ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪه ﺑﺮای رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ و وﺟﺪ و ﺷﺎدی :ﺟﻬﺖ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و اﻣﯿﺪ
روﻣﯿﺎن ۸-۱:۵
ﭘﺲ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪﯾﻢ ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﺳﻼﻣﺘﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ او دﺧﻮل ﻧﯿﺰ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ،در آن ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﺎﯾﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﻓﺨﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺒﺮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺒﺮ اﻣﺘﺤﺎن را و اﻣﺘﺤﺎن اﻣﯿﺪ را و اﻣﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در دﻟﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﯾﻢ ،در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ،
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺑﯽدﯾﻨﺎن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .زﯾﺮا ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در راه ﻣﺮد ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ
ﺟﺮأت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد .ﻟﮑﻦ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺴﯿﺢ در راه ﻣﺎ ﻣﺮد.

اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻧﺞ
ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ آﻣﺎده
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ
دﯾﻮﯾﺪ ﺑﺎرِت ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺒﺸﺮی ﮐﻪ »داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽِ آﮐﺴﻔﻮرد« را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .او در ﮔﺰارش اﻣﺴﺎل اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺗﻌﺪادﺷﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ۱.اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺮوز ،در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در اﻧﺰوا ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک داﻣﻨﻪدار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﭼﯿﻦ و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺧﻄﺮ آزار و اذﯾﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ،دﺷﻤﻨﯽِ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص دﺷﻤﻨﯽِ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﺑﺸﺎرﺗﯽ و ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﺮ آن اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ روﯾﺎی ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ،رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﺻﻼﺣﯿﮥ اول ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺬﻫﺒﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬﻫﺐ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دور از ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن آورد ﮐﻪ
اﺳﺎﺳﯽ آنﻗﺪر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻏﯿﺮ
ِ
اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺜﻞ آب و ﺑﺮق و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎﻧﺒﺪاری ِ دوﻟﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﻣﺬﻫﺐ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺬﻫﺐ
اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و در آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺮم ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﻓﺎﻟﻮی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮر و ﻧﺎﻣﯽ ،آﺷﮑﺎرا ،از ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺰارﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﭼﺸﻢ
ﻣﺮدم ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

۱

ﺑﻬﺎی آن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ
ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن آن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ،
ﺗِﺮﺗﻮﻟﯿﯿَﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ]ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن[ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻌﺪادﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺬر اﺳﺖ«
)دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ .(۵۰ ،دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اِس .ﺗﯽِ .ﺟﺮوم ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن دﯾﮕﺮان .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺗﺎب آوردن ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن روا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ روا
دارد و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ .آزار و ﺟﻔﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ را رﺷﺪ داده اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪان ﺗﺎج ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ« )ﻧﺎﻣﮥ .(۸۲
اﻣﺮوزه ،در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرت را اﻣﺮی اﻣﻦ و آﺳﺎن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺎ آزار و
ﺟﻔﺎ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ،و ﻣﺮگ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﺸﻮری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
ﺑﺸﺎرت ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ» :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺳﭙﺮده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﻣﻦ ،از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت
ﮐﻨﻨﺪ« )ﻣﺘﯽ » .(۹:۲۴اﮔﺮ ﻣﺮا زﺣﻤﺖ دادﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد« )ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۲۰:۱۵
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﺪا ﺑﻪ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺎزﻧﯿﺎﺑﯿﻢ ،در ﭘﯿﺮوزی ِ ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ او ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺷﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرت و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در روﺳﺘﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﻮی ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﻣﻬﻤﺎنﺳﺮاﯾﯽ وﯾﮋۀ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺸﺮان و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐِﺮک« وﺟﻮد دارد .ﭘﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ واﻗﻊ
ﺷﺪه ﮐﻪ دارای ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻗﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺒﺸﺮان را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و روی ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ» :اِﺗﯿﻞ آرﻧﻮﻟﺪ :اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۲۸ﺗﺎ دوم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ » «۱۹۲۸ﺑﺎرﺑﺎرا ﺟﯽ .ﺳﻮاﻧﺴﻮن» «۱۹۵۲-۱۹۴۶ :اِﻟﯿﻦ ﻟﻮﯾﯿﺲ وﯾﺘﻤﻮﯾِﺮ :ﺷﺸﻢ ﻣﻪ
 ۱۹۵۲ﺗﺎ ﺳﻮم ژوﯾﯿﮥ  «۱۹۵۵در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎﯾﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺎرﻟﺰ واﯾﺖ
ﺷﺮح دﯾﺪارش از اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن
در ﻣﯿﺎﻧﮕﻮ را درک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮش را در ﮔﺴﺘﺮۀ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرت دﻓﻦ ﻧﻤﻮد«.

