ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر را ﺑﺮ دوش ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﻢ
ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ۱۶-۱۲:۱۳
ﺧﻮن ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون دروازه ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ .ﻟﻬﺬا ،ﻋﺎر او را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی او
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻗﻮم را ﺑﻪ
ِ
ﺑﺮوﯾﻢ .زاﻧﺮو ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آﯾﻨﺪه را ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ِ ﺗﺴﺒﯿﺢ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺛﻤﺮۀ

ﻟﺒﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ او ﻣﻌﺘﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﮑﻦ از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﺧﯿﺮات ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ راﺿﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ
ﻧﮑﺘﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۱۶-۱۲:۱۳رﺳﺎ و ﺷﻔﺎف اﺳﺖ :ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ! ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ!
ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽِ اﺻﻠﯽِ ﻣﺎ در آﯾﮥ  ۱۳ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ» :ﻟﻬﺬا ﻋﺎر او را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮوﯾﻢ «.ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز
ﺑﺮوﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ِ آﯾﮥ  ۱۳ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮﮔﺶ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ

ﺧﻮن ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ]اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ[ ﺑﯿﺮون دروازه ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ ]و
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ .آﯾﮥ » :۱۲ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻗﻮم را ﺑﻪ
ِ
ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ[» «.ﻟﻬﺬا  . . .ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮوﯾﻢ «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،در رﻧﺞ و
ﻋﺬاب ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ!« از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺮون دروازه ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ و روال ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه او در راه ﺟﻠﺠﺘﺎ ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر را ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪ .ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﺟﺎن داد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺰ در رﻧﺠﻬﺎﯾﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ اﺧﻼﻗﯽ در ﺧﻮدﺗﺎن ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﻮت و ﻗﺪوﺳﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ

ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ از روی اﯾﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ
و آنﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﻧﻪ ﻣﺴﯿﺢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻤﺎن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺘﻮان ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد
ﺳﺎﺧﺖ ).(۶:۱۱
ﭘﺲ ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
آﺳﺎﯾﺶ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺳﻮءﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﺠﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ازدواج ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﻘﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ «.ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯽﺛﺒﺎتﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻢ در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮم ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ «.ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺎز دارد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﻧﺎﺷﯿﮕﺮی ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﺶ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮم ﺗﺎ ﺑﻪ او ﮐﻤﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ» «.ﻋﺠﺐ
ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ :ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ؟!«
آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪان ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ رﯾﺸﻪای و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ
ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻮاردِ اﺷﺎرهﺷﺪه ﭼﻨﺪان ﻫﻢ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺳﻮءﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ از
ِ
ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺣﻤﺎﻗﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺿﺘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﺮوﯾﺪ ﻧﻪ
آﺳﺎﯾﺶ ،اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﻣﺠﺮد ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺧﻮد را وﻗﻒ آن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
۱

ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آنﻗﺪر ﻗﻮی و آنﻗﺪر ﺑﺎ ﻏﯿﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه رود و در ﮐﻨﺎرﺗﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ
رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺮدد و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺘﺎن را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ازدواﺟﻬﺎ در ﻣﻨﺠﻼب
آﺳﻮدﮔﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻏﺮق ﺷﻮد.
و ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد در ﭘﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻗﻮی ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﮕﺮدﯾﺪ،
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻐﻠﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻧﻮر ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻗﻮی ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺴﭙﺎر ﻫﻼﮐﺖ اﺑﺪیاﻧﺪ و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ وﺳﯿﻊ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ارزﺷﻬﺎی ﻣﻠﮑﻮت را در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل
ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮدن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزﯾﺪ.
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮوﯾﺪ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻪ ﺟﺎدهای وﺟﻮد دارد ﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮاﻧﯿﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻗﻔﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﺮوﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ.
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در راه ﺟﻠﺠﺘﺎ ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه او ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر را ﺑﺮ دوش
ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺨﺮه و ﻣﻀﺤﮏ و اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪن ﯾﮑﯽ از آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ
راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد از آن ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ وﺳﻮﺳﻪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻫﻮش و ﻋﯿﺴﯽ را
ﺑﯽﻣﻬﺎرت ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﻤﺎ را آزاد ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ )ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻓﺮﯾﺐ ِ ﺑﯿﺸﺘﺮ( ،ﭘﻮچ و ﺳﻄﺤﯽ و روزﻣﺮه ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و در ﭘﯽ رﻓﺎه و
آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺧﻮن ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون
»ﻟﻬﺬا ﻋﺎر او را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮوﯾﻢ )آﯾﮥ  . . . (۱۳زﯾﺮا )آﯾﮥ  (۱۲ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻗﻮم را ﺑﻪ
ِ
دروازه ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ «.ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺟﺎن داد و دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺟﺎن داد ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ روﯾﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺟﺎن دﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺮون از روال ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮی ِ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ،ﯾﻌﻨﯽ اورﺷﻠﯿﻢ .او ﺑﯿﺮون دروازه ،در ﺟﻠﺠﺘﺎ ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ ،و ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﻣﺤﺒﺖ ﺟﺎن داد و دﻟﯿﻞ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺶ
)آﯾﮥ  (۱۳اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎزد ،ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﻘﺪس و ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺎﻏﯿﺮت ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ را
ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ دل ﺑﻪ درﯾﺎ زﻧﯿﻢ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ دﻧﯿﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد
ﺑﺮاﯾﻤﺎن رﻗﻢ ﺧﻮرد.

ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن واﻗﻌﺎ ً ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ آﯾﮥ ﺑﻌﺪی )آﯾﮥ  (۱۴ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺲﺷﺪﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن واﻗﻌﺎ ً ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ ﻣﺴﯿﺢ
ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺑﺎر آورد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را وﻗﻒ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ روی داده اﺳﺖ؟ آﯾﮥ  ۱۴ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴﯽ راه ﺟﻠﺠﺘﺎ را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﺮوﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ» :زاﻧﺮو ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻬﺮی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آﯾﻨﺪه را ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﺖ روی زﻣﯿﻦ ﮔﺮداﻧﺪ .او ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ از اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﮥ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﮑﺘﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎن ﻧﺪاد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺗﺎن را ﺑﻬﺸ ِ
ﻃﺮز ﻓﮑﺮ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺣﺎل ،ﭼﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﻣﺎن را ﭼﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ را .اﻣﺎ ﺑﺎ

۲

ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ؟ آﯾﺎ ﭼﻮن ﺧﻮدآزارﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﭼﻮن رﻧﺞ و ﻋﺬاب را دوﺳﺖ دارﯾﻢ؟ ﺧﯿﺮ ،زﯾﺮا »آﯾﻨﺪه را ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ «.آﯾﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ آﯾﮥ » :۱۴در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آﯾﻨﺪه را ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ «.اﻧﮕﯿﺰۀ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﯿﺮون روﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ و ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮی وﺟﻮد دارد» :ﺷﻬﺮ
ﺧﺪای زﻧﺪه« )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  (۲۲:۱۲و آن ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ارزاﻧﯽ ﻣﯽدارد .آن ﺷﻬﺮ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
آن ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در آن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ و ﺟﻼﻟﺶ ﮐﺎﻣﻼ ًﭘﺪﯾﺪار اﺳﺖ ).(۲۳:۱۲
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در آﯾﮥ  ،۳۴:۱۰ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،در ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی از دﺳﺖ دادن اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن »ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ
ﻣﺎل ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ «.آﻧﻬﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮ آﯾﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ .از اﯾﻦرو ،ﺑﻪ ﺳﻮی
ﮐﻪ ﺧﻮد ِ ﺷﻤﺎ را ِ

ﻧﯿﺎز رﻓﺘﻨﺪ ﻧﻪ آﺳﺎﯾﺶ.

در آﯾﮥ  ۲۶-۲۵:۱۱ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ» :ذﻟﯿﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﺪا را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ داﺷﺖ از
ت اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽِ ﮔﻨﺎه را ﺑﺒﺮد و ﻋﺎر ِ ﻣﺴﯿﺢ را دوﻟﺘﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﺰاﯾﻦ ﻣﺼﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺖ «.ﭼﺮا؟ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ؟ آﯾﮥ  ۲۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﮑﻪ ﻟﺬ ِ
ﺳﻮی ﭘﺎداش ﻧﻈﺮ ﻣﯽداﺷﺖ «.ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﯾﻨﺪه ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

