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  مقدمه

  

 ªخاطر شما کشیدم شادمانم و هر �ستی رنجهاي  اکنون از رنجهایی که به

بنا بر  .خاطر بدن او که �یساست کنم، به مسیح را در بدن خود جبران می

�م خدا را به کمال به مأموریتی که خدا به من سپرد، خادم �یسا گشتم، تا 

شما بیان کنم، یعنی آن راز را که طی اعصار و نسلهاي متمادي پنهان 

خدا چنین . ن�ه داشته شده بود، امّا اکنون بر مقدسین او آش�ر شده است

اراده فرمود که بر ایشان آش�ر سازد که این راز از چه جالل عظیمی در میان 

ه همانا مسیح درشماست، که امید غیریهودیان برخوردار است، رازي ک

دهیم و با کمال  کنیم، و هر کس را هشدار می ما او را وعظ می .جالل است

از این روست که  .آموزیم، تا همه را �مل در مسیح حاضر سازیم حکمت می

کند، به  کشم و با نیروي او که در من نیرومندانه عمل می من زحمت می

 » .مجاهده مشغولم

  -  29 – 24:  1کولسیان  -

  

کتاب مقدس رنج را جنبه اي ضروري از زندگی مسیحی می داند و این 

داشته و در ویژه اي ضوعی باشد که در تفکر مسیحی ما جاي ورنج باید م

اما با  .ار باشدداز جایگاه ویژه اي برخور سخنان و مشارکت هاي هر روزة ما

بسیاري به این نتیجه ، 21تکنولوژي در قرن علم و پیشرفت با گذر زمان و 

ضروري حقوق بشر جدائی ناپذیر و راحتی و آسایش جزو موضوع که  درسیدن
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ضرورت پیغام کتاب مقدس دربارة  با توجه به فرهنگ موجود،بنابراین  .است

غیر قابل درك تبدیل به مفهومی ذهن بسیاري از افراد براي  ،صلیبحمل 

مل کنیم زیرا بسیاري از أت که درباره این موضوع تمهم اسبسیار . شده است

که اراده خداوند براي مسیحیان  براین باورند کتاب مقدسمعلمان معروف 

برخی می گویند از آن جا که عیسی به  .این نیست که رنج بکشندمعاصر 

جاي ما لعنت شد دیگر احتیاج نیست که ما این جنبه لعنت یعنی رنج را در 

ر رنجی در زندگی ما گا تعلیم می دهند کهو  ل شویمزندگی خود متحم

  .جدي در زندگی ما وجود دارد یوجود دارد نشان دهنده این است که مشکل

اما  اشاره کرده ام،موضوع رنج  دربارةبسیاري از کتاب هاي خود  درمن  

. به این موضوع اختصاص دهم به طور خاصاحساس کردم که باید کتابی را 

دعوت جان ه براي فرصتی که ب .هم این پیشنهاد را دادند دوستانبسیاري از 

بیت لحم برایم ایجاد شد در براي سخنرانی در کنفرانس شبانان  1پایپر

به طور خاص با تمرکز بیشتري این آن جا بود که توانستم  .خوشحال هستم

 2006این کنفرانس در ماه هاي ژانویه و فوریه سال  .موضوع را تشریح کنم

زمانی که دکتر لن  .برگزار شد 2» یک شبان چگونه باید بمیرد  «موضوع  اب

ت این سدر یافتند که قرار ا 5وي از انتشارات کراس  4و آل فیشر  3دنیس

به من پیشنهاد کردند که این دروس را مکتوب و دهم سري دروس را تعلیم 

ردن با مثل همیشه کار ک .و آن ها را به صورت کتابی در آورم نظم ببخشم

                                                           
1
   - John Piper    

2
   - How must a Pastor Die? 

3
   - Lane Dennis 

4
   - Al Fisher 

5
   - Crossway 
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اده از تخصص فر لذت بخش بوده و استابرایم بسی يکراس و م دردوستان

   .می شمارم مغتنمیرا براي خود فرصتی  6گریفین  دویراستاري ت

این موضوع در جاهاي  بارةدر ،پس از کنفرانس شبانان بیت لحم

یکی از تجربیات تکان دهنده اي که در این و م ه اصحبت کردنیز مختلف 

نام این برنامه . بودتعلیم به گروهی از شبانان در کشور کامبوج دارم زمینه 

بسیاري از این شبانان  .بود 7 ». هر آنچه او داشتتیموتائوس و  «تعلیمی 

هاي مرگ در زمان خمر هاي سرخ متحمل  رنج هاي بسیاري را در سرزمین

ري کرده اموضوع به آن ها کمک بسی به نظر می رسد که این .شده بودند 

ر اساس می توانند تعریف صحیحی از تجربیات خود ببود و حاال آن ها 

آنقدر  سبحث و گفتگو در این کنفرانزمان . تعاریف کتاب مقدسی بیابند

حتی  .جدیدي براي جلسات تنظیم کنیم ۀفشرده بود که مجبور شدیم برنام

من کرد تا  ملغییکی از سخنرانان با سخاوت مندي جلسۀ سخنرانی خود را 

 متوجه شدیم کهداشته باشم و  تشریح این موضوعبتوانم وقت بیشتري براي 

یا این تعلیم که مسیحیان نباید به هیچ وجه رنج بکشند جحتی در کامبو

یکی از تصمیمات اولیه اي که در زمان آماده  .چقدر گسترش پیدا کرده است

زا تاب مقدسی کنفرانس گرفتم این بود که این اصل کاین دروس  کردن

   .سخن نگویمبرکات از  رنجبدون صحبت درباره رعایت کنم و 

 آمدهرنج و همچنین  برکت وشادي براي  بسیاريآیات در عهد جدید 

رسالــــــۀ متنی که به عنوان اساس کار خود در نظر گرفتم  .است

به خواننده ارائه توامأ را  رنجاین متن شادي و  .بود 29 – 24:  1کولسیان 

                                                           
6

 - Ted Griffin 
7
   -  Timothy`s All 
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با یکدیگر  رنجشادي و موضوعات بنابراین تصمیم آن شد که . می کند

در این کتاب به شما نشان خواهم داد زمانی که مسیحیان رنج  .دنشو بررسی

بلکه مشکل آن  ،ها وجود ندارد جدي در زندگی آن یمشکللزوماً می کشند 

شان وجود  جا است که آن ها رنج می کشند ولی شادي خداوند در زندگی

در مورد وظیفه اي که رنج ها در زندگی ما بر عهده کتاب مقدس . ندارد

دیدگاه کلی . داندبط می تدارند سخن می گوید و اغلب آن ها را با صلیب مر

 .در زندگی مسیحیان مثبت استموجود و رنج  دردکتاب مقدس در مورد 

، ودکتاب مکاشفه زمانی که از جفاها و شهادت صحبت می ش حتی در

 و مجازات شریران به وضوح سخناز پاداش آسمانی براي وفاداران  همزمان

امید من این است که این کتاب به مسیحیان کمک کند تا . گفته می شود

زیرا خداوند  پذیرفته شده بنگردند به عنوان مبحثی رنج موضوع بتوانند به 

  . را متحمل شوندالزم آن رنج  ،که آنان هحاکم چنین مصلحت دید

        آمد به سراغمان ما نباید به دنبال رنج برویم اما زمانی که رنج 

  بدون داشتن چنین دیدگاهی . بنگریمبه آن می توانیم با چشمان ایمان 

که کتاب مقدس به عنوان جنبه اي ضروري از  ي شادي نمی توانیم آن

میسیونر بزرگ  .زندگی مسیحی به آن اشاره می کند را تجربه کنیم

: نیز این دیدگاه را تشریح کرده و می گوید  8نلی جونز تسآمریکایی در هند، ا

در هر آنچه  ". از آن ها استفاده کنیدبلکه  تحمل نکنید فقطمشکالت را  "

تشویق  دردناكدالنه لذت بخش یا ااتفاق می افتد عادالنه یا ناعزندگی تان 

استفاده کنید تا ها تان از آن  ن هدف زندگیو به عنوا داریدیا توبیخ آن را بر 

                                                           
8
   - E.Stanley Jones 



 رنج و شادي                                                                            ٥

 

همه آن ها را تبدیل به یک . حاصل کنید ییآن چیز نیکو خاللبتوانید از 

   .شهادت کنید

 گفته می شود،بسیاري سخن درمان رنج ها درباره  هازه در کلیساوامر

در  .رنج ها وجود دارد پسِ تمامی اینکه می شود الهیاتی  براما تاکید کمی 

ها و درمان ها قرار  مشاورهتمام  است که باید اساسِرنج  واقع این الهیات

از صلیب آن ها  ،بدون داشتن الهیاتی درست در مورد رنج مسیحیان. بگیرد

 رویارویی با رنج اجتناب کرده و از خواندگی خود دور می شوند و زمانی 

دم کمک خواهد مر  ایمان من این است که این کتاب به .غمگین می گردند

و از  به رنج هاي خود دیدگاهی کتاب مقدسی داشته باشندنسبت کرد که 

این طریق است که آن ها می توانند در رویارویی با سختی هاي زندگی شاد 

  . گردندمسیحیانی مطیع باشند و 

 .رنج سخن نمی گویدموضوع این کتاب در مورد مسائل جانبی 

بلکه سخنی گفته نمی شود این دنیا  ج درعلل وجود رندر باره  مخصوصاً

عملی در مورد رنج  یدر این کتاب به مسیحیان الهیاتما این است که تالش 

موضوع این کتاب را در غالب سی تفکر کتاب سعی کرده ام . یمارائه ده

دعایی براي  یتا این کتاب بتواند به عنوان کتاببدهم مقدسی کوتاه جاي 

  . گیردقرار باستفاده مورد مسیحیان 

 از خداوند براي وجود مان می خواهم که  امین سالگرد ازدواج -در سی

 دارداو به خاطر محبتی که نسبت به خداوند . تشکر کنم 9ون یهمسرم نل

در ازدواج با شخصی که براي مسیح موجود توانست تمامی سختی هایی 

                                                           
9
   - Nelun 
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که خواندگیش چون من شخصی . خدمت می کند را بر خود هموار سازد

به  که  چون من  شخصی. گردد تر می شود زندگی براي او سخت باعث

خاطر ضعف هاي فراوانم زندگی کردن با من در زیر یک سقف مستلزم 

 دستداشتن صبر مسیحایی فراوان است و همچنین از او براي خواندن 

    .بسیار متشکرم ،شارائه پیشنهادات ارزشمند و نوشته اولیه این کتاب
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  :بخش اول 

  .رنج و شادي اساس مسحیت است

  

 ªخاطر شما کشیدم شادمانم و هر  اکنون از رنجهایی که به

خاطر   کنم، به �ستی رنجهاي مسیح را در بدن خود جبران می

  ». بدن او که �یساست

  - 24:  1کولسیان  -
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  فصل اول

  اصلی مسیحیت ۀدو جنب

  

مسیحی  ةپس از مرگ همسرش به عنوان پدر مشاور 10پال تورنیر 

چگونه رنج به ما نشان می دهد که معروفش 11در کتاب  .معاصر شناخته شد

او درباره  .در فرد شود يبسیارهاي شدن خالقیت  شکوفامی تواند باعث 

. غمی که با از دست دادن پدرش در دو سالگی تجربه نمود صحبت می کند

و سپس با مرگ رسید سالگی به اوج  5 غمی که با فوت مادرش در

 یقلب انسان از قوانین منطق ": او چنین می گوید . همسرش ادامه یافت

 من واقعاً .متضاد با منطق هستند معموالًقوانین اساسی آن . پیروي نمی کند

  " . در عین حال مردي شاد هستم لیمی توانم بگویم که غم بزرگی دارم و

یک پیش فرض و یک ما در این کتاب این جمله تورنیر را به عنوان 

و شادي هر دو از خصوصیات ضروري مسیحیت  رنج. استفاده می کنیم اصل

در ابتداي این بخش ذکر کردیم را به عنوان اساس این ما اصلی که . هستند

  . دئید می کنأنیر را تراین گفته تو)  24:  1کولسیان (  .کتاب قرار می دهیم

  - 24:  1کولسیان  -»  .خوانده شده ایم تا شاد باشیم« 

   

                                                           
10

   -  Paul Tournier 
11

 - Creative Suffering 
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  دعوت به شادي

این  برو جان پایپر 12متفکران بزرگ مسیحی مانند سی اس لویس 

ممکن . هر مسیحی استنکته تاکید نموده اند که شادي خصوصیت اولیه 

بارها در عهد عتیق موضوع شادي حتی است متوجه آن نشده باشیم اما 

شادي در عهد کلمه واژه متفاوت براي  23عبري زبان در . تکرار شده است

بیش از هر زبان دیگري خواندم که در زبان عبري  یجای. عتیق وجود دارد

کتاب از تنها در دو آیه . وجود داردهاي مختلفی واژه براي کلمه شادي 

عهد . شودهفت واژه مختلف براي شادي دیده می )  17،  14:  3( صفنیا 

از . دارد دامختلفی براي شاد بودن قوم خ يها عتیق فرا خوان و فرمان

یعنی   rejoiceواژه انگلیسیاز استفاده کردم تا خود جستجوگر کامپیوتر 

مطلبی تهیه کنم و ببینم که در خوشی کردن در خواندگی و تصمیم ها 

 .خود شاد باشندزندگی قوم خدا آن ها چند بار دعوت شده اند تا در خواندگی 

اشعیا کتاب  آیه، 31مزامیر کتاب در . ارجاع کتاب مقدسی بیابم 81توانستم 

در پرستش براي ابزارهایی . وجود داردارجاع  10تثنیه در کتاب و  آیه 13

کردن از عهد عتیق وجود دارد مانند سنج ها که به طور خاص براي شادي 

وند که به خاطر شادي خود ان تشویق می شایمان دار. آن استفاده می شود

بار گفته می شود که  12در کتاب مزامیر ) 1:  47مزامیر . ( دستک بزنند

به همراه نمودن سرود خواندن و شادي هم بار  13 و فریاد شادي بر آورید

را در  یمختلف توالی جشن ها و ضیافت هايهمچنین . یکدیگر ذکر شده اند

 فرصتی هاییها به طور خاص این جشن  .تقویم عبري مشاهده می کنیم

است که شادي و ابراز آن در عهد  حبنابراین واض .بودند براي ابراز شادي

                                                           
12

 - C.S.Lewis 
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عهد جدید نیز  براياین نکته  .ی به شمار می آمدندهمموضوعات معتیق 

 در زمان تولد مسیح اتفاق می افتد که توسط  باراولین . صدق می کند

  . : می شود اعالم فرشتگان 

                               مترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبري«: به آنان گفتاما فرشته «

  ». بخش که براي تمامی قوم است بس شادي

  -  10:  2لوقا  -

کودك آمده  يِامتی نیز در تشریح واکنش مغانی که براي دیدن عیس

  .این نکته تاکید می کند بودند بر

  » .یت شاد شدندنها ایشان با دیدن ستاره بی « 

  - 10:  2متی   -

ا و تجربه نجات نسبت به عهد عتیق در عهد جدید با پر رنگ شدن معن

که شادي نجات از جایگاه مهمی در کل کتاب مقدس شاهد آن هستیم 

 15 بابِرا در سه مثالی از نجات که در حقیقت ما این . می گرددبرخوردار 

جایی که در آن پیدا کردن گوسفند . می فهمیم آمده استلوقا انجیل ِ

 مفصل یگی به همراه شادي و جشن، سکه گمشده و پسر گمشده همگمشده

  )  24 -  20،  10 -  9،  7 - 6:  15لوقا . ( همراه هستند

که مردي ثروتمند با ردایی بلند  پیرآن پدر تصویر و عملکرد براي من 

در آن روز در  .بود یکی از تکان دهنده ترین قسمت هاي کتاب مقدس است

خود می دود و او را در آغوش  حضور افراد دیگر به سوي فرزند خودسرِ

او دوستان خود را دعوت می کند و با رقص و موزیک  .می بوسد ،گرفته

یکدیگر را در نیز ولیه در اورشلیم اعضاي کلیساي ا. جشنی را بر پا می کند
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         خوراك  یکدیگرمالقات می کردند و با خوشی و صفاي دل با ا خانه ه

  .و زمانی که نجات به شهر سامره آمد. ) 36:  2اعمال . ( می خوردند

  -  8:  8اعمال  -» . از رو شادي عظیمی آن شهر را فرا گرفت« 

پولس شادي را درست بعد از محبت در لیست خود از ثمرات روح  و بعداً

او از زندان مسیحیان را به شاد )  22:  5غالطیان (  .القدس قرار می دهد

  . بودند فرا می خواند و حتی با تکرار آن بر اهمیت این فراخوان تاکید می کند

                                      » . اشید باز هم می گویم شاد باشیدهمیشه در خداوند شاد ب« 

  - 4: 4فیلیپیان  -

او براي ارائه راهنمایی هایی الزم در مورد مباحثاتی که در کلیساي 

       ان ایمان داراز راك ها وجود داشت، اولیه بر سر قوانین مربوط به خو

  : و به آن ها می گوید بر نکته درستی تاکید کنندمی خواهد که 

                         پارسایی سالمتی و شاديزیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست بلکه  «

  -  17:  14رومیان  -» قدس است در روح ال

همیشه و نجات چنان برکت شگفت انگیز و غیر قابل درکی است که 

 ) 1868 - 1794(  13بیلی بري . در هر جائی می تواند دلیلی شادي ما باشد

به  تجربه نجات پس از  ،بود فاسديو  الکلی که قبل از ایمانش شخصی

  : چنین می گویداو  .کی از بزگترین واعظان کلیساي متدیست تبدیل شدی

فرزند  مراداده و  ترا نجا مراخداوند چون . شاد نباشم مهرگز نمی توان  "

" . معبور کناز آن بی تفاوت  و من نمی توانم ساخته است ی خودپادشاه

زندگی او دائماً در شادي و ستایش خداوند می گذشت و او احساس می کرد 
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   - Billy Bray 
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آن را  ودش شدید است که باید حتماًدر وجآنقدر که تجربۀ شادي نجات 

د مانند یچرا نبا .گاهی من می رقصم !خب" : او چنین می گفت  .ابراز کند

من هم  !خدا را شکر !خب .شما می گوئید داود یک پادشاه بود .داود برقصم

طور که داود می رقصید برقصم و خدا  هستم و حق دارم همان هفرزند پادشا

از جالل خداوند می  مملوروحم  و گاهی بسیار شاد می شوم .را شکر کنم

یکی از واضح است که شادي  " . و در آن زمان است که می رقصم گردد

یک ر حین خدمت در او د .اولیه مسیحیت براي بیلی بري بودهاي مشخصه 

اك بود و همیشه خطر مرگ در او بسیار خطرن شغل .معدن نیز کار می کرد

او به دوستان معدنچی خود می گفت که قبل از پائین رفتن  .کمین او بود

  ها دعا  آن او بد ها می خواست که چنین دعا کنن او از آن. باید دعا کنند

کشته شود یا امروز بمیرد بگذار  خداوندا اگر قرار است یکی از ما ". می کرد

ها شاد  ار هیچ کدام از این مردان بمیرند زیرا آنذنگ .آن کس من باشم

بري ".نیستند اما من شادم و اگر امروز بمیرم به آسمان نزد تو خواهم آمد

زمانی که از روي زانوانم بلند می شدم می توانستم ببینم ": چنین می گوید

و دیري نگذشت که برخی از  می شدسرازیر  که اشک از چشمان آن مردان

  ". آن ها تبدیل به مردان دعا شدند

و به  بدانیمبسیار آسان است که گاهی ما مسیحیت را ایمانی پیچیده  

د غافل یشادي نجاتی که کتاب مقدس درباره آن سخن می گواز این ترتیب 

  . بمانیم
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  .خوانده شده ایم تا رنج بکشیم ما

قسمت هاي عمده این کتاب را به بررسی متونی که نشان دهنده  

اجازه دهید  .هستند اختصاص می دهیم و دردرنج ی براي تحمل فراخوان

اصلی از اي کید کنم که این حقیقت نیز جنبه أهمین جا بر این نکته ت

براي پیروي از او فراخوانی بود براي  یفراخوان اساسی عیس .مسیحیت است

   .رنج کشیدن

                        اگر کسی بخواهد مرا پیروي کند باید خود را انکار کرده صلیب خویش « 

  -  24:  16متی   -» . و از پی من بیاید برگیرد

شاگردان او می دانستند که او از رنجی عظیم سخن می گوید زیرا 

زمانی که او این جمالت را می گفت آن ها می دانستند که مصلوب شدن 

  : عیسی به ما گفت  .براي مرگ است  دردناکیروشی دشوار و 

                           در دنیا براي شما. اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید« 

                                                       زحمت خواهد بود؛ اما دلْ قوي دارید، زیرا من بر 

  - 33:  16یوحنا  - » . ام دنیا غالب آمده

  : می گویدو پولس چنین 

                             براستی، همۀ کسانی که بخواهند در مسیح عیسی با دینداري « 

                                                                            »  زیست کنند، آزار خواهند دید؛

  - 12:  3دوم تیموتائوس  -

از این حقیقت  عیسی نمی خواست مردمی که او را پیروي می کنند

بنابراین او در فراخوان اصلی خود  .باشند که پیروي از او بهایی داردغافل 

پیروان این زمانی که بسیاري از  .براي شاگردي این بها را ذکر می کند
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ي آسیب پذیراوطلب پیروي از او شدند او این بها را در جاهایی که احتمال د

نشده  در این جا نوشته)  62-57:  9لوقا (  .کردذکر بیشتري وجود داشت 

 .آن ها تصمیم گرفتند که عیسی را پیروي نکننداست ولی به احتمال زیاد 

جوان ثروتمند عیسی را پیروي نکرد زیرا بهایی که عیسی  آنمی دانیم که 

 ) 22-16 : 19متی. (بزرگ بودگفت که او باید پرداخت کند براي او بسیار 

آن چه متأسفانه اما  .این دو متن باید اصول و روش بشارت مسیحی باشند

  . دارد يبسیار ۀرخ می دهد از این دو متن فاصل ماهاي در بشارت 

  

  .آن ها با یکدیگر جمع می شدند

ت عهد جدید این است که بسیار کم اترین مسائل در روای یکی از جالب

و  باشد نوشته شدهدیده می شود که رنج کشیدن بدون ذکر برکت آن رنج 

 آیه 18توانستم . ذکر می شود شادي استرنج ها برکتی که براي  معموالً

 رنج و شادي با یکدیگر آمدهدرآن متون  مختلف در عهد جدید پیدا کنم که

بسیار به چشم می خورد رنج و شادي در آن ها  بین اطمتونی که ارتب .اند

همچنین می دانیم اگر چه  . بودندکتاب اعمال رسوالن و در رساالت ،اناجیل

در آن جا  ولین ارتباط به طور مستقیم اشاره نشده ایبه در کتاب مکاشفه 

بر طبق کتاب  ینبنابرا. نیز به طور ضمنی به این ارتباط اشاره می شود

. یک جا وجود داشته باشندو می توانند با یکدیگر  رنجمقدس شادي و 

شادي آن رنج  بارهمسیحیان در مورد رنج سخن نمی گویند مگر آن که در

زیرا به ما . ي است که صلیب را ارزشمند می گرداندشاد این. سخن بگویند

: همان طور که نحمیا می گوید .آن قدرت را می دهد که آن را تحمل کنیم

  – 10:  8حمیا ن -» شادي خداوند قوت شما است « 
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 15یک سازمان خدماتی بزرگ سسؤم 14یکبار شنیدم که دیوید سیتون 

ساله بود یک میسیونر پیر در  19یک تاجر او زمانی که " : می گوید  چنین

در ابتداي سخنانش او  .کرد موعظهجلسه مشارکت جوانان کلیساي آنان 

.        یک جمله را بارها و بارها تکرار کرد این جمله چیزي شبیه این بود

که امروز می توانید هر چیز دیگري  .می خواهم این را به یاد داشته باشید

 دقیقه جمله 5و براي  " . کنید اما این را فراموش نکنیدرا فراموش گفته ام 

اي  می گفتندو  کالفه شده بودندجا  آنحاضر در را تکرار کرد و جوانان  اي

  .تمام کندکاش او به سخنان خود ادامه دهد و آن چه می خواهد بگوید را 

شادي خداوند قوت «  .نهایتا او آنچه می خواست بگوید را اعالم کرد

پس از گفتن  .زمانی که شادي برود قوت شما نیز رفته است»  .تشما اس

 .این جمله در جاي خود نشست این کتاب نیز این جمله را تائید می کند

شادي و رنج جنبه هاي مهم زندگی مسیحی هستند و آن ها می توانند و 

  . باید که با یکدیگر وجود داشته باشند
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   -  David Stton  
15

   - Every Tribe Mission 
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  دومفصل 

  گنجی فراموش شده

  

ي مسیحیت شادي  ۀمن فکر می کردم که بزرگترین جاذب سال ها

 .اکنون شک هایی در این مورد دارم .یدآاست که در پی نجات به دست می 

من به این نتیجه رسیده ام که بسیاري از مردم حاضرند که شادي خود را فدا 

هستند  تر مهمدر زندگی کنند تا بتوانند چیز هاي دیگري که فکر می کنند 

  ». رضایت در مقابل شادي« . آورند را بدست

قعی را نچشیده اند چنین به نظر می رسد که بسیاري از مردم شادي وا

 ۀذباجمانند ورزش یا کار یا ه دیگري جايمی دهند که در  و آن ها ترجیح

جنسی افراد دیگر یا موفقیت هاي مادي و یا حتی انتقام گرفتن از شخص 

  .شادي را تجربه کنندي، دیگر

حق جویانی از تفکرات دیگر خدمت     در بیندر سریالنکا زمانی که  

سخت ترین قسمت هاي کار این بود که مردم از لحاظ یکی از  می کردیم

در آن جا این . فرهنگی چنین آموخته بودند که باید از دیگران انتقام بگیرند

ید توهین بکند آن فرد با يانتظار می رفت که اگر کسی به خانواده فرد

ی غیرت بو نمی کرد او را به عنوان یک ترسو کاري اگر چنین  .طرف را بزند

عمل  در کلیسا نیز اینم که رهبران بسیاري حتی می دید. شناخته می شد

را  عمل کردسازمان ها و کلیساهایی که این آن ها و می کنند  کرد را تأئید

می دیدم که به را مسیحیانی . می دادندتحت فشار قرار  ،اشتباه می دانستند
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یکدیگر توهین می کردند و به سختی تالش می کردند که اشتباه طرف 

این تالش ها شادي آن ها را می ربود و خشم را در . کنند اثباتمقابل را 

قابل وسوسه مآن ها نمی توانستند در  .شان شعله ور می ساخت قلب هاي

 .مقابله کنند اي که در رضایت از ضربه زدن به طرف مقابل وجود داشت

احساس رضایت به بهاي کسب براي  وشاید اعتیاد افراطی ترین نوع جستج

د امی داند که مو اسیربا وجود این که شخص . از دست دادن شادي باشد

می رباید اما  افراد مورد عالقه اشو  اوپورنوگرافی و قمار شادي را از  ،مخدر

بزرگی  هاي آن ها چیز. ددهنمی تواد بدون آن زندگی خود را ادامه باز هم 

را به خاطر یک لحظه هوس زود گذر فدا می کنند و رضایت بدست آوردن 

به  .می گرددشان  تر از شادي شان مهم براي دنبالش هستندآن چیزي که 

نظر من یکی از دالیلی که افراد این کار را انجام می دهند این است که 

شادي  آن هااز آن جا که  .نمی دانند شادي چه چیز شگفت انگیزي است

درون واقعی را نچشیده اند به راحتی با آن حس رضایت تقلبی که این کارها 

در فرهنگ ما که دیوانه لذت هاست  .ندمی خور فریبایجاد می کنند  شان

   :فراخوان مزمور نویس شاید امري بی مربوط نباشد

                                    بچشید و ببینید که خداوند نیکوست خوشابحال کسی که در« 

  -  8:  34 مزامیر - » . دراو پناه گی

  

  شادي خداوند چیست ؟ 

شادي  راما می توانیم شادي که مژده نجات براي ما به ارمغان می آورد 

.    و یا آن را شادي کردن در خداوند بدانیم)  10:  8نحمیا (  .خداوند بنامیم
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خود حقایق عظیمی دارد که زندگی  بطناین شادي در  ) 4: 4فیلیپیان  (

  .هاي ما را تحت الشعاع خود قرار می دهد

 ما به خداوند ایمان داریم. 

 د و در محبت خود پسر خود را داد تا به راو ما را دوست دا

  .جاي ما بمیرد

  ما ایمان داریم که او ما را فرزندان خود ساخته و مراقب

 .ن هیچ کس نمی تواند در مقابل ما بایستدیبنابرا .با ماستماست و 

 محو حساس تنهایی ما اما زندگی می کند و در  او     

 .می شود

 وئی کدر زندگی ما بد است را تبدیل به نیکه  هاو آنچ   

  .می کند

 صرف نظر از این که در زندگی  .او ما را بسیار دوست دارد

را تجربه کرده ایم او می تواند  ییانی هابخود چه نامالیمات و نا مهر

 .ببخشدما را شفا  دیده ایم تسلی دهد و زمانی که آسیب  ما را

افت یبراي ما مهیا کرده تا پس از این زندگی آن را درعالی او میراثی 

این  .توانیم تصور کنیممی این میراث عالی تر از هر چیزي است که  .کنیم

بر اساس می توانیم  که وجود دارندنیز حقایق عالی و حقایق بسیار دیگري 

محبت آمیز با خداوند  ۀآن ها راه را براي رابط .زندگی مان را بنا کنیمها آن 

یک رابطۀ بر اساس تجربه و  لزوماً ۀدر حالی که این رابط .باز می کنند

غیر  رابطه لیستی از این حقایق قطعی و اصول ایناست اما بنا شده محبت 

وقت می بینیم که موضوعات پیرامون ما ظاهراً بد ر ه. قابل تغییر هستند
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محبت  .و به خود یادآوري کنیم می توانیم بر این حقایق تکیه کنیمهستند 

  .شادترین واژه در فرهنگ واژگان ماست

شب به  ۀدر میان. بیرون از شهر بودمروز جشن تولدم سال گذشته  در 

 .بزرگی روي میزم بودتبریک کارت  وارد شدموقتی به اتاقم  .خانه بازگشتم

 همسرم معموالً  .را براي خانواده ام می نویسم کارت هاي تولد خود غالباًمن 

اما او همیشه براي این که مطمئن شود واژه هایی که در . آن ها را می خرد

اما واژه هایی . شود بسیاري می درد سر کارت نوشته شده درست است دچار 

. ه کرده بود به زیبایی رابطه ما را تشریح می کردن کارت استفادکه او در ای

از عمق وجودم به خاطر این حقیقت که پس از  .بودم هیجان زده شدهبسیار 

به . بودم گشتهشاد سی سال زندگی با هم هنوز همسرم مرا دوست دارد 

اگر . استعظیم تر از این هم یکباره فکري به ذهنم آمد که محبت خداوند 

چقدر بیشتر محبت خداوند مرا شاد کند این اندازه واند تا می تمحبت همسرم 

داود این شادي را چنین توصیف  .ه ارمغان بیاوردشادي ببراي من می تواند 

   : می کند

 تو راه حیات را به من خواهی آموخت؛« 

 در حضور تو کمال شادي است،

  » !و به دست راست تو لذتها تا ابداآلباد

   – 11:  16مزامیر  -

 

مطمئنا تجربه اي که داود آن را تشریح می کند احساس دائمی ما 

که تغییر ناپذیر  درباره حقیقت عمیقی سخن می گویداما این تجربه . نیست

خداوند این حقیقت بر اساس . و اساس زندگی ما را تشکیل می دهد  است
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ر این زمان است که د. قادر مطلق ما را دوست دارد و از ما مراقبت می کند

   :ما نیز می توانیم با حبقوق چنین بگوئیم

                                                               اگرچه درخت انجیر شکوفه نیاورد، «

 و میوه در موها یافت نشود،

 محصول زیتون از میان برود،

 ها آذوقه ندهد، و مزرعه

 گله از آغل منقطع شود،

 نباشد،ها  اي در طویله و رمه

 لیکن من در خداوند شادمان خواهم بود

  ». و در خداي نجات خویش وجد خواهم کرد

   18 – 17:  3حبقوق  -

  

بار . سرطان درگذشت در اثر 2005صمیمی ترین دوست من در سال 

او کم کم به حالت  .بسیاري داشت درد می رفتآخري که به بیمارستان 

:    بود یکی از آخرین چیزهایی که به من گفت این  .رفتفرو وشیار هنیمه 

"  .من به شدت بر زمین خوردم و دریافتم که این زمین بسیار سفت است "

  : چنین می گوید  27:   33تثنیه 

 خداي ازلی مخفیگاه توست،« 

 .و زیر تو بازوان جاودانی است

 او دشمن را از برابر تو خواهد راند،

 » “.هالك کن“: و خواهد گفت

  

و اضطراب ها عبور کنیم می دانیم که  رنجها  حتی اگر ما از نا امیدي

ات سخت را یاین تجربمی تواند خداوند با ماست و او به ما وعده داده که 
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ها به ما  رنجاین تمامی  ۀدر میانحقیقت این  .ل به چیزي نیکو کندیبدت

من و همسرم با یکدیگر توافق  مان در ابتداي ازدواج. بخشدرامی می آ

در سال هاي اول ما . نخوابیم داشت،ما مشکلی وجود  بینکردیم که اگر در 

داشتیم که این جنگ ها گاهی به شب ي بسیارو جالب  یجنگ هاي عشق

بسیار اما زمانی که نتیجه اي حاصل می شد این نتایج . نیز کشیده می شد

قرمز سر کار بروم زیرا خوب  د روز بعد با چشمانیوممکن ب .شیرین بود

با  اوضاعنخوابیده بودم اما این آزادي را در وجود خود احساس می کردم که 

ا من عادتی را در طول آن بحث ه .کسی که او را دوست دارم روبراه است

در  کردمزمانی که با دهانم با همسرم صحبت می . در خود پرورش دادم

         : بود عبارات زي مانند این و اغلب دعاي من چی می کردمقلبم دعا 

کنم  خدایا خواهش می !خدایا خواهش می کنم !خداوندا خواهش می کنم "

بسیار تسلی دهنده است که بدانیم خداوند درست در زمانی که از  " !کمک

گاهی از این مطلب ترس را آو  دربحران ها عبور می کنم در آن جا حضور دا

فرو می ریزد و به ما این توانایی را می بخشد تا امید به راه حلی داشته 

درون  ازممکن است  .و مانع از آن می شود که ما عجوالنه عمل کنیم باشیم

بکشیم  رنجی که به ما زده اند یخاطر ضربه ها بهممکن است  .اشک بریزیم

. خداوند با ماست و او منبع شادي ماستاما در عمق وجودمان می دانیم که 

آنانی هستند که از  شادترین افراد در دنیا آنانی نیستند که مشکلی ندارند

  . رسندمشکالت نمی ت
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  زادي واقعی آ

خداوند ما را از اسارت  اما خداوند براي رهایی ما چگونه عمل می کند؟

ینان تر از تجربه این زمان است که ما چیز قابل اطم در .ترس آزاد می کند

یق بی تغییري است که راه ااساس زندگی ما حق .داریمرا هاي زود گذر خود 

عجیب . باز می کند تغییر ناپذیررا به سوي رابطه محبت آمیز با خداوند 

  : ی چنین گفت نیست که عیس

  32:  8یوحنا  -» .و حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد« 

  یوحنا  36:  8می دهیم  هبا این جمله زندگی خود را ادامما نیز 

  - 36:  8یوحنا  -» .پس اگر پسر شما را آزاد کند، براستی آزاد خواهید بود« 

می گویند که می خواهند از سلطه دارند تفکر پست مدرن ي که افراد

می گویند که این حقیقت انسان  آن ها  .این حقیقت واضح خود را آزاد کنند

بر بیشتر ها می خواهند  آن چون از کسب تجربه هاي معتبر باز می دادرا 

تمرکز ا ایجاد می شود ه تجربیات خود و چیزي که به طور غریزي درون آن

  .کنند

در واقع ما می گوئیم که  .ما الویت و اهمیت تجربه را انکار نمی کنیم

مردم این تفکر را القا  هاگر ما ب .سیحیت استیکی دیگر از اصول متجربه 

کنیم که مسیحیت تنها بر اساس شماري از پیش فرضها بنا شده در آن 

 .داده ایم ارائه ها به آنت را موقع است که ما تفکري اشتباه از مسیحی

 مسیحیت بر اساس پیش فرض هایی بنا شده که در کتاب مقدس ذکر شده

د تا نعتبر باز می کنات میسوي تجرب بهاند اما این پیش فرض ها راه را 

   .بتوانیم به صورت صحیح انسان بودن خود را درك کرده و آن را بپذیریم
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پشت سر می گذاریم قابل پیش بینی و کسل آن ها را اتی که ما یتجرب

واقعی  ما واقعاًشتجربیات می گویند که منتقدان  معموالً .کننده نیستند

   روش هاي مختلفی که مردم به مسیح ایمان  .دما آزاد نیستیشنیستند و 

  شان پشت سر  می آوردند و تجربیات گوناگونی که آن ها در طول ایمان

کسل کننده و قابل پیش بینی  ۀمی گذارند ما را قانع می کند که هیچ تجرب

براي مثال کتاب مقدس درباره تجربه دریافت . در مسیحیت وجود ندارد

می گوید که خداوند به هر مسیحی یک هدیه عطایاي روح القدس چنین 

قوي استفاده می کند بسیار دو واژه از در این جا پولس . خاص عطا می کند

افسسیان ( " اندازه بخشش " و )  11: 12اول قرنتیان " ( تقسیم کردن  "

که به طور خاص براي را بگوید خداوند ترکیبی از عطاي مختلف  تا)  7:  4

البته هر شخص  جایگاه  .ها عطا می کند نآبه  راطراحی شده  يهر عضو

 می گویندالبته آنانی که تسلیم خداوندي او نمی شوند  .خاص خود را دارد

ها می خواهند آزاد باشند تا تجربیاتی که می خواهند داشته باشند را  که آن

که حاصل می شود اما ما می گوئیم که آزادي واقعی زمانی  .کسب کنند

یکی از جنبه . به ما آن چه بهترین براي مان است را عطا کند خداوند خالق

هاي کتاب مقدس که گاهی به آن بی توجهی می شود این است که گاهی 

خداوند تجربه اي براي ما ایجاد می کند که در را براي پذیرش یک فرضیه 

مبشرین این حقیقت را به خوبی درك کرده اند  .مان باز می کند در ذهن

براي مثال . جایگا ویژه اي داردکید بر تجربه أکرات پست مدرن تدر تف ازیر

مسیح و یهودیان و امتها را پس از  بینپطرس فرضیه مهم شکستن دیوارها 

توالی رخ داد هاي این تجربه او را به سوي . تجربه یک رویا می پذیرد

برال که یبسیاري از متفکرین مسیحی ل .سوق می دهدفرضیه این پذیرش 

ر یالهیاتی خود را به سوي تفکراتی کتاب مقدسی تر و انجیلی تر تغی تفکرات
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ند یا ه اثیر گذار در زندگی خود داشتأداده اند این بوده که آن ها تجربه اي ت

 .داده استمشاهده کرده اند که خداوند معجزه اي در زندگی آن ها انجام 

که در است متفکرین بسیار آزاد اندیش عهد جدید یکی از 16لین من  اتا 

را 17شاگردي متفکر معروف رودلف بولتمن آلمان پرفسور بود و افتخار 

او کتابی نوشته  .براي ما باشد نمونه این می تواند مثال خوبی از این . داشت

است که در آن سفر خود را از شک و تردید تا ایمان به حقانیت کتاب 

ین که او به پذیرش اما حتی در این جا نیز با وجود ا .مقدس تشریح می کند

 یاما اصول کتاب مقدسی اساس ،این حقیقت از طریق تجربه خود دست یافته

تجربیات مسیحیان مسائل غیر قطعی هستند که . پذیرش او بوده اندبراي 

 حاصل ط مختلف ها بر اساس شری زیرا آن .نمی توان بر آن ها تکیه کرد

ییر غاست با تغییر شرایط تما واقعیتی که در پشت این تجربیات ا .می شوند

ایق تغییر ناپذیري است که ما را به سوي تجربیات ما بر اساس حق. نمی کند

ی که مملو یدر دنیا .ییر ناپذیر هدایت می کندغمحبت آمیز با خداي تۀ رابط

   .ر خوشی براي ماستباز شک و تردید و عدم قطعیت است این خ

مور نویس در شریعت س در مورد این سئوال که چرا مزیسی اس لوئ

ه انگلیسی ترجم. سخنان شگفت انگیزي بیان می کند خداوند شادي می کند

S.V  سخنان مزمور نویس را چنین ترجمه می کند که او در شریعت خداوند

 .خوش است و این شریعت یا کالم خداوند دوازده بار در آن تکرار می شود

ي در راه یا شریعت این حقیقت که افراد مناي رب" : لوئیس می گوید 

مانند سري باقی می ماند ما می توانیم تصور کنیم هخداوند شادي می کنند 

                                                           
16

   - Etta Linnemann 
17

   - Rudolf Bultmann  
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       این که چگونهگذارند اما بترسند یا به آن احترام بکه افراد از شریعت 

پس از تعمق بسیار در مورد این " . ، نمی دانممی توانند در آن شاد باشند

شادي آن ها در شریعت شادي " . کندمطلب لوئیس چنین نتیجه گیري می 

. استکه از تجربه قاطعیت و قطعیت در زندگی آن ها بدست آمده است 

ی پر از گل و الي زمین طوالنی در طی مسیريمانند عابري که پس از 

زمین سخت را در زیر پایش باالخره به خیابان آسفالت شده می رسد و 

  " . احساس می کند

انم به کوه نوردي رفته بودم این احساس را یک بار زمانی که با دوست

و گم  مقصد برسیمن بري به اتصمیم گرفتیم که از راه می .تجربه کردم

صداي گراز هاي وحشی را می شنیدیم که ما را بسیار می ترساند اما  .شدیم

. ی رساندما را به شهرمان مدر مسیري افتاده بودیم که فکر می کردیم 

خوبی و  و نمی دانید چه احساس خوش آیند رسیدیم سپس به خیابان اصلی 

با چنین امنیت و اطمینانی است  .وارد خیابان اصلی شدیم داشتیم وقتی که

ما می دانیم  .که آزاد می شویم تا بتوانیم به طور کامل از زندگی لذت ببریم

و می دانیم  گردند نیکو موضوعیکه حتی مشکالت نیز می توانند تبدیل به 

     راي چنین شادي یک دنیا .هستندآن ها پلی به سوي شادي که حتی 

ود گذر و لذت ها و رضایت ز هايبه هوس زیرا تنها تمرکزش  نمی شناسد

سی اس  .اما این رضایت ها و لذات واقعی نیستند. هاي سطحی است

نمی کنند  جنسی ۀجایگزین رابط را شادي  مردم اغلب ": لوئیس می گوید 

    گاهی در عجب  .می شودها گزین شادي یجنسی اغلب جا رابطۀ بلکه

خواهند توانست جایگزینی براي ي زودگذر لذت ها این  می مانم که آیا همه

درون احساس رضایت از مشکل ما این است که به راحتی  " شادي باشند؟
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ي آنچه در این جا درباره اش بحث می کنیم این است که شاد .می کنیم

و کامل کننده تر از لذت هاي  قابل اطمینان تر ،عمیق ترخداوند مفهومی 

  . که مردم بدون خداوند به دنبال آن ها می گردنداست گوناگونی 
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  فصل سوم

  لذت فراوان

  

که ما آن را  وجود داردانسان ها و تکرار شوندة در زندگی مهم  تجربیات

 یافراد مختلف این را به شیوه هاي مختلف. می نامیم » لذت فراوان« 

تمام هفته منتظر شاید داریم که  و روزهاي خاصی جشن ها .تجربه می کنند

دوره زمان هایی خاصی مانند پس از امتحانات یا زمانی که . می مانیمآن 

بسیاري از جوانان شادي خود را با نوشیدن  .تمام می شوند تحصیلی

برخی از آن ها شادي را از . ابراز می کنند در نوشیدن افراطمشروبات و 

آن ها خواه در این . طریق ورزش و یا سرگرمی هاي دیگر بدست می آوردند

برخی  .به این لذت می رسند تماشا کنند ورزش ها شرکت کنند و یا آن را

براي ما  ت هابرخی از این لذ .جویندروابط جنسی می  دردیگر این لذت را 

 .رابطه جنسی با همسرمان یا موزیک یا ورزش همانند عالی است، تجربه اي

  . اما برخی دیگر براي ما مضر هستند

عادي  روند در. ت ها داردذدر این لکتاب مقدس هم جایگاه رفیعی 

برخوردار  از جایگاه مهمیوجد و شادي فراوان  لحظاتزندگی مسیحی 

اده و از ما انتظار ما قرار دشادي فراوان را در تجربۀ خداوند ظرفیت  .هستند

 نمونه اي از اشخاص متأهلدر روابط جنسی  .دارد که از آن استفاده کنیم

این چیز اوج تجربه اي است که به دو . وجد و شادي فراوانی دیده می شود

فکري و روحی با یکدیگر متحد  ،از لحاظ جسمیتا طرف اجازه می دهد 
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 بطه راکنار زندگی روزمره خود این رازوج در یک که  شودو باعث می  شوند

   .به عنوان نشانه اي از اتحاد داشته باشند

بسیاري در تقویم قوم یهود وجود در عهد عتیق می بینم که جشن هاي 

 پایکوبیشادي کردن و به که در برخی قسمت اعظم برنامه داشت 

قابلیت تجربه شدن حقیقتی که در زندگی هر روزه آن ها . اختصاص داشت

ما نمی توانیم هر روز به  .جشن ها به طریق خاصی برگزار می شد. داشت

در موجود  رابطه جنسی. شدتی بپردازیمین جشن ها با چنین نري چابرگز

 بلکه آن ها  براي ما ایجاد شادي نمی کنند ییجشن هاچنین بین زوجین و 

وجد و شادي مسیحیان مکمل . ددرون ما وجود دارابراز شادي هستند که 

   .نه جایگزین آن شادي درونی آن هاستشادي درونی 

در یک )  1929 -  1889 (18اندر سینگ سادو س هنديمبشر بزرگ 

 هنوززمانی که . خانواده که پدرش جزو مشایخ متعهد هندو بود متولد شد

مذهبی مردي جوان بود به کوه ها می رفت و آن جا درباره هندو و آداب 

او در تکنیک هاي یوگا تبحر خاصی پیدا کرده بود و . تفکر می کرد مشایخ

او آرامش و  در آن لحظات. به خلسه فرو میرفتزمان هاي کوتاهی  براي

تا حدي تجربه می کرد اما زمانی که را ي که روحش مشتاق آن بود شادي 

 ،دیگر وارد کشمکش هاي ذهنی ي باربه حالت هوشیار خود باز می گشت 

او به شدت با مسیحیت مخالفت می  .گشتو عدم رضایت می  ضطرابا

هاي میسیونر ها  حتی کتاب مقدس ها را پاره می کرد و به سوي خانه .کرد

زمانی که  .بود 19تاقانه در جستجوي شانتی شو ما .گل پرتاب می کرد
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   - Sadhu Sunder Singh 
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نتوانست شانتی را پیدا کند تصمیم گرفت با ایستادن در مقابل  قطار سریع 

 .می گذشت خودکشی کند درب خانه شانالسیري که هر روز صبح از مقابل 

د مسیح را در رویایی می بیند و به او سریل قطار بر هدرست پیش از آن که ب

ه استاد اصول بلک می شوداو نه تنها تبدیل به مبشري بزرگ . ایمان می آورد

نامتعارف روش هاي  بااو آن شانتی که  .ت می گرددو قوانین مسیحی

او دست از تجربیات روحانی وجد . یافترا در مسیح  در پی اش بودروحانی 

پس ت مربوط به خداوندي بود که اشید اما حاال دیگر این تجربیکآور خود ن

یک  سادو. رك نمی کردهمراه او بود و او را تاز پائین آمدن از کوه باز هم 

بدون مسیح من مانند یک ماهی بیرون از آب هستم و " : بار چنین گفت 

این آن چیزي است که  " .با مسیح من در اقیانوس محبت او قرار دارم

 بخشیدهمسیح براي ما انجام داده و او نه تنها تجربیاتی وجد آور را به ما 

مان  زندگی طیدر  عظیمی بلکه با ما باقی می ماند و به ما آرامش و شاديِ

  . مشتاقش است را محقق می سازد مسیح آن چه قلب ما عمیقاً .عطا می کند

کار می کنم و متعهد شده ایم به  20 » جوانان براي مسیح« با گروه 

در  .ه کنیمتجربرا شادي فراوان  آن در برخی از اوقاتانان اجازه دهیم که جو

هستیم و این به  غیورشادي ها کسب گروه جوانان براي مسیح در مورد 

ما را  دخداون. به آن باور داریملذت و شادي  دربارهالهیاتی است که آن  خاطر

است در ما ظرفیت شادي و سرگرم شدن را قرار داده  وخلق کرده  این گونه

لذت را هدیه می کند و ما همان کسی است که به ما عالی ترین تجربه از او 

بنابراین شادي فراوان را می توان نتیجه مشارکت با خداوند  .را ارضا می کند

من فکر می کنم . روحانی قرار دادمهم فعالیت هاي  ةدر زمر رادانست و آن 
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بهترین مثال از لذت هاي زودگذر که به طور واقعی بسیاري از مردم را ارضا 

در . ها به دنبال لذت هاي جنسی هستندنمی کند طریقی است که آن 

و براي  .روحانیمسیحیت رابطه جنسی یعنی یکی بودن فیزیکی روانی و 

تر و لذت بخش تر  همین است که با گذر زمان تبدیل به رابطه اي عمیق

ضرورت بیولوژیکی براي بدیل به یک تامروزه رابطه جنسی . می شود

فیزیکی نگاه یک نیاز به عنوان  هبطآن ها به این را وبسیاري از افراد شده 

از برخی . مجردباشند و خواه  متاهل خواه. کنند که باید بر آورده شودمی 

صورت جنسی زمانی  ۀترین نوع رابطو واالین مردم می گویند که خالص تر

نمی شناسند در یک رابطه جسمی  راکه دو نفري که همدیگر  می گیرد

 آن ها .سپس یکدیگر را ترك می کنند خالصانه با یکدیگر یکی می شوند و

اما تجربه این را . اهمیت نمی دهندهم حتی به شناخت و نام هاي یکدیگر 

  .نشان نمی دهد

در چنین  .ما چنان خلق شده ایم که متعهد به محبت خود باشیم 

ت امطالع .عمیقاً به احساس رضایت دست یابیمعشقی است که می توانیم 

 بدون تعهد فقطاز زوج هایی که تر بیش راد متأهلافکه  اخیر نشان می دهد

رابطه جنسی . لذت می برندشان با یکدیگر زندگی می کنند از رابطه جنسی 

 .در واقع باید به همراه تعهدي براي تمام عمر نسبت به طرف مقابل باشد

بدون . ز یک تجربه اي زود گذر نیستبدون آن رابطه جنسی چیزي ج

این شادي ها در . ها زود گذر و سطحی هستندشادي خداوند همه شادي 

بگذارید چنین بگویم که ما باید در . از شما دور می شوند ،مدت کوتاهی

زندگی خود ریتمی داشته باشیم که در آن بتوانیم از فوران لذتی که بتواند 

خانواده . أثیر خود قرار دهد لبریز شویمتجربیات روزانه ما را از شادي تحت ت
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والدین باید مطمئن شوند  .م و روتین خاص خود را داشته باشندها باید نظ

