INSTRUMENTS
IN THE

REDEEMER’S
HANDS

People in need of change
Helping people in need of change
PAUL DAVID TRIIP

أ

INSTRUMENTS IN THE REDEEMER’S HANDS

Farsi Coppyrights 2019 Kabul, Afghanistan
This Edition is Printed in Farsi by permission
from P & R Publishing P.O Box 817
Phillipsburg. New Jersey 08865

ابزارهایی در دستهای نجات دهنده
 شبکه کلیسایی خانگیAHCN ترجمه شده با اجازه نارش در
.افغانستان
www.khabarkhush.org

ب

فهرست مطالب
توضیحات ............................................. .................................................ج
مق ّدمه ...................................................................................................ح
 .1بهرتین خرب  :دلیلی برای بیدارشدن از خواب صبحگاهی1 ................. ..... ..............
 .2در دستهای نجات دهنده21 ................ ..... ..................................................
 .3آیا ما واقعاً نیاز به کمک داریم؟44 ..................................................................
 .4هدف ،قلب ماست66 ................... ..... .......................................................
ِ
درک چالشهای قلبی خود86 ....................... ..... ..........................................
.5
 .6پیروی از مشاو ِر فوق العاده109 ..................... ...... ..........................................
 .7برقراری ارتباط ،از طریق ورود به دنیای آنها130 ........................ ..... .....................
 .8برقراری ارتباط از طریق همدردی با رنجدیدگان159 ...................... ..... ..................
 .9شناخت مردم 182 ......................... ..... ...................................................
 .10بدانید که کدام قسمت نیاز به تغییر دارد206 ........................... ..... ...................
ِ
اهداف اعالم حقیقت در محبت 225 ........................... ..... ..............................
.11
 .12فرایند اعالم حقیقت با محبت284 ......................... ..... ..................................
 .13تنظیم برنامه و تعیینِ مسئولیت267 .......................... ..... ................................
ِ .14
درک تدریجی هویت در مسیح و پاسخگو بودن 289 ............................ ..... ...........

ت

ضمیمه ها
 .1بینا کردنِ چشامن نابینا :نگاهی دیگر به جمع آوری اطالعات 309 ..................
 .2مشاور چه چیزی را وارد فرایند جمع آوری اطالعات می کند323 .....................
 .3تدابیری برای جمع آوری اطالعات339 .................................................
 .4تعالیمی که تکلیف را اجرا می کنند359 ................................................
 .5تکلیف و چهار مرحلۀ مشاوره372 ........................................................
یادداشتها 403 .............................................................................

ث

توضیحات
 1 .6خدمت به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر
 1 .7پایۀ برقراری ارتباط برای خدمت:
نجات به عنوان الگوی ما
 2 .7چهار عنرص رابطۀ محبت آمیز در خدمت
 1 .8افرادی که در رنجهای مسیح رشیک هستند (عربانیان )11 – 10 : 2
 1 .10شناخنت یک شخص بر اساس کتاب مقدس
 1 .11یک دیدگاه متعادل انجیلی
 1 .13مشخص کردنِ مسئولیت

ج

مقدّ مه
آنچه که خدا برای کلی سایش در نظر گرفته ،فوق العاده و ج ّدی ا ست .این امر فوق العاده ای ا ست،
چون او خدایی حسووود و مّوو ّمم اسووت .کار او در قومش به شووکسووت منتهی نخواهد شوود ،بلکه تا
زمانیکه به کامل بر سد ،ادامه خواهد یافت .یک امر ج ّدی ا ست ،چون از الگوی "متامی قوم من ،در
متامی زمانها" پیروی می کند.
برای بسووویاری از ما ،راحت تر می بود اگر خدا تقدیا ما را در دسوووت افراد حرفه ای تعلیم یافته ای
قرار می داد که برای این کار حقوق دریافت می کنند ،اما این الگویی بر اساس کتاب مقدس نیست.
کل بدن در بلوغ کامل در مسیح رشد
نقشۀ خدا این است که از طریق خدمت وفادارانۀ هر عضویّ ،
کند .به رهربان کلیسوووای او عطایایی داده شوووده ،و در این جایگاه قرار گرفته اند تا قوم خدا را برای
ِ
خدمت"هر شخّی ،هر روزه" ،که یک سبک زندگی می باشد ،تعلیم داده و تجهیز کنند.
این یک منونۀ ساده می با شد :وقتی خدا شام را به سوی خود فرا می خواند ،از شام می خواهد که
یک خادم نیز باشوووید ،ابزاری در دسوووتهای نجات دهند خدا .متام فرزندان خدا برای خدمت
فراخوانده شوووده اند ،و هر یک از آنها به کار روزانه ای که این خدمت فراهم می کند ،نیاز دارند .اگر
شوووام خداوند را به مدت هزار سوووال پیروی کنید ،باز هم به انداز روز او ِل ایامنتان به خدمت بدن
مسیح نیاز دارید .این نیاز تا زمانی که تقدیا ما در جالل به کامل برسد ،باقی می ماند.
این کتاب ،در مورد این مو ضوع صحبت می کند :خدا چگونه از افراد به عنوان ابزارهایی برای ایجاد
تغییر در دیگران اسوووتهاده می کند ،افرادی که خودشوووان نیز به این تغییرات نیاز دارند .هدف این
کتاب ،فقط این نیسووت که زندگی مردم با کمک کردن و دریافت کمک ،تغییر کند .هدف این اسووت
که کمک کنند تا فرهنگ کلیسا تغییر کند.
حض وار متع ّهد می باشوود.
من معتقدم که تعداد مرصووف کننده های کلیسووای امروز ،خیلی بیشوورت از ّ
قطعاً ،ممکن ا ست که جو و شیال برای برنامۀ خا صی مثل مدرسۀ کتاب مقدس در تعطیالت ،یا یک
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پروژه داوطلب شوند ،اما متأسهانه ،خیلی وقتها این برنامه بر اساس الگوی عهدجدید "همۀ افراد،در
همه وقت" منی با شد .متایل ما به م رصف گرایی کلی سایی به شکلی ج ّدی ،کلی سا را ضعیف کرده
ا ست .برای اکرث ما ،کلی سا رصفاً رویدادی می با شد که در آن رشکت می کنیم یا سازمانی که به آن
کل زندگی ما را شکل می دهد ،منی بینیم.
تعلّق داریم .ما آنرا به عنوان یک خواندگی که ّ
اما به این مو ضوع توجه کنید :ما هرگز منی توانیم به اندازه کافی کارمندانی را ا ستخدام کنیم که به
نیازهای خدمت در یک کلیسووای محلی متوسووط رسوویدگی کنند .باید در کلیسووای انجیلی مدرن،
ِ
فرهنگ "بدنِ منهعلی که به افراد حرفه ای پول می دهد" ،کنار گذاشوووته شوووود تا الگوی خدمتی که
خدا با حکمت تعیین کرده ،به کار برود .این کتاب برای این منظور نوشته شده است.
مثل همیشه ،وقتیکه من چنین پروژه ای را به پایان می رسانم ،می دانم که چه افتخاری نّیبم شده
اسووت .به مدت شووش ماه ،کناره گیری از مسووئولیتهای خدمت طبیعی ،برای مترکز بر نوشوونت ،هدیۀ
شگهت انگیزی می با شد .از جان بِتلر ،ا ستاد دان شگاه و کارمند م شاور م سیحی و پایۀ تح ّیلی ،و
متام افرادی که با فداکاری هدایایی برای انجام این کار داده اند ،تشوووکّر می کنم .از سوووو لوتز هم
تشووکر می کنم .سووو ،توانایی تو در ویرایش بسوویار برجسووته اسووت .سووااسووگزارم از اینکه افکار مرا به
کلامتی تبدیل کردی که قابل فهم می با شد ،و ساا سگزارم که به من این "خرب بد" را دادی ،وقتیکه
معتقد بودی که این کار ،کتاب را به شکل بهرتی عرضه خواهد کرد.
نهایتاً ،وقتی این کتاب را می خوانید ،عده ای از شوووام متعجب خواهید شووود که چرا این کتاب ،یک
راهنامی مطالعۀ فّل به فّل ندارد .به این دلیل که این مطالب به عنوان برنامۀ درسی شاگردسازی
برای کلیساهای محلی نوشته شده است .برنامۀ درسی ابزارهای ایجاد تغییر ،شاملِ دوازده درس به
همراه کتابچه ای برای راهنامیی رهرب و شاگرد می با شد .هر درس ،مترکز سه گانه دارد :مهاهیمی
که باید بدانید ،این مطالب شخ ّاً چه کاربردی برای شام دارند ،چگونه این مطالب برنامه ای برای
روابط و خدمت شام تنظیم می کنند.
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دور ابزارهای ایجاد تغییر ،اولین بخش برنامه درسی برای تغییر قلبها و زندگیها می باشد .این برنامۀ
درسووی شووامل دوره هایی با این عناوین می باشوود :مردم چگونه تغییر می کنند و تغییر در روابطتان.
برنامۀ درسی تغییر قلبها و زندگیها ،تعبیری از تع ّهد م شاور م سیحی و پایۀ تعلیمی می با شد که هر
آنچه در توان دارد انجام می دهد تا برای تعلیم ،تجهیز ،و بسیج کردن قوم خدا برای خدمت شخّی،
به کلیسای محلی کمک کند.
اگر مایلید که اطالعات بیشرتی در مورد برنامۀ درسی ابزارهای ایجاد تغییر یا  ، CCEFداشته باشید،
می توانید به وب سایت ما مراجعه کنید.
 www.ccef.orgیا با این شامره متاس بگیرید 2158847676 :
من باید از خانواد خودم تشوووکر کنم .لو ال ،تو مددکار و بزرگرتین حامی من هسوووتی ،اما بیش از
همه ،تو نزدیکرتین دوست من هستی .من در طول این سی سال ،هر روز از خدمت تو بهره مند شده
ام .جاستین ،اِتن ،نیکُل ،و دارنی ،سااسگزارم که نسبت به من صبوری می کنید ،نسبت به پدری که
هنوز در حال یادگیری می باشد تا بداند که چگونه می تواند بر اساس تعلیامتش زندگی کند.
خدا ،شوووام را که خوانند این کتاب هسوووتید ،به فراوانی برکت بدهد ،چنانکه شوووام دعوت او را می
پذیرید تا بخشی از کار مهمی باشید که در این دنیا در حال وقوع می باشد :نجات و رستگاری.
ُپل دیوید تریپ
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۱
بهرتین خرب :دلیلی برای بیدار شدن از خواب صبحگاهی
بهرتین خربی که می توانید تّووور کنید چیسووت؟ رویای شووام"،اگر اینطور می شوود "...چیسووت؟ آیا
رویای شام این است که میلیونر شوید و خانۀ رویایی خود را بخرید؟ شاید شغلی که همیشه آنرا می
خواستید .شاید اینکه همرستان تبدیل به کسی می شد که همیشه آرزویش را داشتید ،یا فرزندتان
عاقبت بخیر و مسووئولیت پذیر می شوود و با شووخص فوق العاده ای ازدواج می کرد .بهرتین خرب برای
شام چیست؟
اجازه بدهید که این سؤال را به شکل دیگری مطرح کنم .دلیل شام برای بیدار شدن از خواب صبح
چی ست؟ چه چیزی در طول روز شام را به حرکت وامی دارد و به شام انگیزه می بخ شد؟ چه چیزی
ِ
رصف آن کنید؟ چه
آنقدر برای شام ارزشمند است که می خواهید وقت ،استعدادها ،و انرژی خود را
کل زندگی خود را بر پایۀ آن بنا کنید؟
چیزی آنقدر مهم است که می خواهید ّ
این کتاب در مورد بهرتین خربی می باشوود که انسووان می توانسووت دریافت کند .در مورد موضوووع
بسیار مهمی می باشد که به همۀ کارهای ما ارزش می دهد ،حتی با وجود اینکه ما افراد معیوبی در
این دنیای آسوویب دیده می باشوویم .این خرب به خیالبافی ،رویاها ،یا انتظارات غیرواقعگرایانه مربوط
منی شووود .این خرب ریشووه در حقایق تاریخی دارد و واقعیتها را نشووان می دهد .به همراه امیدی که
زندگی را تغییر می دهد ،در سوووخت ترین رشایط انسوووان نهون می کند .تنها چیزی اسوووت که واقعاً
ارزش زندگی کردن را دارد! این خ ِ
رب خوش است!
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ِ
"درک" این خرب باید این داستان را درک کنید
برای
برای مدت کوتاهی ،وقتی خدا دنیا را خلق کرد ،افراد کامل در یک دنیای کامل در اتحاد کامل با
خدا زندگی می کردند .محیطی شاداب و غنی ،به همراه حیواناتی که در آسامن ،زمین و دریا ساکن
بودند .هر نیاز جسامنی و روحانی کامالً برآورده می شد .هیچ شکم گرسنه ای وجود نداشت یا هیچ
ترسی از بیامری وجود نداشت .باغها عاری از علههای هرز و خار بودند.
زن و مرد ،آدم و حوا ،در اتحاد کامل با هم زندگی می کردند .هیچ رقابت ناسووواوی وجود نداشوووت،
هیچ کشوومکشووی برای رسوویدن به قدرت وجود نداشووت ،هیچ انتقام یا تالفی عمل بد وجود نداشووت.
هیچ توطئۀ مخهی یا کلامت خ شن ،ترس ،اح ساس گناه ،رشم ،یا رسک شی کردن از صاحبان اقتدار
وجود نداشت .درک و فهم ،ارتباط و محبت وجود داشت.
هیچ چال شی با هویت ،نگرانی ،اف رسدگی ،یا اعتیاد وجود ندا شت .هیچ تاریخچۀ دردناک شخ ّی
وجود نداشت که باید بر آن غلبه می شد .هیچ ترسی از این نبود که بعدا ً چه اتهاقی می افتد ،انگیزه
های مختلط وجود نداشت ،هیچ کشمکشی در رابطه با متایالت افراطی وجود نداشت .هیچ وسوسه
ای برای گناه وجود نداشت.
با خدا نیز اتحاد کاملی وجود داشوووت .مردم مطابق آنچه که برای آن آفریده شوووده بودند ،محبت،
پرستش و اطاعت می کردند .در حقیقت ،در نسیم خنک روز با خدا در باغ راه می رفتند ،از مشارکت
کامل با خالقشوووان لذت می بردند .آنها شوووهروندان خدا بودند که مدیریت می کردند ،در آنجا قرار
گرفته بودند تا بر آنچه که خدا آفریده بود فرمانروایی کنند ،و کارشوووان را به خوبی انجام می دادند.
هیچ دلیلی وجود نداشت که خدا با آنها رو در رو شود ،و چیزی برای اعرتاف کردن وجود نداشت .هر
روز ،همه چیز خوب بود .زندگی بهرت از آن بود که بتوان از این جایگاه گناه آلود تّورش را کرد.
اما متأسووهانه ،زمان زیادی طول نکشووید .با بزرگرتین رسکشووی که تابحال صووورت گرفته ،مرد و زن از
نق شۀ مورد نظر خدا ،خارج شدند .در یک لحظه ،همه چیز خراب شد .همۀ زیباییهای شگهت انگیز
آن دنیا ،عمیقاً و برای همیشه لکه دار شد.
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در یک لحظه ،ترس ،احساس گناه و رشم به استاندارد تجربه های انسانی تبدیل شد .افرادی که در
گذشووته در هامهنگی کامل زندگی می کردند ،حام متهم می کردند ،فریب می دادند و برای کنرتل
کردن ،می جنگیدند .علههای هرز و بیامریها به نگرانیهای روزانه تبدیل شوووود .مردم ،بدی را می
خوا ستند و مرتکب اعامل ا شتباه می شدند .به جای ت سلیم شدن به اقتدار خدا ،طوری زندگی می
کردند که انگار خودشان خدای خودشان ه ستند .دنیایی که در گذ شته رسود کاملیت را می رسود،
حام تحت فشار سقوط می نالید.
گ ناه ،هر فکر ،خواسووو ته ،کالم و عملی را دگرگون کرد .دن یایی را به وجود آورد که در آن دودلی و
انگیزه های مختلط ،خودپرستی و خودشیهتگی وجود داشت .مردم خواهان خدمت شدن بودند ،اما
ِ
پندارغلط خودکهایی بودند .آنها خالق
طلب کنرتل و تقویت
از خدمت کردن متنهر بودند .آنها در
ِ
خود را فراموش کردند ،اما خلقت او را پرسووتش کردند .به جایِ محبت به مردم و اسووتهاده از وسووایل
برای نشان دادن این محبت ،عاشقِ وسایل شدند و از مردم استهاده کردند تا این وسایل را به دست
مرتکب قتل شووود .دروغگویی ،فریبکاری ،پنهانکاری و انکار را آغاز
آورند .حتی دومین نسووول بمووو،
ِ
کردند .مردم از دسووت دیگران عذاب می کشوویدند ،از بی فکری زودگذر گرفته تا اعامل جسووامنی و
آزار جنسوووی وصوووف ناپذیر .برای اولین بار ،مردم به خاطر غم و اندوه درونی گریسوووتند و به خاطر
کمبودها در عذاب بودند.
حال ،خدا دید که دنیایش بواسطۀ گناه ویران شده است .او منی خواست که دنیا به این شکل باقی
مباند ،بنابراین نقشووه ای کشووید .هزاران سووال طول می کشوود .باید نیروهای طبیعت را تحت کنرتل
درمی آورد و آموز تاریخ بموو را تحت کنرتل درمی آورد ،اما او قادر به انجام این کار بود .از لحظه ای
که سقوط اتهاق افتاد ،ن سل به ن سل ،همه چیز را کنرتل کرد تا یک روز بتواند این ویرانی افت ضاحی
را که بوجود آمده بود ،اصالح کند .دقیقاً ،در زمان مناسب ،خدا پرس یگانۀ خود را به این دنیا فرستاد.
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خرب خوش این است
اعالم اولیۀ این خرب خوش آنقدر مخترصوو اسووت که به راحتی می توان آنرا نادیده گرفت .این خرب در
آغاز انجیل مرقا آمده ،فقط چند جمله در یک آیه کوتاه با اینحال ،خالصووه مناسووبی از دلیل آمدنِ
عیسی بود.
مرقا ،کالم عی سی را به این شکل گزارش می کند " :زمان به کامل رسیده و پاد شاهی خدا نزدیک
شده است .توبه کنید و به این خرب خوش ایامن آورید( ".مرقا  )15 : 1به راحتی وسوسه می شویم
که فکر کنیم رصفاً این روش عیسوووی برای معرفی خودش می باشووود ،اما این اعالمیه چیزی بیش از
یک معرفی اسوووت .این اعالمیه ،به همۀ ما که واقعیتهای سوووخت سوووقوط را تح ّمل می کنیم ،دلیل
معتربی می دهد که بتوانیم صبح از خواب برخیزیم ،به ما امید می بخشد ،امیدی که به شکلی فوق
العاده ،عملی و بسیار شخّی می باشد.
این خرب با این کلامت آغاز می شود" :زمان به کامل رسیده" عیسی می گوید " :آنکه این کاری است
که خدا انجام داد ،متامی تاریخ به سوی این لحظه در حرکت بود" خدا ،ب میت را فراموش نکرده یا
نسبت به آن بی عالقه نشده است .از زمانیکه آن سقوط ناگوار در گناه اتهاق افتاد ،او دنیا را به سوی
این روز هدایت می کرد .درحقیقت ،آنچه که بیهوده و خارج از کنرتل به نظر می رسید ،داستان فوق
العاد نجات خدا را آشکار کرد ،داستانی که با آمدن مسیح به اوج خود رسید.
به این موضوع فکر کنید:هر چیز خوب و بدی که عهدعتیق گزارش می کند ،یک هدفی دارد .متامی
جنگها ،سووهرها ،رنجها ،پادشوواههان ،مکاشووهات و معجزاتت همۀ توطئه های سوویاسووی و شووخّووی،
بخشووی از نقشووۀ دقیقی بود که دنیا را به این نقطه برسوواند .مدتها پیش از آن که ین کالم در مرقا
اعالم شود ،خدا به قومش می گهت که آنچه را که آسیب دیده ،احیا خواهد کرد .اما آنها خیلی متوجه
ن شدند .عی سی خدمت خود را با بیان این کالم آغاز کرد " :آیا درک می کنید که نهایتاً چه چیزی در
حال وقوع اسوووت؟ این هامن روزی اسوووت که انبیا اعالم کردند وقتیکه امید تیره و تاریک به واقعیت
روشن تبدیل می شود زمان به کامل رسیده است"
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سؤال این است :زمان برای چه چیزی به کامل رسیده است؟ عیسی نزدیکی پادشاهی خدا را اعالم
ِ
قدرت
می کند .این روش آرامی برای بیان این مطلب می باشووود" من شوووا ِه شووواهان هسوووتم ،و من
پادشووواهی خود را به همراه آورده ام" در جایی دیگر ،مسووویح به وضووووح می گوید که این پادشووواهی
(ملکوت) ،یک پاد شاهی سیا سی ،با قوانین زمینی نی ست ،او آنرا یک پاد شاهی "در میان شام" می
نامد( لوقا  .)21 – 20 : 17راه حل نجات بخش خدا با انقالب سووویاسوووی یا جنگ جسوووامنی همراه
نیست ،نربد اولیه در قلب انسانها صورت گرفته و بر آن غالب خواهد شد.
در این فرهنگ که ما مجذوب خود هسوووتیم ،باید بزرگی این ملکوت را ببینیم .ما منی توانیم آنرا به
انووداز نیووازهووا و متووایالت خود کوچووک کنیم ،این ملکوت مووا را بووه چیزی فراتر از رشایط و روابط
شخّیامن سوق می دهد .پادشاه نیامد که دستور کار ما را ممکن بسازد ،بلکه آمد تا ما را به سوی
چیزی شووگهت انگیزتر ،پرجالل تر ،و فوق العاده تر از آنچه که بتوان تّووور کرد ،سوووق دهد .شوواید
بهرتین راه برای درک این اهداف بزرگ این باشوود که مخهیانه به ابدیت گوش بدهیم( .در مکاشووهه
) 8 – 6 :19جمعیت بزرگی از فدیه شدگان در مقابل تخت پادشاهی ایستاده و مانند بانگ بلند رعد
می گهتند:
"هللویا!
زیرا که خداوند خدای ما،
آن قادر مطلق ،سلطنت آغاز کرده است.
به وجد آییم و شادی کنیم ،و او را جالل دهیم!
زیرا زمان عروسی آن ب ّره فرا رسیده،
ِ
عروس او خود را آماده ساخته استت
و
جامۀ کتان نهیا و درخشان و پاکیزه
به او بخشیده شد تا به تن کند".
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به این چیزی که آنها می رسایند ،فکر کنید .اینطور نیسوووت که" :من این شوووغل را به دسوووت آوردم.
ازدواج من فوق العاده بود ،دوسووتانی عالی در اطرافم هسووتند و فرزندانم خیلی خوب هسووتند ".منی
گویند" :من اف رسدگی را شک ست دادم و بر ترسهایم غالب شدم ".دو چیز ،قلب جمعیتی را که گرد
آمده بودند ،تسووخیر کرده بود .اول اینکه مسوویح پیروزی نهایی را به دسووت آورد .اراد او انجام شوود،
نقشۀ او اجرا شد و او بدونِ کشمکش ،تا ابد سلطنت می کند .خدا قومی را جمع کرد که برای جالل
او شور و شوق دا شتند و آسودگی نهایی خود را در فرمانروایی خدا می یافتند .اینها افرادی ه ستند
که با ایامن پیروی کردند و بهایی زیادی برای اطاعت خود پرداختند ،افرادی که خود را فدا کردند و
رنج کشووویدند ،اما نره ای تأسوووف نخوردند .رضوووایت نهایی خود را در نجات دهنده و فرمانروایی او
یافتند.
دومین امر پرجالل این ا ست که بامخره ج شن نهایی از راه ر سید ،ج شن عروسی ب ّره ،فریاد رعدآسا
برافرا شته می شود ،وقتی جمعیت متوجه می شوند که آنها فقط دعوت شدگانِ این ج شن نی ستند-
بلکه عروس هستند! آنها با لباسهایی از کتان نهیا می ایستند .همۀ اثرات و آسیبهای گناه از بین
رفته ا ست .همۀ کهنگیهای رشارت محو شده ا ست .آنها ،درنهایت و برای همی شه پاک ه ستند .آنها
پاک و مق ّدس در برابر داماد می ایستند.
وقتیکه ما به ابدیت گوش می دهیم ،متوجه می شویم که این ملکوت مربوط به این ا ست که خدا به
شکلی اساسی مردم را تبدیل می کند ،اما نه به شکلی که فرهنگ خودشیهتۀ ما انتظار دارد .مسیح
آمد تا بیعت ما را با چنین دستور کار ناقّی بشکند و ما را به سوی هدفی فراخواند که ارزش زیسنت
دارد .ملکوت او در رابطه با نشان دادنِ جالل خدا و افرادی می باشد که مق ّدس هستند .این تغییری
اسوووت که او به خاطر آن آمد ،زندگی کردُ ،مرد و قیام کرد .این زندگی و کاری اسوووت که او در مقابلِ
ِ
هدف برنامۀ این ملکوت این اسوووت که قلبهای ما
جالل م ّوقتی که به دنبالش بودیم ،به ما می دهد.
را کنرتل کند و زندگی ما را تبدیل کند.
توجه کنید که مسووویح خرب خوش را به دعوت و توبه وصووول می کند .کتاب مقدس توبه را به عنوان
تغییر ا سا سی قلب تو صیف می کند که در نتیجۀ آن م سیر زندگی شخص تغییر می یابد ،این فقط
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زمانی امکاناذیر اسوووت که قدرتی برای تغییر وجود داشوووته باشووود .چقدر داوانه بود اگر بدون ارا ۀ
قدرت مزم ،افرادی را که به خاطر گناه فلج شوووده اند ،به سووووی توبه دعوت می کردید! این هامن
جایی ا ست که این پیام را ب سیار هیجان انگیز می سازد .عی سی می گوید" :چون من آمده ام ،تغییر
دامئی قلب به وقوع خواهد پیو ست ".بله ،دنیا به ش ّدت ویران شده ا ست ،اما پاد شاه آمده ،قدرت و
جالل ملکوتش را به همراه آورده است.
شوواید شووام با یک گناه خات دسووت به گریبان هسووتید ،گناهی که هرگز نتوانسووته اید بر آن غالب
شوید .شاید ع ضو جامعتی ه ستید که به نظر می رسد به شکلی ناامید کننده از هم پا شیده شده
اسووت ،شوواید ازدواجتان طبق نقشووۀ خوب خدا پیش منی رود .شوواید به هر جایی که می روید ،آثار
دردناک گذشوووته را با خود حمل می کنید ،شووواید خسوووته اید از اینکه ن ّیتهای خوب ،نتیجۀ بدی به
همراه داشووته ،از بد قولیها ،از امیدها و رویاهای فروپاشوویده خسووته شووده اید .نیاز ما به تغییر ،در
اطراف ما و در درون ماست.
گناهی که قلبامن را ت سخیر کرده ،همه چیز را ب سیار د شوار می سازد .این گناه ،ع شق را به شهوت
خودخواهانه تبدیل می کند .خانه ای که خدا می خواسووت مکان امنی باشوود ،مکانی می شووود که
عمیقرتین زخمهای ان سان در آن ایجاد می شود .محیط کار را به تباهی می ک شاند ،مانع از عملکرد
خوب دولتها می شود ،حتی کلیسا را لکه دار می کند و در نهایت به مرگ می انجامد.
شام منی توانید از گناه فرار کنید ،چون در درون شام ساکن است .آموخته های شام بواسطۀ قدرت
آن منحرف می شوووود .شوووام منی توانید زیرکانه تر از آن عمل کنید یا راهی برای رهایی از آن پیدا
کنید .منی توانید برای فرار از آن ،به جای دیگری بروید .به همین دلیل اسوووت که آمدنِ پادشووواه،
بهرتین خرب می باشد.
تغییر ،امکاناذیر اسوووت شوووام می توانید در میان سوووخت ترین واقعیتهای گناه بایسوووتید و امیدی را
داشته باشید که هرگز مأیوستان نخواهد کرد ( .رومیان  .)5 – 1 : 5این ازدواج می تواند تغییر کند.
این نوجوان می تواند تغییر کند .این کلیسوووا می تواند تغییر کند .این دوسوووتی می تواند تغییرکند.
این تلخی می تواند از بین برود .این اجبار می تواند از بین برود .این ترس می تواند شک ست بخورد.
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این قلب سوونگی می تواند نرم شووود ،و کلامت شوویرین می تواند از زبان یک شووخص بداخالق خارج
شووود .خدمت محبت آمیز می تواند توسووط شووخّووی انجام شووود که کامالً مجذوب خودش می بود.
مردم می توانند بدون فسووواد و تباهی ،قدرت داشوووته باشوووند .خانه ها می توانند مکانهایی امن،
پُرمحبت و شهابخش باشند .تغییر ،امکاناذیر است ،چون پادشاه آمده است.
با وجود همۀ اینها ،هدف نهایی خدا ،جالل خودش می باشوووود .مسووویح آمد تا مردم را به هدفی
بازگرداند که برای آن خلق شووده بودند در همۀ جنبه های زندگی خود با پرسووتش ،اطاعت و تسوولیم
کامل به خدا زندگی کنند .او با دمیدن حیات بر قلبهای ُمرده ،این کار را انجام داد تا ما بدانیم که
به او نیاز داریم .او بی گناه زندگی می کند ،و به نیابت از ما رشیعت را حهظ می کند .او زندگی خود
را برای پرداخت جریمۀ گناه تسوولیم می کند ،تا ما کامالً بخشوویده شووویم .او ما را در خانواد خود به
حق و امتیاز را می دهد که فرزند او باشیم .او هر روزه ما را شبیه
فرزندخواندگی می پذیرد ،به ما این ّ
خود می سوووازد .او با فیو خود به ما توان انجام کار درسوووت را می دهد .روح او در درون ما سووواکن
اسوووت ،ما را به گناه کار بودن ما معرتف می کند ،حقیقت را روشووون می کند ،و به ما قدرت اطاعت
کردن را می دهد .او ما را در بدن مسیح قرار می دهد ،جاییکه می توانیم تعلیم بگیریم و رشد کنیم.
ِ
هدف محبت نجات بخش
او بر هر رویدادی برای جالل خود و خی ّریت ما فرمانروایی می کند .او ما را
و ابدی خود می سازد.
کتاب مقدس این تغییر را نجات و فدیه می نامد .ما نه تنها تغییر می کنیم ،بلکه به سووووی خدا
بازگردانیده می شویم .این چیزی است که متام تغییرات دیگر را ممکن می سازد.
خرب ما باید خرب خوش باشد
وقتی عیسی ،به شاگردان خود مأموریت داد که به نام او خدمت کنند ،این پیغامی بود که باید اعالم
می کردند .ما نیز در حال کشووومکش با گناه خود و خدمت به افرادی که به نظر می رسووود در دام
چیزهایی گرفتار شووووده اند که منی توانند بر آنها غالب شووووند ،باید این پیغام را اعالم کنیم .باید

