ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪه ﺑﺮای رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ و وﺟﺪ و ﺷﺎدی :ﺟﻬﺖ ﺑﺎر ﺟﺎوداﻧﯽ ﺟﻼل
دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۱۸-۷:۴
ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺧﺰﯾﻨﻪ را در ﻇﺮوف ﺧﺎﮐﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﻮت از آن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ .در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه وﻟﯽ در ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺘﺤﯿﺮ وﻟﯽ ﻣﺄﯾﻮس ﻧﯽ .ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﺮده ﺷﺪه ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﻣﺘﺮوک .اﻓﮑﻨﺪهﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻼکﺷﺪه ﻧﯽ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻗﺘﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را در
ﺟﺴﺪ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻢ در ﺑﺪن ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﻣﺎ ﮐﻪ زﻧﺪهاﯾﻢ ،داﯾﻤﺎً ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮت ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺴﺪ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .ﭘﺲ ﻣﻮت در ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﯿﺎت در ﺷﻤﺎ .اﻣﺎ ،ﭼﻮن ﻫﻤﺎن روح اﯾﻤﺎن را دارﯾﻢ ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ» :اﯾﻤﺎن آوردم ،ﭘﺲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ« ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ،از اﯾﻦرو ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ او ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ آن
ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﮑﺮﮔﺰاری را ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﺪا ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺖ ﺳﺒ ِ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﻃﻦ ،روز ﺑﻪ روز ،ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدد .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ زﺣﻤ ِ
ﮏ ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ،ﺑﺎر ِ
ﺟﺎوداﻧﯽ ِ ﺟﻼل را ﺑﺮای ﻣﺎ زﯾﺎده و زﯾﺎده ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ

آﻧﭽﻪ دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ.

آﯾﮥ  ۱۶ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﻃﻦ ،روز ﺑﻪ روز ،ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدد «.در اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ آن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﭼﯿﺰی
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ و آﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ دﻟﺴﺮد ﺷﻮد .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻤﯽرود ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻣﯿﺪوارم ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮودﻫﺎ و ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﺮا ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻪ دﻟﺴﺮد ﺷﻮم .اﻣﺮوز ،واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻼم واﻋﻆ دﻟﺴﺮد ﮔﺮدم «.ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺲ
و ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻫﻢ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻨﺸﺎن روز ﺑﻪ روز ﺗﺎزه ﮔﺮدد .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺣﺲ ﻗﻮی ﺑﻮدن و ﺗﺎزﮔﯽ و اﻣﯿﺪ و
ﺷﺎداﺑﯽ و ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و دﯾﺮی ﻧﻤﯽﭘﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺑﺎﻃﻦ ﻗﻮی
ﺑﺎﺷﯿﻢ و از اﻣﯿﺪ و ﺷﺎدی و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪای ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ ورزﯾﺪن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺗﺎزه ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ .زﻧﺪﮔﯽ راﮐﺪ و
اﯾﺴﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ دارد .ﻣﺎ از ﺣﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﺷﺎر ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،ﺣﺴﻤﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽرود ،دوﺑﺎره ﭘﺮ از ﺣﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺗﺎزه
ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽروﯾﻢ ،دوﺑﺎره ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و دوﺑﺎره ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽروﯾﻢ و دوﺑﺎره ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎزه
ﺷﻮﯾﻢ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ در وادی ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ و ﺗﻬﯽ ﺑﻮدن و دﻟﺴﺮدی و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﻗﻮی ﺷﺪن و اﻣﯿﺪوار ﺷﺪن و
ﺷﺪن دوﺑﺎره و دوﺑﺎره و دوﺑﺎره و روز ﺑﻪ روز رازی وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن راز ﭘﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪن و ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ
ِ

دو واژۀ ﻣﻬﻢ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ« و »زﯾﺮا«
در اﯾﻦ آﯾﺎت ،دو واژه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .واژۀ »از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ« در اﺑﺘﺪای آﯾﮥ  ۱۶و واژۀ »زﯾﺮا« در اﺑﺘﺪای آﯾﮥ  .۱۷ﭼﺮا اﯾﻦ
دو واژه از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟

