ﻓﺨﺮ ﻧﻤﻮدن ﻓﻘﻂ در ﺻﻠﯿﺐ
ﻏﻼﻃﯿﺎن ۱۴:۶
ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ﺟﺰ از ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ.

ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺴﺎﯾﻞ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در دﻧﯿﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورﯾﺪ .وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ از اﻧﺪک اﻣﻮری ﻣﻬﻢ
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای آن داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺎن دﻫﯿﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﺎ در ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ از آن
دﺳﺘﻪ اﻓﺮادی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺪک اﻣﻮری ﺑﺲ ﻣﻬﻢ ﭼﯿﺮهدﺳﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮجﻣﺎﻧﻨﺪ آب را ﺑﻪ اﻣﻮاﺟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺗﺎ ﻗﺮﻧﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی و ﺗﺎ اﺑﺪﯾﺖ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﻧﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮش ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮشﭼﻬﺮه ﯾﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺴﯿﺎر واﻻﺗﺒﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ در ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺪک اﻣﻮری ﻋﻈﯿﻢ ،ﭘﺮﺷﮑﻮه ،ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ ،ﺳﺎده و ﭘﺮﺟﻼل آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن اﻣﻮر در دﻟﺘﺎن آﺗﺶ اﻓﺮوزﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻣﺮی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﭘﺪﯾﺪ آورﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮدم دوﺳﺘﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ ،راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﻤﺴﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎادب ،ﺧﻮدروﯾﯽ زﯾﺒﺎ ،ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﮥ ﻃﻮﻻﻧﯽ،
ﺷﻤﺎری دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب ،دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آرام و ﻣﺮﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﺧﺮت و ﺟﻬﻨﻤﯽ ﻫﻢ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﻬﺎ را
)ﻣﻨﻬﺎی ﺧﺪا( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،راﺿﯽ و ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ وﻗﻮع ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ،ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﻢ روﺑﯽ اِﻟﯿﺴﻮن و ﻟﻮرا اِدواردز ،ﻫﺮ دو ،ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﺮون از دﺳﺖ دادﻧﺪ .روﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﺳﻦ
داﺷﺖ و ﻫﻤﮥ ﻋﻤﺮش ﻣﺠﺮد ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﯽاش را وﻗﻒ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .آن اﻣﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان،
ﺑﯿﻤﺎران و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﻟﻮرا ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻮهزن و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺸﺘﺎدﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺷﺎدوش روﺑﯽ در ﮐﺎﻣﺮون
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .در ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﮥ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮدروﯾﺸﺎن ﺑﻪ دره ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ دو در دَم ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل،
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ؟ روﯾﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ دو ﺗﻦ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻤﻨﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ رﻫﺴﭙﺎر ﻫﻼﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﯽﺳﺮ و ﺻﺪا ،ﺑﺮای ﺟﻼل ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،دو دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،ﻫﻤﮥ ﻫﻤﺘﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﺗﺒﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﯾﺎ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﺧﯿﺮ .آن ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻼل اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ .از ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﮥ »رﯾﺪرز داﯾﺠﺴﺖ« )ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل  ،۲۰۰۰ﺻﻔﺤﮥ  (۹۸ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻓﺎﺟﻌﻪ را
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﻢ» :ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺎب و ﭘِﻨﯽ در ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ  . . .زودﺗﺮ از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آن زﻣﺎن ،ﺑﺎب

ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪﺳﺎﻟﻪ و ﭘِﻨﯽ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن در ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻧﺘﺎ ﮔﻮردا در اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﮐﺸﺘﯽ ﺳﯿﺎﺣﺘﯽِ ﺧﻮد ،ﺑﻪ
درازای ﺳﯽ ﻓﻮت ،ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ﮔﺮدش ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،ﺳﺎﻓﺖﺑﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺻﺪﻓﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽﺷﺎن ﺧﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ «.اﯾﻦ روﯾﺎی

اﻫﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﻓﺮﺻﺘﺶ را دارﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﺘﺎن ﺟﻮاﺑﮕﻮ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ» :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺻﺪﻓﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهام .ﺻﺪﻓﻬﺎی ﻣﻦ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ «.اﯾﻦ