8

وفادارانه اعالم کنیم"ما امید خود را فقط در عی سی م سیح ،شا ِه شاهان می یابیم .در او تغییر قلبی
پایدار و شخّی ،امکاناذیر است" .هر پیغام دیگری ،امید کانب را تقویت می کند.
افرادی که با زندگی در دنیای سوووقوط کرده در کشووومکش هسوووتند ،غالباً توضووویح می خواهند،
درحالیکه نیاز واقعی آنها تّو ّور کردن اسووت .آنها اسوورتاتنی ،تکنیک و قواعد می خواهند ،چون فقط
می خواهند که اوضوواع به شووکل بهرتی پیش برود .اما خدا چیزی فراتر از آن عرضووه می کند .مردم
باید به خانواده ها ،همسووایگان ،دوسووتان ،شووهرها ،مشوواغل ،تاریخ و کلیسوواها نگاه کنند و ملکوت را
ببینند .آنها نیاز به تّ ّور کردن دارند توانایی دیدنِ چیزیکه واقعی ولی نادیدنی می باشد .این چیزی
بود که پولا به آن چشوووم دوخته بود( .دوم قرنتیان  .)4آنها باید به یک شوووهر نگاه کنند و جامعت
نجات یافتگانی را ببینند که با هم جمع شووده اند و با وجو ِد جنگ روحانی وحشوویانه در اتحاد با خدا
زندگی می کنند .باید به فرزندان خود نگاه کنند و ببینند که نجات دهنده می خواهد قلب آنها را از
آنِ خود کند .باید تاریخ را بررسی کنند و ببینند که خدا هدف خود را به انجام می رساند .مردم باید
امید درخشووان وجو ِد بموو را ببینند ،مردم می توانند خدا را بشووناسووند ،محبت و خدمت کنند ،می
توانند تا ابد با خدا در مشارکت باشند و اجتامعی از محبت را تشکیل دهند که به هیچ شکل دیگری
امکاناذیر منی باشوود .همۀ این چیزها امکاناذیر اسووت ،چون پادشوواه ،محبت و ِ
فیو خود را در آنها
قرار داده است.
ما به عنوان افراد گناهکار ،به طور طبیعی متایل داریم که از خالق روبرگردانیم تا به خلقت خدمت
ِ
شوووخص خدا روبرمی گردانیم تا به سووویسوووتمها ،نظرات ،مردم ،یا تعلّقات ،امید
کنیم .ما از امید به
دا شته با شیم .امید واقعی به ما خیره شده ،اما ما او را منی بینیم .در عوض ،در کو ِه نظرات ان سانها
کاوش می کنیم تا ن ّره ای ب ّیرت و آگاهی ک سب کنیم .ما به خودمان می گوییم که بامخره کلید را
به دسووت آوردیم ،چیزی که تهاوتی ایجاد می کند .ما بر طبق این آگاهی و بّوویرت عمل می کنیم و
این پندار غلط را در مورد تغییر پایدار و شخّی می پذیریم .اما طولی منی کشد که یأس و ناامیدی
بازمی گردد .این تغییر ،م ّوقتی و داهری بود ،قادر نبود که به عمقِ مشکل نهون کند .بنابراین ،دوباره
مّوومم می شووویم که این بار در جای درسووت جسووتجو کنیم .من
به این کو ِه نظرات بازمی گردیمّ ،
کشووف کردم! ن ّره ای بّوویرت و آگاهی کسووب می کنیم ،به نظر می رسوود که برجسووته تر از قبل می
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با شد .آن را به خانه می بریم ،در مورد آن مطالعه می کنیم و آنرا به کار می بریم .اما همی شه به جای
اول باز می گردیم.
خرب خوش ما را با این واقعیت مواجه می کند که هرگز کمک به ایجاد تغییر در قلب و در کو ِه نظرات
یافت منی شووود ،بلکه فقط در یک شووخص ،عیسووی مسوویح ،یافت می شووود .ما نباید به مردم یک
ستم نجات بخش ،یک ِرسی ب ّیرت و قواعد عرضه کنیم .ما به مردم ،نجات دهنده را عرضه می
سی ِ
کنیم .با قدرت او ،امید و کمکی را دریافت می کنیم که برای شک ست دادن قدرمتندترین د شمنان
به آن نیاز داریم .امید در فیو نجات دهنده ساکن است ،تنها وسیلۀ واقعی برای ایجاد تغییر پایدار.
این چیزی ا ست که ایامنداران را از روان شنا سی فرهنگامن جدا می کند .چون این نوع روان شنا سی
کامالً به خداوند پ شت کرده ا ست ،دنیا فقط می تواند نوعی سی ستم به مردم عرضه کند .امید را به
یک ِرسی مشووواهدات ،مجموعه ای از بّووویرتها ،یا قدمهایی در یک فرایند ،تقلیل می دهد .از طرف
دیگر ،ما با افرادی مالقات می کنیم که شدیدا ً کاوش کرده و با محبت به دنبال بیلهای خود هستند.
ما با مالیمت ،آنها را از این کوه بازگردانده و با خوشووی آنها را به سوووی این شووخص ،عیسووی مسوویح،
هدایت می کنیم .این ماهیت خدمت شخّی می باشد.
رس
اما متایل ما برای جایگزین کردن چیزی دیگر به جای این پادشووواه ،به راحتی از بین منی رودِ .
زشوووت خود را برمی افرازد ،حتی هنگامیکه در کتاب مقدس به دنبا ِل پاسوووخ هسوووتیم .ما با این طرز
فکر" :کجا می توانم آیه ای در مورد ....پیدا کنم" ،به رساغ کتاب مقدس می رویم .فراموش می کنیم
ِ
شخص عی سی م سیح ،قرار می گیرد .فراموش
که تنها امیدی که این قواعد عرضه می کنند ،بر روی
می کنیم که کتاب مقدس یک دایرة اوعارف نیسووت ،بلکه داسووتان نقشووۀ خدا برای نجات انسووان
ناامید و بیچاره می باشوود .داسووتانی دربار افرادی که از خودکهایی و حکمت خود نجات یافته و وارد
ملکوتی شده اند که در آن ،عیسی در مرکز قرار دارد و امید واقعی زنده است.
ما منی توانیم کتاب مقدس را به عنوان مجموعه ای از بینشووهای درمانی به کار بربیم ،این کار پیغام
آن را از بین می برد و ما را به سوی تغییر پایدار هدایت منی کند .اگر یک سی ستم می توان ست نیاز
ما را برآورده کند ،عیسی هرگز منی آمد .اما او آمد ،چون مشکل ما به هیچ شکل دیگری اصالح منی
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خ ماسوووت ،پا ما هرگز نباید پیغامی کمرت از خرب خوش را عرضوووه کنیم .ما یک
شووود .او تنها پاسووو ِ
سیستم به مردم عرضه منی کنیمت بلکه آنها را به سوی نجات دهنده هدایت می کنیم او امید ماست.
چرا امید بر یک شخص م ّتکی است؟
اگر می خواهید به کسووی کمک کنید ،باید بدانید که مشووکل چیسووت و چگونه می توان آنرا اصووالح
کرد؟ شووام به تعمیرکار ماشووین مراجعه می کنید ،چون او می تواند تشووخیص بدهد که چرا ماشووین
شووام درسووت کار منی کند و آنرا دوباره به کار می اندازد .هر دیدگاه قابل اعتامدی در رابطه با تغییر
شووخّووی نیز باید چنین کاری را انجام دهد .باید به درسووتی تشووخیص بدهد که مردم چه مشووکلی
دارند و چه چیزی باید تغییر کند.
در اینجاست که فرهنگ ما کامالً اشتباه می کند .دنیا با ر ِد دیدگاه کتاب مقدس نسبت به انسان،هر
امیدی را برای پا سخ صحیح به سؤا ِل "م شکل چی ست؟" از بین می برد .اگر پا سخ ا شتباهی به این
سؤال بدهد ،چگونه می تواند راه حل درستی فراهم کند؟
چرا مردم یک ِرسی کارها را انجام می دهند؟ آیا مشکل من ،اساساً مشکل در رابطه با اطالعات می
باشوود؟ آیا یک ِرسی بینشوهای بررسووی شووده و منطقی راه حلّهایی را فراهم می کنند؟ یا مشووکل من
اساساً مربوط به تجربه می باشد؟ آیا رسیدگی به گذشته ام ،مشکل را برطرف خواهد کرد؟ آیا مشکل
من ا سا ساً م شکل زی ست شناختی ا ست؟ آیا کمک به ایجا ِد تعادل شیمیایی ،م شکل مرا برطرف
خواهد کرد؟ یا آیا چیزی در ِ
پا این چیزها قرار دارد که مشووکل عمیق من می باشوود؟ پاسووخ کتاب
مقدس به این سؤال آخر ،یک پاسخ واضح می باشد ،پنواکی از" :بله"!
کتاب مقدس موافق ا ست که م شکل من مربوط به اطالعات می با شد ،در این زمینه ،من منی دانم
که باید چه چیزی را بدانم.همچنین تأیید می کند که تجربیامتان بر ما تأثیر می گذارند ،اگر چه
م شکل ا صلی ما فراتر و عمیقرت از تجربیامتان می با شد .همچنین کتاب مقدس اثر متقابلِ پیچیده
ای را که میان طبیعت جسوووامنی و روحانی ما وجود دارد تّووودیق می کند ،اما هرگز منی گوید که
مشووکل اسوواسووی ما ،مشووکل زیسووت شووناختی می باشوود .به این ترتیب ،کتاب مقدس در مقایسووه با
فرهنگ ما اساسیرت می باشد.
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کتاب مقدس می گوید که مشکل اصلی ما و دلیل اساسی کارهایی که انجام می دهیم ،گناه است.
در اینجا چه می گوید؟ کتاب مقدس ،گناه را به عنوان وضوووعیتی تعریف می کند که نتیجۀ آن در
اعامل دیده می شود .همۀ ما گناهکاریم ،به همین دلیل ،همۀ ما مرتکب اعامل گناه آلود می شویم.
به همین دلیل ا ست که گهتم م شکل ا صلی ما چیزی فراتر از تجربۀ ما می با شد .داوود به خوبی در
مزامیر  51این مطلب را تو صیف می کند" :برا ستی که تق ّیر کار زاده شده ام و گناهکار ،از زمانی
که مادرم به من آبسنت شد!"(آیۀ  )5داوود می گوید":من با یک مشکل اساسی مت ّولد شدم ،من قبل
از اولین تجربۀ زندگیم این م شکل را دا شتم .در درون من م شکلی وجود دارد که ا سا ساً بر عملکرد
من به عنوان یک انسوووان تأثیر می گذارد ".این مهاهیم زیادی را در بردارد چون گناه ،طبیعت من به
عنوان یک انسان می باشد ،منی توان از آن فرار کرد .بر همۀ اندیشه های من ،حرفها و کارهایم تأثیر
می گذارد .خوا سته ها ،واکنش من ن سبت به صاحبان اقتدار و ت ّمیم گیریهای مرا هدایت خواهد
کرد .ارزشوووهای مرا دگرگون کرده ،امیدها و رویاهای مرا هدایت کرده و همۀ تهسووویرهای مرا شوووکل
خواهد داد.
اگر می خواهید به مشوووکالت خودتان رسووویدگی کنید یا به افرادی کمک کنید که می خواهند به
مشووکالتشووان رسوویدگی کنند ،باید تهکرغلط را اصووالح کنید .بله ،باید به درد و رنجهای گذشووته و
عملکرد نادرست بدن رسیدگی کنید ،اما باید کاری بیش از این انجام دهید ،باید به آنها کمک کنید
که بر گناه غلبه کنند ،گناهی که همۀ این تجربیات را خراب می کند .به دو منونه توجه کنید.
رس کار به خانه
پا ِمال از یک خانۀ بسووویار آزاردهنده می آید .بدترین زمانِ روز ،زمانی بود که پدرش از ِ
می آمد .پا ِمال سعی می کرد که در خارج از خانه باشد یا خودش را در اتاقش پنهان کند تا از آسیبها
به دور باشد .اینها تجربیات بسیار تأثیرگذاری بودند .ما باید با پا ِمال گریه کنیم و به خاطر خطاهایی
که نسبت به او انجام شده عّبانی باشیم .اما باید کارهای دیگری نیز انجام بدهیم.
وقتی ک شمک شهای کنونی پا ِمال را مورد بررسی قرار می دهید ،متوجه می شوید که م شکل او فقط
این تجربیات نی ستند ،بلکه چگونگی برخورد او با این م شکالت می با شد .پا ِمال ب سیار کنرتل گر می
با شد ،بنابراین کار کردن با او و دوست شدن با او د شوار ا ست .او دامئاً بحث می کند ،همی شه می
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حق با او با شد .ن سبت به طرز فکر مردم در مورد خودش ب سیار ح ّساس ا ست ،چیزی که
خواهد که ّ
متام روابط او را با دیگران شکل می دهد .عبارت شخ ّی او این ا ست" :این چه فایده ای برای من
دارد؟" او منتقد و قضوواوت کننده اسووت ،به ندرت به دیگران اجازه می دهد که به نظرات او مشووکوک
شوند.
اما وقتی پا ِمال با شووام صووحبت می کند ،طوری رفتار می کند که انگار عمیقاً رنج می کشوود .او دامئاً
در مورد احساس طردشدگی و تنهایی صحبت می کند ،متعجب است که چرا مردم از او می ترسند.
احساس می کند که هیچ کا به نظر او احرتام منی گذارد.
مشووکلِ پا ِمال چیسووت؟ آیا همۀ مشووکالت کنونی او ،به خاطر گذشووته اش می باشوود؟ واضووحاً چیزی
بیش از اینهاسوووت .پامال فقط با ترسوووهای گذشوووته اش در کشووومکش منی باشووود ،بلکه با چگونگی
برخورد با این مشکالت در کشمکش می باشد .این هامن چیزی است که کتاب مقدس ما را به سوی
آن سوق می دهد .اگر گناه ،بخشی از طبیعت ماست ،ما نه فقط همیشه با تاریخچۀ خود مواجه می
شویم ،بلکه با این امر مواجه می شویم که چگونه گناه روش برخورد ما با این م سا ل را تحریف کرده
ا ست .زمانی ،کمک از راه می رسد که ما به گذ شتۀ خود رسیدگی کنیم و گناه خود را باذیریم .این
یک امر رضوری می باشد ،چون گناهکاران متایل دارند که در براب ِر خطایی که دیگران نسبت به آنها
مرتکب شده اند ،عکا العمل گناه آلودی نشان بدهند.
به همین دلیل اسووت که تنها امید برای پامال (و برای ما) یک نجات دهنده می باشوود .ما منی توانیم
از گناهکار بودن خود خارج شوووویم ،ما به چیزی بیش از محبت و تشوووویق ،اطالعات و بّووویرت نیاز
داریم ،ما به نجات نیاز داریم ،هر چیزی کمرت از این به مشکل واقعی ما کمکی نخواهد کرد.
به شوووخص دوم ،جک توجه کنید .پدر جک ،شووویخ فعالی در کلیسوووایشوووان بود و مادرش متعهد به
خدمت بود .او در یک خانۀ مسیحی خوبی بزرگ شده بود ،جاییکه پرستش خانوادگی تجربۀ روزانه و
مشرتک آنها بود .پدر جک سخت کار می کرد و بسیار موفق بود .والدین او رابطۀ محکمی داشتند و
به شکل نسبتاً خوبی با فرزندان خود ارتباط برقرار می کردند .جک به یک مدرسۀ مسیحی می رفت
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و والدینش می توانسووتند او را به یک کالج خوب بهرسووتند .با اینحال همه چیز در زندگی جک خوب
نبود.
وقتی با جک صووحبت می کنید ،متوجه می شوووید که او شووغلهای کوتاه مدت داشووت و دو بار ازدواج
کرده بود .به شکل ملموسی عّبانی بود .از این شکایت داشت که در دنیایی زندگی می کند که پُر
از آدمهای احمق و نادانی می باشوود که برای گوش دادن به کسووی که کارش را بلد اسووت ،هیچ وقت
فرصت ندارند .او می گوید که به این دلیل شغلهای خود را از دست داده ،چون رؤسایش از اطالعات
زیادی که او در مورد این شووغلها داشووت می ترسوویدند .او همرسووان سووابق خود را از نظر احسوواسووی
ضووعیف می دید ،کسووانی که منی توانسووتند با شووخّووی که دارای اعتامد به نها می باشوود زندگی
کنند ،شخّی که "حساب کارش را می داند".
آیا زندگی کنونی جک ،تحت تأثیر خانواد اولیه اش می باشووود؟ البته! اما دوباره می گویم ،چیزهای
بی شرتی وجود دارد .جک ،ا سا ساً با خود ،در ک شمکش می با شد .گناه نه تنها باعث می شود که به
شوکل گناه آلودی نسوبت به رنجها عکا العمل نشوان دهیم ،بلکه باعث می شوود که به شوکل گناه
آلودی نسووبت به برکات عکا العمل نشووان دهیم .بچۀ باهوش ،بچۀ احمق را مسووخره می کند .یک
قهرمان ،بچه ای را که دو پایش معلول اسووت ،مسووخره می کند .مشووکلی در درون ما وجود دارد که
حتی منی توانیم به درستی از برکات استهاده کنیم.
جک به چیزی بیش از بینش و بّوویرت نیاز دارد او باید از دسووت خودش نجات بیابد ،و برای همین
نیاز به یک نجات دهنده دارد .به همین دلیل اسووت که ما منی توانیم سوویسووتمی را به افراد عرضووه
کنیم یا بگوییم که چگونه با گذشوووته خود برخورد کنند .ما باید آنها را به سووووی یک نجات دهند
قدرمتند و حارض هدایت کنیم .او تنها امید ماسووووت .او از جانب ما بر گناه غلبه کرده اسووووت ،او
مشتاقانه فیو را که تبدیل کنند قلب و تغییردهند زندگی است به ما می دهد!
به همین دلیل است که پولا به شکل کنایه آمیزی در کولسیان  8 : 2می نویسد" :به هوش باشید
کسی شام را با فلسهه ای پوچ و فریبنده اسیر نسازد ،که نه بر مسیح ،بلکه بر س ّنت آدمیان و اصول
ابتدایی این دنیا ا ستوار ا ست ".فل سهۀ دنیا فریبنده ا ست ،چون منی تواند به وعد خود عمل کند.
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ِ
مرکزیت مسیح منی
شاید به خوبی مورد بررسی قرار گرفته باشد و به شکلی منطقی ارا ه شود ،اما بر
با شد .چون گناه (این و ضعیت) م شکل ما ست ،امید حقیقی و کمک ،فقط در خدا یافت می شود.
هر پاسخ دیگری پوچ است.
گناه با ما چه کار می کند
گناه ،بیامری نهایی است ،بیامری روانی بسیار بزرگ ،شام منی توانید از آن فرار کنید یا خودتان آن
را شک ست بدهید ،به اطرافتان نگاه کنید ،ن شانه های آن را در همه جا خواهید دید گناه پیچیدگیها
را پیچیده تر می کند ،زندگی در دنیای سوووقوط کرده ،دشووووارتر از آن چیزی اسوووت که خدا در نظر
داشووت ،با اینحال گنا ِه ما آنرا بدتر می کند .ما با رنج و زحمت زیاد ،بیامری ،یأس و ناامیدی ،و مرگ
مواجه می شووویم .عمیقرتین مشووکل ما مربوط به تجربیات ،مسووا ل زیسووت شووناختی ،یا روابط ما
نیستت بلکه مشکل اخالقی می باشد و این همه چیز را دگرگون می کند .هویت ما را ویران می کند،
دیدگاه ما را دگرگون می کند ،رفتار ما را از مسیر خارج می کند و امید ما را می دزدد .چنانکه موسی
در توصیف فرهنگ بم پیش از طوفان بیان می کند" :و خداوند دید که رشارت انسان بر زمین بسیار
است و هر ِ
نیت اندیشه های دل او پیوسته برای بدی است و با( ".پیدایش  )5 : 6این کاری است
که گناه با ما می کند .این بیامری نهایی می باشد!
اولین فرزند ما بسیار فعال بود .در طول روز ،پیوسته همرسم ،لو ال ،را می گرفت و به او می چسبید و
از دسووت و پای او بام می رفت ،انگار که همرسووم مثل چارچوبی بود که بچه ها از آن بام رفته و تاب
می خورند .هنگامیکه هشووت و نیم ماهه شوود ،این پرسوو کوچک اولین قدمهایش را برداشووت .طولی
نکشووید که با رسعت شووگهت انگیزی در رسارس خانه حرکت می کرد .به یاد دارم که با خودم فکر می
کردم که این طبیعی نیست .او نباید در این سن راه برود ،اما راه می رفت!
متام وسایل خطرناک خانه که برای او
وقتی یک بچه کوچک رشوع به راه رفنت می کند ،باید در برابر ِ
تازگی دارد ،مورد محافظت قرار بگیرد .یکی از راههای محافظت از فرزندتان این ا ست که زانو بزنید،
به صورت او نگاه کنید و در مورد خطرات خات به او هشدار بدهید .او را به گوشه و کنار خانه بربید،
چیزهایی را که باید از آنها دوری کند ،نشوووان بدهید .از نظ ِر او ،این کار وقت تلف کردن بود ،اما من
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به این کار ادامه دادم و در مورد پریزهای برق در همۀ اتاقها ،به پرسووو کوچکم هشووودار دادم .به او
گهتم" :به آنها دسووت نزن و هرگز چیزی را در آنها فرو نکن ،این کار می تواند تو را بکُشوود!" او به من
خیره شده بود ،درحالیکه با یک انگ شت ،با تی رشت خود بازی می کرد و انگ شت دیگر را تا نیمه در
بینی خود فرو کرده بود .از او پرسووویدم که آیا حرف مرا درک کرد ،او رس کوچکش را تکان داد ،ولی
متقاعد نشده بود و به رساغ ماجراجویی بعدی دوران کودکی خود رفت .من مطمنئ بودم که به هیچ
نتیجه ای نرسیده ام.
چند روز بعد ،در اتاق پذیرایی مشغول مطالعه بودم که از گوشۀ چشم دیدم که کودکامن زیر چشمی
به من نگاه می کند .او به من نگاه کرد و بعد به دیوار نگاه کرد ،دوباره به من نگاه کرد و این کار را
چند مرتبه تکرار کرد .وقتی فکر کرد که به اندازه کافی حواس من پرت شووده ،مسووتقیم به طرف پریز
برق رفت .اما قبل از اینکه با خوشوووحالی به پریز دسوووت بزند ،کاری کرد که مرا شوووگهت زده کرد .او
منتظر شووود ،به عقب نگاه کرد تا ببیند که آیا من نگاه می کنم ،و بعد وقتیکه من برای نجات او بلند
شدم ،به رساغ پریز برق رفت.
آن نگاه نهایی ثابت می کرد که او درسووهای مرا که برای کودکی به سوون او مناسووب بود ،درک کرده و
می دانسووت که به ضوود اراد من عمل می کند و سووعی می کرد که رسکشووی خود را پنهان کند و به
شکل غیرقابل توصیهی به سمت چیزی کشیده می شد که به وضوح برای او ممنوع اعالم شده بود.
حداقل سه عنرص ویرانگر گناه در این تّویر کوچک به وضوح نشان داده می شود.
اولین چیزی که گناه تولید می کند ،رسک شی می با شد .این امر فراتر از نااطاعتی از چند قانون می
باشدت این نقص اساسی در شخّیت من می باشد .این چیزی نی ست که من یاد می گیرمت بلکه با
چنین چیزی به دنیا می آیم.
مزم نیسووت که من به پرسوو کوچکم یاد بدهم که مشووتاقِ چیزهای ممنوعه باشوود ،به دنبال فرصووتی
باشد که از صاحبان اقتدار اطاعت نکند ،و به رساغ "میو ممنوعه" برود .من هم این کار را انجام می
محل
دهم ،و شام هم این کار را انجام می دهید .چه از طریق پارک کردن ماشین در جایی باشد که ّ
پارک منی باشووود ،چه طهره رفنت از مالیات بر درآمد ،فرار از دسوووت مامان در مغاز اسوووباب بازی
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ِ
شهوت مخهیانه ،رسکشی در هر
فروشی ،تسلیم نشدن در برابر رأی و نظر بزرگرتها ،یا زیاده روی در
یک از ما وجود دارد.
تسوولیم دروغهای خودمختاری ،خودکهایی و
رسکشووی ،متایلی اسووت که در درون ما متولد شووده که
ِ
خودبینی می شود .در نتیجه ،رسپیچی از حریمهایی که خدا تعیین کرده ،به عادت تبدیل می شود.
حق دارم که کاری را که می خواهم ،در هر زمانی که می خواهم،انجام
خودمختاری می گوید" :من ّ
بدهم" .خودکهایی می گوید":من هر آنچه را که مزم است در خود دارم ،پا مزم نیست که به کسی
وابسته باشم یا مطیعِ کسی باشم ".خودبینی می گوید" :من مرکز دنیای خود هستم .هیچ اشکالی
ندارد که برای خودم زندگی کنم و فقط کاری را ان جام بدهم که مرا خوشووو حال می ک ند ".این ها
دروغهای باغ عدن می باشند ،هامن دروغهایی که شیطان ،نسل به نسل در گوشهای مشتاق زمزمه
کرده اسووت .اینها ،طرح اولیۀ ما را به عنوان انسووان انکار می کنند .ما خلق نشووده ایم که خودمختار
تسولیم خدا باشویم و برای جالل او زندگی کنیم.
باشویم ،ما به گونه ای طراحی شوده ایم که هر روزه
ِ
زندگی خارج از این طرح و نقشه ،هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
ح رسکشوی ،بر شویو برخورد ما با دشوواریها و برکات ،تأثیر می گذارد .اسوتقالل ،خودکهایی و
این رو ِ
خودبینی ،ما را به جایی می رسووواند که اول به خودمان فکر کنیم و از مرز میان خودمان و خواسوووته
هایامن فراتر برویم .ما می خواهیم کنرتل کنیم و متنهریم از این که کنرتل شوووویم .ما می خواهیم
قوانین را بسووازیم و هر گاه که برای ما مناسووب اسووت ،آنرا تغییر بدهیم .اسوواس واً می خواهیم که خدا
باشووویم ،بر طبق اراد خود بر دنیای خود فرمانروایی کنیم .مهم نیسوووت که بر ضووو ّد چه چیزهایی
رسکشی می کنیم ،نهایتاً رسکشی ما به ض ّد خداست .ما منی خواهیم که اقتدار او را تّدیق کنیم،
حق فرمانروایی او را غّب می کنیم.
جالل او را می دزدیم و ّ
همچنین گناه در ما ،حامقت ایجاد می کند .حامقت ،معتقد ا ست که هیچ دیدگاه ،ب ّیرت ،تئوری،
یا "حقیقتی" ،قابل اعتامدتر از آنچه که ما داریم ،نیسووووت .دروغی را باور می کند که می گوید ،ما
بهرت می دانیم .باعث می شوووود که حقیقت را تحریف کنیم و در دنیایی که خود سووواخته ایم زندگی
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کنیم ،مثل این ا ست که با آینۀ کارناوال به زندگی خود نگاه می کنیم ،متقاعد شده ایم که به وضوح
می بینیم.
به پرس کوچولوی من هشدار داده شده بود که خطری وجود دارد ،اما او در حامقت خود فکر کرد که
خودش بهرت می داند .کسی که به مشورت دیگران گوش منی کند و احساس منی کند که باید کالم
خدا را مطالعه کند ،تحت کنرتل حامقت می با شد .این حامقت ،هویت ما را تحریف می کند ،روابط
را نابود می کند ،رشد را به تعویق می اندازد ،و تغییر را منحرف می کند.
حامقت ،ما را متقاعد می کند که هیچ مشووکلی نداریم ،رسکشووی و انتخابهای غیرمنطقی ما درسووت
ه ستند و بهرتین انتخابها می با شند .حامقت ،ر ِد طبیعت اولیۀ ما به عنوان یک ان سان می با شد .ما
هرگز برای این خلق نشوووده ایم که منبع حکمت خود باشووویم .بلکه به گونه ای طراحی شوووده ایم که
مکاشووهه دریافت کنیم ،و وابسووته به حقایقی باشوویم که خدا به ما تعلیم می دهد ،و آن حقایق را در
زندگی خود به کار بربیم .ما به گونه ای خلق شووده ایم که باید تهسوویرها ،انتخابها و رفتارمان بر پایۀ
حکمت خدا باشد .زندگی خارج از این طرح و نقشه ،هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
وقتی داوود در مزمور  1 : 14می گوید" :ابله در دل خود می گوید:خدایی نیسووووت!" او به پایه و
اسوواس حامقت اشوواره می کند .حامقت ما ،طرد کردنِ خداسووت .یک متایل درونی که می خواهیم
حکمت خود را جایگزین حکمت خدا کنیم .در ِ
پا همۀ این چیزها ،می خواهیم که خدای خودمان
باشیم ،متامی "حقیقتی" را که نیاز داریم ،به خودمان مکشوف کنیم.
نهایتاً ،گناه باعث می شووود که توانایی انجام کاری را که خدا از ما می خواهد ،نداشووته باشوویم .این
ناتوانی ،هر رشایط و رابطه ای را در زندگیامن ،تحت تأثیر قرار می دهد .فقط در مورد این نی ست که
منی خواهم اراد خدا را انجام بدهم ،یا فکر می کنم که راه من بهرت اسووت ،بلکه وقتی قّوود و ن ّیت
درستی دارم ،منی توانم به کار خود ادامه بدهم و هرگز منی توانم به استاندارد خدا برسم.
آیا هرگز خودتان را برای یک مکاوۀ دشوووار با یک دوسووت آماده کرده اید؟ مطالب خود را مترین می
کنید و پاسووخهای احتاملی شووخص مقابل را پیش بینی می کنید .سووعی می کنید تشووخیص بدهید
که چگونه ممکن اسووت که این مکاوه رو به خطا برود ،و خودتان را آماده می کنید که چیزی نگویید
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که بعدا ً پشیامن شوید .منی خواهید که این بار "شکست بخورید" .اما وقتیکه وار ِد گهتگو می شوید،
در و سط گهتگو اتهاقی می افتد .طرف مقابل شام را زخمی می کند ،درجه حرارت عاطهی شام بام
می رود و اجازه می دهید که این اتهاق بیهتد .بعد از همۀ این محاسوووبات ،منی توانید باور کنید که
چنین اتهاقی افتاد! دقیقاً هامن کاری را کردید که تّمیم گرفته بودید که آنرا انجام ندهید!
پولا رسول به شکل قدرمتندی این تجربه را در رومیان  7به تّویر می کشد " :زیرا آن عمل نیکو را
که می خواهم ،انجام منی دهم ،بلکه عمل بدی را که منی خواهم ،به جا می آورم ".آیا شوووام هم با
چنین چیزی مواجه شده اید؟ پولا ادامه می دهد" :پا این قانون را می یابم که وقتی می خواهم
نیکویی کنم ،بدی نزد من اسووت .من در باطن از رشیعت خدا مرسووورم ،اما قانونی دیگر در اعضووای
خود می بینم که با رشیعتی که نهن من آن را می پذیرد ،در سووتیز اسووت و مرا اسوویر قانون گناه می
سازد که در اعضای من است ( ".آیات  )23 – 21 ،19در نتیجه ،پولا می گوید" :حتی زمانیکه می
سلیم اقتدار خدا شوم و به حکمت او گوش فرا دهم ،باز هم عمل خطا را انجام می دهم! با
خواهم ت
ِ
وجود بهرتین قّد و ن ّیتی که دارم شکست می خورم! "
مسووأله فقط این نیسووت که ما رسکش و احمق هسووتیم .گناه ،ما را از نظر اخالقی فلج کرده اسووت.
اسوواسوواً منی توانیم کار درسووت را انجام بدهیم .چه کسووی می تواند بگوید که خشووم ما نسووبت به
دوستامن همیشه عادمنه بوده است؟ کدام شوهری می تواند بگوید که همیشه زنش را هامنطور که
عی سی ،کلی سا را محبت می کند ،محبت کرده ا ست؟ چه ک سی دامئاً هم سایۀ خود را همچون خود
دوسوووت می دارد؟ حتی زمانیکه می خواهیم کار درسوووت را انجام بدهیم ،موفق به انجام این کارها
منی شویم ،چون ماهیچه های اخالقی ما بواسطۀ گناه از بین رفته است ،ما منی توانیم کار خوبی را
که برای آن خلق شوووده ایم ،انجام بدهیم .این یکی از غم انگیزترین نتایج بیامری نهایی ،گناه ،می
باشد.
ما به عنوان انسان منی توانیم به تنهایی از عهد زندگی خود برآییم .ما نیاز به نجات ،شها و بخشش
داریم .به طور خال صه ،ما به خدا نیاز داریم .به خرب خوش نیاز داریم ،خرب پاد شاهی که آمده ،تغییر
پایدار را ممکن ساخته است .این به تنهایی ،امید شخّی ما و پایۀ خدمت ما به دیگران می باشد.
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خرب خوش ملکوت ،آزادی از دشووواریها ،رنجها و زیانها نیسووت .بلکه خرب یک نجات دهنده می باشوود
که آمده تا مرا از خودم نجات بدهد .نجات او ،تغییری را ایجاد می کند که اسووواسووواا عکا العمل مرا
نسووبت به این واقعیتهای اجتناب ناپذیر تغییر می دهد .نجات دهنده ،رسکشووی را به نظم و انضووباط
تبدیل می کند ،و احمق را به شووونونده ای فروتن .او کاری می کند که لنگان دوباره راه بروند .در او،
ما می توانیم با زندگی روبرو شویم و با ایامن ،محبت و امید پاسخ بدهیم .وقتیکه او ،ما را تبدیل می
کند ،به ما اجازه می دهد که در کاری که او در دیگران انجام می دهد ،سهیم شویم .وقتیکه شام به
کار نجات دهنده در زندگیتان پاسوووخ می دهید ،می توانید یاد بگیرید که ابزاری در دسوووتهای او
باشید.
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۲
در دستهای نجات دهنده
رس کار رفت ،و کارش را
َسم با وحشت با من متاس گرفت .یک روز عادی بود :از روی تخت بلند شدِ ،
انجام داد تا زمانیکه سوواعت کارش به پایان می رسووید .اما وقتیکه با عجله به خانه بازمی گشووت ،یک
مرد بیچاره ای به رساغش آمد .آن مرد گهت که زندگیش به هم ریختهت حتی منی داند که آن شب در
کجا می تواند بخوابدَ .سم متوجه شد که او کسی نیست که به زندگی خیابانی خو گرفته باشدَ .سم
به امید اینکه بتواند مجرایی برای کمک باشوود ،او را به خانه اش برد و با کشوویش خود که من هسووتم
متاس گرفت .او گهت " :پُل"" ،من با مردی روبرو شووودم که کارش را از دسوووت داده ،دعوای بدی با
زنش داشوووته ،و او را از خانه بیرون کرده اند .فکر کردم که می توانم او را به خانۀ تو بیاورم تا به او
کمک کنی .اشکالی ندارد که امن او را بیاورم؟"
پیش از اینکه َسم چیز دیگری بگوید ،پاسخ دادم":محبت خدا شگهت انگیز نیست؟ خدا به این مرد
رس راه او قرار داده اسووووت .خدا به تو اهمیت می دهد و
اهمیت می دهد و یکی از فرزندان خود را ِ
فرصتی را به تو داده تا ابزاری در د ستهای او با شی .من معتقدم که خدا هرگز آدرس ا شتباهی منی
دهد و او می خواهد که از تو در زندگی این مرد ا ستهاده کند .اجازه بده که امن برای تو دعا کنم که
خدا قلبت را با محبتش و نهنت را با حکمتش پُر کند ".وقتی دعای من متام شووودَ ،سوووم گهت" :اما
من فکر منی کنم که بتوانم "...من حرف او را قطع کردم "من به دعای خود ادامه می دهم و امشووب
برای تو دعا می کنم .خدمت تو به این مرد ،مرا ب سیار دلگرم کرد ".من خداحافظی کردم و گو شی را
قطع کردم.
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تا چند ههته ،من در کنار َسوووم ایسوووتادم ،مّووو ّمم بودم که وقتی او در حال یادگیری محبت به این
دوسووت بیچاره اسووت ،این کار را به جای او انجام ندهم .او یاد گرفت تا ابزاری باشوود که خدا بتواند
برای ایجاد تغییر در زندگی یک نهر به کار بربد .در این فرایند ،خداَ ،سم را تغییر داد و هم رسش هم
به شکل قابل توجهی تغییر کرد .منَ ،سم را به زور از منه خارج کردم ،اما نه به خاطر اینکه او رحم و
شهقت ندا شت .بلکه م شکل او این بود که جرأت کافی ندا شتَ .سم فکر می کرد که نیاز این مرد،
چیزی فراتر از توان او بود .او خودش را به عنوان یکی از ابزارهای خدا منی دید ،بلکه فقط به عنوان
یکی از مجراهای خدا می دید -یک کانال (مجرای) منهعلی که یک چیز را به چیزی دیگر وصوول می
کند .ابزار ،و سیله ای ا ست که به طور فعال برای تغییر چیزی به کار می رود ،و خدا متامی قومش را
فراخوانده تا در دستهای نجات دهند او ،ابزارهایی برای ایجاد تغییر باشند.
در داستان بزرگرت فدیه و نجات ،قاعده ای وجود دارد که نباید آنرا نادیده بگیریم :خدا از افراد عادی
استهاده می کند تا کارهای فوق العاده در زندگی دیگران انجام دهند .کدام مأموریت ،کدام خدمت،
کدام کلیسووای محلی ،از افرادی اسووتهاده می کند که خدا در کتاب مقدس اسووتهاده کرد؟ موسووی
(یک قاتل تبعیدی) ،جدعون (ترسوووو و پنهان) ،داوود(پرسووو بچۀ چوپانی که تعلیم نظامی نداشوووت)،
پطرس(در حضورعام مسیح را انکار کرد) و پولا(جها کنند کلیسا) ،اینها فقط تعدادی از این افراد
بودند .در کنار این افراد ،تعداد بیشووامری از افراد کوچک هسووتند که خدا به طریقهای بزرگی از آنها
اسووتهاده کرد تا نقشووۀ خود را بر روی زمین اجرا کند .هدف خدا این نبود که ما فقط وسوویله ای برای
محبت او باشیم .بلکه ما فراخوانده شده ایم که ابزارهایی برای این محبت در زندگی دیگران باشیم.
ابزارهای بسیار در جعبۀ ابزار
وقتی در مورد رشوود و تغییر شووخّووی فکر می کنید ،چه چیزی به نهنتان می رسوود؟ آیا مثل َسووم
ه ستید و بالفا صله فکر می کنید که به کمک ک شیش خود ،یک بزرگرت ،یا یک م شاور حرفه ای نیاز
دارید؟ فرهنگ ما فکر می کند که این هامن کاری اسووووت که باید برای ایجاد تغییر انجام بدهند.
واضح است که خدا اشخات خاصی را برای نقشهای مربوط به خدمت رسمی برمی افرازد ،اما جمع
مدد کنندگان کتاب مقدس شاملِ متام قوم خدا می باشد .مسألۀ دیگر این است که اساساً دیدگاه
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کتاب مقدس ن سبت به تغییر شخ ّی ،متهاوت از فرهنگ ما می با شد .کتاب مقدس اعالم می کند
که تبدیل شوووخص زمانی اتهاق می افتد که قلب ما با فیو خدا تغییر کند و نهنامن توسوووط روح
القدس تازه می شود .ما کسی را تغییر منی دهیمت این کار نجات دهنده می باشد .ما فقط ابزارهای
او هستیم.
مشوووکل اینجاسوووت که اکرث ما ،فکر می کنیم که خدا یک جعبه ابزار خیلی کوچکی را با خود حمل
می کند! یک نجار موفق از ابزارهای زیادی استهاده می کند ،هر یک از آنها برای کار خاصی طراحی
شووده اسووت .خدا یک جعبه ابزار بزرگ دارد و ابزارهای اصوولی او ،فرزندانش می باشووند .متأسووهانه،
بسیاری از افراد کلیسا ،خودشان را به این شکل منی بینند .آنها فکر می کنند که خدمت ،کا ِر افراد
حرفه ای می باشووود که برای این کار ،حقوق دریافت می کنند .وقتی به رشکت در این کار فکر می
کنند ،به چیزی فراتر از دعا یا غذا پخنت فکر منی کنند .درحالیکه پذیرش آنها در خانواد الهی نیز
یک خواندگی برای خدمت بود ،یک خواندگی برای اینکه بخشی از کار نیکو در ملکوت باشند.
الگوی کلّی کتاب مقدس این اسوووت :درحالیکه مردم ،کالم خدا را به دیگران می رسوووانند ،خدا نیز
زندگی مردم را تبدیل می کند .ما به طورغریزی می پرسوویم" :خدا از چه افرادی اسووتهاده می کند و
آنها واجد چه رشایطی هستند؟ آیا خدا فقط از افراد خاصی استهاده می کند؟ چرا از بعضی از افراد
اسووتهاده می کند و از بعضووی دیگر اسووتهاده منی کند؟ آیا من یکی از آنها هسووتم؟" این سووؤامت در
افسسیان  16 – 11 : 4پاسخ داده شده است".
مبم،
و اوست{مسیح} که بخشید برخی را به عنوان رسول ،برخی را به عنوان نبی ،برخی را به عنوان ّ
و برخی را به عنوان شبان و معلم ،تا مقدسین را برای کار خدمت آماده سازند ،برای بنای بدن مسیح،
تا زمانی که همه به یگانگی ایامن و شناخت پرس خدا دست یابیم و بالغ شده ،به بلندای کامل قامت
مسیح برسیم.
تعالیم گوناگون
آنگاه دیگر همچون کودکان نخواهیم بود تا در اثر امواج به هر سو پرتاب شویم و باد
ِ
و مکر و حیلۀ آدمیان در نقشه هایی که برای گمراهی می کشند ،ما را به این سو و آن سو براند .بلکه
با بیان محبت آمیز حقیقت ،از هر حیث تا به ح ّد او که رس ا ست ،یعنی م سیح ،رشد خواهیم کرد .او
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منشأ رشد متامی بدن است ،بدنی که به وسیلۀ همۀ مهاصل نگاهدارند خود ،به هم پیوند و اتّال
می یابد و در اثر عمل متناسب هر عضو رشد می کند و خود را در محبت بنا می مناید".
تنها استعاره ای که نقشۀ خدا را برای کلیسا به تّویر می کشد ،استعار یک بدن می باشد .مسیح
به کلی سای خود ،رهربان داده ،نه برای اینکه متامی بار خدمت بدن م سیح را بر دوش بک شند ،بلکه
هر عضووو را برای پیوسوونت به کا ِر خدا برای تبدیل شووخّووی مجهز کنند .به یاد داشووته باشووید :هیچ
کلیسوووای محلی منی توانسوووت کارمند کافی اسوووتخدام کند تا به متام نیازهای خدمت در یک ههته
رسیدگی کنند! الگوی کتاب مقدس ،ب سیار غیررسمی می با شد ،خدمت شخ ّی فراتر از خدمت
رسمی عمل می کند .خدمت عمومی و رسمی برای این ا ست که قوم خدا را برای خدمت شخ ّی
تعلیم دهند ،چیزی که سووبک زندگی بدن مسوویح می باش ود .به زندگی خود فکر کنید .آیا می بینید
که تغییر فقط از طریق خدمت رسمی کالم ایجاد ن شده ا ست؟ آیا خدا از افراد عادی ا ستهاده نکرده
تا قلبتان را تغییر دهد و زندگیتان را تبدیل کند؟
بیان این مطلب که خدا ما را به یکدیگر عطا کرده تا به رشووود و بلوغ ما کمک کند ،همچنان مههوم
استعار بدن را که پولا به کار می برد ،توصیف منی کند .یک بدن فقط زمانی رشد می کند که هر
ع ضوی کار خود را انجام بدهد .به متام واب ستگیهایی که این ت ّویر ا شاره می کند ،فکر کنید .هیچ
تغییری ،فقط با حضور یک بخش از بدن ،در شام ایجاد منی شود.
اخیرا ً وقتی که دردی در شانۀ چام دا شتم ،به یاد این حقیقت افتادم .هرگاه با ورم مها صل ،آرتروز یا
تأثیر غم انگیز پیری مواجه می شووووم ،ناگهان به یاد می آورم که چقدر از این مهّووول اسوووتهاده می
کنم .پیش از این هرگز به شووانه هایم فکر نکرده بودم ،اما ناگهان به شووکل جدیدی قدردان عملکرد
بدنم شدم .این یک سیستمی است که اعضا به شکل پیچیده ای به یکدیگر وابسته هستند.
همچنین اسوووتعار بدن به طرح و نقشوووۀ دقیقی اشووواره می کند .به این فکر کنید که چقدر دسوووت
متهاوت از چشووم اسووت ،یا مهّوول شووانه متهاوت از کبد می باشوود! بدن انسووان تّووویری از طرحی
هدفمند و هوشومند می باشود .هر بخشوی با دقّت سواخته شوده و در جایی قرار داده شوده تا به کار
خود باردازد .بدن مسیح نیز به همین شکل می باشد .همۀ قوم خدا یکسان نیستند .به هر یک از ما
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عطیه ای داده شده ،ما فراخوانده شده و در جایی قرار گرفته ایم که سهم خود را در کار ملکوت خدا
انجام بدهیم .تاریخچۀ ما ،خّووووصووویات اخالقی ،تواناییها و میزان بلوغ ما متهاوت از یکدیگر می
باشد ،این بر اساس خواستۀ نجات دهنده بود .او بر همۀ اینها سلطنت می کند.
اکرث اوقات ،ما نسوووبت به این موضووووع بی توجه هسوووتیم .به سووووادگی مجذوب دنیای کوچک
خودمحورمان می شویم .اما اف س سیان  ،4ما را به سوی یک زندگی سوق می دهد که فراتر از توجه
بیش از ح ّد به شووادی و موفقیت شووخّووی می باشوود .زندگی شووام بزرگرت از یک شووغل خوب،همرسو
فهمیده و فرزندانی می باشووود که خالفکار نیسوووتند .چیزی بزرگرت از باغهای زیبا ،تعطیالت خوب و
لباسهای ُمد روز می باشد .در حقیقت ،شام بخ شی از یک چیز بیکران و عالی می باشید ،چیزی که
پیش از تولد شام آغاز شد و بعد از مرگتان ادامه خواهد یافت .خدا بمیت سقوط کرده را نجات می
دهد ،آنها را به ملکوت خود می برد و به طور پیوسووته آنها را به شووباهت خود درمی آورد و می خواهد
که شام بخشی از آن باشید.
زندگی شووام بزرگرت از آن اسووت که تا بحال تّووور کرده اید .شووام در یک لحظه از زمان زندگی می
کنید ،ولی دسوووت به دسوووت خنو ،،نوح ،یوسوووف ،موسوووی ،ابراهیم ،اسوووحاق ،ارمیا ،حزقیال ،متی،
پطرس ،پولا ،اگوستین ،کالوین ،لوتر ،و نسلهایی از ایامنداران ناشناخته می دهید که جایگاه خود
را در ملکوت پیدا کردند و سوووهم خود را در کار ملکوت انجام دادند .فقط وقتیکه این دنیای بزرگ را
م ّد نظر قرار می دهید ،می توانید به شووکل تأثیرگذاری در این دنیای کوچکی که خدا شووام را در آن
قرار داده ،زندگی و خدمت کنید.
اما چیزهای بیشرتی وجود دارد
حال اجازه بدهید که به بخش دوم این بیانیه توجه کنیم :وقتیکه مردم کالم خدا را به دیگران می
رسووانند ،خدا زندگی آنها را تبدیل می کند .تغییراتی که خدا در قومش ایجاد می کند ،مسووتقیامً در
ارتباط با خدمت کالم می باشوود .دوباره می گویم ،این اسوواسواً متهاوت از طرز فکر فرهنگ ما (گاهی
اوقات حتی متهاوت از طرز فکر کلیسا) در مورد رشد و تغییر شخّی می باشد.
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بسیاری از اوقات ،فلسهۀ خدمت که راهنامی سکوی موعظه و مکاوات خّوصی می باشد ،بسیار
متهاوت اسووت .به عنوان منونه ،چرا فکر می کنیم درسووت اسووت که بگوییم" :کالم را موعظه کن" اما
ِ
خدمت عمومی و خ ّو صی
عجیب ا ست که بگوییم" :کالم را تو صیه کن؟" از دیدگاه کتاب مقدس،
که بر پایۀ کالم خدا می باشوود ،امیدوار اسووت که تغییری ایجاد کند .اینها فقط شوویوه های متهاوتی
برای رساندن کالم به مردم در زمینه های متهاوت می باشند.
من در خدمت شخ ّی ،چیزی بیش از یک قلب رحیم ،ا شتیاق به شنیدن و تعهد به کمک و تح ّمل
بارهای دیگران را می خواهم .اگر چه اینها میو شوویرین محبت مسوویحی می باشوود ،اما می خواهم
چیزهای بیشووورتی عرضوووه کنم ،می خواهم حقایق کتاب مقدس را که تغییردهند قلبهاسوووت ،وار ِد
رشایط و روابط مردم کنم .خدمت شخ ّی این ا ست که مردم به یکدیگر محبت کنند ،اما به طریقی
که شووواملِ رسووواندن کالم خدا باشووود .این الگوی "اعالم حقیقت با محبت" می باشووود که پولا در
افسووسوویان  4توصوویف می کند .حقیقت قدرمتندی که با محبت فداکارانه پوشووانیده شووده ،هامن
چیزی است که خدا برای تبدیل مردم استهاده می کند.
این درست ا ست که هر ههته ،خدمت غیررسمی بی شرتی ن سبت به خدمت رسمی وجود دارد ،پا
قطعاً باید کیهیت توصیه و مشورتی را که در این زمانهای غیررسمی ارا ه می دهیم مورد ارزیابی قرار
دهیم .تّووور کنید که همسووایه تان با گریه به شووام می گوید که یک مجله با تّوواویر مسووتهجن در
کیف کتابهای پرسش پیدا کرده است .شاید دوستی که با او گلف بازی می کنید به شام بگوید که به
فکر ترک کردنِ زنش می باشوود .شوواید یکی از داوطلبهایی را می بینید که در گروه جوانان به شووکل
نادرسووتی با دخرتها رفتار می کند .مهم نیسووت که عکا العمل بعدی شووام چه خواهد بود ،اما این
عکا العمل ،خدمت شخ ّی یا م شاور شام می با شد .با اینحال ما معمومً در مقای سه با خدمت
رسمی و عمومی ،با چنین رشایطی به طور ج ّدی برخورد منی کنیم.
اگر از شام خواسته می شد که در کانون شادی(کالسهای روز یکشنبه) درس بدهید ،موعظه کنید،
یا جلسوووه مطالعۀ کتاب مقدس را رهربی کنید ،بالفاصوووله از خودتان می پرسووویدید" :آیا زمان کافی
برای آماده سازی دارم؟" ولی اغلب اوقات برای پاسخ به همسایه مان ،دوستی که با او گلف بازی می
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کنیم ،یا این شوووخص داوطلب در کلیسووووا ،با آمادگی کم ،تهکر یا دعای کم عمل می کنیم .چرا
ساعتهای زیادی را رصف آماده سازی برای تعلیم می کنیم ،درحالیکه هدایت شخ ّی مهم را بدون
تهکر زیاد ،ارا ه می دهیم ما فراموش می کنیم که خدا از آن روابط و برخوردها برای بکارگیری قدرت
تبدیل کنند کتاب مقدس در قلبهای افراد اسوووتهاده می کند .ما فراموش می کنیم که کالم خدا،
ابزار اولیۀ ما برای ایجاد تغییر می باشد .در عوض ،با حکمت و تجربۀ شخّی کم عمل کرده و اجازه
می دهیم که کلامت جاری شوند.
به همین دلیل است که دومین بخش الگوی ما بسیار حیاتی است .خدا افراد را در کنار یکدیگر قرار
می دهد تا یک سی ستم پیچید واب سته به یکدیگر را خلق کند ،اما این م سأله را هم م شخص کرده
که در هر یک از این روابط ،چه چیزی را به یکدیگر ارا ه بدهیم.
موسم بارندگی خدا
من بارها به شامل هند رفته ام .اکرث روزهای سال ،این قسمت از دنیا بسیار خشک و گرم می باشد.
(یکبار دمای  127درجه را در دهلی نو تحمل کردم!) در طول ف ّل خ شک ،شامل هند ،خ شک و
بی مثر به نظر می رسوود ،اما هندیها می دانند که تغییر در راه اسووت .امید از جنوب می آید ،وقتیکه
بارانهای فراوان که بارانهای مو سمی نامیده می شوند ،به سوی شامل این قاره می آیند .وقتی این
بارانها ،نهایتاً به شامل هند می رسند و زمین خ شک و سوزان آنرا سیراب می کنند ،مثل این ا ست
که یک نهر کلید را چرخانده :زمین شکوفا می شود .در طول چند روز ،شامل هند با برگها و گلهای
عجیب و غریب زنده می شود.
قدرت تبدیل کنند کالم خدا ،هیجانی کمرت از این ندارد .خدمت شووخّووی ،بارانهای موسوومی کالم
خدا را به زمین خ شک و سوزان قلبها می رساند .اگرچه تبدیل کامل ،در طول یک شب اتهاق منی
افتد ،اما زندگی ما به سوی زیبایی تازه ای در شخ ّیت و مثردهی تازه ای می رود که در زندگیامن
شکوفا می شود .اشعیا  13 – 10 : 55این حرکت را به شکل خوبی نشان می دهد.
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"چنانکه باران و برف از آسامن می بارد،
و دیگر بدان جا بازمنی گردد،
بلکه زمین را سیراب کرده،
آن را بارور و برومند می سازد،
و برزگر را بذر و خورنده را نان می بخشد،
همچنان خواهد بود کالم من
که از دهانم صادر می شودت
بی مثر نزد من باز نخواهد گشت،
بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد،
و در آنچه آن را به انجامش فرستادم
کامران خواهد شد.
زیرا شام با شادمانی بیرون خواهید رفت،
و به سالمتی هدایت خواهید شد.
کوهها و تلها پیش روی شام بانگ شادی
رس خواهند داد،
و همۀ درختان صحرا دستک خواهند زد.
به جای خار ،رسو خواهد رویید،
و به جای خا ،آس،
و این آوازه ای برای خداوند خواهد بود،
و آیتی جاودان که هرگز از میان نخواهد رفت".

