كه مي      •
تـر، دور   ري در كارشان وجود داشـته كـه بـا وجـود راه كوتـاه              اند و گي     خواهند خورد چون حتماً دچار اشتباه شده        حسرت

 .اند راهه رفته اند يا از بي خودشان چرخيده

  


