ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﻋﻼن ﯾﺎ ﯾﮏ دﻋﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .آن ﻧﮑﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﻋﻼن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» :در ﺷﺎﮔﺮدﺳﺎزی
ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺟﺰء ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺷﻐﻠﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ «.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ از ﻋﯿﺴﯽ در
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﻐﻠﺘﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوز را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ دﻋﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ،
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :ﭘﺪر ،ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ را ﻓﯿﺾ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ در ﮐﺎرﻣﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻓﯿﺾ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑﻂ ﮐﺎریﻣﺎن ﻣﻄﯿﻊ
اﺣﮑﺎم ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ «.اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۲۴-۱۷:۷ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزم .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺮﻧﺘﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺒﻮد اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻋﺎدی ِ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ،۷اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ ۳
ﭼﻨﺎن رﺳﺎ و ﭘﺮﻃﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎت  ۱۶-۱۲ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ – ﯾﺎ
زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ – ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﺮد؟ آﯾﺎ آن ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪار اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﮕﺎه دارد؟ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ
ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎن راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ازدواج را ﮐﻪ ﺧﺪا از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل در آﯾﺎت  ۱۲و  ۱۳اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﯾﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار
اﺳﺖ ﺷﺮﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﺪارش را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﺪار زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،آنﮔﺎه ،ﺷﺮﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ در آن راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ رواﺑﻄﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن
رواﺑﻂ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ .زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ دﻋﺎ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ،و ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ آرزوﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد .اﻣﺎ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ  ۳۴:۱۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ و
ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽِ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﯽاﯾﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﻣﺮﻫﻤﯽ آرامﺑﺨﺶ و ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪه ﺳﺎزد ،آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از

اﯾﻦرو ،اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :در رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و در ﭘﯽ اﯾﻦ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آن راﺑﻄﻪﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﯿﺪ .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﯽاﯾﻤﺎن ،ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ از اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،راﺑﻄﮥ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺗﺎن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﺮ ﻫﻢ زد ،آنﮔﺎه ،ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن
راﺑﻄﻪ را ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﻤﺎﻧﺪاری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽاش ﮐﻪ راﺑﻄﻪ را ﺑﺮ ﻫﻢ زده اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎن در اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱۷:۷ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﭘﻮﻟﺲ اﺻﻮﻟﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺣﺎل ،آن اﺻﻞ را در ﺧﺼﻮص دو راﺑﻄﮥ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ آﯾﺎت
 ۲۴-۱۷:۷از رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﺑﮑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻫﻤﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﻧﮕﺮدد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﻣﺨﺘﻮن ﻧﺸﻮد .ﺧﺘﻨﻪ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ اﻣﺮﻫﺎی ﺧﺪا .ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﮔﺮ در ﻏﻼﻣﯽ
۱

ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪی ،ﺗﻮ را ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آزاد ﺷﻮی آن را اوﻻﺗﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻦ )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آزاد ﺷﻮی ،اﻣﺎ
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎن( .زﯾﺮا ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آزاد ِ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ آزاد ،ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ،
ﻏﻼم ِ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪﯾﺪ ،ﻏﻼم اﻧﺴﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ .ای ﺑﺮادران ،ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ،ﻧﺰد ﺧﺪا
ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﭘﻮﻟﺲ آن اﺻﻠﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ازدواج ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺑﻮد ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ آﯾﮥ  ۱۷ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ» :ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﺑﮑﻨﺪ «.ﺳﭙﺲ آﯾﮥ
» :۲۰ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ «.ﺳﭙﺲ آﯾﮥ » :۲۴ای ﺑﺮادران ،ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
در آن ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻤﺎﻧﺪ «.اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﭘﻮﻟﺲ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺻﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او اﺳﺖ ،ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﺟﻤﻠﻪ را ﻣﺜﻞ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ )ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ دو ﻃﺒﻘﻪ( .ﻣﯿﺎن دو ﻻﯾﮥ ﺑﺎﻻ ،آﯾﮥ  ۱۸و  ۱۹ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺻﻮﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺘﻨﻪ و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺎن دو ﻻﯾﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﺎت  ۲۳-۲۱ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺻﻮﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮدﮔﯽ و آزادی
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺻﻮل را درک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻮرد واژهای ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﯿﻢ.

ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ؟
واژهای ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻤﻼت اﯾﻦ اﺻﻞ و ﻧُﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ واژۀ »ﺧﻮاﻧﺪه« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ در آﯾﮥ  ۱۷ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﺑﮑﻨﺪ« و در آﯾﮥ  ۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
در آن ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻤﺎﻧﺪ« ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽِ اﻟﻬﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ .ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن

واژۀ »ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ« ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪﻣﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﺎﺷﻢ .ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎﺷﻢ و
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ در ﻫﺸﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻧُﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ واژه را در ﺑﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮی را در ﻧﻈﺮ دارد
و ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر در آﯾﮥ  ۲۰واژۀ »ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ« را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽِ ﮐﻠﻤﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ
ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ )ﻧﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ( ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ «.واژۀ »ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ« در آﯾﮥ  ۲۰ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎم و ﺟﺎﯾﮕﺎه در زﻧﺪﮔﯽ

اﺷﺎره دارد .در اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎم و ﺟﺎﯾﮕﺎه در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽِ دﯾﮕﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا از راه ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس
آن را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ،وﻗﺘﯽ ﺧﺪا در ﭘﯿﺸﻪای ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ وی را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺧﺪا

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﻧﺠﯿﻞ روح و ﺟﺎن ﺷﺨﺺ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻓﺼﻞ  ۱و آﯾﮥ  ،۹ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺷﺮاﮐﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،آری ﻓﻘﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺑﺎ آن »ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ« ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪﻣﺎن اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن
ِ
ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻔﺎوت دارد .وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ  ۱۴:۲۲ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻃﻠﺒﯿﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن،
اﺧﻮان اﻧﺠﯿﻞ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن را در ﺑﺮ دارد و ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آن ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و
ﮐﻢ« ﺑﻪ آن ﻓﺮ
ِ
داوری را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺳﺮﺷﺎر از اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۶۵ ،۴۴:۶رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۲۴ ،۲۳:۱ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽِ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ در آن آﯾﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ِ ﻣﺼﻠﻮب وﻋﻆ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮد را ﻟﻐﺰش و اﻣﺘﻬﺎ را ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
۲

ﻟﮑﻦ دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎن را ،ﺧﻮاه ﯾﻬﻮد و ﺧﻮاه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﯿﺢ ﻗﻮت ﺧﺪا و ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ «.ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن ﻫﻤﮥ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﮥ
اﻧﺠﯿﻞ را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﮥ اﻧﺠﯿﻞ را ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻫﻤﮕﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ِ
ﻣﺼﻠﻮب اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﻨﮓ ﻟﻐﺰش و ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ،
ﻓﺮاﺧﻮان اﻧﺠﯿﻞ را ﻗﺪرت و ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﻨﺪ«.
ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن )آﻧﺎن ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﻮﺛﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ رﻫﻨﻤﻮن ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ(
ِ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ در رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۲۴ ،۲۰ ،۱۷:۷ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﻧﺰد ﺧﺪا زﯾﺴﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ :در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﮥ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻟﺤﻈﮥ اﯾﻤﺎن آوردن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
ﻗﺮار داﺷﺘﯿﺪ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭘﻮﻟﺲ در روزﮔﺎر ﺧﻮدش اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ اﺻﻞ ،اﻣﺮوز ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد .در اﯾﻦ روﻧﺪ،
دﻟﯿﻞ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽِ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﻮﻟﺲ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ اﺻﻞ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎر و ﭘﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﺘﻨﻪ و

ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ رﺑﻂ ﻣﯽدﻫﺪ .او ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﯾﻬﻮدی ﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ
ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﺷﻮﯾﺪ .ﺧﺘﻨﻪ و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ در اﺻﻞ ﻧﺸﺎﻧﮥ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻗﻮم
ﯾﻬﻮد ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﯾﺎ از اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺻﻞ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺲ ﻓﺮاﮔﯿﺮ دارد :اﮔﺮ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ

ﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ دﻟﯿﻠﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .آﯾﮥ  ،۱۹ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽِ ﮐﻠﻤﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺘﻨﻪ

ﻫﯿﭻ اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا اﺻﻞ اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﻬﻮدی ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺧﺘﻨﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ «.ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽِ ﮔﺴﺘﺮدهاش را درک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ ،رﻧﺠﯿﺪهﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ

واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﭘﻮﻟﺲ در ﺣﻔﻆ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽِ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ اﻣﺮوزی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
»ﺳﻔﯿﺪ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ،ﺳﯿﺎه زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ،ﻗﺮﻣﺰ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ،زرد زﯾﺒﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ «.اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﻔﯿﺪ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ ،ﺳﯿﺎه ﻫﯿﭻ اﺳﺖ ،ﻗﺮﻣﺰ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ ،زرد ﻫﯿﭻ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا اﺻﻞ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ «.ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻮﻟﺲ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺪ روز ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻣﺤﺘﻮای ﮔﻔﺘﺎرش از ﻧﻈﺮ اﺑﺪی اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او از اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺪاﻣﺤﻮر اﺳﺖ .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ،آری ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺪا ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود ﻣﯽآورد.
ﮐﺎﻣﻼ ً ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را درک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖﮔﺮای ﺗﺎزهای ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﻢ .ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖﮔﺮای ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺘﻨﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  .(۱:۱۵ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ «.ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖﮔﺮای ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺨﺘﻮن ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ «.اﮔﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﻣﺨﺘﻮن ﻧﺸﻮد« )آﯾﮥ  (۱۸ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎﺳﺶ ﺳﺎزش ﻧﻤﻮدنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ،از
آﻧﭽﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﻣﻘﺼﻮدش را درک ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﭘﻮﻟﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ را ﭘﺬﯾﺮا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﺷﺎن دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،از اﺻﻞ و اﺳﺎس ،ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ او ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس را ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮده

۳

ﺑﻮد )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  (۳:۱۶و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش ﮐﻪ او ﻫﻤﻪﮐﺲ را ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  (۲۲:۹ﮔﻮاه
ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ.
ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﺑﺴﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺨﺘﻮﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ،آﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﯿﺪ ﯾﺎ
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺮخﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ اﻫﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺧﻼﻗﯽِ ﺧﺪا را ﮐﻞ ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن

ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .آنﮔﺎه ،آری ،ﻓﻘﻂ آنﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ )ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ۲۵:۲اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ( و ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در
درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻓﺮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎی اﻃﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻞ ﭘﻮﻟﺲ در ﺧﺼﻮص وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻧﻪ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آن آن
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ رﺑﻂ دارﻧﺪ آزرده و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺨﺮ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و روح و ﺟﺎن و ﻓﮑﺮ و
ﺟﺴﻤﺘﺎن را وﻗﻒ اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ» :ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد را ﭼﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎ« )روﻣﯿﺎن ۱۰-۸:۱۳؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن .(۱۴:۵

اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن و ﻏﯿﺮ ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
در آﯾﺎت  ،۲۳-۲۱ﭘﻮﻟﺲ اﺻﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن و ﻏﯿﺮ ﺑﺮدﮔﺎن رﺑﻂ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﮥ  ۲۱ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ» :آﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪی ﻏﻼم ﺑﻮدی؟ ﺗﻮ را ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آزادی ﺧﻮد را
ﺑﻪ دﺳﺖ آوری ،ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻣﺪه «.ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۲۰ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺬﯾﺮش آﯾﮥ  ۲۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﮥ  ۲۰ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ «.و
آﯾﮥ » :۲۴ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻤﺎﻧﺪ «.ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ» :اﮔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آزادیات را ﺑﻪ دﺳﺖ آوری ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮ «.ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ واژﮔﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻦ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )»ﺣﺘﯽ« و »ﺑﻠﮑﻪ«( را در ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،اﮔﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد ،ﻫﺮ دو واژۀ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺸﻬﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» :آﯾﺎ در
ﻏﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪی؟ ﻧﮕﺬار ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺖ ﺗﻮ را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﺎزد! ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آزاد ﺷﻮی ،اﻣﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽات ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮ «.ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،آن ﺗﻀﺎد واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد» :اﺟﺎزه ﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺖ ﺗﻮ را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮ «.از آن ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ
از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮ ﺗﺎ »ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﺧﺪا را زﯾﻨﺖ دﻫﺪ« )ﺗﯿﻄﺲ .(۱۰:۲
ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ،ﭘﺲ از ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ آﯾﮥ  ۱۸ﻣﺨﺘﻮن ﺷﺪن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮدﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آزادی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ آزادی،
ﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﯾﺪ ،از اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮﺧﻮردار
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽِ آﯾﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐ ِ
ﮔﺸﺘﯿﺪ ،اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺴﯿﺢ را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .آن اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮده ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮده
ﺑﻮدﻧﺘﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ آزردﮔﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدد» .آﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪی ﻏﻼم ﺑﻮدی؟ ﺗﻮ را ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ «.آﯾﺎ ﺷﻐﻠﺘﺎن ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن
اﺳﺖ؟ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .آﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪﺗﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد :ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺨﺘﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﻮرد ﺑﺮدﮔﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﯿﻞ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ۱۹ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»ﺑﺮده ﺑﻮدن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و آزاد ﺑﻮدن ﻫﯿﭻ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ اﻣﺮﻫﺎی ﺧﺪا «.اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﭘﻮﻟﺲ از ﻧﻈﺮ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ دﻟﯿﻞ
ﺗﺎزهای اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ درک ﻣﺎ را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺳﺎزد .دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد« اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
۴