28

کالم خدا مردم را به شووکل مهیجی تغییر می دهد .بارانی که زمین خشووک و سوووزان را سوویراب می
کند ،همی شه تأثیری ایجاد می کند .خاک را سیراب می کند ،و به ری شه ها غذا می رساند ،گیاهان
را تغذیه می کند و گلها را به وجود می آورد .کالم خدا نیز به همین شوووکل می باشووود .هر آنچه را که
وا کند ،تغییر می دهد ،زیبایی و مثرات را در زندگی مردم به وجود می آورد .این تغییرات به دو
وا قعیت فوق العاده اشووواره می کنند .اول اینکه ،ما فرزندان عهدی خدا هسوووتیم .او وعده داده که
خدای ما با شد ،با ما با شد و ما را برکت بدهد .دوم ،این تغییرات ،جالل او را به ما ن شان می دهند.
گلها و میوه ای که باران به وجود می آورد ،فرسوووتند آنرا جالل می دهد .وقتیکه ما کالم خدا را به
یکدیگر می رسانیم ،ما آن نشانه هایی هستیم که به جالل خدا اشاره می کنیم.
در اینجا این امید چیست؟ این ِ
امید ملکوت است .پادشاه آمده و فرزندان خود را با کالم تغییردهنده
نزد دیگران می فرسوووتد .گمشوووودگان ،راه خود را پیدا می کنندت افرادی که پیش از این به خاطر
دلرسدی فلج شده بودند ،اکنون با امید راه می روندت منحرف شدگان ،با احیای روابط شکسته شان،
دوباره در جامعت سوواکن می شوووندت نهنهای گیج و رسدرگم،حقیقتاً ،به درسووتی فکر خواهند کردت
کسوووی که پیش از این با قدرت خود زندگی می کرد ،اکنون به قدرت خدا تکیه می کند .باران خدا،
ریشوووه های قلب را آبیاری می کند و زندگی شوووخص با مثرات جدیدی شوووکوفا می شوووود .این را ِه
خداوند ،امید و کا ِر ملکوت اوست.
پاسخها ،دایرة املعارفها ،و رئوس مطالب
اشعیا  55باید امید زیادی را به ما تزریق کند ،اما یک سؤال ایجاد می کند ،بر اساس کتاب مقدس،
بهرتین راه برای خدمت به دیگران چیست؟ چگونه به بهرتین شکل می توانیم قدرت کتاب مقدس را
به زندگی دیگران بربیم؟
بسوویاری از مسوویحیان درک منی کنند که کتاب مقدس چیسووت .بسوویاری از افراد فکر می کنند که
کتاب مقدس ،یک دایرة اوعارف روحانی می باشوود .فهرسووت کامل خدا برای مشووکالت انسووان ،به
همراه فهرست کاملی از پاسخهای الهی ،اگر به صهحۀ درست مراجعه کنید ،می توانید پاسخی برای
هر چالش پیدا کنید .یک دیدگاه متهاوت و فرهیخته تر ،کتاب مقدس را به عنوان کتاب درسوووی
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الهیات ا صولی می بیند که ر وس مطالبی را برای مو ضوعات رضوری دربردارد که باید بر آنها ت سلط
پیدا کنید تا بتوانید به روش خدا فکر کرده و زندگی کنید .در هر یک از این موارد ،ما متایل داریم
که بخشوووهای جداگانه ای از کتاب مقدس را به دیگران ارا ه دهیم (یک فرمان ،یک قاعده ،یک
ِ
خدمت
وعده) ،بخشهایی که به نظر می رسد برای زمان مورد نیاز مناسب می باشد .تهکر ما در مورد
کالم ،کمی بیش از سیستم کای کردن و چسباندن به شکل روحانی می باشد.
این نوع خدمت ،به ندرت ،ما را به سوی تغییر پایدار هدایت می کند ،چون قدرت کالم را در مکانهای
مورد نیاز جاری منی کند .در این نوع خدمت ،شوووخص هنوز در مرکز قرار دارد ،نیاز شوووخّوووی مورد
توجه می با شد و شادمانی شخ ّی به عنوان هدف باقی می ماند .اما خدمت تأثیرگذار کالم باید با
ریشۀ خودبینی و مترکز بر خودمان مقابله کند و ما را به سوی عظمت دنیایی که خدا تعریف می کند
و خود در مرکز آن قرار دارد ،باز و پذیرا سووووازد .تا زمانیکه این اتهاق نیهتد ،ما از وعده ها ،قواعد و
فرمانهای کالم برای خدمت به چیزهایی اسووتهاده خواهیم کرد که واقعاً دوسووتشووان داریم ،خودمان،
شوواید به همین دلیل اسووت که بسوویاری از افراد ،کالم خدا را به طور مرتب می خوانند و می شوونوند،
ولی زندگیشوووان بی تغییر می ماند .فقط وقتیکه باران کالم به ریشوووۀ مشوووکالمتان نهون کند ،تغییر
پایدار ایجاد می شود.
در خدمت شخّی ،غالباً فشار زیادی وجود دارد که به صورت موضوعی به کتاب مقدس نگاه کنید.
معمومً ،شام با شخص صحبت می کنید که با یک رسی مشکالت شخّی ،ارتباطی یا رشایط دشوار
مواجه اسووت .شووام می خواهید بدانید که کتاب مقدس در این زمینه چه می گوید و می خواهید آنرا
در زندگی این شخص به کار بربید .بنابراین به رساغ کشف اآلیات کتاب مقدس می روید که در مورد
موضوعات مختلف می باشد ،همۀ آیات مربوط به این موضوع را یادداشت می کنید ،عبارات مناسبرت
را انتخاب می کنید و آنها را با شخص که مشکل دارد ،مطرح می کنید .متأسهانه ،شام درک درستی
از کالم ندارید و منی دانید که چگونه باید از آن استهاده کنید.
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فرض کنید که با زنی صووحبت می کنید که با شوووهرش در جنگ اسووت ،همه چیز در زندگیشووان به
رقابت برای کنرتل ،تبدیل شوووده اسوووت .آنها به شوووکل قابل توجهی ،چیزهای بدی به یکدیگر می
گویند .شوووهر ،خودش را در کارهایش دفن کرده ،و زن به فرزندانش پناه برده اسووت فقط وقتی باید
ودایهی را با هم انجام بدهند ،با یکدیگر وقت رصف می کنند .چه ایرادی در این ازدواج وجود دارد؟
آیا موافق هسووتید که مشووکالت آنها ،چیزی عمیقرت از ارتباطات ،تقسوویم نقش وها ،کار ،عملکرد آنها به
عنوان پدر و مادر و مدیریت زمان می با شد؟ این م سا ل مثر م شکالت عمیقرتی می با شند .هرج و
مرجهای سووطحی فقط زمانی تغییر می کنند که قدرت تبدیل کنند کالم به این ریشووه ها رسوویدگی
کند .هر چیزی کمرت از این ،رسک شی ،حامقت ،ناتوانی شخ ّی را بدون تغییر و جابجایی ،در مرکز
نگاه می دارد.
چیزی که این زن می خواهد ،یک شوهر شیرین تر و ملتهت تر می با شد .چیزی که این شوهر می
خواهد ،یک زنِ مهربانرت و قانعرت می باشووود .این چیزها ،چیزهای بدی نیسوووتند ،اما خدا چیزهای
بیشوورتی برای آنها می خواهد ،چیزی بیشوورت از یک ازدواج بهرت و چیزی فراتر از همرس و رویایی آنها.
شاید خدمتی که بر اساس نیاز پیش می رود ،بر خود مترکز کرده و به دنبال راه حل باشد و از کتاب
مقدس استهاده کند ،اما این حقیقتاً بر اساس کتاب مقدس منی باشد .این کار ،هدف کتاب مقدس
را خراب می کند .این خطا می تواند رسزندگی و مثربخ شی بدن م سیح را بدزدد ،ایامنداران حقیقی
بسیاری را به سوی زندگی نابالغ طومنی مدت سوق دهد .ما باید آن چیز بهرت را انتخاب کنیم.
آن داستان قدیمی را برای من تعریف کن
کتاب مقدس یک دایرة اوعارف ضعیف می باشد .اگر هدف خدا این بود که یک دایرة اوعارف به ما
بدهد ،در این ّورت کتاب مقدس به شکل متهاوتی تنظیم می شد و چند جلدی می شد .هامنطور
که می دانید ،مسا ل بسیاری وجود دارند که کتاب مقدس به صورت موضوعی به آنها منی پردازد .به
عنوان منونه ،ک تاب م قدس هیچ چیز واضوووح در مورد اسوووکیزوفرنی ،اختالل در مترکز ،نوجوانان،
متا شای تلویزیون با خانواده ،یا تکنیکهای روابط جن سی برای زوجهای متأهل ،منی گوید .اگر شام
سوووعی دارید که از کتاب مقدس به عنوان دایرة اوعارف خدا اسوووتهاده کنید ،به این نتیجه خواهید
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رسووید که کتاب مقدس ،چیزهای کمی در مورد مسووا ل مهم دنیای مدرن مطرح می کند و یا اینکه،
عبارتها را منحرف کرده ،پیچ و تاب داده ،و گسرتش می دهید تا برای اهداف شام مناسب باشند .هر
یک از این دو روش را که به کار بربید ،به آنچه که م ّد نظر خدا بوده ،دسوووت منی یابید .این سوووو
تهاهم ،کالفگی و ناامیدی بسیاری از افراد را نسبت به کتاب مقدس نشان می دهد .ما مخهیانه آرزو
می کنیم که ای کاش خدا آنرا سوواده تر می سوواخت و فقط بر اسوواس موضوووعات گوناگون تنظیمش
می کرد.
در حقیقت ،کتاب مقدس چیزهای قدرمتند و مهمی در مورد همۀ موضوووعاتی که در بام مطرح شوود،
بیان می کند ،اما به طریقی این کار را انجام می دهد که بسووویار متهاوت از انتظار ما می باشووود .به
عنوان منونه ،کتاب مقدس هرگز از کلمه "نوجوان" اسوووتهاده منی کند ،اما با حکمت و به صوووورت
عملی در مورد چالشوووهای این دوره از زندگی صوووحبت می کند .خدا بدون اینکه به وضووووح در مورد
مسووا ل روزانه صووحبت کند ،همۀ آنچه را که نیاز دارم در کالمش مطرح می کند تا بتوانم آن کسووی
باشم که او می خواهد و کاری را انجام بدهم که او از من می خواهد.
به هر حال ،اگر شوووام دیدگاه کامل خدا را در مورد یک موضووووع خات می خواهید ،منی توانید
خودتان را محدود به عباراتی از کتاب مقدس کنید که به طور خات بر روی این موضووووع مترکز می
کن ند .زوجی که با هم می جنگ ند تا کنرتل را در دسووووت بگیرند ،منی توان ند با م طال عۀ ع بارات
ا ستاندارد کتاب مقدس در مورد ازدواج ،یاد بگیرند که چگونه از این چرخۀ بی پایان آ شهتگی رهایی
یابند .بدون دورمنایی از بقیۀ قسووومتهای کتاب مقدس ،عبارات مربوط به ازدواج ،کمک خیلی کمی
می کنند .در حقیقت ،این عبارات برای اهدافی به کار می روند که بیشرت در مورد مسا لی می باشند
که من می خواهم ،نه چیزهایی که خدا در نظر گرفته است.
ِ
تهاوت میان کتاب مقدس و دایرة اوعارف می باشووود .وقتی من از دایرة اوعارف اسوووتهاده می
این
کنم ،نیازی ندارم که بقیۀ مطالب را بخوانم تا بتوانم موضووووع مورد مطالعۀ خود را درک کنم .یک
مطلب هیچ ارتباطی با بقیۀ مطالب نداردت هیچ مطلب بسووویار مهمی وجود ندارد که بر بقیه مطالب
کل کتاب مقدس با
کل مطلب واب سته می با شد و ّ
تأثیر بگذارد .ولی در کتاب مقدس ،هر عبارتی به ّ
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مطالب وابسوته به یکدیگر ،به هم متّول شوده ،که در هر عبارت به صوورت یک عامل تحریک کننده
نهون می کند ،مانند میله های فومدین می باشد که بِتون را تقویت می کند .اگر به صورت موضوعی
به رساغ کتاب مقدس بروم ،مطالب بسووویار مهم را که خدا می خواهد در عمقِ مطالب دیگر به من
بگوید از د ست خواهم داد .این مطالب به من هویت ،هدف و جهت می دهند که ا سا ساً ،طرز فکر،
خواسته ها ،حرفها و اعامل مرا تغییر خواهند داد ،اینها به ریشۀ مشکل من نهون کرده ،تغییری پایدار
ایجاد خواهند کرد.
حقیقت غم انگیز این است که بسیاری از اشخات ،در روش استهاد خود از کتاب مقدس بر اساس
کتاب مقدس عمل منی کنند! عملکرد کتاب مقدسوووی به این معنا نیسووووت که رصفاً کلامتی را از
صهحات کتاب مقدس نقل قول کنیم .عملکرد واقعی بر اساس کتاب مقدس این است که مشورت و
کل مطالب کتاب مقدس باشد .کتاب مقدس به صورت یک روایت و داستان
توصیۀ من انعکاسی از ّ
نجات و رهایی می باشد و شخّیت اصلی آن ،عیسی مسیح می باشد .او موضوع اصلی روایت می
باشوود و در هر عبارت این کتاب ،او مکشوووف می شووود .این داسووتان نشووان می دهد که خدا چگونه
طبیعت را تحت کنرتل خود در آورد و تاریخ را کنرتل کرد ،تا پرسووو خود را برای نجات زنان و مردان
رسکش ،احمق ،و خودبین بهرسوووتد .خدا آنها را از اسوووارت خودشوووان آزاد کرد ،به آنها توانایی داد تا
برای جالل او زندگی کنند ،و این هدیه را به آنها داد که تا ابد در حضوووور او باشوووند ،به دور از
واقعیتهای ناگوار سقوط.
این داسووتان بسوویار مهم ،این حقیقت را منعکا می کند که مشووکل ما به عنوان انسووان ،عمیقرت از
گناهان شخ ّی می با شد که هر روزه مرتکب می شویم و م شکالت خات را به وجود می آوریم که
زندگیامن را د شوار و پیچیده می کند .عمیقرتین م شکل ما این ا ست که می خواهیم هویت خود را
کل اهداف و م سیر زندگیامن ا شتباه با شد ،به چیزی بیش از
در خارج از دا ستان نجات بیابیم .اگر ّ
تو صیۀ عملی برای انجام کار درست در یک موقعیت خات نیاز داریم .ما به پیغامی نیاز داریم که به
انداز کافی بزرگ باشوود تا بر غریز طبیعی انسووانی ما غلبه کند ،اینکه می خواهیم برای جالل خود
زندگی کنیم ،به دنبال شوووادی خود باشووویم و فراموش کنیم که زندگی ما چیزی فراتر از این لحظۀ
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کوتاه در زندگی می باشوووود .هر روز ،به طریقی ،دروغهای خودمختاری و خودکهایی را می پذیریم،
خلقت را به جای خالق پرستش می کنیم.
چون مشووکل گناه ما بسوویار نافذ و فراگیر می باشوود و عمیقاً در ما نهون کرده ،ما در کتاب مقدس به
چیزی بیش از ب ّیرت ،قواعد ،ادراک یا هدایت نیاز داریم .د سرتسی به کتاب مقدس به عنوان یک
دایرة اوعارف و برطرف کنند مشکل ،برای نیاز حقیقی و عمیق ما ،کامالً نادرست می باشد .ما نیاز
به چیزی داریم که ما را از درون تغییر دهد ما به م سیح نیاز داریم ،فقط شخص او و کار او می تواند
ما را از اسوووارت در خود و متایل به پرسوووتش خلقت آزاد کند .فقط وقتی ببینیم که داسوووتان بزرگ
نجات ،داسووتان ما را در بر گرفته ،می توانیم به شووکلی زندگی کنیم که خدا را جالل می دهد .تغییر
پایدار زمانی آغاز می شود که هویت ،هدف و م سیر ما در زندگی بر طبق دا ستان خدا تعریف شود.
وقتی این دیدگاه را وارد روابط خود کنیم ،به شکلی برجسته ،دستور کار متهاوتی خواهیم داشت .به
این ترتیب قواعد و فرمانهای کتاب مقدس را به طریقی که خدا در نظر داشوووته به کار خواهیم برد.
می توانیم ببینیم که چگونه هر قاعده ،وعده و فرمان ،در مسیح مههوم یافته و به تحقق می رسد .اگر
آنها را از مسیح جدا کنید ،مههومی را که خدا در نظر داشته ،از دست می دهند و برنامه ها و دستور
کارهای دیگر آنها را می دزدند.
به عنوان منونه ،از داسوووتان خروج و عبور از دریای رس ،چه درسوووی می گیرید؟ آیا قهرمان به نام
مو سی را می بینید و فراخوانده می شوید تا مانند او با شید؟ قواعدی برای رسیدگی به م شکالت را
می بینید؟ کلیدهایی برای رهربی یک قوم رسکش؟ تذکراتی برای عبور از ب سرت آبهای فراوان؟ ههت
عادت ب سیار تأثیرگذار ع شایرها؟ احتاممً در موعظه ها یا کالسهای کانون شادی چنین چیزهایی را
شنیده اید .اما همۀ آنها فراموش می کنند که داستان خروج ،نهایتاً در مورد چیست؟ خروج فقط یک
فّوول در داسووتان بزرگ نجات می باشوود .به نیاز ما به یک مسوویح ،برای رهایی از اسووارت ،شووکسو ِ
وت
دشوومن و هدایت ما به سوووی مسوویری که باید پیش برویم ،اشوواره می کند .اگر یاد بگیرید که چگونه
این هویت را در ازدواج خود به کار بربید ،این کار کمک می کند که عباراتی را که مسووتقیامً در مورد
نقشۀ خدا برای ازدواج می باشد ،درک کنید.
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داستان خروج چیزهای زیادی به زوجی می گوید که با هم در جنگ هستند .این داستان به آنها می
گوید که چه کسی هستند ،چرا در کشمکش هستند و در کجا می توانند امید و کمک بیابند .عنوان
ِ
عبارت مربوط به ازدواج نیز جاری می شود،
کل داستان خروج جاری می شود ،در هر
و مطلبی که از ّ
چون عبارات مربوط به ازدواج ،داسوووتان نجات خدا را در یکی از مهمرتین روابط زندگی به کار می
برد .اما اگر مطالب مربوط به ازدواج را از بقیۀ مطالبی که در کالم خدا جاری می شوووود ،جدا کنیم،
منی توانیم آنها را درک کنیم .ما منی توانیم از کتاب مقدس به عنوان یک کتاب راهنامی شووخّووی
الهی اسوووتهاده کنیم به این ترتیب همیشوووه تالش خواهیم کرد که از کتاب مقدس برای رسووویدن به
خواسووتۀ قلبی خود اسووتهاده کنیم ،اگر چه این دقیقاً هامن اسووارتی می باشوود که روابط ما را خراب
می کند .نجات دهنده ،زیسووتُ ،مرد و دوباره برخاسووت تا ما دیگر برای خودمان زندگی نکنیم ،بلکه
بووووووووووووووووووووووووووورای او و جالل او زندگی کنیم( .دوم قرنتیان )15 – 14 : 5
میل ِگرد خدا
وقتی ب ّنایان یک تکه بتون خیلی بزرگ را می ریزند ،آنرا با میلگرد تقویت می کنند ،میله های فلزی
که به صورت افقی و عمودی در مرکز قرار می دهند که ق ّوت و ث ُبات می بخشد .به طور مشابه ،عنوان
اصلی داستان خدا در هر عبارتی از کتاب مقدس جاری می شود ،به زندگی من ،ث ُبات می بخشد که
در هیچ جای دیگری منی توانم آنرا بیابم .فقط در زمینۀ این عناوین اسووت که تکّه های داسووتان من
معنا و مههوم می یابند.
اجازه بدهید که به سه عنوان بزرگ دا ستان نجات توجه کنیم .در هر یک از آنها ،یک آ سایش عملی
حق سووولطنت و
و دعوت واضوووح به سووووی زندگی حکیامنه و الهی وجود دارد .اولین مورد ،عنوانِ ّ
پادشاهی خدا می باشد .بعد از اینکه خدا دیوانگی نبوکدنرص را برداشت و او را اصالح کرد ،یکی از
بهرتین مطالب مخترص را در مورد این عنوان مطرح می کند.