که  مراقب باشنداست و براي فرزندان شان که خانه آن ها خانه اي شاد 

آن  .تا در آرامش رشد کنند شان است براي کودکان آن ها مکانی آرام ۀخان

که در زندگی آن ها زمان هایی براي شادي و  مطمئن شوندها باید 

غذا هاي خاص و جشن ها وجود  ،مسافرت ها ،نند بازي هاسرگرمی ما

و ما که شادي مسئله اي ضروري در زندگی است با وجود اینکه . داشته باشد

براي مدت د نمی توان لذت هاي فراوان این اما گاه باید آن را تجربه کنیم

 رابطه جنسی  ایجاد بیماري طور مثال در زمانبه . دندور شوزمانی از ما 

این لذت را هرگز  هستندافرادي که مجرد  .گرددغیر ممکن می براي او 

          د با خود سر می زنیان تمریض  دوستزمانی که به یا  .تجربه نمی کنند

که با هم می نشستید و تنگ شده ایی هروزدلتان براي می اندیشید که 

  .تماشا می کردید مسابقه اي را

حیان می توانند افرادي شاد یمسانجام این کارها هم  اما حتی بدون  

را به  واقعی ما شادي اگر .زیرا اساس شادي آن ها جاي دیگري است. باشند

عنوان قسمتی از زندگی هر روزه خود نداریم در آن زمان بیش از اندازه بر 

فوران لذت ها براي ارضاي نیاز هاي درونی مان تکیه خواهیم کرد و زمانی 

از آن دائما غمگین خواهیم پس ن لحظات نتوانند ما را خوشحال کنند که ای

خانواده ها . حتی مسافرت ها می توانند براي خانواده استرس زا باشند. بود

زمانش فرا  همدت زمان طوالنی منتظر این مسافرت ها می مانند و زمانی ک

محزون  می آید ممکن است ناامید شوند و دراه از آب بمی رسد و چیزي اشت

  . گردند
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دهیم شادي چه این است که به مردم نشان امروز ما نیاز بنابراین 

چقدر  نباید به آن ها نشان دهیم شاد بود. شگفت انگیزي است موضوع

رابطه اي دائمی و بر داشتن و بودن  زادي که از تسلیمآلذت بخش است و 

قابل مقایسه  اساس تعهد با خداوند و با همسرمان داریم تجربه اي است غیر

باید نشان دهیم که ما نیز در زمان هایی از زندگی فورانی  .با تجربیات دیگر

در تالش دیوانه وار در آن زمان است که مردم . از لذت را تجربه می کنیم

متوجه خواهند شد که  21لذت طلبی خود براي رسیدن به لذت در این عصر 

خالق آن ها ي که  زندگی  وشرآن چه آن ها به دنبالش می گردند تنها در 

  .شان در نظر گرفته یافت می شود براي
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  چهارمفصل 

  زدن ضجه

  

یک گر در زندگی با یکدیمی توانند  رنجحال که دیدیم چگونه شادي و 

که براي تجربه  نکتهمسیحی وجود داشته باشند زمان آن فرا رسیده که سه 

نکته همیشه اولین . رنج براي ما ضروري است را نام ببریم زمانشادي در 

و  نکته ضجهاولین . هم لزوماً نباید باشد ولی دو مورد بعدي ضروري هستند

   .زاري کردن است

 از زندگی دوره ايهمه مسیحیان در  .را انکار کنند رنجمسیحیان نباید 

ی آن ها شده و که باعث بدبخت عواملیناامیدي و غم را به خاطر  ،رنجشان 

 .انکار این احساسات فایده اي ندارد. تجربه می کنندرا ثیر گذاشته أبر آنها ت

کنیم باید بتوانیم را تجربه شادي  رنج زمانپیش از آنکه بتوانیم در  معموالً

خود را به روشی ابراز  رنجِو زاري کنیم و یا  نموده و ضجه بزنیم سوگواري 

هم اینک اما هنوز  «که به آن وجود دارد  یاصطالحالهیات دانش در . کنیم

کننده عصري است که هم اکنون در آن  تشریحکه می گوئیم  22» نه 

. به سوي عصري نگاه می کند که باید بیایدو در عین حال  زندگی می کنیم

با این حال انتها هنوز فرا . طلوع این عصر با آمدن مسیح آغاز می شود

تا آن زمان . با بازگشت دوباره مسیح کار او به کمال می رسد. نرسیده است

اولیه اي از  شمه اياین ها تنها . ما خصوصیات این عصر جدید را می چشیم
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هنوز از عصر گذشته خصوصیاتی در این عصر باقی . آن چیز ابدي هستند

. دیده می شود 25 – 19:  8به خوبی در کتاب رومیان  این الهیات .است

خلقت نیز توسط خداوند با  "جایی که پولس می گوید به خاطر سقوط 

 .شویم میبیمار نتیجه این است که ما  ". است امیدي تسلیم بطالت شده

      مردم ما را. می میریم مان کم می شود و نهایتاًتوانایی هاي ما با گذر ز

روزي منتظر  و یمدمی گر رنجورنا امید می کنند و به ما آسیب می زنند و ما 

  :می مانیم که

                            خود خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادي پر جالل  "

  ) 21آیه  ( ". فرزندان خدا سهیم خواهد شد

در آن زمان . در آن زمان است که ما از نوبر روح برخوردار می شویم

است که خداوند به ما نوبري از جاللی که در زمان کمال منتظر ما است 

می دانیم  ": در طول این زمان انتظار پولس می گوید . مند می سازده بهر

حتی . نالدزایمان می  رنجی همچون رنجکه تمام خلقت تا هم اکنون از 

  " . ان نیز در این نالیدن شریک هستندایمان دار

                                   و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم در« 

                                درون خویش ناله بر می آوریم در همان حال که مشتاقانه در انتظار 

  - 23یه آ  -  ».یعنی رهایی بدن هاي خویش هستیم پسر خواندگی

تا  50متفکرین  .ابراز این ناله ها در عهد عتیق مراثی خوانده می شد

این کمی بیشتر از یک . مزمور را مزامیر مراثی می خوانند 150مزمور از  60

از مرثیه شامل تعدادي کتابی کامل به نام مراثی ارمیا  .م مزامیر استوس

در واقع هر کتاب به  .استبه خاطر خرابی اورشلیم گفته شده  هایی است که

در خود جاي داده جر کتاب حجی در خود یک یا چند مثال از ژانر مراثی را 
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به این نکته اشاره می کند که در کتاب مزامیر  23ن کا کلینتن مک. است

اما در . جود دارندومزامیر مراثی در کنار مزامیر پرستشی از زیادي  تعداد

تعداد سرودهاي پرستشی و شادي  24 تريیسرود نامه هاي کلیساي پرزب

به نظر من در بسیاري از . است 6به  16نسبت به سرود هاي مراثی و غم 

. ا بسیار بیشتر استهسروداز تعداد این نوع  بینسرودنامه هاي معاصر فرق 

نی شان از سختی فراوا مراثی فریاد افراد عادلی است که با وجود وفاداري

عهد عتیق است موضوع تفسیر متفکري که تخصصش . عبور می کنند

می کشم  رنجمن  ! خداوندا ": مراثی کتاب مقدسی را چنین تشریح می کند

این  !و خداوندا تو نیز کمک زیادي نمی کنی و خدایا افراد دیگر می خندند

  " ؟چقدر طول خواهد کشید رنج

سر داري و گریه می کنیم و ناله  ازع رنجین وقتی که ما به خاطر ابنابر 

در واقع می پرسیم که چرا این مشکل براي ما پیش آمده و با می دهیم 

تفکر مرثیه  .وارد کشمکش می شویم مرتبط با این مشکلی تسئواالت الهیا

سرایی در برخی از فرهنگ ها مسئله اي عجیب است به خصوص براي 

زنان مرثیه سرائی مانند  مردان و هم کتاب مقدس می بینم کهدر . مردان

. می کندحتی می بینیم که عیسی به خاطر اورشلیم گریه و زاري . می کردند

:  19لوقا ( . دوباره به خاطر آن اشک می ریزد و بعداً)  35 – 34:  13لوقا ( 

   گریه  حاضر می شودبر سر قبر ایلعازر عیسی بینیم که وقتی  و می ) 41

با شاگردان خود در مورد مرگ عیسی زمانی که )  35:  11یوحنا ( . می کند

  : و قیام صحبت می کند به آن ها می گوید 
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                                         به شما می گویم شما زاري و ماتم خواهید کرد !آمین !آمین« 

                                              شما غمگین خواهید بود اما  .اما جهان شادمان خواهد شد

  – 20:  16یوحنا  - ». شادي بدل خواهد شد هغم شما ب

وقتی سعی می کنم در مورد این که چگونه مسیحیان به سونامی سال 

به این نتیجه می رسم که ما  ،سریالنکا واکنش نشان دادند فکر کنم 2004

طور که مردم در کتاب مقدس گریه و زاري و سوگوراي می کردند  آن

در این زمان که فاجعه اي ملی اتفاق افتاده بود در . واري نکردیمسوگ

کلیساي محلی خود دو هفته پس از سونامی موعظه کردم و بر اهمیت 

هم دردي با مردم گریه و زاري به خاطر آن چه اتفاق افتاده و سوگواري و 

که باید از یادآوري کردم  رامان تاکید کردم و این اصل مهم رنج دیدة کشور

قسمتی  عمومیاگر سوگواري هاي  .هم وطنان مان را بطلبیمخداوند تسلی 

   .از زندگی اجتماعی ما نباشد خوب است که این کار را از کلیسا شروع کنیم

در حال تحمل رنجی شخصاً گزندي به ما رسیده است و که  اوقاتی

 .خود را به صورت مناسب ابراز کنیم رنجکه چگونه هستیم، باید بیاموزیم 

گریه و زاري ما خطاب  ،هاي سوگواريباید به یاد داشته باشیم که در زمان 

فلش سوگواري و مرثیه سرائی ما باید به سمت قومش و است به خداوند 

زمانی که ما این کار را انجام دادیم در واقع راه را براي تسلی خداوند  .باشد

را از طریق  یا آن این تسلی را به ما عطا می کند قیماًاو مست. باز می کنیم

. می کند   پولس خداوند را چنین تشریح  .سازدقوم خود براي ما جاري می 

  ) 4،  3:  1دوم قرنتیان  (
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او ما را تسلی می دهد و  . او از این که به ما کمک کند شاد می شود

در زندگی ما عمق تازه اي  حقیقتاین تسلی باعث می شود ارزشمند ترین 

  . یابد و این حقیقت ارزشمند در زندگی مان رابطه محبت آمیز ما با اوست

پس  در خدمت خود دچار مشکالتی جدي شده بودم،یک بار زمانی که 

بر تختم دراز کشیدم و به  .بودم هآسیب دید از جلسه به خانه آمدم و عمیقاً

براي اولین بار  م وارد اتاق شد وپسر. باره اشک از چشمانم سرازیر شد یک

چه  ": نزد مادرش رفته و از او پرسیده بود . دید که پدرش گریه می کند

روبرو مشکالت جدي با او به پسرم گفته بود که در سر کار  " ؟ اتفاقی افتاده

   .شده ام

باز  و حساب کاربري پست الکترونیکی مرا سوي کامپیوترم رفته ه او ب

در این نام او  .برخی از بهترین دوستانم نوشته بود هاي ب کرده بود و نامه

 و از آن ها هستمهاي فراوانی  در حال عبور از فشارهاينوشته بود که من 

وقتی شنیدم او چنین کاري کرده بسیار . خواسته بود که براي من دعا کنند

   آن روزهاي سخت مرا ترك کرده اما  رنجفکر می کنم  .خوشحال شدم

   همواره در وجود من باقی  انجام شدثیر محبتی که از سوي پسرم أم تمی دان

خود را به سوي در مقابل تسلی خداوند  گشودن قلب مانبا . می ماند

از بعد وقتی که به واقعه اي تنها . از تلخی ها باز می گذاریم يدریافت شفا

 رااما اگر خداوند ما  ،آن زمان است که تلخ می شویممنفی آن می نگریم 

 دردناكبا این که هنوز تلخ تسلی داده باشد حتی به خاطر آوردن آن واقعه 

زیرا پس از آن محبتی را تجربه . از خود به جاي نمی گذارد اثرياست اما 

  .دریافت کرده ایمکردیم که فرا تر از آسیبی است که 
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 .ان او روبرو بشویمبا فرزندما می توانیم  ،تسلی خداوند ۀ نمودنبا تجرب 

که فراتر از هر گناهی  يبا فیض خداوند .به ما آسیب زده اندحتی آنانی که 

ن ما می توانیم در یبنابرا .بنگریم اشخاصمی توانیم به آن  عمل می کند

تلخی استرس زا حضوري سازنده داشته باشیم چون یک شرایط ناخوشایند و 

نیروي ما صرف یافتن راه  در چنین شرایطی همه .است را ترك کردهما 

می شود و نه نشان دادن این که ما درست هستیم و حلی براي مشکل مان 

  . زده بدهیمما آسیب به که بخواهیم درسی به فردي که  یا این

   به خاطر جنگی که در سریالنکا اتفاق افتاد خدمت کردن در آن جا 

به سختی تالش می کنیم تا مناسبتی را  .می تواند کمی ناامید کننده باشد

برنامه ریزي کنیم اما آن موقع است که در می یابیم درست قبل از برنامه 

خدمات متداول خود را معموالً نمی توانیم  .است اعالم شده حکومت نظامی

برخی از رهبران خود را  سر سخت نشان   دریافتم که گاهی  .انجام دهیم

 ولی  چنین شرایطی را بسیار سخت می دانند خدمت کردن درمی دهند و 

     و   رنجریه و زاري کنند و گآن ها در سرسختی خود یاد نگرفته اند که 

کشور را ترك  ،شرایط نابسامان به خاطر نهایتاًنا امیدشان را ابراز نمایند و 

می کنند و می گویند که نمی توانند کاري که برایش خوانده شدند را آن جا 

  . دهندانجام 

      آن ها . در واقع ظاهر سر سخت آن ها نشانه اي از ضعف است

ن یبنابرا ،باشندنآسیب پذیر  رنجنا امیدي و  نمی توانند نسبت به احساس

خواننده متوجه خواهد شد که در این جا ما . شرایط می کنندمجبور به ترك 

:    می گویند سخن می گوئیم کهبر خالف تعلیم آن دسته از افرادي  دقیقاً

احتیاج نیست که ما بنابراین ل کرد ممسیح لعنت را به خاطر ما تح چون " 
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تعلیم آن ها جایی براي گریه و زاري و مرثیه " .بکشیم رنجنیز مانند او 

گریه براي آن ها نشانه اي از عدم و باقی نمی گذارد و ناراحتی و غم سرائی 

   .اعتماد به خداوند است

در کشورهایی که مسیحیان در آن جا براي دهه ال ها س 25برادر اندرو 

زمانی که به سریالنکا آمد در جلسه اي . استها جفا دیده اند خدمت کرده 

از پیغام او در زمان سئواالت بعد . حضور داشتمکرد می که او موعظه 

که تنها درباره  26 کامیابی الیهاتشخصی از او پرسید که نظر او درباره 

پاسخ  سخن می گوید چیست؟ رنجبدون پرداخت بها و تجربه برکات خداوند 

الهیاتی را در کشور هاي تحت جفا  نینشما نمی توانید چ ":  او این بود

او گفت اگر شما می خواهید چنین الهیاتی داشته باشید باید "  .اعالم کنید

می این کاري است که برخی از افراد انجام  و را ترك کنیدها کشور آن 

  .دهند

  

  

  

  

  

  

                                                           
25

 - Andrew 
26

 - Prosperity 
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  پنجمفصل 

  ایمان و پایداري

  

 . ایمان است رنج زمانبراي داشتن شادي در  فاکتور مورد نیازدومین 

) بر خالف نکته اول یعنی گریه و زاري . ( امري بسیار ضروري استایمان 

  : و شادي چنین می گوید رنجیعقوب در پیغام معروف خود درباره 

                                شوید، آن رو می گوناگون روبه اي برادرانِ من، هر گاه با آزمایشهاي« 

                                    دانید گذشتن ایمان شما از بوتۀ زیرا می! را کمال شادي بینگارید

  -  3 – 2:  1یعقوب  - »  .آورد آزمایشها، پایداري به بار می

. شادي بیانگاریم یا بدانیماین آیات ما باید مشکالت را کمال بر اساس 

ما  .زیرا می دانیم که مشکالت در نهایت براي ما نیکویی به بار خواهند آورد

آن ها با شادي واکنش  هکه می توانیم ب مسائلی بدانیممشکالت را باید 

آن ها . سفانه برخی از مسیحیان این کار را دشوار می دانندأمت. نشان دهیم

به می بینند زیرا آن ها  .آسیبب می بینندختلف از مردم یا شرایط م عمیقاً

روابط در دیگران نیز و  کمکی دریافت نمی کنند امانیاز دارند  افراد دیگر

ها  ه نگرش آنوبر نح دردناكتجربیات عمل نمی کنند شانبه تعهد  شان

و آن ها ایمان به اینکه مشکالتی که با آن  می گذاردثیر أتنیز بر زندگی 

. شان تمام خواهد شد را سخت می دانند براي خیریت روبرو هستند نهایتاً

زیرا عمل کردن بر اساس تعهد مستلزم پرداخت بهاي فراوانی از سوي آن 

حتی آن ها ایمان به این که خداوند در شرایط سخت از آن ها . ها است

  که مشکالت فرا  این زمانیربناب. شوار می داننددنیز محافظت می کند را 
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:  و شکایت می کنند آن ها چنین فکر می کنند. می رسند آن ها شاد نیستند

   ". هیچ چیزي براي من درست کار نمی کند !می بینید" 

یکی از بزرگترین چالش هایی که خادمان مسیحی با آن ها روبرو 

هستند این است که به مردم کمک کنند تا در روبرویی با مشکالت ایمان 

در واقع . کند که خداوند از آن ها محافظت میشان را به کار بگیرند و بدانند 

آن  .در مورد این چیز متقاعد شوندري از خادمین مسیحی خودشان باید ابسی

را  شاد می شود ،آن ها برکت دادن زمان خداوند که می گوید آیاتی به ها 

محبت و  ازخداوند به خاطر ما شادي می کند و و نمی پذیرند که  باور ندارند

 23: 37ر مزامی ؛ 9: 30تثنیه؛  8: 14اعداد (. مان می گرددبرکت دادن ما شاد

میکاه ؛  9:   30 ، 63:  28تثنیه  ؛ 4: 62اشعیا؛  4: 149،  11: 147 ،11: 41 ،

ارجاع می گویند که ما  11این  ) .را مطالعه کنید 27: 35مزامیر  ؛ 18: 7

شان طرد شده اند  یگزند درافرادي که  اما. د می شویمنباعث شادي خداو

این پیغام را  گوش شانافرادي که والدین و معلمان و همسایه گان آن ها در 

پذیرش این حقیقت را سخت  ،ها بال استفاده هستندند که آن ه اتکرار کرد

ا می توانند مورد محبت خداوند هآن ها باید متقاعد شوند که آن . می دانند

د و باور کنند نگاهی پیش از آن که بتوان. قرار گرفته و باعث شادي او شوند

 که خداوند براي خیریت آن ها کار می کند باید شفاي خداوند را تجربه کنند

نسبت که از گذشته باعث شده  جراحاتیبینند که خداوند مرهم خود را بر و ب

دریافته ام که برخی از مردم نسبت  .قرار می دهد به زندگی منفی بین باشند

را می بخشند  دشمنان و آسیب زنندگانبه این شفا باز هستند و زمانی که 

ندي که حاکم رهایی می یابند و حتی می توانند این حقیقت را بپذیرند خداو
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 هشان استفاد براي خیریت ها است می تواند از این آسیب هابر زندگی آن 

  .کند

شان  در حقزمانه و روزگار برخی دیگر نمی خواهند از این تفکر که  

       روبرو  دردناكزمانی که با تجربه اي  .دست بکشنداست بدي کرده 

 دركنسبت به زندگی می شوند آن را از صافی دیدگاه منفی گرایانه شان 

آن ها این شرایط را به عنوان . ایت خشمگین و تلخ می گردندهکرده و در ن

         مثالی دیگر از اینکه همه چیز به بدي دست به دست هم می دهد 

   !براي شان نیکو خواهد بود نه به عنوان امري که نهایتاً ،می انگارند

غالباً بعد از » ر کار است خداوند براي خیریت ما د« ایمان به این که 

     و اعتبار  می شوددر وجود ما نهادینه  کسب تجربه هایی در این زمینه

ن آوزیم که تسلیم آمئید هاي مختلف در این باره ما می پس از تأ. می یابد

و ما نیز  می گویددردناك چیزي شویم که کتاب مقدس درباره تجربیات 

بیات می توانند توسط خداوند مورد استفاده تأئید می کنیم که حتی این تجر

ما ایمان آن وقت است که  .برکت شوندیک قرار بگیرند تا براي ما تبدیل به 

تعلیم    مسیحی شخص در زندگی یک  رنجبه آنچه کتاب مقدس درباره 

دانیم در حق آنان که خدا را  می« : پولس می گوید  .می دهد را می آموزیم

اند، همۀ چیزها با هم براي  خوانده شده طبق ارادة او فرادارند و بر  دوست می

   " .خیریت در کار است

شروع  » ... و می دانیم « تائید پولس از این ایمان با این عبارت که 

ارهایی این زمان براي ک. استزمان حال کامل در زبان یونانی می شود که 

  کار ه امه دارد بثیرات آن هنوز در زندگی ادکه در گذشته کامل شده و تأ

   : زمانی که پولس گفت  .می رود
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                                      اما مسیح براستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده «

  - 20:  15اول قرنتیان  - » .است

زمان حال کامل استفاده شده و اگر چه قیام مسیح در  دراین جمله نیز 

 تم در حالهاما خداوند و نجات دهنده ما هنوز  هزمانی از گذشته اتفاق افتاد

 باب  بار از زمان حال کامل در اول قرنتیان 5پولس . زنده استو قیام کرده 

  ) 13،14،16،17،20آیات (  .تا به قیام مسیح اشاره کند می کنداستفاده  15

 و ما می دانیم« که او می گوید  وقتیبا استفاده از زمان حال کامل 

گوئی پولس به  » ... همه چیزها براي خیریت ما با یکدیگر در کار است 

گذشته براي او  دره می کند که این اتفاق رطور غیر مستقیم به این چیز اشا

زمان حال کامل همچنین در جمالت . ایجاد شده و هنوز هم با اوست

ئید این که مشکالت نمی توانند ما را از محبت خداوند أمعروف پولس براي ت

  . جدا کنند به کار می رود

                                   زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه « 

                                   ریاستها، نه چیزهاي حال و نه چیزهاي آینده، نه هیچ قدرتی، و 

                                    نه بلندي و نه پستی، و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت، قادر 

 نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح                                               

  »  .عیسی است، جدا سازد

براي مسیحیان رخ می دهد ممکن است  يبد يزمانی که اتفاق بسیار

عدالتی حتی  ناممکن است به خاطر  .که آن ها گریه کنند و ناله کنند

شان حقیقتی وجود  عصبانی شوند و با خداوند بحث کنند اما در عمق قلب

این  .ثیر می گذاردأمشکل تآن ها به  واکنش آن نوع رب یتاًادارد که نه

به نیکوئی و این چیز بسیار بد را می تواند حقیقت آن است که خداوند حتی 
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را در کالم حقیقت ند که این نآنان چنین استدالل می ک. خیریت تغییر دهد

اکنون اطمینان  بنابراین. مه ام و در زندگی خود نیز آن را تجربه کرده اخواند

  ". دارم که همه چیز خوب خواهد شد

 ۀواعظی بود که به خاطر موعظ)  1583 – 1517(  27ن برنارد گیلپی

 راین اتفاق زمانی افتاد که ملکه ماري ب. کالم به زندان انداخته شد

شود به لندن  اعداماو براي این که . جفا می رساند پروتستان ایمانداران

تکرار می کرد  براي محافظینی که همراه او بودند دائماً او .دوفرستاده می ش

پرت      راه از اسب  لدر طو .همه چیز به بهترین نحو اتفاق خواهد افتاد

. سفرآن ها به تعویق می افتدچند روزي  بنابراین .می بیندو آسیب  می شود

شکی ندارم که حتی « : گفتمی به محافظین خود چنین هم چنان او اما 

   »  .ثابت خواهد کرد که یک برکت است دردناك ادثۀحاین 

ی که دیرتر نزما .بعد از بهبودي نسبی آن ها به سفر خود ادامه می دهند

که زنگ کلیسا به صدا در می رسند می شنوند از موعد مقرر نزدیک لندن 

      و به آن ها است اتفاقی افتاده  هچمی پرسند که آن ها از کسی  .آمد

و دیگر پروتستان ها را دار فانی را وداع گفته است ري املکه م که می گویند

! آه  " : می گوید و  می کندبه محافظین خود نگاه  نگیلپی. آتش نمی زنند

اما اگر به : او در ادامه می گوید  ".می بینید همه چیز براي خیریت است

   " .کشیم میایم، بردبارانه انتظارش را  چیزي امیدواریم که هنوز ندیده

استفاده شده است که به   hupomonsسه ارجاع باال واژه یونانیدر 

این  .سختی ها از آن واژه استفاده می شود زمانطور متداول براي صبر در 
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 رنج و شادي                                                                            ٤٥

 

اشخاص استفاده می شود  بردبارياز واژه هاي که به طور متداول براي واژه 

می تر انگلیسی این واژه در ترجمه هاي قدی makrothumia. متفاوت است

   .ترجمه شده است مزمن به رنجِ

سختی ها استفاده می شود و  زمانري در ابراي بردب hupomonsواژة 

معناي آن از آن چه به طور مستقل . بار در عهد جدیدي تکرار شده است 31

ري سخن می گوئیم اوقتی که از بردب. به ذهن هاي ما می آید فرق می کند

شان سختی ها را  ان دادن احساساتشمردم بدون ناغلب فکر می کنیم که 

 .منفعالنه می پذیرند یتحمل می کنند و شرایط نا خوشایند خود را با تصمیم

در مسیحیت صبر بیشتر جنبه تحمل . اما صبر مسیحی صفتی فعال است

لئون  .به آن هانسبت  منفعالنهداشتن رویکردي  مثبت شرایط را دارد و نه

سربازي است  این نحوه نگرشِ ": تشریح می کند  آن را چنین 28موریس 

میدان نبرد است و تسلیم نشده و با جسارت با هر سختی که بر سر در که 

   " .راهش قرار می گیرد می جنگد

خوبی  نمونۀ 29سنستر . اي.دبلیو  واعظ متودیست بزرگ انگلستانی بنام

او در ابتداي  .ري مسیحی استابردبشخصی است که داراي صفت از 

عضالت مبتال  تحلیلخدماتش به عنوان یک واعظ دریافت که به بیماري 

دارد و بزودي او را از پاي در  حالتی پیش روندهو این بیماري است شده 

پس از اینکه فهمید  .بودصدایش که از دست داد اولین چیزي . خواهد آورد

  : چهار تصمیم جدي اتخاذ کردبیماریش چقدر جدي است 
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29
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 هرگز شکایت نمی کنم. 

 خانه خود را نورانی همواره نگاه خواهم داشت . 

 برکات خود را خواهم شمرد. 

 من سعی می کنم این بیماري را نبدیل به فایده و سود کنم.  

نگاه داشت کتاب آخر خود تنها با دو  فعالاو تا زمان مرگش خود را 

به انتشارات می نوشت و کتابش را یک یا دو روز قبل از مردنش  شانگشت

زمانی که ایمانمان  .ري در نتیجه ایمان حاصل می شوداچنین بردب. فرستاد

کالم خداوند که  تاموزیم که براي خود موعظه کنیم آمی شود می  ضعیف

 درمی توانیم را حقیقت  این .ثیر بگذاردأما ت براساس ایمان ماست بتواند 

  . مشاهده کنیم 43و  42 مورمز

این مزامیر با واژه گان آشنایی مانند  .این دو مزمور در واقع واحد هستند

چنان اي خدا جان من  مه. تچنان که آهو سراپا مشتاق نهر هاي آب اس« 

        را  مزامیرکه این  افرادي .شروع می شوند»  .مشتاق توست تبشد

 بیانکه در واقع این واژگان توسط شخصی  در نظر نمی گیرندمی خوانند 

از او بسیار دور خداوند قرار دارد و گوئی  يکه در ناامیدي بسیار می شود

در این دو مزمور ما الگوئی مشاهده می کنیم و آن این است که مزمور  .است

اي جان من چرا « .رار می کندکنویس همان پیغام را براي خود سه بار ت

اندرونم پریشانی ؟ بر خداوند امید دار زیرا که او را باز  افسرده اي ؟ چرا در

از آنجا که قلب ما با   ) 5:  43 ؛ 11:  42؛   6 - 5:  42( » . خواهم ستود

موعظه  حقیقتیاز  نقلب ما براي در کشمکش است ذهن ما موجود شرایط 

  . می کند که در کالم خدا آمده است



 رنج و شادي                                                                            ٤٧

 

از ما می پرسد آیا متوجه  31در کتاب کالسیک خود  30دکتر مارتین 

به جاي آنکه که تان به این خاطر است شده اید که بیشتر غم هاي زندگی 

ما نباید سخنانی که مبنی بر  ؟به خود گوش می دهیدبا خود حرف بزنید 

براي خودمان و به جاي آن باید  دادهبدبخت بودن مان است را گوش 

می شود و به یاد آوردن  کرد باعث تغذیه ایمان ما این عمل. موعظه کنیم

تأثیري بهتر و عمیق تجربیات تاریک اغلب  زمانیق عمیق روحانی در احق

  : داود چنین می گوید . می گذاردخواندن کتاب مقدس  تري نسبت به 

                                                       بود، اگر شریعت تو مایۀ لذت من نمی « 

  - 92:  119مزمور  -» !شدم خود هالك میهمانا در مصیبت 

  

از زندگی سال  نیک شبان شجاع آلمانی بود که چندی 32مارتین نیمولر 

 اتثیرأسخن گفتن علیه تدلیل زندانی شدنش . ا در زندان سپري کردرخود 

او . اعمال می کردکلیساي آلمان  ه ضدکه رژیم ادولف هیتلر ببود  مخربی

این کتاب براي من در طول سال  ": در مورد کتاب مقدس چنین می گوید

چه  Dachau 33 سال در زندان چهارهاي خسته کننده انفرادي و سپس 

 ،قوت ،تسلی .کالم خداوند براي من همه چیز بود نقشی داشته است؟

نانی که مرا از گرسنگی  .همراه شب هاي منو روزهاي من هدایت و امید 

  "  .نجات داد و آبی که روحم را تازه ساخت
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   - Martyn Lloyd Jones  
31

 - Spiritual Depression 
32

 - Martin Niemoller  
33

 - concentration camp 
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مشکالت بر خداوند  زمانمسیحیانی که با ایمان قدم بر می دارند در 

این امید به بهترین شکل در آرزوي پولس در رومیان تشریح شده  .امید دارند

  . است

                                          اینک خداي امید، شما را از کمال شادي و آرامش در ایمان « 

                                                     القدس، سرشار از امید آکنده سازد تا با قدرت روح

 - 13:  15رومیان  -»  .باشید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رنج و شادي                                                                            ٤٩

 

  ششمفصل 

  تسلیم

  

ما  ۀروزانتسلیم شدن نیز همانند ایمان براي حفظ شادي در زندگی 

 هايحتی چیز اگر ما در زندگی به هر چیز دیگري توکل کنیم .احتیاج است

ممکن است این چیز خانه اي . بدزدندشادي ما را  ها می توانند نیکو آن 

ممکن است آن قدر به فکر حفظ آن باشیم ، آنقدر  .باشد که بدست آورده ایم

را از دست  داشتن آن در پی ساختن بهترین خانه ممکن باشیم که شاديِ

نیز  ان هایی ممکن است مشکالتی پیش بیاید و مطمئنًادر چنین زم. بدهیم

 موضوعاین  و اگر بچه هاي کوچکی در خانه باشند مخصوصاً ،پیش می آید

می تواند شادي ما را بدزدد و باعث شود که ما به طریقی رفتار کنیم که 

می اندیشم که فرزندان  گاهی با خود .باعث بی احترامی به مسیح شویم

کودکی  ی دورهاصلی سالمت وها از شادي و سرگرمی که جز برخی از خانه

محروم می شوند زیرا والدین آن ها بسیار مقید به محسوب مسی شود آن ها 

  . حفظ زیبایی کامل خانه خود هستند

در چنین مواردي . براي این کودکان خانه جاي سرگرم کننده اي نیست

زمانی که آن ها بزرگ . در فرزندان ایجاد می شود یخطرناک است که نگرش

تر می شوند شروع به چنین تفکري می کنند که تنها می توانند بیرون از 

به سوي لذت و این تفکر معموالً آن ها را  ندو خوشحال باشخانه سرگرم 

از آن جا که خداوند پتانسیل ما را . کندهاي گناه آلود با دوستان هدایت می 

ما را فرا می خواند  اغلبسالم می داند را نامختلف  موضوعاتراي تکیه به ب

در عهد . تا برخی از این بت ها را تسلیم او کنیم و از اسارت آن ها آزاد شویم

زیر را در نظر متون . ستجدید این اصول به روش هاي مختلف بازگو شده ا

  . بگیرید
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                                       اگر کسی بخواهد مرا پیروي کند، باید «: سپس به همه فرمود« 

                                        خود را انکار کرده، هر روز صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید

                                                زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را  

                                               از دست خواهد داد؛ اما هر که به خاطر من جانش را از 

  » .دست بدهد، آن را نجات خواهد داد

  - 24 – 23:  9لوقا  -

  

                                               پس اي برادران، در پرتو رحمتهاي خدا، از شما استدعا « 

                                        کنم که بدنهاي خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیدة خدا  می

 -  1:  12رومیان  - »  .شما همین است  تقدیم کنید که عبادت معقول

   

                                       به فخري که در خداوندمان مسیح عیسی در مورد شما دارم« 

  -  31:  15اول قرنتیان  -» .روم قَسم که من هر روز به کام مرگ می

  

                                               ام، و دیگر من نیستم که زندگی  با مسیح بر صلیب شده« 

                                           کند؛ و این زندگی  کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می می

                                         کنم، با ایمان به پسر خداست که مرا که اکنون در جسم می

  - 20:  2غالطیان  -» . خاطر من داد محبت کرد و جان خود را به

  

آنچه  یات به این معنا هستند که مسیحیان باید دائماًآکدام از این  هر

براي خود نگاه دارند را تسلیم خداوند کنند تا بتوانند آزادي  می خواهندکه 

مهمترین چیزي که باید . تجربه کنندکه او براي شان در نظر گرفته را 

ندگی مان براي کنترل ز اشتیاق. خداوند شود وجود خودمان استتسلیم 

لیم  سرا ت آنشویم ما  وارد یک خالً تاالبته ما تسلیم نمی شویم . مان هاي
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ي است براي لذت بردن رتسلیم ابزا. می کنیم تا تنها به خداوند تکیه کنیم

و آن رابطه محبت آمیز و . مان در زندگی هاي موضوعکامل از زیبا ترین 

  . لذت بخش با خداوندمان است

مت از کتاب با شما در تجربیات خود را در این قسم یکی از تصمیم گرفت

رت کوتاهی می زنم اغلب شب ها تا به خاطر اینکه ظهر ها چ. ممیان بگذار

به من دست  ي یک روز احساس خستگی غیر عادي. دیر وقت کار می کنم

کامپیوترم را خاموش کردم . و تصمیم گرفتم که زودتر به رختخواب بروم داد

به صدا تلفن مان زنگ آماده می شدم به رختخواب بروم و وقتی که داشتم 

شخصی که پشت گوشی بود با همسرم کار داشت و آن فردي که . در آمد

چون  .دقیقه طول کشید 45این تلفن  .زنگ زده بود گوئی کمی غمگین بود

از این که . مبتوانستم بخوارد نصداي همسرم را می شنیدم که صحبت می ک

  . خوابیدن خراب شده بود عصبانی و عصبانی تر می شدم برنامه ام براي زود

صحبت آن ها در مورد مشکل همسرم و من  بعد از تمام شدن مکالمه

بزرگترین مشکل آن شخص این  " :کردیم و من چنین نتیجه گیري کردم 

همان لحظه متوجه  " !که یاد نگرفته مسائل را به خداوند تسلیم کند تاس

اینکه نتوانسته بودم اشتیاق خود را براي زود شدم که من هم به خاطر 

و به خاطر همین بود که در  خوابیدن تسلیم خداوند کنم عصبانی شده بودم

  . زار دهنده شادي خود را از دست داده بودمآمیانه این تجربه 

در سال هایی که در گروه مسیح براي جوانان خدمت می کردم اغلب 

برخی از این . تغییر می دادمجدیدي  یاجاتباید برنامه هایم را به خاطر احت

بگذارید . نه منتظرش مانده بودمانقشه ها چیزهایی بود که مدت ها مشتاق

  . یکی از آن ها را با شما در میان بگذارم
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زمانی که هنوز در دانشکده الهیات بودم درست قبل از شروع کارم به 

ل را براي سه اعماکتاب  1976عنوان رهبر جوانان در سریالنکا در جوالي 

براي جماعتی از کلیساي انجیلی موعظه کنم قرار بودم که  .مماه مطالعه کرد

سپس  .مسیح را براي آن ها ارائه دهمالگوئی خوبی براي پیروي ازو توانستم 

ه آموخترسوالن چیزهایی که از کتاب اعمال سعی کردم آمدم و  سریالنکابه 

کلیسایی که من و  .کلیسا آن را اجرا کنمر خدماتم و بعد ها در بودم را  د

پس از آنکه تعداد شرکت کنندگان ( . کرده بودیمرا دوباره شروع  همسرم آن

  .) در این کلیسا به صفر رسیده بودند

دیري نگذشت که فکر کردم روزي باید کتابی درباره کتاب اعمال  

رسوالن اعمال  کتابِ تحققسال تالش براي  15فکر کردم پس از  .بنویسم

وقتی زمانش فرا . بنویسمدر خدماتم براي مسیح و کلیسا کتابی درباره آن 

        زیرا آن ها . براي چاپ کتابم بیابممناسب  سازمانیرسید نتوانستم 

مقدس را چاپ  نمی خواستند کتابی در مورد تفسیر یکی از کتاب هاي کتاب

ه اعمال و آماده کردن هنوز نوشتن را شروع نکرده بودم اما به مطالع. کنند

  .دروسی جدید از آن ادامه می دادم

در از فاکسی دریافت کردم که از من خواستند  1994سپس در سال  

کتاب اعمال رسوالن تفسیري بنویسم و به آن ها در این زمینه کمک مورد 

دو روز بعد . را باور کنم شتچشمان قرار دا ينمی توانستم آنچه در جلو. کنم

 .گروه رهبران جوانان براي مسیح مالقاتی گذاشتمفاکس با از دریافت 

پیشنهادي که به من شده بود را با گروه رهبران در میان گذاشتم و از آن ها 

بسیار . آن ها نیز این کار را کردند .دهندبخواستم که مدتی به من استراحت 
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تا بتوانم  براي شروع این تعطیالت لحظه شماري می کردمخوشحال بودم و 

  .کالم خداوند را انجام دهم ۀرا که بسیار دوست دارم یعنی مطالع هآنچ

 سریالنکارا از مان  فرزنداناگر در آن زمان از آن جا که فکر کردیم  

میم خارج کنیم به سختی می توانیم آن ها را برگردانیم براي همین تص

ت قبل از اینکه دوره درس .گرفتیم که این دوره از تعطیالت را در خانه بمانیم

 جزوتعطیالت من شروع شود دریافتم که دانشکده الهیات کلمبو که من 

خواهد ماند زیرا مدیر بودم به زودي بدون مدیر باقی  مدیران آن جاگروه 

روع این شتنها دو سال از . فعلی تصمیم به ترك خدمت خود گرفته بود

وانست به حیات خود می گذشت و بدون مدیر این دانشکده نمی تدانشکده 

را بر  شرهبران از من پرسیدند که آیا من می خواهم این نق. ادامه دهد

  ؟عهده بگیرم یا نه

از  .این کار را انجام دهم خداوند از من می خواهدکه احساس کردم  

نوز هم ه. دریافت کردم رات رهبري جوانان براي مسیح اجازه این کار أهی

دف من این بود که  ه. خواهم گریه کنم می اندیشم می وقتی به آن سال

در دانشکده هم  تساع 20تا  15کنم و  هساعت مطالع 40بتوانم هفته اي 

اما  .ساعت مطالعه کنم 40 هیچ هفته اي نبود که بتوانم واقعاً. کار کنم

صفحه اي خود را به پایان رساندم و بعد خداوند آن  650تفسیر باالخره 

اي که در زمان نگارش آن  همی کنم به خاطر وقفکتاب را برکت داد و فکر 

از دست دادن چیز هایی  معموالً .افتاد این کتاب تبدیل به کتاب بهتري شد

 ،مان چیزهایی مانند سالمتی .تسراحت نی شوندکه باید تسلیم خداوند 

   .مان رتهراحتی مان و ش ،مان آسایش
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همزمان وقتی من و همسرم پیرتر شدیم اغلب آرزو می کردم که 

همسرم می گفت بهتر  .رخ نمی دهدبه طور طبیعی اما این اتفاق . بمیریم

است تو زودتر از من بمیري چون می دانست که من بدون او چقدر آشفته و 

می دانستیم که ما باید آن کسی که زودتر می میرد را  .گمگشده می شوم

تسلیم خداوند  فکر می کردیم اگر بتوانیم این چیز را .بکنیمتسلیم خداوند 

بکنیم بهتر و سازنده تر می توانیم براي این جدائی عمیق و ناراحت کننده 

این معنا باشد که هیچ  هامید وار بودیم که این تصمیم ب. خود را آماده سازیم

کسی حتی همسر محبوب ما نمی تواند جاي مهم و واالي خداوند را در 

انستیم هنوز به توی می در میان غم عمیق جدای. بگیرد نزندگی هاي ما

رام بخش او در زمان هاي آخداوند متکی بمانیم و می دانستیم حضور 

  . سختی با افرادي است که او را دوست دارند

مسیحی که می خواهد طبق کتاب مقدس زندگی کند تسلیم یک براي 

ترسناك باشد راهی است به سوي به جاي این که موضوعی شدن 

    ما می دانستیم خداوند از هر شرایطی استفاده  .ماجراجوئی هیجان انگیز

ها عبور  رنجحتی اگر از  .می کند تا آن را تبدیل به نیکوئی در زندگی ما کند

از خود     کنیم این حقیقت در عمق وجود ما باعث استواري ما می شود و 

ما با اشتیاق  ؟این بار خداوند چگونه این کار را انجام خواهد داد می پرسیم

و زمانی که می بینیم او براي ما چه   مقدس منتظر رهایی او می مانیم

  . کاري انجام داده شادي ما کامل می شود
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  هفتم فصل 

  .تشنه مجازات نیستیم

  

م شاید این تفکر در شما شکل یبا خواندن آنچه تا حاال درباه سختی گفت

برخی از . رنج کشیدن دارم ق شدیدي براياگرفته باشد که من در واقع اشتی

اما البته این نگرش  .اولیه به این طریق عمل می کردند يپدران کلیسا

شنیده ایم که برخی از مردم می گویند خادمان تمام . کتاب مقدسی نیست

حقوق بگیرند زیرا رنج  سکوالري ادنی وقت مسیحی نباید مانند شغل هاي

خداوند لبیک کشیدن جنبه اي از خدمت مسیحی است و زمانی که آن ها به 

. را می گیرند که به این طریق رنج بکشند می گویند در حقیقت این تصمیم

اما کتاب مقدس در باره خادمین مسیحی نظر واضح خود را ابراز می کند که 

بتوانند بر خدمت خود تمرکز کنند و  آن ها باید حقوق مناسبی داشته باشند تا

اول  ؛ 14 – 3:  9اول قرنتیان . ( زیر بار فشارهاي مالی قرار نگیرند

  )  17:  5تیموتائوس 

در واقع اگر اتفاق نا عادالنه اي بیافتد  .ما خود دنبال رنج نمی رویم

اگر موضوع مهمی در  صاًومخص. حتی ممکن است درباره آن اعتراض کنیم

او را در فیلیپی کتک زدند  یپولس دستگیر شده و در انظار عموم .میان باشد

بنابرانی وقتی که افسران . کاري که نباید با یک شهروند رومی انجام می شد

ره روش غیر ااو درب .او را رها کردند او فقط آن جا را ترك نکرد در آن جا

این کار او )  37:  16اعمال . ( اعتراض نمودنی که با او رفتار شده بود، قانو

او باید این کار را براي حفاظت . هشداري قابل توجه براي افسران بود
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در واقع بسیاري از قسمت هاي کتاب اعمال . مسیحیان دیگر انجام می داد

قانونی  يبه صورتی نوشته شده که از مسیحیت دفاع کند و به آن اعتبار

راوانی الزم است تا فت ها با انجیل حکمتی فلامروزه با شیوع مخا. ببخشد

و چه  گیریمرا پیش  يدیگر روشبتوانیم تمییز دهیم که چه زمانی باید 

  . مسیحی بایستیمیک قوقمان به عنوان حزمانی باید براي احقاق 

ساحل رودي موعظه  در کنار سادو يکه مبشر بزرگ هند زمانییک بار 

رهبر دیگري که در . شخصی به سوي چشمانش شن پرتاب کرد ،می کرد

عصبانی شده و مرد را گرفتند و او را به پلیس  رفتاربود از این ایستاده آن جا 

پس از این که صورت و چشمانش را از شن و ماسه پاك  سادو .تحویل دادند

رفته و به سود آن شخص  می افتد فوراًدارد دید که چه اتفاقی و کرد 

مرد آن . زادي او را تضمین کرد و به موعظه خود ادامه دادآاو . یت دادرضا

ثیر قرار گرفت که نه أچنان تحت ت او. بوددا انویدیان نام او . بودشوکه شده 

و در پیروان مسیح شد التماس بخشش کرد بلکه تبدیل به  سادوتنها از 

انجام ورد در این م .مبشر با او همراهی می کردسادو به عنوان سفرهاي 

   .احتیاج بودچنین واکنشی 

در سریالنکا زمانی که یک شخصی به مسیح ایمان می آورد و در 

روستایی که قبالً بودیست ها در آن حکومت می کردند می مرد رهبران آن 

را  ازیرا او بود. نباید در قبرستان آن روستا دفن شوداو روستا می گفتند که 

و با  ندمسیحیان به سختی تالش کرد در آن مورد خاص. ترك کرده است

مجوز دفن مردگان خود رهبران سیاسی  و افسران دولتی صحبت کردند تا 

این حق به آن ها داده شد و همین باعث شد  .در قبرستان روستا را اخذ کنند
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به آن ها در آینده  و این اعتبار  کسب کنند اعتبارکه مسیحیان در آن روستا 

  . کمک بسیاري کرد

در اولین مورد این اتفاق به  .اع شدفهر دوي این وقایع از انجیل ددر 

در و یعنی محبت دشمنان انجام شد وسیله نشان دادن اصل مسیحیت 

کمک به مسیحیان براي بدست آوردن حقوق ایستادن و  دومین واقعۀ با

مان  بنابراین ما به دنبال رنج نمی رویم اما وقتی رنج به سراغ .شانقانونی 

. ید می دانیم که خداوند می تواند از آن استفاده کند تا ما را برکت دهدآمی 

 Bledsianیعنی برکت از واژه قدیمی انگلیسی یا  Blessingانگلیسی  ۀکلم

براي همین مسیحیانی  .یعنی خون ارتباط دارد Bloodشده که با واژه  گرفته

شان افتخار  که به خاطر اصول خود رنج می کشند در واقع  این رنج براي

  : پولس می گوید. است

                                زیرا این افتخار نصیب شما شده که نه تنها به مسیح ایمان آورید، « 

  - 29:  1فیلیپیان  - » .بلکه در راه او رنج هم ببرید

ترجمه شده به معناي  »نصیب شده « واژه یونانی که به فارسی 

این آیه  دربارهدر نظر خود  34جی بی الیت فود . است با سخاوت بخشش

خداوند این فرصت استثنایی را نصیب شما کرده تا به خاطر " : می گوید 

این مطمئن ترین نشانه اي است که او با عالقه به شما . مسیح رنج بکشید

براي همین است زمانی که مقامات شاگردان را می زدند و آن . نگاه می کند

   زادشان نگویند و سپس آه می کردند تا در نام عیسی سخن ها را جریم

زیرا آن ها  .می کردند آن ها وقتی که از دادگاه بیرون می آمدند شاد بودند

                                                           
34

 - J.B.Lightfoot 
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شایسته این شمرده شدن بودند که به خاطر نام مسیح مورد بی احترامی قرار 

