ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪه ﺑﺮای رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ و وﺟﺪ و ﺷﺎدی :ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ۱۴-۱:۳
ﺧﻼﺻﻪ ،ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .از ﺳﮕﻬﺎ ﺑﺎ
ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﻋﺎﻣﻼن ﺷﺮﯾﺮ اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .از ﻣﻘﻄﻮﻋﺎن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .زﯾﺮا ﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا را در روح ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ﺟﺴﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮا در ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺟﺴﻢ
اﻋﺘﻤﺎد دارد ،ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ .روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﺪه و از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،از َﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﻋﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن .از ﺟﻬﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻓﺮﯾﺴﯽ .از
ﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﯽﻋﯿﺐ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺳﻮد ﻣﯽﺑﻮد آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ زﯾﺎن داﻧﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮت ،ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ .از ﺟﻬﺖ ﻋﺪاﻟ ِ
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ،ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ،زﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را زﯾﺎن ﮐﺮدم و ﻓﻀﻠﻪ ﺷﻤﺮدم
ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ را درﯾﺎﺑﻢ و در وی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮم ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ
ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎ او را و ﻗﻮت ﻗﯿﺎﻣﺖ وی را و ﺷﺮاﮐﺖ در رﻧﺠﻬﺎی وی را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮت او ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮدم ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺟﻪ ﺑﻪ
ﺖ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺳﻢ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورده ﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟﯽ در ﭘﯽ آن ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ
ﻗﯿﺎﻣ ِ
دﺳﺖ آورم ،ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ای ﺑﺮادران ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهام ،ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ
ت ﺑﻠﻨﺪ ِ ﺧﺪا
در ﻋﻘﺐ اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﮐﺸﯿﺪه ،در ﭘﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﻌﺎم ِ دﻋﻮ ِ
ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ وﻋﺪۀ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﻟﺰوم آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺳﺨﺘﯽ و زﺣﻤﺖ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺮﻓﺎ ً اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ زﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻬﺎ دادن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ وﻋﺪۀ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﺪا زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
دﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  ۲۲:۱۴ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻧﻮﺑﻨﯿﺎدش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﮔﺮدﯾﻢ «.و ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺮا زﺣﻤﺖ دادﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد« )ﯾﻮﺣﻨﺎ  (۲۰:۱۵و ﭘﻄﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ از اﯾﻦ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ« )اول
ﭘﻄﺮس  .(۱۲:۴ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ و زﺣﻤﺎت ﭼﯿﺰی ﻏﺮﯾﺐ و دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  ۱۲:۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻫﻤﮥ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ دﯾﻦداری زﯾﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ«.
ﭘﺲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺰم ﺧﻮد را راﺳﺦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻮر و ﻧﻤﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺸﺎرت دﻫﯿﻢ و اﻋﻤﺎل ﺗﺎرﯾﮑﯽ را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎه و ﺷﯿﻄﺎن را
ﺑﮕﺴﻠﯿﻢ ،رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازم ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎﻣﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﻫﺪﻓﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﺳﺨﺘﯽ و زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ او ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ در ﻧﻈﺮ دارد .ﯾﮑﯽ از آن
ْ
ﻫﺪف ﻫﺪف اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺨﺘﯽ و زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد را از اﻣﻮر دﻧﯿﻮی
ﭼﻬﺎر
ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺪا اﻣﯿﺪوارﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .دوﻣﯿﻦ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ در رﻧﺠﻬﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،او را ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎص دارد.

۱

ﻫﺪفِ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ
ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن و ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ و زﺣﻤﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ راﺑﻄﻪﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﯾﺎری
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺨﺘﯽ و زﺣﻤﺖ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ در درد و رﻧﺞ ِ او ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،او را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ارزﺷﻤﻨﺪی
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﻗﻠﻢ درآوردهاﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه او ﻋﻤﯿﻘﺎ ً رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ.