35

" زیرا سلطنت او سلطنتی است جاودانی،
و پادشاهی اش ،نسل اندر نسلت
ساکنان زمین جملگی هیچ شمرده می شوند،
و او بر طبق اراد خویش عمل می کند،
در میان لشکر آسامن و ساکنان زمین،
کسی را یارای آن نیست که دست او را بازدارد،
یا او را بگوید " :چه کرده ای؟" (دانیال )35 – 34 : 4
کل جهان
از برخاسنت و سقوط دولتها گرفته تا وضعیت هوای فردا و جایگاه دقیق هر موجود بمیّ ،
هسوووتی تحت کنرتل خداسوووت .او قدرت و اقتدار دارد تا در هر جایی که می خواهد ،دقیقاً کاری را
حق پادشاهی خدا ،فقط مربوط به قدرت و مقام نیست ،بلکه
انجام بدهد که باعث خشنودی اوستّ .
مربوط به یک نق شه نیز می با شد .کتاب مقدس به طور وا ضح به ما تعلیم می دهد که خدا برای این
دنیا و مردم آن ،نق شه ای دارد .خدا مردم را به سوی خود فرامی خواند ،آنها را به شباهت خود درمی
آورد ،و آنها را برای یک زندگی جاودانه با خود آماده می کند .این نقشۀ بسیار بزرگ او در متام اعّار
می باشوود ،که در تاریخ آشووکار شوود ،و در وقایع امروز و در زندگی همۀ افرادی که تا به امروز زیسووت
کرده اند ،وجود دارد .در هر لحظه از زندگی ،جواب درسوووت به این سوووؤال" :خدا چه کار می کند؟"
این است" :نقشۀ خود را تکمیل می کند".
ِ
هدف این عنوان ،راحتی و آسوووایش عملی بزرگی برای ما می باشووود .به اطراف خود نگاه کنید -آیا
غالباً اینطور به نظر منی رسد که همه چیز از کنرتل خارج شده ا ست؟ آیا غالباً به نظر منی رسد که
آدمهای بد برنده می شووووند؟ آیا تابحال فریاد نزده اید که "چرا من؟" یا به خاطر رنج و عذاب دیگران
گریه نکرده اید؟ آیا گاهی اوقات اح ساس نکرده اید که در میان جمعیت گم شده اید ،در م سئولیت
این دنیای کوچک و نسووبتاً بی معنی؟ آیا هر روزه با ناتوانی خود ،حتی برای تغییر دادن خود ،مواجه
منی شوید؟
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حق سلطنت و
برای پا سخ به عمیقرتین و خال ّرتین سؤامت ب م ،خدا به شکل شیرینی در مورد ّ
پادشوواهی خود صووحبت می کند" .دلرسوود و مأیوس نشوووید ،من کنرتل کامل همه چیز را در دسووت
دارم .من تعریهی برای قدوسوویت و محبت هسووتم .همۀ طریقهای من راسووت و درسووت اسووت ،متام
تّمیامت من ،بهرتین تّمیامت می باشند و تا زمانیکه نقشه ام تکمیل نشده آرام نخواهم گرفت".
در مرموزترین لحظات زندگیتان ،آسوووایش و تسووولّی وجود دارد .در بزرگرتین رسگردانیهای زندگیتان،
دلگرمی وجود دارد ،و در دلرسوودکننده ترین لحظات زندگیتان ،امیدی هسووت .دنیای شووام ،دنیای
هرج و مرج دامئی نیست که تحت کنرتل نیروهای غیرشخّی باشد .رسنوشت شام در دست شام یا
در دست دیگران نیست .شام در دستان پدر آسامنی خود هستید ،کسیکه بر همه چیز حکمرانی می
ِ
فرزند شاه شاهان هستید و زیر سایۀ بالهای او زندگی می کنید .شام بخشی از نقشۀ او
کند! شام
هستید یعنی اینکه او ،قدرت و اقتدارش را برای برکت شام به کار می برد.
من و شام می توانیم در میان متام رازهای عمیق و شخّی آرامی بیابیم .ما می توانیم ادامه بدهیم،
حتی وقتیکه چیزهای اطراف ما بی معنی به نظر می رسوووند .دلیلی برای این رازها وجود دارد و در
این هرج و مرجها ،نظمی وجود دارد ،چون در ِ
پا همۀ اینها کسوووی ایسوووتاده که همه چیز را تحت
کنرتل خود دارد.
این برای هر یک از ما چه مههومی دارد؟ این یعنی آرامش ،وقتیکه مغز من منی تواند به همه چیز
رسیدگی کند .آرامش درونی یک مسیحی ،هرگز بر پایۀ توانایی او در استهاده از تعالیم کتاب مقدس
و درک همۀ این مطالب نی ست .آرامش ما همی شه متکّی به ح ضور ،قدرت و خ ّوصیات خداوند می
با شد .چون او بر آسامن و زمین بر طبق نق شۀ حکیامنۀ خود حکمرانی می کند ،من نباید در نگرانی
حق سووولط نت مطلق خدا ،تحقق هر یک از و عده هایش را برای هر یک از
و ترس زندگی کنمّ .
فرزندانش تضمین می کند .این شامل شام هم می شود!
داوو ِد پادشوواه ،این مطلب را در یکی از تاریکرتین لحظات زندگی خود درک کرد .پرسووش ،ابشووالوم،
توطئه چیده بود که تخت سلطنت او را بگیرد .تّور کنید که باید به خاطر ترس از پرس خود ،از قرص
فرار کند! (این یک حکومت سووولطنتی بود که در آن تخت سووولطنت فقط بعد از مرگ پدر ،از پدر به
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پرس منتقل می شد ).در این زمان ،داوود در یک غار پنهان شده بود و با گروهی از رسبازان سلطنتی
احاطه شووده بود .آنها به رساغ داوود آمده و پرسوویدند" :حام چه اتهاقی می افتد؟" بر طبق مزمور  3و
 ،4داوود با دیدگاهی که باید در مورد همۀ ما ص ّحت داشته باشد ،پاسخ داد" :خداوندا ،وقتی من به
تو فکر می کنم ،قلبم پُر از خوشی و شادی می شود .این خوشی بزرگرت از زمانی است که محّول و
رشاب تازه فراوان ا ست { شادترین زمان سال برای جامعۀ ک شاورزی} .بله ،من در این غار ه ستم ،اما
زندگی من در دستهای ابشالوم نیست .زندگی من در جایی است که همیشه بوده ،در دستان پادشاه
قادر مطلق می باشوود .پا من نخواهم ترسووید .نهنم را تحت حمالت سووؤامتی که منی توانم پاسووخ
بدهم ،قرار نخواهم داد .من در آرامش می خوابم ،چون تو ،تنها تو ای خداوند ،مرا در امنیت سووواکن
می سازی ( ".آیات برگزیده از مزامیر  ،4 – 3تهسی ِر نویسنده).
هربار که شام دشمن خود را محبت می کنید ،در پادشاهی مطلق خدا آرامی می یابید .هر بار که با
محبت و مالیمت در مقابل عّووبانیت دیگران صووحبت می کنید ،انتخاب می کنید که در سوولطنت
مطلق خدا آرامی بیابید .هر بار که با وسووووسوووۀ پیروزی در بحث و گهتگو ،به هر بهایی ،مقابله می
کنید ،در سووولطنت مطلق خدا آرامی می یابید .چون او حکمرانی می کند ،هر کاری که به خاطر
اطاعت از او انجام می دهید ،هرگز بیهوده نیسوووت .زندگی شوووام مههوم و هدفی دارد ،چون نه تنها
شوووام جز ی از نقشوووۀ خدایی هسوووتید که بر همه چیز حکمرانی می کند ،بلکه جز ی از خانواد او
هستید!
تّووور کنید که چگونه این سووکون و آرامی می تواند ازدواج زوجی را که در مورد آن صووحبت کردیم،
تغییر دهد .ریشۀ جنگ و دعوای دامئی با کلامت ،رقابت برای کسب قدرت ،و محکومیت متقابل ،در
یک جنگ عمیقرتی می باشوود که نشوواندهند این اسووت که چه کسووی یا چه چیزی در زندگی آنها
حکمرانی می کند .ازدواج ،متایل آنها را برای کنرتل و به د ست آوردن خوا سته های خود ،آشکار می
کند .وقتی امیدم به این اسوووت که بتوانم بر روز خود فرمانروایی کنم ،همرسوووم به یک تهدید دامئی
تبدیل می شووود ،به جای اینکه یک همرا ِه نزدیک و صوومیمی باشوود .این مسووأله هر امیدی را برای
متام عبارات مربوط به
تجربۀ اتحاد محبت آمیز و فداکارانه ،در قلب هر ازدواج خوب نابود می کندِ .
ازدواج در کتاب مقدس ،بر این عنوان تکیه می کنند .هر یک از این عبارات ،از من دعوت می کنند
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که خودم و هم رسم را به خداوند ب ساارم ،و با شادمانی کاری را انجام بدهم که از نظر خدا درست و
خوب است ،با این آگاهی که امیدم بر قدرت اوست ،نه بر قدرت خودم.
فیض شگفت انگیز
دومین عنوان بزرگ ،فیو خداست .من به عمیقرتین و خّوصیرتین شکل با این عنوان مواجه می
شوووم و مرا تشووویق و دلگرم می کند که مشووکالتی را شووناسووایی کنم که روابط مرا آلوده کرده و تنها
دلیل قابل اعتامد را برای پایداری به من می دهد.
در متام منایشوونامه های داسووتان نجات ،یک واقعیت به طور پیوسووته داهر می شووود ،ما در دنیایی
زندگی می کنیم که باید فیو را در آن پیدا کنیم .خدا ،نه تنها سووولطنت می کند ،بلکه فیو فراوان
هم دارد .بالفاصوووله بعد از اینکه آدم و حوا از خدا نااطاعتی کردند ،خدا به وضووووح اعالم کرد که می
خوا ست کاری بیش از تنبیه آنها انجام دهد .او می خوا ست ن ّریتی از طریق زن بهر ستد (م سیح) تا
دشووومن را شوووکسوووت دهد و قوم خود را نجات دهد (به پیدایش  15 : 3نگاه کنید) .پاسوووخ خدا به
رسکشوووی عمدی مخلوقاتش ،فیو بود! این فیو ،ترب ه می کند ،بخشوووش کامل و پذیرش لغزش
ناپذیر خدا را فراهم می کند .این فیو از ما استقبال کرده و ما را در خانواد الهی به فرزندخواندگی
حق و حقوق و امتیازات مربوط به پرسوووان و دخرتان حقیقی .این فیو به
می پذیرد ،به همراه متام ّ
من توانایی و قدرت می بخشووود تا فکر کنم ،حرف بزنم و کارهایی را انجام بدهم که با ق ّوت خود منی
توانستم انجام بدهم .این فیو به طور اساسی همۀ جنبه های زندگی مرا تغییر می دهد.
ضوووخیم میلگرد می باشووود که در بتونِ داسوووتان کتاب مقدس پیش می رود .از اولین
فیو ،میلۀ
ِ
لحظات سوووقوط تا فراخوانده شووودنِ ابراهیم ،تا آزادی در خروج ،تا تدارکات در بیابان ،تا پیروزیهای
رسزمین وعده ،تا داوود ،سووولیامن ،اشوووعیا ،ارمیا و عاموس ،تا موعظۀ یحیی تعمید دهنده تا بارداری
معجزه آسوووای مریم ،تا خدمت مسووویحا بر روی کر زمین ،تا صووولیب و قرب خالی ،تا خدمت وفادارانۀ
رسووومن ،تا ایسووتادگی کلیسووا در برابر جها ،تا فرزندان خدا که در انتظار بازگشووت او هسووتند ،این
داستان ،یک داستان فیو است .فیو ،این داستان را تعریف می کند ،مسیر و جهت آنرا مشخص
می کند.
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این داسووتان به هزار طریق به من می گوید که خدا راهی برای رسوویدگی به عمیقرتین مشووکل من،
گناه ،فراهم کرده است .به من یادآوری می کند که مزم نیست به خاطر رسکشیهای خود ،در اسارت
باشم ،به خاطر حامقت خود ،شکست خورده باشم ،یا به خاطر ناتوانی خود ،مهلوج باشم .فیو خدا،
در ضعیهرتین لحظات زندگیم ،بسیار قدرمتند و تأثیرگذار می باشد.
این موضوع تا چه اندازه عملی و تغییر دهند زندگی می باشد؟ دوباره به این زوج فکر کنید .یکی از
مهمرتین مشووکالت در روابط آنها ،این اسووت که هیچ فیضووی وجود ندارد .با وجود متام دشووواریهای
آشووکاری که دارند ،شوووکه کننده ترین موضوووع این اسووت که به شووکلی برجسووته ،هیچ فیضووی در
ازدواجشووان وجود ندارد .اشووتیاق ندارند که به درون خود نگاه کنند و به گناهان عمیق خود اعرتاف
کنند ،بنابراین هرگز بخشوووش شووویرین را تجربه منی کنند .هیچ امید عمودی وجود ندارد که در
تاریکیها و دلرسوودیهای زندگیشووان ،آنها را پیش بربد .در زندگیشووان آسووایش وجود ندارد که از طریق
ساردن یکدیگر به فیو خدا جاری می شود .هیچ ایامنی وجود ندارد که می گوید خدا متام آنچه را
که برای واکنش دیندارانه نسبت به یکدیگر نیاز دارند ،به آنها می دهد .درنتیجه ،روابط آنها به سطح
تقاضا و توقعات انسانی ،اعامل انسانی ،قّور و شکست انسانی ،قضاوت انسانی و تنبیه انسانی،
تنزل می کند .هیچ امید یا قدرتی برای تغییر وجود ندارد و چون آنها هر روزه در پایه و اسووواس فیو
الهی سیراب منی شوند ،آن را به یکدیگر نیز ارا ه منی دهند.
متام کتابهای مربوط به ازدواج ،مهارتهای ارتباطی و تالشوووهایشوووان برای اصوووالح ،به شوووکسوووت می
انجامد ،چون تنها امید حقیقی برای آنها،هامن تبدیلی است که خدا در قلبها ایجاد می کند ،فیضی
که روابط را منقلب می کند .وقتی آنها به این فیو تکیه می کنند و آنرا به یکدیگر ارا ه می دهند،
پایۀ حسووواب کنونی آنها فروریخته و پایه ای از محبتی که با فیو برانگیخته می شوووود و خدا آن را
تقویت می کند ،رشوود خواهد کرد .فقط با فیو اسووت که قواعد کتاب مقدس برای روابط سووا در
ازدواج ،مثر پایدار به همراه می آورد.
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این جشن تو نیست
در  1978من یکی از پرجرأت ترین کارهای زندگیم را انجام دادم :من معلم مهدکودک شوووودم! به
همراه چند فرد شجاع دیگر ،یک مدرسۀ مسیحی پیدا کردم و به عنوان مدیر مشغول کار شدم .چون
بودجه و کارمندان ما محدود بودند ،موافقت کردم که به طور موقت به عنوان معلم مهدکودک کار
کنم.
یک روز دوشنبه بعد از دهر ،مادر یکی از دانش آموزان از من پرسید که آیا می تواند جمعۀ آینده یک
جشوون تولد برای دخرتش در کالس برگزار کند .روز موعود فرا رسووید و بعد از متام آماده سووازیهای به
هم ریختۀ این مادر ،همۀ ما وارد اتاق شوودیم .او کالس کوچک ما را به یک تولد شوواهانه تبدیل کرده
بود! دیوارها و میز به شکلی افراطی تز ین شده بودندت نوارهای رنگارنگ از سقف آویزان شده بود ،و
یک بادکنک که درون آن یک بادکنک دیگر قرار داشت ،به پشت هر صندلی وصل شده بود .بر روی
هر صووندلی یک کیسووۀ پالسووتیکی بود که درون آن هدیه های کوچک جشوون تولد قرار داشووت و با
روبان بسووته بندی شووده بود .تنها اسووتثنا  ،دخرتی بود که جشوون تولدش بود ،این دخرت با هدایای
بسیاری که با کاغذهای زیبا بسته بندی و احاطه شده بود.
در دورترین نقطۀ میز ،جانی نشووسووته بود .جانی یک کار را دامئاً تکرار می کرد .او به کیسووۀ کوچکی
که پُر از هدیه های کوچک جشوون تولد بود ،نگاه می کرد ،بعد به کوهی از هدایایی نگاه می کرد که
در مقابل این دخرتی بود که جشن تولدش بود ،دست به سینه نشسته بود و لبهایش آویزان بود و با
صدای بلند و با ناراحتی آه می ک شید! هر بار که این کار را می کرد ،چهره اش زشت تر می شد و با
صدای بلندتری آه می ک شید .طولی نک شید که او در مرکز توجه قرار گرفت و کم کم سعی کرد که
این جشوون تولد را خراب کند .سوواا یکی از مادرها به طرف او رفت و در مقابلش زانو زد .صووندلی
جانی را برگرداند تا جانی بتواند مسوووتقیامً به او نگاه کند ،و این کلامت عمیق را گهت" :جانی ،این
جشن تولد تو نیست!"
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قرار نبود که جانی در مرکز توجه قرار بگیرد .قرار نبود که او کلی هدیه دریافت کند .این تولد سووزی
بود و همه چیز به درسووتی بر روی او متمرکز شووده بود .اگر جانی توقع داشووت که در مرکز توجه قرار
بگیرد ،هیچوقت منی توانست از رشکت در این جشن لذت بربد.
این در مورد دا ستان بزرگ کتاب مقدس نیز صدق می کند .با وجود متام مکانها و افراد ،متام وقایع
مهیج در طبیعت و تاریخ ،مرک ِز این داسووتان ،خداوند می باشوود .این داسووتان خداسووت .پولا این
داستان را به این شکل خالصه می کند " :زیرا همه چیز از او ،به واسطۀ او و برای اوست .او را تا ابد
جالل باد .آمین( ".رومیان )36 : 11
ما برای جالل او آفریده شوووده ایم و فراخوانده شوووده ایم تا جالل او را در همۀ کارهای خود نشوووان
بدهیم .این عنوانِ جالل ،آخرین عنوان از مهمرتین عناوینی می باشووود که مطرح کردیم .گناه باعث
می شود که ما دزدها را جالل بدهیم .احتاممً هیچ روزی نیست که در آن توطئه نچینیم که جالل را
کسوووب جالل با هم به رقابت برمی
حق متعلق به خداوند اسوووت ،از او بدزدیم .وقتیکه برای
ِ
که به ّ
خیزیم ،منی توانیم اتحادی را تجربه کنیم که فقط زمانی حاصل می شود که با هم ،برای خدا زندگی
کنیم.
در ِ
پا یک ازدواج ناموفق ،یک خانواد به هم ریخته ،یا یک دوسوووتی ترک شوووده ،همیشوووه جالل
دزدیده شوووده را می یابید .ما خواهان جالل هسوووتیم که متعلق به ما نیسوووت و یکدیگر را زی ِر پا می
گذاریم تا آن را بدسووت آوریم .به جای اینکه به وسوویلۀ چیزهایی که خدا به ما داده ،یکدیگر را محبت
کنیم تا او را جالل بدهیم ،ما از مردم اسوووتهاده می کنیم تا جالل را که خودمان دوسوووت داریم ،به
دسوووت آوریم .گناه باعث می شوووود که این داسوووتان را بدزدیم و آنرا بازنویسوووی کنیم ،به گونه ای که
خودمان همه چیز را هدایت کرده و در مرکز صحنۀ زندگیامن باشیم.
اما فقط یک صحنه وجود دارد و این صحنه متعلق به خداوند ا ست .هر تالشی برای قرار دادن خود
در جایگاه او ،ما را در مقابله با او قرار می دهد .این شدیدا ً یک جنگ عمودی می باشد ،جنگی برای
کسوووب جایگاه و مقام خدا .این منایشووونامه ای اسوووت که در ِ
پا هر
جالل الهی ،توطئه ای برای
ِ
منایشنامۀ غم انگیز زمینی می باشد .گناه باعث شده که به دزدهای جالل تبدیل شویم .ما به خوبی
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عذاب منی کشوویم ،چون عذاب کشوویدن در جالل ما مداخله می کند .روابط برای ما آسووان نیسووت،
چون دیگران برای کسوووب جالل با ما رقابت می کنند .ما به خوبی خدمت منی کنیم ،چون خواهان
جالل هستیم ،می خواهیم که خدمت کرده شویم.
اما داسوووتان کتاب مقدس ،داسوووتان جالل خداوند اسوووت .مرا به سووووی برنامه ای فرا می خواند که
بزرگرت از برنامۀ خودم می باشد .چیزی را به من عرضه می کند که حقیقتاً ارزش زیسنت دارد .نجات
دهنده آمده تا دزدان جالل بتوانند با خوشووی برای جالل یکدیگر زندگی کنند .هیچ خوشووی عمیقرت
و رضو ِ
وایت شووخّووی عمیقرتی وجود ندارد ،به غیر از اینکه متعهد شووویم که خدا را جالل دهیم .این
چیزی ا ست که حقیقتاً به آن نیاز داریم .زندگی برای جالل خدا ،ازدواج زوجی را که م ّد نظرمان بود،
با تعریف دوبار برنامۀ زندگیشان ،منقلب خواهد کرد.
یک زندگی که ارزش زیسنت دارد
کار ا صلی ملکوت خدا ،ایجاد تغییر ا ست .خدا از طریق روح القدس که به مردم قدرت می بخ شد تا
حل ،ا سرتاتنی ،قواعد
کالم او را به دیگران بر سانند ،این کار را انجام می دهد .ما چیزی بیش از راه ّ
و فرمان عرضه می کنیم .ما بزرگرتین داستانی را که تابحال گهته شده ،داستان نجات را عرضه می
کنیم.هدف ما این اسووووت که به یکدیگر کمک کنیم که با طرز فکر "داسوووتان خدا" زندگی کنیم.
مأموریت ما این است که به یکدیگر تعلیم بدهیم ،نّیحت کنیم و تشویق کنیم که در سلطنت مطلق
خدا آرامی بیابیم ،ب ه جای اینکه سووولطنت خودمان را برپا کنیمت به فیو خدا تکیه کنیم ،به جای
ولیم جالل او شووویم ،به جای اینکه به دنبال جالل خود باشوویم.
اینکه با قدرت خود عمل کنیمت و تسو ِ
این کا ِر ملکوت خداسوووت :مردم در دسوووتهای نجات دهنده ،هر روزه ،به عنوان ابزارهایی برای ایجاد
تغییر پایدارعمل می کنند.
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۳
آیا ما واقعاً نیاز به کمک داریم؟
امیلی دوازده سووواله بود ،باهوش و با اسوووتعداد ،اما چیزهای زیادی او را می ترسووواند .او دیگر منی
خوا ست ورزش کند .هر روز صبح برای رفنت به مدرسه گریه می کرد .مادرش سارا منی دان ست که
چه کار کند.
هنگامیکه نهار ههتگی خود را داشتند ،جین در مورد چالشهای پیوستۀ خود با شوهرش ،با کریستال
صحبت کرد .کری ستال توان ست چند کلمه ای را که از قلبش جاری می شد برای ت سلی بگوید ،اما
واقعاً منی دانست که چه بگوید.
فرانک عاشووق این اسووت که گروه کوچک خود را رهربی کند ،به جز زمانهای مربوط به دعا .هر ههته
یک نهر مطلبی را در میان می گذارد و فرانک می داند که باید در ادامه چیزی بگوید ،اما منی داند
که چگونه به افرادی کمک کند که واقعاً از او درخواست کمک نکرده اند.
فرِد و اِلِن از رابطۀ خود با اسووومیت لذت می برند ،اما بچه های اسووومیت آنها را دیوانه می کنند .آنها
می دانند که اسمیت به عنوان والدین این فرزندان دچار چالش شده اند و در مورد آن با هم صحبت
کرده اند .آنها می دانند که باید کارهای بیشرتی در این زمینه انجام بدهند اما چه کاری؟
ِمری ،از وقتیکه شوهرش فوت کرده ،اشتیاق کمی برای انجام کارهای دیگر دارد .او ساعتها در مقابل
تلویزیون می نشیند و حتی چیزی هم متاشا منی کند .او دوست دارد که در مورد این موضوع با یک
دوست صحبت کند ،اما فکر منی کند که کسی واقعاً بتواند در این زمینه به او کمکی بکند.
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ِ
چالش اندی با شووهوت ،از کنرتلش خارج شووده اسووت .او به ندرت می تواند به زنی نگاه کند و افکار
ناپاک نداشته باشد .او یک زندگی مخهی را آغاز کرده و وقتیکه منطقی فکر می کند ،از این موضوع
می ترسد .او دوست دارد که با یک نهر صحبت کند ،اما با چه کسی؟ او می ترسد که مورد قضاوت و
داوری قرار بگیرد و زندگیش نابود شود.
رس کار نیسووت ،در
وم ِدرو نسووبت به والدینش ،هر روزه افزایش می یابد .وقتیکه او در مدرسووه یا ِ
خشو ِ
اتاقش می ماند .او با دوسووتانش در مورد ترک خانه صووحبت کرده ،اما حرفهای آنها هیچ کمکی منی
کند .او منی تواند تّور کند که می تواند یک شخص بالغ را پیدا کند که بتواند به او اعتامد کند.
زندگی ریچارد تحت کنرتل کارش می باشووود و دوسوووتشُ ،جرج ،می ببیند که این مسوووأله بر زندگی
روحانی و خانوادگی ریچ تأثیر گذا شته ا ست .وقتی ُجرج این مو ضوع را مطرح می کند ،ریچ ،خ شن
می شود و حالت دفاعی پیدا می کندُ .جرج می داند درست نیست که کنار بکشد ،اما منی داند چه
کار دیگری از دستش برمی آید.
باب دوست دارد که یک کشیش باشد .او دوست دارد که موعظه تهیه کند و موعظه کند .او از تنظیم
برنامه های کلی سایی که به رشد مردم کمک می کند لذت می برد .چیزیکه دوست ندارد ،این ا ست
که یک نهر یک مسوووأله بحرانی را به او بسووواارد .باب شووودیدا ً از اینکه بخواهد معجزه کند و عّوووای
کشیشی خود را تکان بدهد و همه چیز را درست کند ،تحت فشار قرار می گیرد .این مسأله به شدت
او را نگران می کند و منی داند که چند ههتۀ آینده به چه شکلی خواهد بود.
در زندگی هر یک از ما ،منایشنامۀ گناه و رنج ،نقشی را بازی می کند .شاید یک چالش مخهی باشد
که سخت تر شده است .شاید یک رابطه ای باشد که مشاجرات آن در حال افزایش می باشد .شاید
رس زشت خود را بلند می کنند.
وحشتهای گذشته ،دوباره ِ
صوووداقت ،ما را وادار به پذیرش نیازمندی خود می کند و اینکه ما با افرادی احاطه شوووده ایم که در
موقعیت یکسانی می باشند .شام این را در دوستان ،خانواده ،همسایه ،محل کار و کلیسای خود می
بینید .شوووام این را در خودتان ،و در لحظاتی که به زندگی خود فکر می کنید ،می بینید .چیزهایی
در درون ما هست که به سادگی از ما جدا منی شوند .ما اشتباه می کنیم ،تأسف می خوریم ،آنها را
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اعرتاف می کنیم ،تّووومیم می گیریم که آن ها را تکرار نکنیم ،اما در لح ظات بحرانی ،دقی قاً هامن
کاری را می کنیم که به خودمان قول داده بودیم که آنرا انجام ندهیم!
خدا چگونه به ما کمک می کند و چگونه از ما اسوووتهاده می کند تا به دیگران کمک کنیم؟ ما می
دانیم که خدا ما را فراخوانده که جز ی از کار ملکوت او باشوویم ،اما او یک فرمول منظمی به ما نداده
که از آن پیروی کنیم .او به ما "ههت قدم به سوی کامل شخّی و ارتباطی" نداده است .در عوض،
او به ما گهته که امید ما به حضور و کار عیسی نجات دهنده باشد .کسی که کمک می کند و کسی
که نیاز به کمک دارد ،هر دو برای تغییر وابسته به حکمت و قدرت خدا هستند.
این به چه صورت می باشد؟ ما چگونه به ابزارهایی تبدیل می شویم که خدا می تواند استهاده کند؟
برای پا سخ به این سؤال ،نیاز داریم که بر ا ساس کتاب مقدس ،مردم و نیازشان را درک کنیم و یک
دیدگاه کتاب مقدسی در مورد چگونگی ایجاد تغییر داشته باشیم.
کتاب مقدس از سه زاویه به انسان نگاه می کند :خلقت ،سقوط و نجات .این دیدگاه تأثیرگذار ،پایه
ای برای ما فراهم می کند که برای خدمت شخّی به آن نیاز داریم .وقتیکه ما با تّویر بزرگ کتاب
مقدس آغاز می کنیم و یاد می گیریم که با چشوووامن کتاب مقدس نگاه کنیم ،تجهیز می شوووویم که
بخشی از کار دامئی خدا برای تغیر باشیم.
بهرت است که از ابتدا آغاز کنیم
هامنطور که دیدیم ،یک حکم کتاب مقد سی وا ضح برای خدمت شخ ّی وجود دارد .چیزی که می
تواند باعث تعجب شام شود این است که حتی در پیدایش  1نیز نیاز ،وجود داشت.
" آنگاه خدا گهت" :انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم ،و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان
آسوووامن و بر چارپایان و بر همۀ زمین و همۀ خزندگانی که بر روی زمین می خزند فرمان براند ".پا
خدا انسان را به صورت خود آفرید ،او را به صورت خدا آفریدت ایشان را مرد و زن آفرید.
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خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان فرمود" :بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط
بیابید .بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسوووامن و بر هر جانداری که بر زمین حرکت می کند ،فرمان
برانید( ".پیدایش )28 – 26 : 1
چون این عبارت بسوویار آشووناسووت ،به راحتی می توان دیدگاه اسوواسووی آن را در مورد انسووان نادیده
گرفت .اگر به درسوووتی آنرا درک کنید ،زندگیتان تغییر کرده و عکا العمل شوووام نسوووبت به دیگران
تغییر خواهد کرد.
حسوواب خلقت ،یک رضب و آهنگی دارد .خدا نور را خلق می کند ،اعالم می کند که این نیکوسووت.
ِ
شب شد و صبح آمد ،روز اول .خدا آسامن و زمین را خلق می کند ،زمین و آب ،اعالم می کند که این
نیکوسوووت .و بعد شوووب شووود و صوووبح آمد ،روز دوم خدا چیزی را خلق می کند ،اعالم می کند که
نیکو ست ...و این رضب ادامه می یابد تا اینکه خدا ت ّمیم می گیرد که ان سان را خلق کند .ناگهان
این وزن و آهنگ قطع می شوووود .خدا با آدم و حوا کاری را انجام می دهد که با چیزهای دیگر انجام
نداده بود .اعامل او نشان می دهد که چرا خدمت شخّی برای همۀ ما رضوری است .بالفاصله بعد
از خلقِ آدم و حوا ،خدا با آن ها صوووح بت می ک ند .او با مخلوقات دیگرش این کار را نکرد .او فقط
اسوورتاحت کرد و به کارش ادامه داد .وقتی این آهنگ قطع می شووود و خدا کار متهاوتی را انجام می
دهد ،باید از خودتان بارسید که چرا .چرا خدا با آنها صحبت کرد؟
خدا می دانسووت با وجود اینکه آدم و حوا ،انسووانهای کاملی بودند که در رابطۀ کامل با او زندگی می
کردند ،ولی منی توانسوووتند به تنهایی از عهد زندگی خود برآیند .آنها خلق شوووده بودند که وابسوووته
باشند .خدا باید به آنها توضیح می داد که چه کسی هستند و باید با زندگی خود چه کار کنند .نیا ِز
آنها به کمک ،به خاطر گناهکار بودنشان نبود .آنها نیاز به کمک داشتند ،چون انسان بودند.
این اولین منونۀ خدمت شخّی در تاریخ بم بود .مشاور شگهت انگیز به رساغ بم می آید و هویت
و هدف آنها را تعریف می کند .چرا آدم و حوا منی توانسووتند بدونِ آن زندگی کنند؟ چه چیزی آنها را
از بقیۀ خلقت متهاوت می ساخت؟ سه دلیل وجود دارد.
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اول ،آدم و حوا خلق شووده بودند که دریافت کنندگانِ مکاشووهه باشووند .به آنها توانایی برای برقراری
رابطه داده شده بود ،چیزی که به مخلوقات دیگر داده ن شده بود .آنها با توانایی برای شنیدن ،درک
کردن ،و به کار بردن کالم خدا در زندگیشان خلق شده بودند .این تواناییها برای این داده نشده بود
که روابط ان سانها را تقویت کند .بلکه این تواناییها داده شده بود که بتوانیم خدا را ب شنا سیم و او را
درک کنیم.
بقیۀ خلقت نیاز به این تواناییها نداشوووتند تا بتواند برای جالل خدا زندگی کنند .من و شوووام به طور
غریزی این را می دانیم ،به همین دلیل اسوووت که با درختی که در حیاط خود داریم صوووحبت منی
کنیم! درخت بلوط به سادگی ،با برافراشنت شاخه های خود به سوی آسامن ،خدا را جالل می دهد.
ح ضور و شکل آن ،خالقش را جالل می دهد .اما ان سان به کالم خدا نیاز دارد تا بتواند به طور کامل
برای جالل او زندگی کند.
معمومً فرهنگ ما فکر می کند که ما به خاطر کاری که انجام داده ایم ،یا به خاطر کاری که نسوووبت
به ما انجام شووده ،نیاز به کمک داریم این نتیجۀ زیسووت شووناسووی بد یا سوواختار شوویمیایی ِ
بد ما می
باشوود .اما پیدایش  1ما را با حقیقتی مواجه می کند که نشووان می دهد که نیاز ما به کمک ،پیش از
گناه وجود داشته است .ما خلق شده بودیم که وابسته باشیم.