۱

آﯾﮥ  ۱۶رأس ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ
آﯾﮥ  ۱۶را رأس ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ دو ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮش اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ دو ﺿﻠﻊ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ:
»ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ  . . .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﻃﻦ ،روز ﺑﻪ روز ،ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدد «.اﻣﺮوز ،ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورﯾﻢ و ﮔﻔﺘﻪﻣﺎن از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﮥ  :۱۶ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ  . . .ﻟﯿﮑﻦ ،روز ﺑﻪ روز ،ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.
آﯾﺎت  ۱۵-۷آن ﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رأس را اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد
واژۀ »از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ« در اﺑﺘﺪای آﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ از ﻗﺒﻞ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ آﯾﮥ  ۱۶رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و آن را
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ :او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﻪ در آﯾﺎت  ۱۵-۷ﻋﻨﻮان ﺷﺪ »ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ،ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ،ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد» «.از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ  . . .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،روز ﺑﻪ روز ،ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ «.ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﺿﻠﻊ اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﯾﺎت  ۱۵-۷اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ و آن را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
آﯾﺎت  ۱۸-۱۷ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ رأس را اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد
واژۀ »زﯾﺮا« در اﺑﺘﺪای آﯾﮥ ﺑﻌﺪی )آﯾﮥ  (۱۷ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای آﯾﮥ  ۱۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
»ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ  . . .و روز ﺑﻪ روز ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ «،زﯾﺮا )ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ( آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ،ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ،ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوﻣﯿﻦ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻨﻮانﺷﺪه در آﯾﺎت  ۱۸-۱۷ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای را ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺷﺮح داده ﺑﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را درک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در آرزوی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ در رأس اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دو ﺿﻠﻊْ
آن را اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﯾﺎت  ۱۵-۷ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ،روز ﺑﻪ روز ،ﺗﺎزه
ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ «.اﯾﻦ ﯾﮏ ﺿﻠﻊ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ،روز ﺑﻪ روز ،ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ« ،زﯾﺮا آﯾﺎت  ۱۸-۱۷ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ.
از اﯾﻦرو ،ﻗﺼﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺿﻠﻊ اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.

آﯾﮥ  ۱۶در ﻣﯿﺎﻧﮥ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ
اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ :آﯾﮥ  ۱۶ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﺴﺮد ﻧﺸﺪن و روز ﺑﻪ روز ﺗﺎزه ﮔﺸﺘﻦ در ﻣﯿﺎﻧﮥ رﻧﺞ و
زﺣﻤﺖ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ» .ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﻃﻦ ،روز ﺑﻪ روز ،ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدد «.ﭘﻮﻟﺲ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ روزی ﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .او رﻧﺠﻬﺎ و زﺣﻤﺎت ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و در آن رﻧﺠﻬﺎ و
زﺣﻤﺎت زوال و ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ زﻣﯿﻨﯽاش را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺿﻌﻔﻬﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﺻﺪﻣﺎت و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯿﻬﺎ و
ﻧﺎاﻣﯿﺪیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در زوال زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽاش ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﺷﺎرۀ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ »ﻣﻮت
در او ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد« )آﯾﮥ  (۱۲ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد.
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ  . . .ﻫﻤﻮاره ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ «.ﭘﺲ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در زﻧﺪﮔﯽ دﻟﺴﺮد ﻧﮕﺮدم؟« و »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ روز ﺑﻪ رو ﺗﺎزه ﮔﺮدم؟« ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﺪون دﻟﺴﺮد ﺷﺪن ﺑﺮای رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ آﻣﺎده ﮔﺮدم؟« »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺟﺴﻤﻢ و زوال زﻧﺪﮔﯽ زﻣﯿﻨﯽام را ﺑﭙﺬﯾﺮم و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
دﻟﺴﺮد ﻧﮕﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ،روز ﺑﻪ روز ،ﺷﺎداب و ﻗﻮی ﺷﻮم و ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺤﺒﺖ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ،اداﻣﻪ دﻫﻢ؟«

۲

ﺣﺎل ،آﻣﺎدهاﯾﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﺘﺪا ،آﯾﺎت  ۱۵-۷و ﺳﭙﺲ  ۱۸-۱۷را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