  )  41 - 40:  5اعمال ( " . بگیرند

یک پدر او شبان  .است معاصریکی از مبشرین برجستۀ دنیاي  35 پیتر

مقامات آن جا آمده بودند و . پنطیکاستی در یوگسالوي سابق بودکلیساي 

او را براي  وساختمان کلیسایی که او در آن جا شبان بود را تخریب کرده 

شدت ه می رفت آن ها او را ب کلیسابه او وقتی که  .مدتی زندانی کرده بودند

                  . می زدند آنقدر که گونه هایش ورم می کرد و نمی توانست غذا بخورد

مادرش           ها به  رنجتمامی آن  زمانیاد دارد که پدرش در او زمانی را به 

چه افتخاري عالی نصیب او شده که می تواند به خاطر مسیح  " :می گفت

  ".کنندو نیز می عیسی کردند با اچون آن چه با . رنج بکشد

دیدگاهی که تاکنون در این کتاب براي شما تشریح کرده ایم به خوبی  

به تصویر  شهادت می دهدکه درباره پدر زن خود  36 بدر داستان نورمن گرا

یک سازمان بنیانگذار  37استاد  .تی .پدر زن او سی. کشیده شده است

 W.E.Cاین خدمات هم اکنون تحت عنوان . آفریقا بود ی در کشورخدمات

در مجبور بود خدمات و شغل خود  براي انجاماین شخص . ارائه می شوند

او  .دبراي مدتی با او زندگی کر نورمن. کندفریقا زندگی آقلب جنگل هاي 

 دو این که استا بار به آن جا می آمد هر دو هفته یک پستچیمی گفت که 

در  مبلغ قابل توجهییک بار . ازکردن تمام آن نامه ها داشتمراسمی براي ب

خداوند را " : چنین گفت  استاد. براي او فرستاد شده بودیکی از این پاکت 

                                                           
35

   - Peter Kuzmic  
36

   - Norman Grubb  
37

   - C.T.Studd  
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نقدر فرستاده تا آغرغرویی هستیم و  داند که ما چه انسان هاي شکر او می

:  و زمانی که مقدار پول کمی می آمد استات می گفت ما را ساکت نگاه دارد

که ما در حال او کی گفت  " . ما باید در فیض او رشد کنیم ! هللویا "

آموختن چگونگی اعتماد به او هستیم و زمانی که هیچ پولی نمی آمد 

او می داند که ما  .خدا را تا به ابد شکر! ویاه لهل" : چنین بود  دواکنش استا

نیست بلکه  زیرا ملکوت او خوردن و نوشیدن .هم اکنون در ملکوت هستیم

در این جا رگه هایی لطیف " . شادي و سالمتی روح القدس است ،عدالت

می بینیم اما نباید تصویري که از ایمان بی قید و شرط  او راو شوخی ازمزاح 

ایمانی که به هر آزمایش با . از حاکمیت خداوند وجود دارد را نادیده بگیریم

  . دیدگاهی مثبت می نگرد
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  هشتمفصل 

  نقطه کوري در الهیات

  

کلیسا در هر فرهنگی چالش هاي مخصوص به خود و نقاط کور 

شود مسیحیان در آن فرهنگ بتوانند  الهیاتی خود را دارد که مانع از آن می

به نظر من جدي ترین نقطه کور . به طورکامل به بلوغ در مسیح دست یابند

مقدسی است که اگر چه  قال این حقیقت کتابتالهیات در کلیساي آسیا ان

او از ما انتظار دارد که به اما )  16، 8:  4اول یوحنا ( خداوند محبت است 

ما که  در فرهنگ. یریمطور شخصی مسئولیت اعمال خود را بر عهده بگ

د امري غیر افراراست بودن درباره گناهان  اساس آن شرم و خجالت است رو

این فرهنگ به مردم یاد دهیم بنابراین سخت است که در . قابل قبول است

به نظر من . که چطور از لحاظ روحانی در مقابل اعمال خود مسئول هستند

تی در کلیساي غرب درك نادرست از رنج اجدي الهیو یکی از نقاط کور 

  . است

تفکر بسیاري در این باره صورت گرفته که کلیساي غرب  درمن به نظر 

اقداماتی انجام چه در زمان آسیب ها  از رنج اجتناب کنیم وبتوانیم چگونه 

اما به . ري درباره درمان و فرار از رنج وجود داردابراي ما دروس بسی .دهیم

به مسیحیان یاد داده . وجود ندارد یاندازه کافی درباره الهیات رنج تعلیم

انتظار رنج را داشته در این دنیا ن ها به عنوان پیروان مسیح باید آنشده که 

سالم به عنوان یک  يرشدداشتن اینکه چرا رنج کشیدن براي و   باشند

   .مسیحی امري ضروري است
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 ،زندگی خوب .ن به رنج تنها از جنبه منفی پرداخته شده استیبنابرا

و مردم  بدیل به ضروریات زندگی گشتهت رنجآسایش و زندگی بدون  ،آرامش

اگر آن ها این . آن را به عنوان حقوق اولیه خود به عنوان انسان می شناسند

نکات را در زندگی خود نداشته باشند فکر می کنند که یک جاي کار ایراد 

   به سراغ آن ها  رنجکه چیزي شبیه عدم آسایش یا  بنابراین وقتی. دارد

ب کرده و یا آن  را کاهش می آید تمام تالش خود را می کنند تا از آن اجتنا

  . دهند

یکی از نتایج این نگرش این است که به شدت مانع از رشد روحانی فرد 

 .میان آزمایش ها رشد دهد درزیرا خداوند در نظر گرفته که ما را  .گرددمی 

ایجاد در قبال انسان هاي دیگر باعث  مامسئولیتی  می کنیممشاهده  بعداً

بسیاري از ساختارهاي کلیسایی به . شود در زندگی ما می يبسیار رنج

این . ی وجود نداشته باشدرنجی گذاشته شده که جایی براي چنین طریق

  گیرند و باعث نمی شود که در کنار یکدیگر قرار  هفرصت به انسان ها داد

  . همدیگر را بتراشندو از این طریق  شوندناراحتی یکدیگر 

چنان  یل می شوندکلیسا تشگروه هاي کوچکی که در ک در مورد گاهی

سخن گفته می شود که افراد اطمینان داشته باشند با عضو شدن در آنها  در 

 3ا براي هآن اینکه مثالً .ها خواهد بود  ولیت بسیار کمی متوجه آنئآینده مس

ماه مطالعه اي را با هم انجام خواهند داد و سپس به گروه دیگري خواهند 

یکی از نتایج بدي که در این میان اتفاق می افتد این است که . پیوست

دوستان مسیحی بیابند و در بسیاري از مسیحیان این فرصت را ندارند که 

رشد مسیحی  دادوستانی که براي ایج .آن ها احساس مسئولیت بکنند القب
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چنین الهیات ناقصی نتیجه اش عدم رشد و  اینبنابر. هستندآن ها ضروري 

  . بلوغ خواهد بود

 بوجود می آیدصحیح درباره رنج  یالهیات نبوددومین نتیجه اي که از 

باید و انتظار و ناامیدي بیش از آنچه  رنجاین است که در زمان رویارویی با 

سقوط کرده می توانیم مطمئن باشیم  در این دنیاي .رنج می کشیم می رود،

ن یزم بره چنان با زندگی ما عاین مطال. که همواره با رنج روبرو خواهیم بود

ان رنج ایمان داراگر . بشري نمی تواند از آن اجتناب کندتنیده شده که هیچ 

ن خواهد به خیریت شا که نهایتاً موضوعیرا نپذیرند و به آن به عنوان 

که یک جاي کار  دائماً فکر می کنندرنج وقوع مید نگاه نکنند در زمان انجا

 معموالًد نمی ده ارائه هایی که دیگران در این مورده نظری و اشتباه است

تصویر آن ها از خداوند و . شودتقویت  افراداین طرز تفکر در  باعث می شود

 کلنجاربا رنج خود  اًبا ناامیدي و شک اشتباهاز کلیسا مخدوش می شود و یا 

  . را تجربه کنیدواقعی با چنین نگرشی نمی توانید شادي  .می روند

نداشتن الهیات صحیح درباره رنج این است که کسی که  و نتیجه سومِ

در  رو می شود می تواند از خواندگی سختی که خداوند براي اوبرو یبا رنج

اما . تر است رو آورد دارد دور شده و به چیزي که در ظاهر برایش آساننظر 

شان در نظر گرفته دور  در فرایندي که آن ها از بهترینی که خداوند براي

   يثیر و ثمرات کمترأتبدیل به افرادي با ت آسمانمی شوند آن از دیدگاه 

نند ممکن زوجی که خوانده شده اند با گروهی سرسخت کار ک. گردندمی 

        آن ها. خدمات خود نبینند است سال ها هیچ نشانه اي بارزي از ثمرة

را به خاطر بی ثمر بودن خدماتش مشاده می شود را نمی توانند ناامیدي این 

شان را حمایت  به خاطر آن که افرادي که خدمات مخصوصاً. تحمل کنند
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ن ها نمی توانند این نا امیدي آ. عینی انتظار دارند یمی کنند از آن ها نتایج

به ظاهر براي مکن است به جاهاي دیگري بروند که آن ها م .را تحمل کنند

اما ممکن است خداوند از آن ها بخواهد در جایی که  باشدشان مفیدتر 

  . شوند سختی هاهستندن صبوري کنند و متحمل 

براي گروه کوچکی از نو ایمانان که  یا شاید واعظی عالی که سال ها

و اه وطن خود باز گردد ب اما اگرموعظه می کند  پیشینه اي اسالمی دارند

شاید چنین به نظر . گرددین هزار نفره دجماعت چنیک شبان تبدیل به 

ن چه از تاریخ آاما  کندعطایاي او موثرتر عمل  شبرسد که در خدمت جدید

به سخترین عالی ترین خادمینش را بر می آید این است که خداوند برخی از 

افراد در کلیسا ها باید خود را وقف برخی از عالی ترین . دتنقاط دنیا می فرس

درك یک . ترین مردم بکنندت ایجاد استراتژي ها براي بشارت به سرسخ

ها و به کارگیري عطایا باعث می شود که چنین تحقق رویاطرفه ما از 

در  خدمتبراي منطقی افرادي را از این کار کنار بگذاریم و امروزه توجیهی 

  . چنین مناطقی براي آن ها نیابیم

      که پدیده اي بسیار غم انگیز در سریالنکا اتفاق امروزه می بینم 

افرادي که در خارج از کشور تحصیل می کنند و مدارك خوب . می افتد

 به دنبال زمینۀ    به کشور باز می گردند  قتیالهیاتی دریافت می کنند و

ایاي خود را را محقق ساخته و عطشان بتوانند رویاي خود  تاایده الی هستند 

جایی که بتوانند حقوقی داشته باشند که هم تراز با مدارج . به کار بگیرند

       آن ها هر گز جان خود را فداي سه چهار نفر . تحصیلی آن ها باشد

 در کلیسا بدان به این رسوایی است اما حقیقت دارد که آنچه قبالً. نمی کنند

به امري قابل قبول و حتی  اهی می نگریستند اکنون تبدیلعنوان خودخو
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را است و نمی تواند افرادي  يسریالنکا کشور بسیار فقیر. محترم شده است

وقف کلیسا می کنند به خوبی حمایت را خود  ايکه به طور خاص در زمینه 

 و ممکن است خدمتی که آن ها انجام می دهند آن ها را از نمایدمالی 

است که در آن  بستريیت زیرا مسیح. دور کند شانخواندگی اولیه 

   مسیحی که یک . احتیاجات بدن به عنوان کل در اولویت قرار می گیرد

. تسلیم اراده بدن کند راخود باید می خواهد کتاب مقدسی زندگی کند 

افرادي که در فردي گرایی افراطی در کشور هاي ثروتمند و پیشرفته به کار 

به بدن را غیر قابل  یشدن گرفته می شوند به احتمال زیاد چنین تسلیم

  . تحمل می دانند

پس از چند سال  نهایتاً ،برخی از این افراد با استعداد و تحصیل کرده

ترك می کنند و به کشور هایی می روند که فکر می کنند  خود راخدمت 

. ري نتیجه کسب کنندتبه ه روش هايمی توانند از استعداد هاي خود ب

معموالً . پاداش بهتري داده می شودشان  جایی که به آن ها براي خدمت

نسبت به کشورهایی که به آن  این گونه کشور هادر نیاز به خدمات آن ها 

  .می روند به طور غیر قابل مقایسه اي بیشتر است

جایی که فکر  .برخی دیگر سازمان هاي خودشان را شروع می کنند 

جایی که  .کنند ایجادشان خاص خود می کنند می توانند شغلی با تعریف

ران گاما دی. نمایندتسلیم اراده بدنی بزرگتر  لزومی ندارد عطایاي شان را 

خود می شوند و آن چه در آن  یتخصص ۀتبدیل به مشاورانی در حیط

بدون قسمت می کنند  يگروه هاي دیگر اتخصص دارند و می دانند را ب

در این . شندپاسخ گو بانسبت به کسی و شوند آنکه احتیاج باشد تسلیم 

اگر آیه اي باشد که در این . مطالعه هنوز به آیه کتاب مقدسی اشاره نکردم
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م هبه کل کتاب دوم قرنتیان اشاره خوا قسمت بخواهم به آن اشاره کنم

سختی هاي بسیاري که پولس و همراهانش تجربه کردند  باکتاب این . کرد

  :شروع می شود

                                   ی که در ایالت آسیا بر ما اي برادران نمی خواهیم از سختی های« 

                                      گذشت بی خبر باشید فشارهایی که بر ما آمد چنان سخت و توان

                                             فرسا بود که از زنده ماندن هم نا امید گشتیم به واقع احساس

   9 ، 8:  1دوم قرنتیان   - » . می کردیم حکم مرگمان صادر شده است

؛  12 - 8:  4. ( می بینیمرا نوع رنج شدید  5در این رساله لیستی متشکل از 

  ) 33 -  32، 28 - 23:  11 ؛ 10-  8 ، 5 - 4:  6

در این نامه است که پولس درباره خاري در جسم خود سخن می گوید 

عامل شیطان که آزارم دهد و مرا از غرور باز دارد  سخن « و از آن به عنوان 

ود تمامی تمرکزي که در این با این حال با وج)  10 -  1:  12( » می گوید 

جالل خدمات و  "قرنتیانکتاب بر رنج وجود دارد موضوع اصلی کتاب دوم 

نیز در  38رابرتسون که این عنوانی است .است ستجلیل از موعظه هاي پول

  .خود به این رساله داده استکتاب مقدس  يتفسیر کتاب 

تا در میانه  می کردکمک پولس الهیاتی در مورد رنج داشت که به او 

 براي مثال نتیجه. از دور مشاهده کندامید را تمامی این رنج ها درخشش 

دارد از تجربه اي که در دعاي بی پاسخ در مورد خاري در جسمش  او گیري

  )  10:  12( » .زیرا زمانی که ناتوانم آنگاه توانایم« .استبسیار شگفت انگیز 

                                                           
38

   - A.T.Robertson 
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به خوبی در لیست متضادي از ادعاي  ،این دیدگاه مثبت اندیشانه از رنج

  .دیده می شودهاي پولس در این رساله 

                                           کننده،  گویی گمراه. در عزّت و ذلّت، و بدنامی و نیکنامی« 

                                            ایم؛  گوییم؛ گویی گمنام، اما شناخته شده اما حقیقت را می

                                                  ایم؛ گویی دستخوش  گویی در حال مرگ، اما هنوز زنده

                                                          ایم؛ گویی غمگین، اما  مجازات، اما از پا درنیامده

                                                             همواره شادمانیم؛ گویی فقیر، اما بسیاري را 

                                                             چیز، اما  سازیم؛ گویی بی دولتمند می

  - 10 – 8:  6دوم قرنتیان  -  » .صاحب همه چیزیم

در ما به درباره رنج  کتاب مقدس می توانداین همان دیدگاهی است که 

گفتیم شادترین افراد در  همان طور که قبالً .یک مسیحی ایجاد کند عنوان

این دنیا افرادي نیستند که رنج ندارند بلکه افرادي هستند که از رنج ترسی 

   .ندارند
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  قسمت دوم

  .رنج ما را به مسیح نزدیکتر می کند

  

 ªخاطر شما کشیدم شادمانم  اکنون از رنجهایی که به                           

                    و هر �ستی رنجهاي مسیح را در بدن خود جبران 

  »  .خاطر بدن او که �یساست کنم، به می

  - 24:  1کولسیان  -
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  فصل نهم

  مشارکت در رنج  ها

  

به ما را ا هپولس دو دلیل براي شاد بودن در رنج  24:  1در کولسیان 

  . می دهدارائه 

                                           خاطر شما کشیدم شادمانم و هر  هایی که به اکنون از رنج «

                                           خاطر کنم، به کاستی رنجهاي مسیح را در بدن خود جبران می

  - 24:  1کولسیان  - » .بدن او که کلیساست

ابتدا به این خاطر که هر کاستی که در رنج هاي  .پولس شاد است

مسیح وجود داشت را کامل می کند و دوم این که رنج هاي او به خاطر بدن 

اکنون  ": پولس چه جمله عجیبی در این جا می گوید . او یعنی کلیسا است

خاطر شما کشیدم شادمانم و هر کاستی رنجهاي مسیح را  از رنجهایی که به

   " .خاطر بدن او که کلیساست کنم، به ران میدر بدن خود جب

در مورد کامل بودن کار مسیح تعلیم داده  قطعا پولس کسی که عمیقاً

نمی تواند در این جا بگوید که کار دیگري احتیاج است تا قربانی مسیح 

به طور اساسی  .تفسیر هاي بسیاري در مورد این آیه وجود دارد. کامل شود

درکی که گروه اول از این . به دو گروه تقسیم کردا را تمام تفسیر همی توان 

جمله دارند این است که هنوز براي کامل شده نتایج مرگ مسیح بر صلیب 

رنج هایی باید کشیده شود و افرادي باید آن را متحمل شوند تا کار مسیح 

رنج کشیدن احتیاج است تا نتیجه کار هنوز برخی می گویند . کامل شود
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این بدان معنا است که اگر چه کار . در زندگی افراد جاري شود مسیح بتواند

پولس می خواهد . مسیح کامل است دریافت پیغام رنج او هنوز کامل نیست

که احتیاج است فردي آن را متحمل شود تا پیغام نجات  یرنجآن سهمی از 

برخی دیگر می گویند که پولس در . بپذیردخود بر به تمامی دنیا برود را 

  آن را متحمل شودباید رنجی سخن می گوید که کلیسا آن رد بخشی از مو

قبل از آنکه زمان . ) رنج هاي مسیحایی خوانده می شود موضوعگاهی این ( 

   .آخر فرا برسد و مسیح به زمین باز گردد

بسیار قوي از این دیدگاه عمومی است و بسیاري از متفکرین  یاین دلیل

کنم دیدگاه دیگر را  اما من فکر می .القولند متفقبزرگ عهد جدید بر آن 

بهتر می توان پذیرفت زیرا با تعالیم دیگري که پولس در مورد رنج می دهد 

در زمان هاي  .این دیدگاه را داشتند 39متفکرین قدیمی تر  .استیکسان 

این  در .این نظریه را می پذیرفتند هک ندافرادي بود جزو 40اخیر دیوید گالرند 

 .خود از رنج هاي مسیح است هچه پولس می خواهد کامل کند تجربنظریه آن

مسیح یک نجات دهنده رنج کشیده است و اگر ما می خواهیم او را دنبال 

پولس این  .باید مانند او که رنج کشید رنج بکشیم .کنیبم باید مانند او باشیم

  چنین يرا به عنوان اشتیاق خود عنوان می کند زمانی که در جاي دیگر

  : می گوید 

                              خواهم مسیح و نیروي رستاخیزش را بشناسم و در رنجهاي او سهیم می «

  -  10:  3فیلیپیان  -  » . شده، با مرگش همشکل گردم

                                                           
39

   - John Calvin – Matthew Henry  
40

   - David Garland  
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به این نکته اشاره می کند که پولس دراین جا می گوید  41و برین ا پیتر

که تجربه قدرت قیامت مسیح و تجربه رنج هاي او جنبه هاي مختلف 

 10:  3در فیلیپیان  42کولسیان از واژه آشناي کوینونیا . شناخت مسیح هستند

. ترجمه تحت الفظی آن مشارکت در رنج هاي او است استفاده می کند که

دن از مسیح وجود دارد که تنها از طریق رنج می توان آن عمقی در یکی بو

پولس این را درست در ابتداي زندگی مسیحی خود زمانی که  .را تجربه کرد

 9اعمال (  یشنید عیسی به او می گوید شائول شائول چرا مرا آزار می ده

   .تجربه نمود)  4:

. می کشید را رنجاو به کلیسا آزار می رساند اما حدس بزنید چه کسی 

پولس به کلیسا  وقتیکلیسا و مسیح چنان در رنج ها یکی شده بودند که 

 صیلتف هبعدها پولس ب .د او در واقع به مسیح ضربه می زدنضربه می ز

در تشریح وراثت ما در مسیح  .درباره معنی در مسیح بودن توضیح می دهد

   " :پولس چنین می گوید 

                                               ز هستیم، یعنی وارثان خدا و اگر فرزندانیم، پس وارثان نی« 

                                                      زیرا اگر در رنجهاي مسیح  .ارث با مسیح و هم

                                                              شریک باشیم، در جالل او نیز

  - 17:  8رومیان  - " .شریک خواهیم بود

 ناگر بزرگتری ؟مسیح رنج می کشیم چه می شود هزمانی که ما به همرا

اشتایق ما در زندگی این باشد که به عیسی نزدیک شویم متوجه می شویم 

مواردي  یندر چن .خود برسیم کرده تا به این خواستهکه رنج به ما کمک 

                                                           
41

   - Peter O`Brien  
42

   - Koinonia 
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تمرین رنج ها براي ما مانند آن  .اي بزرگ نخواهد بودله ئرنج براي ما مس

خواهد بود که فردي براي پشت سر گذاشتن امتحانی یا برنده هاي سختی 

  . شدن مدال طالي المپیک بر خود هموار می کند

ژاپنی و اصالح طلب  يمبشر)  1960 – 1888(  43تویوهیکو کاگاوا

شخصی به او گفته  .بیشتر سخن می گوئیم اجتماعی بود که درباره او بعداً

) .اگر چه این اتفاق نیافتد. ( بود که بزودي بینایی خود را از دست خواهد داد

تاریکی  !تاریکی ". واکنش نشان داد واقعهاین  هن جمله بایبا گفتن او 

در . قداسی است که در آن هیچ کس نمی تواند مرا منحرف سازدقدس اال

  " . با خداوند مالقات می کنم هچهر اب تاریکی من چهره

    یک مبشر چینی که به خاطر ایمانش سال ها در زندان بود چنین 

تان می کشید به عنوان  اگر شما رنجی را که به خاطر ایمان ":می گوید 

فرصتی مغتنم دریابید این رنج دوست شما خواهد شد و شما را به خدا 

که تحت سلطه کمونیسم رنج کشیده  شبان رومانیایی ". نزدیکتر خواهد کرد

ر چه آن ها را سخت تر همسیحیان مانند میخ هستند  ": بود چنین می گوید

   ". می روندفرو تر  بکوبید آن ها عمیق

مسموم می کنند و از خانه  خاطر ایمانشبه او را سادو  برادرانزمانی که 

عالم مژده پس از شفاي معجزه آسایش خود را وقف ا او بیرون می اندازند

 اشمحل سکونت خانواده  ینزدیکدر یک بار زمانی که . نجات می کند

رفتار پدرش با او . موعظه می کرد تصمیم گرفت که پدرش را مالقات کند

بور جاو پسرش را م .بشکندقلبش شد که باعث  بود و اینمانند یک بیگانه 
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بقیه اعضاي کرد تا در فاصله اي دور تر از آن ها بنشیند تا باعث نجاست 

زمانی که او به پسرش آب داد آن را بر  .خانواده و وسایل خانه نشود

این واکنشی بود  .ر باالتر از او نگاه داشتاپارچ آن را بسیدستانش ریخت و 

را از پدرم دیدم نمی توانستم  يرفتار چنینزمانی که  ". نشان داد سادوکه 

بسیار دوست مرا قبالً که  يمانع از جاري شدن اشک از چشمانم شوم پدر

با این " . چنان که گوئی فردي نجس هستم. داشت اکنون از من متنفر است

او مشارکت در رنج هاي مسیح  تجربه می کرد سادورنجی که  زمانحال در 

با وجود تمامی این چیزها قلب  ": او چنین می گوید . کردمی را نیز تجربه 

را به خاطر این رفتار شکر کردم و او . غیر قابل وصفی پر بود من از ارامش

در دشت ها دعا کرده و از . با احترام از آن ها خدا حافظی کرده و رفتم

خداوند تشکر کردم و سپس زیر درختی خوابیده و در صبح به راه خود ادامه 

  . قلب خود را به مسیح سپرداندکی پیش از مرگ خود  سادوپدر " . دادم

شیرین ترین و رضایت بخش ترین لذت بردن از صمیمیت با مسیح 

کسی که متوجه این امر شود حاضر است هر چیزي  .تجربه در زندگی است

تر  ترك کند تا آن صمیمیت را عمیق وکه الزم است را از دست بدهد 

 1934در سال بودند که  ی از چینمیسیونر های 44جان و بتی . تجربه نماید

سال سن  28و  27در آن زمان تنها  .توسط دولت کمونیست کشته شدند

از من بگیرید اما شیرینی  رایک بار جان چنین گفت هر آنچه دارم . داشتند

  . راه رفتن و مصاحبت با شاه جالل را از من نگیرید

بدانیم و  مزمانی که چنین اشتیاقی براي صمیمیت با مسیح داشته باشی

می شود در آن زمان باعث عمق بخشیدن به این صمیمیت کشیدن تنها رنج 
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از آن نمی ترسیم بلکه زمانی . است که رنج نیش خود را از دست می دهد

به تبدیل آن را چگونه که رنج به سراغ ما می آید انتخاب می کنیم که 

 زو آن خواسته چیزي نیست ج برسیمفرصتی بکنیم تا به خواسته خود 

   .نزدیک شدن به مسیح

عیسی را به خوبی در شعر خود ابراز د براي شناخت اشیاق خو 45م هاگرا

  : کرده است 

 ª بر آن  رازندگی خود و هر آنچه روزي عزیز می دانستم                                                   

                                    بنا کردم هر آنچه این دنیا آن را سر و ته کرده و جنگیده تا بدست 

                                               آن را در . رر دانستمضه زمانی سود بود آن را آورد هر آنچ

                                           شناخت .تمسمقایسه با این چیز بی ارزش و خرج شدنی دان

                                   تو همه چیز من . بزرگتر از آن وجود نداردي چیز ،شناخت تو  .تو عیسی

                                                  هستی تو بهترینی تو شادي من و عدالت من هستی و 

                                                  اکنون اشتیاق قلب .ن تو را دوست دارم خداوندم

                                           . ت شوم و مال تو باشمکه در تو یاف. من شناخت بیشتر توست

                                            ایمان  باتوانسته ام با لیاقت خود بدست بیاورم را تا آنچه ن

                                             آه تا . را بدست آورمهدیۀ بی مانند عدالت  بله. صاحبش شوم

                                 . و تو را در رنج هایت بشناسم. کرده تو را بدانم قدرت زندگی قیام

  ». هرگز نمیرم .اي خداوندم و در تو زندگی کنم،همانند تو در مرگت شریک شوم 
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  دهمفصل 

  مسیح شبیه شدن به

  

   پایان رساندیم چنین پایان  هرا با آن ب گذشته فصلشعر گراهام که 

همانند تو در مرگت شریک شوم اي خداوندم و در تو زندگی " : می یابد 

    این واژه ها به نکته دیگري از این که چگونه رنج "  .هرگز نمیرم. کنم

رنج ها به ما کمک . تر کند اشاره می کند می تواند ما را به عیسی نزدیک

   .می کنند که مانند مسیح شویم

چندیدن سال پیش تمامی عهد جدید را مطالعه کردم و به دنبال مثال 

هایی بودم که در آن عیسی به عنوان الگوئی که باید از او پیروي کنیم به ما 

پس، «  1:  11اول قرنتیان کلی مانند  جمالتیک سري . معرفی شده باشد

را یافتم » .گیرم از من سرمشق بگیرید، چنانکه من از مسیح سرمشق می

ما نیز ببخشیم و صبور باشیم  می گویدم که را نیز یافتکمی  قسمت هاي

  ) 13:  3کولسیان  ؛ 32 : 4افسسیان (  .همانطور که او صبور است

خود عیسی از ما می خواهد که از مثال او در شستن پاي شاگردانش 

 این یعنی خدمت به یکدیگر اگر چه در)  14:  13یوحنا . ( الگو بگیریم

یکی . نج کشیدن پیروي کنیمربسیاري از ارجاعات ما باید از مثال مسیح در 

 آمده 2 ، 1:  12از بهترین متون درباره پیروي از الگوي عیسی در عبرانیان 

  :استه شده جایی که از ما خو .است
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                                  پس چون چنین ابري عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید « 

                               پیچد، از خود  هر بارِ اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پاي ما می

                                    اي که براي ما مقرر شده است، بدویم دور کنیم و با استقامت در مسابقه

                                      یعنی عیسی ن و مظهر کامل ایمانو چشمان خود را بر قهرما

                                     خاطر آن خوشی که پیشِ رو داشت، صلیب را تحمل کرد  بدوزیم که به

                                           و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت 

  -  1،2:  12عبرانیان  - »  .خدا نشسته است

کامل « جایی که می گوید  قسمت متوقف می شویم در این  معموالًما 

و فراموش می کنیم که از ما خواسته شده مانند عیسی » کننده ایمان ما 

  : این جمله ادامه می یابد و چنین می گوید  .رنج بکشیم

                                     پیشِ رو داشت، صلیب را تحمل کرد خاطر آن خوشی که  که به... « 

                                                      و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت 

  - 2:  12عبرانیان  - »  .خدا نشسته است

 ییمظع اکنون اگر چه می دانیم که عیسی از مردگان با پیروزي

الهیات  .باز هم براي ما پیروي از او تا به مرگ راحت نیستاما برخاسته 

می شنویم که واعظان کامیابی امروزه مردم را به خود مشغول کرده و 

جا که عیسی به جاي ما ملعون شد ما  از آن" : معروف تلویزیونی می گویند 

و افرادي که با "  .ثیرات لعنت آزاد هستیم بنابراین نباید رنج بکشیمأاز ت

ایمان رنج را بدون جنگ و جدال می پذیرند متهم به داشتن ایمانی اندك 

  . در این جا است که پطرس چیزي براي گفتن دارد .می شوند

                                         پس چون مسیح در عرصۀ جسم رنج کشید، شما نیز به همین « 

                                          عزم مسلّح شوید، زیرا آن کس را که در عرصۀ جسم رنج 

  - 1:  4اول پطرس  - » .کشیده، دیگر با گناه کاري نیست
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     به سوي ما حمله ور  یزمانی که ما رنج می کشیم تفکرات مختلف

ست که در زندگی اشتباهی اآن این به خاطر که  به ما می گویندمی شوند و 

اما خداوند از ما می خواهد که خود را با فکر عیسی  .داشته استما وجود 

اگر او با رنج جسمی روبرو شد  .که در جسم خود رنج کشید تجییز کنیم

تا ما نیز بتوانیم دیدگاهی همانند عیسی در  بودما نیز چنین خواهیم براي 

آن روبرو شویم خیریتی که در نهایت یت رخیو با  داشته باشیمها مورد رنج 

  . براي ما حاصل خواهد شد

           نگاه کردیم که او از ما 10:  3ن به جمالت پولس در فیلیپیا

او این جمله را می شکافد و در . بگردیمشریک رنج هاي او  می خواهد تا

             واژة» ... که با مرگش همشکل گردم ... « . چنین می گوید هادام

که به  است summorphizo در این جا واژه یونانی" همشکل گشتن " 

زمانی که . است آن شبیه و مانند چیز دیگري بودن در شکل یا سبکمعناي 

ي رومیان این تفکر در متن آشنا .گردیماو می  هبا مسیح رنج می کشیم شبی

   .دیده می شود

                                        دارند و بر طبق ارادة  دانیم در حق آنان که خدا را دوست می می« 

                                             اند، همۀ چیزها با هم براي خیریت در کار خوانده شده او فرا

                                       یشزیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پ. است

                                                       معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند 

  -  29 – 28:  8رومیان  - ».ارشد از برادران بسیار باشد

 ات ما حاصل می شود این است که ما به آنینیکوئی که از تمامی تجرب

می زمانی که  .استکه خداوند براي ما در نظر گرفته  شویمچیزي تبدیل 

یعنی اراده او این است که ما را به شباهت پسر از پیش شناختهگوید ما را 
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ی که این اتفاق بیافتد زمان ": می دهد و می گوید هپولس ادام .خود درآورد

) قسمت دوم  -  29:  8ان یروم"( . ل به نخست زاده ما می شودعیسی تبدی

بسیار نیست؟ او برادر ارشد  انِریا او همیشه نخست زاده از میان برادآاما 

در آن . براي ما این طور نخواهد بوداگر ما همانند او رفتار نکنیم  اماست ام

ما آن چیزي که باید باشیم نیستیم این به معناي آن است که چون زمان 

مسیح بودن با معناي برادر  و به طور کامل آن چه آرامشی نخواهیم داشت

 ارشد برادر او واقعاً گردیماما زمانی که شبیه او می  .است را تجربه نمی کنیم

. ما می شود و ما تبدیل به آن چیزي می شویم که برایش ساخته شده ایم

چیزي . کاملیت او را .این بدان معنی است که ما شالوم او را تجربه می کنیم

  . را خلق می کرد براي ما در نظر داشتکه خداوند زمانی که ما 

را  بوداستیفان به خوبی آن چه معنی شبیه شدن به عیسی در رنج ها 

 و دندان شوریدنددشمنان او  .براي ما در زمان مرگش به تصویر می کشد

اما در این زمان استیفان به )  54:  7 اعمال . ( را به هم فشردند هایشان

« . در رنج هاي مسیح را تجربه می کردقویترین شکل ممکن شریک شدن 

القدس به آسمان چشم دوخته، جالل خدا را دید و  اما استیفان پر از روح

  )  55آیه ( » . عیسی را که بر دست راست خدا ایستاده بود

دشمنان او به کار خود ادامه دادند و شروع به سنگسار کردن استیفان  

اي عیسی را از طریق نج هپس استیفان که شریک شدن در رس .نمودند

کاري کرد که انجام همان به او تجربه می کرد شروع به  شدننزدیک 

   .عیسی در زمان مرگش انجام داد

                                                 :کردند، او دعا کرده، گفت چون استیفان را سنگسار می« 

                                            زد و به آواز بلند سپس زانو «!اي عیساي خداوند، روح مرا بپذیر«



 رنج و شادي                                                                            ٧٨

 

                                                ».خداوندا، این گناه را به پاي ایشان مگذار«که  در دادندا 

  - 60،  59آیات  -»  .این را گفت و بخفت

او  .کردند را با استیفان نیز کردند یکاري را که با عیس مردم همان

کرد و او نیز همان کاري را می در آن زمان تجربه  بودن به عیسی رانزدیک 

  .کرد که عیسی در زمان مرگش انجام داد

بینایی خود را از دست بنام چنگمن در سی سالگی شخصی در چین  

 Wu sup uاما لقب او به چینی  .می گرددو به چنگ نابینا معروف  می دهد

wei te  که مردم درباره استبود که به طور خالصه بازگو کننده آن چیزي 

کسی که هیچ نیکوئی در او یافت " : این بود  شمعنای. اش فکر می کردند

این مجازات الهی است که که  دهمسایگان او بر این باور بودن" . نمی شود

    .داشتزندگی شریرانه دامنگیر او شده زیرا او در گذشته 

. و زناکار بوددزد ، قمار باز .او زن و دختر خود را از خانه بیرون کرده بود 

 پس . ندبدر یک بیمارستان خدمات مسیحی شفا می یا او شنید که افراد کور

 دریافتخود را تنها شفاي فیزیکی  هدر آن جا ن. براي درمان به آن جا رفت

چنگ . را پذیرفتبلکه چشمان روحش نیز باز شد و خبر خوش نجات  کرد

 عمید بگیرد اما به او گفتند که میسیونري به روستايتنابینا می خواست که 

بعد ماه  5آن میسیونر  .خواهد آمد و این کار را برایش انجام خواهد داد انش

نفر  400که به خاطر شهادت چنگ نابینا  دیدو  به روستاي آن ها رفت

او به یک بیمارستان محلی . دمی خواهند در آن روستا تعمید بگیرنمسیحی 

پس اما . تحت عمل جراحی قرار بگیردتا براي ارتقاي دید و بینایی اش رفت 

  . گشتنابینا  امالًاز عمل ک
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او تقریبا عهد . مبشري دروه گرد شد بهچنگ نابینا پس از آن تبدیل 

در  46 شورش مشت زن ها تاعهد عتیق را حفظ بود  آیاتجدید و بسیاري از 

  .قرن بیستم اتفاق افتادابتداي 

 .تحت حمله قرار می گرفتند افراد مرتبط با اوه در آن زمان بود ک

مسیحی  50در یک مکانی  .ها شهید شدند هزاران میسیونر در آن سال

ها تصمیم گرفتند آن ها را بکشند اما  دستگیر کنندگان آندستگیر شدند و 

مسیحی به جاي  10 پس از کشتن هر مسیحیکه  آن ها اعتراف می کردند

براي همین تصمیم گرفتند که رهبر اصلی مسیحیان  .آن ها ظاهر می شوند

از زندانیان پرسیدند که کجا می توانند او را . یعنی چنگ نابینا را بکشند

یکی از این زندانیان  .نمی خواست که به او خیانت کند کسما هیچ ابیابند؟ 

او را آن ها می خواهند ت گف موفق به فرار شد و چنگ را یافت و به او

  . بکشند

دستور دادند که خداي و آن ها چنگ به یک باره نزد مشت زن ها رفت 

او را در ارابه اي  .اما او این کار را نکرد. را در معبدي بپرستدآن ها نبرد 

زمانی که از شهر چنگ  .شهر عبور دادند ۀگذاشته و به سوي قبرستان از میان

او که برایم  .عیسی مرا دوست دارد" ... . عبور می کرد سرودي می خواند

بگذارید . درهاي آسمان گشوده شده اند او گناهانم را می شوید. جان داد

در  .او با من خواهد ماند .عیسی مرا دوست دارد. فرزند کوچک او وارد شود

او را دوست داشته باشم او مرا  کنار من در تمامی راه اگر حتی در زمان مرگ

  " . باال به خانه خواهد برد
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آخرین واژه هاي او این . بوسیله شمشیر گردن زده شدباالخره  چنگ

باعث رنج آیا می توانید ببینید چگونه  "! پدر آسمانی روح مرا بپذیر"  .بود

در مشکل  دیگرانزمانی که او دید  به شباهت عیسی در آید؟او که شده بود 

 .نشدمن قایم اَ یدر مکانو مانند یک مزدور صورت خود را بر نگرداند  ستنده

 11:  10یوحنا . ( شبان نیکومانند یک . او جان خود را براي گوسفندانش داد

شنیده      زمانی که چنگ جان می داد آواز نزدیکی او به عیسی )  15 –

. اهد گفتاو خوش آمد خو هکه عیسی در آسمان ب می دانست او .می شد

است که ه هاي بسیار همانند آخرین واژآخرین واژه هایی که او بر زبان آورد 

  . بر زبان آوردعیسی قبل از مرگش 
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  یازدهمفصل 

  انگیزه هاي خالص شده

  

بسیاري از خادمین خداوند سعی می کنند با انگیزه هاي خالص به او 

اما بسیار  .هر کاري که می کنند براي جالل خداوند باشد تاخدمت کنند 

چه زمانی انگیزه هاي ما خالص تشخیص دهیم سخت است بدانیم که 

  در هر کاري که براي خداوند انجام  ما باید. هستند و چه زمانی نا خالص

آیا تنها  ؟م این کار را انجام دهیمیاما چرا می خواه. می دهیم بهترین باشیم

از خود  رگه هایی یار این است که می خواهیم خداوند جالل یابد و به خاط

، خواهی جاه طلبانه در ما وجود دارد که می خواهیم بهتر از دیگران باشیم

  !ارزشمند نیستاصالً انگیزه اي که از دیدگاه کتاب مقدس یعنی 

به خاطر جالل  فقطو  از آن جایی که براي ما سخت است که کامالً 

دیب أخداوند اغلب اجازه می دهد که ما ت ۀ کارها را انجام دهیمهمخداوند 

در عبرانیان . دیب به ما کمک کند انگیزهاي مان خالص شودأشویم تا این ت

ث می شود که چگونه خداوند آن به تفصیل در ابن باره بح 11 – 3:  12

یعقوب . دیب می کند تا در فیض او رشد کنندأشان دارد را ت ی که دوستهای

  : این باره تعلیم می دهد و می گوید  نیز در 

                                             برادران من، ایمانِ شما به عیسی مسیح، خداوند پرجاللمان، « 

                                                 اگر کسی با انگشتريِ زرین و . با تبعیض همراه نباشد

                                        جامۀ فاخر به مجلس شما درآید و فقیري نیز با جامۀ ژنده وارد شود، 

                                               و شما به آن که جامۀ فاخر در بر دارد توجه خاص نشان 



 رنج و شادي                                                                            ٨٢

 

                                                                               در این : دهید و به او بگویید

                                                        ! همان جا بایست: جاي نیکو بنشین، اما فقیر را بگویید

  - 3 ، 2:  1یعقوب   -» اینجا پیش پاهاي من بر زمین بنشین، و یا

که از این آزمایش وجود  تمثیلی .سختی ها آزمایش ایمان ما هستند

دارد از عمل آزمودن فلزات در آتش گرفته شده که این عمل باعث می شود 

مچنین باعث می شود که هاین فرایند . آن ها زدوده شوندناخالصی هاي 

  .نا خالصی هایی در آن فلز وجود دارد هبدانیم چ

تعلیم را در کنفرانسی بین المللی پیغامی متشکل از دو قسمت  اخیرً 

     زمانی که باید به من اختصاص  ةسخنرانی اولم کمی دربار میزبان براي .دادم

در طول موعظه متوجه شدم که باید به  .دچار مشکل شده بودمی داد 

بسیار تند صحبت به طور احمقانه اي انم را به پایان برسانم پس سرعت سخن

آن ها سخت می  و مادري بسیاري از حضار انگلیسی نبودزبان . کردم

احساس بدي داشتم که باعث شد . بفهمند که من چه می گویمتوانستند 

 هبعد از موعظ. زادي خود را در زمان سخنرانی از دست بدهمآاحساس 

  .متوجه شدم که پیغامم به خوبی درك نشده است

زیرا من کار خود  شدندبرخی از دوستان من که در آن جا بودند نگران  

به من در مورد اینکه که سخنرانی بعدي خود را آن ها .ندادمنجام را خوبی ا

 .بسیار داغون و آشفته به اتاقم رفتم. چگونه انجام دهم توصیه هایی کردند

خدمتی انجام بدهم و ببینیم که که از این نمی ترساند  ترمرا بیشچیزي هیچ 

به وضوح . مسح روح القدس با من نیست و من هم آزادي عمل نداشته باشم

من خدمت می توانستم احساس کنم که در آن روز عصر این دو مورد در 

. پیغامی به همسرم فرستادم و از او خواستم که به من زنگ بزند. دیده شد
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م اطالع دهد تا اده و از او خواستم که به دوستانفاقی افتتبه او گفتم چه ا

  .نددعا کن ،باشدروز بعد براي جلسه بعدي من که قرار بود 

آن شب به سختی . از او خواستم که پشت تلفن براي من دعا کند

احتیاج نباشد که عجوالنه عمل تر کنم تا  تالش کردم تا پیغام دومم را کوتاه

دوستانی که نزد من . سخن رانی صبح روز بعد بسیار خوب پیش رفت. کنم

ه شادي خود را از اینک حال می کردندآمده بودند و شب قبل مرا نصیحت 

  .می کردندخداوند توانسته بود از آن سخنرانی استفاده کند ابراز 

می اندیشیدم سعی کردم منطق اتفاقی که  موضوعوقتی که به این  

متوجه شدم که در چند روز اول کنفرانس بسیاري از . بفهمم راافتاده بود 

 افراد نزد من آمده بودند و به من گفته بودند چقدر از کتاب ها و سخنرانی

را  نخوششان آمده و آ امهایی که در کنفرانس هاي مختلف ارائه داده 

می خواستم . غرور مرا در هم پیچیده بودمتوجه شدم که  .کردندتحسین می 

ام از  هاما انگیز. نس منحصر به فرد باشدکه سخنرانی هایم در این کنفرا

متمرکز شده بود که مردم توانایی بر این موضوع  وجالل مسیح تغییر کرده 

  . هاي مرا به عنوان یک واعظ و معلم کتاب مقدس ببینند

چنین انگیزه اي باعث شده بود که خدمت خود را با توانایی هاي خود 

. زیرا خداوند جالل خود را با هیچ کس دیگري تقسیم نمی کند. انجام دهم

خشنودي خداوند  اگر چنین نحوة تفکري در من رشد کند خدمت من باعث

خداوند با لطف خود اجازه داده . نخواهد شد و مسح او مرا ترك خواهد کرد

بود که من سخنرانی اول خود را خراب کنم تا بتواند انگیزه هاي مرا خالص 

ام  گونه براز خداوند به خاطر تنبیهش تشکر کردم و در ذهن خود  .کند

از او خواستم که  .یاج داشتمسیلی زدم و گفتم خداوندا شکر به این چیز احت
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مرا کمک کند تا ناخالصی انگیزه هایم را پاك کرده و در هر آنچه می کنم 

  . تنها در پی جالل او باشم

 زندگیکه در  ك بگویم بسیاري از مشکالتیبسیار غم انگیز است 

هاي  بر اساس انگیزه آن هامسیحیان تجربه می شود به خاطر آن است که 

مسیحی احساساتش آسیب می بیند یک وقتی . می کنندعمل خود ناخالص 

سیب آآنانی که به او  وآرام نمی شود تا اینکه بداند بی گناه بودنش توجیه 

 ت أگاهی ناراضایتی ها  از آن جا نش. زده اند تقصیرشان آشکار شده است

. در کلیسا جاه طلبی می کنند و منصبی می گیرد که برخی به خاطر جایگاه

یري که براي انتخاب اشخاص براي مناسب مختلف در کلیسا روش راي گ

حتی به برخی از  .در برخی از جاهاي دنیا انجام می شود شگفت انگیز است

روش هاي . راي دهندمورد نظر ي اافراد رشوه داده می شود تا به کاندید

. راي بیشتري کسب کندآها ستفاده می شود تا یکی از کاندید ااي مخفیانه 

مردم پخش  بینکاندید هاي مخالف در  ةدرباراي هاي رسوا کننده داستان 

تر حرفه اي اینکه جدال هاي خود براي  زمانبرخی از افراد در . می شود

براي آن ها مهم نیست که جدال بین دو به دادگاه می روند و عمل کنند 

از تفکر در باره این .سازدبی حرمت می را چگونه نام مسیح  مسیحی در دنیا

  . افراد می افتد به خود می لرزم آنکه در روز داوري چه اتفاقی براي 

زمانی که در لندن  .بود معروفیکی از آهنگ سازان  47 زبورنلبرت اُآ

وسیعی دیده می کرد بیداري  خدمتافسري جوان بود در منطقه اي که او 

 ت که شنیده رهبرانپس از این بیداري افسري نزد او آمد و گف. می شد

او . تقسیم کنندشان اند که منطقه او را در بین خود  هنقشه کشیددیگر 
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گفت که خداوند او . زبورن را تشویق کرد که اجازه ندهد چنین اتفاقی بیافتداُ

. منطقه او را برکت داده و چنین تقسیمی مانع از انجام کار خداوند خواهد شد

: زبورن پاسخ داداُ .اید با این چیز بجنگیافسر به او گفت فکر می کنم که ب

نه من می خواهم اراده خداوند را انجام دهم و به افسران ارشد خود ! اوه" 

   "نمی کنم  رااحترام بگذارم من این کار 

او  بعداً .سخن گفتزبورن درباره این مسئله با رهبران دیگر با این حال اُ

ن آدر احساس می کرد چنین گفت که دلیل اصلی بحث هاي او این بود که 

من " : او می گفت . از احترام کمتري برخوردار گشته بودزمان دیگر 

بلکه به خاطر جایگاهم در خدا خاطر ملکوت  هنه بوارد نبردي شدم ناخواسته 

ح او اضافه می کند زمانی که رو " .گشتملکوت و روح القدس محزون 

القدس محزون می شود ما را ترك می کند و او ادامه می دهد که در 

او و خداوند وجود  بینخدمت می کرد اما فاصله اي  یقسمت هاي مختلف

و او احساس می کرد  ه بود حیات و سرزندگی از زندگی او رخت بست. داشت

 یزبورن با ماشینش نصادف کرد و به مدتپس از مدتی اُ. از درون خالی است

کار خود را در او خداوند در همان زمان . بهبود یابدطوالنی طول کشید تا 

  . آغاز کرد

. خوانده می شود سروديدر بیمارستان  يروزي او شنید که در اتاق کنار

شنیدم که درباره جالل خداوند شعري می خوانند قلبم از  ": او می گوید

کردم و  هه شدت گریب. آتش اشتیاق آن نوع صمیمیت با خداوند شعله ور شد

خداوند مرا بخشید و روح القدس آمده و باري دیگر قلبم را لبریز . توبه نمودم

زبورن زندگی خود را در خدا را شکر می کنم که اُ" .نمود و آن را تازه کرد
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همین روح شیرین به پایان رساند او تا به امروز هم به عنوان نویسنده سرود 

   .هاي روحانی بسیار محبوب است
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  دوازدهمفصل 

  شرمندگی و احترام

  

. یکی از سخت ترین جنبه هاي رنج مسیحیان تحمل شرمندگی است

وقتی  .ي صبحگاهیم کتاب ایوب را مطالعه می کنمچند روزي است در دعا

دوست او را می شنوم و سعی می کنم خود را جاي ایوب  4 افاضاتکه 

بگذارم با خود می اندیشم که شرمندگی و خجالتی که ایوب متحمل شد غیر 

تحسین کنند و  ،م را ببینندیافراد بهایی که ما می دهاگر  .قابل تحمل است

تحمل تر  خاطر تعهدمان تشویق کنند آن زمان این بها اندکی قابل هما را ب

ات آن ها فکر کنند به خاطر اشتباه کهاست  اما بسیاري سخت. شودمی 

        مان مجازات  به خاطر کار اشتباهداریم رنج می کشیم یا اینکه  خود

الگوي ما در رنج عیسی می گوید که به ما عبرانیان کتاب . می شویم

  .کشیدن به خاطر شرم و خجالت است

                                                  دروازة شهر رنج کشیدسان، عیسی نیز بیرون   به همین «

                                              پس بیایید در حالی که  .تا با خون خود، قوم را تقدیس کند

                                                       کنیم،  همان ننگ را که او متحمل شد، بر خود حمل می

  -  13 ، 12:  13عبرانیان  -»  .نزد او بیرون از اردوگاه برویم

اده فاستابزاري براي نجات ما هرگز نباید فراموش کنیم که مسیح از 

خدمت کنند را مسیح می خواهند آنانی که بنابراین شرمندگی بود  نمادکرد 

از خوانندگان رساله به  .بی قید و شرط با شرمندگی روبرو خواهند شد

 همان. عبرانیان دعوت می شود که به همراه مسیح بیرون از اردوگاه بروند
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ر که یهودیان عیسی را ترك کردند و او را بیرون انداختند این مسیحیان وط