۱

ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ .اﻣﺮوزه ،ﻣﺮدم ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر را ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﭼﻬﻞ
دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻦ روﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯿﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﺳﺖ .ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺰرگ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻋﻤﺮش را در ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﺻﺮف ﻧﻤﻮد .او ﯾﮏ روﯾﺎ داﺷﺖ و ﻫﻤﮥ دﻏﺪﻏﻪاش آن روﯾﺎ ﺑﻮد» :ﻣﻮﻋﻈﮥ اﻧﺠﯿﻞ« .در ﻫﻤﮥ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮐﻮدﮐﯽام ،ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ در
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻨﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ روز ﺑﻪ آن ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدهام،
ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ روی آن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻘﻂ آن ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ«.
ﺣﺎل ،در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﭘﺪر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .اﮐﻨﻮن ،ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽام را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻢ .ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ دارم :ﮐﺎرﺳﺘِﻦ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ،آﺑﺮاﻫﺎم ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺎرﻧﺎﺑﺎس ﻫﻔﺪهﺳﺎﻟﻪ ،و ﻃﻠﯿﺘﺎ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ .در اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎ ،ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ آرزوﻣﻨﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﺎﻟﻐﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﻣﻬﻠﮏ و ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺪر ﻧﺪﻫﻨﺪ.

ﺗﻤﻨﺎی ﭘﺪری دﻟﺴﻮز
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﭘﺪر از ﺷﻤﺎ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ
روﯾﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارم و روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارد در ﺳﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺪری ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن روﯾﺎ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ روﯾﺎﯾﺶ
ﻫﻤﻪ در ﭘﻮل و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ را دارم :ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺑﺮای اﻣﺮی ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺮای اﺑﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.
اﯾﻦ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را ﺑﺪون ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﭘﯿﺶ ﻣﺒﺮﯾﺪ.
اﺷﺘﯿﺎق ﺳﺎل  «۱۹۹۹و »ﯾﮏ روز« را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪام اﯾﻦ
اﺷﺘﯿﺎق ﺳﺎل  «۱۹۹۸و »ﺷﻮر و
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ روﯾﺎ و ﻫﺪف ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی »ﺷﻮر و
ِ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ » «۲۶۸ﻫﺪفِ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺷﻌﯿﺎ  ۸:۲۶ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭘﺲ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻃﺮﯾﻖ داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ را ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ و ﺟﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ و ذﮐﺮ ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ «.ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺴﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎن ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎن
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ،ﻧﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺘﻤﺎن ﺑﺪارﻧﺪ ﯾﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای ﺳﺎﻓﺖﺑﺎل و ﺻﺪﻓﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای
اﻣﺮی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮﺑﻬﺎ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ راﺿﯽﮐﻨﻨﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای ﻧﺎم ﺧﺪا و ﺟﻼل ﺧﺪا» .ﺟﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ
و ذﮐﺮ ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻨﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و آرزوﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺶ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ را در ﻫﻤﮕﺎن ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ وﺟﺪ و ﺷﺎدی اﻣﺘﻬﺎ ﮔﺮدد«.
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﯾﯽ ﮔﯿﮕْﻠﯿﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑِﺖ ﻣﻮر ﯾﺎ وودی ﺑﺎﭼﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ(.

ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و آن را ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و راﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای آن زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای
آن ﺟﺎن دﻫﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺲ
در زﻧﺪﮔﯽاش ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻃﻊ و ﻣﺼﻤﻢ روﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ روﯾﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

۲

اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن » :۲۴:۲۰اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯽﺷﻤﺎرم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻤﯽدارم ﺗﺎ دور ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﻢ و آن ﺧﺪﻣﺘﯽ
را ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪام ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺷﻬﺎدت دﻫﻢ«.
ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺲ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ :دور ﺧﻮد و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪام را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﻢ.
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن » :۸-۷:۳اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺳﻮد ﻣﯽﺑﻮد آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ زﯾﺎن داﻧﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد،
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،زﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را زﯾﺎن ﮐﺮدم و ﻓﻀﻠﻪ ﺷﻤﺮدم ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ را درﯾﺎﺑﻢ«.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﺑﺰاری در دﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق
ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ را در ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺪار ﮐﻨﻢ ،ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮاب و روﯾﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﭼﯿﺰ آزاد و رﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را رﻫﺴﭙﺎر دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط
دﻧﯿﺎ ﺳﺎزد؟

