ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪه ﺑﺮای رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ و وﺟﺪ و ﺷﺎدی :ﺗﺎ ﻫﺪف از زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﻢ
ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ۲۹-۲۴:۱
اﻻن ،از زﺣﻤﺘﻬﺎی ﺧﻮد در راه ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻘﺼﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ،ﺑﺮای ﺑﺪن او ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺎدم آن ﮔﺸﺘﻪام ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎرت ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﺳﺮّی ﮐﻪ از
دﻫﺮﻫﺎ و ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ،اﻟﺤﺎل ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن او ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا اراده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ دوﻟﺖ
ﺟﻼل اﯾﻦ ﺳﺮّ در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ،ﮐﻪ آن ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﻤﺎ و اﻣﯿﺪ ﺟﻼل اﺳﺖ و ﻣﺎ او را اﻋﻼن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ را ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﯾﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻨﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ و
ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻞ او ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﮐﻨﻮن ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮ آﯾﮥ  ۲۴ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟﺲ »ﻧﻘﺼﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ «.ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﺣﻤﺎت
ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻘﺼﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ رﻧﺞ و ﻣﺮگ او ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺒﻮد؟ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۲۴ﭼﯿﺴﺖ و اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟

ﭼﮑﯿﺪۀ اﯾﻦ آﯾﺎت
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﯾﮥ  ۲۴را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻘﯿﮥ آﯾﺎت را ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد را از آﯾﮥ  ۲۹آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﭼﮑﯿﺪهای از آﻧﭽﻪ ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
آﯾﮥ  :۲۹ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رﻧﺞ و زﺣﻤﺘﺶ دﻟﯿﻞ دارد و ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﻣﺤﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در او ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﯾﮥ  ۲۸ﻫﺪﻓﯽ را ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .آن ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ را »ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺴﯿﺢ« ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد .ﭘﻮﻟﺲ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ زﺣﻤﺖ ﺑﯽوﻗﻔﮥ ﭘﻮﻟﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﺗﺶ را از ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
آﯾﺎت  ۲۷-۲۶ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ واﺿﺢﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﻮﻟﺲ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻋﻼم و ﺗﻌﻠﯿﻢ ،در آﯾﮥ » ،۲۶ﺳﺮّ« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻃﯽ اﻋﺼﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮده و ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در آﯾﮥ ۲۷
دوﻟﺖ ﺟﻼل اﯾﻦ ﺳﺮّ ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ »ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﻤﺎ ]ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن[ و اﻣﯿﺪ ﺟﻼل« اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در اﻋﺼﺎر ِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﮑﺸﻮف
ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺎﺷﯿﺢ ِ ﯾﻬﻮد ،آن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ،در واﻗﻊ ﺑﺮای اﻣﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺎﮐﻦ
آن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ واﻗﻊ در آﻧﻬﺎ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و آن وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داده ﺷﺪ و اﻣﯿﺪ ﺟﻼل در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺪﺳﺎن از ِ
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎل ،آن ﺳﺮّ ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﻮﻟﺲ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﺴﯿﺢ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد و اﻣﯿﺪ ﺟﻼل
ﺧﺪا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ).(۲۳ ،۴:۱
ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﺸﺎرت دﻫﺪ .او
آﯾﮥ  ۲۵ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻼم
ِ
ﺧﺎدم ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﭘﯿﺸﮑﺎر ﺧﺪا ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ اﻣﺘﻬﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﯿﺪ ﺟﻼل را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارزاﻧﯽ دارد و

۱

اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .از اﯾﻦرو ،ﺑﺎ ﮔﺮد آوردن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا از ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮدن اﯾﺸﺎن ،ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﻀﻮر ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
و آﯾﮥ  ۲۴ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرت ﺳﺮّ ﻣﺴﯿﺢ و اﻣﯿﺪ ﺟﻼل ﺑﻪ اﻣﺘﻬﺎ و ﺳﭙﺲ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ اﺳﺖ.
»اﻻن ،از زﺣﻤﺘﻬﺎی ﺧﻮد در راه ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻘﺼﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ،ﺑﺮای ﺑﺪن او ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ«.

»ﻧﻘﺼﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟
وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ اﻣﯿﺪ ﺟﻼل را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﺪ و درﺑﺎرۀ ﺳﺮّ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﺸﺎن
را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻘﺼﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻧﺠﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ اﺳﺖ؟

ﻣﺘﻦ آﯾﺎت ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺘﻦ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ رﻧﺞ و زﺣﻤﺘﺶ ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ ارزش رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺘﯽ آن رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ
ﻧﻘﺼﻬﺎی رﻧﺠﻬﺎی ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .آﻧﭽﻪ در زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ارزش و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽِ آﻧﻬﺎ

ﭼﯿﺰی ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻤﯿﻊ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ارزش ﺑﯽﮐﺮان رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .آن رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺮّ )اﻣﺮی ﭘﻮﺷﯿﺪه(
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺼﺪ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﺮّ ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮدد و ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .ﭘﺲ آن زﺣﻤﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ﺷﻬﺮه ﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ و اﻣﺘﻬﺎ ﻫﻨﻮز از آن زﺣﻤﺎت ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎدﻣﺎن ﮐﻼم ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن زﺣﻤﺎت را ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ و
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن و آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻘﺺ زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ در رﺳﺎﻟﮥ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ۳۰:۲
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن  ۳۰:۲ﯾﮑﯽ از آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اَﭘَﻔ ْ ُﺮدِﺗُﺲ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﯽ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻫﺪﯾﻪای را ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺲ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮدﻧﺪ )ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ،ﭘﻮل ﯾﺎ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﯾﺎ ﮐﺘﺎب( ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آن ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ اَﭘَﻔ ْ ُﺮدِﺗُﺲ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ
ﮐﻪ در روم ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،اَﭘَﻔ ْ ُﺮدِﺗُﺲ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺟﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .آﯾﮥ  ۲۷ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ او ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪا او را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد.
ﺳﭙﺲ در آﯾﮥ  ۲۹ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اَﭘَﻔ ْ ُﺮدِﺗُﺲ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،او را ﮔﺮاﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام
ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش دﻟﯿﻞ دارد ،ﮐﻪ آن را در آﯾﮥ  ۳۰ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن
 ۲۴:۱دارا اﺳﺖ» :زﯾﺮا در ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻣﻮت ﺷﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺺ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ «.در
ت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۲۴:۱اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ،ﻋﺒﺎرت »ﻧﻘﺺ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ« ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎر ِ
»ﻧﻘﺼﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ«.
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ »ﻧﺎﻗﺺ« ﺑﻮد و اَﭘَﻔ ْ ُﺮدِﺗُﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻘﺺ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ؟ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ،
ﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮﮔﺮ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎروﯾﻦ وﯾﻨﺴﻨﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد.

۲

ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽِ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻫﺪﯾﻪای از ﻃﺮف ﮐﻞ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ از روی ﻣﺤﺒﺘﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و
آﻧﭽﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و آﻧﭽﻪ ﭘﻮﻟﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻗﺪردان ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ آن ﻫﺪﯾﻪ را ﺷﺨﺼﺎ ً ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد .ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ روم ﺑﺮود و اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ
اَﭘَﻔ ْ ُﺮدِﺗُﺲ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد )رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ،و ﻓﻠﯿﻤﻮن ،ﮐﺘﺎب »ﻧﻘﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺻﻔﺤﮥ .(۷۸

ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻘﺼﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ؟
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۲۴:۱ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ً ﮔﻮﯾﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران
ﻫﺪﯾﻪای اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ را ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﺪارد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ ً ﺑﻪ ﻧﺰد
آن ﻣﺴﯿﺢ
اﻣﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد .ﭘﺲ راهﺣﻞ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ِ
ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺲ( را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را از اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﺳﺎزﻧﺪ.
و ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺼﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ .ﻣﺎ آن زﺣﻤﺎت را ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ،
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ً آن رﻧﺞ و ﻋﺬاب را در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬرارﯾﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ارزش ﺑﯽﮐﺮان آن رﻧﺞ
و ﻋﺬاب ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ در آﯾﮥ  ۲۴ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را در رﻧﺠﻬﺎی ﺧﻮدش و در ﺑﺪن ﺧﻮدش ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻌﺎ ً در ﺟﺴﻢ ﺧﻮد رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن در رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻣﺴﯿﺢ زﺣﻤﺎت او را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯿﺎن رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺧﻮدش و زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ راﺑﻄﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻣﺴﯿﺢ از ﻃﺮﯾﻖ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﺧﺪا واﻗﻌﺎ ً ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ،
ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ذرهای از رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب را در ﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ زﯾﺴﺘﻨﯽ ﺳﺮﺷﺎر از
ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ،رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﺳﺎزﯾﻢ.
»از زﺣﻤﺘﻬﺎی ﺧﻮد در راه ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻘﺼﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را  . . .ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ «.ﻣﺴﯿﺢ اراده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ً رﻧﺞ و
ﻋﺬاﺑﺶ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد و ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻋﺬاب ﮐﺸﻨﺪ .رﻧﺞ و ﻋﺬاب او در رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻣﺎ
دﻧﯿﺎ رﻧﺞ و ﻋﺬاب او را ﻣﯽﻧﮕﺮد و آن رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻘﺮر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ،ﮐﻪ رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد ،در رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ،ﮐﻪ رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ آﻧﭽﻪ در ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۲۴:۱ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻼم ﻋﯿﺴﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ  ۳۵:۸اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﻧﺠﺎت دﻫﺪ آن را ﻫﻼک ﺳﺎزد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ و اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺎد دﻫﺪ آن را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ «.ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﺴﯿﺮ از دﺳﺖ دادن ﺟﺎن ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ )ﭼﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﭼﻪ آن ﺳﻮی آﺑﻬﺎ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺴﺘﻠﺰم از
ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم از دﺳﺖ دادن ﺟﺎن ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﺗﺎ رﻧﺞ و
ﻋﺬاﺑﺶ ،رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ رﻧﺠﻬﺎی ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.

۳

ﺷﺎدی ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ
و ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﺣﻤﺎت ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﮥ » :۲۴اﻻن ،از زﺣﻤﺘﻬﺎی ﺧﻮد در راه ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻢ «.راه ﺟﻠﺠﺘﺎ راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
آن ﺷﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .راه ﺟﻠﺠﺘﺎ راﻫﯽ دردﻧﺎک اﺳﺖ ،اﻣﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺎد اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﯿﻬﺎی زودﮔﺬر ﻧﺎﺷﯽ
از آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﻪ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽِ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ و ﺑﺸﺎرت دادن و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدن و ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺎدی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺣﻮﺿﻬﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪای ﮐﻪ آب در ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،در ﻋﻮض ،ﺑﻪ ﭼﺸﻤﮥ آﺑﯽ ﮐﻪ

آﺑﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )اﺷﻌﯿﺎ .(۱۱:۵۸
ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﻗﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮّ ﻣﺴﯿﺢ در اﯾﺸﺎن و آن اﻣﯿﺪ ﺟﻼل ﻋﻄﺶ ﻗﻠﺒﯽﺷﺎن را ﺳﯿﺮاب
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را آزاد ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺧﺪا در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﯿﻞ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﯾﻦ زﯾﺴﺘﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ رﻧﺞ و زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﻢ.
رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻣﺴﯿﺢ از ﺳﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ آن رﻧﺞ و ﻋﺬاب را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد .او آن رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن آن .ﺣﺎل ،ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺻﻠﯿﺒﻤﺎن را ﺑﺮدارﯾﻢ و در راه ﺟﻠﺠﺘﺎ در ﭘﯽ او روﯾﻢ و ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن رﻧﺞ و ﻋﺬاب او ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ
از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ،از ﮐﺸﯿﺶ و رﻫﺒﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻮزف ﺗﯿﺴﻮن ،ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺸﻮر روﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد .او ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺖ «.ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺴﯿﺢ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺎ رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ .رﻏﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﯿﺮﯾﺖ
دﯾﮕﺮان ،زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﻧﺠﻬﺎی او را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺸﺎرت دادن ﯾﮏ ﺑﻮﻣﯽ اﻫﻞ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
در ﻣﺎه ﻣﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدم ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺟﯽ .اُﺳﻮاﻟﺪ
َﺳﻨﺪِرز ﮔﻮش ﺳﭙﺎرم .ﭘﯿﻐﺎم او ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻋﻤﯿﻖ درﺑﺎرۀ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺑﻮد .او ﻣﺮدی ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .او از ﺳﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ! ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﻢ از اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در
وﻗﻒ و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﯿﻞ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻦ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ
زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ ﺧﻮد را در ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ ﻏﺮق ﮐﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽاش را وﻗﻒ اﻧﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
او ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺒﺸﺮی ﺑﻮﻣﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮔﺬر ﻣﯽﮐﺮد و اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺸﺎرت ﻣﯽداد .او ﺳﺨﺘﯿﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از روزی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﻟﺴﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﺠﯿﻞ را در
آﻧﺠﺎ ﺑﺸﺎرت دﻫﺪ ،اﻣﺎ او را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و از روﺳﺘﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽراﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ،ﻣﺤﺰون و ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه ،از روﺳﺘﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و از ﺷﺪت ﺧﺴﺘﮕﯽ زﯾﺮ
درﺧﺘﯽ دراز ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرود.
وﻗﺘﯽ از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،ﻣﺮدﻣﯽ را دورش ﺣﻠﻘﻪزده ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از او ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن روﺳﺘﺎ ﺑﻪ او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮده اﺳﺖ او را ﺑﺮاﻧﺪاز ﮐﺮدهاﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﭘﺎﻫﺎی ﺗﺎولزدهاش را دﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﺮد ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦرو ،در ﺣﻘﺶ ﺑﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﯿﺮون راﻧﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﺶ ﮔﻮش ﺳﭙﺎرﻧﺪ،
ﻫﻤﺎن ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای اﻋﻼﻣﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﺬاب دﻫﺪ.
۴