این همان چیزي  .نیز با طرد شدگی از طرف قوم خودشان روبرو خواهند شد

ما مسیحیان سریالنکا . برو هستنداست که بسیاري از مسیحیان با آن رو

خود باقی بمانیم و خود را  نبرگزیده ایم تا در وط. عاشق ملت خود هستیم

، تسلیم پیشنهاداتی که براي زندگی در خارج از کشور به ما می شود نکنیم

  . حتی با وجود مشکالت عظیمی که در کشور ما براي مان وجود دارد

ت برنده می شود مانند هر کریک ۀزمانی که کشور ما در مسابق

 با این حال به ما این تهمت. یمده می شوهیجان ز ما نیز دیگر سریالنکائی

ابزارهاي قدرت هاي خارجی هستیم که سعی می کنیم زده می شود که ما 

)  نظامیاز طریق قدرت هاي اقتصادي و . ( تصاحب کنیمرا ملت خود 

ما . اند هذشته انجام داددرست همانند کاري که این ملت هاي مسیحی در گ

رنج  شعاشق وطن خود هستیم و مشتاقیم تا به خاطر ایجاد رفاه و آسایش

این براي مان بسیار  و  بکشیم اما ما را خائن به ملت معرفی می کنند

  .است دردناك

رمان هاز این حقیقت شگفت زده می شوم که چگونه بزرگترین ق ائماًد

 .می شود همحاکمدر تنهایی  ی رومیگاهدر تاریخ کلیسا یعنی پولس در داد

 .ندنکه از او دفاع ک حضور ندارندجا  آن اعضاي کلیساي رومهیچ کس از 

یکی از غم انگیزترین آیات در کل  16:  4من فکر می کنم دوم تیموتائوس 

  . تکتاب مقدس اس

                                        نخاست، کس به پشتیبانی از من بر در نخستین دفاع من، هیچ« 

                                                               مباد که این به . بلکه همه مرا وانهادند

  -  16:  4دوم تیموتائوس  - ».حسابشان گذاشته شود
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پولس نیست  هاما امروز بیست قرن بعد شرمندگی و خجالت متعلق ب

   در مورد عیسی چنین گفته . بلکه متوجه آنانی است که او را ترك کردند

یعنی عیسی  چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان «:می شود 

خاطر آن خوشی که پیشِ رو داشت، صلیب را تحمل کرد و  بدوزیم که به

   »  .است ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته

او ننگ را ناچیز شمرد زیرا او می دانست در انتها شادي پیش رویش 

او شرم را به . قوي هستند فعل ناچیز شمردن یا استهزا کردن افعالِ. است

او از آن به دیده تحقیر نگاه کرد زیرا او از پایان پر  .سختی متحمل نشد

مان به  وفاداريما نیز می توانیم زمانی که به خاطر . جالل مطمئن بود

 در یوحنا .مسیح متحمل ننگ و شرم می شویم همین کار را انجام دهیم

این که چگونه از طریق مرگش جالل خواهد یافت  ةعیسی دربار 12باب 

تشویق می کند تا مانند دانه اي گندم و سپس پیروانش را  سخن می گوید

)  25 – 23:  12حنا یو. (آماده مردن و دفن شدن باشند تا بتوانند ثمر بیاورند

سپس او درباره مشارکتی که می توانیم با او در رنج ها داشته باشیم سخن 

آن که بخواهد مرا خدمت کند، باید از من « )  26:  12یوحنا (  .می گوید

کسی که مرا . پیروي کند؛ و جایی که من باشم، خادم من نیز خواهد بود

   ».خدمت کند، پدرم او را سرافراز خواهد کرد

و سپس او تشریح می کند که چقدر خدمت کردن به خداوند امري 

کسی که مرا خدمت  «: چنین می گوید  26قسمت دوم آیه . محترم است

   » .کند، پدرم او را سرافراز خواهد کرد

آن شخص زمانی که خداوند صالح بداند براي او خواهد براي احترام   

 به ما بازگردانده می شود همان این احترام در دوران زندگی منگاهی  .آمد
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طور که در زندگی ایوب اتفاق افتاد اما می توانیم مطمئن باشیم که براي 

. در روز داوري پاداش احترام وجود دارد بمانندآنانی که به خداوند وفادار 

تا شرمندگی و خجالت را متحمل فاکتور مهمی که به ما کمک می کند 

در واقع . دریافت می کنیمدر روز داوري م دور نماي احترامی است که شوی

داوري مبحثی است که به ما کمک می کند تا زمانی که به عیسی  در  ةآموز

  وقتی که . این دنیاي سقوط کرده خدمت می کنیم از تلخی دوري نمائیم

در این نیستند رامی و اشخاصی که شایسته هیچ احت شریرانمی بینیم 

در به خواندگی خود وفادار بوده ایم ه ما وفق می شوند در حالی کزندگی م

       وجودمان را فرا  حس حقارت تمامشکستهاي خود تحقیر می شویم 

   .می گیرد

حسی از عدالت وجود دارد که به ما می گوید هر یک از ما  درون

زمانی که عکس این . نیکوئی پاداش داده خواهد شد و شرارات مجازات

م تسلی که خشمگین شویم ولی ما نباید لزوماًمطلب را می بینیم درست است 

مان را از بین می برد و خدمت مان را  تلخی شاديچون تلخی شویم این 

هاي متعددي که داشتم شاهد آن بودم که در سفر. بی ثمر می گرداند

بسیاري از خادمین خداوند به علت ناعدالتی و حس قربانی شدن عصبانی 

این موضوع . قرار می گیرنددر کشمکش د خوبا این حس  دائماًمی شوند و 

آن ها باید به . باعث می شود که آن ها از لحاظ روحانی از کار افتاده گردند

  . شان هنوز نوشته نشده است یاد داشته باشند که فصل آخر زندگی

تصادفاً با میسیونري که سال ها خداوند را وفادارانه خدمت کرده بود 

که رئیس جمهور آمریکا نیز بعد از چند روز کشتی به آمریکا باز می گشت 

قبال گرمی از رئیس جمهور شد اما هیچ تاس. مسافرت به آفریقا در آن بود
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و به خدا  شد غمگیناو از این نکته بسیار . به استقبال آن میسیونر نیامد کس

ن کوتاهی به زمامدت اعتراض کرد و گفت زمانی که رئیس جمهور پس از 

 منولی وقتی  کننداستقبال می از او جماعت انبوهی خانه بر می گردد چنین 

حتی یک نفر هم  م باز می گرد آن جابه دوري از خانه ها  که بعد از سال

       د به او نسپس او احساس کرد که خداو. براي استقبال من نیامده است

  " ! اما تو هنوز به خانه نیامده اي" : می گوید

از رنج هایی پولس را شامل    دوم قرنتیان در واقع لیست بلند باالیی 

نشان دهنده این است  16 – 8 آیات. می شود که او آن ها را ارائه می کند

اما در  .که آنچه او با آن روبرو بود رنجی بسیار سخت و توان فرسا بود

    دي تنها رنج شدی که انتظار ما را می کشد حتی چنینمقایسه با جاللی 

  . ناراحتی سطحی و زودگذر تعریف شود یک می تواند به عنوان

در یکی از بزرگترین قهرمانان )  1951 – 1867(  48امی کار مایکل 

شمار بسیاري از کودکان هندوستان او  .در قرن اخیر است يمیسیونرخدمت 

شان فروخته می شدند تا در معبد ها  آنانی که توسط والدین، را نجات داد

 هایی مهیا می کرد تا او به آن ها خانه . زندگی فالکت باري داشته باشند

تمام ابدیت را براي  ام ": بار او چنین گفت  یک .رشد کنندآرامش بتوانند در 

مان وقت داریم اما تنها چند ساعت پیش از طلوع  جشن گرفتن پیروزي هاي

   ". ا این پیروزي ها را بدست بیاوریمآفتاب زمان داریم ت

بنابراین تفکر درباره احترامی که در آینده نصیب ما می شود به دو روش 

نداریم که به خاطر کامیابی دلیلیدیگر اول اینکه ما : به ما کمک می کند
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تا بهاي خدمات خود را  یابیمبیشتري می  شریران تلخ شویم و دوم انگیزة

سیحیان درباره بهشت و جهنم و روز داوري تعلیم اگر ما به م. بپردازیم

ة پرداخت آماداگر ببینیم ایمانداري دور ما نیست که ندهیم نباید تعجب کنیم 

وب می توانیم برنامه بوسیله پول و برنامه ریزي خ. دبها براي مسیح باش

ماده کنیم که آاما نمی توانیم ارتشی  ثیر گذاري ایجاد کنیمهاي بزرگ و تأ

ماندگار  یمحصول وپرداخت کند  ش راخداوند خدمت کند و بهاي سنگینبه 

  .واقعی درو کندو 
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  سیزدهمفصل 

  اتحاد با مسیح

  

میسیونر ها وجود دارند که به اندازه دکتر دیوید  بینقهرمانان کمی در 

او گفته می شود که  .رنج کشیده باشند) 1873 – 1813(  49ستون ونگلی

در آن جا ضد غربی در آفریقا رواج داشت  يکه تفکر دورة حتی در سخترین

    به خوبی سخن  او ةمردم همیشه در بار. ماند و خدمت خود را انجام داد

او مکتشفی بود که باعث شد درهاي آفریقا به سوي بیرون باز . می گفتند

کردن درها به سوي اول باز  : دو هدف داشت خود شود و او از این کار 

ا برسانند و دوم ج ها بتوانند خبر خوش نجات را به مردم آن نها تا آمیسیونر

تجارت به گانی قانونی تا به این وسیله رفریقا به سوي بازآباز کردن درهاي 

گان پایان دهدردب .  

سزائی در لغو برده داري در دنیا غرب ایفا  هگزارش هاي اون نقش ب

همسرش در  .و باعث فلج شدن او گشت را نیش زددست او  ماري. نمود

مسافرت هاي خود  اکثرِدر او  .نمودهمان جایی که خدمت می کرد فوت 

بدنش  کلتنها خانه اي که توانسته بود بنا کند در آتش سوخت و . تنها بود

شخصی به او یک بار . رنجور و ناتوان گشته بودبه خاطر اسهال خونی و تب 

از دست داده اي و او پاسخ به خاطر انجیل  راچیزهاي بسیاري تو گفت که 

وقتی بیرون از اراده او زندگی کنی داري چیزهایی از ؟  از دست دادن ": داد
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از او پرسیدند که چه چیزي به او کمک می کند که با " ! دست می دهی 

که آن چه " : او پاسخ داد  ؟ بسیار به کار خود ادامه دهدهاي  وجود سختی

بود در گوشش  بیمارهاي سخت حتی زمانی که به سختی همیشه در دوران 

  : کلمات عیسی بود که می گوید  طنین انداز بود

                                                    ام،  و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده« 

                                                                    اینک من هر روزه تا پایان. به جا آورند

  - 20:  28متی   -» . با شما هستم این عصر

اما  .بدون عیسی حتی یک قدم هم بر نمی دارم" :  می گویدچنین او 

به این نکته اشاره کردیم که  قبلیدر چند فصل " . می روم ییبا او به هر جا

ند زیرا مسیح است که به ما این نتر می ک مسیح نزدیکرنج ها ما را به 

خداوند . ا به راه خود ادامه دهیمه رنجتمامی  ۀدر میان تاشجاعت را می دهد 

   .ما گفته است هرگز تو را ترك نمی کنم و هرگز تو را رها نمی کنم

بزرگترین واعظ کلیسا در  تماالًحا)  407 - 344 ( 50وم تجان کریستوس

وم لقبی بود که کلیسا به او تکریستوس. چند قرن نخست به شمار می آید

وم واعظی نترس بود که تکریستوس. طالئی بود حنجرةداده بود و به معناي 

انتقاد نسبت به امپراطوري که در همان شهر یعنی قسطنتنیه زندگی  بیاناز 

 .براي از بین بردن فقر انجام داد بسیاري خدماتاو  .هراسیدمی کرد نمی 

. ینه هاي کلیسا را براي غذا دادن به فقیران فروختجحتی برخی از گن

امپراطور یک بار  .مخالفت می کردندافراد بسیاري بودند که با او  احتماالً

او  .وم را به خاطر موعظه هایش به زندان خواهد افکندتگفت که او کریستوس

داوند هم با او به زندان خواهد رفت و سپس امپراطور به امپراطور پاسخ داد خ
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 دادکریستوسوم به او پاسخ  .گفت که همه دارایی اش را از او خواهد گرفت

هیچ راهی وجود ندارد که تو بتوانی تمام آنچه دارم را از من بگیري گنج 

سپس امپراطور . هاي من در آسمان است و دست تو به آن جا نمی رسد

او  بعداً( به دورترین گوشه این پادشاهی می فرستم گفت من تو را 

وم جواب داد تکریستوس)  .وم را به جزیره اي دور افتاده تبعید نمودتکریستوس

نده و هکه دور افتاده ترین نقطه در این دنیا هم بخشی از پادشاهی نجات د

  .جا نیز با او همراه خواهد بود خداوند اوست و خداوند در آن

شرارت و جفا روبرو می شویم ، زمانی که با تلخی ریا حضور مسیح در

نگاه کردن به . گرددما می  ییکی از چیز هایی است که مانع از تلخی درون

زیرا که ما محبتی را می بینیم که بزرگتر از . عیسی باعث شادابی ما می شود

زمانی که از تجربیات واقعاً  27داود در مزمور . همه نفرت هاي دنیا است

او حتی در باره والدینش که او را ترك . رد چنین می گویدی عبور می کسخت

بد امشکلش می یحل راه حل اولی که او براي : اند سخن می گوید هکرد

   .نه استیابسیار روشنگرا

                                                                   ام، یک چیز از خداوند خواسته« 

                                                                :خواهم بود و در پی آن

                                                                       ام که همۀ روزهاي زندگی

                                                               در خانۀ خداوند ساکن باشم،

                                                           تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم

  ».و در معبدش، پاسخم را بجویم

او می خواهد که در حضور خداوند منتظر بماند و به زیبایی خداوند  

زاد آ چشیده ایماین خیره شدن ما را از آسیب هایی که در زندگی . خیره شود
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   مان را سرشار از جالل و محبت خداوند  کند و ما را احیا کرده و قلب می

    گراهام این تفکر را در یکی از سرودهاي خود چنین تشریح . گرداندمی 

  : می کند

 ª می کند ذوبآه خداوند مهربانی تو تمامی تلخی هایم را.                                

                                                 اي خداوند .اي خداوند محبت تو را دریافته ام

                                      . محبت توست که تمامی زشتی هاي مرا تغ�ر می دهد

  . اي خداوند محبت تو را دریافت می کنم

  

اي خداوند " . ه تکرار می شودژدر بند گردان این سرود دو بار این وا

این تکرار حس بودن در حضور خداوند را "  ... افت می کنمیمحبت تو را در

از توجه و محبت خداوند  میزان زیاديحضوري که در آن با . به ما می دهد

  . می شویم لبریز

ما باید نیم نگاهی به مشکالت خود می گوید جمله اي شنیده ام که 

در چنین زمانی من  معموالًباید بگویم که . باشیمعیسی خیره  رب لیانداخته و

کتاب مقدس آیاتی در . مشکلم می اندازمکاري بیشتر از یک نیم نگاه به 

ن افراد در کتاب مقدس نیز یبه ما می گویند حتی بزرگترکه د نوجود دار

   براي مدتی با آن کلنجار  می شدندی که با آن روبرو رنجبراي پذیرش 

نور تسلی سپس و  می شدکامل  سوگواري آن هاتا زمانی که  دفتنمی ر

. ندبر عیسی خیره شو تا آن ها بتوانند می کردپاك شان را خداوند چشمان 

    شده و تلخی هاي ما را از بین از درون این خیره شدن باعث احیاي ما 

می برد و جاي آن را شادي و درك این حقیقت که خداوند ما را بسیار 

  . می گیردت دارد دوس
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ي بسیاري از زندگی خود اهدو خواهري بودند که سال  51ري و بتسی کُ

آن ها اصالتاً زیرا . در زندان و سپس در اردوگاه کار اجباري سپري کردندرا  

مادر آن ها فوت کرده بود و پدرشان نیز در زندان جان خود را  .یهودي بودند

از زندان آزاد  ي بسیاريسال هاتحمل شان پس از  برادر .از دست داده بود

تا حدي  دنري کشیداري در اردوگاه کار اجبابسی آن دو خواهر رنج .شده بود

زادي از اردوگاه خواهرش پس از آ. دمی کنفوت نهایتا آن جا بتسی  که

  . می گردداي قدرتمند  هسندیتبدیل به مبشر و نو

به لخ شوند ها وسوسه می شدند که تزمانی که آن : او می گوید 

  : که می گوید شکر می کنیم  5:  5براي رومیان یکدیگر می گفتند خدا را 

  

                                     انجامد، زیرا محبت خدا توسط  و این امید به سرافکندگی ما نمی« 

  -  5:  5رومیان  - »  .القدس که به ما بخشیده شد، در دلهاي ما ریخته شده است روح

  

ا با شرارت انسان هاي دیگر روبرو می شدند به خود هزمانی که آن 

در  .وري می کردند که محبت خداوند بزرگتر از شرارت این دنیا استآادی

در زمان سرفه  ه بود آنقدر کهري بتسی بیمار و ضعیف شدااردوگاه کار اجب

ها  مان آندر آن ز. بیماري خود شفا نیافت ازاو هرگز  .وردآخون باال می 

 اردوگاه        ري از ساعات روز خود را صرف تمیز کردن امی بایست بسی

با خشم  نمی توانست کار کند رنجور گشته بود ویک بار او بسیار . می کردند

یکی از محافظان دید که او کار نمی کند . یکی از محافظین روبرو می شود

با  دید بنابراینتاخانه پاسخی را که از بتسی شنید گس. و از او دلیلش را پرسید

ق شکافت و شال اتپوست بدن بتسی از ضرب. و شالق به او حماه کردخشم 

را دید بیل خود را صحنه این  خواهرشوقتی  .خونش به بیرون می جهید
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خواهرش بتسی زمانی که . برداشت و به سمت آن محافظ رفت تا او را بزند

تصویر نجات " . عیسی نگاه کنبه  نهات! ري نگاه نکن کُ" : دید فریاد زدرا 

چنان ما را محبت نمود که جانش را براي ما  او. چه شیرین استدهنده ما 

محو ما  ههر گونه عمل نامهربانانه علی باعث می شود که نیشِو این  داد

ها به ما قوت می بخشد  اتحاد با عیسی نه تنها در میان سیلی خوردن. شود

  .مان را بین ببردهای تلخیبلکه کمک می کند که محبت او را 
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  بخش سوم

  رنجهاي ما به کلیسا کمک می کند
  

 ªخاطر شما کشیدم شادمانم  اکنون از رنجهایی که به                           

                    و هر �ستی رنجهاي مسیح را در بدن خود جبران 

  »  .�یساستخاطر بدن او که  کنم، به می

  - 24:  1کولسیان  -
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  چهاردهمفصل 

  رنج و رشد کلیسا

  

آمده کاوش  24:  1ان یدر کولس هدر مورد کاربرد هاي رنج و شادي ک

اول  .نمودیم و دیدیم که در این آیات وجود رنج و شادي تصدیق می شود

 دومو رنج و شادي هر دو جنبه هاي ضروري مسیحیت هستند که دیدیم 

اینکه ما در رنج ها شاد هستیم زیرا باعث می شود که به مسیح نزدیک 

. دتجربه رنج هاي مسیح اتفاق می افتو این نزدیک شدن از طریق  شویم

در همین آیه دیده مهم است شادي در رنج ها وجود دلیل دیگري که براي 

ها  هایش شاد است زیرا این رنج پولس می گوید که به خاطر رنج .می شود

ما شاد هستیم زیرا رنج هاي ما باعث . به خاطر بدن مسیح یعنی کلیسا است

  . منفعت کلیسا می شود
چیز هایی که در من روبرت کلمن همواره می گوید که یکی از معلم 52

حذف شده بخش کلیدي  بارزيمطالعات رشد کلیسا در عصر مدرن به طور 

کی که بر اساس آیات مدار .بسزائی داردثیر أرنج است که در رشد کلیسا ت

رد نشان می دهد که قبل از هر رشد اد کتاب مقدس و تاریخ کلیسا وجود

این . ظهور می کنندکلیسا رهبران رنج کشیده اي در کلیسا در  يچشمگیر

می گوید به  11 – 8:  4اصل به خوبی در آنچه پولس در دوم قرنتیان 

رنج هایش را با ما در میان  ازثیر گذار ألیستی تاو . تصویر کشیده شده است

  . می گذارد
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                                            ایم؛ متحیریم، اما  ما از هر سو در فشاریم، اما خُرد نشده« 

                                                       ایم؛ بر  بینیم، اما وانهاده نشده نومید نیستیم؛ آزار می

                                             همواره مرگ عیسی را  .ایم ایم، اما از پا درنیامده افکنده شده زمین

                                            کنیم تا حیات عیسی نیز در بدن ما ظاهر در بدن خود حمل می

                                                گ خاطر عیسی به مر ایم، همواره به را ما که زندهزی. شود

                                                            شویم تا حیات او در بدن فانی ما  سپرده می

  – 11 - 8:  4دوم قرنتیان   -  ".آشکار گردد

  

»  .کند، اما حیات در شما پس مرگ در ما عمل می«  :سپس می گوید 

امروزه مسیحیان . طریق تجربه مرگ رهبر اعضا حیات را تجربه می کننداز 

در بسیاري از کشورها برکت بودن در کلیساها با تعداد زیادي از اعضا را 

اما اغلب فراموش می کنند که اولین شاهدان مسیح که انجیل را به . دارند

سا مردم خود موعظه کردند می بایست بهاي بسیاري را قبل از رشد کلی

میسیونرهاي  ةبارۀ من درداستان مورد عالقدر این بارة . پرداخت می کردند

تیم میسیونرها توسط  .دو قرن پیش به سریالنکا آمدند است کهمتدیستی 

تا آن . دایت می شدهکه مردي پا به سن گذاشته شده بود  53مصممرهبري 

باعث زمان او به مبشرین متدیست کمک کرده بود تا در شمال آمریکا 

   .بود  د شوند و با فرانسیس آزبري همکارگسترش کار خداون

او . سرخ پوستان و در آفریقا آغاز نمود بینبعد از آن خدماتی را در غرب 

بخش میسیونري کلیساي متدیست در بریتانیا بود و در اواسط دهه  مدیر

نامی که قدرت ( ششم از زندگیش زمانی که اعالم شد می خواهد به سیالن 

 ند کهبیاید مردم او را متهم کرد) اي غربی سریالنکا را با آن می خواندند ه
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یر شده و ذهنش از کار پ چونمی خواهد ملکوت شخصی خود را بنا کند 

با مبحث شروع خدمات در سریالنکا خود را او کنفرانس ساالنه . افتاده است

او پافشاري  اما .رد شد رویاي او توسط بسیاري از رهبرانبرگزار نمود اما 

توانست چند مرد جوان و بی تجربه را به  سدین کنفرانکرد و بعد از چن

او تمامی . شان بیابد تا او را در این خدمت همراهی کنند همراه همسران

اعضاي کنفرانس با خواسته او  نهایتاً. سرمایه خود را در این راه صرف کرد

ارد اقیانوس هند شد آن که کشتی آن ها و یک روز پس از. موافقت کردند

. بود نام اوتمامی پول این خدمات به . در کابینش یافت شد اوجسم بی جان 

یکی از اعضاي گروه آن ها به  .تیم آن ها نه دیگر رهبري داشت و نه پولی

   ". وع فقط اعتماد استضحاال دیگر مو ": گفت  54نام بنجامین کالف 

 مسیرنیز در  55نام ویلیام آن ها به کمی بعد همسر یکی از اعضاي گروه

 4 درمیسیونر بی تجربه در ساحل سریالنکا پیاده شدند و  5 .فوت کرد

 .ویلیام به قسمت شرقی سریالنکا رفت. ساکن شدندقسمت مختلف کشور 

آن منطقه . زمانی که به آن جا رسید از لحاظ جسمی سالمت کافی نداشت

د بیماریش او شروع به با وجو. قحطی عبور کرده بود تازه از خشکسالی و

آن زبان مسلط شود و  بر توانست خیلی سریع کرد و  یآموختن زبان تامیل

او کلیسایی را آغاز کرد و مدارسی را بنیان گذاري . انجیل را موعظه کند

پس از سال او هشت  .بعد مریض سالسالم بود و سه سال  5تقریبا  او .نمود

 150مدرسه و کلیسایی با  8ا ورودش به آن کشور فوت کرد اما در آن ج

  . عضور پایه گذاري کرد
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یکی از مدارسی که او پایه گذاري کرد نامش باتیکاال سنترال کالج 

به شمار  سریالنکایکی از قدیمی ترین مدارس بزرگ امروزه هم است که 

اخیرا مجسمه اي از او در باتیکاال در شرق سریالنکا بر پا شده . می آید

به خیابان هاي شرق سریالنکا بروید می بینید که آن امروزه اگر . است

متدیست ها  .خیابان ها به وسیله کلیساهاي مختلف متدیست  مزین شده اند

درست قبل از مرگش  او. جا هستند آن يهابزرگترین گروه پروتستان 

آسیا به "  : قسمت هایی از این سرود چنین می گوید .می نویسدا سرودي ر

او  .طلوع خورشید درود می فرستد و سلطنت مسیحا در آن شاد است روزِ

   ". دستانش را به سوي خداوند دراز کرده است

ورش داشت او می توانست آدر میان رنجی که به خاطر بیماري مرگ  

سال اول شروع  52 رد. خداوندبا به چیزي فراتر بنگرد به روز مالقات 

 .یسیونر جان خود را از دست دادندم 17خدمات متدیست ها در سریالنکا 

نفر دیگر  11از میان  .سن شش نفر از آن ها در زمان مرگ مشخص نیست

در کلیساهاي نیجریه و  مخصوصاً بودند 30نفرشان در زمان مرگ زیر  8

مشتعل و فعال کلیساهاي این دو کشور در جهان امروز بسیار  .کره جنوبی

به جاهاي مختلف مهاجرت کردند اما  سیونر از این دو کشورصدها می. هستند

شان در آن جا مسیحیان تحت رنج  در چند سال اول خدمات میسیونري

  .هاي بسیاري قرار گرفتند و حتی شمار بسیاري شهید شدند

وجود دارد این  martyrانگلیسی زبان و در  شهیدمورد واژه آنچه در 

به معناي شاهد بودن گرفته  marturiaاست که این واژه از واژه یونانی 

نویسنده نامه به عبرانیان با اشاره . شاهد بودن یعنی رنج کشیدن. شده است

ار کشیدند آن یشان رنج بس که به خاطر ایمان 11به قهرمانان ایمان در باب 

 ) 1:  12 (.ها را به عنوان ابر شاهدان توصیف می کند
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 .کلیسا کمک می کند شاهد بودن که به رشد برايرنج ما ابزاري است 

در . کلیسا از طریق رنج هاي مسیحیان به روش هاي مختلف بهره می گیرد

       مل أبر آن ها ت بخش هاي بعدي به چند نکته از آن ها نگاه کرده و

اولین نکته اي که ما در باره اش به گفتگو خواهیم پرداخت این  .کنیم می

در  .تشار انجیل ایجاد شودشرایطی براي ان تااست که رنج کمک می کند 

و سولُس با  « 1:  8اعمال  در پس از شهادت استیفاناب اعمال رسوالن کت

و اما آنان که  «:  8که  شودچنین گزارش می »  .کشتن استیفان موافق بود

  » .دادند نهادند، به کالم بشارت می پراکنده شده بودند، هر جا که پا می

یکی از  ةبعدها لوقا دربار. درباره مسیح شهادت می دادند شاگردان

سیس اولین کلیساي أیعنی ت. ع تاریخ کلیسا سخن می گویدیمهمترین وقا

این کلیسا تبدیل به یکی از مهمترین مراکز  نهایتاً. یونانی در انطاکیه

لوقا به طور خاص این واقعه بزرگ را با مرگ استیفان . می گرددمسیحیت 

و اما آنان که در پیِ آزارِ آغاز شده با «  19:  11باب در اما . ی داندمربوط م

ماجراي استیفان پراکنده شده بودند، تا نواحی فینیقیه و قپرس و اَنطاکیه 

  » .کردند و بس آنان کالم را فقط به یهودیان اعالم می. سفر کردند

ه گوئی پراکنده شدن مردم پس از مرگ استیفان کلید اساسی بود ک

 .تأثیر بگذاردعث شد این جنبش به پیش حرکت کند و در حیات کلیسا اب

سرزمین  مسیحیان پیغام نجات را به بیرون ازبود که زیرا در آن زمان 

 ، 1:  8( لوقا با آگاهی از این مطلب واژه جالبی را در اعمال  .اسرائیل بردند

آن  .اده می کندبراي تشریح پراکنده شدن اعضاي کلیسا استف ) 19:  11؛  4

 پراکنده کردن بذربراي از آن این واژه اي است که . است diasperioواژه 

می توانید تصور کنید که این مسیحیان زمانی که باید . استفاده می شود

وطن محبوب خود را ترك می کردند چه احساسی داشتند؟ فرزندان آن ها 
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است چرا به آن ها اگر عیسی زنده : شان می پرسیدند  از والدین حیران

اما در دیدگاه پولس این مسیحیان اولیه به عنوان پناهنده  ؟ کندی کمک نم

مرگ استیفان و موج روز . ها به عنوان میسیونر می رفتند نمی رفتند آن

جدید و  يافزون جفاها شرایطی ایجاد کرد که باعث رشد کلیسا به روش ها

  . مهیجی گشت

وي هندوستان خانواده اي به مسیح هند کامالًي یکی از روستاهادر 

اعضاي دیگر آن روستا می گفتن به خاطر پشت کردن به . ایمان آوردند

ا پس از مدت اندکی تعمید می گیرند هآن . شان مجازات خواهند شد خدایان

روستائیان به آن ها می گفتند که این انتقام . و پسر خانواده مریض می شود

آمدند و از ایمان داران دیگر خواستند که  خانواده به کلیسا. خدایان است

 بهندشان دعا کنند زیرا نام خداي واقعی به خاطر بیماري او زبراي شفاي فر

اما پس از دعاها آن پسر بهبود نیافت و بعد از مدت . خطر افتاده است

کوتاهی فوت کرد و در آن جا بود که اولین خاکسپاري مسیحی در آن 

  . روستا اتفاق افتاد

زمان مراسم پیروزي مسیحیان بر ترس از مرگ و امید براي قیام از در 

روستائیان به خاطر این . میان مردگان به طور واضح و کامل اعالم شد

ثیر قرار گرفتند و این باعث شد که بسیاري از مردم در آن موضوع تحت تأ

ودك بسیاري به به خاطر مرگ آن ک .خود را براي انجیل بگشایند قلبجا 

   .ح ایمان آوردندمسی
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  پانزدهمفصل 

  آشکار کردن مژده نجات

  

موضوعات انجیل یوحنا این است که عیسی آشکار کننده جالل یکی از 

از واقع وقتی از واژه جالل براي خداوند استفاد می کنیم در  .خداوند است

  یوحنا در مقدمه سخنان خود  .او سخن می گوییمبزرگی و ارزش  ،تجلی

  : می گوید

                                              ما بر  .و کالم، انسان شد و در میان ما مسکن گزید« 

                                               جالل او نگریستیم، جاللی شایستۀ آن پسر یگانه که از 

  – 14:  1یوحنا  -» .جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی

  

در زمان اولین معجزه خود همچنین نظر یوحنا این است که عیسی 

ترین تصویر از جالل او  اما کامل ) 11:  2یوحنا .( جاللش را آشکار می کند

باید در صلیب آشکار می شد و ما می بینیم که صلیب در انجیل یوحنا به 

نقطه عطف  دربنابراین عیسی . جالل تشریح می شودي براي عنوان ابزار

  : دمت خود زمانی که به مرگ خود اشاره می کند چنین می گویدخ

                                      ل یافتن پسر انسان فراساعت جال «: عیسی به آنان گفت «

  - 23:  12یوحنا  -»  .سترسیده ا 

سخن می گوید که چگونه بذر باید موضوع پس از آن او درباره این 

 و قدوسیتت خداوند به خوبی در محبت یعاما طب .شودبمیرد تا میوه حاصل 

به  14:  1حقیقت و فیض او همان طور که یوحنا در در یا .( او دیده می شود

  . ) آن را اشاره می کند
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زمانی که خداوند یعنی  را می بینیم پدردر زمان مرگ عیسی قدوسیت 

ن ارزشمند و به خاطر پاك شدن گناها نفرت خود را از گناه ابراز می کند

همچین ما به طور .مرگ پسر ازلی و ابدي خود را. ترین قربانی را می طلبد

واضح محبت خداوند را می بینیم که او پسر خود را می فرستد تا متحمل 

گناهان خود آزاد شویم مجازاتتا ما بتوانیم از  گناهان ما شود مجازات .  

نجات را  ةمژد عظمت ،در کلیساي اولیه به خوبی آشکار بود که شهادت

    خسته  زندگی روزمرة خود خیلی زودمردم از . کندمی  یادآوريبه مردم 

تر و  مهم براي موضوعاز خود خواهند پرسید که آیا  و آن زمان  می شوند

که مسیحیان  متوجه می شوندسپس  ؟به دنیا آمده اند یا خیر هدفمندتري

که حتی حاضرند به خاطر آن مهم و ارزشمند می دانند  رااصول خود آنقدر 

در آن زمان است که این افراد بزرگی مژده نجات را تحسین . رنج بکشند

   .خواهند کرد

یوس ننستانتین امپراطوري روم غربی بود و لیکیکُ يمیالد 320 سالدر 

       بود مسیحیان را ه قبالً متعهد شده لیکینیوس ک. امپراطور روم شرقی

او به سربازان . فا به ضد مسیحیان را آغاز می کندبعد از مدتی جمی پذیرد 

 56سته ادر سب. زار دهندآحد مرگ  تاخود فرمان داده بود که مسیحیان را 

سرباز از ترك کردن  40در ارمنستان که اکنون قسمتی از ترکیه است واقع 

افسر از آن جایی که آن ها سربازان خوبی بودند . مسیحیت سر باز می زنند

ها و سپس تهدیدن از وعده ها و یبنابرا .خواست آن ها را بکشد نمیآن ها  

نمی تواند ایمان آن روش ها  ولی همه این .می کنداستفاده ها کتک زدن 

یک روز عصر آن ها را عریان کرده و شالق زدند و در  نهایتاً. ها را بلرزاند
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تنها زمانی که آماده بودید  هبه آن ها گفتند ک .رها کردند ايدریاچه یخ زده 

براي وسوسه کردن آن ها  .تان را انکار کنید می تواند به ساحل بیائید ایمان

در کنار ساحل آتشی روشن شد و حمام هاي گرم و پتو و لباس و خوراك و 

نفر از آن ها  39زمانی که تاریکی شب فرا رسید  .نوشیدنی گرم گذاشته شد

 .ها به ساحل آمد و زندگیش را نجات داد ز آناما یکی ا .با قدرت ایستادند

یکی از نگهبانان که در ساحل ایستاده بود آنقدر از استقامت و مداومت 

ثیر قرار گرفته بود که به لباس هایش را در آورد و به آن أمسیحیان تحت ت

تا صبح همه آن  .رسیدنفر  40 بهره شمار آن ها او دوب. نفر ملحق شد 39

   .سرمازدگی جان خود را از دست دادندنفر به خاطر  40

 سويهاي این داستان می گوید زمانی که آن ها به  هیکی از نسخ

سربازي  40دریاچه می رفتند سرود می خواندند و می گفتند که آن ها 

خواهند ستند که نمی توانند عیسی را ترك کنند و او را تا به انتها خدمت ه

را ترك می کند در آن قسمت ان خود ایمها  آنزمانی که یک نفر از . کرد

اما وقتی که آن محافظ به آن . هستندسرباز  39 آن ها. آن ها می خواندند

سرباز  40که آن ها  داعتراف کردنشان در سرود  هدوبار  آن ها می پیونددها 

این محافظ زمانی که دید چگونه این سربازان حاضرند به خاطر . هستند

  .مسیح رنج بکشند توانست جالل انجیل را مشاهده کند

کتابی عالی با نام طلوع  57ك جامعه شناس به نام رودنی استار یک 

در این کتاب او تشریح می کند که چگونه مسیحیت . مسیحیت نوشته است

تبدیل به نیروي حاکم در به سرعت ک گروه کوچک در اسرائیل از ی

                                                           
57

   - Rodney Stark 



 رنج و شادي                                                                            ١٠٩

 

به این جنبش کوچک او عواملی که باعث تبدیل . گردندامپراطوري روم می 

   .ذکر می کندکتاب را در آن  شدمسیحیت  يجنبشی بزرگ و خاص برا

بیماري همه گیر در آن چند قرن اول  دواو در کتاب خود می نویسد که 

از میان مردم آنانی که بیمار شده بودند اگر به آن ها رسیدگی . اتفاق می افتد

می شد احتمال آنکه زنده بمانند وجود داشت اما اغلب زمانی که عضوي از 

     خانواده دچار آن بیماري می شد او را طرد می کردند و از او محافظت

آن می رفتند که در  مناطقیشان را رها کرده به  خانه هايیا نمی کردند و 

         اما مسیحیان این کار را  .شدبا جا آن بیماري مسري وجود نداشته

      در نتیجه شمار مسیحیانی که از این بیماري جان سالم به در  .نمی کردند

این  اد دیگري که دچارراز افآن ها  .می بردند بیشتر از غیر مسیحیان بود

شان  يرا که خانوادهاکسانی بیماري شده بودند هم نگهداري می کردند و 

به این  كاستار .نیز مورد حمایت خود قرار می دادند ترکشان کرده بودند

افظت از دیگران حنکته اشاره می کند که آمادگی براي رنج کشیدن براي م

و بیماران باعث شد که بسیاري از مردم در امپراطوري رم به مسیح ایمان 

  . بیاورند

را گروه مسیحیان زیرا . بسیاري از افراد امروز انجیل را تحقیر می کنند

معاصر رت گرایانۀ ثدانند که دیگر نمی توانند با نحوه تفکر ک میکوچکی 

ن ها با گستاخی ادعاي آآن است که  این به خاطر و خود را تطبیق دهند

  . خاص بودند ایمان خود را می کنند

ن آموزه بود که باعث گسترش و یموش کنیم که همما نباید فرا

جائی که درست . قامت مسیحیت در قرن اول در امپراطوري گشتاست

نسبت به مذهب وجود داشت و  یانهامروز ما تفکري کثرت گرا ۀهمانند جامع
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به خاطر فعالیت هاي بشارتی مسیحیان اولیه بود که آن ها منفور بودند و 

چنان قوت خیره کننده اي جفا ها را  اما آن ها با .مورد جفا قرار می گرفتند

ن ها به جفا به عنوان بزرگترین نکته توجه آتحمل می کردند که واکنش 

که در ي را در افسر رومی حقیقت ما این . دیگران را به خود جلب می کرد

این مرد  حقیقتاً " : او گفت . آن جا حضور داشت می بینمزمان مرگ عیسی 

   ) 39:  15مرقس " ( . پسر خدا بود

آیا امروز هم دنیا این نکته را در ما می بیند که حاضریم به خاطر 

دنیا ما را نگران امروزه که باید بگویم  انهسف؟ متأحقیقت انجیل رنج بکشیم

و این که براي احیاي قدرت و جایگاه خود  می بیند وجهه مانحفظ قدرت و 

  . مان می جنگیم و نه به خاطر محبت به دشمنان

شخصی که به خاطر انجیل دستگیر شده  ازبار  دولتی یک ماموریک 

آن فرد  " ؟بکند هم اکنون براي تو چکار می تواندخداوندت  ":  پرسیدبود 

  .مسیحی پاسخ داده بود او می تواند قدرت دهد تا تو را ببخشم

در زمان شورش مشت زن ها در چین صد ها میسیونر کشته شدند و  

در ابتداي قرن  واقعهاین . میسیونر ها تخریب و ویران شد ري ازااموال بسی

توافقی صورت گرفت که بر اساس آن به افراد خارجی که  .بیستم رخ داد

از  58تسون تیلور ها. از دست داده بودند غرامت پرداخت شوداموال خود را 

. اجتناب نمود برداشتن غرامتی که می توانست زندگی او را دگرگون سازد

کند و به نام  قدردانیاو باعث شد که حاکم چینی از او تجلیل و  این کار

   .ي احترام کندامسیح اد
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و مهم زندگی به  ، عمیقرنج ها باعث می شوند که موضوعات حقیقی

هید دید آیا آن چیزي که آن ارنج ها است که خو زماندر  .سطح بیایند

برایش مهم است یا خیر ؟ بسیاري  شخص به خاطر آن زندگی می کند واقعاً

اما چه . اجتناب کنندمی کنند تا از آن از مردم از رنج می ترسند و هر کاري 

می شود اگر مسیحیان ایمانی داشته باشند که بتوانند رنج را با شادي 

هوشیار شده الگو برداري خواهند کرد و مطمئن هستم که آن ها . یرندذبپ

که به خاطر رنج آن افراد ادعاهاي مسیح را  شوندمی ري از افراد مجبور ابسی

  . جدي بگیرند

 گروهی از افرادي که مژده نجات به آن بینیک میسیونر خداترس در 

 براي او خدمتی وفادارانه .نرسیده بود به مدت طوالنی خدمت می کند ها

در زمان زندگی او به مسیح  افرادن آخداوند انجام می دهد اما هیچ کدام از 

پس از مرگش میسیونري جوان می رود تا جاي او را بگیرد  .رندآوی مان نایم

انجیل لبیک می گویند  پیغامآن جا به  اهالیهمه  تقریباً می بیندزمانی که و 

 بیناز آن ها می پرسد که چرا زمانی که آن مرد بزرگ در . متعجب می شود

آن میسیونر پیر ن ها پاسخ دادند که آشان بود به این دعوت پاسخ ندادند؟ 

به آن ها گفته بود که اگر تسلیم مسیح شوند از مرگ نخواهند ترسید و این 

یا این آها باید می دیدند که  آن لیثیر قرار داده بود وأجمله آن ها را تحت ت

او بمیرد و نحوه  تابراي همین منتظر ماندند  یا خیر؟ موضوع صحت دارد

  .باشندکه همه آن ها خواستند مسیحی  و در آن زمان بود .مردن او را ببینند
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  شانزدهمفصل 

  شبیه شدن به مردم

  

شروع  14آیه  با ارجاعی از مقدمه انجیل یوحنا مخصوصاًاین فصل را ما 

   .می کنیم

                                                  ما بر .و کالم، انسان شد و در میان ما مسکن گزید« 

                                            جالل او نگریستیم، جاللی شایستۀ آن پسر یگانه که از 

  -  14:  1یوحنا  -» .جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی

  

    به چشم  موضوعیکه در این آیه یافت می شود  تمام قسمت هاییاز 

عالی و بلند مرتبه  کلمۀ. می نامیم" تجسم " می خورد که ما آن را تعلیم 

. می گرددو زمینی  خاکیانسانی  می شودباب تشریح این اي که در ابتداي 

تن گیري  «.فرهنگ لغت واژه تجسم را به این صورت تشریح می کند

عیسی براي نجات ما تبدیل به یکی از » . زمینی چهره ايالوهیت یا روح به 

  : به پیروانش چنین گفت  عیسی پس از قیام خود بعداً .ما شد

                                گونه که پدر مرا  همان! سالم بر شما: عیسی باز به آنان گفت «

  - 21:  20یوحنا  - » .فرستم فرستاد، من نیز شما را می

ما نیز باید بدنیا  .عیسی به این جهان آمد تا بشریت را نجات بخشد

اما بیشتر مردمی که به انجیل . م برسانیمردبرویم و پیغام نجات او را به م
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    طور که عیسی باید مانند ما  بنابراین همان. نیاز دارند همانند ما نیستند

ما نیز باید مانند دیگران شویم تا  بیاوردبه ارمغان براي ما می شد تا نجات را 

است اما براي ما  ینجات فرصت پر جالل. بتوانیم آن ها را نجات بخشیم

میلیون ها انسان از نجاتی که ما از آن . به همراه دارد خطیري ولیتمسئ

جایی  اما از آن. ما نیز باید این مژده را به آن ها برسانیم. بی خبرند م،آگاهی

که آن ها بسیار از ما متفاوت هستند شبیه شدن به آن ها براي ما چالشی 

   .نامیممی » تجسم « ما این خدمت را خدمت  .محسوب می شودبزرگ 

پولس تالش هاي خود را براي شبیه شدن به انسان هاي دیگر چنین 

  . تشریح می کند

                               اي بیشتر  زیرا با اینکه از همه آزادم، خود را غالم همه ساختم تا عده« 

                                 . نزد یهودیان چون یهودي رفتار کردم، تا یهودیان را دریابم .را دریابم

                          با آنان که زیر شریعتند همچون کسی که زیر شریعت است رفتار کردم تا 

      شریعتان  نزد بی .هرچند خود زیر شریعت نیستم -آنان را که زیر شریعتند دریابم 

                        بدون شریعت شریعتان را دریابم، هرچند خود  شریعت رفتار کردم تا بی همچون بی

                                با ضعیفان، ضعیف شدم تا  .خدا نیستم، بلکه مطیع شریعت مسیحم

» .  همه کس را همه چیز گشتم تا به هر نحو بعضی را نجات بخشم. ضعیفان را دریابم

  -  22 – 19:  9اول قرنتیان  -

  

ن را سخت تر از همه می دانیم جمله اي است که می گوید آآن چه ما 

همه ما دوست  ».. .او ضعیف شد تا بتواند ضعیفان را براي مسیح صید کند« 

 .کنترل امور را در دست داشته باشیم و داریم از موضع قدرت عمل کنیم

اما این . آن طور پیش روند که ما می خواهیمکه به ما مربوط هستند  مسائل

که مردم می گویند به دیده می شود بسیار  تجربهاین . نیستانجیل روشی 

من فکر می کنم این . آن احساس راحتی بکنند دردنبال کلیسایی هستند که 
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راحتی باید جاي  کلیساکجا نوشته شده است که . است جمله رسوا کننده

ین باشد؟ در دنیا احتیاج است که مسیحیان کارهاي بسیاري انجام دهند بنابرا

شبیه شدن به  واقعۀ زیر. هرگز نمی توانند احساس راحتی بکنندآن ها 

  .توصیف می کندبه خوبی را دیگران 

 واین داستان درباره کلیسایی است که در کنار دانشگاهی قرار داشت  

من بسیار عالقه داشتم که به شاگردان غیر مسیحی آن دانشگاه بشارت 

یک بار زمانی که شبان در حال موعظه بود فردي جوان با موهایی . دهم

بسیار معمولی و به هم ریخته بدون کفش وارد  یلباس هایو بسیار بلند 

ی آمد و به جاي آن که بر روي یکمنبر او از راهرو به سمت جلو . کلیسا شد

یکی از . از صندلی هاي روبروي سن بنشیند بر روي سن بر زمین نشست

سمت او حرکت کرد بقیه سرعت به نیز رهبرانی که جز مشایخ کلیسا بود 

  .پسر جوان بر زمین نشستآن  جلسه را در کنار

زمانی که عیسی زن سامري را مالقات کرد اولین چیزي که انجام داد 

ی ط وحشتناکبلکه می خواست او را از شرای داین نبود که خود را معرفی کن

و اکنون با مردي  بار ازدواج کرده بود 5او  .که در آن اسیر بود نجات دهد

خالق تمامی آب هاي  ،اولین چیزي که خداوند جهان. دیگر زندگی می کرد

  )  7:  4یوحنا " ( ! کمی آب به من بده" : جهان به او گفت این بود 

ه او چیزي دهد که خودش آن را خلق کرده بود و او از او خواست که ب

او خود ضعیف شد تا بتواند این شخصی که از . آن داشت کنترل کامل بر

 اگر او چنین نمی کرد قطعاً آن زن . لحاظ اخالقی ضعیف بود را کمک کند

عبرانیان جمله اي مبهوت کتاب . احساس حقارت و طرد شدگی می کرد

  :  کننده درباره عیسی می گوید
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                                 چون او خود هنگامی که آزموده شد، رنج کشید، قادر است آنان را « 

  – 18:  2عبرانیان  -»  .شوند، یاري رساند که آزموده می

  

خداوند قادر مطلق و قدوس رنج کشید و « . فقط این را تصور کنید

تواند سبک تجسم او این تنها یکی از جمالتی است که می » . وسوسه شد

«  .در این جا جمله شوك آور دیگري وجود دارد .را براي ما تشریح کند

آن کسی که حتی نقطه اي تیره در )  8:  2فیلیپیان  (».خداوند حیات مرد

اما یکی از جذاب ترین . را گرفتگناهان تمامی وجودش نبود بر خود بار 

         نکات در مورد عیسی براي ما این است که او آن چه ما پشت سر 

 دراتی که ما داریم می تواند یاو در تمامی تجرب .می گذاریم را حس می کند

د که ما در نباید این را درباره ما مسیحیان بدانو همه . بایستدکنار ما 

  . در کنارشان هستیم مشکالت و کشمکش هاي آن ها

 گناهامروزه مردم اغلب مسیحیان را به عنوان افرادي می شناسند که با 

ثیرات وحشتناك خود را گذاشته ما شریر تأدر دنیایی که . مخالفت می کنند

باید سهم خود را براي احیاي حتی اگر شده اندکی منطق در این دنیا ادا 

. و زنا مخالفت کنیم همجنس بازي ،پورنوگرافی ،ما باید با سقط جنین. کنیم

مردم  به سراغ ما خواهد آمد وو زمانی که ما این کار را انجام می دهیم رنج 

. را به ما نسبت خواهند داد سخن ناروایی نیز با ما مخالفت خواهند کرد و هر

وقتی که ما تالش می کنیم به افرادي که در چنین گناهانی گرفتار هستند 

ما را رها نخواهند  رنجاحساس ناراحتی و  .م کشیدیکمک کنیم رنج خواه

نیز شان کنیم  و حتی از سوي همان افرادي که ما سعی می کنیم کمک کرد

. یا بتواند رنج کشیدن آگاهانه ما را ببیندنه دکدعا می کنم . طرد خواهیم شد

بلکه نمی زنیم فریاد  ماکه ما به خاطر نحوه رفتار دیگران با دنیا باید ببیند 
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را یک افتخار و آن که به آن باور داریم است به خاطر اصولی ما رنج کشیدن 