»زﯾﺮا ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آزاد ِ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ« )آﯾﮥ  .(۲۲ﺷﺨﺺ آزاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪارد« ﭼﺮا ﮐﻪ »ﺷﺨﺼﯽ آزاد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﻏﻼم ِ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ «.ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﭘﻮﻟﺲ اﻟﻬﯿﺎﺗﺶ را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﻣﯽﺑﺮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای دﻟﺴﺮدی از ﺷﻐﻠﻬﺎی ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﭘﺎدزﻫﺮ وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻏﺮور در ﺷﻐﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .او ﺑﻪ ﺑﺮدهای ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﺴﯿﺢ ،ﺗﻮ آزاد ﻫﺴﺘﯽ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪی .اﺟﺎزه ﻧﺪه ﻫﯿﭻ
زادﮔﺎن آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن آزادﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ روح و ﺟﺎﻧﺖ را اﺳﯿﺮ ﺳﺎزد .در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدی ﮐﻦ و در او اﻣﯿﺪ دار و آنﮔﺎه از ﺟﻤﯿﻊ اﺷﺮاف
ِ
زادﮔﺎن آزاد ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻐﺮور ﻣﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮده ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻗﺘﺪار دارد و
ﺑﻮد «.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺷﺮاف
ِ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺧﻮاه ﮐﺴﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه آزاد ،ﻧﻪ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﺴﺮدی ﮔﺮدد و ﻧﻪ آزاد ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﺒﺮ و
ﻏﺮور .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد» :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد «.اﮔﺮ او ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺨﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪای ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد دل ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺰون ﮔﺮدد .ﭘﻮﻟﺲ آﯾﮥ
 ۲۴را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ای ﺑﺮادران ،ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻤﺎﻧﺪ «.اﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ:
»ﻧﺰد ﺧﺪا!« آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ و در زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺣﻀﻮر او اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﺎ را دﻟﮕﺮم و ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎزد.
اﺻﻞ ﭘﻮﻟﺲ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ :اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪا )آﯾﮥ  (۱۹و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺣﻀﻮر
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮد
ِ
او )آﯾﮥ  (۲۴ﺑﺴﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس ﯾﺎ دﻟﺴﺮدی از ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺛﺮوت و ﻏﺮور ﺟﺬب ﺣﺮﻓﮥ دﯾﮕﺮی ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔﯽِ ﻣﻦ در ﺗﻮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ در اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺣﻀﻮر او ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮔﺮدد«.

ﭼﻬﺎر ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﻤﻠﯽ
ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،دﻏﺪﻏﮥ اﺻﻠﯽ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﺗﺎزهای ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺧﺪا اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺷﯿﻮۀ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﺎن در ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺪ .در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر ،آﻣﻮزﮔﺎر ،ﻧﺠﺎر ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻣﻨﺸﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺪار ،وﮐﯿﻞ ،ﻣﺴﻮول ﭘﺬﯾﺮش،
ﺣﺴﺎﺑﺪار ،ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻬﻨﺪس ،ﻣﺴﻮول دﻓﺘﺮ ،ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺶ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﭘﺰﺷﮏ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ارﺗﺶ ،ﻣﺸﺎور ،رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﺄﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ،ﻃﺮاح ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت داﺧﻠﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر ،ﻧﻘﺎش ،ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺧﺎﻧﻪدار،
ﻣﺒﺸﺮ ،ﮐﺸﯿﺶ ،ﮐﺎﺑﯿﻨﺖﺳﺎز ،و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮ .آﻧﭽﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ
ﺣﺮﻓﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آﯾﺎ در ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﻢ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﮐﻪ وﻋﺪهاش را داده اﺳﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﺷﯿﻮۀ ﮐﺎرﻣﺎن از
اﺣﮑﺎم ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟
دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺣﮑﻢْ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﻮﻟﺲ در اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ ) ۷آﯾﮥ  (۱۵در ﺧﺼﻮص اﺻﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ را در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﺑﯿﺎن و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آزاد ﻧﻤﻮدن ﺑﺮدﮔﺎن
ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ و ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮی ﮐﻪ واﻋﻆ ﮐﻼم ﺧﺪا ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺸﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﺣﮑﺎم ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺎﺣﺸﻪﮔﺮی و
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و ﻓﺎﺳﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻐﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۵

ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ دزد ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻋﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ ﻗﺮﻧﺘﺲ ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪﮔﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺮﻧﺘﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی دﺳﺖ ﮐﺸﯿﻢ؟ و ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد :اﮔﺮ در ﭘﯿﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ از آن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ .دﻏﺪﻏﮥ ﺧﺪا اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺴﯿﺢ ،در آن ﺷﻐﻞ،
ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوز ﻏﺮب ،اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻧﺎﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺼﺐ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازیﻫﺎی دﻧﯿﻮی را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
زﻣﺎن ﺻﺮف ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس رﯾﺸﻪ دارد ﯾﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮕﻤﺎن؟ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ »ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ« ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻤﮥ آن
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی و آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﭘﻠﮑﺎن ﺗﺮﻗّﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺮف ﻏﯿﺮت روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺣﻀﻮر ﺧﺪا و
اﻃﺎﻋﺖ از ارادۀ ﻣﮑﺸﻮﻓﺶ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را در ﺧﻮد ﺑﭙﺮوراﻧﯿﺪ.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻣﻄﻠﺐ اﻣﺮوز ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ »ارادۀ ﺧﺪا
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎ و ﭘﺮﻃﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ» :ارادۀ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾﮑﻢ را ﺑﺎ ﺧﺪا ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ و ﺧﻮد را وﻗﻒ اﻃﺎﻋﺖ از
اﺣﮑﺎم او ﻧﻤﺎﯾﻢ «.ارادۀ ﻣﮑﺸﻮف ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ )ﺗﻨﻬﺎ اراده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ( ﺣﺮﻓﮥ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﺷﺪﻧﺘﺎن اﺳﺖ )اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن  .(۳:۴ﺑﺎ ﻫﻤﮥ وﺟﻮدﺗﺎن ﺧﻮد را وﻗﻒ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و آنﮔﺎه ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﺷﮏ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و از اﺣﮑﺎم ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را
دﻗﯿﻘﺎ ً در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اراده ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرم و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ آﯾﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﮥ  ۱۷ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده «.ﺧﺪا ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و اﯾﻦ از ﺳﺮ ِ ﺗﺼﺎدف ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽﺗﺎن ﻗﺮار دارﯾﺪ» .دل اﻧﺴﺎن در ﻃﺮﯾﻘﺶ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﻬﻮه ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺶ را اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎزد« )اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن .(۹:۱۶
»ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در دل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﯾﻬﻮه اﺳﺖ« )اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن » .(۲۱:۱۹ﻗﺮﻋﻪ در داﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻢ ِ آن از ﯾﻬﻮه اﺳﺖ« )اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن .(۳۳:۱۶
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار اﻟﻬﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽﺗﺎن ﻗﺮار دارﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﯾﺒﺘﺎن دادهاﻧﺪ و ﺣﻘﺘﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ
در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﺑﺮگ ﺗﺎزهای در
زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ورق ﺑﺨﻮرد .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺎرﻣﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ» :ﺧﺪاﯾﺎ ،اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﺑﺨﺮام و ﻣﺮا از ﺣﻀﻮرت آﮔﺎه
ﻧﮕﻬﺪار .دﻟﻢ را ﮔﺮم ﺳﺎز آن زﻣﺎن ﮐﻪ دﻟﺴﺮدم و ﻓﺮوﺗﻨﻢ ﺳﺎز آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ .ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﻓﯿﺾ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻄﯿﻊ اﺣﮑﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﻢ،
اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺟﻤﻠﮕﯽ در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪام را ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮدم ﻣﺤﺒﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﻣﯿﻦ«.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
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