آﯾﻪای ﮐﻠﯿﺪی
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ آﯾﻪ از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﻌﻄﻮف دار ،آﯾﻪای ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﺮا ﭘﻮﻟﺲ در آن آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ آﯾﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن  ۱۴:۶اﺳﺖ» :ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ﺟﺰ از ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ و
ﻣﻦ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ«.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﻓﻘﻂ در ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎوری ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ در ﺻﻠﯿﺐ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﯿﺪ .واژۀ »ﻓﺨﺮ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪن« ﯾﺎ »ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدن« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد .ﻓﻘﻂ در ﺻﻠﯿﺐ
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ وﺟﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﻓﻘﻂ در ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻤﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺨﺮ و وﺟﺪ و ﺷﺎدی
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن وﺟﺪ
و ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه اﺳﺖ.
 (۱ﯾﮏ دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﻓﻘﻂ در ﺻﻨﺪﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻓﻘﻂ در اﺗﺎق ﮔﺎز وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻓﻘﻂ در آﻣﭙﻮل ﻣﺮگ ﺷﺎدی
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻓﺨﺮ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﺎدی و ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺟﺪﺗﺎن ﻃﻨﺎب دار ﺑﺎﺷﺪ» .ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ﺟﺰ از ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ« .ﻣﯿﺨﮑﻮب ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و زﺟﺮآورﺗﺮﯾﻦ روﺷﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮای اﻋﺪام ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن
ﺗﺎب ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﺶ را ﻧﻤﯽداﺷﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﯽﺷﮏ ،ﺟﯿﻎ ﻣﯽزدﯾﺪ ،ﻣﻮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﺪ و
ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ و ﻣﺨﻮف ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ِ
ﺟﺎﻣﻪ ﻣﯽدرﯾﺪﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 (۲ﮔﻔﺘﮥ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻓﺨﺮ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن و ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺟﺪ و ﺷﺎدیﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ» .ﺣﺎﺷﺎ
از ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ﺟﺰ از ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ«.
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟ واﻗﻌﺎً؟ در ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻓﺨﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ در ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ وﺟﺪ ﻧﯿﺎﯾﯿﻢ؟ در ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺮگ
ﻋﯿﺴﯽ ،ﺷﺎدی ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﻢ؟
آﯾﺎ ﭘﻮﻟﺲ در ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد؟
۳

ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در ﺳﺎﯾﺮ آﯾﺎت واژﮔﺎن »ﻓﺨﺮ« ﯾﺎ »وﺟﺪ« را در اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد؟ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:
روﻣﯿﺎن » :۲:۵ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ«.
روﻣﯿﺎن » :۳:۵در ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺒﺮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺒﺮ اﻣﺘﺤﺎن را و اﻣﺘﺤﺎن اﻣﯿﺪ را«.
دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن » :۹:۱۲ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﺎدی ِ ﺑﺴﯿﺎر ،از ﺿﻌﻔﻬﺎی ﺧﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن » :۱۹:۲ﭼﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ و ُﺳﺮور و ﺗﺎج ﻓﺨﺮ ﻣﺎ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟«
ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻓﺨﺮ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﺰ از ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ« ﻓﺨﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ دوﭘﻬﻠﻮ ﺣﺮف زدن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ﺧﯿﺮ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻤﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ وﺟﺪ و ﺷﺎدی و ﻓﺨﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدن در ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
رﯾﺸﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻓﺨﺮ و وﺟﺪ و ﺷﺎدی در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺨﺮ و وﺟﺪ و ﺷﺎدی در ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺟﻼل
ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ و ﺟﻔﺎﻫﺎ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ،ﺑﺎﯾﺪ در
ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در ﺿﻌﻔﻬﺎﯾﺘﺎن ﯾﺎ در ﻗﻮم ﺧﺪا وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﭼﺮا ﻓﺨﺮ ﻧﻤﻮدن ﻓﻘﻂ در ﺻﻠﯿﺐ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ؟
ﭼﺮا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و در واﻗﻊ ﻫﺮ ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
آن ﻣﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎن ﻧﻤﯽداد ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ داوری در اﻧﺘﻈﺎر ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻧﻤﯽﺑﻮد .ﺑﺪون ﺻﻠﯿﺐ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ،از ِ
ﻣﺴﯿﺢ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ وﺟﻮد دارد و ﺑﺲ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺎن را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ
ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ در ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ .از اﯾﻦرو ،در ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﻠﯿﺐ ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ
ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﺸﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ را آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﺪادهاﯾﻢ و از ﺻﻠﯿﺒﺶ ﺳﯿﺮاب ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درک ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ،ﻫﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﻫﺮ ﺑﺪی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪان رﺳﺘﮕﺎرش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﺸﺖ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺻﺮﻓﺎ ً از ﻧﻌﻤﺖ ﺣﯿﺎت ،ﻧﻌﻤﺖ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪن ،ﻧﻌﻤﺖ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ،ﻧﻌﻤﺖ دوﺳﺘﯿﻬﺎ و از ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻖ
ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ ذرهای ﻫﻢ ﻻﯾﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
 (۱ﻣﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﯿﻢ و ﺧﺎﻟﻘﻤﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪای ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻧﻪ ﺣﯿﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .او ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،او
ﻣﯽﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ روا ﻧﻤﯽدارد.