براي اینکه بتوانیم چنین رنج بکشیم باید رنج را در . و شادي می دانیم

هر حال آیا این خود عیسی نبود که  هب .طبیعی بدانیم موضوعیمسیحیت 

  : پیشگوئی کرد 

                                   در دنیا براي. داشته باشیداینها را به شما گفتم تا در من آرامش « 

                                            شما زحمت خواهد بود؛ اما دلْ قوي دارید، زیرا من بر دنیا

  - 33: 16یوحنا  - » . ام غالب آمده

 نمطابق با برنامه هاي ما به پیش نمی رود ایزمانی که کارها پس چرا 

که دربارة کسی تمامی نتیجه گیري ها  چنین غمگین می شویم؟ چرا تقریباً

کار  اشتباهی او  به خاطر انجیل رنج می کشد این است که آن احتماالً که

عیسی به  ": چنین می گوید 59 ونترتساست؟ جی کی چ انجام داده

و نترس  کامالًاو وعده داد که آن ها باید  ؟را وعده داد يچیزش چه شاگردان

مسیحیان . در مشکل خواهند بود بدانند دائماًو باشند به طور عجیبی شاد 

  . ماموریت و خدمتۀ افرادي هستند دیوان

 ، پس زمین گشتیم بربه عیسی ایمان آوردیم سفیران او  که ما زمانی

باید ما . انحطاط اخالقی مبارزه کنیم فساد و ،بی عدالتی ،باید با تعصب

 کنیم کهن مهمتر از آن فراموش احتیاج هستند را کمک کنیمافرادي که در 

هر کاري که می  ما باید .گمشده باقی خواهند ماندتا ابد افراد بدون مسیح 

باید دائماً از خود  .انجام دهیم تا آنان را به سوي مسیح بیاوریمرا توانیم 

اخت بپرسیم چطور می توانم به این افراد نزدیک شوم و باید حاضر به پرد

  . براي این کار باشیم يبها
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به لیبی  آمریکائی بود که به عنوان میسیونرپزشکی  60جرج هارلی 

رك پزشکی خود را از دانشکده ااو مد .در آن زمان همسرش باردار بود. رفت

از دانشگاه لندن اخذ  خاصخود را در زمینه بیماري هاي  تخصصو  61 یالی

او به همراه همسر . مت می کردخداو در جنگلی دور افتاده . کرده بود

پس از سپري  .تا بتواند به آن جا برسد پیاده روي کردروز  17 باردارش

 .نشان نداد یسال در آن جا هیچ کس به مژده نجات واکنش مثبت 5کردن 

هر هفته آن ها براي پرستش جمع می شدند و مردم براي شرکت در مراسم 

پسر او  پس از مدتی. ها نپیوست دعوت می شدند اما هیچ آفریقایی به آن

حمل  قبرستاناو خود باید تابوتی می ساخت و آن را به سوي . می کندفوت 

  . می کرد

فریقایی آن جا در کنارش بود تا به او آاو آن جا تنها بود و تنها یک 

همزمان سوگواري می کرد و با را می کند  زمینوقتی که او . کمک کند

آفریقایی که به او . هق کنان گریه می کرد صورت در خاك ها افتاد و هق

نگاه می کرد از موهاي دکتر گرفت و سرش را باال آورد و براي مدت 

و سپس دوان دوان به سوي روستا رفت و  طوالنی به چشمان او نگاه کرد

     او مانند یکی از ما گریه  !مرد سفید پوست !مرد سفید پوست" : گفت 

  . فریقایی بودهفته بعد آن مکان پر از آیکشنبه  در جلسه"  .می کند

او در زمینه هاي مختلف دستاورد . سال در لیبریا خدمت کرد 35هارلی 

او . نمود ترسیماو اولین نقشه دقیق لیبریا را . هاي چشمگیري کسب کرد

او  هر چیزي بایداما قبل از  شدباالترین نشان افتخار لیبریا موفق به اخذ 
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 فقدانزمانی که اسقفی از فرقه متدیست به آن . دادمی از دست فرزندش را 

می دانید او  ": او به خداوند اشاره کرد و گفت .اشاره کرد واکنش او این بود

بهت اُ ۀهمین طور در ملت ما قبل از اینکه مردم به وسیل ". هم پسر داشت

آن ها همانند عیسی خلع سالح شوند آن ها احتیاج دارند ببیند که ما نیز 

که آن ها در کشمکش هستند ما نیز در دست و پنجه  تجربیاتیبا هستیم و 

  .نرم می کنیم

سا متنفر بود ولی عاشق یکه از کل کلیساي ما شخصی وجود دارد در 

بسیار  رااو که کلیسا  ایمان داروردنش به مسیح همسر آقبل از ایمان  .فوتبال

ست تصمیم بگیرد که به همراه می بای ،دوست داشت و از فوتبال متنفر بود 

چیزي درباره فوتبال او نیز که  بودشاید احتیاج  .همسرش فوتبال نگاه کند

اي سخن گفتن با شوهرش داشته باشد و بعد از بیاموزد تا بتواند موضوعی بر

   .آن بتواند در مورد مسیح با او سخن بگوید

ي یکی از زمانی که می خواستم از شهر خود کلمبو خارج شوم و به سو

نامه اي را به خانۀ مان بروم همکاري از من خواست که  مراکز خدماتی

هیچ این جریان متعلق به زمانی است که هنوز  .در آن روستا برسانم شخصی

پیغام ها را به  بنابراین افراد باید شخصاًتلفنی در روستاها وجود نداشت 

اما . رفتم ر کلمبو میعجله داشتم و باید به جلسه اي د. نددمی رسان یکدیگر

خانواده آن زمانی که به آن روستا رفتم . گفتم که اون پیغام را می رسانم

ها فنجانی  که بنشینم و با آن نداز من خواستگیرنده نامه بودند بودایی که 

باید به  بمانم وم ا گفتم که عجله دارم و نمی توانهبه آن . چاي بنوشم

  . برومکلمبو 
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سخنان در روستا منتشر شده بود که مدیر جوانان براي چنین اما بعد ها 

 ر مغرور بود که نخواست در خانۀ حقیر مامسیح به روستا آمده بود ولی آنقد

مان نوازي از ارزش خاصی هدر فرهنگ روستایی ما م .فنجانی چاي بنوشد

شما نمی توانید به خانه اي بروید و آن جا را بدون صرف  .برخوردار است

 اصالً بنوشمها چاي  متوجه شدم که اگر نمی توانستم با آن. نیدچاي ترك ک

ما مردم  مشغول بودنروستائیان نمی توانند . نباید به آن روستا وارد می شدم

م با چنین افرادي کار کنیم باید برخی یشهري را درك کنند و اگر می خواه

  . ا توهین نکنیمهتا به آن هاي شهر نشینی خود را ترك کنیم  از ارزش

زندگی می کنیم که مطالعه مردم شناسی در کلیسا  ما در زمانه اي

زیرا  مفید باشد نمردم شناسی می تواند در خدمت ما .متداول شده است

مشخصه هایی از فرهنگ و اخالق مردمی که ما خوانده شده ایم تا به آنان 

ن ها بی فایده تمامی درك و شناخت ما از آ. خدمت کنیم را ارائه می دهد

گاهی براي ما شبیه . م شبیه و مانند آن ها شویمیخواهد بود اگر ما نخواه

طول  يبسیار مدت زمان.به نظر می رسداي  شدن به این مردم کار بیهوده

بنابراین بسیاري چنین نتیجه گیري . می کشد تا نتیجه آن را به چشم ببینیم

اب نمی دهد و خسته جودر دنیاي پر سرعت ما  روشمی کنند که این 

 و کار آسان خواندگی خود را ترك کرده می کنندري سعی ابسی. کننده است

   .را پیش بگیرند يتر

کرده بودم که توانایی زندگی کردن در عادت نی هاین غالب ذ همن ب

اکنون این . اوج ناامیدي یکی از مشخصه هاي بارز خدمات میسیونري است

متعلق به تمامی مسیحیانی می دانم که  ارطرز تفکر را گسترش داده و آن 

قدر از طرز تفکر و نحوه  مردم آن. براي مسیح باشند يشاهدمی خواهند 
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       شهادت ما پاسخ مثبت فوراًزندگی کتاب مقدسی دور شده اند که به 

آن ها کمک  آن ها باشیم و آن ها را درك کنیم و به کنارما باید  .نمی دهند

شود  میاین براي ما خسته کننده است اما باعث . کنیم که ما را درك کنند

گوش فرا دهند و باعث باز شدن  گشاده تر قلبیآن ها به پیغام ما با  هک

  . گرددی به سوي شهادتی پویا می یدرها
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  فصل هفدهم

  اري ذثیر گأبه ت عمق بخشی

  

رنج هاي ما . براي کلیسا باشد رنج کشیدن ما می تواند کمک بسیاري

مختلفی در تاریخ کلیسا  دوره هاي. کندثیر گذاري ما عمیق تر می تواند تأ

کلیسا و ویرانی  بودن ایمان افراد باعث به خطر افتادن سطحیوجود دارد که 

مردم ادعاي مسیحیت کردند اما راه حقیقی شاگردي را طی . گشتآن 

 امروزه. مسیح صلیب خود را بر نداشتند آن ها در زمان پیروي از .ننمودند

شاید براي . کردمشاهده  می توان در بسیاري از کلیساهارا  تاین مشکال

شاید . رین روش رنج کشیدن باشدتخشیدن به ایمان این مسیحیان بهبعمق 

أثیر گیز به نظر برسد اما حتی رنج کشیدن عیسی باعث شد که تنشگفت ا

  :چنین می گوید 9 – 8:  5ان عبرانی. تر گردد ش عمیقگذاری

                                     چون و هرچند پسر بود، با رنجی که کشید اطاعت را آموخت «

                                                      کنند،  کامل شد، همۀ آنان را که از او اطاعت می

  » .منشاء نجات ابدي گشت

اما او باید از طریق رنج کشیدن اطاعت را  .اطاعتی نکردعیسی هرگز نا 

گوئی چنین حس می شود  آیه عیسی نا کامل نبود اما در این .موختآمی 

    چنین تشریح  62لئون موریس . گشتکه از طریق مرگش او کامل می 

زمانی که فردي  " .موختآاو اطاعت را از طریق اطاعت کردن  ": می کند
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واست می شود را انجام می دهد به طور خاص کیفیت آن کاري که از او درخ

انجام دادن آن کار  آمادة يزمانی که تنها فرد. کار و آن آموزه باال می رود

ی از پرهیزگاري هبی گنا .در او وجود نداردنوز هباشد در واقع آن کیفیت 

و همواره عمقی از اطاعت و سطحی جدید براي بالغ شدن . متفاوت است

کشیدن کامل شدن وجود دارد و این عمق و این سطح تنها از طریق رنج 

. با این واژه ها آغاز می شود 8:  5دقت کنید که عبرانیان . حاصل می شود

طور که موریس می گوید نویسنده  همان » ...  اگر چه او پسر خدا بود... « 

 ... « :  که می گویدبل» ... زیرا که او پسر بود  ...« نمی گوید رساله عبرانیان 

  » ... اگر چه او پسر خدا بود 

 دجایگاه عیسی چنان بود که هیچ کس نمی توانست انتظار داشته باش

گاهی زمانی که یک مسیحی به خاطر وفاداریش به . درنج بکش که او نیز

تو نباید چنین رنجی بکشی  ": مسیح رنج می کشد مردم چنین می گویند

اما کتاب مقدس به ما می گوید که ما باید  ". است اهلیاقت تو بیش از این 

مان بر  ما باید چشمان. عالی تبدیل شویم يرنج بکشیم تا بتوانیم به افراد

. کاملیت ما از ما استفاده کند می خواهد درخداوند باشد براي اینکه خداوند 

  . بپذیریم ترقیاگر چنین است ما باید رنج را به عنوان راهی براي تعالی و 

در زندگی خانوادگیم پیش یا را ري انمی توانم بگویم که من رنج بسی

اما به عنوان شاگرد از زحمات مختلفی عبور  .متحمل شده امپس از ازدواج 

من نمی توانم بگویم که پیش از شروع خدمت رنج کشیده ام اما  .کرده ام

تا قبل از شروع  .د مرا فرا خوانده تا به افراد رنج دیده خدمت کنمخداون

    اکنون متوجه  بسیاري عبور کرده بودم و ضربات روحی عمیقاز خدمت 
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امروز بتوانم من باید آن تجربیات را پشت سر می گذاشتم تا  هشده ام ک

  .براي مسیح خادم مفیدتر و بهتري باشم

 ،تفسیر کرد یبار زمانی که فردي خدمت مرا به صورت اشتباه یک

ر آن بهاي شخصی قابل توجهی پرداخت کرده بودم خدمتی که من به خاط

براي . رفتار او بسیار رنج آور بود .عمیقی گشتمدچار طرد شدگی ناگهان 

 .تلخ شده و در کشمکش بودمرفتار آن شخص طوالنی به خاطر  یمدت

ی که در کانادا زندگی می کند دوست نزدیک ازمانی که به آمریکا سفر کردم ب

روزي خواهد  ":  او گفت .گفتمش خود رنجر مورد تماس گرفتم و به او د

 تابه تو کمک کرده دردناك رسید که تو متوجه خواهی شد که این تجربه 

  "! بگرديتبدیل به خادمی موثرتر براي مسیح 

می توانم بگویم  می گذرد و من واقعاً واقعهسال از آن  15اکنون حدود  

بیشتري را پشت  دردناكپس از آن من تجربیات . آن اتفاق افتاد که دقیقاً

بی شک می دانم که این تجربیات  .ندشدیدتر بودحتی سر گذاشتم که 

که به هیچ  مسیحی به من یاد دادندیق عمیقی را درباره زندگی و خدمت احق

ربیات جمن به خاطر این ت .دیگري نمی توانستم آن ها را بیاموزم روش

   .ه امگشتري تتبدیل به خادم به

ون سه قان" : گفته است که  چنینمی گویند مارتین لوتر  برخی چنین

یک . تفکر و مشکالت ،دعا. وجود دارد براي عمل کردن به الهیات صحیح

او  ": در وین درباره یکی از شاگردانش چنین می گوید  رهبر دسته کر

 بازندگی  .اما چیزي در خواندن او کم است .خواننده اي شگفت انگیز است

اگر یک روز این اتفاق بیافتد و کسی قلب او را  .او بسیار مهربان بوده است

  " .بشکند او تبدیل به بهترین خواننده اروپا خواهد شد



 رنج و شادي                                                                            ١٢٤

 

نه تنها در خدمت تمام وقت بلکه در تمامی حرفه ها رنج کشیدن باعث 

درباره همسر  یداستان 63 ن الودنیس کی. در افراد می شود عمق بخشی

انی می گوید که تنها وقتی که شوهرش فوت می کند تبدیل به فردي شب

ي و صیاد فعالیک مسیحی به او . متعد و خاص براي مسیح می شود کامالً

ش را از دست ا دکتر کین شنید که او بینایی. تبدیل شدجان ها براي  ماهر 

ي که او می گیود دنیس تو آمده ا .او را مالقات می کند بنابراین. استداده 

ه آمیز و متهم یتسلی بدهی این طور نیست؟ او سئوالش را با حالتی کنا مرا

یا می خواهی مرا از سپس او گفت آ! بله " : کین پاسخ داد  .کننده پرسید

 بتوانم در تاریکی با عیسی راه بروم محروم کنی؟ تافرصتی که نصیبم شده 

 .من تنها می توانم در تاریکی آن ها را بیاموزم هاسراري وجود دارد ک "

  .شان در روشنائی امکان پذیر نبود اسراري که هرگز آموختن

     باقی می مانیممسیح  هپس از این که براي مدتی شاگردان مدرس 

و وقتی که با مشکل غیر  شگفت زده نشویم رنجم که از ناامیدي و یمی آموز

اي ما اتفاق ری که فکر می کردیم نباید بمنتظره اي مواجه می شویم مشکل

می افتاد می توانیم تصدیق کنیم که خداوند اجازه داده آن مشکل در زندگی 

با چنین نگرشی  .گردیمتري  بتوانیم تبدیل به افراد عمیق تاما ایجاد شود 

ید آمان می  زمان ناامیدي به سراغدر که ي تلخی  راست که می توانیم ب

  . چیره شویم

زمانی که او نوجوان بود یک  .علوم کامپیوتري دارد درمن مدرکی پسر 

در آن مشکل گیر  و واقعاًخطایی مرتکب شد روز در زمان کار با کامپیوتر 

زمانی که  هرگز نمی توانم شادي صورت او را فراموش کنم مخصوصاً. افتاد

                                                           
63

- Dennis Kinlaw 
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:  او در آن زمان به من گفت .فکر کردم مشکل او بسیار نا امید کننده است

زمان هایی هستم که اوضاع مطابق با میل من پیش نمی رود من عاشق " 

زمان است که می توانم درس هاي جدیدي درباره کامپیوتر  آن فقطزیرا 

این  فعالترین تجربیات در زندگی یک مسیحی  دردناكیکی از " . بیاموزم

گذاري کرده بار دیگر در  مایهها سر است که ببیند افرادي که او براي آن

اما این حقیقت ما را مجبور می کند که سئواالت . گناهان جدي افتاده اند

 .ها بیابیمپاسخی براي آن  تامان ایجاد شود و سعی کنیم  ري در ذهنابسی

ر مهمی در ایق بسیااین سئواالت به حقبه ن تالش براي یافتن پاسخ در زما

این ها سئواالتی هستند که در چنین . ممورد مسیحیت دست پیدا می کنی

   .شان می شویم شرایطی مجبور به پرسیدن

 در چه قسمتی اشتباه کرده است؟ صاین شخ -

 این کار را انجام داده است ؟ او چرا  -

چه چیزهایی هستند که قبل از این گناه بزرگ در را براي آسیب پذیري  -

 و وسوسه او باز کرده اند؟

 اجتناب کند؟ واقعهچطور می توانست از این  -

 کنیم؟ کمکچگونه می توانیم او را  -

 چگونه می توانیم او را احیا کنیم؟ -

 کنیم؟ارتباط می توانیم بار دیگر با او ایجاد  هاکنون چگون -

در این موضوع را باره بداند؟ چرا ما تنها باید  چه کسی باید در این -

 جاي دیگري ؟ هعنوان کنیم و ن شگروه

 یدي ناشی از این واقعه کنار بیایم؟امناچگونه می توانم با  -
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در  .نوشته شده اند االت عهد جدید در پاسخ به مشکالتبسیاري از رس

اتی عمیق یکشمکش با مشکالت بود که نویسندگان کتاب مقدس به اله

   همین مطلب در مورد نوشته هاي اولیه دفاعیات نیز صدق . دست یافتند

مشکالتی در داخل و خارج از  هدر پاسخ بري از این نوشتجات ابسی . می کند

   .کلیسا نوشته شده اند

دیده در کلیسا  ياول قرنتیان نشان می دهد که در آن زمان عدم اتحاد

شکایت از گناهان جدي جنسی وجود داشت و مسیحیان براي  .می شد

        یکدیگر به دادگاه می رفتند به طور ناشایست در شام خداوند شرکت 

در آن جا . می کردند و در مورد عطایاي روحانی گیج و سردرگم بودند

این ها . ایمان نداشتندمسیح ینده و قیام آمسیحیانی وجود داشتند که به 

 ،مملو از نصایح عملی به نام اول قرنتیان نوشته شود رساله ايباعث شد که 

  .  که هنوز هم براي همه مسیحیان بسیار مفید و کاربردي است

را سخت طرد شدگی توسط کلیساي قرنتس  رنجاز آنکه پولس  پس

و  تعلیماتیکی از زیباترین و تسلی اش پس از شفا . تجربه می کند

  .یعنی دوم قرنتیان. شودمی کاغذ نگاشته  بردر مورد خدمت  توضیحات

 داردرساالت وجود همه در غالطیان دعایی که به طور متداول در اول 

  : پس از سالم و احوال پرسی چنین می گوید  اًفور او. دیده نمی شود

                                 در شگفتم که شما بدین زودي از آن که شما را به واسطۀ فیض « 

                                              خوانده است رویگردان شده، به سوي انجیلی  مسیح فرا

  -  2: 1غالطیان  - »  .روید دیگر می
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قرار گرفته بودند و واکنش  یثیر تعالیم اشتباهأمردم آن جا تحت ت

اد در حشاید عدم ات .الهیاتی عمیق بود به همراهپولس مثالی زیبا و روشن 

در مورد تجسم  تشریحاتترین  کلیساي فیلیپی باعث شد که یکی از عمیق

  ) 11 - 1:  2فیلیپیان ( . شود ثبتمسیح در کتاب مقدس 

هیچ . و در مورد رساالت دیگر نیز بنویسیم بدهیماین کار را می توانیم 

ثیر اگر شما می خواهید تأ. وجود ندارد عمق بخشیراه میان بري براي 

  . یقی بر این دنیا داشته باشید باید رنج بکشیدمع
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  هجدهمفصل 

  رنج و اعتبار

  

 اعتبارهاي خود به خاطر انجیل را به عنوان مدرکی بر  پولس اغلب رنج

او این کار را بارها در دوم قرنتیان انجام . خود ذکر می کند و اصالت خدمت

مثال . رسالتی که زیر سئوال رفته بود. می دهد تا از رسالت خود دفاع کند

         که با این جمله آغاز  داردوجود  10 -4آیات  6خوبی از آن در باب 

  .می شود

                                            گونه  دهیم، آن بلکه در هر چیز شایستگی خود را نشان می« 

                                                با بردباريِ بسیار در : رود که از خادمان خدا انتظار می

  - 10-4:  6دوم قرنتیان  -»  زحمات، در سختیها، در تنگناها،

سپس او لیستی از دالیلی که به خاطر آن ها است که می تواند به و 

لیست بلند باالي پولس از سه قسمت . کر می شودذخود فرمان دهد را مت

را ذکر  اندقسمت اول ده عاملی که باعث رنج او بوده در . است تشکیل شده

    .می کند

                                             گونه  دهیم، آن بلکه در هر چیز شایستگی خود را نشان می« 

                                             با بردباريِ بسیار در زحمات، : رود که از خادمان خدا انتظار می

                                          ها، در زندانها، در هجوم  در سختیها، در تنگناها، در تازیانه

                                                                خوابی، و دم، در کار سخت، در بیخشمگین مر

  - 4،5آیات  -»  در گرسنگی؛

   . ذکر می کند خصوصیات اخالقیشه مورد در مورد و سپس او نُ
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                                          القدس، با با پاکی، با معرفت، با صبر، با مهربانی، با روح « 

                                               ریا، با راستگویی، با قدرت خدا، با اسلحۀ پارسایی  محبت بی

  - 6،7آیات  -»  به دست راست و چپ

  . اشاره می کند یشه مورد از رنج هااو بار دیگر به نُ و نهایتاً

                               کننده، اما حقیقت گویی گمراه. و بدنامی و نیکنامی در عزّت و ذلّت،« 

                                      ایم؛ گویی در حال مرگ،  گوییم؛ گویی گمنام، اما شناخته شده را می

                                      ایم؛  ایم؛ گویی دستخوش مجازات، اما از پا درنیامده اما هنوز زنده

                                     گویی غمگین، اما همواره شادمانیم؛ گویی فقیر، اما بسیاري را 

  - 10 -8آیات  - »  .چیز، اما صاحب همه چیزیم سازیم؛ گویی بی دولتمند می

ه جنبه از ه نوع رنج و نُبنابراین پولس از اعتبار خود به وسیله لیستی از نُ

این ها دو ابزار مهم براي بدست . خود دفاع می کند خصوصیات روحانیِ

قدوسیت و رنج به . شان می کنیم که ما هدایت هستندآوردن قلب افرادي 

  .مان خاطر هدف

پولس در نامه خود به غالطیان که افرادي آن ها را از راه منحرف  

ه و پیغام پولس و جایگاه او کرده بودند و به وسیله معلمان دروغین اغوا شد

  : چنین می نویسد می کردندرا رد 

  

                                    از این پس کسی رنج بر من روا ندارد، زیرا من در بدن خود « 

 - 17: 6غالطیان   -» . داغهاي عیسی را دارم
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حاکی از آن بود که کسی مالک  بردهطور که نشانه ها براي یک  همان

نشان دهنده اصالت پیغام  جفاهاهاي پولس به خاطر  آن ها است جاي زخم

پولس قسمت عملی رساله  .عنوان می شوداو به عنوان غالم مسیح  و اعتبار

  : خود به افسسیان را چنین آغاز می کند

                                  شایستگیخاطر خداوند در بندم، از شما تمنا دارم به  پس من که به « 

                                                                  دعوتی که از شما به عمل آمده است، 

  -  1:  4افسسیان  -»  رفتار کنید،

این حقیقت که او یک زندانی بود او را واجد شرایط براي نصیحت 

دیب و نصیحت تبدیل به أمروز دیگر تا. کرد کردن خوانندگانش می

تلقی       تکبر و زورگوئی  ۀتوبیخ کردن نشان. شده است قدیمیموضوعی 

یقی انانی که نمی خواهند خود را محدود به حقآبراي  صاًومخص. می شود

انجیلی ها نیز بسیاري از حتی . در کتاب مقدس آمده است کنند که  یمطلق

دیبی که پدران کلیساي بنیادگراي آن ها أو تاز به یاد آوردن خاطره توبیخ 

سخن  یآنانی که با اقتدار خاص. ند شرمنده می شونده اانجام می داد قبالً

بودن آن براي  اشتباهمی گفتند امروزه آن ها به روشی عمل می کنند که 

  . همه محرز است

بنابراین امروزه شاهد آن هستیم که روش اعالم انجیل در بسیاري از 

ها بخش هاي کلیسا تغییر یافته و گوئی ابزار جذب افراد به کلیسا مشغولیت 

   .نه اشتیاق درونی آن ها هاي جذاب هستند سرگرمی و 

ابراز  می دهیم  هاجاز زمانی ما از هدف منحرف می شویم کهسفانه أمت

بنیاد صمیمیت  بدون اینکه .شود نماییهنر یتبدیل به نوع محبت و اشتیاق
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ما اجازه می دهیم که  .محبت و اشتیاق وجود داشته باشددر این و صداقت 

و از طریق موعظه و نه رنج  زندگی گناه آلودي دارندکه  يواعظین قدرتمند

 موعظه کنند و هادر کلیساشده اند ثروتمند کشیدن به خاطر کالم خدا 

 .گردنددر مجامع عمومی بتبدیل به نمایندگان مسیحیت  ارتقاي درجه گرفته

  . زیرا آن ها محبت کاذب و جعلی را جایگزین محبت در رنج کرده اند

 هادولف هیتلر یک ملت را از طریق سخنرانی هاي پر شور خود ب

ترغیب به انجام کارهایی نمود که حتی تصورش را آن ها را  کشید وانحراف 

دعوت و امروزه مردم به طور طبیعی نسبت به هر گونه . نمی کردندهم 

 دانندبازاریابی می  برخی تنها آن را ابزار . مضنون و مشکوك هستند ترغیب

افرادي که می خواهند  همچون. بر دیگران تأثیر مثبتی بگذارندکه افراد 

  .بفروشندرا ماشین دست دومی 

اما آتش اشتیاق و محبت الهی خصوصیتی است که تنها در موعظه  

اول ؛  35:  5یوحنا ؛  9:  20ارمیا (  .هاي کتاب مقدسی می توان یافت

   چگونه می توانیم چنین اشتیاقی را احیا کنیم ؟ چگونه )  16:  9قرنیتان 

 می توانیم نصیحت کردن را به کلیسا باز گردانیم؟ یکی از کلید هاي حل

که روح القدس آنان را از طریق حقیقت است واعظینی وجود این مشکل 

به آن  بهاي تعهدتا حاضر باشند  هاو آن باشد برانگیخته کالم خداوند 

  . حقیقت را بپردازند

که به  گرفته شده است  passioاز واژه التین  passionواژه انگلیسی 

     64 یوهیکو کاگاوازمانی که یک جوان ژاپنی تو. معناي رنج کشیدن است

براي اولین بار داستان مصلوب شدن عیسی را می خواند )  1960 – 1888( 
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   - Toyohiko Kagawa 
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می شود و می پرسد آیا این حقیقت دارد که مردم ظالم  هبسیار برانگیخت

و آب دهان بر وي انداختند؟  به او  دعیسی را جفا رسانده و او را شالق زندن

حقیقت دارد که عیسی زمانی که بر  یا اینآپاسخ دادند بله و او پرسید و 

این ها جوابی بود که آن . صلیب بود آنان را بخشید؟ گفتند بله حقیقت دارد

مرا  !اخداوند! آه " : و آن زمان بود که او با خود گفت  دجوان دریافت کر

  . این جمله تبدیل به دعاي زندگیش شد ایمان آورد واو "  .بسازمسیح  دمانن

او . نواده اش طرد شد اما در ایمان خود  پا برجا ماندخا سويکاگاوا از 

مشغول تحصیل  آنجادر کرد و زمانی که  ثبت نامدر یک دانشکده الهیات 

او با  .و نزدیک بود که جانش را از دست بدهد به بیماري سل مبتال شد بود

مشاهده فقر و فساد و ویرانی در شهر بسیار ترسان گشت و با وجود شرایط 

او به خاطر . ش شروع به زندگی در خرابه هاي ویران آن شهر کردبد جسمی

سال زندگی کرد و کاگاوا تبدیل به یک مبشر و اصالح  15فقرا در آن جا 

  . اجتماعی شد طلب

یکی از وقتی که او به آمریکا سفر کرد در جلسه اي سخنرانی کرد و 

او زیاد حرف نزد درست  !خب ": گفت شنید  یی که سخنان او را مانکس

او زیاد حرف نزد زیرا اگر تو  ! نه" : است؟ شخص دیگر در پاسخ به او گفت 

  "! بر صلیب آویزان باشی نباید زیاد حرف بزنی

ن رهبران بسیاري را مسیحیا. است بسیاري در کلیسا رشد کردهبدبینی  

شاهد  آن ها .ی کنندمزندگی ن دعوت شانحرفه و  متناسب باکه  می بینند

می خواهد  اعضاي کلیسازمانی که رهبر از  .شان هستندخود خواهی رهبران 

 رویا بیشتر  آنمشخص می شود که  که به رویاي باین شده متعهد بمانند

آن ها دیده اند که رهبران . هاي براي ملکوت خداونده شخصی بوده تا برنام
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عیف و آسیب ضفراد گاهی از ا. از کلیسا استفاده کرده اند تا ثروتمند شوند

ها دیده اند که رهبران آنچه موعظه می کنند  آن .اند هپذیر بهره برداري کرد

بران افرادي را فرا می خوانند که هاند که ر را انجام نمی دهند آنها دیده

و  می کنندمتعهد به خدمتی شوند و سپس از همان افراد متعهد بهره برداري 

ممکن است  پیدا کند نهایتاً هاین روش ادام اگر. می نمایندآن ها را استثمار 

  . ما به عصر تاریکی در کلیسا برسیم

اگر رهبرانی که حقیقت را اعالم می کنند خود بر اساس آن حقیقت 

چگونه می توانیم . آن ها را رد خواهند کردزندگی نکنند مسیحیان پیغامی 

یکی از  ؟به کلیسا باز گردانیم رااحترام سالم و صحیحی نسبت به حقیقت 

روش ها این است که تحت مسح روح القدس حقیقت را با حکمت اعالم 

و روش دیگر براي رهبران این است که آن ها وفادارانه مسیحی وار . کنیم

ما به رهبرانی احتیاج  .بهاي این نوع زندگی را نیز بپردازند زندگی کنند و

ام نیکوي خود را به خاطر حقیقت از داریم که حاضرند راحتی آسایش و ن

رهبرانی احتیاج داریم که در حین رنج کشیدن به خاطر حقیقت . دست بدهند

و این زمان است که عظمت مژده  دیده شودهنوز شادي خداوند را در آن ها 

  .آشکار خواهد شدنجاتی که آن ها موعظه می کنند 

  ي شما را از بین شاد ،مردم به این نتیجه خواهند رسید که اگر رنج 

نمی برد بنابراین زندگی مطیعانه نسبت به خداوند در واقع بهترین روش 

کسی که این کتاب را می خواند تا کنون به خاطر  احتماالً .زندگی است

شما  .حقیقت رنج کشیده و دریافته است که تحمل آن بسیار سخت است

دیگر را افراد می کنید زی حقارتمی کشید حتی بدتر از آن احساس  رنج
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ه خاطر بسف می شوند به خاطر آن چه به آن ایمان دارید و أبراي شما مت

  !تسلیم نشوید .بسیاري را تجربه می کنید اندوهمسیح 

                                     لذا از انجام کار نیک خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار برنداریم،« 

                                                                    در زمان مناسب محصول را درو خواهیم 

  -  9:  6غالطیان  - »  . کرد

بري بر هاز طریق ر بلکه می توانیمنه تنها محصول را درو خواهیم کرد 

 کمک کنیم تا باید به مسیحیان. ثیر بگذاریمأتکلیسا بر نگرش حاکم بر آن 

رهبرانی امین براي کار خداوند وجود  هم هنوزبه این باور برسند که  بتوانند

امانت و وفاداري  کسباین کار باعث می شود که افراد در پی و دارند 

  . شخصی در کلیسا بکوشند
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  نوزدهمفصل 

  .تعهد ایجاد می کند ،تعهد

  

انان براي مسیح ابتدا از طریق دوطلبان این کار به نام جوت ما در خدم

،هیچ تعهدي یافتیم که داوطلبان توانمندشروع کردیم در طول سال ها دررا 

 وآن ها به سختی کار می کنند  نبینند که رهبران از خود نشان نمی دهند تا

اما زمانی که داوطلبان می بینند رهبران آن . می پردازندرا  تعهد شانبهاي 

 یتاقانه متعهد به برنامه هستند و این که افرادي از سختی هاي مختلفها مش

نیز تشویق می شوند که بهاي خود را  هاشان می گذرند آن  دهبه خاطر تع

امروزه . د رهبران باعث ایجاد تعهد در میان اعضا می شودهتع. بپردازند

ادي بسیار سخت است افر. غوغا می کنددر کلیسا  »متعهد ماندن « بحران 

زمان و انرژي خود براي شکوفایی کلیسا شوند  پرداخترا بیابیم که حاضر به 

گروه بزرگی از کارکنان حقوق برخی از کلیساها . شخصی بپردازند یو بهای

این یک . هستندبگیر دارند که در انجام خدمات براي حفظ اعضا متمرکز 

  . رشد کند کمیاعث می شود که کلیسا از لحاظ استراتژي بازرگانی است و ب

براي  عالیی یي خوب می روند زیرا آن ها برنامه هاهاافراد به کلیسا

 آنجوانان دارند و به این خاطر به هاي مفیدي براي کودکان یا برنامه 

. کلیسا می روند چون کیفیت موزیک در جلسات پرستشی آن ها باال است

 کلیسا  ري به عنوان مصرف کنندگان جلسات بهامشکل آن است که بسی

  . یند و نه به عنوان خادمین کلیساآمی 
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       در مدل کتاب مقدسی رنج کشیدن رهبران باعث تشویق اعضا 

پولس به مسیحیان فیلیپی . می گردد تا آن ها نیز به آن حقیقت متعهد بمانند

انش را به خوبی سخنباعث شده تا بتواند زندانی بودن او  همی گوید ک

  :خود را بهتر تشریح می کند  .تشریح کند

                                     و بر همگان  اي که بر تمامی نگهبانان کاخ سلطنتی به گونه« 

                                                                              خاطر مسیح  عیان شد که من به

  -  13:  1فیلیپیان  -»  در زنجیرم؛

  . روم داشت)   احتماالً(  يثیر مثبتی بر کلیساأال تثاین م

                                     دل  و زنجیرهایم سبب شد که بیشترِ برادران، در خداوند قوي« 

                                                       واهمه شوند تا با شهامت تمام، کالم خدا را بی

  - 14:  1فیلیپیان  - »  .بیان کنند

. دیگر نیز شجاع گردند شجاعت پولس در زندان باعث شد که مسیحیانِ

  . مایۀ افتخارش استپولس حتی به افسسیان می گوید که رنج هاي او 

                                                  خاطر شما بر  پس تمنا دارم به سبب رنجهایی که به« 

                                                           کنم، دلسرد نشوید، چرا که آنها  د هموار میخو

  -  13: 3افسسیان  -»  .مایۀ افتخار شماست

شند این رنج آن ها ما را به کوقتی که رهبران ما به خاطر ما رنج می 

عیسی جالل این نوع رنج کشیدن را با . می رساند یجایگاه بلند و پر جالل

جان زمانی که مزدور . می دهد توضیحیک مزدور  ومقایسه شبان نیکو 
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اما شبان نیکو از سوي دیگر به خاطر  .فرار می کن استگوسفندان در خطر 

  ) 15 – 11: 10یوحنا (  .گوسفندان جان می دهد

  آیند و از تجربیات تلخ و امروزه بسیاري از افراد به کلیساهاي ما می 

در آن ها افرادي سوي که به خاطر طرد شدن از می گذرند نا امیدي هایی 

این افراد زمانی که بیش از . دکه روزي به آن ها اعتماد داشتنایجاد شده 

این افراد می توانند .آن ها احتیاج داشتند از سوي آن ها طرد شدنده به هم

یساي آن لیا رهبران ک ، همکار معلم انواده،ین آن ها یا اعضاي دیگر خوالد

خورده اند ممکن است حتی اعتماد  ها به خاطر ضرباتی که آن .ها باشند

می دهد  ها است و به آن ها اهمیت مراقب آن به اینکه خداوند واقعاًکردن 

به آن ها متعهد است و به خاطر  بري که حقیقتاًهدیدن ر. دشوار باشدنیز 

سختی بکشد  ،ناراحتی بکشد ،ت رنج بکشدسکمک به آن ها حتی حاضر ا

  .مانند هوایی تازه است ،حتی ضرر مالی دهد

بر روبرو هري از مراجعه کنندگانی که با چنین تعهدي از سوي رابسی 

     دهمی شوند خود نیز به برنامه اي که رهبر به آن ها ارائه می دهد متع

جان دهد مردم نیز براي کلیسا جان براي کلیسا  واقعاًاگر رهبر . می مانند

جماعت می بینیم که رهبران مسیحی از نبود تعهد در  معموالً. خواهند داد

     آن ها سعی می کنند برنامه هاي آموزشی مختلفی  .خود گله می کنند

افزایش  می گردندد هتعبرگزار کنند تا شمار افرادي که به برنامه اي کلیسا م

ممکن است این برنامه ها مفید . برود تریافته و کیفیت تعهد آن ها نیز باال

ان نسبت رد اما ایمان دارم که کلید این کار در محبتی است که این رهبنباش

و تعهدي که آن ها به خاطر این محبت نسبت  ابراز می دارند به این افراد 

  . د تعهدي در آن جماعت می شودبه جماعت خود دارند باعث ایجا
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و سعی کردم اعتماد همکاري که از  شدمیک بار با چالشی سخت روبرو 

ناظر سابق او که با هم . من خواسته شده بود بر او نظارت کنم را بدست آورم

بسیار صمیمی بودند گروه کارکنان ما را ترك کرده بود و ترك کردن او 

می دیدم که  .اشاره کردمش ه ادربار که آن شخصی شده بودباعث نا امیدي 

باید  ما نمی دانستیم که واقعاً .گیزه اي براي انجام کارش نداردهیچ اناو 

با خود می گفتیم شاید باید از او نیز بخواهیم خدمت خود را  .چکار کنیم

   .ترك کند

اما با گذر زمان این تفکر ما تغییر کرد و او امروز همکاري قابل اطمینان  

او . اي بسیاري براي این خدمت فدا نموده استهبراي ما است که چیز 

همچنین یکی از عزیزترین دوستان من است او اغلب نشان دهنده فیض 

گفت او به من  .سال ها بعد تفکر او تغییر کرد. خداوند براي من بوده است

 در آن. که پدر شوهرش فوت کرد شد تغییر در او زمانی روشنکلید اساسی 

شوهرش  همان لحظه اي که پدر .زمان رابطه اش با سازمان ما خوب نبود

جا رساندم و دریافتم که  خودم را به آن من فوراً. فوت کرد او به من خبر داد

در رابطه با به خاطر آن که آن فرد در خانه فوت کرده مشکالت بسیاري 

به خاطر سن من و فاکتورهاي دیگر  .ایجا دشده استگرفتن گواهی فوت 

هاي کار. پیگیر این مسئله باشممن تشخیص دادند که بهتر است خانواده 

ام می دادم اما تمامی آن روز به مان انجبسیاري داشتم که باید در آن ز

بسیاري را مالقات ره دیگر رفتم و افراد اهمراه همکارم از اداره اي به اد

  .کردیم تا توانستیم گواهی فوت او را بگیریم

همکارم به من گفت آن کاري که آن روز صبح براي من انجام دادي  

  . او نسبت به من شد ثیر گذار در فرایند تغییر نگرشأفاکتوري بسیار ت
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بسیاري از کلیساها به طریقی کار می کنند که تاکید اصلی بر  هامروز

بیشتر حول محور وظایف او می  يبرنامه ها و اهداف کلیسا است و رهبر

گلن  آخرعنوان کتاب . از دیگران مراقبتگردد نه حول محور خدمت و 

ما در حال رخ دادن  ننشان دهنده بحرانی است که در مقابل چشما 65ورگر

بازگشت رابطه . است» فرار از سازمان کلیسا « این کتاب عنوان . است

  !و گوسفندي یشبان

از و تنها براي عده اي محدود فکر کند باید این ایده که رهبر امروزه 

گوئی کار در این حیطه . آن ها مراقبت تعلیم دهد دیگر از مد افتاده است

ند ساعت هاي بعضی ها نمی خواه. استبسیار طاقت فرسا  یتخصص

طوالنی صرف رفتن به خانه اي افرادي بکنند که قرار است به آن ها کمک 

تنها افراد . کنند و نمی خواهند که در مشکالت آن ها مداخله کنند

 یبه هر حال ما مشاورین متخصص. متخصص باید این کارها را انجام دهند

داریم و افرادي با تخصص هاي دیگر که می توانند به این افراد در 

  . شان یاري رسانند و نیازهاي شانت مشکال

مور این کار هستند انجام می أمالقات هاي شبانی را شبانانی که م

الگوئی  تعهد حقیقی در چنین .واعظین بر موعظه تمرکز می کنند .دهند

از آن جا که تمرکز تنها بر برنامه ها و خدماتی . بسیار کم به چشم می خورد

 مردم کلیساهايبنابراین ن ارائه می دهد مصرف کنندگا اياست که کلیسا بر

 آن ها عضو .می دهندمی دهند تغییر  ئهها ارا به آنه شان را بر اساس آنچ

ارائه می دهند اما چنان چه  هاکلیسایی می شوند که خدمات خاصی به آن 

 احتیاج است فوراًاحساس کنند نیاز جدیدي در مرحله جدیدي از زندگی 

                                                           
65

   - Glenn Wagner 
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 زمینهدر این  يرتبهکلیسایی که خدمتی  هو ب کلیساي خود را ترك کرده

  .ارائه می دهد ملحق می شوند

وقتی تخصص زیاد جاي همه چیز را می گیرد اعالم کلیسا دیگر آن  

را ندارد تا بتواند دیدگاهی در مردم ایجاد کند که باعث نفوذ کافی و قدرت 

 .نیا استدقیق کالم خدا و د ۀموعظه خوب مستلزم مطالع .تغییر آن ها شود

مچنین هاین کاري است که واعظین متخصص می توانند انجام دهند اما 

     ها و  مستلزم تجربیاتی دست اول از نا امیدي ها و پاداش ها و شادي

بدون آن  .آیدمردم بدست می  باهایی است که به خاطر کار و خدمت  رنج

اظ انتقال پیغام از لحاظ تکنیکی بسیار عالی باشد اما از لحممکن است 

لوتر و  ،رهبران بزرگ مسیحی مانند اگوستین. دیدگاه ضعیف خواهد بود

ثیر بسیاري بر تاریخ أن و وسلی که موعظه ها و نوشتجات آن ها تکالو

اختصاص   براي خدمت شخصی به افراد بسیاري را زمان کلیسا داشته اند 

بر زندگی می دادند براي همین موعظات آن ها چنین تأثیر گذاري شگرفی 

شان  فندانسرهبران کتاب مقدسی شبانانی هستند که گو. افراد می گذاشت

ها جان دهند و تعهد آن ها باعث  نآرا دوست دارند و آماده اند که براي 

   . ها هستند که تحت هدایت آنمی گردد افرادي  ایجاد تعهد در
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  بیستمفصل 

  اجتناب از تعهد و دفع رنج

  

جنگی . بسیاري روبرو بوده استهاي  رنجسال اخیر با  25سریالنکا در 

 ویک سونامی تخریب کننده  ،انقالبی در جنوبدر شمال شرقی کشور، 

  .فراوان همه گیربیماري هاي 

  که در این کشور بشارت هستیم مسیحیانی  بر جفا شاهدهمچنین  

می کنند که چقدر گاهی دوستان خارج از کشور به من یادآوري  .دهندمی 

البته که آن ها  .کنند خدمتی رنج وشبختند از این که نباید در چنینخ

من  رنجبه آن ها بگویم که بزرگترین  من می خواهمخوشبخت هستند اما 

هیچ کدام از این تراژدي هایی که بر سر سریالنکا به خاطر سال اخیر  25در 

 ایجادخشم  وغم  ،نا امیدي ،ترسنیز در این تراژدي ها  هر چند .نیست هآمد

ی رنج .می شودناشی با مردم ارتباطات  ازمن  رنجبزرگترین  اما .شده است

و مسیحیان هر کجا که  وجود داردنسبت به انسان ها من د هتع درکه 

  .و خواهند شدرروب رنجی چنینبا زندگی کنند 

 .دوشیادآور می را پولس لیستی بلند باال از رنج هاي خود از رساالتش  

او  رنجن یبزرگتر به چشم می خوردمتون مختلف  گفتاري که دراما از لحن 

بود که خود آن   یطرد شدن از سوي مسیحیان به خاطر باور هاي اشتباه و

به عنوان  دهددر واقع لیستی از رنج هایی که او ارائه می . ها را زائیده بود

یرند و آن چه او فکر می کند را ذدرخواستی از رهبران بود که اعتبار او را بپ
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که او چقدر به خاطر انجیل رنج  کندا یادآوري می هبه آن  رد نکنند و

هر ملت یا فرهنگی که در آن زندگی می کنیم اگر متعهد به . کشیده است

وقتی که . متحمل خواهیم شدرا بسیاري  رنجقطعاً باشیم جا مردم آن 

امید نشد و به آن ها نا د کردند او ازو او را ر ندس شدلپو رنجکلیساها باعث 

آن از طریق نامه هایش با . خدمتی که خداوند به او سپرده بود مشغول شد

او یا  هري از این نامه ها خطاب به کلیساهایی بود کابسی .ها کلنجار رفت

فرزندان او  آن جا انایمان دارن یبنابرا .همکارانش بنیادش را نهاده بودند

قابل درك است که پولس حتی زمانی که آن ها با او محسوب می شدند و 

  .دنآن ها را به حال خود رها نمی کمخالفت می کردند 

 کلیسایی که او .از کلیساي اورشلیم بر می خواست تی هم اما مشکال 

زمانی که از اورشلیم سعی می کردند . شان نبود ایمان آوردن باعث خود

م ختنه بکنند پولس در مورد آن یساي انطاکیه را مجبور به حفظ رسکل

انطاکیه ادامه کلیساي خدمات خود در او به . بی تفاوت عبور نکردبا مطلب 

این  دو دوست به محض با  . با آن آشنا بودندبرنابا و کلیسایی که او  می داد

تا به راه افتاده و  از مشکل ایجاد شد در کلیساي اورشلیم فوراً خبر شدن

تیجه این ن  .تا به این مسئله رسیدگی کنندطی کردند  مایل را 400اورشلیم 

 مهم ترین نتایج الهیاتی را در تاریخ کلیسا ثبت نمود و یکی از ها  سفر آن

سنتی آزاد شده و تبدیل به یک جامعه جهانی  یهودیت باعث شد کلیسا از

  )  15اعمال . ( گردد

ردم عادت زیرا م خواند) ضد درد (  مسکنرا می تواند نسل نسل ما 

ی در شچنین نگر. اجتناب کنند و حالت خنثی به خود بگیرند رنجکردند که از 

یکی از روش هاي متداولی که در مسیحیان دیده  .خدمات نیز دیده می شود
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می شود این است که آنها خود را متعهد به گروه خاصی نمی دانند و زیاد به 

اگر ما فاصله امن آن ها فکر می کنند . نزدیک نمی شوند هافراد دیگر در گرو

یاد  به ما .اجتناب نمائیم رنجحفظ کنیم می توانیم از دیگر خود را با افراد 

 .که بتوانیم آن را مدیریت کنیمنگاه داریم روابط خود را در حدي  داده اند

درگیر زندگی افراد نباید پس احساسات ما  .حقیقتی در این جا وجود دارد

اما تعهد صحیح  .ما را فلج کند می تواندمشکالت آن ها  چوندیگر شود 

یعنی آنقدر در زندگی افراد دیگر سرمایه گذاري کنیم که نسبت به ضربه 

  . دن از سوي آن ها آسیب پذیر شویمرخو

دور . ر ریختن بنامیموفرهنگ مان را همچنین می توانیم فرهنگ د

مان بسیار  براي وسیله تعمیر .نمی خورند به دردمانانداختن چیزي هاي که 

و یک وسیلۀ تازه گران تمام می شود بنابراین آن ها را دور می اندازیم 

  . جایگزین آن می کنیم

وجود تعلیم موضوع آن  .می کردم همادآباید موعظه اي را یک بار 

یم که استرس موجود در خدمت را و این که ما ناگزیربود استرس در خدمات 

در مورد مشکالت شان با من سخن گفته ن زمان سه نفر آدر . تحمل کنیم

ن ها یا فرد نزدیک به آن ها توانسته خود را از شرایط آکه چگونه خود  بودند

قرار یکی از افراد کلیسایی که شرایط سختی . بسیار استرس زا آزاد کند

را ترك کرده بود و خود فرد دیگر سازمان مسیحی  .داشت را ترك کرده بود

فاجعه مسرش را ترك کرده بود و خود را زندگی زناشویی هم شخص سو

نمی توانستم خودم را کنترل کنم و از خود نپرسم که . زاد نموده بودآ بارش

یا نه باید در آن جا  ؟اراده خداوند بود که آن ها آن جا را ترك کنند یا واقعاًآ

  .شان یا همراه با همسرشان سازمان  ،کلیساي شان درمی ماندند 
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فشار در خدمات مسیحی وجود  حدي از هاکنون باید بگویم که هموار