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آن ﻣﺒﺸﺮ ،ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺗﺎولزدهاش ،زﺣﻤﺎت ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺎﺟﺮای ﺟﻮزف ،دﻻوری اﻫﻞ ﮐِﻨﯿﺎ
در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ وﯾﮋۀ ﻣﺒﺸﺮان دورهﮔﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﯿﻠﯽ ﮔﺮاﻫﺎم در ﺷﻬﺮ آﻣﺴﺘﺮدام ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮدی ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻬﺶ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺎﻣﺶ ﺟﻮزف و دﻻوری اﻫﻞ ﮐِﻨﯿﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎﺟﺮاﯾﺶ آنﻗﺪر ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﮔﺮاﻫﺎم ﺷﺨﺼﺎ ً ﺗﻤﺎﯾﻞ
داﺷﺖ ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﺳﭙﺎرد .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﺎرد ،ﻣﺎﺟﺮا را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱

آن روز ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﮔﺮم و ﺳﻮزان ﺑﻮد و ﺟﻮزف در آن ﺟﺎدهﻫﺎی داغ و ﮐﺜﯿﻒ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ
وی ﺑﺸﺎرت داد و ﺟﻮزف در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهاش اﯾﻤﺎن آورد و ﻗﺪرت روحاﻟﻘﺪس در زﻧﺪﮔﯽاش ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮐﺮد و او را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و وی را از ﭼﻨﺎن ﺷﺎدی و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد و آن
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪاش اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺟﻮزف ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮد درﺑﺎرۀ ﺻﻠﯿﺐ ]رﻧﺞ![ ﻋﯿﺴﯽ و ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﺶ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ در ﭼﻬﺮۀ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدش ﺑﺮق ﺷﻮق را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ و ﻧﺎﺑﺎوری ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺮدان روﺳﺘﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و زﻧﺎن
ﺑﺎ دﺳﺘﻪای ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار او را ﮐﺘﮏ زدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ او را از روﺳﺘﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﻮﺗﻪزار ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎن دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺟﻮزف ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮد را ﮐﺸﺎنﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻮدال آﺑﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪﻫﻮش ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ از
ﺟﺎی ﺑﺮﺧﯿﺰد .او از دﺷﻤﻨﯽ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
را ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮدد.
او ﻟﻨﮕﺎنﻟﻨﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻟﻮﻧﮑﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن رﻓﺖ و درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :او ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﺪای
زﻧﺪه را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ «.او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮدان روﺳﺘﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و زﻧﺎن دوﺑﺎره زﺧﻤﻬﺎﯾﺶ را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻮد
ﮐﻮﻓﺘﻨﺪ و آن زﺧﻤﻬﺎ دوﺑﺎره ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ او را ﮐﻪ از ﺣﺎل رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎرج از روﺳﺘﺎ ﺑﺮدﻧﺪ و رﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺳﭙﺎرد.
اﯾﻨﮑﻪ از آن ﮐﺘﮑﻬﺎ و ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﺎر اول ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده ﺑﻮد واﻗﻌﺎ ً ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ داﺷﺖ ،وﻟﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﭘﺲ از ﮐﺘﮑﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم
ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد .ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺑﻌﺪ ،ﮐﻮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺮوح و ﻫﺮاﺳﺎن ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد.
او ﺑﻪ آن روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ او را ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از ﺣﺎل رود آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽزدﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را در ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﮔﺸﻮد .ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺘﮏ زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎل در ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺶ را ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺘﺶ را ﺑﻪ وی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﮐﻞ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ زﻧﺪه از ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﮥ ﭘﻮﻟﺲ» :ﻧﻘﺼﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ،ﺑﺮای ﺑﺪن او ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ«.
واﻗﻒ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﯿﻞ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ،از اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن ،ﻣﺎ را آزاد ﻣﯽﺳﺎزد و اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارد .اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ را از ﺳﺴﺖ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دادن ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را آزاد ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ
۵

ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ .اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ را از ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽِ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﮐﺎﻣﺮواﯾﯽ

در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺨﺸﺸﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ در ﻫﺎﯾﯿﺘﯽ
ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺤﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ از آن ﺑﯿﻮهزن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﮐﻨﺎر آﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻮهزﻧﯽ ﮐﻪ »از اﺣﺘﯿﺎج
ﺧﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺪاﺧﺖ« )ﻟﻮﻗﺎ  .(۴:۲۱ﻋﯿﺴﯽ در واﻗﻊ آن زن را ﺳﺘﻮد و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮥ دار و ﻧﺪارش را ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﺮد .ﻋﯿﺴﯽ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ آن زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا را ﺳﺘﻮد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯿﻪای ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ
۲

ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﻢ .اِﺳﺘﻨﻔﻮرد ﮐِﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪای را از ﻫﺎﯾﯿﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﺟﺸﻦ روز ﺷﮑﺮﮔﺰاری از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از روی ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﻫﺪﯾﻪای را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺰده دﻻر ﺑﻪ ﻧﺎم اِدﻣﻮﻧﺪ ،ﻣﺮدی اﻫﻞ ﻫﺎﯾﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در آﻧﺠﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
ﮐِﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﻘﺪی ﮐﻠﯿﺴﺎ در روز ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ را ﺷﻤﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪای
ﺷﺶ ﻫﺰار دﻻری ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ادﻣﻮﻧﺪ ﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ او را ﻧﯿﺎﻓﺖ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐِﻠﯽ او را در روﺳﺘﺎ دﯾﺪ و از او ﺳﻮال ﻧﻤﻮد .ﮐِﻠﯽ اﺻﺮار ﻧﻤﻮد و از او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ادﻣﻮﻧﺪ اﺳﺒﺶ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ
آن ﺳﯿﺰده دﻻر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﺪﯾﻪ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا در ﺟﺸﻦ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؟ او ﻣﮑﺚ ﮐﺮد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﺪ.
وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻟﺐ ﮔﺸﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻢ«.

ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ  . . .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﺷﺪن و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ او و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ او ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ
از ﻗﻮم او ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ را ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻋﯿﺎن ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽِ ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ را
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

۱

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﺎرد» :زﺧﻢﺧﻮرده در ﺧﺎﻧﮥ دوﺳﺘﺎن« :ﻣﺠﻠﮥ »ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ« ﻣﺎرس و آورﯾﻞ  ،۱۹۹۱ﺻﻔﺤﺎت .۶۹ ،۲۹-۲۸

۲

ﻧﻮرم ﻟﻮﯾﯿﺲ» :ارﺟﺤﯿﺖ اول :آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ« )اورﻧﺞ ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ :اﻧﺘﺸﺎرات وﻋﺪه ،(۱۹۸۸ ،ﺻﻔﺤﮥ .۱۲۰
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