۴

 (۲ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﻤﺎن ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ از ﺟﻼل ﺧﺪا ﻗﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ .ﻣﺎ او را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،از او ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ و از ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ او ﻗﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ .از اﯾﻦرو ،ﻏﻀﺐ ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺟﺰ داوری ﺳﺰاوار ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﻧَﻔَﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻤﺎن ﻣﯽﺗﭙﺪ ،ﻫﺮ روز ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻤﺎن ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ،
ﻫﺪﯾﮥ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ آن ﻫﺪﯾﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺳﺰاوار داوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ؟ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آن ﺑﻬﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ؟ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮدش ﺑﻬﺎﯾﺸﺎن را
ﭘﺮداﺧﺖ.

ﭼﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؟
ﻫﺮ ﺑﺮﮐﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﻫﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ِ
ﻣﺼﻠﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻔﺘﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﺳﺎﻧﺤﮥ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺧﻮدروی دوج ﻣﺪل اﺳﭙﯿﺮﯾﺖ  ۱۹۹۱ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻞ از دﺳﺖ دادﯾﻢ،
اﻣﺎ در آن ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺴﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ در آن اﯾﻤﻦ ﻣﺎﻧﺪن وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻣﻦ در آن ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﮐﺴﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪ؟ اﯾﻦ
ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺎ ﻻﯾﻘﺶ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ و ﺑﺪون ﻣﺴﯿﺢ ﻃﺒﻌﺎ ً ﻓﺮزﻧﺪان ﻏﻀﺒﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ از
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﯾﮥ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﯿﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد و
ﻏﻀﺐ ﺧﺪا را از ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻓﯿﺾ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﺪا را ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻻﯾﻘﺶ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ از اﯾﻨﮑﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻢ ،در واﻗﻊ ،در ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻢ.
و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای آن ﺧﻮدرو ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺴﺮم ،ﻧﻮﺋﻞ ،ﺑﺎ آن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ آﯾﻮوا رﻓﺖ و ﯾﮏ ﺷﻮروﻟﺖ
ﻣﺪل ﻟﻮﻣﯿﻨﺎی  ۱۹۹۲ﺧﺮﯾﺪ و در ﺟﺎدهای ﺑﺮﻓﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ .ﺣﺎل ،ﻣﺎ دوﺑﺎره ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻦ در ﻓﯿﺾ
اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰ ِ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮدروﯾﺘﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺴﺎرت ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮدروﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺳﺮ ﻓﺮود ﻣﯽآورم و در رﺣﻤﺘﻬﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﺎدی و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ
رﺣﻤﺘﻬﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ،آن رﺣﻤﺘﻬﺎ از ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺟﺪا از ﺻﻠﯿﺐ،
ﻓﻘﻂ داوری وﺟﻮد دارد و ﺑﺲ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪ از ﺻﺒﺮ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻫﻤﮥ آن رﺣﻤﺘﻬﺎ در ﺧﺪﻣﺖ داوری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن داوری ﺷﺪت ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﻫﺪﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﻮدﻧﻬﺎ و ﻫﻤﮥ وﺟﺪ و ﺷﺎدﯾﻬﺎ ﻓﺨﺮ در ﺻﻠﯿﺒﻨﺪ.
وای ﺑﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻣﻦ در ﻫﺮ ﺑﺮﮐﺘﯽ وﺟﺪ و ﺷﺎدی در ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ را ﺟﻼل دﻫﺪ .ﻫﺪف ﺧﺪا از ﺻﻠﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ در ﻏﻼﻃﯿﺎن
 ۱۴:۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ﺟﺰ از ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ« ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارادۀ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺻﻠﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﯿﺢِ ﻣﺼﻠﻮب ﻓﺨﺮ ﻣﺎ ،وﺟﺪ ﻣﺎ ،ﺷﺎدی ﻣﺎ و ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن و
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﯿﺢ ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد و از او ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدد.