ﺮﯾﺠﺰ
رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺮی ﺑ ِ ِ
ﺮﯾﺠﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ دردﻧﺎک اﺳﺖ« ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻋﻤﯿﻖ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ درﺑﺎرۀ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ،
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﺘﺎب ﺟﺮی ﺑ ِ ِ
ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ زﺣﻤﺎت و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ راﺑﻄﻪﻣﺎن را ﺑﺎ ﺧﺪا ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ وﻗﺘﯽ
ﺮﯾﺠﺰ ﭘﺴﺮی ﭼﻬﺎردهﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻣﺎدرش از اﺗﺎﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽزﻧﺪ ،او ﺑﻪ ﻧﺰدش ﻣﯽرود و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺟﺮی ﺑ ِ ِ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻧَﻔَﺴﻬﺎی آﺧﺮ را ﻣﯽﮐﺸﺪ .او از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ وی را از ورزش ﻧﻤﻮدن ﺑﺎزﻣﯽداﺷﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن از دﺳﺖ داد .ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ »ﻧﻮﯾﮕِﯿﺘﻮرز« ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او درﺑﺎرۀ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ از ﻋﻤﻖ وﺟﻮدش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً رﻧﺞ و
ﺳﺨﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻮراﺗﯿﻮس ﺑﻮﻧﺎر
ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻫﻮراﺗﯿﻮس ﺑﻮﻧﺎر ،ﮐﺸﯿﺸﯽ اﻫﻞ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ و ﺳﺮاﯾﻨﺪۀ ﺳﺮودﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ،ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﺐ اﺷﮏرﯾﺰان« ﯾﺎ
»وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ درآورد .او ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ . . .
ﺑﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ دوش ﮔﯿﺮد ،زﺧﻤﻬﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺮﻫﻢ ﻧﻬﺪ و دﺳﺖﮐﻢ اﻧﺪﮐﯽ از اﺷﮑﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﺸﺎن را ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ «.اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻟﻄﯿﻒ و
ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ .از اﯾﻦرو ،ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﭘﯿﺶروﯾﺶ اﺳﺖ ﺳﻮد ﺑﺮد و از اﯾﻦ ﻣﯽﻟﺮزد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﺗﺎ از آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ِ
ﻣﺒﺎدا آن آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ ﭼﻮن ﺑﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﻣﯽوزد ،وﻟﯽ ﺻﺨﺮه ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا روی ﻣﯽآورد ﺗﺎ او را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺧﺪا را آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺮﯾﺠﺰ و ﺑﻮﻧﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮی ژرف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دل ﺧﺪا ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺧﺪا ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان رﻧﺠﺪﯾﺪهاش
ﺑِ ِ
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص از ﺟﻼﻟﺶ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻮب ،اﺳﺘﯿﻔﺎن ،و ﭘﻄﺮس
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺷﻨﯿﺪن ﮔﻮش درﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﻟﯿﮑﻦ اﻻن ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ«
)اﯾﻮب  .(۵:۴۲اﯾﻮب ﻣﺮدی ﺧﺪاﺷﻨﺎس و درﺳﺖﮐﺎر ﺑﻮد و ﺧﺪا از وی راﺿﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻓﺮق ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ از ﺧﺪا در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻇﻔﺮ و
زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪن و دﯾﺪن ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
آﻣﺪﻧﺪ ،دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻓﺸﺮدﻧﺪ ،آنﮔﺎه ،از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ و دﻗﯿﻘﺎً ،در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ،ﻟﻮﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺘﯿﻔﺎن

۲

از روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺟﻼل ﺧﺪا را دﯾﺪ و ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا اﯾﺴﺘﺎده« )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  .(۵۵:۷اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ ﺧﺎص اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺧﺎص ،ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﯿﺢ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﻄﺮس ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ روح ﺟﻼل و روح ﺧﺪا
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آرام ﻣﯽﮔﯿﺮد« )اول ﭘﻄﺮس  .(۱۴:۴ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺧﺪا ﺑﺮای آن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﺶ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻧﺰول ﺧﺎص روﺣﺶ ،و
ﺟﻼﻟﺶ و آرام ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﺎت در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﺲ در ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوز ﺑﻪ آن ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻘﺪﺳﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ راﺑﻄﻪﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدد ،از ﺣﺎﻟﺖ رﺳﻤﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ درآﯾﺪ و ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ و واﻗﻌﯽﺗﺮ و ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﮔﺮدد.
در آﯾﺎت اﻣﺮوز )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن  ،(۱۱-۵:۳ﻣﺎﯾﻠﻢ دﺳﺖﮐﻢ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ:
 .۱ﻧﺨﺴﺖ ،آﻣﺎده ﺷﺪن ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮔﺸﺘﻦ ارزﺷﻬﺎﯾﺶ.
 .۲دوم ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪن زﯾﺎن و رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻬﺎی اﻃﺎﻋﺘﺶ از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد.
 .۳ﺳﻮم ،ﻫﺪف ﭘﻮﻟﺲ در ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺴﯿﺢ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ او و ﺑﺎ او ﺑﻮدن و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗﺮ و واﻗﻌﯽﺗﺮ ﺑﺎ او ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻦ ﺑﻮد ،ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺳﯿﻼس ،ﻣﯽﺑﻮد.

 .۱آﻣﺎده ﺷﺪن ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ
ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﺎت  ۵و  ۶ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪن از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد .او ﺑﻪ ﻧ ََﺴﺐﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺻﯿﻞ و واﻗﻌﯽِ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﯾﮏ ﻋﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﺑﺮای او دﺳﺖآوردی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ

اﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﭘﯿﺶ از
وی اﻫﻤﯿﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .او ﯾﮏ اﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﻪ
ِ
ﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ،
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد )در اﻧﺘﻬﺎی آﯾﮥ » :(۵از ﺟﻬﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻓﺮﯾﺴﯽ .از ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮت ،ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ .از ﺟﻬﺖ ﻋﺪاﻟ ِ
ﺑﯽﻋﯿﺐ«.
ارزﺷﻬﺎی ﭘﻮﻟﺲ ،ﭘﯿﺶ از ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ .دﺳﺖآوردش ،ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ،و ﺷﺎدیاش ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣَﺜَﻞ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ را ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﺧﻮﺷﺤﺎل و راﺿﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ در ﻣﻮرد ﭘﻮﻟﺲ ﺻﺎدق ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﮥ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ردهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ .او ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن آنﻗﺪر ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﻔﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻋﯿﺴﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .او ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ و از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﺑﻮد و
ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺗﺮﻗّﯽ را ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﻮﻟﺲ از اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ از او ﺧﺸﻨﻮد
ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا از او ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد.
و آنﮔﺎه در راه دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪای زﻧﺪه ،ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد و ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )اﻋﻤﺎل
رﺳﻮﻻن  (۱۶:۹و ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای آن رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ.

۳

ﭘﻮﻟﺲ ارزﺷﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮش را ﻫﯿﭻ ﺷﻤﺮد
آﯾﮥ  ۷ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ» :اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺳﻮد ﻣﯽﺑﻮد آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ زﯾﺎن داﻧﺴﺘﻢ «.ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺴﯽ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ردهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﻧﮕﺮد .او ﺑﻪ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮدن در آن ﮔﺮوه و ﺑﻪ

ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺧﺸﻨﻮدیاش ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﻬﺎ و ﺗﻤﺠﯿﺪﻫﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮد .او ﺑﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی و دﻗﺘﺶ در ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺣﺲ ﻏﺮوری

ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ او ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد و از آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد ﻣﯽﻧﮕﺮد و آنﮔﺎه ﺑﺎ واژﮔﻮن ﮐﺮدن ﮐﻞ دﻧﯿﺎﯾﺶ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﻮدن ارزﺷﻬﺎﯾﺶ ﺧﻮد را
ﺑﺮای رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد» :آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺳﻮد ﻣﯽﺑﻮد ]آﯾﺎت  [۶-۵آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ زﯾﺎن داﻧﺴﺘﻢ«.
او ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪن دﻓﺘﺮی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت داﺷﺖ ﮐﻪ دارای دو ﺳﺘﻮن ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ،ﺳﻮدﻫﺎ و در ﺳﺘﻮن دﯾﮕﺮ زﯾﺎﻧﻬﺎ را
ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .در ﺳﺘﻮن ﺳﻮدﻫﺎ ،ﺟﻼل و ﺷﮑﻮﻫﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد و در آﯾﺎت  ۶-۵ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و در ﺳﺘﻮن زﯾﺎﻧﻬﺎ اﯾﻦ دورﻧﻤﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻋﯿﺴﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد از اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد و
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدن ﻋﯿﺴﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد و ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ در راه دﻣﺸﻖ ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪه را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ،ﻣﺪاد ﻗﺮﻣﺰی در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﻮن ﺳﻮدﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ و ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ» :زﯾﺎن« و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﻮن زﯾﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺳﻮد« و در آن ﺳﺘﻮن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪ :ﻣﺴﯿﺢ.
و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی ﻧﺴﺒﯽِ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آﯾﺎت ۶-۵
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﺧﻂ زد و در ﺳﺘﻮن اول ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺎم را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و آن ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد .آﯾﮥ » :۸ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ

ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ،ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ،زﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻢ «.او ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺖآوردﻫﺎﯾﺶ را زﯾﺎن ﺷﻤﺮد و ﻓﻬﺮﺳﺘﺶ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن
داد ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺟﺰ ﻣﺴﯿﺢ زﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد و ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ رﺳﻮل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺑﺮادران ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ «.ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﮐﻪ او در آﯾﮥ  ۱۷ﺑﺎ اﻗﺘﺪار
ِ
ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﮔﻨﺠﯽ را ﻣﺎﻧﺪ،
ﻣﺨﻔﯽﺷﺪه در زﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ آن را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮد و از ﺧﻮﺷﯽِ آن رﻓﺘﻪ آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ﻓﺮوﺧﺖ و آن زﻣﯿﻦ را ﺧﺮﯾﺪ« )ﻣﺘﯽ .(۴۴:۱۳

ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ )آن ﭘﺎدﺷﺎه( ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺷﺎدی ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را »زﯾﺎن«
ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ» .ﻫﺮﭼﻪ داﺷﺖ ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ آن زﻣﯿﻦ را ﺑﺨﺮد«.
ﯾﺎ در اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ  ۳۳:۱۴ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺷﻮد «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ،
ﺷﺎﮔﺮد ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻫﻤﮥ داراﯾﯽﻫﺎﯾﺘﺎن و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ارزاﻧﯽ ﻣﯽدارد ،ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ و
ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ» :زﯾﺎن«.
اﯾﻦ اﻗﺪام از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ اﻗﺪام از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﻗﺪام ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻨﺎ دارد:
 .۱اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮم ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺢ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻢ.

۴

 .۲اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻣﻮر ،ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورم و ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ﻟﺬت ﺑﺮم.
 .۳اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻣﻮر اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ آن اﻣﻮر ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻣﻦ اﺳﺖ.
 .۴اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ارزاﻧﯽ ﻣﯽدارد را از دﺳﺖ دﻫﻢ ،ﺷﺎدی ﯾﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺣﯿﺎﺗﻢ را از دﺳﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ِ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﭘﻮﻟﺲ در ﻧﻬﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ )آﯾﮥ » :(۸ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ،ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ،زﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻢ«.
ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ِ دﯾﮕﺮ زﯾﺎن اﺳﺖ.
ﭼﺮا آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ؟
ﺣﺎل ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺘﮥ اول ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻮۀ آﻣﺎده ﺷﺪن ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ،
ﻫﺴﺘﻢ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزم؟ ﭼﺮا ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪن و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺟﺰ ﻣﺴﯿﺢ در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن زﯾﺎن ﺷﻤﺮدن ﻃﺮﯾﻖ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای
رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻟﺬت ﻣﺎ ارزاﻧﯽ ﻣﯽدارد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﻢ،
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮت و آوازه ،ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام در ﻣﯿﺎن ﻫﻢﺳﻄﺤﺎن ﺧﻮد ،ﺷﻐﻞ ،ﭘﻮل ،ﻫﻤﺴﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪان ،دوﺳﺘﺎن ،ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ،ﻗﻮت
و ﻗﺪرت ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ )ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﻣﺎن(،
در آن ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﯿﺮو ِ راه ﭘﻮﻟﺲ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارزش واﻻی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻣﺴﯿﺢ آﻧﻬﺎ را زﯾﺎن ﺷﻤﺮدهاﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺮای رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺟﺰ ﻣﺴﯿﺢ را زﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﺪ ،آنﮔﺎه ،وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮﺧﯽ از آن
ﭼﯿﺰﻫﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﯾﺐ و دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ درد و رﻧﺞ و ﻏﺼﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﺷﮏ و زاری
ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺴﯽ در ﺑﺎغ ﺟﺘﺴﯿﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻒ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
ﮐﻪ ارزش ﻣﺴﯿﺢ واﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزاﻧﯽ دارد و در از دﺳﺖ دادن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