تالش برای زندگی بدون کمک خدا ،به این معناست که خود را به عنوان چیزی ،غیر از انسان معرفی
کنیم .این مثل زندگی کردن به عنوان یک حیوان می باشوود ،مثل اینکه من موجود متهاوتی هسووتم.
عد زیادی سووعی دارند که به این طریق زندگی کنند ،اما این کا ِر غیرمعقولی می باشوود .آنها هویت
خود را انکار می کنند ،زندگی خود را واژگون می کنند و امید خود را از بین می برند .انسوووان خلق
شوووده بود که بر روی سوووکوی مکاشوووهۀ خدا زندگی کند ،به همین دلیل اسوووت که توانایی برقراری
ارتباط ،به شکل منحرص به فردی به ما داده شده است.
خدمت شوخّوی باید با شوناسوایی فروتنانۀ این طبیعت نیازمند و گریزناپذیرمان آغاز شوود .اگر هیچ
سوووقوط در کار نبود ،اگر هرگز گناه نکرده بودیم ،همچنان نیاز به کمک داشوووتیم ،چون ما انسوووان
هستیم .درک صحیح از خودتان و کار خدا ،شام را فرامی خواند تا از این نقطه آغاز کنید.
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انسانها فکر می کنند
دومین چیزی که آدم و حوا را از بقیۀ خلقت جدا می کرد ،این بود که آنها برای تهسووویر کردن خلق
شده بودند .مردم معنا و مههوم می بخ شندت ما با توانایی عجیبی برای فکر کردن ،خلق شده ایم .ما
همی شه نظم می بخ شیم ،ته سیر می کنیم و تو ضیح می دهیم که در درون ما و در اطرف ما چه می
گذرد .همۀ ما فکر می کنیم ،اگر چه بعضوووی از ما بهرت از دیگران این کار را انجام می دهیم .ما بر
اسوواس حقایق سوواده و آشووکا ِر حیات خود زندگی منی کنیمت ما بر اسوواس تهسوویر خود در مورد این
حقایق ،زندگی می کنیم .خدا به آدم و حوا توانایی منحرصو به فردی داد که فکر کنند ،اما فقط کالم
او می توانست به شکل صحیح دنیای آنها را تهسیر کند.
وقتی من در اسکرانتون ،پنسیلوانیا ،یک کشیش جوانی بودم ،خانواد ما در یک خانۀ قدیمی متعلق
به دوران سوولطنت ملکه ویکتوریا زندگی می کرد ،خانه ای که پله های طومنی و شوویبداری داشووت.
یک روز بعد از دهر در اتاق نشیمن نشسته بودم که شنیدم یک نهر از پله ها افتاد .من به پای پله ها
دویدم و دیدم که پرسووو سوووه سووواله ام ،اِتان ،از سوووه یا چهار پله افتاده بود و هامنجا مانده بود .از او
پرسیدم که آیا حالش خوب است ،و او به من گهت که حالش خوب است.
وقتیکه برگشوووتم تا به رسا ِغ روزنامه ام بروم ،اِتان گهت" :ممنونم ".من گهتم" :اِتان ،مزم نیسوووت که
ت شکر کنی .من که کاری نکردم ".اِتان در پا سخ گهت" :بابا ،من از تو ت شکر منی کنم ،من از فرشته
ها ت شکر می کنم ".و به شکلی به من نگاه کرد که انگار من باید دقیقاً منظور او را متوجه می شدم.
وقتی از آنجا دور می شدم ،با خودم فکر کردم که این خیلی شیرین ا ست .اما قبل از اینکه یک قدم
بردارم ،اِتان گهت" :من می دانم که آنها چطور این کار را می کنند!" من گهتم" :چه کسی؟" " فرشته
ها ،بابا .من می دانم که فرشووته ها چطور این کار را می کنند .همۀ آدمها دو فرشووته دارند ولی منی
توانند آنها را ببینند .یکی از فرشته ها در این طرف می ایستد{طرف راستش} و دیگری در طرف دیگر
ِ
ِ
مخّووووت سووواحل را با خود حمل می کنند که منی توانی آنرا
بزرگ
{طرف چاش} و آنها یک توپ
رس خود ببینی {.ما به تازگی از یک تعطیالت سوواحلی بازگشووته بودیم }.وقتی در حال افتادن
بامی ِ
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هسووتی ،آنها توپ سوواحلی را در مقابل تو قرار می دهند ،تو بر روی آن می پَری و به تو آسوویبی منی
رسد!" و او با رضایت کامل از توضیحی که داده بود ،به راه خود ادامه داد.
شاید عکا العمل شام این است" :چه بامزه!" اما کار برجسته ای در اینجا اتهاق افتاد :بالفاصله بعد
از نجات از سقوط از پله ها ،این پرس کوچک سعی می کرد که به این اتهاقی که افتاده ،معنا و مههوم
ببخ شد .او سه ساله بود و در این زمان رشوع کرده بود به فکر کردن ،نظم بخ شیدن ،ته سیر کردن و
توضیح دادن ،اِتان ،حقیقتی را که در مدرسۀ یکشنبه (کانون شادی) یاد گرفته بود با حقیقتی که در
تعطیالت خانوادگی یاد گرفته بود ،ترکیب کرد و بر ا ساس آن { داهرا ً} تو ضیح قابل پذیرشی را برای
این تجربه به وجود آورد.
این پ رس کوچک امن بی ست و سه ساله ا ست .فکر کنید که چند هزار مرتبه او دنیای خود را ته سیر
کرده است و چطور این تهسیرها مسیر زندگیش را تنظیم کرده اند.
یک موقعیت دیگری در رابطه با پرس دیگرمان به وضوح بیان می کند که تهسیرهای ما چگونه عکا
العمل ما ن سبت به اتهاقات اطرافامن را شکل می دهند .کوچکرتین پ رسمان ،دارنِی ،سه ساله بود
پرتاب سنگ با د ستۀ
که در حیاط پ شت خانه مان پرسه می زد ،بی توجه به اینکه برادر بزرگرتش با
ِ
چنگک ،بیسوووبال بازی می کرد .طولی نکشوووید که اِتان به طور اتهاقی ،به پیشوووانی دارنِی رضبه زد.
دارنِی روی زمین افتاد و خون زیادی از او رفت .وقتیکه خواهرش مثل آژیر آمبومنا عمل می کرد،
برادرش با نگرانی بی گناهی خود را اعالم می کرد ،و من خون او را پاک می کردم که میزان جراحت
را تشخیص بدهم ،دارنِی به آرامی دراز کشیده بود و کامالً در آرامش بود .من متوجه شدم که لبهایش
ِ
نزدیک دهانش گذا شتم و شنیدم که بارها و بارها با
حرکت می کند ،ساا خم شدم و گو شهایم را
خودش تکرار می کرد که" :من فقط خیلی خوشحا که بابای من یک دکرت است".
دارنِی می دانسووت که بابایش یک عنوانِ "دکرت" در مقابل اسوومش دارد و گاهگاهی با مردم مالقات
می کند .برای او ،این مههوم را داشت که پدرش یک پزشک است .اما وقتی شنیدم که این کلامت را
زمزمه می کند ،با خودم فکر کردم که تو شدیدا ً در اشتباهی ،چون من چنین دکرتی نیستم!
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این بحرانهای کوچک خانوادگی ،اهمیت ته سیرهای ما را ن شان می دهند .ما نه تنها رشایط و روابط
را تهسووویر می کنیم ،بلکه خودمان را نیز تهسووویر می کنیم .ما به خودمان یک هویت می دهیم و بر
ِ
وحشووت برادرش ،یا مقدا ِر خونی
طبق آن زندگی می کنیم .دارنِی بر اسوواس فریادهای خواهرش ،یا
که جاری می شووود ،نسوووبت به این رشایط عکا العمل نشوووان نداد .او بر طبق هویتی که خودش
تنظیم کرده بود هویتی که متأسهانه ،بسیار اشتباه بود ،عکا العمل نشان داد .چون او فکر می کرد
که پدرش یک پزشک است ،در آرامش بود ،در غیر اینّورت ممکن بود که برتسد .اما این یک آرامش
کانب بود ،و او به زودی متوجه می شد که پدرش آن کسی نیست که او فکر می کرد.
توجه کن ید که چگو نه تهسووویر دارنِی عکا العملش را نسووو بت به این رشایط شووو کل داد .اول،
عدم ترس او بر اساس یک پیش فرض خات در مورد میزان خطر
احساساتش را تحت تأثیر قرار دادِ .
پرسووو یک پزشوووک
بود .دوم ،تهسووویر او در مورد زندگی ،هویت او را تعریف کرد .او (فکر می کرد) که ِ
حانق می باشد .این تهسیر تعیین می کرد که ،سوم ،او در مورد دیگران چه فکری می کرد .او اعتامد
بی اندازه ای نسووبت به من داشووت و نیازی نداشووت که از دسو ِ
وت اِتان ناراحت شووود ،چون کمک در
دسوورتسووش بود .چهارم ،طرز فکر او ،دیدگاهش را نسووبت به راه حل شووکل داد .خیلی سوواده ،بابا به
این مسوووأله رسووویدگی می کند! پنجم و مورد آخر ،پیش فرضوووهای او در مورد واقعیت ،روش او برای
دریافت مشووورت را شووکل داد .دارنِی ،از روی جهالت ،به هر دسووتورالعمل و کمکی که از جانب من
ارا ه می شد ،ایامن کامل داشت!
وقتی ما می گوییم که خدا انسان را خلق کرد که تهسیرکننده باشد ،ما به عمق این مطلب اشاره می
کنیم که چرا انسان بعضی ازکارها را انجام می دهد .افکار ما بر احساسامتان ،هویتامن ،دیدگاهامن
ن سبت به دیگران ،د ستور کارمان برای برطرف کردنِ م شکالمتان و ا شتیاقامن برای دریافت م شورت
از دیگران تأثیر می گذارد .به همین دلیل ا ست که نیاز به چارچوبی داریم که ته سیرهای معتربی را
کالم
به وجود آورد که به ما کمک کند تا ن سبت به زندگی عکا العمل صحیحی ن شان بدهیم .فقط ِ
خالق می تواند این چارچوب را به ما بدهد.
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شام باید به کسی خدمت کنید
این کلامت یکی از متخّّین الهیات ،باب دیالن ،سومین چیزی را نشان می دهد که ما را از بقیۀ
خلقت جدا می کند .موجودات ب می به خاطر ماهیت و طبیعتی که دارند ،پرستش کننده ه ستند.
پرستش ،فقط کاری نیست که ما انجام می دهیمت بلکه هویت ما را تعریف می کند .شام منی توانید
ان سانها را به دو د سته تق سیم کنید ،افرادی که پر ستش می کنند و افرادی که پر ستش منی کنند.
همه پرستش می کنندت فقط باید بدانیم که چه چیزی یا چه کسی را خدمت می کنیم.
هدف خدا این بود که پرستش ،محرک درونی زندگی ما باشد .آدم و حوا به گونه ای خلق شده بودند
که معنا و هدف زندگی شان را از شخص ،ح ضور و هدف خدا دریافت کنند .چنین چیزی مرجعِ خدا
محور نامیده می شود .به خاطر این طرح و نقشه ،همۀ کارهای انسان بیان کنند پرستش می باشد.
کاری که شام انجام می دهید و طریقی که آنرا انجام می دهید ،ا شتیاقتان برای خدمت به یک چیز
را نشووان می دهد .عشووق و محبت درونی ،از ما می خواهد که وفادار باشوویم و رفتار ما را هدایت می
کند.
ما از سالهای اولیۀ زندگی خود رشوع به پرستش می کنیم .آیا شام به عنوان والدین ،یک بچۀ کوچک
را به مغاز اسباب بازی فروشی برده اید؟ شام می توانید سبد خرید خود را در وسط راهروها هدایت
کنید و مانع از این شووووید که فرزندتان به هر چیزی که می بیند ،دسوووت بزند .همه چیز خوب پیش
می رود ،تا اینکه به ِ
صف صندوق می رسید .در آنجا جانی اسباب بازیِ کاپیتان بُنکو ،سوارکار ایکا
را می بیند .جانی التامس می کند" :مامان ،من این را می خواهم! مامان ،منی شووود این را داشووته
باشووم؟" شووام در پاسووخ می گویید" :نه ،امروز نه .یادت هسووت ،مامان گهت که امروز فقط یک چیز
برای تو می خرد ".جانی شوویون می کند" :من این را می خواهم! من این را می خواهم!" بیلی ،همۀ
سووووارکارهای ایکا را دارد و حتی ِپلی اسو ِ
ووتیشووون رومیزی آنرا هم دارد! این انّووواف نیسوووت .من
هیچوقت هیچ چیزی منی گیرم!" شوووام درحالیکه صووورب خود را از دسوووت می دهید ،در پاسوووخ می
گویید" :این حقیقت ندارد" ".من یک پازل برای تو خریدم و این همۀ چیزی است که امروز برایت می
خرم".
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در این هنگام ،جانی بدنش را سهت می کند و رسش را به عقب پرتاب می کند و فریاد می زند .شام
احسوواس می کنید که همۀ چشوومها در مغازه ،به سوومت شووامسووت .آرزو می کنید که ای کاش می
توانسوووتید از یک د ِر کوچکی فرار کنید و خودتان را به ماشوووینتان برسوووانید .به کاتالوگهای تأدیب و
انضباط فکر می کنید ،به دنبال کاتالوگی می گردید که برای این نوع جرایم بسیار مناسب است.
این حادثه،رصفاً یک م شکل افقی میان مادر و پ رس نی ست .م شکل ،از این حقیقت ن شأت می گیرد
که حتی جانی ،به عنوان یک کودک ،یک پرستش کننده ا ست و عکا العملهای او ،این پرستش را
ابراز می کنند .م شکل جانی فقط این نی ست که یک ا سباب بازی می خواهد و وقتی والدینش "نه"
می گویند ،عکا العمل نشان می دهد .در سطح عمیقرت ،جانی ،غریز طبیعی انسانی را نشان می
دهد که می خواهد برای خودش و برای خوشوووی خودش زندگی کند ،بی توجه به حضوووور خدا .این
چالش کوچک میان مادر و فرزند ،انعکاس از اشوووتیاق درونی ما برای خدمت به چیزی می باشووود ،و
این پیش فرض گناه آلودمان که فکر می کنیم ،این "چیز" ،باید خو ِد ما باشووویم! جانی می خواهد
فرمانروای مطلق دنیای کوچک خود باشووود ،و به زور از مادرش می خواهد که با او همراهی کند .اگر
شام مانعِ او شوید ،باید بهایی زیادی باردازید .جانی کوچولو یک دز ِد پرستش است.
پرسو ِ
بم و سووقوط کرده می باشوود .متأسووهانه ،همۀ ما مرتکب این
وتش دزدیده شووده ،مشووکلِ اصوولی ِ
جنایت شده ایم .چون طبیعتاً پرستش کننده هستیم ،ما همیشه ( )1پرستش شایسته و مناسب را به
خدا می دهیم )2( ،چیز دیگری را خدمت می کنیم ،یا ( )3خودمان را پرستش می کنیم ،به زور می
خواهیم که در مرکز دنیای خود با شیم .آیا این ،هامن وهم و خیال نی ست؟ ا شخات به خاطر یأس و
ناامیدی نسوووبت به دنیای واقعی ،دنیای خودشوووان را خلق می کنند ،جاییکه در آن ،هر شوووخّوووی
خودش فرمان می دهد .چه کسوووی تا به حال در عا وهم و خیال به کسوووی فکر کرده که "نه" می
گوید؟ وهم و خیال ،تالش برای خدا بودن می باشد.
آدم و حوا به عنوان پرسووتش کننده خلق شووده بودند .آنها نیاز داشووتند که خدا به رساغشووان بیاید و
بگوید" :من خالق تو هسوووتم و تو متعلق به من هسوووتی .تو خلق شوووده ای که محبت کنی ،خدمت
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کنی ،پرسووتش کنی و از من اطاعت کنی .این چیزها باید زیربنای همۀ کارهایی باشوود که انجام می
دهی ".آنها نیاز به یک زندگی خدامحور داشتند ،و برای این منظور نیاز به مکاشهه خدا داشتند.
همه چیز را در کنار هم قرار دهید
شام بدون پیدایش  ،1منی توانید دنیای خدمت شخ ّی را درک کنید .این ن شان می دهد که نیاز
ما به کمک ،بخشی از طرح و نقشه برای ماست .این نیاز ،در نتیجۀ سقوط نیست .موجود بمی نیاز
به حقیقتی خارج از خود دارد تا به زندگی معنا و مههوم ببخشوووود .ما نیاز به دیدگاه خدا داریم تا
بتوانیم حقایق وجود و هستی خود را تهسیر کنیم .ما آفریده شده بودیم که پرستش کننده باشیم.
این حقایق ما را به سوی مشاهدات اساسی سوق می دهند .اگر این حقیقت دارد که همۀ انسانها،
کل زندگی مشاوره یا خدمت شخّی
دامئاً در تالشند که به زندگی خود معنا و مههوم ببخشند ،پا ِّ
می با شد .م شاوره م سا ل مربوط به زندگی ان سان می با شد .ما همی شه در حال ته سیر ه ستیم و
همیشووه تهسوویرهای خود را با دیگران در میان می گذاریم .این "در میان گذاشوونت" ،نهایتاً به جایی
ختم می شود که در مورد نحو واکنش نسبت به زندگی ،پیشنهاداتی داده یا مشاوره می دهیم.
ختم کالم این اسووت که شووام منی توانید بدون نهون و تأثیرگذاری ،رابطه برقرار کنید .شووام هر روزه،
مشووورت داده و مشووورت دریافت می کنید .این تکلیف متخّووّووینی نیسووت که حقوق دریافت می
کنندت این در تار و پود روابط بمووی تنیده شووده اسووت .مشووکل اینجاسووت که اغلب اوقات ما متوجه
منی شویم که این برخوردهای روزانه چه تأثیر قدرمتندی بر ما می گذارند.
امثال این مح ّرک را به خوبی نشان می دهد .از کلامت حکیامنه یک پدر به پرسش گرفته ،تا توصیه
های یک احمق که زندگی را دشووووار می سوووازدت امثال ،زندگی را به عنوان یک مرکز مشووواور بزرگ
ن شان می دهد .در این مرکز دو بخش وجود دارد ،م شورت دانایان و م شورت احمقها .من و شام ،هر
روزه ،مشووورتهای حکیامنه و احمقانه دریافت می کنیم .صووداهای متهاوتی برای جلب توجه شووام به
رقابت می پردازند .آنها بر افکار ،خوا سته ها ،انتخابها و اعامل شام تأثیر می گذارند .این م شورت از
طریقِ کالم یک دوست ،محتویات یک برنامۀ تلویزیونی و موعظۀ روز یکشنبه به شام عرضه می شود.
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در توبیخ والدین ،نظر و پیشوونهاد همرسووتان ،اندرز و مشووورتی وجود دارد .مردم به مردم مشوواوره می
دهند .این گریزناپذیر است.
ما باید نگرانِ هزاران ساعت مشاور رسمی باشیم که بر پایۀ کالم خدا نیست .اما در عین حال ،باید
نگران مشاوره های بسیار زیادی باشیم که هر روزه از طریق افرادی ارا ه می شوند که منی دانند چه
کار می کنند و افرادی که منی دانند تا چه اندازه تحت تأثیر قرار می گیرند .اگر شوووام بر روی کر
زمین زندگی می کنید ،شام یک مشاور هستید! شام زندگی را تهسیر می کنید و این تهسیرها را با
دیگران در میان می گذارید .شوووام یک شوووخص بانهون هسوووتید ،و در عین حال ،تأثیرپذیر نیز می
با شید .اینها افرادی ه ستند که شام در زندگی خود به آنها گوش می کنید .شاید ،حتی بدون اینکه
متوجه شوید ،آنها افکار شام را شکل می دهند ،خواسته های شام را هدایت می کنند و بر روی نقشه
های شام تأثیر می گذارند .م سأله این نی ست که چه ک سی م شورت می دهد .همۀ ما م شورت می
دهیم .مسألۀ مهم این است که آیا این مشاوره بر پایۀ مکاشهۀ خالق می باشد.
ورو ِد یک مشاو ِر دیگر
ما بر اسووواس دیدگا ِه خلقت به نیاز خود ،به موضووووع کمک کردن پرداخته ایم .حال باید با توجه به
سقوط به این مو ضوع نگاه بیندازیم .پیدایش  3مهاهیم و ا ستدممت تند و زننده ای در مورد دنیای
خدمت شخّی دارد.
"و اما مار از همۀ وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود ،زیرکرت بود .او به زن گهت " :آیا خدا براستی
گهته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟"
زن به مار گهت " :از میو درختان باغ می خوریم ،اما خدا گهته اسووت " ،از میو درختی که در وسووط
باغ است مخورید و بدان دست مزنید ،مبادا مبیرید".
مار به زن گهت" :به یقین نخواهید مرد .بلکه خدا می داند روزی که از آن بخورید ،چشووامن شووام باز
خواهد شد و همچون خدا شناسند نیک و بد خواهید بود".
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چون زن دید که آن درخت خوش خوراک اسوووت و چشوووم نواز ،و درختی دلخواه برای افزودن دانش،
پا از میو آن گرفت و خورد ،و به شووووهر خویش نیز که با وی بود داد و او خورد .آنگاه چشوووامن هر
دوی آنها باز شوووود و دریافتند که عریانندت پا برگهای انجیر به هم دوخته ،لُنگها برای خویشووونت
ساختند ( ".پیدایش )7 – 1 : 3
برای اولین بار در تاریخ ما شووواهد ورود یک صووودای دیگر ،یک مشووواور دیگر هسوووتیم .به محتویات
مشاور او ،توصیۀ او به حوا ،توجه کنید .او از حقایق موجود استهاده کرد (چیزهایی که خدا به آدم و
حوا گهته بود) و تهسووویر متهاوت ارا ه داد .مار به طور خات کالم خدا را منحرف کرد ،چون او یک
عامل بیرونی و بی طرف بود.
حوا در یکی از مهمرتین لحظات تاریخ قرار گرفت .شوووام می توانید سوووکوت مرگبار خلقت را تّوووور
کنید که منتظر بود تا ببیند که او چه کار می کند .آیا او از پند و اندرز خالق پیروی می کند یا از پند
و اندر ِز مار؟ او مههوم و هدف خود را در کجا خواهد یافت؟ او خودش را به چه کسووی خواهد س و ُارد؟
در نهایت او دربار خدا ،شخّیتش و نقشه اش ،چه ایامن و اعتقادی خواهد داشت؟ اینها سؤامت
اساسی در آن لحظه بودند.
در اینجا ،منایشووونامۀ اخالقی به مرکز هسوووتی انسوووان توجه می کند .توجه کنید که این عبارت می
گوید که حوا این میوه را "دلخواه برای افزایش دانش" دید .شووویطان فقط بهرتین میو باغ را به حوا
عرضه منی کرد ،بلکه چیزی را عرضه می کرد که اساساً جذاب و خوشایند بود .او به حوا می گهت که
اگر این میوه را بخورد ،به طور مستقل ،حکیم و دانا خواهد شد .این وعد حکمت شخّی و مستقل
بود ،بدون نیاز به خدا یا مکاشهۀ او این جذاب ّیتی بود که منجر به سقوط شد.
شیطان ،راه متهاوت را به سوی حکمت عرضه می کرد ،شاملِ این وعده می شد که انسانها خودشان
می توانند راه زندگی را تشووخیص بدهند .کالم او می گوید که هر چقدر مکاشووهۀ خدا زیبا باشوود ،ما
واقعاً به آن نیاز نداریم .حکمت شوویطان ،زندگی انسووانها را به دسووت خودشووان می سوواارد ،تا آنها به
توانایی خود برای تهکر ،تهسووویر ،درک و بکارگیری ،تکیه کنند .شووویطان ،جذابرتین و داوانه ترین
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دروغ را به حوا عرضووه می کند ،درو ِغ خودمختاری و خودکهایی .او حکمتی را به حوا عرضووه می کند
که نیازی به زانو زدن در برابر خدا ندارد.
اگر آدم و حوا انتخاب می کردند که از مشووورت مار پیروی کنند ،باید دو کار را انجام می دادند .اول،
باید خدا و مکاشووهۀ او را در مورد خودش به عنوان خالق و مشوواورشووان ،انکار می کردند ،خدایی که
هویت و هدف شان را تعریف می کند .پولا رسول در مورد م سیح می گوید" :که در او همۀ گنجهای
حکمت و معرفت نههته اسووت ".او در مورد مشووکلِ "فلسووهۀ پوچ و فریبند " دنیا صووحبت می کند ،که
"نه بر م سیح ،بلکه بر س ّنت آدمیان و ا صول ابتدایی این دنیا ا ستوار ا ست( ".کول سیان )8 ، 3 : 2
کتاب مقدس اعالم می کند که حکمت ،یک شووخص اسووت و نام آن مسوویح می باشوود این از ابتدا،
حقیقت داشووته اسووت .در واقع آدم و حوا نه فقط خدای پدر را طرد می کنند ،بلکه مسوویح را نیز طرد
می کنند ،با این باور که می توانند آنچه را که فقط خدا می تواند عرضه کند در جای دیگری بیابند.
مزامیر  14می گوید که این درومنایۀ همۀ حامقتهاسووووت .حامقت چیزی بیش از احمق بودن می
تکرب و جهل می باشد .پیش فرض اصلی افراد احمق این است که هیچ خدایی
باشد ،ترکیب کُشند
ّ
نیسووت ،و ما برای زیسوونت ،نیازی به مکاشووهۀ او نداریم .پیدایش  ،3یک عبارت پندآمیزی می باشوود،
یک عبارت حکیامنه .من به صدای چه ک سی گوش خواهم کرد؟ منبع حکمت من چه چیزی خواهد
بود؟ آدم و حوا باید به این صدا یا آن صدا گوش می کردند و ت ّمیم آنها ،مانند ت ّمیم ما ،تأثیرات
پایداری به همراه داشت.
آنها برای گوش دادن به این مشاور جدید (شیطان) ،نه تنها باید خدا را انکار کنند ،بلکه باید طبیعت
خود را نیز انکار کنند .چیزی که شووویطان به عنوان یک فرصوووت معترب ارا ه می کند ،به هیچ عنوان
یک فرصت نیست .آدم و حوا برای زندگی خات آفریده شده بودند .آنها منی توانند خارج از این طرح
و نقشووه ،زندگی موفقی داشووته باشووند .اما این کاری اسووت که آدم و حوا باید انجام بدهند و کاری
است که میلیونها انسان هر روزه انجام می دهند.
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چرا باید از خدا اطاعت کنیم؟
این سیستم جایگزین شد حکمت ،با مشاور جدیدش ،یک سیستم خنثی نیست .یک برنامۀ اخالقی
واضووح را به همراه دارد .اگر آدم و حوا تّوومیم بگیرند که تهسوویر این سووخنگوی جدید را باور کنند،
اطاعت از خدا ،کار احمقانه ای خواهد بود .خدا به عنوان یک دروغگو و حقّه باز آ شکار می شود ،به
عنوان کسیکه می خواهد آنها را تحت نهون در آورد ،خدایی که احساس عدم امنیت می کند ،کسیکه
می ترسد آنها شبیه او شوند.
این در مورد همۀ توصووویه ها ،مشوووورتها و خدمات شوووخّوووی نیز حقیقت دارد .تهسووویرهایی که ما با
یکدیگر در میان می گذاریم ،همیشه درست و غلط ،خوب و بد ،حقیقت و دروغ ،حکمت و حامقت را
تعریف می کنند .آنها همی شه به ما می گویند که چه خوا سته هایی دا شته با شیم ،به چه چیزی فکر
کنیم و چه کاری انجام بدهیم .تهسوویرهای من با تکیه بر دیدگاه نسووبت به خدا ،خودم و دیگران می
باشد .آنها همیشه به من می گویند که با قلب و دستهایم چه کار کنم.
اگر آدم و حوا ،کالم خدا را طرد کنند و از شووویطان پیروی کنند ،به شوووکل متهاوتی فکر کرده و عمل
خواهند کرد .متأسووهانه ،آنها از شوویطان پیروی کردند و زندگی هرگز مثل گذشووته نشوود .اکنون ما در
دنیایی با هزاران صدا زندگی می کنیم ،صداهایی که زندگی را تهسیر می کنند و برای بیعت با قلب
ما در رقابت هسوووتند .هیچ تعجبی ندارد که ما گیج و رسدرگم هسوووتیم! هیچ تعجبی ندارد که منی
توانیم درسوووت فکر کنیم! این صوووداها ما را وسووووسوووه می کنند ،چون آنها به یک متایل گناه آلود و
فریبکار مت ّوسوول می شوووند ،متایلی که اولین بار در باغ عدن احسوواس شوود :خودمان تنها باشوویم ،به
روش خودمان عمل کنیم ،فقط به خودمان پاسخگو باشیم ،و زندگی را در جایی غیر از حضور خالق
بیابیم.
این کاری اسوووت که گناه با ما می کند .گناه ما را به افراد احمق تبدیل می کند که به طریق زندگی
کنیم که خدا و طبیعت خود را انکار کنیم .شوواید اعرتاف نکنیم که ملحد و خدانشووناس هسووتیم ،اما
در عمل کامالً افقی زندگی می کنیم ،یک زندگی بی خدا .مسوووا ل این دنیا ،ما را اسووویر و برد خود
می سازند .شاید به کلیسا برویم و به سطح بامیی از دانش کتاب مقدس و الهیات دست پیدا کنیم،
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ِ
کیک خودبینی ،هدایت
اما این پیگیریها می توانند در حاشووویۀ زندگیامن قرار بگیرند .اینها خامۀ
شووخّووی و خودکهایی ما می باشووند .سوویسووتم دیگری که برای مشووورت وجود دارد به افکار و انگیزه
های قلب ما فرمان می دهد.
مردم ،مار و خدمت شخصی
ما از پیدایش ( )3چه قواعدی را می توانیم برای ادراک خود در مورد خدمت شخّی بر اساس کتاب
مقدس تنظیم کنیم؟
 .1همیشوووه افکار ،پیشووونهادات ،توصووویه ها و روابط ،برنامه های ما را تنظیم می کنند .اگر چه
ممکن ا ست که ن سبت به آنها آگاهی ندا شته با شیم ،اما هر روزه به یکدیگر توصیه می کنیم
که چه چیزی را بخواهند ،به چه چیزی فکر کنند و چه کاری را انجام بدهند.
 .2این تو صیه ها همی شه تو صیه های اخالقی ه ستند ،درست و غلط ،حقیقت و دروغ ،خوب و
بد ،حکمت و حامقت را تعریف می کنند.
 .3ما با ید خوا هانِ وابسوووتگی سوووواده در پ یدایش  1باشووویم ،جایی که اف کار مردم ،حرف ها و
کارهایشان ،فقط بر پایۀ کالم خدا بود.
 .4صداهای دنیا به فریب ا صلی در قلبهای گناه آلود مت ّو سل می شوند ،خوا ستۀ ما برای خدا
بودن ،توانایی درک زندگی و به تنهایی زندگی کردن .ما در زندگی خود به افرادی نیاز داریم
که آنقدر دوستامن داشته باشند که ما را به سوی یک زندگی خدا محور بازگردانند.
 .5ما به کالم خدا نیاز داریم (کتاب مقدس) تا به زندگی ما مههوم ببخشوووود .ما باید فقط به
صدای قابل اعتامد خالق گوش کنیم .کالم او به تنهایی می تواند از میان متام رسدرگمیهای
فلسهۀ دنیا و حامقت ما عبور کند ،تا ما را حقیقتاً دانا و حکیم بسازد .دانش و معرفت حقیقی
با شناخت خدا آغاز می شود .حکمت مثر پرستش می باشد ،و با زانوهای خم شده دریافت
می شود .این محّو ِل یک زندگی می باشد ،به مسیح که تنها حکمت ما می باشد تسلیم و
واگذار شده است.
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نجات یافته ،اما همچنان نیازمند
آیا مسووویحیان ،هنوز افرادی هسوووتند که نیاز به کمک دارند؟ آیا برای افرادی که توسوووط فیو خدا
بخ شیده شده اند ،در خانواد الهی به فرزندخواندگی پذیرفته شده اند و روح القدس در آنها ساکن
اسوووت ،خدمت شوووخّوووی رضورت دارد؟ آیا خدمت عمومی کالم ،کافی نیسوووت؟ با تأکید بر خدمت
شخّی ،آیا فقط بر اساس هدایت یک فرهنگ وابسته به درمان عمل منی کنیم؟
یک بار در طول یک سومینار مربوط به این مطالب ،خامنی به رساغ من آمد و پرسوید" :اگر من کتاب
مقدس را در دسوووت داشوووته باشوووم و روح القدس را در قلبم ،چه لزومی دارد که از دیگران مشووواوره
دریافت کنم؟" شام چه پاسخی به او می دادید؟ به درستی که روح القدس ،مشاور فوق العاد کلیسا
می باشووود .او به ما توانایی می بخشووود تا کالم خدا را درک کنیم ،ما را به گناه ملزم می کند ،به ما
اشتیاقِ اطاعت را می دهد ،و توانایی انجام کاری که خدا از ما خواسته است .اما آیا به این معناست
که من دیگر به خدمت شووخّووی دو نهره نیازی ندارم؟ شووام می توانید از همین منطق برای بحث در
مورد عدم نیاز به پرسوووتش عمومی و خدمت عمومی کالم اسوووتهاده کنید .این خانم نکتۀ مهمی را
نادیده گرفته بود ،نکته ای که با چند آیۀ کوتاه در عربانیان نشوووان داده شوووده اسوووت" :ای برادران،
هوشیار باشید که از شام کسی دل رشور و بی ایامن نداشته باشد که از خدای زنده رویگردان شود.
بلکه هر روز ،تا آن زمان که هنوز "امروز" خوانده می شووود ،یکدیگر را پند دهید تا کسووی از شووام در
اثوووووووووووووووووووووووووووووور فریب گناه ،سختدل نشود".