دارد که ضروري نبوده و ما باید بیاموزیم که آن ها را رد کرده و شادي خود 

ما باید آن جا را  هدر واقع شرایطی وجود دارند ک .را در خداوند حفظ کنیم

ر جایی دیگر ترك کنیم و ایمان داشته باشیم که خداوند برنامه اي براي ما د

. در اوایل آن خصوصاً. بسیار است رنجگاهی این ترك کردن به همراه . دارد

پس از سال ها همکاري پر ثمر باید از یکدیگر جدا نیز حتی پولس و برنابا 

اما جدا شدن  .گرم و صمیمی داشتند یروابط اگر چه آن ها ظاهراً  می شدند

پولس )  41 – 36:  15اعمال  . (ي نا خوشایند بوده اآن ها از هم واقع

  . استرس برخاسته از تعهد را چنین تشریح می کند

                                           افزون بر همۀ اینها، بارِ نگرانی براي همۀ کلیساهاست که هر  «

                                   کیست که ضعیف شود و من ضعیف .دکن دوشم سنگینی می روزه بر

  - 29 – 28:  11دوم قرنتیان   - »  نشوم؟ کیست که بلغزد و من نسوزم؟

پولس رویکردي با قلبی گشاده نسبت به خدماتش داشت و همین 

در او  رنج. گرددرویکرد باعث می شد که نسبت به آسیب ها ضربه پذیر 

  . است محسوس اعترافی می کندزمانی که دارد چنین 

                                          پرده با شما سخن گفتیم و دل خود را بر اي قرنتیان، ما بی« 

                                           شمایید . داریم ما محبت خود را از شما دریغ نمی .شما گشودیم

                                   با شما همچون فرزندانم سخن . کنید که مهر خود را از ما دریغ می

                                                                   گویم؛ شما نیز دل خود را بر ما  می

  - 13 – 11:  6دوم قرنتیان  - »  .بگشایید
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   :ت کنیدنامه می نویسد دقغالطیان ه زمانی که ب درآسیب پذیري او  به

                               زایمان دارم تا مسیح در شما رنجفرزندان عزیزم، که برایتان باز  «

                                      اکنون نزدتان بودم تا لحن خود را تغییر  شکل بگیرد، کاش هم

  - 20 – 19:  4غالطیان  – » .دادم، زیرا از شما در شگفتم می

با آن روبرو د هبه خاطر تع هکبه روش هاي فرار از پذیرش رنجی در این جا 

  . توجه کنیدخواهیم شد 

زمانی که اعضا مرتکب گناهان جدي می شوند بگذاریم که همین طور  -

 ،تربیت دردناكد بدون اینکه وارد فرایند طاقت فرسا و نما را ترك کن

 .شویمشفا و احیا 

            زمانی که با گروهی که عضوش هستیم با مشکلی برخورد  -

می کنیم آن گروه را ترك کرده و عضو گروه دیگري شویم بدون اینکه 

موضوعات را بررسی کرده و آنقدر مداومت نشان دهیم تا به نتیجه 

 .برسیم یدرست

       زمانی که مردم مسیري را که در آن قرار گرفته ایم زیر سئوال  -

 بهو  کلیساي خود را ترك کنندرا تشویق می کنیم که  هاآن  .می برند

بدون اینکه  می کننداحساس راحتی بیشتري در آن که کلیسایی بروند 

روبرو شدن و کشمکش با اعتراضات آن ها  دردناكوارد مسیر و فرایند 

  .شویم
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و به ما آسیبی وارد خاطر کاري که دیگري انجام داده  هزمانی که ب -

حل کنیم  بنیادي د کنیم و مشکل راربدون اینکه با آن فرد برخوکرده 

 . از کنار آن با بی تفاوتی عبور کنیم

یم که ئمی گوو  وجود داردزمانی که در گروه کوچک ما مشکلی جدي  -

در و منابع کافی  آن ها کمک کنیم زیرا وقت و انرژيبه نمی توانیم 

به برخی از افراد به خاطر خودشان اصالً اهی ما نباید گ( .اختیار نداریم

کمک می کنیم و چنین کمکی به بهایی  معموالًکمک کنیم اما 

باعث خستگی و خالی شدن منابع شود و می تمام براي ما سنگینی 

 ) . شخصی ما می گردد

ما اجاز می  ترك می کنند تلخیزمانی که مردم ما را با ناراضیاتی و  -

ها بدهیم تا درباره ناراحتی  به آن یند بدون اینکه فرصتدهیم که برو

قبل از ترك  من ایمان دارم که مکالمات. ( شان صحبت کنند هاي

با مخصوصا وقتی که فرد با می خواهد . بسیار مهم هستند جماعت

 . را ترك کند کلیساناراحتی 

وجود  يخشم خود را ابراز کند شانس بسیار می توانداگر آن شخص 

 خود را پشت سر گذاشته و بار دیگر از جایی صحیح رابطه رنجدارد که بتواند 

اگر این کار انجام نشود آن ها با خود باري غیر ضروري را . را آغاز کند اش

ا هاین بار مانع از رشد و سالمت آن  .کردخواهند  حملبراي مدتی طوالنی 

  . گرددمی  رنجتحمل پس از 

ند آن ها را هافرادي که می خوا صمانۀسخنان خ رهبر شنیدنیک براي 

    است و کلیسا شخصی که در حال ترك نمودن  خود .ترك کنند سخت است

. جدیدي بگردد بیشتر از همه آسیب پذیر استي خواهد به دنبال جا می
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       است که  حداقل کاري این افرادبه دلیل خشم  یرنج پذیرش چنین

 دردناكپس از جدایی  ندنبتواآن ها  تاانجام دهیم  براي آن ها می توانیم

 .روابطی نو ایجاد کنندخود 

خواندگی ما در گروه جوانان براي مسیح در سریالنکا این است که به 

ضد بشارت در خیابان  قوانین. یندآسراغ جوانانی برویم که به کلیسا نمی 

 ر اخالقی ذهنشکار غی عملو این  نمودهبشارت به جوانان را بسیار سخت 

مان  د بود که تمرکزهتر خوا براي ما آسان. اي آسیب پذیر شمرده می شوده

خدمت بی خطر این  .را بر جوانان مسیحی و تعلیم دادن آن ها تغییر دهیم

    و در نتیجه  خدمت ما بیشتر توي چشم باشدباعث می شود که  است و

  .بودجه هاي بیشتري براي کارمان دریافت کنیم می توانیم

اما ما باید به تعهدمان براي کار در بین جوانانی که به بی ایمان هستند  

صلیبی که باید متحمل  ةن در بارایمانداروقتی بسیاري از . وفادار باقی بمانیم

و گمنامی  ،شوند فکر می کنند آن ها فقط درباره چیز هایی مانند جفا

      شان متحمل می شوند صحبت  که به خاطر باور به اصول تبعیضاتی

شان آن ها در سخنان خود به سختی هایی که به خاطر تعهد  .می کنند

سختی هایی مانند خستگی ناشی از  .بی تفاوتندنسبت به مردم وجود دارد 

ها باید آن باز ما  زده اند وبه ما  که ضربه ايناشی از  رنجکمک به آن ها و 

  . حبت کنیممرا 

در مسیحیان از هر ملت و هر  رنجنسبت به مردم باعث ایجاد ما تعهد 

ما کامل نخواهد بود اگر فراموش کنم  کاوشالبته این . فرهنگی می شود

هاي ماست آن  رنجاین جمله را بگویم که شادي خداوند که فراتر از تمامی 

موضوع فصل . را متحمل شویم رنجاست که به ما قوت می بخشد تا  عاملی
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می شود بلکه باعث ما  رنجتعهد نه تنها باعث بعدي به ما می گوید که 

 .شادي ما نیز می گردد
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  فصل بیست و یکم

  تعهد و زندگی شاد

  

 براي مسیح نگروه جوانا دربه طور تمام وقت  هاست کهمن سال 

سال عضو آن  10پیش از آن نیز به عنوان داوطلب براي  .می کنم خدمت

تعهدم  هاي زندگی من ازرنجترین  می توانم بگویم بزرگ. خانواده بودم

اما همچنین می توانم بگویم که برخی از . برخواسته است نسبت به آن ها

البته . بوده است بزرگترین شادي هاي زندگی من نیز به خاطر همین گروه

ت أو فرزندانم نش رز روابطم با خداوند و سپس با همسي من ابزرگترین شاد

عنوان منبعی از شادي عظیم  هنیز در زندگی من ب این گروه می گیرد اما

  . جاي دارد

به سخنرانی که در یک کنفرانس داشتم و سخنرانی اولم  در فصول قبل

صحبت به شما گفتم روز بعد باید بار دیگر  .ه بود اشاره کردمخوب پیش نرفت

مسرم تلفنی هبا  .به اتاقم رفتم بسیار بر آشفته بودموقتی می کردم و 

صحبت کردم و از او خواستم که به افرادي بگوید برایم دعا کنند تا در 

عجیبی از  پیغامآن شب  .با خداوند داشتم پیروز شوم آن روزکشمکشی که 

نی او را به دریافت کردم که من مسئولیت شباجوانان  یکی از کارکنان گروه

در  صمکارم به من گفت که آن شخهوقتی به خانه رفتم آن . عهده داشتم

احساس  رااحساس بار سنگینی براي دعا  وشب از خواب برمی خیزد  ۀمیان

 امفکر کرده بود که من با وسوسه شدید جنسی روبرو شده او . می کند

خوبی پیش  هموعظه روز بعد من ب .ن با صداقت براي من دعا می کندیبنابرا
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این مطلب بود که همکار عزیز من در  که مرا شاد می ساخت هآنچ .می رود

چنین شادي غیر قابل . بوددعا کرده  من و برايبود طول شب بیدار شده 

   .او متحمل شده بودم هی است که به خاطر تعهد نسبت برنجمقایسه با آن 

باقی می ماند اما تعهد باعث  شرایط سخت گاهی براي مدتی طوالنی

ین بار من دچن. دهیم همی شود بدون آنکه تسلیم شویم به مداومت ادام

در ذهنم  رااستعفا نامه خود را بر برگه اي نوشتم و بارهاي بیشتري آن 

را به گروهی که  م آن نامهزادي نکردم که بتوانآاما هرگز احساس  .نگاشتم

 یانم از آن حقیقتتوزیرا می دانم که نمی . دهم ارائهبا آن ها کار می کنم 

می دانم که باید تا . با این گرو باقی بمانم را انکار کنم تاکه خدا مرا خوانده 

  . است در این گروه باقی بمانمزمانی که برایم به طور واضح آشکار نشده 

این گروه  رین جنبه هاي حضور من درت امسال یکی از سخت تصادفاً 

چالش هایی که این گروه با آن روبرو بود . مرا آزاد می دادکه آشکار شد 

آنقدر زیاد بود که من نمی توانستم وقت کافی براي مطالعه به عنوان یک 

گی مفرطی که داشتم به تمیان خس. معلم کتاب مقدس را داشته باشم

می دانم که دعا بهترین مطالعات خود ادامه دادم و بهاي آن را پرداختم اما 

  .ماده شدن براي یک تعلیم کتاب مقدسی استاي آروش بر

گروه این داستانی که براي شما باز گو کردم نشان دهنده آن است که  

که افرادي براي من دعا است و آن این  است به من هدیه بزرگی بخشید

 را بهحتی با وجود این که من به سختی می توانستم زمانی . می کنند

و بهترین جمالت جالل  نیهیجان انگیزتر براي من .اختصاص دهممطالعه 

    .وجود داردخدمات مسیحی که بر کاغذ نگاشته شده اند در دوم قرنتیان 
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. رنجی شدید نهفته بود شدر پشت پرده ابراز شادي پولس از خدمات 

. او گشته بودبه سیب آپولس از سوي قرنتیان طرد شده بود و این باعث 

او داند مردم چه واکنشی نسبت به نامه اي اشتیاق او از اینکه می خواست ب

نمی توانم  ": نشان می دهده در این جمالت دیده می شود که می گوید 

آن شخصی که نامه را به قرنتیان رسانده " . ..م صبر کند تا تیتوس را ببین

  . بود

                                          پس چون براي بشارت انجیلِ مسیح به تْروآس رفتم، دریافتم « 

                                            اما باز . که خداوند در آنجا دري بزرگ به روي من گشوده است

                                         پس با اهالی آنجا . آرام نداشتم زیرا برادر خود تیتوس را نیافتم

  - 13 – 12:  2دوم قرنتیان   - »  .به مقدونیه رفتموداع کرده، 

را در اینجا  اما پولس آن .ر خوش نزد او باز می گرددبتیتوس با خ هبل

. شروع به تفکر درباره جالل خدماتش می کند هراب او به یک .ذکر نمی کند

  . گونه آغاز می کند را این شجمالتو 

                                     مسیح، در موکب ظفر خوداما خدا را سپاس که همواره ما را در « 

                                      .پراکَنَد برَد و رایحۀ خوش شناخت او را به وسیلۀ ما در همه جا می می

                                                        زیرا براي خدا رایحۀ خوش مسیح هستیم، چه در 

                                                        یافتگان و چه در میان میان نجات

  - 15 – 14:  2دوم قرنتیان   -» .شوندگان هالك

او  5 - 2:  7ادامه پیدا می کند و در  1:  7تا  14:  2مالت او از أت

که در قلبش نسبت به قرنتیان داشت و شادي که آن ها به همراه  محبتی

  . برایش ایجاد کرده بودند را ذکر می کند رنج
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                                     ایم، در حق کسی بدي روا نداشته. ما را در دل خود جاي دهید« 

                               این را  .ایم جویی نکرده ایم و از کسی بهره کسی را فاسد نساخته

                                            پیشتر به شما گفتم که چنان . گویم تا محکومتان کنم نمی

                               من  .ایم با شما بمیریم و با شما زیست کنیم در دل ما جاي دارید که آماده

                                         گویم، و به شما بسی فخر پرده با شما سخن ب توانم بی می

                                                  رغم همۀ سختیها، شادي  ام، و به بسیار دلگرم شده. کنم می

                                           زیرا هنگامی که به مقدونیه رسیدیم،  .مرا حد و مرزي نیست

                                                 این تنِ ما آسایش نیافت، بلکه از هر سو در زحمت بودیم

                                                                                  در برون جدالها داشتیم،  -

 -  5 – 2:  7دوم قرنتیان  -» .و در درون ترسها

      تنها پس از خواندن این قسمت است که پاسخ سئوال پولس را  

سئوالی که در باره اخباري که تیتوس در مورد جواب نامه پولس  .میمی بین

  . داشت را بیان می کردبه همراه در قرنتیان 

                                     بخشد، با آمدن تیتوس  اما خدایی که افسردگان را دلگرمی می « 

                                               و ما نه تنها از آمدن او، بلکه به واسطۀ   .ما را دلگرم ساخت

                                             او از اشتیاق . آن دلگرمی که از شما یافته بود، دلگرم شدیم

                                           من، و اندوه عمیقتان، و غیرتی که نسبت به منشما به دیدار 

                                                           دارید، خبر آورد، که این بیش از پیش مرا 

  - 7- 6:  7دوم قرنتیان  - » .شادمان ساخت

می تواند عمیقی است که ي ادي شتجربۀ دوم قرنتیان نمونه خوبی از 

به خاطر تعهد عمیق مان نسبت به مردم براي ما حاصل می شود و در این 
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     را جبران  رنجشادي آن  اما عمیقی نیز وجود خواهد داشت رنجصورت 

  .می کند

شان ندارند در  را در زندگیآن افرادي که شادي حاصل از تعهد عمیق  

است که در  شادي يو آن  مانده اندلذت زندگی محروم  ینواقع از بزرگتر

وجود دارد و اینکه ما می دانیم همسرمان چیزهاي زیادي  زناشوئیرابطه 

براي زادي آحساس دوست داشته شدن و ا. رد که می تواند ما را اذیت کنددا

خود را در اختیار فردي از لحاظ احساسی و فیزیکی  اینکه می توانیم کامالً

  .ت به او متعهد هستیم بگذاریمکه نسب

براي همین است که تعهد یکی از کلید هاي اصلی رابطه شاد جنسی  

در کتاب خود به نام مشاوره قبل از  66ایچ نورمان رایت  .در بین زوجین است

ازدواج درباره زوجی سخن می گوید که یک روز نزد او براي مشاوره پیش از 

او از آن خواهر . آن خانم چقدر شاد استاو می بینید که ازدواج می آیند و 

او می گوید که سه روز قبل نامزدش  هستی وشاد این قدر می پرسد که چرا 

نشان    غیر عادي  از خود رفتاري يلجبازرفتار بدي با او داشته زیرا او با 

گفت که با وجود می بد رفتاري کرده بود اما او  با او واقعاً شنامزد .می دهد

که  هخود این احساس را داشتز در با هانجام داد نامزدشتمام کارهایی که 

  .داو را دوست دار واقعاً

 اگرشوم که حتی  هاین براي من تائیدي بود تا متوج" : رایت می گوید 

در خود این او شود اما هنوز  نیزاو تبدیل به فردي بسیار غیر قابل کنترل 

همین حقیقت باعث ایجاد شادي . محبت خواهد کردو را که ا دارداطمینان 

   " .عمیقی در او شده بود
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اي از شخصی دریافت کردم که هر روز صبح براي صرف  نامه اخیراً

ان صوص بیمارهمسر او در یک آسایشاه مخ .صبحانه نزد همسرش می رود

و دکتر احساس می کند او وقت دکتر داشت  یک روز .بستري بود يالزایمر

آن مرد  ؟ دلیلش چیستمی پرسد که ن از مرد پیر یبنابرا. ه او عجله داردک

دکتر به او می گوید  .می گوید که باید برود و با همسرش صبحانه بخورد

  آن مرد به دکتر  .می کندد و وقت مالقاتش را تمام یباید عجله کن! خب 

را مسال است که  5 اودیر کنم زیرا هم می گوید اشکالی ندارد که کمی 

جا می روي  دکتر از او می پرسد تو هنوز هر روز صبح به آن. نمی شناسد

او " : مرد پیر لبخند می زند و می گوید  ؟حتی با اینکه او تو را نمی شناسد

  " . مرا نمی شناسد ولی من هنوز او را می شناسم

   همسري که . بسیار زیبایی در عمق چنین تعهدي نهفته استنکتۀ 

به خاطر عشق ورزیدن به او ي نمی تواند پاسخی دهد هنوز هم شادي 

امع امروز روابط سطحی است که مردم ویکی از مشخصه هاي ج. وجود دارد

به راحتی آن را ترك می کنند و همین باعث شده که افراد در عمق 

آن ها از اینکه خود را به طور . بکنند یوجودشان احساس عدم امنیت عمیق

پا  رابطۀ آن ها ممکن استاز این که  .بسپارند می ترسند یه روابطکامل ب

ترس هایی داشته  مسیحیان نیز ممکن است چنین. نماند می هراسندبرجا 

زیرا ما می دانیم که مهمترین  را فلج نمی کند چنین ترس هایی ما .باشند

 رابطه در زندگی ما با شبان نیکوئی است که ما را آنقدر دوست داشته که

با افرادي  مان ما نیز ممکن است در زندگی هبل. براي ما جانش را داده است

توجه و محبت شبان  چونما را ترك کنند ولی روبرو شویم که زمانی 

  با چنین احساس امنیتی است که  داریم پس همان را هموار نیکوي جان

   .بکنیم یمی توانیم ریسک کرده و خود را وقف افراد و اصول اخالقی خاص
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افرادي در حکم هواي تازه  چنینبراي دنیا و روابط زودگذر و سطحی 

تا چنین دیدگاهی است که می تواند به ما کمک کند . براي تنفس هستند

. حاصل از تعهد را در دنیاي امروز پیدا کنیم احساس امنیت و شاديِبتوانیم 

یري گه ادن در مقابل طالق همتچنین تعهدي است که می تواند کلید ایس

زمانی که به  .ثیر خود قرار داده استأباشد که امروزه جهان ما را تحت ت

اتی که براي شان بهایی دارد چه جاللی در پس تعهدمردم نشان می دهیم 

زندگی کلیسایی و دوستان مان به کار و نهفته است و بتوانیم آن را در حرفه 

 در زندگیعهد گیریم در آن زمان است که می توانیم به بازگشت احساس ت

موخت که آافتد مردم خواهند یوقتی که این اتقاق ب. مسیحیان کمک کنیم

  .این تعهد را در زندگی زناشویی خود نیز داشته باشند

  

                                   من بنا بر مأموریتی که خدا به من سپرد، خادم کلیسا گشتم، « 

                                  یعنی آن راز را که طی اعصار  کنم،خدا را به کمال به شما بیان تا کالم 

                                        و نسلهاي متمادي پنهان نگاه داشته شده بود، اما اکنون بر

                                     خدا چنین اراده فرمود که بر ایشان .مقدسین او آشکار شده است

                                             آشکار سازد که این راز از چه جالل عظیمی در میان 

                                                          غیریهودیان برخوردار است، رازي که همانا مسیح در

                                         کنیم، و ما او را وعظ می.شماست، که امید جالل است 

                                      آموزیم، تا همه را دهیم و با کمال حکمت می هر کس را هشدار می

                                                 از این روست که من زحمت . کامل در مسیح حاضر سازیم

                                                   کند،  ومندانه عمل میکشم و با نیروي او که در من نیر می

  -  29 – 25:  1کولسیان  - » .به مجاهده مشغولم
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  خادمین کلیسا
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  بیست و دومفصل 

  نخادمین و ناظری

  

من براي . آمریکا می نویسمروز پس از بازگشت از  5من این بخش را 

دعوت   Large Urbana Student Missions مجمع سخن رانی در

 .بخش از کتاب مقدس را تفسیر می کردم 4باید در آن جا . بودم شده 

به عنوان یک  .تبدیل شدن از یک سخنران به یک رهبر کار سختی است

هستم که استعداد تعلیم خود را به کار  خنران من همانند یک ستاره سینماس

به عنوان یک اما می گیرم و کاري را که بسیار دوست دارم انجام می دهم 

براي مسیح هستم که به عنوان یک  نرهبر من در واقع خادم گروه جوانا

به عنوان یک خادم من باید وقف خدمت . کار می کنم هخادم در یک خانواد

  . را بر آورده سازمها  احتیاجات آن نحوو به بهترین به آن ها شوم 

این . براي مطالعه و نوشتن پیدا کنم یباید بجنگم تا بتوانم زمان مناسب

م به خاطر اینکه آن ه. استشب نوشته شده  45:  10پاراگراف در ساعت 

من با خود قصد کرده بودم که هر طور شده امشب قبل از رفتن به 

روزم را نصف روز دیرتر از اینکه امروز  حتی با. خواب آن را تمام کنمرخت

   .آنچه برنامه ریزي کرد بودم شروع کردم

طور که گفتم تبدیل شدن از یک سخنران به یک رهبر یک  همان

امروز به خاطر اینکه از پیدا کردن وقت . استو طاقت فرسا سخت  فرایند

تصمیم . دچار نا امیدي گشتمبراي مطالعه و نوشتن ناتوان ماندم ی مناسب
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که هم اکنون کتابی . گرفتم که الگو و زمان دعاي روزانه خود را تغییر دهم

  . نام دارد 67یس ورفول سآن را به عنوان مطالعه شخصی در دست دارم  

عنوان آن حرکت از مسیحیت خود محور و تبدیل شدن به یک خادم 

 68تاننگ یانگ انویسنده این کتاب شبان و روانشناس سی .تمام عیار است

انگ یدکتر  .خداوند با قوت از طریق این کتاب با من سخن گفت. است

ثیر الگوهاي سکوالر أچگونه کلیسا تحت تامروزة ریح می کند که شت

او اما  تندسها مفید هالبته بسیاري از این مدل  .می شودت و رهبري یمدیر

به طور خاص از این  در مسیحیت می گوید که یکی از زمینه هایی که ما

   .بزرگی است مفهوم درك ما از زمینه داریمتفاوت الگوها 

بزرگ بودن یعنی خدمت  .در کتاب مقدس بزرگی در خادم بودن است

البته من در ابتداي این کتاب الهیاتم را در این  .قوم اوبه خداوند و خدمت 

یک آن را موخت آنچه که من امروز آمن  هکتاب ب ایناو در  .مذکر کرد باره

بنابراین  .ثابت خواهد شد که چیز نیکوئی بوده است دانم بعداً مشکل می

  .دلیلی ندارد که نا امید شوم

ان بعد از اینکه پولس می گوید که چه رنج هایی براي یدر متن کولس 

 او این رابطه را با .تشریح می کندنیز را کلیسا کشیده رابطه اش با کلیسا 

  . ژه ها به تصویر می کشدااین و

                               من بنا بر مأموریتی که خدا به من سپرد، خادم کلیسا گشتم، تا کالم« 

  -  25:  1کولسیان   - » . خدا را به کمال به شما بیان کنم
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از . است diakonosترجمه شده » خادم «   ESVواژه اي که در ترجمه 

    ترجمه هزاره نودر  .را در گرفته ایم» شماس « یعنی  deaconاین واژه 

بیان  بهتراست که به نظر من معناي این واژه را  ترجمه شده»  خدمتکار« 

 انجامکه مشغول  شخصی اشاره می کنداین واژ به طور کلی به  .می کند

این واژ اغلب براي . کاریست که در آن کار به کس دیگري کمک می کند

در واقع پولس  .خدمت می کردند استفاده می شدغذا خادمینی که بر سر میز 

جاي  .استفاده کرد تا بگوید او خود را وقف رفاه کلیسا کرده است هاز این واژ

 ، است doulousواژه قویتري استفاده می کند و آن واژه از پولس  يدیگر

که به معناي برده یا غالم می باشد تا وقف و سرسپردگی خود را به کلیسا 

  : او می گوید .نشان دهد

                                       کنیم، بلکه عیسی مسیح را به زیرا ما خود را موعظه نمی « 

                                     خاطر عیسی، و آن کنیم، و از خود تنها به عنوان خداوند موعظه می

  -  5:  4دوم قرنتیان  -»  .گوییم هم فقط به عنوان خادم شما سخن می

  

                                     اي بیشتر زیرا با اینکه از همه آزادم، خود را غالم همه ساختم تا عده« 

  - 19:  9اول قرنتیان  -»  .را دریابم

  

معرفی خود به عنوان خادم کلیسا می گوید که این پولس پس از 

من بنا بر مأموریتی که خدا به من سپرد، خادم کلیسا  « خدمت از طریقِ

)  25:  1کولسیان ( »  .گشتم، تا کالم خدا را به کمال به شما بیان کنم

در (  موریت ترجمه شدهأاي که در ترجمه هزاره نو مه انجام می شود واژ

اقتدار و وظیفه  ،معناي مسئولیت هو این ب) .ی نظارت استترجمه تحت الفظ
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این واژه نه تنها ما را به یاد  .می شوداي است که به خادمی امین سپرده 

خادم بودن ما می اندازد بلکه به ما یادآوري می کند که فرصت مغتنمی در 

صورت اختیار ما قرار گرفته و اعتماد مقدسی نسبت به ما از سوي آسمان 

در کتاب مقدس وجود دارد تا به این باور برسیم  بسیاريیات آ. گرفته است

 ماکه به ندگی خاص براي نظارتی برخوردار هستیم خوااز که همه مسیحیان 

  .سپرده شده است

اما ما به طور خاص  ممکن است این خدمت سخت و طافت فرسا باشد 

طور که پولس  ا همانماموریت داریم که ماموران پادشاه پادشاهان باشیم و ی

این حقیقت را زمانی )  20:  5دوم قرنتیان (  .باشیمید سفیران مسیح ومی گ

براي . سفیر انگلستان شدم راياي ب که مجبور به نوشتن نامه فهمیدم

 .دریافت ویزایی که از انگلستان منتظرش بودم به مشکل برخورد کرده بودم

مان زمان که داشتم پیغام خود را ه .او را عالی جناب خطاب کردمدر نامه ام 

با . به متنی برخوردم که پولس خود را سفیر مسیح می خواند ممی کرد هآماد

من در اینجا سفیر ملکه انگلستان را عالی جناب می خوانم و  ": گفتم خود 

وظیفه بنابراین  این فکر مرا تکان داد. هستم پادشاهانمن خود سفیر پادشاه 

  )  25:  1کولسیان (  .شده بود این بود که به پولس سپرده اي

در این دوران پست مدرن این چالش بسیار بزرگی است زیرا مردم  

التبه این  .عالقه اي از خود نشان نمی دهندحقایق این چنینی دیگر در مورد 

 9 هازه دهید به صورت سادجا .این کتاب است خارج از حیطۀاز موضوع 

 هستندایی هکارها این . که ما با آن ها روبرو هستیم را بیان کنم وظیفه اي

رهبران  ،معلمان کانون شادي ،مادر ،تمام مسیحیان به عنوان پدراز که 
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ما باید کالم خداوند را به طریقی  .ان انتظار می رودنو شبا کوچکگروهاي 

  : انتقال دهیم که 

 .صحیح باشد .1

 .متقاعد کننده باشد .2

 .قابل درك باشد .3

 .مطابق با شرایط امروز باشد .4

 .جذاب باشد .5

 .در ذهن ها باقی بماند .6

 .کار بردي باشد .7

 .قابل فهم باشد .8

  . تحت مسح روح القدس اعالم شود .9

  

اختیار به ما غالمان و ناظرین این فرصت و  ،بنابراین به عنوان خادمین

 ما همچنین. داد شده که به مردمی که خداوند ما را فرا خوانده خدمت کنیم

خداوند براي این افراد با بهترین نقشه خداوند  ۀایمان داریم که بهترین نقش

فکر نکنیم  گونهمیشه این هممکن است  و هم گره خورده است هبراي ما ب

  .که خدمت به این افراد براي ما بهترین است

مجبور می شوم که برنامه هاي شخصیم را تغییر دهم و الویت  غالباً 

ا هزیرا مجبورم نیازهاي افرادي که به آن .بگذارم کنار راهاي شخصیم 

متوجه  طول کشید تاها  در واقع سال. در الویت قرار دهم راخدمت می کنم 

این موضوع شدم که با وجود این حقیقت که آنچه زمانی فداکاري بزرگی به 

هایم کتاب یکی از در  .نظر می رسید در واقع براي من نیز بهترین بوده است
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م که خادم بودن به عنوان ه اتشریح کرد »خدمت مسیح محور « به نام 

  . استناد کرده ام 15:  5افسسیان  بهشوهر به چه معنا است و 

  

                                   گونه که مسیح نیز کلیسا اي شوهران، زنان خود را محبت کنید، آن« 

                                                                را محبت کرد و جان خویش را فداي آن 

  - 25:  5افسسیان  -» نمود،

  

:      هند گفتخوا خواهراندر این کتاب چنین نوشته ام که بسیاري از 

من واقعا نمی خواهم شوهرم براي من بمیرد فقط بهش بگوید که با من " 

او زمانی که خسته از کار برمی گردد چنان اخالقش بد است  .صحبت کند

وقتی با او سخن می گویم  و که حتی یک کلمه با من حرف نمی زند

چنین همسري از لحاظ فیزیکی خسته است و از لحاظ " . عصبانی می شود

زیرا روز سختی را پشت سر گذاشته و از کار افتاده تلقی می شود عاطفی 

که با شما سخن بگوید و از آن  باشدن است بکند این آخرین کاري که ممک

بسیار دوست دارد ترجیح می دهد بمیرد ولی ساکت  که همسرش را جایی

تجربۀ براي او در آن زمان صحبت کردن .بماند تا اینکه با او سخن بگوید

   .مرگ است اي شبیۀ

ي از ما درباره عطایا باعث شده که بسیار افراط گرایانۀسفانه تعالیم أمت

گفتیم  مانطور که قبالًه. در غرب مخصوصاً .افراد خود را بسیار خاص بدانند

 .زمان خود را صرف استفاده از عطایاي خود می کنند برخی از افراد بیشترِ

ال یک واعظ متبحر ممکن به عنوان مث .ر در آن موفق هستنداکاري که بسی

اعضاي کلیسا نکند و به خادمین کلیسا با مان زیادي را صرف مالقات است ز

نین تخصص گرائی این است که چ ۀنتیج بنابراین. نشان ندهدتوجه زیادي 
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ثیر گذاري أاما ت. حاصل می شودنتیجه بسیار خوبی در تنها در یک قسمت 

       ار کمتر از آن چیزي باشد که از او انتظار یشخص ممکن است بس آن

  . می رود

ثیر مثبت افراد قرار أبیشتر احتیاج دارند که تحت تخیلی امروزه مردم 

خود و مهارت هاي ها تکنیک آن باشند که ما چگونه بگیرند تا اینکه شاهد 

باید حاضر باشیم از چیزهایی محروم شویم تا در . را به نمایش بگذاریم

امر ثیر گذاري الزم است ایجاد شود و این أعمقی که براي ت وجودمان آن

  .در میان حاصل می شود همسیح تجسم یافتکردن همچون ی زندگبوسیلۀ 

به مردم توجه و محبت نشان که خود در حالی ما باید در سبک زندگی  

را  همه زمانِ خودما نباید . اده کنیمفدهیم در آن شرایط از عطایاي خود است

 مشاغل براياین حقیقت . صرف کنیماستعداد هایمان  فقط براي استفاده از 

اطالعات از طریق تحقیق و ابزارهاي کسب امروزه . صدق می کنددیگر نیز 

آن طوري حاصل شده  امکان پذیر است اما نتایجبه راحتی الکترونیکی 

این  .ثیر آن قرار بگیرندأو یا تحت ت ببرندنیست که مردم بتوانند از آن سود 

 .شودمی تواند باعث اشتباهات بزرگ استراتژیک در حرفه هاي مختلف 

بدون در نظر گرفتن کامل فاکتورهاي فرهنگی که می تواند بر اخالق چون 

نمی تواند نتایج  گرفته می شودکه ثیر بگذارد تصمیماتی أو رفتار افراد ت

   .مطلبوب به بار آورد

افراد احتیاج دارند که به مردم آن فرهنگ  حصول نتایج خوببراي 

 کلیسا در تاریخ نام سرشناس رهبرانی که به عنوان رهبران. نزدیک شوند

شان ذکر شده آنانی هستند که در مشارکت و خدمت مردمی و محلی 

دي بود که بر آگوستین فر. و در مورد آن نوشتندکسب کرده  یتجربیات

 اززیرا این خدمت رویاي او را  .خالف میل خود وارد خدمت شبانی شد
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. بست روبرو می کردبا بن دعا و تعلیم  ،طالعهبراي مرام آ داشتن زندگی

پولس در  دجاناتان ادواردز و جان وسلی همگی مانن ،جان کالون ،مارتین لوتر

که کالون یک متفکر با  می دانیم. مردم فعال بودند در بینمحلی خدمات 

او  .ما وقتی که این متن را در مورد او خواندم غافلگیر شدمبود ااستعدادي 

ه سوي تمام افرادي که در پی درب خانه اش ب .بسیار کم می خوابید

 .بود با خبرمسائل مختلف کلیسا و ایالتش  از او دائماً .نمایی بودند باز بودهرا

  الی شهرش را هاو تقریبا تمامی ا. به بیماران و محرومین سر می زد دائماً

  .می شناخت

ز زمان رسیدنم به این جا تنها به ا ": نویسدبار کالون چنین می  یک 

ساعت تنها بمانم بدون اینکه شخصی بیاد و  دویاد دارم که تنها توانستم 

ادي که تحصیالت خود را مدارج باال به پایان ربسیاري از اف" . مزاحمم شود

سختی هاي رویارویی با  برايمیرسانند و به سریالنکا باز می گردند خود را 

یند و به دنبال بهترین آآن ها می . ه نمی کننددم آمادبین مرخادم بودن در 

 ه    ها هنوز آماد آن .آماده مردن نیستندها آن . بسته پیشنهادي می گردند

  . خواهد افتاد اهدیر یا زود براي آن  هاتفاقی ک. نا امید شدن نیستند

ا در قالب هکه تن دارددرك آن ها از محقق شدن رویا تعریفی دنیوي  

شان  هاي و استعداد چگونه می توانند از بهترین توانایی ها آن هااین که 

می توانند بهترین خادم براي  هو نه اینکه چگونتعریف می شود استفاده کنند 

 .برخی از آن ها پس از مدتی کشور را ترك می کنند. قومش باشند وخداوند 

 بابرخی دیگر تبدیل به مشاورانی می شوند که تنها تجربیات خود را افراد 

ها ارتباطی تنگاتنگ ایجاد کنند و مانند  میان می گذارند بدون اینکه با آن

برخی دیگر سازمان خود را . دارندمردم مشارکت نبا مسیح تجسم یافته 

د عالقه خود جائی که می توانند تعاریفی که از شغل مور .تأسیس می کنند
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ها بدون  همه آن .رزو هاي خود را بر آورده سازندآو  کنند عملیدارند را 

هیچ . بگذارند به کار خود ادامه می دهند دیگرانثیر عمیقی بر أآنکه بتوانند ت

راه فراري وجود ندارد ما نمی توانیم در خدمات خود موثر باشیم مگر اینکه 

  . بخواهیم خادم باشیم
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  بیست و سومفصل 

  .خادم بودن ریشه در فیض دارد

  

خادم بودن می شوند و معناي متوجه ارزش رفته رفته ي از افراد ربسیا

ظاهر یک خادم تمام عیار  ب عنوانواقعاً وقتی می خواهند که این افراد  اما

   آن ها به سختی کار . شوند دربارة نقش خود دچار غم و اندوه می گردند

بسیار فروتن  آن ها ظاهراً. هستند از درون تلخ و عصبانیمی کنند اما 

شکار می شود و زمانی خود شان آ آن ها در احساسات باطنهستند اما گاهی 

من . باره از موضوعی خشمگین می گردند را نمایان می سازد که به یک

زه اجا. که خادم بودن آن ها ریشه در فیض نداردعلت آن است ایمان دارم 

 مبدون فیض را براي شما تشریح کنو یا خدمت دهید سه نشانه خادم بودن 

سپس بگویم که چگونه فیض می تواند به ما کمک کند تا از چنین صفاتی 

  . دوري کنیم

  

  رنجش

از درون دچار رنجشی بسیاري از افرادي که فعاالنه خدمت می کنند 

 استفاده کردهؤها سیرا احساس می کنند دیگران از آن عمیق می گردند ز

گوئی افراد  .توجه نمی کند هاآنها سخت کار می کنند اما کسی به آن  .اند

زندگی  افراد ارشد . می دانندو وظیفه آن هاآن ها را فرض مسلم عمل کرد 

پر مشغله خود را دارند و از خادمین وفادار خود استفاده می کنند بدون اینکه 

ارزش گذاري د نوقف تمام عیار آن ها را از طریق خدمتی که ارائه می ده

 ازقرار می گیرد به طریقی  ارشدمانی که مانعی بر سر راه افراد زتی ح. کنند

این . ن ها می شودود که باعث رنجش آشمی  بازخواستاین خادمین 

  قراراستفاده ؤس موردرفتارهایی احساس می کنند  خادمین وفادار بعد از چنین
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یادآوري کنم که باید  نکته اي رااولین . ی نداردارزش اه و کار آنگرفته اند 

ست و خداوند بسیار مهم ا برايدر پشت پرده  هکه خدمت وفاداراناین است 

      نند که گوئی متوجه چنین خدماتی طوري رفتار می کاگر افراد ارشد 

     در اجتماع ما که حول محور مدیا و بازرگانی. نمی شوند دچار اشتباهند

زیرا در چنین جامعه اي . پشت پرده بسیار سخت است می گردد خدمت در

  افرادي که در مجامع عمومی ظاهر . ظواهر نقش مهمی را ایفا می کنند

نند که مهم نیستند و رهبران باید هر ساس کحنمی شوند ممکن است ا

و  قدردانیبه خوبی  صحنهچنین افرادي در پشت تا به کاري را انجام دهند 

  . توجه شود

ما اگر بخواهیم که کتاب مقدسی سخن بگوئیم تمام آنچه براي خداوند 

دوم ( .انجام می دهیم از طریق فیض و رحمت او به ما سپرده شده است

 در ملکوت خداي ه عنوان خادمینی که مشغول کار ما ب ) 1: 4قرنتیان 

. احترام و تشویق باشیم آسمان ها هستیم شایسته آن نیستیم که منتظر

شده  هسپرد براي مسئولیت هایی که به مااست که  به گونه ايما  زندگی

 هبنابراین هر چیزي که به ما داده می شود یک جایز. واجد شرایط نیستیم

 زمانی که ما متوجه این حقیقت شویم از خداوند تشکر خواهیم کرد که . است

  .ما ار به کار بگیردبرگزیده تا ما را 

این موضوع باعث می شود که نا امیدي ناشی از عدم توجه دیگران به  

به خدمت و وقتی  طبیعی استي چنین نا امیدي  .مان رنگ ببازددما در وجو

انونی براي ق قحکه جایزه است می فهمیم که مان این گونه می نگریم 

   : گوید چنین می  در رساله اول قرنتیانپولس . خشمگین شدن را نداریم

  

رایگان بشارت  توانم داشته باشم؟ تنها اینکه انجیل را به در این حالت، چه پاداشی می« 

  - 18: 9اول قرنتیان  - » دهم و از حق خود در آن بهره برنگیرم
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پاداش او همان فرصت استثنایی است که به او عطا شده تا بتواند 

کار خداوند آنقدر .هیچ پاداش زمینی دیگري نیست منتظرِموعظه کند و او 

نیز امري شگفت  و مزایا عظیم است که حتی مشارکت در آن بدون حقوق 

است که پولس در آن مشارکت داشت بدون  این همان کاري(  .انگیز است

است که پولس در این جا  موضوعیاین همان .) قوقی دریافت کنداینکه ح

از  69روبرت کین .لیاقتش را ندارداو می گوید احترام بزرگی است که 

این نقل قول  .می کندشخصی که هنري خطابش می کند نقل قولی را بیان 

من شش روز گدائی خواهم کرد تا بتوانم روز هفتم " : چنین می گوید 

  " . موعظه کنم

خدماتی که ما انجام می دهیم در واقع فوران فیضی است که به سوي 

این نکته مهمی است که نه آن کاري که ما براي خداوند و ما جاري شده 

که خداوند براي ما انجام داده مهم است این  انجام می دهیم بلکه کاري

مان را  اگر ما وجود هر روزه فیض در زندگی .کلید شادي در زندگی است

حسِ تنم شمرده و نگاه نکینم که آیا کسی متوجه خدمات می شود یا نه مغ

برادر بزرگ پسر گمشده این . تجربه خواهیم کردشادي بی نظیري را 

  لــــعم کوچکش برادر برايفیضی که  نسبت بهموضوع را نمی دانست او 

   . او به پدرش اعتراض کرد. خشمگین شد می کرد 

   

                         اینک سالهاست تو را چون غالمان خدمت “: اما او در جواب پدر گفت« 

                                  اي اما تو هرگز حتی بزغاله. ام ام و هرگز از فرمانت سر نپیچیده کرده

  - 29:  15لوقا  - »  .به من ندادي تا با دوستانم ضیافتی به پا کنم
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من اسیر « از لحاظ لغوي به این معنا است » ام را خدمت کردهتو « 

طور که پولس می گوید او روح بندگی را داشت نه روح فرزند  همان» .بودم

یک عمر زمان الزم است تا جاللی که از )  15:  8رومیان ( . خواندگی را

فرزند خوانده شدن به عنوان پسران و دختران خداوند حاصل می شود را 

شادي ما بیشتر  معناي آن را عمیق تر درك می کنیمانی که زم. کنیمدرك 

متوجه این حقیقت می شویم که خداوند آنقدر نسبت به ما . و بیشتر می شود

توجه می خواهد نیکو بوده که به جاي آنکه خدمات ما را ارزش گذاري کند 

  . جلب می کند ش و تمرکز ما را بر شاد بودن به خاطر فیض

  

  آسیب

وجود بسیاري دلیل بزرگی دیگري که ممکن است خادمین غمگین 

زمانی که ما در هر . داشته باشند نا مهربانی ها و شدت عمل افراد است

 که احتمال آسیب دیدگی در آن کارمشارکت می کنیم باید بدانیم کاري 

وجود داشته  یافراد سرسخت شاید. کار می تواند فشار زا باشد. وجود دارد

به احتمال زیاد به ما ضربه خواهند زد و بدتر از آن زمانی خواهد  هکد نباش

برسند و سپس ما را دور اهداف بود که دیگران از ما استفاده کنند تا به 

اگر . بزنندآسیب به ما به خاطر حسادت و یا دلخوري  شایدبرخی . بیاندازند

هم تلخ  متمرکز صدماتی باشیم که دریافت کرده ایم باز سخت يپس از کار

        باره بسیار واضح سخن  کتاب مقدس در این. و غمگین خواهیم شد

   : می گوید

                                 حال، شریعت آمد تا نافرمانی افزون شود؛ اما جایی که گناه افزون « 

  – 20:  5رومیان  -» .نهایت افزونتر گردید شد، فیض بی

  

اما خداوند ما را فراتر از هر شرارت انسانی  کنندعمل ممکن است مردم بد 

  . محبت می کند
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                                            انجامد، زیرا محبت خدا و این امید به سرافکندگی ما نمی« 

                                                        القدس که به ما بخشیده شد، در دلهاي  توسط روح

  - 5:  5رومیان  -»  .ما ریخته شده است

تصویر را در ترجمه شده در واقع این » شده است  هریخت« واژه اي که 

     است که بر ما فرو  آبشاريمحبت خداوند مانند ما تداعی می کند که 

محبت الهی است و این محبت باالتر  گرانبها ترین گنج زندگی ما. می ریزد

    ن ما به افراد شریر این اجازه را یبنابرا .از هر شرارتی در این دنیا است

این افتخاري است . خود ببالند نمی دهیم که به خاطر ربودن شادي مان به

آنانی . البته نه با لیاقت خودمان یمکسب کنآن را  یممی توانهمگی ما که 

دچار آسیب می شوند تمام توان ا چشیده اند زمانی که که شادي خداوند ر

طور که پیشتر  همان. به کار می گیرندشادي شان را براي باز یافتن آن 

 و شکایات باشد اما نهایتاً هدیدیم نبرد ما با خداوند ممکن است شامل مرثی

می دهد و محبت از میان ابرهاي تاریک بر ما می تابد و خداوند ما را تسلی 

ثیر بیشتر محبت او أدیگر می چشیم می توانیم ت يرا بار زمانی که محبتش

  . بکار بگیریمرا در تصمیم گیري ها و رفتارمان نسبت به شرارت افراد 

 براي همین بسیار مهم است که اجازه دهیم فیض خداوند احساسات

و  دردناك حقایقروبرو شدن با  ممکن است براي .شفا دهدآسیب دیدة ما را 

باید در این مسیر از خود . فتار مردم با ما به کمک احتیاج داشته باشیمر

بتوانیم بگوئیم که محبت خداوند ما را شفا داده  مداومت نشان دهیم تا نهایتاً

  . است هو این شرارت را به چیزي نیکو تبدیل نمود

  

  

  خستگی مفرط

خدمت دارند خستگی مفرط  هات متداول افرادي که روحیییکی از تجرب

 28 فصلاین مشخصه به خودي خود اشتباه نیست و درباره آن در . است
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اما اگر به . می شدخسته  گاهاًمی دانیم که عیسی نیز  .سخن خواهیم گفت

براي خدمت به  یرود که نیرویتحلیل ژي ما راي برسیم که آنقدر ان هنقط

 . به درمان خواهیم داشت آن زمان است که احتیاجباشیم  دیگران نداشته

با تکیه بر حل این مشکل عمل نمودن بر اساس محبت خداوند است نه 

  . قوت خود

                                     زیرا محبت مسیح بر ما حکمفرماست، چون یقین داریم که یک« 

  – 14:  5دوم قرنتیان  - »  .تن به خاطر همه مرد، پس همه مردند

  

کنترل می کند  .بدان معنا است که فشار ما را محدود می کنداین فعل 

اما محبت مسیح که همان فیض او در ماست آن چیزي  .و محروم می سازد

  . ه خدمت ماستمحرکنیروي است که 

سال ها قبل جمله اي از یک واعظ معروف بابتیست در انگلستان شنیدم 

 ". اموش نمی کنمبود این جمله را هرگز فر 70دیکسون نام او فرانسیس

افرادي که  " .سخترین کار در دنیا انجام کار خداوند با توان انسانی است

آن ها  .راضی نیستندهرگز از کار خود  هستنداحساس عدم امنیت دچار 

زیرا  .شاد نیستند واقعاً هیچگاهسخت کار می کنند و باز هم کار می کنند و 

را در ارضاي احساس خشنودي ما داشته  جایگاهکار هرگز نمی تواند اولین 

نظر من دلیل اصلی فرسودگی عدم امنیتی است که به کار و تالش  هب .باشد

  . سخت می انجامد نه خود کار و تالش سخت

    : چنین گفت  خادمینیک بار به گروهی از  71ن مدوستم سوزان پرل

مسحش آن مانند شمعی در کار می سوزد و نه روغن هزمانی که خود فرد  "

  ". زمان است که خستگی مفرط اتفاق می افتد
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 عدم امنیتي که دچار احساس افراد عمل کرد ایج بدیکی از نت  

کاري  ۀدر رابطرضایت بسیاري  احساسها گاهی  این است که آن هستند

اگر رضایت کسب شده در رابطۀ کاري با  مخصوصاً. دارند تا با خانوادهخود 

که  فردي از جنس مخالف .جنس مخالف استصورت گیرد که از شخصی 

کم او نسبت به خانواده خود کم سختی کار کم به خاطر . نیست خادم همسر

نارضایتی و حس  ،شرایط سخت همین کارش باعث ایجادو توجهی می کند 

   .را باعث می گردد  از سوي خانوادهگی طرد شد

شان  تحمل طرد شدگی براي می کنندافرادي که احساس عدم امنیت 

  را دارد که او را  کسیدر دفتر کارش همین شخص  ، سخت استبسیار 

این فرد احساس  .می پذیرد و بر خالف همسرش او را تحسین می کند

و  که او را تحسین می کندکسب می کند از شخصی را  بیشتريرضایت 

ن یبنابرا. می شودن دو آ بینناسالم احساسی  ۀو رابطه آن ایجاد عالقه نتیج

یمان ی کافی از فیض خداوند در زندگکه میزانمطمئنم شویم ما همواره باید 

هیچ چیزي مانند اختصاص دادن زمانی مشخص با خداوند به . کندمی عمل 

زمانی که کالم او را می خوانیم و . کمک کندنمی تواند به ما این قسمت  در

 .خره ما استصکه خداوند م را تجربه می کنیعالی  یدعا می کنیم احساس

   :  ما متوجه می شویم

                                                                       خداي ازلی مخفیگاه توست،« 

                                                                     .و زیر تو بازوان جاودانی است

                                                                 برابر تو خواهد راند،او دشمن را از 

 -  27:  33تثنیه  -»  “.هالك کن“: و خواهد گفت

زمانی که چنین امنیتی را تجربه می کنیم تشنگی ما براي بدست 

از را خداوند ی که وقت تنهایی خود با آوردنش بیشتر می شود و حتی زمان

که مشتاق برقراري این ارتباط و  آسیب می بینیممی دهیم آنقدر دست 
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و تا زمانی که این تشنگی و اشتیاق  زمانی خاص به او می گردیماختصاص 