 .۲ﺗﺠﺮﺑﮥ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﭘﻮﻟﺲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﻮﻟﺲ در ﻧﯿﻤﮥ دوم آﯾﮥ  ۸از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .او در ﻧﯿﻤﮥ اول آﯾﮥ  ۸از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را زﯾﺎن ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﯿﻤﮥ دوم آﯾﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﺮدن ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯽرﺳﺪ . . . » :ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ]ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺴﯿﺢ[ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را زﯾﺎن ﮐﺮدم و ﻓﻀﻠﻪ ﺷﻤﺮدم ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ را درﯾﺎﺑﻢ «.ﭘﻮﻟﺲ آنﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎدی و آﺳﺎﯾﺶ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را زﯾﺎن
ﺷﻤﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را زﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را زﯾﺎن ﮐﺮد .او ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ارزﺷﻬﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای
رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﺎل در ﺣﺎل ﻣﺤﮏ ﺧﻮردن ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮاﯾﺶ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد؟

 .۳ﻫﺪف ﭘﻮﻟﺲ )و ﻗﺼﺪ ﺧﺪا( در رﻧﺠﻬﺎ و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ
اﮐﻨﻮن ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﺟﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﻮﻟﺲ و ﻗﺼﺪ ﺧﺪا در اﯾﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﻢ .ﭼﺮا ﺧﺪا آن
زﯾﺎﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد و ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن آن زﯾﺎﻧﻬﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟
۵

ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از ﻧﮑﺘﻪاش ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ .او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽِ ﻧﺎﺷﯽ از
زﯾﺎﻧﻬﺎﯾﺶ ﺑﯽﺣﺲ و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ .او ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﺪﻓﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ.
•

آﯾﮥ » :۷آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ زﯾﺎن داﻧﺴﺘﻢ«.

•

آﯾﮥ » :۸ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ،ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ،زﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻢ«.

•

آﯾﮥ » :۸ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را زﯾﺎن ﮐﺮدم«.

•

آﯾﮥ » :۸و ﻓﻀﻠﻪ ﺷﻤﺮدم ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ را درﯾﺎﺑﻢ«.

•

آﯾﮥ » :۹و در وی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮم ]ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮدم را[«.

•

آﯾﮥ » :۱۰ﺗﺎ او را  . . .ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ« )ﺑﺎز ﻫﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺪف او در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ زﯾﺎن ﻧﻤﻮدن ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ(.

•

آﯾﺎت ) :۱۱-۱۰ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ(:

ت ﻗﯿﺎﻣﺖ وی«
»]ﺷﻨﺎﺧﺖ[ ﻗﻮ ِ
»ﺷﺮاﮐﺖ در رﻧﺠﻬﺎی وی«
»ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻮت او«
ﺖ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺳﻢ«
»ﺑﻪ ﻫﺮ وﺟﻪ ،ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣ ِ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،آﻧﭽﻪ ﭘﻮﻟﺲ را در زﯾﺎن ﮐﺮدن ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در از دﺳﺖ دادن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺲ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
و اﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ،دو ﺑﺎر ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد :آﯾﮥ  . . . » :۸ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ،ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ« آﯾﮥ » :۱۰ﺗﺎ او را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ «.اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ راﺑﻄﻪﻣﺎن ﺑﺎ او
ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ ،ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ،واﻗﻌﯽﺗﺮ ،و ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را زﯾﺎن ﺷﻤﺎرﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ؟
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺮای رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،رﻧﺠﻬﺎ و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﻣﺎ را ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽﻣﺎن ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ ارزش واﻻی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ!
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com
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