(عربانیان .)13 – 12 : 3

چیزهای زیادی در این دو آیۀ کوتاه گنجانیده شده است .اول ،توجه کنید که این عبارت به "برادران"
که ایامنداران هستند ،نوشته شده است .نویسنده به مسا ل و مشکالت اشاره می کند که بخشی از
زندگی روزانۀ هر مسووویحی می باشووود .او با افرادی که خارج از ایامن هسوووتند ،یا با طبقۀ خات از
ایامنداران صحبت منی کند .این نویسنده می گوید که در هر یک از ما چیزی وجود دارد که ما را به
خطر می اندازد ،به همین دلیل ما به خدمت روزانۀ دیگران نیاز داریم.
نکتۀ بعدی ،به محتویات این هشوودار توجه کنید" :هوشوویار باشووید که از شووام کسووی دل رشور و بی
ایامن نداشووته باشوود { به عنوان منونه :روی برگرداندنت در نهایت ،دل سووخت شوودن} " .اینکه ما به
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چنین هشوووداری نیاز داریم ،باید توجه ما را به خود جلب کند .آنچه که در اینجا توصووویف شوووده ،به
صورت یک فرایند می باشد ،چیزی که بارها در مراجعین خود ،مشاهده کرده ام.
همه چیز با تسلیم شدن شخص به متایالت گناه آلود قلبش آغاز می شود .یک مرد متأهل به زنی در
محل کارش عالقه مند می شووود .او به این فکر می کند که شووناخت بیشوورت این زن چه حسووی به او
ِ
نت طرز لباس پوشووویدن ،چهره ،آرایش موها و
رصف زی ِر نظر گرف ِ
خواهد داد .زمان بسووویار زیادی را
اندام این زن می کند .با انجام این کار ،خواسته ها و متایالت او رشد می کنند .او به رابطۀ جسمی
ِ
فکر نکرده ،و در این زمان ،به این فکر منی کند که همرس خود را ترک کند .او تّمیم می گیرد که با
این زن صحبت کند .این چه رضری می تواند داشته باشد؟ به هر حال با هم همکار هستند ،بنابراین
باید رابطۀ خوبی با این زن داشته باشد.
ِ
رصف نهار طومنی با هم و صووحبتهای مک ّرر در طول روز ،یک روز به این
طولی منی کشوود که بعد از
زن پیشووونهاد می کند که او را به خانه اش برسووواند و بعد چهل و پنج دقیقه در کنار او روی یک مبل
می نشیند .دستهای این زن را وا می کند و به او می گوید که چقدر قد ِر این دوستی را می داند.
در مسوووی ِر خانه ،برای اولین بار ،آرزو می کند که ای کاش متأهل نبود .وقتی به خانه می رسووود ،در
مورد نحو ارا ۀ گزارشووات روزانۀ خود احتیاط می کند .آن شووب ،در تختخواب ،در کنار زن خود دراز
وولیم این گناه
می کشووود و به این زنی که در محل کارش می باشووود فکر می کند .به طور فزاینده تسو ِ
زیرکانه می شود ،اما به این شکل به آن نگاه منی کند.
الزام روح ال قدس .او احسوووواس راحتی منی ک ند .کمی
ا ما چیز دیگری نیز در درونش وجود داردِ ،
احساس گناه می کند .آن خوشی را که قبالً با دیدنِ همرسش در پایان یک روز طومنی احساس می
کرد ،دیگر احساس منی کند .او می داند که صبحها برای رفنت به محل کار بیش از اندازه هیجانزده
می باشد .او می داند که خیلی از همرسش انتقاد می کند و احساس می کند که وابستگی منحرص
به فردی به این زن دارد .بنابراین با خودش بحث و گهتگو می کند ،سوووعی می کند که وجدانش را
ساکت کند .خودش این را منی بیند ،اما با طرح و نقشۀ زیرکانۀ ناباوری و بی ایامنی به طرح و نقشۀ
زیرکانۀ گناه پاسووخ می دهد .او به خودش می گوید که کار اشووتباهی نکرده ،کتاب مقدس ،دوسووتی
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زن با مرد را منع نکرده ،او یک شوووهر امین و وفادار اسووت و زنا نکرده اسووت .او خودش را متقاعد می
کند که این رابطه خوب اسوووت و او به این نوع روابط در محل کارش نیاز بیشووورتی دارد ،او بیش از
اندازه در زندگی مسوویحی راحت بوده و در واقع خدا خشوونود اسووت که او به رساغ یک نهر دیگر رفته
است.
او نه تنها بر اساس این متایالت گناه آلود قلبش عمل می کند ،بلکه زیرکانه از اقتدار تهسیری کتاب
مقدس دوری می کند .به دنبا ِل تسلیم شدن به طرح و نقشۀ گناه ،بی ایامنی وارد شده ولی این مرد
و همرسش همچنان به طور فعال در کلیسایشان حضور دارند .اما در پشت صحنه ،این مرد در حا ِل
از دسووت دادن لنگر روحانی خود می باشوود .لنگر اخالقی او ،اعتامد و ایامنی بود که مانند کودکان،
حساس بود ،اما
ساده و بی امیش بود ،و مطیع کالم خدا بود .او نسبت به کار و خدمت روح القدس ّ
حام بندهای این لنگر را قطع کرده و شناور شده است ،حتی از این موضوع آگاه نیست.
به خاطر اینکه لنگرهای روحانی خود را از دست داده ،بیشرت شناور و رسگردان می شود .طولی منی
کشووود که او و همکارش ،با هم برای رصف نهار می روند و برمنی گردند .هر گاه که این زن به سوووهر
کاری می رود ،او برای این سهرهای کاری داوطلب می شود .این رابطه به طور فزاینده ای ،یک رابطۀ
جسوووامنی می باشووود .رابطۀ او با همرسوووش در حال فروپاشوووی اسوووت ،اما او اهمیتی منی دهد .در
حقیقت ،متعجب اسووت که چرا با این زن ازدواج کرده اسووت .او در هنگام غروب و در آخر ههته ،زمان
بیشووورتی را در محل کارش رصف می کند ،و کمرت در فعالیتهای کلیسوووایش رشکت می کند .تقریباً
کتاب مقدسوووش را می خواند و دعا می کندت احسووواس می کند که همۀ این "چیزهای مسووویحی"،
اسیرش کرده اند .زنش التامس می کند که با هم به مشاوره بروند ،اما او عالقه ای به این کار ندارد.
بیشرت شبها ،حتی به خانه بازمنی گردد .مکاوات او با همرسش ،پُر از دروغ می باشد .کشیش او به
دنبالش می باشووود و از او خواهش می کند ،اما هیچ تأثیری ندارد ،او دیگر توجهی به کالم ندارد یا
ن سبت به خدمت و کار روح القدس هیچ ح سا سیتی ندارد .قلبش سخت شده ا ست .دیگر مطمنئ
نی ست که آیا به "این چیزها" اعتقاد دارد ،و طولی منی ک شد که نق شه می ک شد تا هم رسش را ترک
کند.

62

گناه آلود

بی ایامنی روی برگرداندن

قلبهای سووخت شووده .چه سوولسووله مراتب وحشووتناکی!

