ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟
اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۳۴-۱۷:۱۱
ﻟﯿﮑﻦ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ از ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺗﺮی ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا،
اوﻻً ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﻘﺎﻗﻬﺎ روی ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﺪری از آن را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﻢ .از آن ﺟﻬﺖ
ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮﻻن از ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ در ﯾﮏﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮرده ﺷﻮد ،زﯾﺮا در وﻗﺖ ﺧﻮردن ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﺎم ﺧﻮد را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﮑﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ و دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﮕﺮ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟
آﯾﺎ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ! زﯾﺮا ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺮدم ،ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺒﯽ
ﮐﻪ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺎره ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ را
ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎری ِ ﻣﻦ ﺑﻪﺟﺎ آرﯾﺪ «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ در ﺧﻮن ﻣﻦ .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﺎری ِ ﻣﻦ ﺑﮑﻨﯿﺪ «.زﯾﺮا ،ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﻣﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزآﯾﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرد و ﭘﯿﺎﻟﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﻮﺷﺪ ﻣﺠﺮم ﺑﺪن و ﺧﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ و
ﺑﺪﯾﻦﻃﺮز از آن ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد و از آن ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﺷﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ﻓﺘﻮای ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﯿﺰ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺮﯾﺾاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ان ﻣﻦ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻟﮑﻦ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد .ﻟﻬﺬا ،ای ﺑﺮادر ِ
ﺧﻮردن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ .و ﭼﻮن ﺑﯿﺎﯾﻢ،
ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.

در »اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎﻣﮥ رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪی ِ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ« ﺑﻪ ﭼﮑﯿﺪهای از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺑﺎور دارﯾﻢ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ:
ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن اﯾﻤﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻟﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ .ﻧﺎن ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺪا ﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻟﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ در ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ .ﻣﺎ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را ﺑﻪ
ﯾﺎدﺑﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽآورﯾﻢ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮگ او را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﺟﺎی
آورﻧﺪ ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺪن و ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن از ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ
ﻣﺮﮔﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و در ﻓﯿﺾ رﺷﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻤﺎﻧﺪار؛  (۳ﺟﻨﺒﮥ
اﮐﻨﻮن ،ﻗﺼﺪ دارم در ﺧﺼﻮص آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ را از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اراﺋﻪ دﻫﻢ (۱ :ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺎرﯾﺨﯽ؛  (۲ﺷﺮﮐﺖ
ِ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ؛  (۴ﺟﻨﺒﮥ ذﻫﻨﯽ؛  (۵ﺟﻨﺒﮥ روﺣﺎﻧﯽ؛  (۶ﺟﺪﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﭘﺎﮐﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

 .۱ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑ ّﺎﻧﯽ

ﻫﺮ ﺳﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ) ۲۶:۲۶ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﻣﺮﻗﺲ ) ۲۲:۱۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( و )ﻟﻮﻗﺎ  ۱۴:۲۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﺑﻪ ﺷﺎم آﺧﺮی اﺷﺎره ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﺷﺐ ﭘﯿﺶ از
دادن ﻧﺎن و ﭘﯿﺎﻟﻪ ،آن ﻧﺎن را
ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺻﺮف ﻧﻤﻮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺮﮔﺰاری و ﺑﺮﮐﺖ
ِ
ﻣﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎن ﺑﺪن او اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﻮن از ﻋﻬﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻋﻬﺪ ﺗﺎزه در ﺧﻮن
او ﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ در ﻟﻮﻗﺎ  ۱۹:۲۲ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﻪﺟﺎ آرﯾﺪ «.اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ آن ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
در آن ﺷﺎﻣﮕﺎه روی داد و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ ﮐﻪ داده ﺷﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
۱

ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ از آن ﺑﺎﺧﺒﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﮥ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورده اﺳﺖ :اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﯾﺎدﺑﻮد ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺮﮔﺶ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ را ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ .رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻗﺮار
دارﻧﺪ .او در رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۲۰:۱۱ﺑﻪ روﯾﺪادی در ﺣﯿﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮدش آن را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد و ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﻌﻨﺎی آن دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺮگ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد .ﭘﻮﻟﺲ در اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۲۴-۲۳:۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺮدم ،ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺎره ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎری ِ ﻣﻦ ﺑﻪﺟﺎ آرﯾﺪ «.ﻋﺒﺎرت »ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻢ« اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺲ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ
دﯾﮕﺮان درﺑﺎرۀ ﺷﺎم آﺧﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ،روی داده اﺳﺖ )در ﺷﺎم آﺧﺮ ،ﭘﻮﻟﺲ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ رﺳﻮﻻن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺎم آﺧﺮی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﺷﺐ ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺻﺮف

ﻧﻤﻮد .ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ ،در ﮐﻼم و ﻋﻤﻞ ﻋﯿﺴﯽ در آن ﺷﺐ رﯾﺸﻪ دارﻧﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮدش ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺧﻮدش

ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ آن را ﺑﻪﺟﺎی آورﻧﺪ .او ﺧﻮد ْ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﺘﻮای آن اﺳﺖ.

 (۲اﯾﻤﺎﻧﺪاران در آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑ ّﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
در آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ،اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺎم دارﻧﺪ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران
ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮشآﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ،ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﺮﻣﻮزی
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ آﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪﺟﺎی آورده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ
ﻣﺮﻣﻮز و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺟﻤﻌﯽِ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ .در واﻗﻊ،

ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۲۶:۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﻣﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎزآﯾﺪ «.از اﯾﻦرو ،ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ .آری ،آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﻋﻼم ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ ﻧﻪ
ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدن.
ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪﺟﺎ آورده ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺼﺎ ً آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ را ﺑﻪﺟﺎی آورد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﻣﻌﯿﺎر و ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ ۱۱
ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .آﯾﮥ » :۱۷ﺷﻤﺎ ﻧﻪ از ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺗﺮی
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ «.آﯾﮥ » :۱۸زﯾﺮا ،اوﻻً ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﻘﺎﻗﻬﺎ روی ﻣﯽدﻫﺪ «.آﯾﮥ :۲۰
»ﭘﺲ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮرده ﺷﻮد «.آﯾﮥ » :۳۳ﭼﻮن ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮردن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ،
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ «.آﯾﮥ » :۳۴اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ«.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺮﻧﺘﺲ ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺷﺎم روزاﻧﻪﺷﺎن ﯾﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن آن آﯾﯿﻦ را ﮐﻢارزش و ﺣﻘﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﭘﻮﻟﺲ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺎم ﺧﻮد را در ﻣﻨﺎزﻟﺸﺎن ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ را ﺑﻪﺟﺎ آورﻧﺪ.
ﺑﻪ واژۀ »ﮐﻠﯿﺴﺎ« در آﯾﮥ  ۱۸ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ» :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ «.ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﯿﺮوان
ﻋﯿﺴﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺘﻬﺎ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن و اﻣﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان و رﺿﺎﻣﻨﺪی ِ روح و ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

۲

 .۳ﺟﻨﺒﮥ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽِ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑ ّﺎﻧﯽ

ﺟﻨﺒﮥ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽِ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﻏﺬا را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺶﻏﺬا و ﭘﺲﻏﺬا ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎده اﺳﺖ :ﺧﻮردن ﻧﺎن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭘﯿﺎﻟﻪ .آﯾﺎت » :۲۵-۲۳ﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻦ ﮐﻪ

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺎره ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎری ِ ﻣﻦ ﺑﻪﺟﺎ آرﯾﺪ؛و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ در ﺧﻮن ﻣﻦ.
ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎری ِ ﻣﻦ ﺑﮑﻨﯿﺪ«.
درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺼﺎً ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺘﮥ ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﺧﺎص
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﯿﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ،ﻣﺮﻗﺲ و ﻟﻮﻗﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ از ﻣﯿﻮۀ ﻣﻮ دﯾﮕﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻠﮑﻮت ﭘﺪر ِ ﺧﻮد ﺗﺎزه آﺷﺎﻣﻢ« )ﻣﺘﯽ ۲۹:۲۶؛ ﻣﺮﻗﺲ ۲۵:۱۴؛ ﻟﻮﻗﺎ  .(۱۸:۲۲ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
»ﻣﯿﻮۀ ﻣﻮ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺮاب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ آب اﻧﮕﻮر ﺳﺎده .ﻧﮑﺘﻪای در
اﯾﻦ آﯾﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺷﻮﺧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه و ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﻮراﮐﯽ دﯾﮕﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﻧﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ .آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ارزش و اﻫﻤﯿﺘﺶ ﺑﻪﺟﺎ آورﯾﻢ.
ت ﺑﺮﮔﺰاری آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در ﺑﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎ ِ
ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ آن را ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اوﻟﯿﻦ
ﯾﮏﺷﻨﺒﮥ ﻫﺮ ﻣﺎه اﯾﻦ آﯾﯿﻨﺮا ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ،ﻣﺎ در ﻣﻮرد دﻓﻌﺎت ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ آﯾﯿﻦ از آزادی ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ ،وﻟﯽ دو ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  (۱در ﻣﻮﻋﻈﮥ ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺷﻤﺎرد؟ ﺣﺎل ،ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﻫﻤﯿﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ؟  (۲ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارزش آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ را اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽﺣﺲ و ﺑﯽﺧﯿﺎل ﻧﺸﻮﯾﻢ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻮردﺷﺎن ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺟﻨﺒﮥ ذﻫﻨﯽِ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ذﻫﻨﺸﺎن را ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﮐﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽِ او ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدن

ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﯾﺎت  ۲۴و » :۲۵اﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎری ِ ﻣﻦ ﺑﻪﺟﺎ آرﯾﺪ «.در ﻟﺤﻈﮥ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ،ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽِ ﻋﺸﺎی

رﺑّﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ »ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ« و اﯾﻦ ﯾﺎدآوری ﺟﻨﺒﮥ ذﻫﻨﯽِ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮد و از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﮐﺎرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد.

آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﯾﺎدآوری ِ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺮام و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺒﺶ »ﻋﺼﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﻮ اِﯾﺞ« ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺿﻤﯿﺮ درون ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﯾﺸﻪ دارد.
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .او دارای ﺟﺴﻢ ﺑﻮد و ﻗﻠﺒﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﭘﻮﺳﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺧﻤﯽ
ﺷﺪن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯽﮐﺮد .او ﭘﯿﺶ روی ﻫﻤﮕﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ،ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ روﻣﯿﺎن ﺟﺎن داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد از ﻏﻀﺐ ﺧﺪا رﻫﺎﯾﯽ
ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ روﯾﺪادی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.

۳

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﻨﺒﮥ ذﻫﻨﯽِ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدآوری اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﯿﺎﻻت و ﺗﺼﻮرات ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاب و روﯾﺎ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﻠﻮل روح ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﯿﺪن و
ﻧﻪ ﺑﺮ ذﻫﻦ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن .در آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ و ذﻫﻨﻤﺎن را ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ و آﻧﭽﻪ در
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس از او ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ :ﻧﺎن و ﭘﯿﺎﻟﻪ ،ﺑﺪن و ﺧﻮن،
اﻋﺪام و ﻣﺮگ.
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ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ ،اﮔﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻮد اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺑﻪﺟﺎ آورد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﻮرد ،ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد آورد .در ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ ،ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺎﺳﺎ ً روﺣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺎ
اﯾﻨﺠﺎ ،آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ آن را ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺑﻪ ﯾﺎدآوردن ﺑﺎﯾﺪ روی
دﻫﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران و ﺷﯿﻄﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﮥ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪای ﻣﻬﻢ از اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎﻣﮥ رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻤﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺟﻊ آن را از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ:
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﺟﺎی آورﻧﺪ ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺪن و ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
واﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن از ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﺮﮔﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و در ﻓﯿﺾ رﺷﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺑﺎور از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ »در ﺑﺪن و ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ،ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ  . . .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن «.رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
ﭘﯿﺸﯿﻦ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ آﯾﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده را
 ،۱۸-۱۶:۱۰ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺼﻞ
ِ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ واژۀ »ﺷﺮاﮐﺖ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟
ﭘﯿﺎﻟﮥ ﺑﺮﮐﺖ ،ﮐﻪ آن را ﺗﺒ ّﺮک ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،آﯾﺎ ﺷﺮاﮐﺖ در ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﺷﺮاﮐﺖ در ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯽ؟ زﯾﺮا
ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن
اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ! آﯾﺎ
ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ ﯾﮏ ﻧﺎن و ﯾﮏﺗﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﯾﮏ ﻧﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
ِ
ِ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟

ﭼﯿﺰی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﯾﺎدآوری ِ ﺻﺮف وﺟﻮد دارد .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و او را ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﻮد

ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،در ﺑﺪن و ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺮاﮐﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران واﻗﻌﺎ ً ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺪن و ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدن در ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺮاﮐﺖ روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺪن و ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎن
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ،ﺳﺮﻧﺦ در آﯾﮥ  ۱۸اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ واژهای را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﯾﮥ  ۱۶ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ
اﯾﯿﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ! آﯾﺎ
ِ
ﺑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﮥ  ۱۸اﯾﻦ ﺷﺮاﮐﺖ را ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» :اﺳﺮ ِ
ﺷﺮﯾﮏ ]واژهای ﻣﺸﺎﺑﻪ[ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟« ﺳﻬﯿﻢﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺷﺮاﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮑﺎن در ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه روی ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ در ﺑﺮﮐﺎت آن ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﻧﻬﺎ از ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢﺷﺪه ﺑﺎ او ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ درک رﺳﯿﺪهام ﮐﻪ آﯾﺎت  ۱۶و  ۱۷اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎن را ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ و ﭘﯿﺎﻟﻪ را
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﻢ ،در اﺻﻞ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﯽ ،ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ،ﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ روی

۴

داد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن رﺑﻂ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا در ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺳﺖ از ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن
ﺧﻮﻧﺶ و ﺑﺎ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ )ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺧﺪا،
ﺷﺎدی در ﻣﺴﯿﺢ ،اﻣﯿﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ،آزادی از ﺗﺮس ،اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در آﺷﻔﺘﮕﯿﻬﺎ و ﺳﺮ در ﮔﻤﯽﻫﺎ ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ از
ﺑﯿﻤﺎری ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ( .وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ،وﻗﺘﯽ ﺧﻮﻧﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺪﻧﺶ ﭘﺎره ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ
را ﭼﺸﯿﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪ ،ﻫﻤﮥ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭼﻨﺪان ﮐﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ در او ﺑﻠﯽ اﺳﺖ« )دوم
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۲۰:۱ﻫﺮ ﻫﺪﯾﮥ ﺧﺪا و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺎدیﺑﺨﺶ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻟﮥ ﺑﺮﮐﺖ ،ﮐﻪ آن را
ﺗﺒ ّﺮک ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،آﯾﺎ ﺷﺮاﮐﺖ در ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﺷﺮاﮐﺖ در ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯽ؟« ،ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﺮﮐﺖ روﺣﺎﻧﯿﯽ را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن و ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاری ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﯿﻄﺎن .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﺪا .وﻗﺘﯽ آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ را
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻤﮥ آن وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪهاﻧﺪ.

 .۶ﺟﺪﯾﺘﯽ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑ ّﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﭘﺎﮐﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﭘﯿﻐﺎﻣﻢ را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۱ﻣﺒﺤﺚ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .او ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ
اﮔﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻟﯽ ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﯽﺣﺲ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎراﻧﻪ در آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﺪی ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ روی داد را
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ؛ ﺑﻠﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺘﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﭘﺪراﻧﮥ ﺧﺪا.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرد و ﭘﯿﺎﻟﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﻮﺷﺪ ]ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﯾﮥ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و آن را ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺸﻤﺮد[
ﻣﺠﺮم ﺑﺪن و ﺧﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ ]ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن روی ﮔﺮداﻧﺪه ،و ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ[ و ﺑﺪﯾﻦﻃﺮز از آن ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد و از آن ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﺷﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ﻓﺘﻮای ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ]ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎن ﯾﮏ
ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﺪهای در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺮﻧﺘﺲ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ[ ]و ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ [:از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﻤﺎ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺮﯾﺾاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ]ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،آﯾﮥ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ[ .اﻣﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻟﮑﻦ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ]ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻌﯿﻔﻨﺪ ،و ﺑﯿﻤﺎرﻧﺪ؛ و در
ﺣﺎل ﻣﺮﮔﻨﺪ[ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد ]ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮوﯾﻢ[.

آﯾﯿﻦ ﻋﺸﺎی رﺑّﺎﻧﯽ را ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﻨﮕﺎرﯾﺪ .اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
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