در آﯾﮥ  ۲:۱۲ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ »ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮده ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪ« ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﭘﯿﺶروﯾﺶ ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
آﺳﺎﯾﺶ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ؟ آﯾﮥ  ۲ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻪ
ِ
در آﯾﮥ  ۶-۵:۱۳ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ دور ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺧﻮد از ﭘﻮلدوﺳﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮدن ﺑﻪ داﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ؟ آﯾﮥ » :۵زﯾﺮا ]ﺧﺪا[ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﻮ را ﻫﺮﮔﺰ زﻫﺎ ﻧﮑﻨﻢ و ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺎ دﻟﯿﺮی ِ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪدﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« ﻣﻦ اﮐﻨﻮن و ﻫﻤﯿﺸﻪ در
دﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺷﻬﺮ آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا از آن ﺟﺪا ﺳﺎزد .از اﯾﻦرو ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارم
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ.
ﭘﺲ ﻧﮑﺘﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۱۴:۱۳ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد :ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎن ﻧﺪاد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻮﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزد .او ﺟﺎن
ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ از اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﭼﻪ در ﺷﻬﺮ ﭼﻪ در ﺣﻮﻣﮥ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴﯽ از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ و روال ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ روﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﻣﺮوز )روزی ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ روﯾﺪ( ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻓﺮدوس ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد )ﻟﻮﻗﺎ  .(۴۳:۲۳ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﻣﯽروﯾﻢ ﻧﻪ آﺳﺎﯾﺶ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﯾﻨﺪه
ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ از آﯾﻨﺪهای ﭘﺮﺟﻼل ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﻘﯿﻨﯽ رﯾﺸﻪای و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ )آﯾﮥ  (۱۲و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ.

زﯾﺴﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ .آن زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ آن زﻧﺪﮔﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻠﺠﺘﺎ را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺎدی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ آﯾﻨﺪه
ﭘﯿﺶروی ﻣﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی رﻧﺞ و زﺣﻤﺎت ﮔﺎم ﺑﺮدارد؟ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ در آﯾﮥ  ۱۵و ﭘﺎﺳﺦ دﯾﮕﺮ در آﯾﮥ  ۱۶ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ِ

۳

آﯾﮥ  ۱۵ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻧﺎ زﯾﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ ،ﺧﺪا را ﺑﻪ واﻗﻊ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ ،ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ
ﺛﻤﺮۀ ﻟﺒﻬﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و از دﻟﺘﺎن ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد .آﯾﮥ » :۱۵ﭘﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ]ﻋﯿﺴﯽ[ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽِ ﺗﺴﺒﯿﺢ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺛﻤﺮۀ ﻟﺒﻬﺎﯾﯽ را

ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ او ﻣﻌﺘﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

و آﯾﮥ  ۱۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻧﺎ زﯾﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ و در ﻋﻤﻞ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ» :از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﺧﯿﺮات ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ راﺿﯽ اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺶ در ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺷﻔﺎفﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮدش ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ،ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  (۲۸ ،۲۶:۹ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ،
ﺟﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽِ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا )آﯾﮥ  (۱۵و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽِ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ )آﯾﮥ  ،(۱۶ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﭘﺲ ،ﺣﺎل ،ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه و در راه ﺟﻠﺠﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر را ﺑﺮ دوش ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﺮوﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ .اﯾﻦ راه
ﭼﻪ راﻫﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود؟ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ؟ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ؟ اﯾﻦ ﺳﺎل؟
•

ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ راه ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ را
ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ روزه و دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.

•

ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد.

•

ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽِ وﯾﮋۀ زﻧﺎن ،ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺣﯿﺎت در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ

•

ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ورود ﺑﻪ اﺑﺪﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد.

•

ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی در ﺟﻔﺎ ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن

ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ.

ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ در ﺟﻔﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪ.
•

ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ او اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد.

•

ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ در ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽاش رﻫﺴﭙﺎر ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ.

ﻣﮑﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ
راه ﺟﻠﺠﺘﺎ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﻧﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺰاران
ِ
ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۱۳:۱۳اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ آزاد ﺳﺎزد
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﻗﻮت و اﻧﺮژی و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای آﯾﻨﺪهﺗﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ِ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﮥ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﮐﺎر ﻓﻌﻠﯽﺗﺎن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﮐﺎری اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﺮدان و ﻣﺘﺄﻫﻼن در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺮوز دﻋﺎﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﻼم ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۱۳:۱۳را در