شوواید فکر می کنید" :چطور چنین چیزی برای یک ایامندار اتهاق می افتد؟" این عبارت با توصوویف
جز یاتی در مورد چگونگی ارتکاب خطا ،به این سؤال پا سخ می دهد .به این کلامت در عربانیان : 3
 13توجه کنید" :تا کسی از شام در اثر فریب گناه ،سختدل نشود ".این عبارت توضیح می دهد که
چرا ما به خدمت روزانۀ ایامنداران دیگر نیاز داریم.
نویسووند عربانیان ما را به سوووی تعلیمی هدایت می کند که در رابطه با گناه در درومنان می باشوود.
م سیح بر روی صلیب و در رستاخیز ،قدرت گناه را در ما شک ست( .رومیان  ،)14 – 1 : 6اما ح ضور
گناه باقی می ماند .گناه در درون ما ریشوووه کن شوووده اسوووت ،و این فرایند تا زمانیکه کامالً بی گناه
شویم ،ادامه می یابد .اما تا زمانیکه گناه باقی ست ،باید به یاد دا شته با شیم که گناه ،فریبکار ا ست.
گناه ،کور می کند و حدس بزنید که اول چه کسووی کور می شووود؟ من! من برای دیدنِ گناه خانواده
ام هیچ مشکلی ندارم ،اما وقتی به گناه من اشاره می شود ،متحیر می شوم! مسیح این حقیقت را با
کالمش که در متی  7به ت ّویر ک شیده شده ،ن شان می دهد .او می گوید که ما می توانیم پَ ِر کاه را
در چ شم هم سایۀ خود ببینیم ،اما ن سبت به چوب بزرگی که در چ شم خودمان می با شد ،بی توجه
هستیم!
چون هر یک از ما گناهی داریم که هنوز در ما باقیسوووت ،با نابینایی روحانی زیادی مواجه خواهیم
شد .این م شکل ،تأثیر زیادی بر خدمت شخص می گذارد 1.مهمرتین سی ستم بینایی ما ،سی ستم
بینایی جسووامنی نیسووت .ما می توانیم از نظر جسووامنی نابینا باشوویم و تقریباً زندگی خوبی داشووته
باشووویم .اما وقتی از نظر روحانی نابینا هسوووتیم ،منی توانیم مطابق خواسوووتۀ خدا زندگی کنیم .به
همین دلیل است که بسیاری از نبوتهای عهدعتیق می گوید که مسیحا می آید تا چشامن کوران را
باز کند .به همین دلیل است که او نور نامیده شده است .افرادی که از نظر جسامنی نابینا هستند،
همیشوووه از این نقص خود آگاهند و بیشووورتین زمان خود را رصف یادگیری زندگی با این محدودیتها
می کنند .اما کتاب مقدس می گوید که ما می توانیم از نظر روحانی نابینا باشوویم ولی فکر کنیم که
می توانیم به خوبی ببینیم .حتی وقتیکه مردم به شوووکلی عمل می کنند که انگار می توانند ما را به
شکل بهرتی ببینند ،از دست آنها آزرده می شویم!
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واقعیت نابینایی روحانی ،مهاهیم مهمی برای جامعت مسووویحی دارد .این عبارت در عربانیان به
وضوح تعلیم می دهد که بّیرت شخّی ،مثر جامعت می باشد .من برای اینکه بتوانم واقعاً خودم
را ببینم و بشووناسووم ،به تو احتیاج دارم .درغیر اینّووورت ،به مشوواجرات خود گوش داده و دروغهای
تسولیم فریبهای خود خواهم شود .ادراک شوخّوی من ،مانند آینۀ کارناوال
خود را باور خواهم کرد و
ِ
می باشووود .اگر می خواهم خودم را به وضووووح ببینم ،به تو نیاز دارم تا آینۀ کالم خدا را در مقابل من
نگاه داری.
همچنین توجه داشته باشید که این یک نیاز جهانی می باشد .در اینجا هیچ "دارم" یا "ندارم" وجود
متام خدمات را برای یک گروه از
ندارد .هیچ گروهی نیسوووت که از نظر روحانی کامل باشووود و بتواند ِ
افرادی که در کشمکش هستند ،فراهم کند .این عبارت تعلیم می دهد که همه ،خادم هستند و همه
نیاز به خدمت دارند .این عبارت به ما هشوووودار می دهد که نیاز خود به کمک را باذیریم و یاری
کنندگان خدا شویم .من باید در هنگام صبح بیدار شوم و بگویم" :خدایا ،من شدیدا ً به کمک نیاز
دارم .لطهاً یاری کنندگانی را رس راهم قرار بده و مرا فروتن کن تا کمکی را که تو برایم فراهم می
کنی ،دریافت کنم ".و مزم ا ست که فراتر از این دعا کنم" :خداوندا ،به من ا شتیاق بده تا به دیگران
کمک کنم تا امروز ،خودشان را به شکلی ببینند که تو آنها را می بینی".
ما به عنوان مسووویحیانی که هنوز از نظر روحانی قابلیت نابینایی روحانی را داریم ،نیاز به دو وینگی
اخالقی داریم .اول ،به جرأت و دلیری محبت آمی ِز صوووداقت نیاز داریم .ما باید دیگران را بیشووورت از
ِ
محبت ،فروتنی و صبور به آنها کمک کنیم تا آنچه را که مزم ا ست ،ببینند.
خودمان محبت کنیم و با
دوم ،به فروتنی شوووکرگزار و قابل دسووورتسوووی نیاز داریم .ما باید حالت دفاعی را کنار بگذاریم ،و
شکرگزار باشیم که خدا ما را با کمک احاطه کرده است ،و آماده باشیم که هر روزه آنرا دریافت کنیم!

64

همه را با هم جمع کنیم
دنیای خدمت شخّی بر پایۀ سه قاعده :اول ،ما به گونه ای خلق شده ایم که برای زندگی به شکل
صحیح ،نیاز به حقیقتی خارج از خود داریم .دوم ،بسیاری از صداهای تهسیرکننده برای جلب توجه
قلب ما با کالم خدا در رقابت هسووتند .سوووم ،قدرت گناه شووکسووته شووده ،اما حضووور کورکنند گناه
باقی ست .بنابراین ،باید با فروتنی و صداقت در جمع دیگران زندگی کنیم ،جاییکه خدمت شخ ّی
بخشی از فرهنگ روزانه می باشد.
آیا مردم واقعاً نیاز به کمک دارند؟ پاسخ این سؤال از دیدگاه خلقت ،سقوط ،و نجات ،یک پنواکی از
"بله" می باشوود .هر یک از ما به کمک نیاز داریم ،و هر یک از ما فراخوانده شووده ایم تا کمک کنیم.
در فّوول بعدی به این می پردازیم که این موضوووع برای زندگی شووخّووی ما و برای زندگی و خدمت
کلیسا چه مههومی دارد.
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۴
هدف قلب ماست
من در تُلِدو ا ُهایو بزرگ شدم و معمومً خانواد من برای تعطیالت به سمت رشق می رفتند .اما وقتی
شانزده ساله بودم ،پدرم ت ّمیم گرفت که خانواد ما را به سهر بزرگی به سمت غرب بربد .پدرم ،در
آن سوووال ،مادر و برادرم ،مارک ،و من را سووووا ِر یک فورد فالکُن کرد و راه افتادیم .اگرچه ما چیزهای
زیادی را دیدیم (سوونگ زرد ،کوههای راکی و غیره) ،اما برجسووته ترین بخش سووهر برای پدرم ،دیدنِ
د ّر بزرگ (گرند کانیون) بود .از نظر پدرم ،همۀ کارهای دیگر ،مقدمه ای برای این تجربه بود.
در پیش زمینه ،باید بگویم که پدرم به تعطیالت به عنوان قراردادی بین خانواده و خودش نگاه می
کرد .سهم او در این معامله این بود که برنامه ریزی کند و هزینۀ سهر را فراهم کند .سهم ما این بود
که اوقات خوبی را سووواری کنیم .بنابراین ،هرگاه از ما می پرسوووید که آیا خوش می گذرد ،ما باید
محتاطانه و از ته دل" ،بله" می گهتیم .در غیر این ّورت ،او یک سخرنانی از پیش مترین شده را در
رابطه با مقدا ِر پول و زمانی که برای برنامه ریزی این سوووهر رصف کرده ،ارا ه می داد .و در نهایت به
این نتیجه می رسووید که اگر می دانسووت که به ما خوش منی گذرد ،می توانسووتیم در خانه مبانیم،
جاییکه همه چیز مجانی بود.
بامخره" ،روز بازدید از گرند کانیون" فرا رسووید .پدر ،هیچ وقت تا این اندازه هیجانزده نبود احسوواس
که در آن ،به وضوووح با مادرم رشیک نبود .او صووبح زود ما را بیدار کرد و خیلی زود راه افتادیم .وقتی
ِ
مخّوت
به گرند کانیون رسیدیم ،پدر منی خواست از جاییکه "متاماً با حّار پوشانیده شده بود و
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توریسوووتها بود" ،به آن نگاه کند .او جسوووتجو کرد و نهایتاً به یک جاد خاکی رسووویدیم و بعد به یک
زمین باز ،تا اینکه در  200پایی لبۀ پرتگاه پارک کردیم.
من و مارک ،بالفاصوووله به لبۀ پرتگاه رفتیم .ما وامنود می کردیم که می خواهیم یکدیگر را از پرتگاه
پرت کنیم و در کنار پرتگاه نشستیم ،درحالیکه پاهایامن از لبۀ دیوار صخره ای آویزان بود که چندین
مایل عمق داشووت .از لبۀ پرتگاه ،سوونگ پرتاب می کردیم ،بی توجه به اینکه شوواید کسووی در جایی
پایینرت از ما در حال پیاده روی و چادر زدن باشوود .خیلی شوووگهت انگیز بود که سوونگها در سوووکوت
ناپدید می شدند ،بدون اینکه بشنویم یا ببینیم که به جایی برخورد می کنند .به ما خیلی خوش می
گذشت و ترس ،مانع از این خوشگذرانی منی شد.
درحالیکه مامان حتی از ماشووین پیاده نشووده بود .او یک پای خود را روی زمین گذاشووته بود ،با پا به
زمین می کوبید تا مطمنئ شووود که خاک ،سووهت و محکم اسووت .او تّووور می کرد که لبۀ پرتگاه فرو
می ریزد و همۀ ما به ته دره سقوط می کنیم و ماشین هم روی ما می افتد.
پدرم می دانست که مادرم در کشمکش بود ،به همین دلیل در کنار ماشین ایستاد .اما وقتی مامان
می گهت" :باب ،پ رسها ،پ رسها!" و بابا به طرف ما می دوید تا مطمنئ شود که حال ما خوب ا ست.
در این زمان ،مامان دچار حالت تهوع می شد و پدرم را صدا می کرد .خال صه ،فکر منی کنم که آن
روز ،پدرم توانسوووت چیز زیادی از آن د ّره ببیندت او بیش از اندازه به عقب و جلو می دوید تا مطمنئ
شود که طبق نقشه ،به همه خوش می گذرد .همۀ ما در یک زمان ،در یک مکان بودیم ،با یک پدید
طبیعی در ارتباط بودیم ،اما هر یک از ما تجربۀ متهاوت داشتیم.
من به این دلیل این دا ستان را تعریف می کنم که چون به عمقِ مههوم خدمت شخ ّی مربوط می
شود .خدمت شخ ّی مؤثر ،وعد ملکوت را که هامن تغییر پایدار ا ست ،در جای مورد نیاز قرار می
دهد در قلب .آن روز ،در این داسوووتان تعطیالت ،قلب هر یک از اعضووووای خانواد من ،با رفتارش
مشووخص می شوود .چرا هر یک از ما چنین روز متهاوتی را تجربه کردیم ،درحالیکه همه در یک زمان،
در یک مکان مشوورتک بودیم .چرا هر یک از ما به شووکل متهاوتی عمل کردیم؟ پاسووخ آن به قلبامن
مربوط می شود.
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قلب پدرم مشوووتاق بود که خانواده اش اوقات خیلی خوبی را سووواری کنند .همۀ حرفها و کارهایش،
تحت کنرتل این خواسوووته بود .قلب مادرم تحت کنرتل ترس قدرمتندی بود که از ارتهاع داشوووت و
نگران پ رسهایش بود ،و این م سأله در کالمش و اعاملش منعکا می شد .من و مارک ،بدونِ ترس،
با شکست ناپذیری و عدم بلوغ پرسبچه های نوجوان به رساغ این صحنه رفتیم .ما فقط می خواستیم
که خوش بگذرانیم .هر یک از ما با قلب متهاوتی وارد این رشایط شووودیم ،بنابراین تجربه ها و اعامل
متهاوتی را داشتیم .قلب ما ،اعامل ما را هدایت می کرد.
چرا مردم یک ِ
ِسی کارها را انجام می دهند؟
اگر شوووام می خواهید در کار خدا در زندگی دیگران ،سوووهمی داشوووته باشوووید ،باید بدانید که خدا،
عملکرد انسانها را به چه شکلی طراحی کرده است .چرا مردم یک ِرسی کارها را انجام می دهند؟
چرا کودک نوپایتان ،برخالف شام عمل می کند؟ چرا دوست تان در وسط مکاوه ناراحت شد؟ چرا
فرزند نوجوانتان بسوویار عّووبانی اسووت؟ چرا اِیمی شوودیدا ً دچار یأس و افرسوودگی شووده اسووت؟ چرا
مردی به خاطر بیست دقیقه لذت جنسی ،خانواد خود را به مخاطره می اندازد؟ چرا شام در ترافیک
ع ّبانی می شوید؟ چرا زوجی که قبالً ب سیار عا شق یکدیگر بودند ،اکنون درگی ِر م شاجر پارتیزانی
شده اند؟ چرا بیل برای موفقیت در کار خود سخت تالش می کند؟ چرا ُسو ب سیار منتقد و کنرتلگر
می باشد؟ چرا جورج بسیار ُرک و نامهربان حرف می زند؟ چرا دخرتتان از نظری که دوستانش راجع
به او دارند ،می ترسد؟ چرا پیت منی خواهد که صحبت کند؟ چرا مردم یک ِرسی کارها را انجام می
دهند؟ ساده ترین پاسخ و چیزی که بر اساس کتاب مقدس می باشد ،مسألۀ قلب است.
اگر چه قلب ،یکی از عنوانهای برجسوووتۀ کتاب مقدس می باشووود ،اما اشوووتباهات زیادی در مورد آن
عشاق " َولِنتاین") و
وجود دارد .در فرهنگ غربی ،این عنوان به زمینۀ عاشقانه منسوب می شود (روز ّ
ورزش ("او از ته دلش بازی می کند") .به هر حال ،در کتاب مقدس ،قلب یک مقولۀ رضوری می
باشووود .شوووام منی توانید انسوووان را بدون درک قلبش ،درک کنید .بنابراین ،این عنوان چه چیزی را
توصیف می کند؟
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کتاب مقدس از "قلب" برای تو صیف ان سان درونی ا ستهاده می کند .کتاب مقدس ،ان سان را به دو
بخش تقسوویم می کند ،موجود درونی و بیرونی .انسووان بیرونی ،شو ِ
وخص جسووامنی شووام می باشوودت
انسووان درونی ،شووخص روحانی شووام می باشوود(.افسووسوویان  .)16 : 3کلمۀ مرتادفی که غالباً کتاب
مقدس برای موجود درونی به کار می برد ،قلب می باشووود .این عنوان ،متام عناوین و عملکردهای
دیگر را که برای توصووویف موجود درونی به کار می رفت ،دربرمی گیرد( روح ،جان ،نهن ،عواطف،
اراده و غیره) .این عناوین دیگر ،چیزی غیر از قلب را توصووویف منی کنند .بلکه ،جنبه هایی از آن
هستند ،بخشهایی از عملکرد انسان درونی.
قلب ،خو ِد "واقعی" شام می با شد .ه ستۀ ا سا سی هویت شام می با شد .اگرچه ما تأکید زیادی بر
انسووان بیرونی داریم ،اما همه می دانیم که شووخص حقیقی ،هامن شووخّووی می باشوود که در درون
ما ست .به عنوان منونه ،وقتی می گویید که در حال شناخت یک نهر ه ستید ،در مورد این صحبت
منی کنید که دانش عمیقرتی در رابطه با گوشووها یا بینی این شووخص به دسووت می آورید! بلکه در
مورد شخص درونی او ،در مورد قلب صحبت می کنید .شام می دانید که این شخص چگونه فکر می
کند ،چه می خواهد ،چه چیزی او را خوشحال یا غمگین می کند .می توانید پیش بینی کنید که در
هر لحظه ،چه اح سا سی دارد .چون کتاب مقدس می گوید که قلب شام ،خو ِد ناتی و ا ساس شام
می باشد ،هر خدمتی که مربوط به تغییر می باشد ،باید قلب را مورد هدف قرار دهد .این دیدگاه در
چندین عبارت از کتاب مقدس توصیف شده است.
میوه ،ریشه ها و قلب
یکی از مهمرتین کلامت تّوووویری در عهدجدید ،دیدگاه مسووویح را در مورد چگونگی عملکرد افراد
آشکار می کند .این پا سخ م سیح به یک سؤال ب سیار قدیمی می با شد" :چرا مردم این کارها را می
کنند؟"
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" هیچ درخت نیکو ،میو بد به بار منی آ َو َرد و هیچ درخت بد ،میو نیکو منی دهد .هر درختی را از
میوه اش می توان شووناخت .نه از بوتۀ خار می توان انجیر چید ،و نه از بوتۀ متشووک ،انگور ،شو ِ
وخص
شخص بد از خزانۀ ِ
ِ
بد د ِل خود ،بدی .زیرا زبان از
نیک از خزانۀ نیکوی دل خود نیکویی برمی آورد ،و
آنچه دل از آن لربیز است ،سخن می گوید.

" (لوقا )45 – 43 : 6

مسووویح از چیزهای فیزیکی و عادی اسوووتهاده کرد تا حقایق ناآشووونا را توضووویح دهد .در اینجا روش
عملکرد انسووانها را به درخت تشووبیه می کند .اگر شووام هسووتۀ سوویب بکارید و این هسووته ها ریشووه
بیندازند ،انتظار ندارید که هلو یا پرتقال رشد کند .بلکه انتظار دارید که هستۀ سیب به درخت سیب
تبدیل شود که سیب تولید می کند .یک رابطۀ طبیعی میان ری شه های گیاه و میوه های حا صل از
آن وجود دارد .مسیح می گوید که در مورد انسانها نیز به همین شکل می باشد.
در ا ستعار م سیح ،میوه هامن رفتار ا ست .میو خات (رفتار) که این عبارت در مورد آن صحبت می
کند ،کالم ما می باشووود .مسووویح می گوید که کالم ما ،در واقع ،حاصووولِ چیزی اسوووت که از قلبامن
جاری می شود .مردم و موقعیتها باعث منی شوند که ما چیزی را بگوییم ،اگرچه متایل داریم که آنها
را مق رص بدانیم ("او مرا خیلی ع ّبانی کرد!" اگر تو هم آنجا بودی ،همین چیزها را می گهتی!" این
بچه ها فقط مرا دیوانه می کنند!") اما این عبارت می گوید که کالم ما توسوووط قلبامن کنرتل می
شوووود .درخت ،میوه تولید می کند،و قلب ما ،رفتارمان را تولید می کند .ما یک درخت را از میو آن
می شناسیم و به همین ترتیب ،کتاب مقدس می گوید که مردم با میوه شان شناخته می شوند.
در روزهای اول ک شی شی خود ،ما در یک خانۀ دوقلو زندگی می کردیم و خانم صاحبخانۀ پیرمان در
سووومت دیگری از این خانه زندگی می کرد .من برای کاهش اجار خانه ،موافقت کردم که متام
کارهای حیاط را انجام بدهم .با وجود مشوووغولیتهایی که در خدمت و در زندگی خانوادگی داشوووتم،
گاهی اوقات فرصوووتی برای کوتاه کردن چمنها ،جمع کردن برگهای خشوووک با چنگک ،یا بیل زدن
نداشووتم ،اما سووعی می کردم که به رسعت این کار را انجام بدهم و امین باشووم .به هرحال ،هر چقدر
که تالش می کردم که من ضبط با شم ،کار من هیچ وقت از نظر خانم صاحبخانه به موقع انجام منی
شووود .او برای اینکه مطابق برنامۀ خود مرا وادار به کار کند ،خودش بیرون می رفت و بیل می زد یا
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علهها را جمع می کرد و می دانسووووت که من به رسعت بیرون رفته و کار را تکمیل خواهم کرد .من
متوجه نبودم که تا چه اندازه از این کار او برای تحت نهون درآوردن من ،عّبی بودم ،تا اینکه یک روز
بعدازدهر شنیدم که برگها در بیرون از خانه خش خش می کنند .از پنجره به بیرون نگاه کرده و دیدم
ِ
لباس خانه و روفرشی ،برگها را جمع می کند .از ع ّبانیت ،د ست به کمر ،با
که خانم صاحبخانه با
صووودای بلند گهتم" :اگر فکر می کند که من به رسعت بیرون رفته و برگها را برای او جمع می کنم،
سووخت در اشووتباه اسووت! من هر وقت که خودم بخواهم برگها را جمع می کنم یا اصوالً برگها را جمع
نخواهم کرد "
چیزی که به آن توجه نکرده بودم ،این بود که یکی از پرسوووهایم در کنارم ایسوووتاده بود .یک لحظه،
درحالیکه به وحشووت افتادم ،دیدم که او به حیاط جلوی خانه رفت و دسووت به کمر ،با فریاد به خانم
صووواحبخانه گهت" :بابای من می گوید که اگر تو فکر می کنی که او به رسعت بیرون آمده و برگها را
برای تو جمع می کند ،سخت در اشتباهی!" باورم منی شد .رشمنده شدم .می خواستم حرفم را پا
بگیرم و رسیعاً از خانه خارج شوم و به خانم صاحبخانه بگویم که من چنین چیزی را نگهتم یا حداقل
اینکه پرسم حرف مرا اشتباه درک کرده است .اما باید با این حقیقت که این حرف از دهان من خارج
شده بود ،مواجه می شدم .من چنین حرفهایی را زده بودم و این کالم مثر ع ّبانیتی بود که مدتها
با خود حمل می کردم .یک رابطۀ طبیعی میان کالمم و قلبم وجود داشت .شام با خارج کردن پرسم
مراقب کالمم با شم ،م شکلِ قلبم را برطرف منی کنید( اگرچه مرا از
از صحنه یا آموخنت اینکه بی شرت
ِ
این رشمندگی نجات می دهید!) .اما مشووکل کالم من ،مسووتقیامً به مشووکل قلبم مربوط می شووود،
حل جامع و فراگیر دارد .این مطلب ما را به سمت دومین بخش تّوی ِر مسیح
جاییکه نیاز به یک راه ّ
هدایت می کند.
در منونه ای که مسوویح عنوان کرد ،ریشووه های درخت ،هامن قلب هسووتند .آنها زی ِر زمین هسووتند،
بنابراین به راحتی دیده منی شوووند یا درک منی شوووند .اما نکتۀ عیسووی این اسووت که یک درخت به
خاط ِر نو ِع ریشه ای که دارد ،این نوع میوه را می آورد ،ما به خاطر چیزی که در قلبامن داریم ،به این
شکل صحبت کرده و عمل می کنیم.
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شاید موضوع مهم دیگری برای صحبت دربار چگونگی عملکرد مردم وجود نداشته باشد ،اما به نظر
می رسد که پذیرش این موضوع برای ما دشوار است .ما به شکلهای مختلف ،این ارتباط را انکار می
کنیم و مردم و رشایط را به خاطر اعامل و کالم خود مقرص می دانیم .در اینجا مسیح از ما می خواهد
که با فروتنی باذیریم که روابط و رشایط فقط موقعیتهایی برای آشکارسازی قلب ما هستند.
اگر قلب من منبع م شکلِ گناهم می با شد ،پا همی شه تغییر پایدار باید از طریق قلبم ایجاد شود.
این کافی نی ست که رفتار یا رشایطم را عوض کنم .م سیح ،مردم را با تغییر ا سا سی قلب شان ،تبدیل
می کند .اگر قلب تغییر نکند ،شاید کالم و رفتار شخص ،م ّوقتاً به خاطر فشار یا انگیز بیرونی عوض
شود .اما وقتی این فشار یا انگیزه برداشته شود ،این تغییرات ناپدید می شوند.
نت آن ،در متی – 25 : 23
این یک حقیقت روحانی می باشوود که مسوویح فریسوویان را به خاطر نداشو ِ
 26متهم کرد " :وای بر شام ای علامی دین و فریسیان ریاکار! شام بیرون پیاله و بشقاب را پاک می
کنید ،اما درون آن مملو از طمع و ناپرهیزی اسووت .ای فَریسووی کور ،نخسووت درون پیاله و بشووقاب را
پاک کن که بیرونش نیز پاک خواهد شد".
م سیح به گرای شات بیرونی فری سیها نگاه کرد و گهت " :شام متوجه منی شوید .شام به رفتار درست
خود مغرور می شووووید ،اما قلبتان کثیف اسوووت از قلب خود رشوع کنید و رفتار درسوووت به دنبال آن
خواهد آمد ".مسوویح برای رسوویدن به نکتۀ اصوولی ،تّووویر خود را بازتر می کند .او می گوید" :درون
پیاله و ب شقاب را پاک کن که بیرونش نیز پاک خواهد شد ".شام واقعاً منی توانید با درفهایی که در
خانه دارید ،چنین کاری بکنید شووسوونت درونِ یک ماهیتابۀ کثیف ،به طور خودکار ،بیرون آن را متیز
منی کند .اما این چیزی اسووت که مسوویح توصوویه می کندت قلب تا این اندازه قدرمتند اسووت .آیا ما
واقعاً تعلیم مسیح را در اینجا باور داریم؟
بسوویاری از تالشووهای ما برای تغیی ِر رفتار قلبی را که در ِ
پا این اعامل می باشوود ،نادیده می گیرند.
ما تهدید می کنیم "اگر دوباره این کار را بکنی،حتی منی توانی تّوووور کنی که با تو چه کار خواهم
کرد" .ما دیگران را تحت نهون خود در می آوریم "آیا می خواهی که ماشووین خودت را داشووته باشووی؟
فقط باید  .....را انجام دهی" احسوووواس گناه را القا می کنیم "من همه کار برای تو می کنم و این
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تشکری است که از تو دریافت می کنم" صدای خود را بلند می کنیم و کل کارهای دیگر می کنیم تا
رفتار خود را عوض کنیم ،اما این تغییر هرگز باقی منی ماند .به محو اینکه فشارهای بیرونی کاهش
می یابند ،رفتارمان به حالت اولیۀ خود بازمی گردد.بدن همیشه به جایی می رود که قلب رهربی می
کند.
خدمت شخصی و منگنه کردنِ میوه
چنانکه می بینید ،وقتی کالم تّویری مسیح را گسرتش داده و به کار می بریم ،به ما کمک می کند
تا مسیری را برای خدمت شخّی تنظیم کنیم .تّور کنید که من در حیاط پشتی خود یک درخت
سوویب دارم .هر سووال سوویبهای آن خشووک ،چروکیده ،قهوه ای و لِهیده هسووتند .بعد از چند فّوول،
هم رسم می گوید" :منطقی نی ست که چنین درخت بزرگی دا شته با شیم و هرگز نتوانیم از سیبهای
آن بخوریم .منی توانی کاری بکنی؟" یک روز همرسوووم از پنجره به بیرون نگاه می کند و مرا می بیند
که در حیاط ،یک قیچی باغبانی ،یک منگنه صنعتی ،یک نردبان ،و دو جعبه سیب حمل می کنم.
من از نردبان بام می روم ،متام سوویبهای لِهیده را می چینم و سوویبهای ب ّراق و قرمز را به شوواخه های
درخت منگنه می کنم .از دور ،به نظر می رسد که درخت ما پُر از محّومت زیباست .اما اگر شام به
جایِ همرسم بودید ،در این لحظه در مورد من چه فکری می کردید؟
اگر یک درخت ،هر سووال ،سوویبهای بدی می آورد ،جدا مشووکلی در سوویسووتم و ریشووه های آن وجود
دارد .من با منگنه کردنِ سووویبهای تازه به شووواخه های درخت ،مشوووکل را برطرف نخواهم کرد .این
سیبها نیز خراب می شوند ،چون به سی ستم ری شۀ حیات بخش مت ّل نی ستند .و من در بهار سا ِل
آینده ،دوباره با همین مشکل مواجه خواهم شد .من محّول از سیبهای سا نخواهم داشت ،چون
حل من به عمقِ مشکل رسیدگی نکرده است .اگر ریشه های درخت تغییر نکنند ،هرگز سیبهای
راه ّ
خوب تولید نخواهند کرد.
متام کاری که برای ایجاد رشووود و تغییر در خودمان و
نکته در اینجاسوووت که در خدمت شوووخّووویِ ،
ِ
مانند "منگنه کردنِ میوه" می باشوود .سووعی می کنیم که بدون معاینۀ قلب،
دیگران انجام می دهیم،
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ریشووه ای که در ِ
پا این رفتار می باشوود ،سوویبها را عوض کنیم .این هامن موضوووع انتقاد مسوویح از
فریسووویان می باشووود .تغییری که قلب را نادیده می گیرد ،به ندرت زندگی را تبدیل می کند .شووواید
برای یک مدت واقعی به نظر برسد ،اما بعد ثابت خواهد شد که موقّتی و تز ینی است.
غالباً در خدمت شخ ّی ،چنین اتهاقی می افتد .از دور به نظر می رسد که این شخص واقعاً عوض
شده ا ست .اما وقتیکه باید پا سخگو با شد ،کارهای متهاوتی انجام می دهد و حرفهای متهاوتی می
زند .به نظر می رسد که شوهر با زنش با مالیمت و توجه رفتار می کند .به نظر می رسد که نوجوان با
والدینش با احرتام جدیدی برخورد می کند .شووخص افرسووده ،حالش بهرت شووده و از خانه خارج می
شود .به نظر می رسد که رابطۀ شکسته احیا شده است .اما این تغییرات پایدار نیست و در طیِ شش
ههته یا شوووش ماه ،این شوووخص به نقطۀ آغاز بازمی گردد .چرا؟ چون این تغییر در قلبش نهون نکرده
است ،پا تغییرات رفتاری ،م ّوقتی بودند.
این اتهاق برای نوجوانی می افتد که با محبت دقیق ،سووواختار و نظارت والدین مسووویحی ،از دوران
نوجوانی به خوبی عبور می کند ،تا اینکه به کالج می رود و ایامنش را کامالً فراموش می کند .به نظر
من ،در اکرث موارد ،او ایامنش را فراموش نکرده ا ست .در واقع ،ایامنش ،ایامنِ والدینش بوده ا ستت
او فقط تا زمانیکه در خانه بود ،با این محدودیتها زندگی می کرد .وقتی به مدرسوووه رفت و این موانع
بردا شته شد ،قلب واقعیش آشکار شد .او این ایامن را درونی نکرده بود .او خود را به م سیح ن سارده
بود تا زندگیش تبدیل شووود .هامن اعامل "مسوویحی" را انجام می داد که در خانه از او خواسووته می
شد ،اما اعاملش از قلب پرستش جاری منی شد .او در فرهنگ کالج ،چیزی ندا شت که به آن تکیه
کند ،بنابراین ،افکار و ن ّیات واقعی قلبش ،از خدا دورش کردند .کالج ،دلیل مشوووکل او نبود .بلکه
کالج فقط جایی بود که قلب حقیقی او آشووکار شوود .مشووکل واقعی او ایامنی بود که هرگز در قلبش
ریشووووه نکرده بود .در نتیجه ،کالمش ،انتخابها و اعاملش نشووووان منی دادند که قلبش متعلق به
خدا ست .رفتار خوب ،برای مدتی باقی ماند ،اما بعد ثابت شد که موقتی ا ست ،چون در قلب ری شه
نکرده بود.
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ت ّویر م سیح ،سه قاعده ای را تنظیم می کند که هدایت کنند تال شهای ما برای خدمت به عنوان
ابزارهای خدا برای تغییر در زندگی دیگران می باشد.
 .1همچون رابطۀ انکارناپذیر میان ریشه و میوه ،رابطه ای میان قلب و رفتارمان وجود دارد .مردم
و رشایط ،تعیین کنند رفتارمان نیسوووتندت آنها موقعیتی را فراهم می کنند که از طریق آن،
رفتارمان ،قلبامن را آشکار می کند.
 .2تغییر پایدار همیشه از طریق جاد قلب ایجاد می شود .تغییر در میوه ،نتیجۀ تغییر در ریشه
اسووت .به طور مشووابه ،در متی  ،23مسوویح می گوید " :درون پیاله و بشووقاب را پاک کن که
بیرونش نیز پاک خواهد شد ".هر برنامۀ ایجاد تغییر باید بر افکار و خوا سته های قلب مترکز
کند.
 .3بنابراین ،قلب ،هدف ما در رشد و خدمت شخّی می باشد .دعای ما این است که خدا قلب
ما را تغییر دهد و از ما برای تغییر قلب دیگران اسوووتهاده کند که نتیجۀ آن ،کالم ،انتخابها و
اعامل تازه می باشد.
اصلِ مطلب
اگرچه کتاب مقدس می تواند مطالب زیادی را در مورد قلب مطرح کند ،اما کتابهای مسیحی اندکی
در رابطه با ازدواج و خانواده ،ارتباطات ،رفع اختالفات ،یا حتی شووواگردی ،بر روی این مطلب مترکز
می کن ند .این ک تاب های عملی ،به ندرت ادراکی از مرکز یت ق لب و چگونگی عملکرد آن ،ارا ه می
دهند .وقتی در مورد این مسوووا ل صوووحبت می کنیم ،منی توانیم تّوووور کنیم که مردم ما را درک
خواهند کرد .باید بیشرت این نظرات و اندیشه ها را گسرتش بدهیم.
یک عبارت جالب از عهدعتیق می تواند در این کار به ما کمک کند.
"برخی از مشووایخ ارسا یل نزد من آمده ،پیش رویم نشووسووتند .آنگاه کالم خداوند بر من نازل شووده،
ِ
ِ
لغزش گنا ِه
سنگ
گهت " :ای پرس انسان! این مردان بتهای بی ارزششان را در دل خود جای داده و
خویش را در برابر خود نهاده اند .پا آیا حال از من مشورت بطلبند؟ بنابراین ،ایشان را خطاب کرده
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بگو ،خداوندگار یهوه چنین می فرماید :هر کا از خاندان ارسا یل که بتهای بی ارزش خود را در
ِ
ِ
لغزش گنا ِه خود را در برابر خود بنهد و آنگاه نزد نبی آید ،من که خداوندم
سووونگ
دلش جای دهد و
به او که آمده است ،فراخور انبوه بتهایش پاسخ خواهم داد! آری ،چنین خواهم کرد تا دلهای خاندان
ارسا