آﯾﺎت  :۱۵-۷ﭼﻬﺎر دﻟﯿﻞ ﺑﺮای دﻟﺴﺮد ﻧﮕﺸﺘﻦ
در آﯾﺎت  ،۱۵-۷دﺳﺖﮐﻢ ،ﭼﻬﺎر دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ «.ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ زوال زﻧﺪﮔﯽ زﻣﯿﻨﯽاش اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮش
ﺳﭙﺮی ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و روزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ او در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮیاش ﻓﺮﺳﻮده ﮔﺸﺘﻪ و رو ﺑﻪ
زوال اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
 .۱ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺧﺪا و ﭘﺴﺮ ﺧﺪا
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﻮﻟﺲ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽﮔﺸﺖ ،در اﯾﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ،ﻗﺪرت ﺧﺪا و ﺣﯿﺎت ﭘﺴﺮ
ﺧﺪا ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
آﯾﮥ » :۷اﯾﻦ ﺧﺰﯾﻨﻪ را در ﻇﺮوف ﺧﺎﮐﯽ دارﯾﻢ ]اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ،ﺿﻌﯿﻒ ،و رو ﺑﻪ زوال[ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﻮت از آن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ «.از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ،ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ  . . .زﯾﺮا ﻗﺪرت ﺧﺪا در ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
آﯾﮥ » :۱۰ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻗﺘﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺟﺴﺪ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ]اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮥ دﯾﮕﺮی از ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ[ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت
ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻢ در ﺑﺪن ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد «.از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ  . . .زﯾﺮا ﺣﯿﺎت ﭘﺴﺮ ﺧﺪا در زوال روزﻣﺮۀ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
آﯾﮥ » :۱۱زﯾﺮا ﻣﺎ ﮐﻪ زﻧﺪهاﯾﻢ ،داﯾﻤﺎً ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮت ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺴﺪ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ «.از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ،
ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ  . . .زﯾﺮا ﺣﯿﺎت ﭘﺴﺮ ﺧﺪا در ﺑﺪﻧﻬﺎی رو ﺑﻪ زوال ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﻮﻟﺲ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻟﯿﻠﺶ ﺑﺮای دﻟﺴﺮد ﻧﮕﺸﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا و ﺣﯿﺎت ﭘﺴﺮ ﺧﺪا در
ﺿﻌﻒ و در ﻣﺮگ روزﻣﺮهاش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﮕﺮان ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ.
 .۲ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ
دوم اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﻮﻟﺲ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽﮔﺸﺖ ،در اﯾﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ،ﺣﯿﺎت از او ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﭘﻮﻟﺲ ﻗﻮت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
آﯾﮥ » :۱۲ﭘﺲ ﻣﻮت در ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﯿﺎت در ﺷﻤﺎ «.از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ  . . .زﯾﺮا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻋﺰﯾﺰاﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﯿﺎت و ﻗﻮت و اﻣﯿﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ.
آﯾﮥ » :۱۵زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ]از ﻃﺮﯾﻖ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ[
ﺷﮑﺮﮔﺰاری را ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﺪا ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ «.از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ  . . .زﯾﺮا ]و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﮥ  ۱۵ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت دو دﻟﯿﻞ اول را
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ[ ،در ﺧﺪﻣﺖ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﯿﺾ رﺳﯿﺪه و ﺧﺪا ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻣﻬﻢ اﻣﻮر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ ﭘﻮﻟﺲ در
زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮدﻧﺪ :ﻓﯿﺾ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺟﻼل دادن ﺧﺪا .اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺸﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﭘﻮﻟﺲ دﻟﺴﺮد ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ.