۴

ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن آزاد ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺠﯿﻞ
ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن ﺗﮑﺎن دﻫﺪ و دﻟﺘﺎن را از
ِ
ﺟﻼل ﻓﯿﺾ ﺧﺪا در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ،ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ﺟﺎﻧﺸﺎن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ،۱۱:۵
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه رﻓﺖ و ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و زﺑﺎن و ﻗﻮم و اﻣﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ
دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ او اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۱۳:۱۳ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﺎر او را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی او
ﺑﺮوﯾﻢ«؟ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮرش ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ :ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ! ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ! ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه راﺣﺖ و آرام ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺘﺎن را
ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه راﺣﺖ و آرام ﺷﻬﺮﺗﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻐﻞ اﻣﻦ و راﺣﺖ و آراﻣﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و در راه ﺟﻠﺠﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﺮوﯾﺪ ﻧﻪ آﺳﺎﯾﺶ.
ﺧﯿﺮ ،ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ از اﯾﻦ آﯾﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻔﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اراﺋﻪ دادهام .وﻟﯽ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ:
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘﻬﺎ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ و ﻧﻪ ﻣﺒﺸﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ را ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ :رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن
 ۱۳:۱۳ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﻧﻪ آﺳﺎﯾﺶ و آن ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮔﻮش ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آزار و ﺟﻔﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران رﻫﺴﭙﺎر ﻫﻼﮐﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ
و ﺟﻔﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺷﻤﺎ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻗﺘﯽ درﺑﺎرۀ آﯾﻨﺪهﺗﺎن روﯾﺎ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﻫﺠﺪهﺳﺎﻟﻪ ﭼﻪ ﺳﯽ و ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ ﭼﻪ ﻫﺸﺘﺎدﺳﺎﻟﻪ،
روﯾﺎی ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۱۳ :۱۳را در ﺳﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﯿﺪ» :ﻋﺎر او را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮوﯾﻢ«.

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽروﯾﻢ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮود »در ﺗﻮ آرام ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ« ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺟﯿﻢ اﻟﯿﻮت ،ﭘﯿﺖ
ﻓِﻠﻤﯿﻨﮓ .اِد ﻣﮏﮐﺎﻟﯽ ،ﻧِﯿﺖ ِﺳﯿﻨﺖ ،و راﺟﺮ ﯾﻮدرﯾﺎن ،در ژاﻧﻮﯾﮥ ﺳﺎل  ۱۹۵۶در ﮐﺸﻮر اﮐﻮادور ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﮥ »آﮐﺎ اﯾﻨﺪﯾﯿَﻨﺰ«
ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ از ﺷﺮح اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﻟﯿﺰاﺑﺖ
اﻟﯿﻮت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽروﯾﻢ«.
آﻧﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﮔﺸﺎن در ﺷﻬﺮ »ﭘﺎﻟﻢ ﺑﯿﭻ« اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﯿﻮت ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
آن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ،در ﭘﺎﯾﺎن دﻋﺎﯾﺸﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺮودﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن» ،در ﺗﻮ آرام ﮔﯿﺮﯾﻢ« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﯿﻨﻼﻧﺪﯾﺎ« ﮐﻪ
آواﯾﯽ اﺣﺴﺎسﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ .ﺟﯿﻢ و اِد از روزﻫﺎی داﻧﺸﮑﺪه اﯾﻦ ﺳﺮود را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و آن را از ﺣﻔﻆ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻂ آﺧﺮ را ﺑﺎ
اﻋﺘﻘﺎدی ﻋﻤﯿﻖ و راﺳﺦ ﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ.
در ﺗﻮ آرام ﮔﯿﺮﯾﻢ ای ﺳﭙﺮ و ﻣﺪاﻓﻊ!
آن ﺗﻮ اﺳﺖ
ﻧﺒﺮد از ِ
آن ﺗﻮ اﺳﺖ
ﺳﺘﺎﯾﺶ از ِ
ﭼﻮ از دروازۀ ﭼﻮن ﻣﺮوارﯾﺪ ِ ﺗﺎﺑﺎن ﮔﺬر ﮐﻨﯿﻢ
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در ﺗﻮ آرام ﮔﯿﺮﯾﻢ
ﻣﺎ ﻓﺎﺗﺤﺎن ،ﺗﺎ اﺑﺪ.

ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه رﻓﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﻧﻪ آﺳﺎﯾﺶ و در آن ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ درﺳﺘﯽِ ﺑﺎور ﺷﺨﺼﯽِ ﺟﯿﻢ اﻟﯿﻮت را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و آن ﺑﺎور اﯾﻦ ﺑﻮد» :اﯾﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻧﮕﺎه دارد از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ» «.در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ

آﯾﻨﺪه را ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ« )آﯾﮥ .(۱۴
ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺳﺮود دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﯽروﯾﻢ« آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮ
زﺑﺎن آورﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com
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