مزامیر تشنگی افراد وفادار به  .بر طرف نشود احساس رضایت نمی کنیم

  . ) را بخوانید 1: 66و  1:  44براي مثال ( خداوند را چنین تشریح می کند 

دیشب به اشتباه به جاي اینکه ساعت خود را براي زنگ زدن در صبح 

تر از خواب دیر براي همین. تنظیم کنم آنرا براي عصر تنظیم کرده بودم

بدون  خانه را ترك کردم و با عجله براي اینکه به مالقاتم برسم  بیدار شدم

زمانی عصر توانستم . باشم اینکه بتوانم وقتی براي دعاي صبحگاهیم داشته

روز بسیار پر او نیز . کردن زمان دعا هما همسرم نیز در. بگذرانمرا با خداوند 

 بهتر است به حضور خداوندکه  فکر کردیمهر دوي ما  .مشغله اي داشت

در زاحم ما شود برویم و بدون اینکه از زندگی پر مشغله مان چیزي م

  . حضورش احیا شویم

براي  سراغ موبایلم برمر دیگر باید اعتراف کنم که وسوسه می شدم با

   اشعیا موضوع عنوان شده در هنوز هم . را خاموش کردمسریع آن همین 

  .براي ما انسان ها صادق است 31:  40

  

                                                             کشند، اما آنان که براي خداوند انتظار می« 

                                                                                          نیروي تازه خواهند یافت

                                                              و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت؛

                                                                        خواهند دوید و خسته نخواهند شد؛

 -  31:  40اشعیا  - » . .خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید

شان  است که اشتیاق اینترین شرایط براي مسیحیان  یکی از خطرناك

از این مطلب را در زندگی برخی . براي بودن با خداوند را از دست بدهند

مانی که وقت کافی دارند آن وقت را با حتی ز .رهبران مسیحی نیز دیده ام

 .ا اشتیاق بودن با خداوند را از دست داده اندهآن . خداوند صرف نمی کنند
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که دیگر وقتی براي توقف و تنها  دارندشان عجله  آن ها آنقدر در زندگی

دهند که وقت آزاد خود را به تماشاي  ا ترجیح میهآن . ماندن ندارند

ایجاد ما از طریق توبه و . تلویزیون یا انجام کار دیگري اختصاص دهند

  .آزاد شویمتعهدي تازه نسبت به خداوند می توانیم از چنین شرایطی 

 باید جدي و خطرناك قلمداد کرد و  چنین شرایطی را می توان شرایط

این حقیقت که . صورت بگیرداقدامات الزم براي برطرف ساختن آن 

از مسیحیان بزرگی که وفادارانه به خداوند و کلیسا خدمت کرده اند ي رابسی

فرانسیس آسیس . متعجب سازدبودند نباید ما را نیز همچنین افراد دعا 

و او گاهی تنها در  می ماندها در حضور خداوند بود که ساعت  شخصی

ت که البته ممکن اس "! عیسی  " :حضور خداوند این واژه را تکرار می کرد

مانند مادر ترزا موافق نباشیم اما نمی توانیم  ما با الهیات برخی از راهبه ها

از دعا خدماتی که  .نادیده بگیریم  را آن ها انجام داده اند هخدمات عالی ک

مارتین لوتر جمله اي  .ریشه می گیردخداوند  و ماندن در حضور کردن

براي انجام دادن داشته  ياگر روزي کار بسیار" : معروف دارد که می گوید 

زیرا احتیاج دارد  .باشد او زمان بیشتري را براي حضور خداوند صرف می کند

  " . قوت کافی براي انجام همه این کارها را دریافت نماید

موعظه  هشتاد سالگیتا او  .جان وسلی بسیار فشرده بود روزانۀبرنامه  

     دعاهاي روزانه اش را دنبال  برنامۀ سرسختانه  می گویند او. می کرد

من در کار فرسوده  ": گفت را چنین جمله اي  اودر اواخر زندگیش  .می کند

باشد که ما این  " .شده ام اما خود کار باعث فرسودگی من نشده است

ت أنشخداوند خدمات ما از فیض اطمینان را در خود حاصل کنیم که تمامی 

  .می گیرد
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  فصل بیست و چهارم

  .ما ثروتمند هستیم

  

بهاي خادم بودن   دربارةبیشتر  به آن ها می پردازیممباحث آخري که 

آماد انجیل برکات فراوانی  خادمینکه براي  خواهیم دید فصولدر این . است

هرگز  زیرا جا عنوان کنیمهمین خوب است که این مبحث را  .شده است

ن اینکه با اطمینان بدانیم که در ونمی توانیم بهاي خدمات را بپردازیم بد

  . اي آن استهاین بها شادي و پاداشی وجود دارد که فراتر از ب پسِ

  

ّرس  

  . خود را چنین تشریح می کند خدمتپولس  25:  1ان یدر کولس

  

                                          من بنا بر مأموریتی که خدا به من سپرد، خادم کلیسا « 

  – 25:  1کولسیان  -»  گشتم، تا کالم خدا را به کمال به شما بیان کنم،

  

  : ادامه می دهد و سپس 

  

                                                یعنی آن راز را که طی اعصار و نسلهاي متمادي« 

                                                             پنهان نگاه داشته شده بود، اما اکنون بر مقدسین

  - 26:  1کولسیان  -:  .او آشکار شده است

  

که باید از  موضوعیمی دانیم یا اي ناشناخته  موضوعر را ما س معموالً

زمانی که در عهد  .رمان ها درموجود مانند اسرار . طریق جستجو پیدا شود

موردي اشاره     استفاده می شد اغلب به  mustsrionجدید واژه یونانی 
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ها  که از طریق ابزارهاي انسانی غیر قابل کشف و از دسترس انسان می کرد

در افسسیان  .داشتشکار شدنش بوسیله خداوند وجود آاما امکان بود مخفی 

  : پولس چنین می نویسد  3:  3

  

                                     مقصودم رازي است که از راه مکاشفه بر من معلوم گردید،  «

                                                             چنانکه تا به حال مختصري دربارة آن به

  – 3:  3افسسیان  –»  ام، شما نوشته

  

     در این جا را نیز ا دو واژه معنا دار دیگري مmustsrion  عالوه بر

آشکار  ،بی پرده« که به معناي  apokalupsisکه عبارتند از  بینیممی 

   .است» شناخته بودن « که به معناي  gnorizoاست و » شدن و مکاشفه 

اضح است آنچه که امروز نیاز دنیا است شنیدن مژده نجات است و و

. را به ما سپرده استاین مهم خداوند که تصمیماتش مصون از خطا است 

را     ب وجود داردهبی می گویند حقیقتی که در هر مذهن مذیاکثرت گرا

اما بنا بر آنچه در موردش . کردو تحقیق کشف  تجربهاز طریق  می توان

دیم در می یابیم که مسیحیان حقیقت را چیزي نمی دانند که کر صحبت

 پردهاز آن ست که خداوند حقیقت موضوعی اخود آن را کشف کرده اند بلکه 

  : پطرس این حقیقت را چنین بازگو می کند. است برداري کرده

  

                             کردند،  دقّت کَند و کاو می دربارة همین نجات، پیامبران به« 

                                   آنان  .گفتند پیامبرانی که از فیض مقرر براي شما سخن می

                                   کوشیدند دریابند هنگامی که روحِ مسیح در ایشان، از پیش بر می

                               چه شخصداد، به  رنجهاي مسیح و جاللِ پس از آن شهادت می

                                        بر ایشان آشکار شد که نه خویشتن .و کدامین زمان اشاره داشت

                                         گفتند کردند، آنگاه که از اموري سخن می بلکه شما را خدمت می

                                    شنوید، از آنان که به ران انجیل میاش از مبشّ که اکنون درباره
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                                      القدس که از آسمان فرستاده شده، شما را  واسطۀ روح

                                                               حتی فرشتگان نیز مشتاق  .دهند بشارت می

  -   12 – 10:  1اول پطرس   -»  .نظر کردن در این امورند

  

اما ما با تعهدي . بشارت کار ساده اي نیستفرهنگ موجود  بستردر 

      راسخ این کار را انجام می دهیم و پیغام خالق این خلقت را به مردم 

می رسد و  مردمبه داد در زمان هاي حاد بنابراین پیغام ما  .می رسانیم

ممکن است آن ها این حقیقت را نفهمند . گرددتبدیل به تنها امید آن ها می 

که تنها امید آن ها نجات توسط خداوند است و هر کاري را اما ما می دانیم 

حتی اگر آن ها این پیغام را . آن ها نیز متوجه این حقیقت شوند همی کنیم ک

که تنها این است که می تواند  رد کرده و به ما جفا رسانند ما می دانیم

  . شود آن هاباعث ایجاد احساس رضایت در عمق قلب 

این حقیقت که آن چه ما اعالمش می کنیم حقیقت کالم خداوند است 

 مخصوصاً .می کند یبه من در زمان هاي نا امیدي و خستگی کمک فراوان

من با بی میلی دفتر . زمانی که حس خوبی براي موعظه کردن ندارم

ثیر این أتحت ت یادداشت خود را باز می کنم و آن را مرور می کنم و فوراً

این حقیقت را اعالم کنم و این  استمی گیرم که من قرار  رحقیقت قرا

حقیقت به طور پر جاللی واقعیت دارد و این تنها امید مردم است که من 

به من براي لحظه اي حداقل خستگی و نا امیدي . آنها بازگو می کنم براي

  . سخن می گویم مو با اشتیاق درباره پیغام حاشیه می رود

  

  نعمت یافته 

داده و این راز را بیشتر تشریح  هادام این گونهکولسیان رسالۀ پولس در 

  :می کند
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                                                            خدا چنین اراده فرمود که بر ایشان آشکار « 

                                            این راز از چه جالل عظیمی در میان غیریهودیانسازد که 

                                                                        برخوردار است، رازي که همانا مسیح 

  -  27:  1کولسیان  -»  .شماست، که امید جالل است در

  

خداوند . ي وجود دارد و آن برگزیدگی این افراد استردر این جا س

چه چیزي را؟ این سر . ؟ به مقدسانبه چه کسانی آشکار کندبرگزیده تا 

؟ ما در این سوي آسمان دلیل این مطلب عمل کردهچرا او چنین . عظیم را

بزرگی است که به ما عطا  اما می دانیم که این افتخار .م فهمیدیرا نخواه

دقت کنید که  .نیز در پی دارد رامسئولیت عظیمی براي ما شده که البته 

غناي بی  - میراث غنی و پر جالل ". چگونه پولس به این راز اشاره می کند

دقت کنید که این تفکر که خود مژده نجات ثروت و ). جالل عظیم  -  قیاس

       سسیان فا (. تکرار شده است بار در افسسیان و کولسیان 5نعمت است 

   ) 2: 2 ؛ 27:  1کولسیان  - 16 ، 8: 3 ؛ 18:  1

از  ترداود نیز شریعت خداوند را چنین می خواند که برایش ارزشمند 

   .طالست

                                                              .و پایدار تا به ابد ترس خداوند طاهر است،« 

                                        از طال مرغوبتر است، .قوانین خداوند حق است،و به تمامی، عدل

 ».حتی از قطرات شانۀ عسل تر است حتی از زر بسیار خالص؛از شهد شیرین

   - 9،10:  19مزامیر  -

  

رفاه زمینی و موفقیت  ،سالمت جسمی یافتن برايخود را  توانافراد اگر 

خود را از درك معناي واقعی ثروت و فیض محروم  صرف کنندکارها  در

 .کالم خداوند و مژده نجات ارزشمند تر از همه این چیزها است. ساخته اند

ترین احتیاجات قلب ما را برطرف ساخته و تنها جایی  زیرا قادر است عمیق
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گی مهیج ترین نقشه درباره آن چه قرار است پس از این زنددرآن است که 

  . براي انسان رخ دهد نگاشته شده است

آمد و از صاحب در جمع کردن مالیات بود به خانه اي  مأمورفردي که 

من  :دادپاسخ آن مرد  .دیخانه پرسید که لیست دارایی هایش را به او بگو

 .رامشی دارم که فراتر از درك استآ. خانه اي در آسمان. حیات جاودان دارم

محبت الهی دارم که هرگز . از وصفش قاصر استدارم که زبان ي شادي 

. دارم یشاد و مطیع، فرزندان سالم. زن وفاداري دارم .ساقط نمی شود

. من تاج حیات را دارم .دارم شامگاهان سرودي بر لب .دارم يدوستان وفادار

و می گوید آقا شما بسیار ثروتمند هستید ات دفترش را می بندد مور مالیأم

  .دارید مشمول مالیات نمی شوداما آنچه شما 

. ثروت و نعماتی که داریم ببندیم رمان را ب ما هرگز نباید چشمان 

خود را از نعمت و رفاه واقعی محروم  ،گاهی افراد براي رسیدن به رفاه زمینی

آن ممکن است . آن ها زمانی براي صرف کردن با خداوند ندارند. می سازند

برسند اما در  ترقی اقتصادي واالترین پله کارشان موفق شوند و به بدر ها 

آن ها می شود محروم احساس رضایت باعث  واقعاًاز آنچه واقع آن ها 

  : عیسی گفت . هستند

  

                                                   انسان را چه سود که تمامی دنیا را بِبرد، اما جان خود را « 

                                                               ازد؟ انسان براي بازیافتن جان خود چه بب

  - 26:  16متی  -»  تواند بدهد؟ می

  

نجات است و بقیه نعمات با  ۀبزرگترین نعمت و ثروت در زندگی هدی

داوند شنیده ام که برخی از مسیحیان می گویند که خ. آن معنا پیدا می کنند

باقی از آن ها مراقبت نمی کند حتی با وجود اینکه آن ها به او بسیار وفادار 

این نگرش زمانی در ما شکل می گیرد که ما متوجه غناي فیض  .مانده اند
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ما به سوي جهنم در حرکت بودیم او  .نجات داده استخداوند ما را  .نیستیم

ه خداوند از ما مراقبت م کئیبه ما در آسمان جایگاهی بخشیده و ما می گو

این مانند آن است که افرادي سوار بر ماشینی ناراحت به سوي . نمی کند

ماشینی که  همانندبهشت می روند و شکایت می کنند که چرا ماشین آن ها 

این سواري تنها مدت کوتاهی  .راحت نیستافرادي را به جهنم می برد 

میت دارد انتهاي سفر آنچه در این جا بیشتر از همه اه .طول می کشد

یقی امان را از حقایق عظیم کتاب مقدس برداریم حق اگر ما چشمان. ماست

که به ما می گویند چه چیزهایی بیش از همه در زندگی ارزشمند هستند 

در مقایس با زیرا ما  به ما دست می دهد بدبختیاحساس مطمئن باشید 

   .دیگران از برکات زمین بی بهره ایم

که به رومیان نامه می نویسد از آن ها می خواهد که عمق پولس زمانی 

  او با این آیه آنان را به این کار تشویق  .غناي مسیح و ثروت او را دریابند

ما . نشأت می گیردشادي و آرامش از ایمان )  13:  15رومیان ( . می کند

ست ا زماندر آن  .یریم که خداوند نیکوست و از ما مراقبت می کندذباید بپ

و حتی زمانی که    را تجربه کنیمواقعی  که می توانیم شادي و آرامش

به سوي . اوضاع بسیار بد است هنوز می توانیم در امید استوار باشیم

خداوندي نگاه کنیم که قادر است حتی بدترین شرایط را به نیکوترین برکات 

ئیل چنین و ارتباط آن با اسرا عهد عتیقپولس پس از تحقیق در . تبدیل کند

  . اعالم می کند

                                      وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛« 

                                              .ناشدنی و راههایش درك ناپذیر است تقدیرهاي او کاوش

                                                             و یا مشاور زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته

                                                              چه کسی چیزي به خدا بخشیده او بوده باشد؟

                                .زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و براي اوست تا به او بازپس داده شود؟

 -  36 -  33:  11رومیان  - » .آمین. او را تا ابد جالل باد



 رنج و شادي                                                                            ١٨١

 

  
اندگیش براي خدمت وو پس از خالصه کردن شرایط نجات خود و خ 

  : پولس چنین بانگ می زند 

  

                                                   بر خداي یکتا، آن پادشاه سرمدي، نامیرا و نادیدنی، «

  -  17:  1اول تیموتائوس  - »  !تا ابداآلباد حرمت و جالل باد؛ آمین
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  فصل بیست و پنجم

  امید پرجالل

  

صحبت کردیم که چگونه مژده  در مورد این موضوع فصل قبلیدر 

رازي که براي ما . نجات همان چیزي است که پولس آن را راز می خواند

 26:  1کولسیان ( اشکار شده و گنج عظیم ماست که ما را ثروتمند می سازد 

– 27 (  

 . پس از اعالم این مطلب موضوع این راز را تشریح می کند پولس فوراً

انا مسیحی که در شماست که امید جالل رازي که هم)  27: 1کولسیان ( 

می تواند به معناي حضور مسیح » مسیح در شما « یعنی این عبارت  .است

 یا     به معناي حضور مسیح در ایماندار باشدان باشد یا ایمان داردر میان 

معناي دقیق این  .گیردوم را در بر هکلی باشد که هر دو مف یمی تواند عبارت

آنچه پولس در این باره می گوید حضور مسیح است که  باشد هعبارت هر چ

دیگر چنین  پولس در جایی .را در زندگی ما رنگ و بو می بخشد زهمه چی

).  21:  1فیلیپیان ( » .زیرا مرا زیستن مسیح است، و مردن، سود« :می گوید

آن را در مورد این موضوع سخن گفتیم و دوم از این کتاب  بخشدر  ما

  . تشریح نمودیم یه هاي مختلفژو واتوسط عبارات 

     خوانده می شد زندگی » خانه اي محقر « مرد پیري در خانه اي که  

به خانه هایی اطالق می شود که براي افراد خانه هاي محقر . می کرد

ناتوانی او  دارایی هواضح است ک .پشت او خمیده بود. سالمند ساخته شده اند

او  .سخت باشدباید که زندگی در این خانه د از او پرسیفردي . بود شجسمی

من در این خانه حقیر زندگی نمی کنم من " :پشتش را  صاف کرد و گفت

   " .در خداوند زندگی می کنم
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ضور خداوند در مسیح در میان ما آن چیزي است که به زندگی ما ح

پولس تشریح می کند که . گرداندمی  نورانیو آن را  می بخشدرنگ و بو 

و این )  27:  1ان یکولس( . حضور مسیح در میان ماست که امید جالل است

تضمین  ،مادر میان  یعنی حضور مسیحبه معناي آن است که این حقیقت 

. م کردیمی کند که ما نیز یک روز پري نجات پر جالل خود را تجربه خواه

س است که این عمل را در روح القداین جایی دیگر او ذکر می کند که 

  .وجود ما انجام می دهد

  

                                                    که بیعانۀ میراث ماست براي تضمین رهاییِ آنان« 

  - 14:  1افسسیان  - .»  .تا جالل او ستوده شود که از آنِ خدایند،

  

   ": او با استفاده از استعاره اي دیگر چنین می گوید 

  

                                         بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم، و نه تنها خلقت،« 

                                      آوریم، در همان حال که مشتاقانه در  در درون خویش ناله برمی

  - 23:  8رومیان   -» . پسرخواندگی، یعنی رهایی بدنهاي خویش هستیمانتظار 

  

 بینیات چنین می گویند که تجربه حضور روح القدس در آهر دوي این 

تجربه  راما تضمینی است که ما در آینده نیز آن جالل وعده داده شده 

ما  هیعنی وقتی ک .هیچ تضادي با متن ما ندارد قسمتاین . خواهیم کرد

حضور مسیح در وجودمان را تجربه می کنیم آن را از طریق حضور روح 

روح القدس در کتاب مقدس گاهی  و می دانیم کهتجربه می نمائیم  القدس

  اول پطرس ؛  19:  1فیلیپیان ؛  9:  8رومیان (  .روح مسیح نامیده می شود

قدس در زندگی بنابراین از آن جایی که ما عیسی را از طریق روح ال)  11:  1
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وارد می توانیم تجربه می کنیم در می یابیم که در آینده نیز  خود ۀروزان

  .گردیمجالل آسمان 

میسیونر آمریکائی بود که به ) 1973 – 1884( 72استنلی جونز 

در . بر بسیاري از متفکرین آسیا گذاشت عمیقیثیر بسیار أهندوستان رفت و ت

عیسی مسیح  ": ین می گوید چاپ شد چنسالگیش  79که در سن یکتاب

دریافت کنم  آن را قرار نیست که بعداً .معناي حیات ابدي است هبراي من ب

من از وجود آسمان و بهشت اطمینان . من این حیات را هم اکنون در او دارم

. بودن در او براي من بودن در بهشت است .دارم زیرا من به او اطمینان دارم

باشم یا بمیرم به خاطر وجود اوست که   زنده هخوابنابراین  .باشم ههر کجا ک

  ". براي من فرقی نمی کند

موضوع اصلی که می خواهم آن را به عهده خواننده این کتاب بگذارم 

نداز ما از آسمان کلید شادي ا است که چشمحقیقت تفکر در مورد این 

 در فصل دوازدهمما . استموضوع همین در زمین کلید شادي مان  .ماست

 تلخیو گفتیم که آموزه داوري سخن و احترام  شرمندگیاین کتاب در باره 

را می گویم که یکی از جنبه هاي  هاکنون این جمل. را از بین می برد مان

تجربه باعث این  کلیدي تجربه حضور مسیح در زندگی ما این است که

   .به آسمان خواهیم رفتقطعاً ایجاد تضمینی در ما می شود که ما 

خالق اجا که درك درست از زندگی ابدي کلید رفتار درست و  آن از

نم سخن هبراي همین کتاب مقدس بارها در باره بهشت و ج استمسیحی 

اگر بدانیم که این زندگی مانند سفر کوتاهی است که ما را به . می گوید

که این  خوایم کرد مان می رساند در زمان حال طوري زندگی  منزل ابدي

   .برسیممان  ابدي ۀما به خان تابی طی شود فر به خوس
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ندازي که از خانه ابدي خود داریم ما را کمک می کند که ا چشم

اگر ما به این زندگی به عنوان منزل  .مان را مشخص کنیم هاي هخواست

از این که  .نمی شویم موقتی نگاه کنیم هرگز توسط موانع موقتی غمگین

فکر نمی و  نمی شویمبسیار ناراحت  شوندکامیاب شان  شریران با شرارت

کنیم که در این زندگی زمینی اصول کتاب مقدسی مانع از پیشرفت و ترقی 

ناراحتی فرد عادل مانند ناراحتی شخصی است که در مسیري . ما گشته است

ممکن است شریران در  .کوتاه در ماشینی ناراحت به سوي آسمان می رود

بسیار راحت باشند اما آن ماشین راحت  جاده اي به سوي آسمان در ماشینی

نمی تواند آن تقدیر وحشتناکی که آن ها به سویش روانه هستند را تغییر 

  . دهد

به همین صورت ما متوجه می شویم که آن خدمات پر بهایی که به 

     می دهیم زمانی که آن را با پاداش عالی آسمان مقایسه  ارائهن ادیگر

  : عیسی چنین می گوید. پر بها نیستندهم بسیار  چون قبلمی کنیم در واقع 

  

                                                        خاطر من،  خوشا به حال شما، آنگاه که مردم به« 

                                      تان  دروغ علیه شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدي به

                                                          خوش باشید و شادي کنید زیرا پاداشتان  .بگویند

                                                     گونه پیامبرانی را  چراکه همین. در آسمان عظیم است

  – 12-  11:  5متی  - »  .که پیش از شما بودند، آزار رسانیدند

  

براي پیروي از عیسی به ما شجاعت چشم اندازي که از آسمان داریم 

نی اف. و همچنین شادي عظیمی را در وجود ما بر می انگیزد می بخشد

نویسنده سرودهاي روحانی  74با تخلص )  1915 – 1820(  73کرازبی 
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چطور می توان سروده هاي او در مورد این حقیقت است که . است يرابسی

هنوز او زمانی که  .ه باشیمعنوان امید جالل در وجود خود داشتعیسی را به 

شش هفته از تولدش می گذشت دچار سرماخوردگی خفیفی شد و همین 

دکتر خانوادگی آن ها از . باعث ایجاد تورم در چشمانش گشتسرماخوردگی 

به او داروي اشتباهی ه بود شهر بیرون رفته بود و دکتري که او را معاینه کرد

او با موسیقی . بینا شودنااو باعث شد که همین موضوع و  ز نموده بودتجوی

نابیناي دیگري ازدواج کرد و آن ها صاحب فرزندي شدند که در نوزادي  دان

  . چشم از جهان فرو بست

ز هشت هزار شعر روحانی ش ابیسالگی زندگی کرد و  95او تا سن 

سرود هاي معروف  تا ازدو  .تاکیدش بر شادي است شسرودهایدر . نوشت

  "... جالل بر او ! جالل بر او ....  "و  "....جالل بر خداوند  " او عبارتند از

قطعه اي موسیقی ساخت  75لمر ادر سن پنجاه سالگی دوست او فوبی پ

نی انواخت و از ف راآن  او !نی گفت آن را برایم بنوازاف .و آن را نزد او آورد

 دید که به زانو افتاده نی راافپرسید نظرت چیست؟ ولی وقتی او برگشت 

نی اف .دیگر براي بار سوم نواخت و یک بار ين آن را بار دیگریبنابرا .است

مدت کوتاهی پس از آن کلمات  "... تا دم آخر شاهد هستم ": پاسخ داد 

. است انمسیحیسرود محبوب بسیاري از این . سرائید را کامل این سرود

  . استکلمات آغازین این سرود چنین . دوست او شگفت زده شده بود

  

 ªآخر شاهد هستم متا د  

  محبت او را سرائیم

  » .شاهد هستم محبت او را سرائیم تا دم آخر
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آن را سخن می گویند که ما در این فصل  موضوعی دربارةدو خط آخر 

  » . مسیح در شما امید جالل است« . بررسی می کنیم

   : می گویدو چنین اهاي ه یکی از آخرین سرود 

  

ª  روزي ریسمان هاي نقره اي پاره خواهند                                                

                                                                   .شد و دیگر مانند حاال سرود نخواهم خواند

                                                                       زمانی  .چه شادي عظیمی خواهد بود !اما آه

                                                                            .که برخیزم و خود را در �خ پادشاه ببینم

                                                                       تانسو زمانی که او را رودرو ببینیم دا

  ». نجاتم را توسط فیض او بازگو خواهم کرد

  

که بسیار بد است که خداوند هدیه دیدن " : بار خادمی به او گفت  یک

اگر به من در زمان تولدم قدرت " : و او پاسخ داد " را از او گرفته است 

ند حتی اگر بار دیگر متولد می شدم از او می خواستم که کور انتخاب می داد

 باشم زیرا زمانی که به آسمان بروم اولین صورتی که می بینم صورت کسی

او را  ۀآیا می توانید انتظار شادمان" . خواهد بود که برایم جانش را داده است

  براي آسمان احساس کنید ؟ 

اما براي این که چنین باشد . براي هر مسیحی نیز باید این چنین باشد

براي واعظانی که در این  .جهنم و داروي سخن بگوئیم ،باید درباره آسمان

 این موضوع را شان  باره سخن نمی گویند و براي والدینی که به فرزندان

  . جرمی از روي جهالت مرتکب می شوند گوئی دارند یادآوري نمی کنند

در کالم و بارها گر روح القدس فکر می کند که این موضوع باید بارها ا

 ،در پرتو چنین حقیقتی. باشدمهم خدا ذکر شود براي ما هم باید فاکتوري 
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عالی  .به این نکته کم اشاره می شود هااست که چرا در کلیسا بسیار عجیب

ها نوبر مسیحیان خود عیسی است و تجربه ما از او تنبین در  موضوعترین 

زندگی ما را می تواند یق ااین حق ما را انتظار می کشد و آن جاللی است که 

باشد که . مان را نسبت به آن تغییر دهد و دیدگاهدهد قرار خود ثیر أتحت ت

این   .قرار بگیرداد و ریا سف ،گناه ،رنجاین حقایق براي مان باالتر از 

کسی  .منیکامل بررسی ک طورآنرا به  نمی توانیمموضوعی است که هرگز 

مورد این امید پر جالل تحقیق کند تمام عمرش به کشفیات شگفت در که 

این چیزها سایه آن جاللی است که  و جالب ایت که انگیزي خواهد رسید

باشد که این . منتظر ماست و ما با اشتیاق فراوان منتظر دیدن آن هستیم

در خدمات پر بهاي ما  .تسلی دهد کشیدن رنجزمان افکار ما را در حقیقت 

  . و دلیل دائمی براي شادي بودن مان باشد شودانگیزه ما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رنج و شادي                                                                            ١٨٩

 

  بیست و ششمفصل 

  .عیسی پیغام ماست

  

زندگیش  76لی جونز ناستپدرم زمانی که دانشجو بود پس از موعظه اي 

میسیونري آمریکایی ) 1973 – 1884( لی جونز ناست .را به مسیح تسلیم کرد

اش  هر موضوعی که درباره: جونز چنین می گویند  دربارة. در هندوستان بود

را با  را آغاز می کرد همیشه آن سخنانشصحبت می کرد و از هر جایی که 

اگر از پولس می پرسیدیم که پیغامش را در یک . عیسی به پایان می رساند

در واقع این  "عیسی  " .بوده این کلمه خالصه کند فکر می کنم آن کلم

آن چیزي است که پس از اشاره کردن به مسیح به عنوان امید جالل در 

  . شودکولسیان بدان اشاره می 

  

                                                خدا چنین اراده فرمود که بر ایشان آشکار سازد که این« 

                                                  یهودیان برخوردارراز از چه جالل عظیمی در میان غیر

                                                              شماست، که است، رازي که همانا مسیح در

  - 27:  1کولسیان - »  .امید جالل است

  

 .کنیمها توجه  احتیاجات مهم بسیاري وجود دارند که باید به آن

کلیسایی و روحانی و خادمین وفادار  ،اقتصادي، اخالقی ،احتیاجات اجتماعی

مسیحی که می خواهند مسیح را به طور صحیح به کلیسا معرفی کنند باید 

 .شان اشاره کنند به این موضوعات در زندگی شخصی خودشان و در خدمات

تعلیم دهند و  ار ها مسیحیان موعظه کنند آن رايآن ها باید در این موارد ب

 آن ها را نصیحت کنند تا مسیحیان بدانند که چگونه در مشکالتی که با آن
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با این حال کلید همه . ها روبرو می شوند پاسخی مسیحی وار داشته باشند

ن هر کاري یبنابرا)  6:  14یوحنا (  .او حقیقت است. این چیزها عیسی است

ي الهی دان و میسونر یک .که می کنیم باید بر اساس حقیقت عیسی باشد

     چنین  ) 1998 – 1909(  77لسلیمعروف در هندوستان به نام اسقف 

از طریق باید از یک تجربه  ایمان داریک نتیجه گیري کلی  ": می گوید

بنابراین فاکتوري  .حاصل شودقرار دادن آن تجربه در سایه حقیقت عیسی 

و  می دهدثیر خود قرار أدرك ما را از وقایع و تجربیات تحت ت تمامِکه 

بنابراین همواره ما باید بر " . عیسی است تشکیل می دهداساس قضاوت ما 

  . مسیح تمرکز کنیم

احتماال یکی از بزرگترین واعظین )  1892 – 1834( 78 ناسپرجاچالز 

کلیساي معروف او در  .جلد از موعظاتش چاپ شده اند 63. استار صتمام اع

در اولین . در لندن براي بیش از سی سال موعظه کرده است 79بابتیست 

موضوع  تنها ": این کلیسا او چنین گفت  موعظه اش پس از بازسازي

برجاست باید شخص عیسی  خدمت در این خانه تا زمانی که این منبر پا

من هرگز از این که خود را کالوینسیت بنامم خجالت زده " . مسیح باشد

 "قطعاً می گویم اما اگر از من بپرسند ایمان و عقیده ات بر کیست . نیستم

که من باید خود را تا ابد به او بچسپانم و با "! تجسم الوهیت  !استعیسی 

خداوندي که به من کمک می کند که این کار را انجام دهم . او محکم بمانم

او که خود همه . عیسی مسیح است که خالصه و اساس انجیل است خود

ا ها حقیقت و تنهتن .تنها راه. تجسم حقیقتی بسیار گرانبها است ،الهیات است

  .حیات
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بودند که او از منبر  جمالتیین ها و آخرین موعظه ااز سی سال  بعد

 ،سخاوت ،اگر مهربانی .ترین کاپیتان است او سخاوتمند" . اعالم کرد

د نوفور نعمات و ظرافت و مهربانی و عشق وجود داشته باش ،محبت و لطافت

  " . یافت خواهد شددر او پس قطعاً همه این موارد 

 زج به او بدهم سالی که او را خدمت کرده ام چیزي نداشته ام چهلاین 

. شادي است رامش وآ ،محبت کردن به او حیات .نسبت به او کردن محبت

. کمک خواهد کرد تا تحت پرچمش خدمت خود را ادامه دهید او شما را

در این کتاب موضوع مورد بررسی ما  متوجه شده باشید که چرا تا االن شاید 

 رنجزمانی که خدا را خدمت می کنیم با زیرا . استدمین اخ رنجشادي و 

با  اًًواقع .می کنند هرهبران مان ما را گمرا .فراوانی روبرو خواهیم شد

زمانی که  خواهیم شد مخصوصاًخشم روبرو  و غضب ،نا امیدي ،کستگیدلش

 اان سرمایه گذراي کرده ایم آن طور که از آنهشمی بینیم افرادي که زندگی 

  .زندگی نمی کنندانتظار می رود 

با عنوان خادمین  باز هم بهتالش هاي صادقانه ما همه با وجود  

. ادي روبرو خواهیم شد که دچار سو تفاهم شده و ما را طرد خواهند کردراف

      ابتدا شوکه  .روبرو می شویم ییست هاي کلیسااپیچیدگی هاي سی با

  مان احساس می کنیم و از خود دهان می شویم و سپس طعم ترشی در 

همه  ؟کنندب يمی پرسیم که چطور ممکن است رهبران مسیحی چنین رفتار

در آن . می تواند ما را تبدیل به افرادي خشمگین و تلخ کند مشکالتاین 

زمان ما نه تنها به خود آسیب می زنیم بلکه باعث می شود که پیغامی که 

در  و شان می کنیم جذاب نباشد موعظه می کنیم براي افرادي که خدمت

ود اینکه جاما با و .می خوریممان شکست  این زمان است که ما در خدمت

   عیسی هرگز ما را نا امید اما ما را ناامید کنند به راحتی دم می توانند مر

 ) 20:  5رومیان ( .عمل می کند ما فیض او فراتر از تمامی گناهان. نمی کند

و این فیض آن چیزي است که کفایت می کند  مشکلیو براي هر چالش و 
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خدمات با افراد  نه تنها خود به ما خدمت می کند بلکه تنها امید پیروزي در

  .مختلفی است که ما خوانده شده ایم آن ها را شاگرد سازي کنیم

چند سال پیش من و همسرم در باره این موضوع سخن می گفتیم که 

به مسیح ایمان آورده اند شدید ر فق ۀزمینکه از  به افرادي  چقدر خدمت

 اما شدخواهند  دیده یخدماتچنین شکست هاي فراوانی در . سخت است

عمل  داوند که باالتر از همه این سختی هافیض خ .وجود دارد ي همامید

باید یاد  .سخت کار کنیمسر بله ما باید بیاموزیم که چگونه با افراد . می کند

 نکاتیبگیریم که حکیمانه ترین و موثرترین استراتژي هاي خدمات چه 

د کرده و ربرخواگر آن ها در گناه زندگی می کنند ما باید با آن ها  .هستند

پرده تمامی آن چه به آن ها  میشه در پسِهگناه آن ها را محکوم کنیم اما 

وري کنیم که عیسی تنها امید آم باید این حقیقت را به آن ها یادئیمی گو

  . آنها است

خود کتاب عالی  در 80پیتر لوئیس  معروفشبان و الهی دان  ،دوست

در مقدمه این کتاب . است» الل مسیح ج« نام این کتاب . چنین می گوید

توقف کوتاهی نموده بوده ولز  وقتی درشهادت واعظی را می نویسد که 

سال  12زمانی که  ": آن واعظ چنین گفته بود . توجهش را جلب کرده بود

تمامی دیوارهاي  .عاشق وزشکاري بود قهرمان راگبی و کریکت بودداشت 

عکس هاي این . ن ورزشکار بودعکس آپوشیده از اتاق خواب آن پسر 

 .پانده بودسچ اتاقش ورزشکار را از مجالت و روزنامه ها کنده و به دیوارهاي

  . مالقات کندورزشکار را از نزدیک  او موفق می شود اینسالگی  14در 

 حاالو  برانداز می کنداز زاویه اي دیگر در زمان ماهیگیري آن مرد را 

ن چه این آسفانه أمت. ي عکس ها نمی شناختاو دیگر آن مرد را تنها از رو

 هاو گفت هر چ. در آن قهرمان می بیند اصال امیدوار کننده نبودنوجوان 
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پس از توضیح اندکی درباره آن . بیشتر به او نزدیک شدم او کوچکتر شد

خداوند این پسر  ورزشکار تن صدایش تغییر می کند و می گوید اما نهایتاً

 35از آن زمان  .و نا امید را با قهرمان جدیدي آشکار می کند هبچه سر خورد

  از آن زمان تا کنون بارها او را  .سال می گذرد و من با عیسی راه می روم

را بهتر بشناسم  من باید او .م اما او هرگز مرا ناامید نکرده استه اناامید کرد

  " . و هر چه به او نزدیکر می شوم او بزگتر می شود

بار خواهد آورد اما عیسی سختی به و  رنجزندگی یک خادم برایش  !بله

براي  اند و او قهرمان ماستن برایش شگفت انگیز باقی خواهد مهمچنا

  . ما شاد هستیمهمین 
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  فصل بیست و هفتم

   ،شاگردان ساخته می شوند

  .هیچ کس شاگرد به دنیا نمی آید

  

من جایی حرف  ": گویدبشارت خود چنین می  روشجان وسلی درباره 

این بدان معنا است که من همه  " . نمی زنم که حرفم خریدار نداشته باشد

 آن کار را آن که مطمئن باشم ابزار کافی جا انجیل را موعظه نمی کنم مگر

کمک کنم که تبدیل به شاگردان مسیح  دیگرانبه بتوانم تا دارم در اختیار 

 اینپولس پس از گفتن . استن جمالت موافق یپولس نیز با ایقینا "  .شوند

در مورد چونگی و چرائی کارش توضیح مطلب که او مسیح را اعالم می کند 

  . می دهد

  

                                           دهیم  کنیم، و هر کس را هشدار می ما او را وعظ می« 

                                                      کامل در آموزیم، تا همه را  و با کمال حکمت می

  -  28:  1کولسیان  - " .مسیح حاضر سازیم

  

این زمانی است که مردم در خطر انجام  .ما باید به همه هشدار دهیم

خطرناك ا کمک کنیم که از این کار هما باید به آن  .هستند هکارهاي اشتبا

این به آن معنا است که نه تنها ما  .همه تعلیم دهیمما باید به . اجتناب کنند

دهیم و در مورد مسائلی که آن ها با  به آن ها نصیحت هاي به جا ارائه می

آن روبرو هستند آن ها را راهنمایی می کنیم بلکه آن ها را به طریقی تعلیم 

می دهیم که بتوانند زندگی مسیحی و تفکر مسیحی را در وجودشان شکل 

رت ابه عب. از نقطه نظر یک مسیحی واقعی نگاه کنند موضوعبر هر  ودهند 

         .تعلیم می دهیم نامد راپولس اراده کامل خدا می  کهدیگر ما آن چه 
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ت  به مواژه حک. این کار باید با کمال حکمت انجام شود)  27:  20اعمال ( 

اس آن چیز اس ظرفیتی اشاره می کند که نه تنها چیزي را می فهمد بلکه بر

عمل است که )  5: 4؛  9:  1و کولسیان  22:  7اعمال ( .عمل می کند

بنابراین هشدارها و تعالیم ما باید به روش . علم جدا می کند ازحکمت را 

به  نظام مند یالهیات ۀجنب اًالهیات صرف دیب درأاینکه ت من از .دنباشعملی 

ناراحت هستم و غمگین از آنکه چرا این  زورگویانه داردخود گرفته یا حالتی 

 براي همین است که می گوئیم . مفهوم به الهیات عملی ما وارد نمی شود

به ستایش منجر شود که همان اعالم نیکوئی  و عملی باشد الهیات بایدتمام 

  .و پرستش خداوند است

گیرد و تعالیم باید با در نظر داشتن یک هدف انجام ب تمامی هشدارها و 

 هواژ»  ...  را در مسیح کامل حاضر سازیم که هر کس« آن هم این است 

 ،که عباتند از بالغ. اي که در این جا کامل ترجمه شده معانی متعددي دارد

  . کامل ،کافی

ۀ تحت ترجماست و عالی ترجمه کرده  را هاین واژ هزاره نوترجمه 

را بالغ ترجمه  آنالفظی آن را  کامل ترجمه کرده و مژده براي عصر جدید 

ما باید مسیحیانی قوي تربیت کنیم که خداوند را می شناسند و . کرده است

کار تجهیز و تربیت مسیحیان بالغ در کلیسا به . بر اساس آن زندگی می کنند

این رسالت به  در. خوبی در رسالت عهد جدید به تصویر کشیده شده است

  . ر راه این کار وجود داردبسیاري بر س عوضوح مشاهده می کنیم که موان

رویارویی با مشکالت خاص در  صحیحنویسندگان رساالت روش 

کتاب  روشان را دعوت می کنند که یشریح می کنند و مسیحتزندگی را 

گاهی بحث می کنند و  ،رمان می دهندفگاهی آن ها . مقدس را دنبال کنند

از کتاب مقدس  آن ها ارجاعاتی .گاهی از طعنه و کنایه استفاده می کنند

 غیر روحانیتعالیم مسیح و حتی نوشته هاي  ،از منطق ارائه می دهند و

خطا کار را توبیخ ا کلیسا را فرا می خوانند که افراد هآن  .می کنند اشاره
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شان به  جسم د بارزیرا این افراد در برخو. ا برخورد کنندهآن  اکرده و ب

   د ربرخوبسیراي  ا با لطافت ه آن باپولس گاهی  .نده اخوبی عمل نکرد

و گاهی نیز  می کند مانند مادري شیرده که از کودکان خود مراقبت می کند

او جنبه هاي )  7:  2اول تسالونیکیان  . (به گونه اي دیگر رفتار می کند

  . مختلف این طرز عمل کردن خود را در آیه بعدي تشریح می کند

  

                                               شادمانه حاضر شدت عالقۀ ما به شما چنان بود که  «

                                                                بودیم نه تنها انجیل خدا را به شما برسانیم، بلکه

                                                                        از جان خود نیز در راه شما بگذریم، 

  -  8:  2اول تسالونیکیان  -»  .چندان که ما را عزیز گشته بودید

  

به آن ها نیز زندگی خصوصی را داشتن معنا است که او حق  بداناي 

   او همچنین . خود را به روي آن ها باز کند تا بتواند کامالً بود تسلیم کرد

  .است می گوید که او مانند یک پدر با آن ها رفتار کرده 

   

                                                    ا چون رفتار دانید، رفتار ما با یک یک شم چنانکه می« 

                                          دادیم شما را تشویق کرده، دلداري می .دپدري با فرزندانش بو

                                                 کردیم که شیوة رفتارتان شایستۀ خدایی و سفارش می

  - 12،  11آیات  - »  .خواند می باشد که شما را به پادشاهی و جالل خود فرا

  

 دشواريشاگردان بالغ کاري  تربیتاما در فصل بعدي می بینیم که به 

  آنقدر این کار دشوار است که کلیسا به آن در بسیاري از قسمت ها  .است

که هر  می نمایندعمل  بازاريمردم آن قدر در هر چیز . بی توجهی می کند

چه که انجام می دهند می خواهند در تعداد باال و پروژه هاي باال و بر آورده 

ن حقیقت که ای گرفتنبدون در نظر . دیده شودکننده انتظارات بسیار باال 
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است که مشکالت بسیاري بر سر  ییتربیت شاگردان بالغ فرایند طاقت فرسا

  .راه آن وجود دارد

که هدف آن  امروزه ما برنامه هاي عظیم بسیاري را مشاهده می کنیم 

سرمایه گذاران . ها بشارت به میلیون ها انسان و شاگرد سازي آن ها است

خاصی آن ها بودجه مالی  هو ب می گیرند ها قراره ثیر این پروژأپولدار تحت ت

که آن ها  نتیجه ايسفم که باید بگویم این أاختصاص می دهند اما مت

 .که مسیح بتواند در آن ها جسم بپوشد شاگردانی نیستند حاصل می کنند

جایی که رهبران با فرزندان روحانی خود یکی شده و به همراه آن ها در 

   .مسیر رشد قدم بر دارند

 !شاگردان ساخته می شوند .یده از عنوان این فصل بر می آهمانطور ک

ن از یک کتاب کالسیک این عنوا .هیچکس شاگرد به دنیا نیامده است

کتاب کالسیک دیگري که در این بار . برداشته شده استشاگرد سازي 

  "  !هنر گمشده شاگرد سازي" نامش چنین است  که ترجمۀ وجود دراد 

خدمت می کند صحبت سریالنکا  بکر مناطقیکی نی که در با شبا اخیراً

ان خدا ترس ایمان دارموضوع سخن ما این بود که چقدر تربیت . می کردم

در این باره  .به مسیحیت رو آورده اند سخت است از میان افرادي که اخیراً

براي ما سبک زندگی مسیحی را که سخن گفتیم که چقدر مهم است 

ی در آن هنوز گناهکه کلیسا  ازهایی  قسمت او بتشریح کنیم دیگران 

او گفت بسیاري از شبانان امروز این کار را . د کنیمروجود دارد برخو قسمت

د که وانجام نمی دهند زیرا این کار باعث ایجاد سئواالت بسیاري می ش

  .دشوار استبراي شان روبرو شدن و مدیریت این سئوال 

نه به خاطر آن که می خواهند مقدس اما مردم به سوي مسیح می آیند 

اگر ما در مورد موضوعات  .شان را بر طرف کند نیازهاي صرفاً بلکهباشند 

قدوسیت سخن بگوئیم آن ها رو بر گردانده و از کلیسا خواهند  چونخاصی 

اگر این روال  .این موضوعات اجتناب می کنند تعلیم درباره ن از یبنابرا .رفت
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مان باقی می ماند تنها اسمی از یک کلیسا  ه برايدر کلیسا پیش رود آنچ

دقت کنید که بلوغ کامل تنها براي چند نفر نیست هدف این  .خواهد بود

ممکن است در عمل چنین نباشد که . است که همه در مسیح کامل شوند

این مسئله  ررشد کنند و بالغ شوند اما ما نباید بباشد همه آن طور که باید 

تا زمانی که همه  .مسئله توجیهی براي کار اشتباه ما نیست این. کنیم تمرکز

این مشکل . آرام بگیریم نبایدبه سوي بلوغ شاگرد سازي نشوند ما 

کلیساهاي بزرگ است مگر آنکه بتوانند گروه هاي خاص کوچکی ایجاد 

در غیر این صورت  گرددکنند که هر کسی در کلیسا عضو یک گروه کوچک 

د که مردم به عنوان مصرف کننده صرف به کلیسا ر آسان خواهد بوابسی

آن ها در جماعت به عنوان مصرف کنندگان گمنام برنامه هاي  .بیایند

  . گم می شوند ییکلیسا

 هالبته اعداد هم مهمند زیرا نشان دهنده آن هستند که چقدر افراد با مژد

ره ابه همین دلیل است که در کتاب اعمال دو باب درب .نجات جذب شده اند

؛  41:  2 . (یسا محلق شده اند سخن گفته شده استلي که به کراداف تعداد

که هر  مطمئن شویمما باید  .اما تمرکز ما نباید فقط بر اعداد باشد)  4: 4

بدانیم که هر باید . رشد کند در کلیسابتواند این امکان را دارد که کسی 

راین براي کلیساي محلی ببنا .براي خداوند مهم است به طور خاصشخصی 

  . نیز باید مهم باشد

 هخادمی به دیدن یکی از اعضاي خود می رود و می بیند که این خانواد

او  ؟او از مادر خانه می پرسد شما چند فرزند دارید.اري دارد یفرزندان بس

...        ، دیوید ،لوسی ،مري ،جان: شمردن انگشتانش نموده و می گوید شروع به

کند و می گوید من نام آن ها را نمی خواهم فقط  او را قطع می خادم سخن

هر کسی در . مادر جواب می دهد آن ها عدد ندارند .تعدادشان را خواستم

رام بگیریم تا این کار آو ما نمی توانیم  باشدکلیسا باید از مراقب برخوردار 

  .انجام شود
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د باید ساختارهایی در آن کلیسا نزمانی که کلیسا یا گروهی رشد می کن 

اگر . که مطمئن شویم هیچ کس مورد بی توجهی قرار نمی گیرد مقرر کنیم

این رشد است این کار انجام نشود حتی اگر کلیسا ادعا کند که رشد کرده 

پولس از یک . بلکه تنها آن کلیسا چاق شده است نیستکتاب مقدسی 

تا ما همه را کامل در مسیح « : در این جا استفاده می کند  یاصطالح خاص

  ) 28:  1کولسان (» . حاضر سازیم

ند که پولس در این ه امتفکرتان برجسته بسیاري به این نکته اشاره کرد

محقق ساختن  ما در جهت. جا درباره بازگشت ثانویه مسیح سخن می گوید

 .نتیجه کار ما تنها در زمان آخر مشخص خواهد شد .می کنیم آن هدف کار

شادي عظیم ما این خواهد بود که ثمر کار سخت خود را براي خداوند در 

شان سرمایه  در آن روز افرادي که ما در زندگی. روز داوري حاضر سازیم

مان آن چیزي خواهند بود که پولس در فیلیپیان آن را  گذاري کردیم براي

  ) 1: 4فیلیپیان (  " ... تاج سر منو شادي من و  ": چنین می خواند

    زمانی که دخترم کوچک بود او را با موتور سیکلت به مهد کودك 

وسیله نقلیه آن زمان در سریالنکا موتور سیکلت ها به عنوان  ( می بردم

اغلب خانمی را .) به حساب می آمدند ارزان قیمتبراي حمل و نقل شخصی 

آن ها از . یک ون به آن جا می آورد بارا خود کودك کوچک  4می دیدم که 

        ون خارج می شدند و هر کدام از آن کودکان یکی از انگشتان او را 

با خود می اندیشیدم که . مدرسه می برد درونمی گرفتند و او آن ها را به 

 افراد زیادي را به همراه خود به. من دوست دارم این چنین به آسمان بروم

   .در زندگی شان سرمایه گذاري کردم خودم شخصاًکه  افرادي. آسمان ببرم

االت خود رسینده در آکنید که چقدر پولس در مورد آن پاداش  تدق

در آیه قبل بود که پولس در مورد حضور مسیح در ما به  .سخن می گوید

تجربه عالی این )  27:  1کولسیان ( مان سخن گفت  جاللپر عنوان امید 

سخنان عیسی نیز  .تنها نوبري از آن جالل الهی است ،که ما در مسیح داریم
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در حقیقت فراخوان او براي  .عنوان کرددر مورد بهشت و جهنم  يرابسی