۲

و وﻗﺘﯽ او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻫﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮۀ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ آن را »ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪ راه او را ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ .وﻟﯽ آﯾﺎ
ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﭘﯿﺮو راﻫﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  ۱۲:۳ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺖ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﺷﻬﺮ اِرﻣﻠﻮی ﻫﻠﻨﺪ ،ﺑﺮادر اﻧﺪرو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮداﭘﺴ ِ
از ﺷﺒﺎﻧﺎن آن ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺸﯽ اﻫﻞ روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد ،از راه ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺮادر اﻧﺪرو
از ﺗﻌﻠﯿﻢ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ زﻣﺎن ْ زﻣﺎن ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻮد.
آن ﮐﺸﯿﺶ اﻫﻞ روﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻣﮑﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺪرو ،آﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺷﺒﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯽ وﺟﻮد دارد؟« ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮادر اﻧﺪرو ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد و
آن ﮐﺸﯿﺶ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :ﭼﺮا؟« ﺑﺮادر اﻧﺪرو ﻟﺤﻈﻪای ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ دﻟﯿﻠﺶ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻫﻤﮥ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪا در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬارد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ«.

۲

ﺳﭙﺲ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد» :اﻧﺪرو ،دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  ۱۲:۳ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ دارد؟« ﺑﺮادر اﻧﺪرو ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ آﯾﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ
دﯾﻦداری زﯾﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ «.ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮادر ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ .اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﻘﺸﯽ
در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.

۳

ﻣﺎ آن ﺟﻨﺒﻪ از ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ زﯾﺴﺘﻦ را آنﻗﺪر اﻫﻠﯽ و دﺳﺖآﻣﻮز ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی اﺧﻼﻗﯿﺎت و اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎص ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﯽﺿﺮر و ﺑﯽآزار اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  ۱۲:۳ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻦ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﯿﻞ زﺣﻤﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهام ﺗﺎ ﭼﻬﺎر
ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و اﻣﺮوز ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

ﭼﻬﺎر ﻫﺪف رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس
در ﻫﺮ ﭘﯿﻐﺎم ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﺪف ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺼﻮد رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺪف ﺧﺪا اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﯿﻞ زﺣﻤﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارادۀ ﺧﺪا زﺣﻤﺖ ﮐﺸﻨﺪ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺎﻟﻖ اﻣﯿﻦ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ« )اول ﭘﻄﺮس ۱۹:۴؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۷:۳و ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۱۱-۴:۱۲را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
ﭼﻬﺎر ﻫﺪف رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ دارم از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
 .۱ﻫﺪف اﺧﻼﻗﯽ ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﺎ را از ﺻﺎﻓﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ )روﻣﯿﺎن .(۸-۱:۵
 .۲ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ راﺑﻄﮥ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن .(۱۴-۷:۳
ﺖ رﻧﺞ و زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
 .۳ﻫﺪف ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش دادن ارزش زﺣﻤﺎت او در واﻗﻌﯿ ِ
زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﯿﻢ )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن .(۲۴:۱
 .۴ﻫﺪف ﺟﻼل ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ زﺣﻤﺖ ﺳﺒﮏ و ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺎر ِ ﺟﺎوداﻧﯽِ ﺟﻼل را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۱۸-۱۶:۴

ﻫﺪف اﺧﻼﻗﯽ )روﺣﺎﻧﯽِ( رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ

اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪف اﺧﻼﻗﯽ )ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽِ( رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﯿﻞ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺖ زﺣﻤﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وﺟﺪ و ﺷﺎدی در اﻣﯿﺪ ﺟﻼل ﺧﺪا
ﺗﻮﺟﻬﺘﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ آﯾﺎت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ :در رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ،۴-۳:۵ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻤﺎن ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﻢ و در ﻓﯿﺾ ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ ،در آﯾﮥ  ،۲ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن »ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
ﺟﻼل ﺧﺪا ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ «.دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽِ ﺷﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪن ﺟﻼل ﺧﺪا و ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در آن

ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪۀ ﺷﺎد ﺑﻮدن ﻣﺎ اﺳﺖ.