۵

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮای وﺟﺪ و ﺷﺎدی
اﮐﻨﻮن ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻫﺪف ﺧﺪا در ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺴﯿﺢ ِ ﻣﺼﻠﻮب« ﺑﺮای ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد و ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ،

ﭘﺲ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ ،آن ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ او اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻌﻠﯿﻢ داد
ﮐﻪ ﻫﺪف ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ وﺟﺪ و ﺷﺎدی در ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده
ﺷﻮد.
و ﮐﺎر ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺟﻼل دﻫﻢ و آنﮔﺎه ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺸﺎن ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻼل دﻫﯿﺪ .ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﺪ و ﺷﺎدی در ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺰ در ﺻﻠﯿﺐ در
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی وﺟﺪ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﯾﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺻﻠﯿﺐ زاﻧﻮ زده ،ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود آوردهاﯾﻢ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ» :ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ« .ﺗﻌﻠﯿﻢ درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ روی داد ﺑﻪ وﺟﺪ و ﺷﺎدی در ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ اداﻣﮥ آﯾﮥ  ۱۴ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ» :ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ﺟﺰ از ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ و
ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﯾﺎ آﯾﮥ  ۱۴ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﻣﻦ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ« .ﻓﺨﺮ ﻧﻤﻮدن در ﺻﻠﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ّ
دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪهام .دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺮده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻣﺮدهام .ﭼﺮا؟ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺼﻠﻮب
ﮔﺸﺘﻪام .آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﻗﺮار دارﯾﻢ ،ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺻﻠﯿﺐ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و در ﺻﻠﯿﺐ وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺸﺘﯿﺪ؟
ﺣﺎل ،ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺸﺘﯿﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿﺎن  ۲۰:۲ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ» :ﺑﺎ
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪهام ،وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺤﺎل در ﺟﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ
اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ داد «.وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮد ،ﻣﺎ ﻣﺮدﯾﻢ .ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮﺷﮑﻮه ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ
ِ
آن وی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ در او ﻣﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ او ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،ﻣﺮگ او ،ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ او ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ،ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ِ
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺮگ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ» :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ «.ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن روی داده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن  ۲۰:۲و  ۱۴:۶در
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن روی داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﻪ
ِ

ﻧﻤﻮدن ﺧﺪا در ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮﯾﻢ و آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،در او و در ﭘﺴﺮش و در ﺻﻠﯿﺐ ،وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﭘﺲ دوﺑﺎره رﺳﺎﻟﮥ ﻏﻼﻃﯿﺎن  ۲۰:۲را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺮدهاﯾﻢ ﻫﻢ زﻧﺪهاﯾﻢ» .ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪهام ]ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﺮدهام و ﭘﻮﻟﺲ اداﻣﻪ
ﻣﻦ ﺳﺮﮐﺶ و
ﻣﯽدﻫﺪ[ ،وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ]ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺮدهام ،ﯾﻌﻨﯽ آن ِ
ﻣﻦ« ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،آن
ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﻣﺮده اﺳﺖ و ﭘﻮﻟﺲ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ[ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺤﺎل در ﺟﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ]ﭘﺲ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ زﻧﺪهام ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎن » ِ

ﻣﻦ« ﺗﺎزهای
»ﻣﻨﯽ« ﮐﻪ ﻣﺮد[ ﺑﻪ
ِ
اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ داد «.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ» ،ﻣﻨﯽ« ﮐﻪ زﻧﺪهام » ِ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ .آن ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آن اﯾﻤﺎﻧﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آن اﻧﺴﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴﯽ،
ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺟﺎن داد.