۳

 .۳ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ،ﺣﻀﻮری ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﺳﺖ
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﻮﻟﺲ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽﮔﺸﺖ ،در اﯾﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ،ﺧﺪا او را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻐﻠﻮب ﮔﺮدد.
آﯾﺎت ) ۹-۸ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آری ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ
ﺧﯿﺮ دﻟﺴﺮد ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﻢ(» :در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه وﻟﯽ در ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺘﺤﯿﺮ وﻟﯽ ﻣﺄﯾﻮس ﻧﯽ .ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﺮده ﺷﺪه ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﻣﺘﺮوک.
اﻓﮑﻨﺪهﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻼکﺷﺪه ﻧﯽ «.از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﻢ  . . .زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻣﻐﻠﻮب ﮔﺮدﯾﻢ.
 .۴رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺎ از ﻣﺮدﮔﺎن
ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﻮﻟﺲ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮد.
آﯾﮥ » :۱۴ﻣﯽداﻧﯿﻢ او ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ «.از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ،
ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ  . . .زﯾﺮا ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ رو ﺑﻪ راه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ دوﺑﺎره زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دوﺳﺘﺘﺎن دارم زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد در ﺟﻼﻟﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ  . . .اﯾﻦ ﺿﻠﻊ اول ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ )آﯾﺎت  (۱۵-۷ﮐﻪ آن ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﻈﯿﻢ دﻟﺴﺮد ﻧﮕﺸﺘﻦ ﺑﻠﮑﻪ روز ﺑﻪ روز ﺗﺎزه ﺷﺪن را اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد.
ﻒ رو ﺑﻪ زوال ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
 .۱ﻣﻦ ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدم ،زﯾﺮا ﻗﺪرت ﺧﺪا و ﺣﯿﺎت ﭘﺴﺮ ﺧﺪا در ﺿﻌ ِ
 .۲ﻣﻦ ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدم ،زﯾﺮا ﺑﺎ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
 .۳ﻣﻦ ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدم ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺮا در رﻧﺞ و زﺣﻤﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻣﻐﻠﻮب ﮔﺮدم.
 .۴ﻣﻦ ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدم ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،دﻟﺴﺮد و ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدم!

آﯾﺎت  :۱۸-۱۷ﭼﻬﺎر دﻟﯿﻞ ﺑﺮای دﻟﺴﺮد ﻧﮕﺸﺘﻦ
ﺣﺎل ،ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎت  ۱۸-۱۷را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۱۶را اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد.
او ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و روز ﺑﻪ روز ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا آﯾﺎت  ۱۸-۱۷ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی رو ﺑﻪ
زواﻟﺶ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﻌﻒ و ﺑﯿﻤﺎری و ﺻﺪﻣﺎت و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻟﯿﻞ دﻟﺴﺮد ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
 .۱زﺣﻤﺖ ﻟﺤﻈﻪای
او ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا رﻧﺞ و زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ.
ﺖ ﺳﺒﮏ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ  « . . .اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﺣﻤﺎﺗﺶ ﻓﻘﻂ ﺷﺼﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ دوام
آﯾﮥ » :۱۷زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ زﺣﻤ ِ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﺣﻤﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ )ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ
دوران ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ( .اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد .واژۀ »ﻟﺤﻈﻪای« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ« اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
»رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺣﺎﺿﺮ «،رﻧﺞ و زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮم  . . .زﯾﺮا زﺣﻤﺎﺗﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽام ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ.

۴

 .۲زﺣﻤﺖ ﺳﺒﮏ
او ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا زﺣﻤﺘﺶ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ.
ﺖ ﺳﺒﮏ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ  « . . .ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽِ اﻣﺮوزی و راﺣﺖﻃﻠﺐ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ِ
آﯾﮥ » :۱۷زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ زﺣﻤ ِ

ﭘﻮﻟﺲ اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪاش در رﺳﺎﻟﮥ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۲۷-۲۳:۱۱را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.