ﭘﺲ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ،ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﻄﻠﺒﺶ را در آﯾﺎت  ۳و  ۴اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ در ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪﻣﺎن را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺷﻤﺎری از آن دﻻﯾﻞ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ :ﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽﻣﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺟﻼل ﺧﺪا در اﻧﺘﻬﺎی آﯾﮥ

۳

 ۲آﻏﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ در اﻧﺘﻬﺎی آﯾﮥ  ۴ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺣﺎل ،ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ :اﮔﺮ در اﻣﯿﺪ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،در ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪۀ آن اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

آﻧﭽﻪ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪۀ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ
آﯾﺎت  ۳و  ۴آﻧﭽﻪ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪۀ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﻨﺪ» :و ﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ]ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺟﻼل ﺧﺪا وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ[ ﺑﻠﮑﻪ
در ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺒﺮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺒﺮ اﻣﺘﺤﺎن را ]ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪن را[ ]ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد[ و اﻣﺘﺤﺎن
اﻣﯿﺪ را ]ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد[«.
ﭘﺲ ﻣﺎ از آن ﺟﻬﺖ در زﺣﻤﺎت ﺷﺎدی ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درد ﯾﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ دردﺳﺮ را دوﺳﺖ دارﯾﻢ )ﻣﺎ آزارﻃﻠﺐ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ( ،ﺑﻠﮑﻪ در
زﺣﻤﺎت ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا زﺣﻤﺎت آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﯿﺪی ﻗﻮیﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ ،ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺻﺒﺮ و ﭘﺎﯾﺪاری
و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺧﺪا از رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻗﻮﻣﺶ ﻫﺪﻓﯽ دارد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،درس اﺻﻠﯽ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا از رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻗﻮﻣﺶ ﻫﺪﻓﯽ دارد و آن ﻫﺪف اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آن زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻫﺪف ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد در ﺷﻬﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺣﻮﻣﮥ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺪف ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺒﺸﺮان
اﻣﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺧﺎدﻣﺎن و ﻣﺒﺸﺮان ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .ﺧﺪا ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﯿﻐﺎﻣﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ( ،وﻟﯽ
ﺑﺮای ﺑﺤﺚ اﻣﺮوزﻣﺎن ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪﻣﺘﻤﺎن را ﭘﺮﺑﺎر و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺴﺎزد .ﭘﻮﻟﺲ در زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪنﻫﺎ ،در ﮐﺘﮏ ﺧﻮردنﻫﺎ،
در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽاش ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻏﺮق ﺷﺪن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﺶ در ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪا
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮد ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﺧﺪا ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﺬارد ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ )ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ( اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺧﺪا در روﻧﺪ ﺑﺸﺎرت ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﯿﺪ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ
ﻗﻮﻣﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ اﯾﻦ دو اﻣﺮ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.

ﺳﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﺣﻤﺎت و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ
ﺣﺎل ،ﺗﺄﺛﯿﺮ زﺣﻤﺎت و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .در آﯾﺎت  ۳و  ۴ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۱ﭘﺎﯾﺪاری
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،زﺣﻤﺎت و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ،ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﺎ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی در ﻣﻮرد ﮐﻞ
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺻﺎدق اﺳﺖ .زﺣﻤﺎت و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﯿﺰار و ﺗﻠﺦ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و رﻧﺠﯿﺪه ﻣﯽﺳﺎزد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻏﺮوﻟﻨﺪ و ِﺷﮑﻮه و ﺷﮑﺎﯾﺖ
واﻣﯽدارد .اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روح ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮش ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻣﯽآورد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺛﻤﺮۀ روحاﻟﻘﺪس ﺻﺒﺮ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ و ﻋﺪاﻟﺘﺶ در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن رخ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و ﻋﻤﻖ
ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎی دﺷﻮار از راه ﻧﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ و واﻗﻌﺎ ً ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از آن دﺳﺘﻪ