۶

آن ﻣﻦ ﺷﻮد؟« ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ در ﻏﻼﻃﯿﺎن  ۲۰:۲و در واژﮔﺎﻧﯽ
و اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ »ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم؟ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ِ
اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ «.ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ .ﺧﺪا ،ﺑﻪ واﺳﻄﮥ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» .زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ
ِ
اﯾﻤﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ او
ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ و ﺣﯿﺎت او ﺣﯿﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺣﺎل ،ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن  ۱۴:۶رﺑﻂ دﻫﯿﻢ» :ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ﺟﺰ از ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او دﻧﯿﺎ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ« .ﺟﺰ در ﺻﻠﯿﺐ ،در ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻓﺨﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ.

از اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن ﺻﻠﯿﺐﻣﺤﻮر ﺷﺪن
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﻨﺎن از اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن ﺻﻠﯿﺐﻣﺤﻮر ﺷﻮم ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ وﺟﺪ و ﺷﺎدی در دل دارم ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺎزﮔﺮدد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
درک ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮگ او ﺗﺄﺛﯿﺮش را در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﭘﻮﻟﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آن ﻣﺮگْ ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ و ﻣﺮگ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ وﻗﺘﯽ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺎن را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،اﺳﺎرﺗﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و آن ﮔﯿﺮاﯾﯽ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺮه ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺎزه ﻫﺴﺘﯿﺪ و دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺎزه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ آﯾﮥ  ۱۵ﺷﻤﺎ »ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎزه« ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺮده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎی ﺗﺎزه ﺣﯿﺎت دارد .اﯾﻦ ﺷﻤﺎی ﺗﺎزه ﺷﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن زﯾﺴﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﯾﻤﺎن وﺟﺪ و ﺷﺎدیاش در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺴﯿﺢ ِ ﻣﺼﻠﻮب وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺻﻠﯿﺐﻣﺤﻮر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ» :ﻣﻦ ﻓﺨﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺟﺰ در ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ« .دﻧﯿﺎ
دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .دﻧﯿﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺣﯿﺎت ﻣﻦ و ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﻦ و ﺷﺎدی ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺣﯿﺎت ﻣﻦ و ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﻦ و
ﺷﺎدی ﻣﻦ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن در ﺣﺎدﺛﮥ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭼﻄﻮر؟ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭼﻄﻮر؟ ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدی؟ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ رﺑﻂ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﭘﺲ
آﯾﺎ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻣﺮده ﻫﺴﺘﯽ؟
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻢ .زﯾﺮا ﻣﺮده ﺑﻮدن ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎرج ﺷﺪن از دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﻋﺎری از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮب ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺪ )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۵:۲؛ اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  .(۳:۴ﻣﺮده ﺑﻮدن ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺬت ﺟﺎﯾﺰ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﺪ .آن ﮔﻮاه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻬﺎی آن ﺧﻮﺷﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آن را ﺑﺎ
ﺧﻮن ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آن ﻟﺬت ﻣﺠﺎز ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺨﺮ ﻧﻤﻮدن در ﺻﻠﯿﺐ .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﮥ ﺧﺸﻨﻮدی و رﺿﺎﻣﻨﺪی ِ ﻣﺎ در ﭘﻮل ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﻮد
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ِ ﻣﺼﻠﻮب ،ﮐﻪ ﻋﻄﺎﮐﻨﻨﺪۀ آن ﭘﻮل اﺳﺖ ،آنﮔﺎه ،ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮدهاﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و
ﺑﻮدن آن ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺮده اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﯿﺢ ِ ﻣﺼﻠﻮب ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ آن را در ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﻮی
ِ
اﯾﻦ ﻫﺪفِ ﺗﻌﻠﯿﻢ در ﺧﺼﻮص وﺟﺪ و ﺷﺎدی در ﺻﻠﯿﺐ اﺳﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ ِ ﻣﺼﻠﻮب زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺮای

ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ روﯾﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺮای
ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﻢ.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
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