در ﻣﺤﻨﺘﻬﺎ اﻓﺰونﺗﺮ ،در ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ زﯾﺎدﺗﺮ ،در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در ﻣﺮﮔﻬﺎ ﻣﮑﺮر .از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﭼﻬﻞ ﯾﮏ ﮐﻢ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮردم .ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا
ﭼﻮب زدﻧﺪ .ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪم .ﺳﻪ ﮐ ّﺮت ﺷﮑﺴﺘﻪﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪم .ﺷﺒﺎﻧﻪروزی در درﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدم .در ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ،در ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻧﻬﺮﻫﺎ ،در
ﺧﻄﺮﻫﺎی دزدان ،در ﺧﻄﺮﻫﺎ از ﻗﻮم ﺧﻮد و در ﺧﻄﺮﻫﺎ از اﻣﺘﻬﺎ ،در ﺧﻄﺮﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ،در ﺧﻄﺮﻫﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،در ﺧﻄﺮﻫﺎ در درﯾﺎ ،در ﺧﻄﺮﻫﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺑﺮادران ﮐﺬﺑﻪ .در ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﺸﻘّﺖ ،در ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ،در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ،در روزهﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ،در ﺳﺮﻣﺎ و ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ .ﺑﺪون آﻧﭽﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ
اﺳﺖ ،آن ﺑﺎری ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ.
وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﺣﻤﺎﺗﺶ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﺣﻤﺎﺗﺶ آﺳﺎن ﯾﺎ ﺑﺪون درد اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻧﺞ و
ﭘﯿﺶرو اﺳﺖ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ .آن زﺣﻤﺎت ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎر ﺟﻼل آﯾﻨﺪه ،ﻫﻤﭽﻮن ﭘ َﺮ ﺳﺒﮑﻨﺪ» .دردﻫﺎی زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ
زﺣﻤﺘﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ
ِ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ« )روﻣﯿﺎن  .(۱۸:۸ﻣﻦ دﻟﺴﺮد ﻧﻤﯽﺷﻮم  . . .زﯾﺮا زﺣﻤﺎﺗﻢ ﺳﺒﮑﻨﺪ.
 .۳ﺑﺎر ﺟﺎوداﻧﯽ ﺟﻼل
ﭘﻮﻟﺲ ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا رﻧﺞ و زﺣﻤﺘﺶ در واﻗﻊ ﺑﺎر ﺟﺎوداﻧﯽ ﺟﻼل را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺶروی ﭘﻮﻟﺲ
ﮏ ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ،ﺑﺎر ِ ﺟﺎوداﻧﯽِ ﺟﻼل را ﺑﺮای ﻣﺎ زﯾﺎده و زﯾﺎده ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ «.آﻧﭽﻪ
ﺖ ﺳﺒ ِ
آﯾﮥ » :۱۷زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ زﺣﻤ ِ
ِ

ﻗﺮار دارد ﻟﺤﻈﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺪی اﺳﺖ .ﺳﺒﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻼل اﺳﺖ و ﺑﺎ آن رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺪﯾﺪه و ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۹:۲
و ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آن زﺣﻤﺎت ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣُﻘﺪم ﺑﺮ ﺟﻼل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻪ ﺑﺎر آوردن ﺟﻼل ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﻣﯿﺎن
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻼل ﺧﺪا در ﻋﺼﺮ آﯾﻨﺪه ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ راﺑﻄﻪای ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ
وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدن درد و رﻧﺞ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﻤﯽرود .ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮم  . . .زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ ﺑﺎر
ﺟﺎوداﻧﯽ ﺟﻼل را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺶرو اﺳﺖ
 .۴ﺟﻼل ﻧﺎدﯾﺪه و اﺑﺪی ﮐﻪ
ِ

ﭘﯿﺶرو اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ دﻟﺴﺮد و ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا ذﻫﻨﺶ را ﺑﺮ ﺟﻼل ﻧﺎدﯾﺪه و اﺑﺪی ﮐﻪ
ِ
آﯾﮥ » :۱۸ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ «.ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﻫﻤﮥ ﺟﻼل ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارزاﻧﯽ دارد
ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از دﻟﺴﺮد ﺷﺪن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﺎن ﺷﻤﺎ را روز ﺑﻪ روز ﺗﺎزه ﮔﺮداﻧﺪ ،وﻟﯽ ،اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺟﻼل ﭼﺸﻢ ﻧﺪوزﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ.

دﻋﻮت ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮥ ﺧﺪا
در اﺻﻞ ،اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت دﻋﻮﺗﯽ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻫﻤﮥ دﻻﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻟﺴﺮد ﺷﻮﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﻫﻤﮥ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روز ﺑﻪ روز ﺗﺎزه ﮔﺮدﯾﺪ.
۵

•

ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ! ﻗﺪرت ﺧﺪا و ﺣﯿﺎت ﭘﺴﺮش در ﺿﻌﻒ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

•

ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ! ﺣﯿﺎت ﻋﯿﺴﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

•

ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ! ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را در زﺣﻤﺎﺗﺘﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺗﻠﻒ ﺷﻮﯾﺪ.

•

ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ! زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا از ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺑﺎ
ﺷﺎدی زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.

•

ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ! زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﻟﺤﻈﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﺼﺮ آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

•

ﭘﯿﺶرو اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ! زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﺬت و ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻪ
ِ

•

ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ! اﯾﻦ زﺣﻤﺎت ﺑﺎر ﺟﺎوداﻧﯽ ﺟﻼل را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ! ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ! ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ! ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ! ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﺴﺮد و ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻃﻨﺘﺎن روز ﺑﻪ روز ﺗﺎزه ﮔﺮدد.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com

۶