۴

ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺧﻮﺷﯽ ﯾﺎرﻧﺪ و در ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ رﻓﯿﻖ ﻧﯿﻤﻪراﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﺜﺎل زﻣﯿﻨﻬﺎ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ -۱۶:۴
 ۱۷ﺗﻮﺻﯿﻔﺸﺎن ﻧﻤﻮد.
و ﮐﺎﺷﺘﻪﺷﺪۀ در ﺳﻨﮕﻼخ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻼم را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎل ،آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﮑﻦ رﯾﺸﻪای در ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻮن ﺻﺪﻣﻪای ﯾﺎ زﺣﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻼم روی دﻫﺪ ،در ﺳﺎﻋﺖ ،ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.

ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ و زﺣﻤﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮم ﺧﺪا ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﮐﻪ
آن او ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ وﻓﺎداری ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ از ِ
 .۲اﻣﺘﺤﺎن
اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ۴ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ» .و ]اﯾﻦ[ ﺻﺒﺮ اﻣﺘﺤﺎن را ]ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد[ «.در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ» :ﺗﺠﺮﺑﮥ آزﻣﻮده ﺷﺪن و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﮔﺸﺘﻦ «.ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را »ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪن« ﯾﺎ »ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪن« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.
درک اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،در وﻗﻒ و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ او ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺘﻦ از آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻘﺒﻮل ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ ،و رﯾﺎﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .درﺧﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻤﯿﺪه
ﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺸﮑﺴﺖ .وﻓﺎداری و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺷﻤﺎ آزﻣﻮده ﺷﺪ و از آن آزﻣﻮن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ و وﻓﺎداری و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪیﺗﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺸﺎن را ﭘﺲ
دادﻧﺪ .ﻃﻼی اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن از آﺗﺶ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺪون ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺸﺖ.
ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺮت ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪر آزﻣﻮﻧﻬﺎی آﺗﺸﯿﻦ
ﻓﯿﻀﻢ ﺑﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑُﻮد ﺗﻮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺰﻧﺪت ﻧﺰد ،ﮐﺮدم ﻫﻤﯽ ﻣﻨﻈﻮرت
ﮔﯿﺮدت ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ،ﻧﺎب ﮐﻨﺪ ﻃﻼﯾﺖ

اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﺣﻤﺎت و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ اﺳﺖ» :ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺼﻔﯿﮥ ﻃﻼی وﻓﺎداریﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ «.ﺻﺒﺮ و ﭘﺎﯾﺪاری اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪن
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد.
 .۳اﻣﯿﺪ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ْ ﻧﺎﺷﯽ از آزﻣﻮده ﺷﺪن ،ﻗﺒﻮل ﺷﺪن ،و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ .آﯾﮥ » :۴و اﻣﺘﺤﺎن اﻣﯿﺪ را ]ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد «[.اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ آﯾﮥ ۲
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ» :ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ «.زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا در اﻧﺠﯿﻞ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻣﯿﺪ در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ
ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪن اﻣﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ آن زﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﭘﯽ
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
اﻣﯿﺪﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻟﻐﺰش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً آزﻣﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و اﺳﺘﻮاری و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ ﺟﻼل ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎت و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

۵

وﺟﺪ و ﺷﺎدی در اﻣﯿﺪ ﺟﻼل و در زﺣﻤﺎت و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ
ﭘﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﻬﺎ درﺑﺎرۀ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا از اﯾﻦ رﻧﺠﻬﺎ و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﻫﺪﻓﯽ
دارد و آن ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮدش در ﻗﻮﻣﺶ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن اﯾﻤﺎن و
وﻓﺎداری اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﺤﮏ زﻧﺪ ،آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺷﺪت اﻣﯿﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آن آزﻣﻮدن و ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮدن ﻗﻮیﺗﺮ و
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺳﺎزد.
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻫﺪﻓﺶ را در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﻟﺲ در اﻣﯿﺪ ﺟﻼل و در زﺣﻤﺎت و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه اﺳﺖ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
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ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،وﯾﮋۀ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ،ﺟﻠﺪ  ،۱۶ﺷﻤﺎرۀ اول ،ژاﻧﻮﯾﮥ  ،۱۹۹۲ﺻﻔﺤﮥ .۲۷
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