به ارجاعاتی اشاره می کند که در مورد روزهاي آخر سخن می شاگرد سازي 

پیروري از برداشتن صلیب و  ،انکار نفس دربارهپس از صحبت ی عیس. گوید

در . به روز داوري اشاره می کند ،آیه بعد 4در درست )  34:  8مرقس (او 

آنجا او می گوید آنانی که بخواهند زندگی خود را حفظ کنند آن را از دست 

. خواهند داد که به معنی از دست دادن حیات ابدي در روز داروي است

بدست آوردن تمام دنیا و از دست دادن حیات  دربارهن زمانی که همچنی

درباره  عیسی صریحاً 38در آیه صحبت می کند،  37 ، 36یات جاودانی در آ

  آنانی که از نام او خجالت  یعنی دربارة. اشاره می کندبازگشت خود و داوري 

نماي  دور. سخن می گوید نیستندمی کشند و براي آنانی که این طور 

رشد در فیض و  ،بهشت و جهنم انگیزه هاي مهم پس پرده پذیرش نجات

  . ی استخدمت مسیح

مردي  در یکی از این داستان ها. داردداستانی از قرون وسطی وجود 

 خواب زنی را می بیند و آن زن با خود یک مشعل و یک سطل آب حمل 

مشعل را به این خاطر حمل می کرد تا لذت هاي بهشت را بسوزاند . کردمی 

ستان آن چه این دا .آنکه آتش جهنم را خاموش سازد و سطل آب را به خاطر

با از بین بردن این انگیز هاي اشتباه  است کهاین  داردسعی در تعلیمش 

به خدا را یعنی اشتیاق براي رفتن به بهشت و ترس از جهنم مردم می توانند 

بهشت و جهنم می توانند به ما  .خاطر وجود خودش دوست داشته باشند

   .زم براي وقف و اطاعت از خداوند را بدهنداي الانگیز ه

براي مسیح  نجوانااعضاي گروه پیش براي همسران عده اي از  یتمد

 ن و پاداش آسمانی آنجوانا بینما درباره بهاي خدمت در . موعظه می کردم

محلی کارکنان ما حقوق معقولی بر طبق استاندارد هاي  .سخن گفتیم ها

این میزان بیشتر از سازمان هاي مسیحی دیگر است اما . دریافت می کنند

بیرون کار می کردند و یا با بسیاري از سازمان هاي  بازارکارکنان ما در اگر 
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حتما حقوق بیشتري بعد از سونامی کار می کنند  سریالنکابین الملی که در 

 نجوانا بینجماعت هاي مسیحی آنانی که در حتی در  .دریافت می کردند

از سی سال  پس. کار می کنند در کلیسا از جایگاه باالیی برخوردار نیستند

خدمت در بین جوانان هنوز افرادي از من می پرسند که کی می خواهم به 

  طور کامل وارد خدمت شوم؟ 

یکی از همسران کارکنان گفت که چطور سخن یکی از اقوامش باعث 

و این به خاطر آن است که  شکست در او شده است اسحساخجالت و 

وفقیت و وجود فراوانی در ها چیزهاي زیادي که نشان دهنده م خانواده آن

او یادآوري کردم که کتاب مقدس درباره  همن ب. زندگیشان باشد را ندارند

م شد سخن گفته یخجالتی که ما به خاطر پیروي از مسیح با آن روبرو خواه

احترام و عزت است و به او توضیح دادم که این خجالت در آسمان به عنوان 

در فصل قبل در باره این موضوع مثالی . ر روز داوري به شمار خواهد رفتد

برخی دیگر  افرادي با ماشین راحت به جهنم می روند ورا عنوان کردیم که 

و این دقیقاً به همان معنی است که  .با ماشین ناراحت به بهشت می روند

ي بهاي بسیارپرداخت است که مستلزم  طاقت فرسااري شاگرد سازي ک

حتی با وجود است اما خداوند ارزش بسیاري براي این خدمت قائل است 

  . اینکه دنیا براي این کار ارزشی قائل نشود

یی می دیدم که افراد را آماده اگر ما ارزش کار خود را در دستاورد ها

 اینبهایی که در  تصدیق می کردیمحتما  ورود به خانه ابدي شان می کنیم

ر موضوع بهشت و جهنم از دیگ يبار تارا دارد رزشش شود اکار پرداخت می 

برانگیخته و باشد که این موضوعات بسیاري را . کلیسا ها اعالم شودمنبر 

  .تا راه اطاعت کامل از مسیح و خدمات فداکارانه را پیش بگیرند نماید
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  بیست و هشتمفصل 

  زحمت شاگرد سازي

  

در نظم و ترتیب وجود دربارة  سیار مفید خودب 82در کتاب  81کنت هاگز 

          دنیا را مردم خسته  ": یک مرد خدا ترس چنین می گوید زندگی 

زیرا ما می بینیم که آمریکا را سیاست  .می چرخانند و این حقیقت دارد

ژنرال هاي فرسوده در جنگ ها پیروز می شوند . مداران خسته اداره می کنند

ات هاي خسته برقرار می شود و قانون و امنیت و آرامش به وسیله دیپلم

او  ".می شود تصویبقانون گذاران خسته و زحمت دیده  بوسیلۀهاي بزرگ 

دنیاي مسیحیت نیز از . می گوید در دنیاي مسیحیت نیز این چنین است

آن  به من کلیساي بزرگی را نشان دهید. طریق مردم خسته هدایت می شود

پولس نیز موافق این . خواهم داد من به شما چند فرد خسته نشان زمان

  : پس از تشریح کار شاگرد ساري چنین می گوید  فوراًاو . سخن است

  

                        کشم و با نیروي او که در من  از این روست که من زحمت می« 

  - 29:  1کولسیان   - »  .کند، به مجاهده مشغولم نیرومندانه عمل می

   

 ،مختلفی به خود می گیرد که عبارتند از کار معنی هاي 83» زحمت « واژه 

 يپولس در جاي دیگر. فرسوده گشتن ،خسته شدن ،کار بدنی ،کار سخت

  : چنین می گوید 
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82

   - The Disciplines of a Godly Man 
83

   - Kapiao 
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                                              یقین محنت و مشقّت ما را به یاد دارید،  شما اي برادران، به «

                                            کردیم تا وقتی انجیلِ خدا را به شما  که شب و روز کار می

  -  9:  2اول تسالونیکیان  -»  .کنیم، سربار کسی نباشیم وعظ می

  

می گوید که یک روز دل مودي در از دوستان نزدیک مودي  84 گزکنت ها

        هاگز" !آمین .ام من خسته ! خداوندا ":  کردزمان خواب چنین دعا 

خستگی بر تختش فرط از  معموالًآنقدر سخت کار می کرد که او می گوید 

مالفه هایش را  یک ساعت وقت هم نداشت که گاهیمی افتاد و حتی 

فکر  ؟اما چرا شاگرد سازي مستلزم زحمت و محنت فراوان است. عوض کند

هم متعادل حتی بدون شاگرد سازي طبیعی یک مسیحی ي می کنم زندگی 

زندگی . باشد وقت گیرکه می تواند براي  مشغولیت هاي متفاوتی دارد

نیست بلکه  امريمعناي میانه روي در هر  همتعادل براي یک مسیحی ب

افرادي که می خواهند زندگی متعادل مسیحی  بنابراین. مطیع بودن است

   :داشته باشند باید

  

 .نۀ خود را داشته باشندروزاوقت دعا و پرستش  -

این کار باعث می شود که  چون باشندمشارکت  پیوسته دربا افراد دیگر  -

:  1عبرانیان (  .انجام کارهاي نیکو در آن ها رشد کندانگیزة محبت و 

24 – 25 ( 

 .انجام دهندشان را نسبت به خانواده به خوبی وظایف  -

با  مثالًبا جامعه اطراف خود . فعال باشندکار یا تحصیل خود در  -

 . خوبی داشته باشندشان ارتباط  همسایگان

 .به روز باشند -
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 - Kent Hughes 
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 .داشته باشندبا خانواده  براي تفریح ترجیحاًرا زمانی  -

 .به ورزش اختصاص دهند روزانه وقتی را -

  

در که  می بینیداضافه کنید و هم به همه این کارها کار شاگرد سازي را 

زمانی که ما به . بودخستگی امري اجتناب ناپذیر خواهد زندگی چنین فردي 

باید در زمینه هاي مختلفی متمرکز کمک می کنیم  فرديرشد و بلوغ 

غالباً با افرادي کار می کنم که مسیحی زاده نیستند بنابراین در . شویم

یاري از ارزش هاي مسیحی جائی ندارند و داراي نگرش بسجهانبینی آن ها 

آن ها با آسیب ها و . هستندخداوند و اخالقیات به دنیا، متفاوتی نسبت 

کمک فرایند ن یبنابرا. ورندآبه مسیح ایمان می  یاستفاده هاي فراوانؤس

مستلزم کار و تالش به شخصیت یک مسیحی براي رسیدن کردن به آن ها 

ایمان دارم که این مطلب در غرب نیز صادق است زیرا بسیاري  .فراوان است

در باره مسیحیت و زندگی مسیحی  آورند ي که به مسیح ایمان میاز افراد

در دنیاي امروز ما شاگرد سازي می تواند شامل . دارند اطالعات اندکیوار 

  : فعالیت هاي مختلفی باشد که عبارتند از 

  

با آن فردي که در حال شاگرد سازي اش شخصی و  مستمرهاي مالقات -

نیازهاي شخصیش کمک کنیم  دراو به  هبه ما کمک می کند ک هستیم

 برخورد با مشکالت مختلف در زندگیو به آن ها تعلیم دهیم که روش 

 .باید چگونه باشد

این افراد صحیح به مسیحیت که تعالیم اساسی  مطمئن شویمباید  -

منتقل شده است و کتاب مقدس جایگاه اصلی خود را در زندگی آن ها 

 .گروهی رخ می دهد جلساتی این اتفاقات در هگا .پیدا کرده است

. زمانی که این افراد احتیاجات خاصی دارند باید آن ها را مالقات کنیم -

 ،نا امیدي ،یگاحتیاجات خاصی مانند زمانی که آن ها دچار افسرد
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خاصی از  موقعیت هاهمچنین ما باید در . گردندبیماري و یا لغزش می 

براي . تولد و فارغ التحصیلی ،تعمید. باشیم در کنار آن هازندگی آن ها 

افراد آن هم به طریقی که این حقیقت در این با  حقیقیمشارکت 

بهتر از این سراغ ندارم  یروش زندگی روزمره آن ها کاربرد داشته باشد

پولس به مشایخ . آن ها باشیم و با آن ها زندگی کنیم در کنارکه 

  :افسسیان چنین می گوید 

آگاهید که از همان روز نخست که به آسیا پا نهادم، «: چون آمدند، بدیشان گفت« 

  – 18:  20اعمال  –»  .ام اوقات با شما به سر برده  چگونه در همۀ

  

                              دانید که از هرآنچه ممکن بود به حال شما سودمند افتد، چیزي  می « 

                                    ام، بلکه پیام را به شما موعظه کرده، چه در جمع و چه  دریغ نداشته

  - 20:  20اعمال  - » .ام ها تعلیمتان داده در خانه

  

                                        خاطر آورید که من سه سالِ تمام، شب  پس هوشیار باشید و به« 

                                        از هشدار دادن به هر یک از شما با اشکها، و روز، دمی 

  - 30:  20اعمال  - »  .بازنایستادم

زیرا او ! چگونه امکان پذیر است؟ بله » ... دادنبا اشک ها هشدار  «

می توانیم زیرا زمانی که به افراد نزدیک هستیم  .نزدیک آن ها بود

      شناسیم و سپس بمشکالتی که با آنها دست و پنجه نرم می کنند را 

یق کتاب احقآن ها تا به آن ها کمک کنیم  ببینیم که چگونه می توانیم 

بسیار پیش آمده که من هم در . بگیرندبه کار شان  مقدسی را در زندگی

همان طراوت سی سال  خدمت خود احساس خستگی کرده ام اما هنوز هم 

 این ایمان دارم که یکی از دالیل .را دارمش در زمان شروع خدماتم پی
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هر روز کتاب مقدس را بخوانم تا  بایدطروات و تازگی این است که من 

شرایط خاص هر داشته باشم و براي مردم  خوراکی تازه براي دادن بهبتوانم 

  . کالمی ارائه دهمکدام از آن ها از خداوند 

تا کار  هخدمت به عهده اش گذاشته شدبه عنوان شخصی که این 

باید مطالعه زیادي انجام دهم تا بتوانم  دتغذیه گوسفندان و گله را انجام ده

خدمات بسیار  هیاهويیافتن زمانی براي مطالعه در . آن ها تعلیم دهم هب

خستگی که  موضوعیاما همان . شوم هباعث شده که من بیشتر هم خست

زمانی که . شود نتواند باعث طراوت و تازگی مهمان می  مرا بیشتر می کند

      متقاعد خود تغذیه می شوید، شما  را مطالعه می کنیدبا کتاب مقدس 

براي اعالم . الهام می گیریداز کالم خدا و  گرددبرانگیخته می و می شوید 

این .زیرا این کالم خداوند است گرددکالم خداوند درونتان آتشی مشتعل می 

  . استکار مانند شارژ کردن باتري 

از رهبري یتیم خانه هایی که او بنیاد )  1898 – 1805 ( 85 جرج مولر

به عنوان مبشري سیار خدمت سالگی  70در سن  اده بود بازنشسته شد وهن

در  سالگی 90 دراو به تمام نقاط جهان سفر کرد تا اینکه  .خود را ادامه داد

زمانی که از او راز زندگی طوالنیش را پرسیدند یکی از . خداوند خوابید

و  داشتعشقی که او نسبت به کالم خداوند  .دالیلی که او ارائه داد این بود

   .کردتمام وجودش کار می  درهمواره که کالم خداوند  گیقدرت احیا کنند

  ! اما احیا شده ،خسته. ) 22:  4 ؛ 8 ، 2: 3امثال ( 
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که کالم خداوند را بخوانید  شرایطی قرار می دهدشاگرد سازي شما را 

بله گاهی می بینم . سازدمی  هشما را احیا و تازنیز و در عوض کالم خداوند 

. غیر ضروري هستمکاري در حال انجام که خستگیم به آن خاطر است که 

گفتن  این به خاطر آن است که در فرهنگ ما نه. چون نمی توانم نه بگویم

 ،ن باید بتوانم از کادر کلیسایبنابرا .به عنوان یک توهین تلقی می شود

. کمک بگیرم گروهی که نسبت به آن ها پاسخگو هستم و همچنین همسرم

و مشخص کنم تا حدودي را براي پذیرش دعوت هایی که از من می شود 

مک کرده این کار به من ک .بدانم کدام را دعوت را بپذیرم و کدام را رد کنم

ي بتوانم نه بگویم و همچنین از من در برابر اتهام رد کردن دعوت ها تا

  .محافظت کندغیرضروي 

دیگري که باید به یاد داشته باشیم حذف کردن فعالیت هایی  موضوع 

ما باید به جماعت مان خدمت . است که احتیاج نیست آن ها را انجام دهیم

لیم و حدودي را مشخص کنیم که بر کنیم به آنانی که نسبت به آن ها مسئو

اساس آن حدود بدانیم که چه کاري را باید انجام دهیم و چه کاري را نباید 

تا بتوانم به این کردند کمک  درتیم خدمتیمهمکاران من . انجام دهیم

خدمت کنم زیرا  ايکمیته هیچ در نباید به طور کلی من تصمیم برسم که 

   فکر . معلمی استبراي مسیح و کلیسا من بیرون از گروه جوانان  خدمت

تجربه ما در خدمت بیشتر می شود باید کارهاي غیر کنم هر چه  می

  . ضروري بیشتري را حذف کنیم

همان  .سپس باید بیاموزیم که چگونه وظایفی را به دیگران محول کنیم

داشت درست در زمانی که . طور که موسی این کار را از پدر زنش آموخت

رهبران )  18خروج ( .می شد مدفونمراقبت از قوم اسرائیل  فشارِزیر بار 
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براي هر کدام از افراد گروه فکر کنند و به آن  خوب احتیاج نیست که شخصاً

   .فردي از قلم نیافتاده باشدکه  مطمئن شوندها باید  ها خدمت کنند اما آن

. دأمور رسیدگی به بعضی از امور کننم را ياین رهبران باید افراد

بیش انجام کارهایی که دیگران نیز می توانند انجام دهند  رهبرانی که براي

و آن احساس کم کم منحرف شوند پافشاري می کنند ممکن است از اندازه 

شان  خدماتدر که باید از خداوند دریافت کنند ي را رضایت و شادي 

 می تواننددر حال شاگرد سازي هستند  البته رهبرانی که دائماً .کنند جستجو

 ند وارد خدمتهکه می خوارا انتخاب کنند شاگردان داوطلبانی  میاناز 

  .بردارند خدمت رااز بار  یافرادي که می توانند قسمت .شوند روحانی

سپس هر چقدر هم که سرمان شلوغ باشد باید یک روز را سبت اعالم  

اگر  اما خواهد بوداز روي اطاعت  یاین کار البته در ابتدا یک عمل. کنیم

ئن باشیم که ماست باید مط مفیدبراي ما  موضوعخداوند می گوید که این 

عالوه بر همه فوائد آن داشتن یک روز براي . است مفید و نیکوستبراي ما 

ما کمک می کند که الویت ها را در  هاستراحت باعث احیاي ما می شود و ب

مان باشد که براي ما  دجایی که باید باشند قرار دهیم و الویت اول بر خداون

وقتی دست از کار می کشیم می آموزیم که به خداوند اعتماد . کار می کند

  .کنیم نه به توانایی مان

 و دائماًدرست عمل کنیم اگر ما در جایی که باید بتوانیم نه بگوئیم  

حکیمانه  ،مان حذف کنیم کارهایی که نباید انجام دهیم را از خدمات

ان محول کنیم و وفادارانه سبتی را در زندگی خود نگاه دیگر هوظایفی را ب

فکر می کنم یکی از کنیم ؟ بداریم چرا باید هنوز همه احساس خستگی 

دالیل آن این است که احتیاجات افرادي که ما به آن ها رسیدگی می کنیم 
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افرادي که ما  .دنیآمان می  انتظار نداریم به سراغ هاغلب در زمان هایی ک

ذیه روحانی آن ها هستیم ممکن است درست زمانی که ما در حال مسئول تغ

ممکن است  .فوري داشته باشند يهستیم به ما نیاز هآماده کردن یک موعظ

نزد آن ها رویم موعظۀ ما اگر  .مالقات کنیمآن شخص را  احتیاج باشد فوراً

مان را بکنیم که  بهترین تالشنا تمام باقی خواهند ماند از طرفی ما باید 

آن خستگی کالم خداوند را به عالی ترین نحو اعالم کنیم بنابراین نتیجه 

نیز مان  مان باید از وقت استراحت شاگرد سازي خدمتزیرا عالوه بر  .است

من الویت هاي خانوادگی . کنیم هرا آماد نعالیم و موعظۀ خودبزنیم تا بتوانیم 

زمان هر ر دکه حاضرم  اتی می نگرمموضوعرا به عنوان اضطراري و شرایط 

  . پرداخت کنمبهایی براي آن 

روحانی توجه و مراقبت از اعضاي خانواده اولین مسئولیت ما در زندگی 

به . ا رسیدگی کنیمهبنابراین حتی اگر ما خسته هستیم باید به آن . است

م که هر چقدر هم خسته باشم اگر احتیاج ه افرزندانم این اطمینان را داد

   فکر . می کنم رارا براي دور زدن به بیرون ببرم این کار ا است که آن ه

  .می کنم آن ها این کار مرا تحسین می کنند

عالوه بر اینکه  .بوده استاست و من سرم بسیار شلوغ  امروز یکشنبه 

به پایان هم این قسمت از نوشته ام را  داشتم بایدمالقات هاي مختلفی 

او در آن جا به عنوان  .و دوستش از شهر بازگشتنداه دم به همرپسر .برسانم

   معلم مدرسه و همچنین خادم داوطلب جوانان براي مسیح کار و خدمت 

جوانان براي مسیح یک جاز  گروهکه براي  اندتصمیم گرفته  آن ها .می کند

من داوطلب شدم . برسانداو را به آن مغازه کسی د که راحتیاج دا. تهیه کنند

اما من  .باید کمتر بخوابمو نتیجه این خواهد شد که امشب  را ببرماو که 
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ن نسبت به م طرففکر می کنم که چنین روي کردي از  .شاد هستم

. مشتاق خدمت به مسیح باشنددر هر دوي آن ها باعث شده که  فرزندانم

 نکتهاجازه دهید یک   .می گیردخدمتی که بسیاري از زمان و انرژي مرا 

غالباً در زمان خستگی آمادگی بیشتري شیطان  .یادآوري کنمز نی را دیگر

سطح یک روز خسته کننده حتی پس از  .براي زدن ضربه به ما را دارد

در چنین  .آدرنالین ما ممکن است باال باقی مانده باشد و ما نتوانیم بخوابیم

  .می گردیمآسیب پذیر بسیار زمان هایی ما نسبت به وسوسه ها 

     فاحشه ها م که عصر هاي یکشنبه سراغ ه انانی خواندشبا دربارة 

شان پس از یک روز کاري سخت و موعظه  می روند و شاید در اتاق هتل

است که از راه حل این  .آن ها را رها نکند پورنودیدن برنامه هاي  ۀوسوس

قبل زمان هاي خودو را برنامه ریزي کنیم و براي این زمان ها کارهاي 

       از میزبانانم  معموالًدر مسافرت ها . برنامه ریزي کنیمسبک تري را 

در بر اینکه  هعالو. ببرند شانمی خواهم که پس از موعظه مرا به خانه 

از طرفی هر چند بودن با آن ها زمانی را می طلبد کمتري می افتم  وسوسۀ

 خستگی بیشتر کتابدر زمان . اما باعث می شود که آن ها را بیشتر بشناسم

بتوانم کتب الهیاتی در حالتی نیستم که  هاي هنري می خوانم زیرا معموالً

رادیوي به همراه خود می برم که بتوانم به موسیقی کالسیک . مطالعه کنم

و اوقاتی را که مجبورم در هتل  گوش دهم البته اگر شرایطش پیش بیاید

تم گروهی که به آن ها پاسخگو هسهمسرم و  اب پیامکاز طریق بمان 

  . در حال انجام چه کاري هستم اطالع می دهم که کجا هستم و
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  فصل بیست و نهم

  .اوست که قوت می بخشد

  

 ان یجنبه از توضیحات پولس براي شاگردسازي در کولس 4تا کنون به 

دو  .تعلیم و زحمت ،هشدار ،اعالم :عبارتند ازکه پرداختیم  29 -  28: 1

مجاهده هستیم اما حال ما در  .ذکر شده اند 29 آیهخصوصیت دیگر نیز در 

   .خداوند است که به ما قوت می بخشد

  مجاهده

   : پولس می گوید 

                کشم و با نیروي او که در من نیرومندانه عمل از این روست که من زحمت می« 

  -  29:  1کولسیان  -»  .کند، به مجاهده مشغولم می

  agonizomai معروف شده واژه همجاهده ترجماي که این جا  واژه

در یک  این واژه ازیوحنا . عهد جدید تکرار شده استدر است که هشت بار 

عیسی نسبت به  سخنانزمانی که او  فضایی نظامی استفاده می کند

 رساله به تیموتائوس در  ) 36:  18یوحنا (. پیالطس را نقل قول می کند

؛ دوم  12:  6اول تیموتائوس  (.می کنداستفاده  هاز این واژهم پولس 

پولس از این واژه در متنی که درباره ورزش است   ) 7:  4تیموتائوس 

  . استفاده می کند

                                       جوید، در هر چیز، تن به هر که در مسابقات شرکت می« 

                                                 اجی فانی کنند تا ت آنان چنین می. دهد انضباطی سخت می
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                                                    کنیم تا تاجی غیرفانی به دست آورند؛ ولی ما چنین می

  -   25:  9اول قرنتیان   - »  .به دست آوریم

شاگرد . است agonizomai  ترجمه واژه» دادن مسابقه « در این آیه 

همین عصر داوطلبی  .سازي مجاهده اي سخت براي حفظ جان مردم است

بسیار سخت  ": براي مسیح کار می کند به من گفت  نکه در گروه جوانا

است که این جوانان را شاگرد سازي کنیم اگر آن ها مشغول کارهاي 

اگر آن ها کار  خواهند کرد وی هشوند به دروسی شان بی توج یگروه

را آن ها روز ها . اوند را انجام دهند به خانواده شان بی توجهی می کنندخد

و تالش براي این که آن ها را در  شروع می کنندبدون دعاي صبحگاهی 

  ". ر دشوار استاه داریم بسیامسیري نگ

هم در زمان پولس و هم در زمان ما خدمت پرورش افراد نبردي براي 

 .دنیآمان می  دي ها به سراغینا ام معموالً. حفظ جان هاي آن ها است

  شده بودند با این یجذب تعالیم اشتباه ایمانداران غالطیهپولس زمانی که 

  . درباره رنج خود این گون توضیح می دهداو  .نا امیدي روبرو شد

                                     زایمان دارم تا مسیح در شما رنجفرزندان عزیزم، که برایتان باز « 

                               دادم،  اکنون نزدتان بودم تا لحن خود را تغییر می شکل بگیرد، کاش هم

  -  20 – 19:  4غالطیان  -»  .زیرا از شما در شگفتم

وع باعث شد که حتی او این موض. اما این باعث نشد که او تسلیم شود

اي به آن ها نوشت که امروزه  بنابراین او نامه. اساسی تري شودوارد نبرد 

بعد از سالم و احوال . محسوب می شودآن نامه به شاهکار مباحثات الهیاتی 

  : پرسی متداول او مستقیماً به سراغ اصل مطلب می رود و چنین می گوید 



 رنج و شادي                                                                            ٢١٣

 

                                            در شگفتم که شما بدین زودي از آن که شما را به واسطۀ« 

                                                 خوانده است رویگردان شده، به سوي فیض مسیح فرا

  -  6:  1غالطیان  -»  .روید انجیلی دیگر می

جمالت کتاب غالطیان حالت فوریت و ضرورت شدید از بسیاري سبک 

طور که براي  همان نتیان در حال نبرد بودپولس براي جان هاي قر. را دارد

تشریح او از جنگ در این نامه  .جان هاي غالطیان این کار را می کرد

 دعاي خود دراین حالت را معموالً ما  که جنگی سخت و غمگین است

  )  4:  2دوم قرنتیان . ( نداریم

هستند گاهی از کالم خداوند و کم تجربه  افرادي که در مسیح جوان

هستند و سرشار آن ها افرادي که مسئول شاگرد سازي . منحرف می شوند

ابزاري در دست خداوند هستند تا این افراد را  ،از محبت و مداومت و تعهد

دریافته ام زمانی که افراد جوان از خداوند دور می شوند اغلب . برگرداند

ردي است فآن ها می کند همان  اولین فردي که شروع به محکوم کردن

  . کرده است آن هاکه سرمایه گذاري بسیاري  براي پرورش و رشد 

این اتفاق دردناك است اما دلیل کافی براي صرف نطر کردن از آن ها 

غالطیه و قرنتس وجود داشتند که نکات بدي در ی در گویی مسیحیان .نیست

ا نوشت که باعث بازگشت ه ایی به آناما او نامه ه. مورد پولس می گفتند

در  86 رابرت چینی شبان اسکاتلندي به نام. آن ها به سوي کالم خداوند شد

برادران گاهی احساس می کنم که حاضرم بر  ": حال موعظه چنین گفت 

 از روي جسد من عبور کنیدچمن هاي حیات کلیسا دراز بکشم و همه شما 

که ما درباره مجاهده  یاي بحثدر راست ". اما فقط دوستان مسیح باقی بمانید

                                                           
86

 - Robert M. Cheyne  
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اده می کند در فانجام می دهیم یکی از واژه هایی که پولس در این باره است

او در این قسمت درباره اینکه چگونه اپافراس  .آمده است 12:  4کولسیان 

اپافراس خود اهل کولسی بود و . ان دعا می کند سخن می گویدیبراي کولس

   : پولس می گوید .ود اما اکنون همراه پولس بودشاید بنیان گذار این کلیسا ب

                                           اپافْراس که از خود شما و خادم مسیح عیسی است، برایتان« 

                                                    کند،  او همواره در دعا براي شما مجاهده می. سالم دارد

                                                      بلوغ کامل، استوار بایستید، و از هرآنچه مطابقتا با 

  - 12:  4کولسیان  -»  .با خواست خداست، آکنده باشید

براي کولسیان در دعا مجاهده می کرد و برایش فرقی نمی کرد که او 

جایی است که از عبارت  کنم که این جا فکر می .در قیصیریه یادر رم باشد 

شخصی شفاعت براي زمانی که ما . مجاهده کردن در دعا استفاده شده است

به ما  پولس. می کنیم در واقع از سوي آن شخص نبردي را انجام می دهیم

 می گویدوري می کند و آنبردي که یوشع علیه عمالیق انجام می داد را یاد

هور دستان  ی شد و هارون ومی کرد پیروزي کسب م  زمانی که موسی دعا

پولس در ادامه )  13- 10:  17خروج ( . موسی را باال نگاه می داشتند

   : اپافراس چنین می گوید ة سخنان خود در بار

                                 من شاهدم که او براي شما و آنان که در الئودیکیه و هیراپولیس« 

  - 13:  4کولسیان  -»  .کشد هستند، چه بسیار محنت می

کار کند اگر صد ها مایل از سخت ا ه اما او چگونه می توانست براي آن

زمانی که ما براي مردم دعا می کنیم داریم  .از طریق دعا ؟آن ها دور بود

  من ایمان داریم این مهمترین کاري است که ما  .براي آنها کار می کنیم

   .انجام دهیم آن ها هستیمسازي  ردشاگ در حال ادي کهربراي افمی توانیم 
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و گیریم  می زمانی که ما دعا می کنیم در ارتباط مستقیم با خداوند قرار

اما در همین . در ها براي جاري شدن محبت خداوند به سوي ما باز می شود

خود جوش و   در وجود ما نسبت به دیگران می جوشدزمان این محبت 

 ایننتیجه جاري شدن محبت خداوند به سوي ما . براي آن ها دعا می کنیم

آزادانه از سوي ما به سوي دیگران هم جاري  است که این محبت می تواند

حبت خداوند بزرگتر از محبت ماست می توانیم این و از آن جایی که م شود،

انتظار را داشته باشیم که هر چی بیشتر محبت به سوي ما جاري شود از 

  . دیگران جاري می شودسوي ه بنیز بیشتر درون ما 

و در  ما را لبریز می کند و سپس از ما جاري می شودبنابراین محبت 

کردن  م که دعاه ادر واقع دریافت. تقویت می گردیماین فرایند ما احیا شده 

است تا براي ی براي آن ها دارم روش خوبی براي مردمی که مسئولیت خاص

مستردام براي مبشرین آکنفرانس در این را زمانی که . شوم موعظه آماده

  .متوجه شدمخدمت می کردم  سیار

احساس کردم که براي سخن گفتن در مقابل این جماعت بزرگ نیاز  

بود براي آن ها  ربنابراین صبحی که قرا .خداوند دارمخاصی از به مسح 

پس از مدت زمانی احساس کردم . سخن بگویم زود بیدار شدم تا دعا کنم

ذکر کنم در ذهنم نقش بسته سخنرانیم در که می خواهم را تمامی نکاتی 

را بردارم و بقیه زمان  یمم خوب است که لیست دعادبنابراین فکر کر. است

متوجه  بعداً. م دعا کنمنسبت به آن ها مسئول همکارانم و افرادي که براي 

ن در ارتباط یبنابرا. شدم که دعاي من نوعی آماده شدن براي سخنرانی بود

قلب  ۀتوانستم موعظه خود را از طریق دعا با خواستو با خداوند قرار گرفتم 

  . او همراستا سازم
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 ي ریعنی باز کردن د .اج داشتم انجامش دهمیچیزي بود که احتاین آن 

. من به سوي دیگران جاري شود درونروح القدس براي اینکه از  يبه سو

اما  محسوب می شودبنابراین اگر چه دعا براي دیگران یک مجاهده 

یی دقت کنید برخی از دعاها. مرا نیز تقویت می بخشدمجاهده اي است که 

 پاي منبربراي افرادي که به که براي دیگران انجام می دهیم همانند دعا 

   . دنبگیر يبسیار يند از ما نیرونمی توا روح دعا کنیم یا براي اخراج می آیند 

                                               پس از آن که زنی که دچار خونریزي بود عیسی را لمس« 

                                                    کسی مرا لمس : عیسی گفتاما کرد و شفا یافت 

  - 46:  8لوقا  -   » زیرا دریافتم نیرویی از من صادر شد! کرد

به همین . زمانی که عیسی آن زن را شفا داد از او نیروي صادر شد

اما به طور . دنخاصی ممکن است که قوت روح ما را بگیردعاهاي صورت 

حیاي ما می شوند زیرا ما در این دعاها با اي شفاعتی باعث اهدعا یکل

 موضوعو این جاست که به  می گیریماي تازه   و نیروي مرتبط شدهخداوند 

   .بعدي ما می رسیم

  نیروبخشی 

  : پولس می گوید 

                                  کشم و با نیروي او که در من از این روست که من زحمت می «

                                                                         کند، به  نیرومندانه عمل می

  - 29:  1کولسیان  - »  .مجاهده مشغولم

     سخن گرفتن پولس براي تاکید بر این نکته از سه واژه در ارتباط با نیرو 

و براي این نیز  «: در ترجمه تحت الفظی این آیه چنین می گوید .می گوید
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محنت می کشیم و مجاهده می نمائیم بحسب عمل او که در من به قوت 

   ». عمل می کند

و عمل نمودن از . است energeia ترجمۀ اسم یونانی» عمل « واژه 

است که  کلمه ايمشتق شده است و قوت  energeoفعل همین اسم یعنی

پولس در ما شکی باقی نمی گذارد که . گرفته شده است  dunamisهاز واژ

زمانی  .می گیرد نشأتبراي کار شاگرد سازي از خداوند  الزمتمام نیرویی 

خداوند به  دچار مشکل می شویمزحمت کشیدن و مجاهده  در زمانکه ما 

البته ما باید . را می بخشد هما نیروي الزم براي کامل کردن این کار و وظیف

یعنی  .کردیم را پیروي کنیم صحبتدرباره شان  یکه در فصول قبلقوانینی 

برخی اختیارات را به . حذف کنیمکارهاي اضافی را . بیاموزیم که نه بگوئیم

  . وقت خود را با خداوند بگذرانیمسبت را نگاه داریم و  .دیگران محول کنیم

ر داده تا بتوانیم احیا شویم اگر از ابزارهایی که خداوند در اختیار ما قرا

انیم مطمئن شویم براي واده کنیم در آن زمان است که می تفاستدرست 

آنچه خداوند به پولس . هاي مان نیرویی کافی خواهیم داشتانجام کار

  . خدمات ما نیز صادق است ةدرباره خاري در جسمش می گوید دربار

                                              قدرت فیض من تو را کافی است، زیرا «: اما مرا گفت« 

                                       پس با شاديِ هر چه بیشتر  «.رسد من در ضعف به کمال می

                                                                  به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت

  -  9:  12دوم قرنتیان  -»  .ودمسیح بر من ساکن ش

ما تقویت ما قوت روحانی می بخشد و این کار را از طریق به خداوند 

ما با شاگردي از مسیح که از راه منحرف . براي انجام کارها انجام می دهد

   براي اینکه بتوانیم با او سخن بگوئیم دعا  .شده مالقاتی انجام می دهیم
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می طلبیم و این خداوند است که به ما واژه هاي را خداوند فیض می کنیم و 

  . الزم براي سخن گفتن را عطا می کند

 خدمتمان  و نمی توانیم به ضعیف می شویمگاهی از لحاظ فیزیکی 

  ملغی می شودمالقاتی  به طور اتفاقی. بسیار خسته هستیم زیرا .ادامه دهیم

م به ه می توانیزمان است ک آندر  .و یا چیزي شبیه آن اتفاق می افتد

در  لحاظ احساسی دچار ضعف می گردیم زیرا گاهی ما از. استراحت بپردازیم

می خواهیم از زمان  آندر  .دچار آسیب شده ایم حین خدمت به دیگران

از طریق  شرایطیخداوند با ما در چنین  خدمت خود انصراف دهیم ولی

 ا تشویق کالمش سخن می گوید و دقت سخنان او چنان باال است که م

و یا شاید . با ماست و می توانیم ادامه دهیم می شویم و می دانیم که او

خداوند به طور واضح با ما از طریق پیغامی که در کلیسا گوش می دهیم 

 .کند و ما تشویق می شویم که به خدمت خود ادامه دهیم صحبت می

  :د یوهمانطور که پولس می گ

                                       خواند، امین است و این را خواهد  می او که شما را فرا« 

 - 24: 5اول تسالونیکیان  -  " .کرد

وعده  .می کنیم بررسیما وعده هاي مختلف خداوند را  بخش بعديدر 

براي کاري که باید انجام دهیم  ما را قوت ببخشد وهایی که او به ما داده تا 

  . کند تجهیز
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  :بخش پنجم 

  

  مالت پایانیأت
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  سی امفصل 

  تضادي در زندگی مسیحی

  

از مسیحیت را به تصویر  این کتاب در مقابل چشمان شما تضادهاي متفاوتی

از یک سو در کتاب مقدس وعده داده شده که خداوند از آنانی که  .کشید

عیسی می . عطا می کندداري کرده و همه نیازهاي آن ها را  هوفادارند نگا

بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ ... «  : گوید

و خداي « :  پولس می گوید)  33:  6 (» .اینها نیز به شما عطا خواهد شد

من، همۀ نیازهاي شما را بر حسب دولت پرجالل خود در مسیح عیسی رفع 

من جوان بودم و «  : می گویدداود چنین )  19:  4فیلیپیان ( »  .خواهد کرد

ام که وانهاده شده  با این همه، هرگز پارسایی را ندیده ام، اینک سالخورده

از سوي و )  25:  37مزامیر  (» .و نه فرزندانش را که گداي نان شوند باشد

متابعت   دیگر می دانیم که عیسی همچنین وعده داده که آنانی که او را 

 . د کشیدناهرنج خو می کنند

داوند براي همه نیازهاي ما نوشته باره تدارك خآن واژه هایی که در

سه   نوشته است و همچنین در شده نویسنده اش از زندان این نامه هاي را

رنجی که شاگردانش با آن ها روبرو خواهند بود  دربارهجمله اي که عیسی 

  .می گوید تضادي دیده می شود

  و تحملبراي انکار نفس و برداشتن صلیب  دعوت مردمپس از 

زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از « : زحمات او می گوید 

جان خود را از  خاطر انجیل خاطر من و به دست خواهد داد؛ اما هر که به
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اما این رنج باعث  ) 35:  8مرقس ( »  .دست بدهد، آن را نجات خواهد داد

 .عی و سرشار از نعمت می شودایجاد زندگی واق

 کالمی را که به شما گفتم، به یاد داشته باشید« : او می گوید :

اگر مرا آزار رسانیدند، با شما نیز چنین  “.بنده از ارباب خود بزرگتر نیست“

خواهند کرد؛ و اگر کالم مرا نگاه داشتند، کالم شما را نیز نگاه خواهند 

وجود  ندن و جفا به همراه پذیرفته شدطرد ش)  20: 15یوحنا  ( ». داشت

 .داشت هندخوا

  ینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشیدا« : او می گوید .

در دنیا براي شما زحمت خواهد بود؛ اما دلْ قوي دارید، زیرا من بر دنیا غالب 

ما با این اطمینان که مسیح بر جهان غالب  ) 33:  16یوحنا ( »  .ام آمده

بنابراین در میان تمامی آن  .میده با رنج ها و سختی ها روبرو می شوآم

  .سختی ها آرامش داریم

نامه  ایمانداران فیلیپیکه پولس از زندان براي  به همین صورت زمانی

خواهم بدانید که آنچه بر من  اي برادران، می« : می نویسد چنین می گوید 

بنابراین )  12:  1فیلیپیان ( »  گذشت، در عمل به پیشرفت انجیل انجامید،

  : بگوید ایمانداران فیلیپیاو می تواند به 

  

 - 4:  4فیلیپیان  - »  شاد باشید: گویم همیشه در خداوند شاد باشید؛ باز هم می« 

خداوند  هشان را ب آن که آن ها خواسته هاي تائید کند که پس ازو 

  : عنوان می کنند

فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیح گونه، آرامش خدا که  بدین« 

  - 7:  4فیلیپیان  -»  .عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت
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همین نامه پولس نشان می دهد که شناخت مسیح گنجی است بسیار 

   . به خاطر آن هر چیزي را از دست بدهیم می ارزدکه  گران بها

                                شناخت خداوندم مسیحبلکه همه چیز را در قیاس با ارزش برترِ « 

                                         خاطر او همه چیز را از کف  دانم، که به عیسی، زیان می

                                                           شمارم تا  آري، اینها همه را فضله می. ام داده

  - 8:  3فیلیپیان  -  » . دست آورم مسیح را به

به نام  شبان لوتريیک . ین براي ما رنج کشیدن مشکل بزرگی نیستابنابر

محسوب می شود از بزرگترین متفکران کلیسا در قرن بیستم  که 87دیتریش

زمانی که براي استراحت به آمریکا . به شدت با رژیم نازي مخالفت می کرد

الهیاتی  تحقیقات آیا آن جا بماند و بهکه  رفته بود با خود در کشمکش بود

ادامه دهد یا به آلمان باز گردد جایی که می تواند برایش خطرناك خود 

او بتواند به کسی که به او کمک کرد تا  .نامه اي نوشت دوستشاو به . باشد

بود من باید بزرگ مادنم به آمریکا یک اشتباه آ " : و به او گفت  آمریکا برود

 .ترك نمی کردمو ملتم را  آلمانتاریخ مسیحیان  دردر این دوران سخت 

من در این دوران سخت جنگ و رنج با ملت خود نباشم پس از آن هیچ  اگر

نقشی داشته  یآلمان انحقی ندارم که در بازسازي و احیاي زندگی مسیحی

  .باشم

 او. اعدام شد 1945او پس از سپري کردن دوسال در زندان در سال  

سال قبل از  یک .که مردم رنجش را بسیار بزرگ می کنند احساس می کرد

زمانی که  ": اعدامش زمانی که از زندان به دوستش نامه نوشت چنین گفت 

احساس بدي از دورنم بر می اشاره می شود  هاي من در نامه ها به رنج

                                                           
87

   -  Dietrch Bonhoeffer 
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نباید به  موضوعاین . استبراي من این نکته مانند توهین به مقدسات  .خیزد

سئوالی که مطرح است این است که آیا رنجی که من  .شکل نمایش در آید

امروز می کشم بیشتر از رنج توست یا بیشتر از رنج افراد دیگر است؟ البته 

در زندان می گذرد غیر قابل تحمل است اما در کجاي  اموري کهبسیاري از 

بعدها در نامه خود  " ته باشد؟وجود نداشدنیاست که مسائل غیر قابل تحمل 

 اومن باید اقرار کنم گاهی از این که چقدر درباره رنج هاي که می نویسد 

  . گرددخجالت زده می  شودصحبت می 

برخی تعهد ما را تحسین  .مردم این را درك نمی کنندهمه البته که 

کار اشتباهی انجام داده ایم  حتماً برخی هم شاید فکر کنند ما خواهند کرد و

بهاي شاگردي به این  امدر کتاب خود به ندیتریش . و ما را محکوم کنند

  : می گوید  جمله از عیسی اشاره می کند که

                                     زیرا هر که در میان این نسلِ زناکار و گناهکار از من و سخنانم« 

                                              ن نیز آنگاه که در جالل پدر خود عار داشته باشد، پسر انسا

                                                                    همراه با فرشتگان مقدس آید، از او عار 

  - 31:  8مرقس  -» . خواهد داشت

موضوع مختلف دو رنج کشیدن و طرد شدن  ":می گوید دیتریش

از و سپس او توضیح می دهد که چگونه افراد می توانند به رنج ها  ".هستند

اما عیسی در حالی که طرد شده  ":او می گوید  .نگاه کنندمثبت  زاویه اي

دن در زمان رنج باعث می شود که هیچ جالل و طرد ش. بود رنج کشید

  .امرنجی بدون عزت و احتر ،شخص رنجدیده نرسداحترامی به 

 .افراد نزدیک به ما سعی خواهند کرد که مانع از رنج کشیدن ما گردند 

ما سعی می کنند ما را از انتخاب مسیر صلیب  ایمان دارزمانی که دوستان 
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باز دارند مداومت و پایداري براي ما بسیار سخت می گردد اما ما باید به یاد 

از این که او داشته باشیم که عیسی پطرس را شیطان خواند درست پس 

 8؛  17 – 16:  16متی (. ه بودبه عیسی گفت را با ایمان يجمله اي قدرتمند

  .جمله تحسین کرده بود آنو عیسی او را براي )  29: 

هر تالشی براي خنثی " : در تفسیر این آیه چنین می گوید  دیتریش 

ه براي باقی ماندن در را" . کردن آنچه الزم است انجام شود شیطانی است

 .در خود پرورش دهیمرا صلیب باید دید گاهی کتاب مقدسی نسبت به رنج 

سال  یک. مفید واقع می شوندو گفته هایش در این جا  دیتریش بار دیگر 

بسیار خوب است  ": نامه اي چنین می گوید پیش از دستگیر شدنش او در

ند بلکه زود بتوانیم درك کنیم که رنج و خداوند دو مفهوم متضاد نیستکه ما 

  " . یک وحدت الزم هستند

براي من رنج کشیده همواره یکی از  براي من همان ایده که خداوند

من ایمان دارم که خداوند در رنج ها  .قانع کننده ترین تعالیم مسیحیت است

نزدیکتر است تا در شادي ها و یافتن خداوند در این راه باعث ایجاد آرامش 

برخی از مسیحیان در چند قرن . و ایستادگی و قوت قلبی در فرد می شود

. شهادت به افراط کشیده شده بودند رايشان ب اول کلیسا به خاطر اشتیاق

را  آن و ه است که ما خود به دنبال رنج برویمهیچ وقت به ما گفته نشد

رنج نمی کشند نباید به خاطر  افرادي که .تبدیل به هدفی براي خود بکنیم

آن احساس گناه بکنند و باید آن ها هم بدانند که در مسیح ساکن هستند و 

نوعی  در او باقی بمانند و سپس اگر چه آن ها به دنبال رنج نمی روند نهایتاً

اما . وعده داده است مورد آنشان خواهد آمد زیرا عیسی در  سراغرنج به 

زمانی که عیسی براي ما همه چیز است رنج براي ما یک مشکل بزرگ 
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باشیم دیگر چه چیزي بیشتر از او  اگر ما او را به همراه خود داشته .نیست

همان  و شادي بخش استمحبت او نسبت به ما  .براي ما اهمیت دارد

  .ما تبدیل به قوت می شودشادي براي 

 زماندر  مل کرده وحدر آن زمان است که ما می توانیم رنج را ت 

من ایمان دارم که . انسانی کامل و راضی باقی بمانیم ،رنجنمودن تجربه 

در زمان هاي رنج به ما از طریق مسیح است  وندرابطه محبت آمیز ما با خدا

مان موثرتر  خدمات و در کمک می کند که بیشتر به مسیح نزدیک گردیم

طور که پولس  آن زمان ما با شادي رنج را می پذیریم همان در .شویمواقع 

مان می دانیم که خداوند آنچه  البته در طول تمام رنج هاي. آن را پذیرفت

کرد و این جمله به آن معنا است   مان مهیا خواهد ما احتیاج داریم را براي

ترین و  یکی از مهمرا نبودن رنج در زندگی ما خداوند که ما ایمان داریم 

  .اتفاق افتاد دیتریشطور که براي  ی ترین نیازهاي ما می داند همانساسا

نیا دسالگی جان خود را از دست داد و نامزدش را در این  40از  قبلاو  

زرگ براي کلیسا مرگ او را فقدان منبعی باشخاص بسیاري . شتتنها گذا

به خداوند نزدیک باقی ماند و می دانست که مرگش تنها  اما خودش. نامیدند

از مرگش  قبل دیتریش بن هوفر. تر خواهد کرد او را به خداوند نزدیک

اولین . از سه ایستگا صحبت می کنددر این شعر  او. نوشت 88شعري 

  . آن چه درست استدادن جرات انجام . عمل استایستگاه 

او در باره این ایستگاه  .گ استمر ،دومین رنج است و سومین ایستگاه

 در این جاست که بزرگترین ضیافت سفر رخ می دهد در ": چنین می نویسد
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زمانی که می دانست او را  ". زادي ابدي محقق می شودآاین جاست که 

ه ی بود گفت کي انگلیسبراي اعدام می برند به دوست هم بندش که سرباز

که  ": برساند و به او بگوید  89جرج بل پیغامش را به دوستش یعنی اسقف 

من  .ازي دوباره براي من است با اوغاین پایان کار مان است اما همچنین آ

   ". ایمان دارم که پیروزي ما حتمی است

ش براي ایان باقی مانده و نوشتجات الهیاتی حدر اذهان مسیبن هوفر 

فکر می کنم  .کلیسا در قرن بیستم بیشترین خوانندگان را در سراسر دنیا دارد

دلیل معروف بودن نوشته هایش و حد . باشد که چنین بگوئیم صحیح شاید

تاثیر گذاریش بر کلیسا به خاطر این حقیقت بوده که او در دوران جوانی 

واژه با . هایش به سود کلیسا تمام شد و به طور حتم رنج. زندگیش شهید شد

ویسد این کتاب را به س می نوکه پولس به فرزند روحانی خود تیموتائ هایی

  :  پایان می رسانم و آن جمله را خطاب به شما و خودم می گویم

                              همچون سربازِ شایستۀ مسیح عیسی، در تحمل رنجها سهیم« 

  - 3:  2دوم تیموتائوس  -»  .باش
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   - George Bell  