یل را که جملگی به سبب بتهایشان از من مرتد شده اند ،دوباره تسخیر کنم( ".حزقیال )5 – 1 : 14

م شایخ ارسا یل با سؤامتی که می خوا ستند از خدا بارسند ،به نزد حزقیال نبی آمده بودند .به نظر
می رسید که این رهربان روحانی کار درستی را انجام می دهند .اما خدا متوجه می شود که خطایی
در آنها وجود دارد .آن خطا چیست؟
خدا به بت پرسوووتی آنها اشووواره می کند ،که بت پرسوووتی خات می باشووود .آنها بتهایی در قلب خود
دارند ،نوعی بت پرستی که شخّی تر و اساسیرت از بت پرستی مذاهب آیینی یا بت پرستی فرهنگی
می باشووودِ .
بت قلب ،چیزهایی اسوووت که به غیر از خدا بر من فرمانروایی می کند .انسوووان به عنوان
پرستش کننده ،همی شه ک سی یا چیزی را پرستش می کند .این رشایطی نی ست که در آن بع ضی از
افراد پرستش می کنند و بع ضی دیگر پرستش منی کنند .اگر خدا بر قلب من فرمانروایی منی کند،
کسی یا چیزی دیگر فرمانروایی خواهد کرد .ما به این شکل آفریده شده ایم.
رومیان  1در اینجا کمک می کند .احتاممً این بهرتین تحلیلی اسوووت که کتاب مقدس در رابطه با
ماهیت و تأثیرات گناه ارا ه می دهد .پولا ،مرکز کشمکشهای ما را به عنوان "معاوضۀ بزرگ" نشان
می دهد.
"زیرا هر چند خدا را شناختند ،اما او را چون خدا حرمت ندا شتند و سااس نگهتند ،بلکه در اندی شۀ
فهم ایشووان را تاریکی فرا گرفت .اگر چه ادعای حکمت می
خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بی ِ
کردند ،اما احمق گردیدند و جالل خدای غیرفانی را با متثیل ها شوووبیه انسوووان فانی  ،پرندگان و
حیوانات و خزندگان معاوضه کردند.
پا خدا نیز ای شان را در شهوات دل شان به ناپاکی واگذا شت ،تا در میان خود بدنهای خویش را بی
ِ
حقیقت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت
حرمت سازند .آنان
منودند ،خالق که تا ابد او را سااس باد .آمین.
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"(رومیان )25 – 21 : 1

گناه ،اسوواس واً مربوط به بت پرسووتی اسووت .من به این دلیل خطا می کنم ،چون قلبم چیزی بیش از
خداوند را می خواهد .گناه ،گرایش به بت پرسووتی را در همۀ ما ایجاد می کند .همۀ ما از پرسووتش و
خدمت به خالق به سوی پرستش و خدمت به مخلوق می رویم .این یک جنگ روحانی بزرگی ا ست
که در ِ
پا هر جنگ رفتاری وجود دارد جنگ برای کنرت ِل قلب .این چالش با یک رسود قدیمی به
خوبی نشان داده شده است ،بیا ،ای تویی که منبع متامی برکات هستی .بیت سوم می گوید:
ای فیو ،من چه بدهکا ِر بزرگی هستم که هر روزه تحت فشار می باشمت
اجازه بده که این فیو ،اکنون مانند یک زنجیر ،قلب رسگردان مرا به تو وصل کند.
ِ
مستعد ترک کردنِ خدایی که دوستش دارم
مستعد رسگردانی خداوندا ،من آنرا احساس می کنم-
خداوند این قلب مرا بگیر و ُمهر کن ،آنرا برای بارگاه آسامنی خود ُمهر کن.
این رسود انعکاس از این حقیقت ا ست که شخص یکدفعه صبح از خواب بیدار منی شود که بگوید:
"می دانی ،من از خداپرستی خ سته شده ام .فکر کنم که می خواهم یک خدانا شناس شوم ".خیر،
این رسود ،معاوضووۀ بزرگی را نشووان می دهد که در لحظات عادی زندگی در قلبامن اتهاق می افتد.
گناه باعث می شود تا باور کنیم که به دور از خالق می توانیم حیات بیابیم ،بنابراین به شکل زیرکانه
و آشکار ،خالق را فراموش کرده و خلقت را می پرستیم .رفتار ما بر ا ساس پرستش و خدمت خداوند
نیست ،بلکه بر اساس اشتیاق شدید برای چیزی در خلقت می باشد .چنانکه جان کالوین می گوید:
قلب ما" ،کارخانۀ بُت" می باشووود ،و کالم و اعامل ما بر اسووواس خواسوووته های قلبامن شوووکل گرفته
است.
م سألۀ بدتر اینکه ،این بت پرستی مخهی ا ست .فریبنده ا ستت در زیر زمین می با شد .ما می توانیم
نت ودایف
این معاوضوووۀ بزرگ را بدون فراموش کردنِ الهیات اعرتاف خود یا حتی بدون کنار گذاشووو ِ
داهری ایامن ،انجام دهیم .بنابراین به عقاید خود ،ده یک دادن ،حضوووور وفادارانه در کلیسووووا ،و
گاهگاهی رشکت در فعالیتهای مربوط به خدمت ،می چسوووبیم .اما در رابطه با اینکه واقعاً برای چه
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ز ندگی می کنیم ،با ید بگوییم که خدا را به خاطر چیزی دیگر فراموش کرده ایم .این رسطان
خامو شی ا ست که کلی سا را ضعیف می کند ،افراد را از حیات روحانی شان دور می کند و به سوی
انواع سختیها در روابط و رشایط سوق می دهد.
حق متعلق به خدا ست ،می دزدد و آنرا به
گناه ،در ا صل یک دزدی اخالقی ا ست .پرستش را که به ّ
کسووی یا چیزی دیگر می دهد .تثلیث را می دزدد تا خلقت را خریداری کند .هر گناهکاری به طریق
یک دزد پرستش است.
گناه ،در اصوول زنای روحانی نیز می باشوود .محبت را که فقط متعلق به خداسووت ،می گیرد و آنرا به
کسووی یا چیزی دیگر می دهد .این زندگی بر اسوواس رضووایت و متایالت می باشوود ،به جای اینکه بر
اساس تعهد و وفاداری قلبی باشد .هر گناهکاری به طریقی یک زناکا ِر روحانی می باشد.
عمیقرتین مسا ل زندگی ،مسا ل مربوط به پرستش است .پرستش برای ماهیت ناتی ما ،اساسیرت از
درد ،فشوووارها یا خوشووویهای تجربه هایامن می باشووود .آنچه که می پرسوووتیم ،تعیین کنند عکا
العملهای ما نسووبت به همۀ تجربیامتان می باشوود .گناه چیزی فراتر از انجام عمل خطاسووت .گناه با
دوست دا شنت ،پرستیدن ،و خدمت به چیزی ا شتباه ،آغاز می شود .گناه ،به نوعی ،همی شه شاملِ
معاوضۀ بزرگ می شود.
پاسخِ خدا
ِ
عبارت حزقیال ،بعدا ً پاسووخ خدا به این مشووایخ را مطرح می کند .چون این مردان ،بت هایی در
این
قلبشان دارند ،خدا می گوید که به آنها " فراخور انبوه بتهایشان پاسخ خواهد داد ".این چه مههومی
دارد؟ خدا می گوید " :چون شام بت هایی در قلب خود دارید ،تنها چیزی که می خواهم در مورد آن
صحبت کنم ،بت پرستی شام می باشد ".چرا؟ شاید این مردان چیزهای مهمی برای پرسیدن از خدا
دا شتند .شاید آنها می خوا ستند ت ّمیامتی را بگیرند .چرا خدا منی خوا ست که در مورد چیزی به
غیر از این بتها با آنها صحبت کند؟
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یک سووخن مهم ،پاسووخ خدا را توضوویح می دهد و عملکرد قلب را آشووکارتر می کند" :این مردان بت
ِ
ِ
لغزش گنا ِه خویش را در برابر خود نهاده اند( ".
سنگ
هایی بی ارزششان را در دل خود جای داده و
حزقیال )3 : 14
تّور کنید که شخص دست خود را جلوی صورتش گرفته و از مبه می انگشتانش نگاه می کند .چه
دید او خواهد گذاشت؟ ِ
تأثیری بر ِ
دید او به طور ج ّدی مسدود می شود و تنها راه برای از میان بردنِ
آن ،این اسووت که دسووتهای خود را بردارد .به همین ترتیب ،یک بت در قلب ،سوونگ لغزشووی در برابر
شخص است .تا زمانیکه این بت برداشته نشده ،همۀ چیزهای دیگر در زندگی این شخص منحرف و
تیره و تار خواهد بود .این قاعد تأثی ِر گریزناپذیر می باشووود :هر آنچه که بر قلب فرمانروایی می کند،
تأثیر گریزناپذیری بر زندگی و رفتار شووخص خواهد داشووت .این قاعده ،مهاهیم واضووح برای رشوود و
خدمت شخص دارد.
یک بار من به یک مدیر موفقی که اهل نیویورک بود ،مشووواوره دادم .او یکی از کنرتلگرترین مردانی
بود که تا بحال دیده بودم .سی سال بود که ازدواج کرده بود و به همۀ امور مالی ،کارهای مربوط به
ِ
والدین و تّمیامت مربوط به دکوراسیون در خانواده رسیدگی می کرد .شدیدا ً
وسواس کنرتل کردن
دا شت ،به طوریکه کمد لبا سهای هم رسش را بر ا ساس برنامۀ تجویزی خود تنظیم می کرد (بلوزها،
ِ
ساس ترتیب رنگ)! حام ت ّور کنید که چه اتهاقی می افتاد اگر
دامن ها ،شلوارها و پیراهن ها ،بر ا
نت متایالت
در حینِ صووحبت با همرسووش ،هیچ اطالعی از این چیزها نداشووتم .اگر بدون در نظر گرف ِ
این مرد برای کنرتل کردن به شوووکایت این زن در مورد صوووحبت نکردنِ او و شووووهرش و بسووویاری از
حل نشوووده باقی مانده ،گوش می کردم ،چه اتهاقی می افتاد .اگر آسوووتین خود را به
اختالفاتی که ّ
عنوان مشووواور بام می زدم و به این شووووهر ،سووواختارهای کتاب مقدسوووی خوبی را در رابطه با ایجاد
ارتباط و رفع اختالفات ارا ه می دادم؟ آیا این کار او را به سوی تغییرات اساسی در ازدواجش هدایت
می کرد؟ پاسوووخ منهی اسوووت ،چون او از این مهارتها و ادراک تاز خود برای رسووویدن به چیزی که
قلبش می پرسووتید ،اسووتهاده می کرد .چون مشوواور من به بت هایی که این مرد در قلبش داشووت،
اشوووواره ای منی کرد ،بلکه فقط یک کنرتلگر موفقرتی را به وجود می آورد .تا زمانیکه قلب او تحت
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فرمانرواییِ اشوووتیاق به تسووولط بود ،از هر قاعده و مهارتی که یاد می گرفت ،برای کنرتل بیشووورت بر
خانواده اش استهاده می کرد.
اگر ما نتوانیم قلب و قسووومتهایی را که نیاز به تغییر دارد ،بررسوووی کنیم ،تالشوووهایامن برای خدمت
افرادی را به وجود می آورد که بت پرسووتهای متعهد تر و موفقرتی هسووتند .به همین دلیل ،خدا فقط
با توجه به بت پرسوووتی قلبی ،به مشوووایخ ارسا یل پاسوووخ داد .اگر آنها در این قسووومت تغییر نکنند،
حرفهای خدا ،فقط به عنوان وسووویله ای برای خدمت به بتهای حاکم بر قلبشوووان به کار می رود .ما
حتی از قواعد کالم برای خدمت به بتهایامن استهاده می کنیم.
چون بت پرسوووتی در زیر سوووایۀ زیرکانۀ افکار و ن ّیتهای قلبامن عمل می کند ،رسسوووارده ترین بت
پرستها ،منی توانند ت ّور کنند که این م شکل ا صلی آنها ست .اما همچنان تأثیر قدرمتندی بر آنها
دارد.
بت پرستی نهان و آشکار
من بارها به هند شاملی سهر کرده ام .از نظر روحانی ،یکی از تاریکرتین مکانهای موجود بر روی ک ّر
زمین می با شد .بت پرستی در همۀ جنبه های زندگی شخ ّی و فرهنگی نهون کرده ا ست .در هند
شاملی ،تقریباً در هر کجا که بایستید ،می توانید مذهبی برای یکی از خدایان بسیار زیا ِد هندو یسم
ببینید .یک روز من در یک معبد ایسووتادم و راهب جوانی را متاشووا کردم که به یک بت غذا می داد،
آنرا حامم می داد و به آن لباس می پوشانید .همکارانش را متاشا کردم که روی شکم ،بر روی زمین و
در مقابل متثالهایی از چوب و طال دراز کشووویده بودند .تحت تأثی ِر خلوت و رسسووواردگی آنها قرار
گرفتم .این متثالهای بیجان ،هر لحظۀ زندگی این راهبان جوان را کنرتل می کردند ،اگرچه به هیچ
شکل توانایی دیدن ،حرف زدن ،یا عمل کردن به نهع پرستش کنندگان شان را ندا شتند .من شاهد
بودم که گروههای زیادی از زا ران فقیر بعد از سهر طومنی و دشوار ،در رود گنگا حامم می کردند ،تا
جانشان پاک شود و به دعاهایشان پاسخ داده شود.
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یک روز وارد معبدی شوودم و افرادی را متاشووا کردم که در برابر یک آلت تناسوولی مردانه که از سوونگ
سیا ِه پانزده فوتی ساخته شده بود ،ادای احرتام می کردند .با خود فکر کردم که این افراد چقدر کور
و فریب خورده هسووتند! چقدر این عمل در برابر چشووامن خدای حقیقی و زنده ،منزجرکننده اسووت!
واقعاً تحت تأثیر تاریکی از آن معبد فرار کردم و با خود گهتم :خوشحا که مثل این افراد نیستم! اما
وقتی به عقب نگاه کردم و معبد را دیدم ،این فکر که من هم مثل آنها هسوووتم ،مرا فروتن کرد .بُتهای
من ،بُتهای آشوووکار خدایان متعد ِد هندو نیسوووتندت بلکه بُتهای نهان قلبم هسوووتند .اما به هرحال،
جایگزینهایی برای خدا هستند .از نقطه نظر خدا ،بُتهای من به انداز متام چیزهایی که آن روز دیده
بودم ،منزجرکننده بود .آنها بر عبادت روزانۀ من فرمان می رانند ،برنامۀ روزانه مرا شوووکل می دهند و
نحو ارتباط من با زندگی را هدایت می کنند ،اگرچه هیچ قدرتی در خود ندارند .گاهی اوقات ،من
هم به انداز این راهبان جوانی که م شاهده کردم ،فریب خورده و کور ه ستم .بُت پرستی آشکار می
تواند در مورد چگونگی کنرتل بُت پرستی نهان در زندگیامن ،چیزهای زیادی به ما بگوید.
در هیچ جایی به غیر از کتاب مقدس منی توانید این دیدگاه را در مورد انگیزه و ن ّیت انسوووان ببینید.
کتاب مقدس به تنهایی اعالم می کند که موجودات انسووانی ،ناتاً پرسووتش کننده هسووتند و حرفها و
اعامل ما ،با پرستش شکل می گیرد .کالم خدا به تنهایی تأکید می کند که ما همیشه خدا یا بعضی
از جنبه های خلقت را خدمت می کنیم و چیزهای حاکم بر قلبامن ،تأثیر گریزناپذیری بر زندگی و
رفتارمان خواهند داشت.
بُت پرسووتی قلب می تواند ،شووایسووته ترین و محرتم ترین لحظات ما را دگرگون کند .به عنوان منونه،
دعا یکی از اعاملی است که بیش از همه چیز تحت هدایت خدا می باشد ،اما این عمل نیز می تواند
بوسیلۀ قلب بُت پرست ما منحرف شود .آیا تا بحال پیش از دعا در مألعام ،دعای خود را مترین کرده
اید؟ (می دانی" ،پدر عزی ِز آسووامنی ما ....نه ،نه ....پدر آسووامنی پُرفیو و پادشوواه ما ...نه ...پدری
آسووامنی ،ما .)"...چرا این کار را می کنیم؟ آیا سووعی داریم که آنرا برای خداوند به شووکل درسووتی به
کار بربیم؟ این ممکن نیسوووت ،چون او مترینهای ما را می شووونود! آیا واقعاً تالش منی کنیم که با
اسوووتهاده از دعای عمومی مورد احرتام اطرافیان خود قرار بگیریم؟ چون قلبهای ما تحت تسوووخیر
اشتیاق برای تأیید انسان می باشد ،ما از پرستش برای جالل یافنت خودمان استهاده می کنیم!
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به همین دلیل قاعد موجود در عبارت حزقیال بسیار مهم است و به همین دلیل مترکز فیو تبدیل
کنند خدا بر تغییر قلب می با شد .نربد روحانی ما ،جنگی برای ت سخیر قلب می با شد .وقتی مردم
خرده
در این جنگ پیروز می شوند ،طوری رفتار می کنند که خالق شان را خ شنود کند .خدا هرگز با ُ
های باقیامنده از اعامل بیرونی را ضی منی شود .او در ا شعیا به ض ّد این مطلب صحبت می کند" :
این قوم به دهان خود به من نزدیک می آیند و به لبهای خویش مرا حرمت می نهند ،اما دلشوووان از
من دور استت " (اشعیا )13 : 29
بکارگیری این قاعده
رفتار روزانۀ من ،سووعی و کوشووش برای دریافت چیزی می باشوود که در رشایط و روابط گوناگون برای
من اهمیت دارد .همیشووه انتخابها و اعامل من ،آشووکار کنند خواسووته هایی می باشوود که بر قلبم
فرمانروایی می کنند .من هرگز با د ست خالی منی آیم .این عمیقرتین م شکل تجربۀ ان سان و پا سخ
عمده به این سؤال می با شد" :چرا مردم این کارها را انجام می دهند؟" چنانکه یعقوب می گوید ،ما
با هوای نها خود گمراه می شویم( یعقوب .)14 : 1
این قاعده برای رشد و خدمت شخّی ،چند کاربرد گوناگون دارد.
 .1قلب ما همیشه توسط کسی یا چیزی اداره می شود.
 .2مهمرتین سؤال که می توانیم در هنگام بررسی قلب بارسیم ،این ا ست".چه چیزی عمالً بر
قلب این شخص در این رشایط فرمانروایی می کند؟"
 .3چیزی که قلبم را کنرتل می کند ،عکا العمل من نسوووبت به افراد و رشایط را نیز کنرتل
خواهد کرد.
 .4خدا ما را تغییر می دهد ،نه فقط با آموزش انجام کارهای متهاوت ،بلکه با تسوووخیر دوبار
قلبامن ،تا فقط او را خدمت کنیم.
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ِ
چالش انسان ،مشکالت مربوط به درد و رنج نیست ،بلکه مشکل پرستش
 .5عمیقرتین مشکل
می باشوود ،چون آنچه بر قلبامن فرمانروایی می کند ،واکنش ما در برابر رنج و برکت را کنرتل
می کند.
مسأله ،مربوط به گنج است
م سیح نیز در مورد آنچه که بر قلب فرمانروایی می کند ،صحبت کرد و از ا ستعار گنج ا ستهاده کرد،
چنانکه در متی  24 – 19 : 6می بینیم:
" بر زمین گنج میندوزید ،جایی که بید و زنگ ،زیان می رسووواند و دزدان نَقب می زنند و رسقت می
کنند .بلکه گنج خود را در آ سامن بیندوزید ،آنجا که بید و زنگ زیان منی ر سانند و دزدان نَقب منی
زنند و رسقت منی کنند .زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز آنجا خواهد بود.
چ شم ،چراغ بدن ا ست .اگر چ شمت سا با شد ،متام وجودت رو شن خواهد بود .اما اگر چ شمت
فا سد با شد ،متام وجودت را دلمت فرا خواهد گرفت .پا اگر نوری که در تو ست دلمت با شد ،چه
دلمت عظیمی خواهد بود!
هیچ کا دو ارباب را منی تواند خدمت کرد ،زیرا یا از یکی نهرت خواهد داشووووت و به دیگری مهر
خواهد ورزید ،و یا رسسوووارد یکی خواهد بود و دیگری را خوار خواهد شووومرد .منی توانید هم بند
خدا باشید ،هم بند پول".
در این عبارت ،سه قاعده در مورد مسا ل مورد نظر ما صحبت می کند:
 .1همه به دنبال نوع گنج هستند ( .این ِ
فرض عملی مسیح می باشد).
 .2گنج شام ،قلبتان را کنرتل خواهد کرد " .زیرا هر جا گنج توست ،دل تو نیز آنجا خواهد بود".
آنچه که قلبت را کنرتل می کند ،رفتارت را نیز کنرتل خواهد کرد" .هیچ کا دو ارباب را
منی تواند خدمت کرد".
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فقط دو نوع گنج وجود دارد ،زمینی و آسامنی و هر گنجی که انتخاب می کنیم ،فرمانروای ما خواهد
شووود .آنها ما را کنرتل خواهند کرد ،چون اگر چیزی گنج شوووامسوووت ،شوووام برای به دسوووت آوردن،
نگ هداری و لذت بردن از آن زندگی خواه ید کرد .م تأسوووها نه ،اغ لب اوقات ما منی توانیم ایرنا در
خودمان ببینیم ،درحالیکه می توانیم آنرا در دیگران ببینیم .یکی از غم انگیزترین مسووووا ل که می
ِ
رصف طلبیدنِ گنج اشتباه کند.
تواند برای انسان اتهاق بیهتد این است که زندگی خود را
لو ِال همیشوووه راهنامی آتش نشوووانی زندگی ما می باشووود .هرگاه به یک خانۀ جدید نقل مکان می
کنیم ،او همۀ مسووویرهای احتاملی خروج را بررسوووی کرده و برای مواقع که ممکن اسوووت قسووومتهای
مختلف خانه آتش بگیرد ،نق شه ای برای خروج ارا ه می کند .ساا خانواده را جمع کرده ،نق شه ها
را تو ضیح می دهد و از ما سؤال می کند ،تا زمانیکه مطمنئ شود که همۀ ما می دانیم که در مواقع
رضوری چه کار کنیم.
معمومً این روش به خوبی پیش می رفت ،به غیر از زمانیکه من گیتار رویایی خود را پیدا کردم .من
در یک مغاز آمت مو سیقی بودم و در حا ِل خرید سیمهای جدیدی بودم که یک گیتار د ست سازی
را دیدم که نُه سیم دا شت .صدای آن زیباتر از هر گیتاری بود که تابحال شنیده بودم .وقتی پ شت
تلهن در مورد آن با مادرم صوووحبت کردم ،در یک لحظۀ معجزه آسوووایی به من گهت که او و پدرم این
گیتار را برای من می خرند .این فراتر از آن چیزی بود که امیدش را داشوووتم ،اما در طول یک ههته،
من صاحب ابزار موسیقی مورد عالقۀ خود بودم .هر روز بعد از شام ،به اتاق نشیمن می رفتم و گیتار
می نواختم ،به ندرت باور داشتم که این گیتار متعلق به من است.
رس میز شام ،در مورد موارد امنیتی برای وقوع آتش سوزی صحبت
بعد از مدت زمان کوتاهی ،لو الِ ،
می کرد .او به طرف من برگشووت و گهت" :پُل ،اگر آتش سوووزی بزرگی در طبقۀ اصوولی خانه مان ر،
دهد ،تو چه کار خواهی کرد؟" بدون لحظه ای درنگ ،پاسوووخ دادم "به اتاق نشووویمن رفته ،گیتارم را
برمی دارم و آن را از خا نه خارج می کنم" هرگز ن گاهی را که بر صوووورت خانواده ام بود ،فراموش
نخواهم کرد ،یا سووکوت که انگار به انداز یک سووال طول کشووید .بامخره ،یکی از فرزندانم پرسووید:
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"بابا ،پا ما چی؟" د ستااچگی و رشمندگی من با نگاهی که بر چهر لو ال بود و همین سؤال را می
پرسید ،عمیقرت شد.
این گیتار در مغاز آمت مو سیقی به یک رویا تبدیل شد ،این رویا خریداری شد ،و این خرید به گنج
بزرگی تبدیل شد که توان ست اولویت های مرا به شکلی ا سا سی ،تغییر دهد .غالباً به همین شکل
می باشوود .ما به ندرت می گوییم "من قلبم را به این چیز اختّووات می دهم و اجازه می دهم که به
طور کامل زندگیم را کنرتل کند" ،اما این دقیقاً هامن چیزی است که اتهاق می افتد.
شوووخص که با او مالقات کردید و کمی لذت بردید ،هامن شوووخص می شوووود که بدون تأیید او منی
توانید زندگی کنید .کاری که برای حامیت از خانواد خود بر عهده گرفتید ،به منبع هویت و موفقیت
تبدیل می شوووود که منی توانید آنرا رها کنید .خانه ای که به عنوان پناهگاه و راحتی خانواده تان بنا
کردید ،به معبدی برای پرسووتش متعلقات تبدیل می شووود .توجه مموووع به نیازهایتان به خودبینی
طلب قدرت و تأیید تبدیل می شووود تا به زندگی در
تبدیل می شووود .خدمت بیشوورت به فرصووتی برای
ِ
ِ
خدمت خدا .چیزهایی که قلبامن را به آنها اختّووووات می دهیم ،هرگز تحت کنرتل ما باقی منی
ج
مانند .بلکه آنها ما را تسوووخیر می کنند ،کنرتل می کنند و به بردگی می کشوووانند .این خط ِر گن ِ
زمینی می باشد.
هر موجود انسوووانی ،یک پرسوووتش کننده اسوووت ،فعامنه به دنبال چیزهایی می باشووود که بر قلب
فرمانروایی می کند .این پرسووتش به متام حرفها و اعامل ما شووکل می بخشوود ،به هویت و چگونگی
زندگیامن .به همین دلیل همیشه قلب ،هدف ما در خدمت شخّی می باشد.
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۵
ِ
درک چالشهای قلبی خود
ِ
کلامت سال .این جنگ با مسأله خیلی
آنها دوباره مشغول این کار بودند ،جنگ  24ساعته با شلیک
ناچیزی آغاز شد و به هیچ کجا ختم منی شد ،جز اینکه آنها را برای ک شمکش بعدی آماده می کرد.
من صوورب کردم و گوش دادم ،بسوویار عّووبانی بودم از اینکه باید برای هزارمین بار نقش داور را بازی
می کردم .با بی صووداقتی و پیوسووته در مورد یکدیگر نظر می دادند .آنها با تعهد و مهارت با هم می
جنگیدند ،از کلامتی اسووتهاده می کردند که درد ایجاد می کرد .نهایتاً صووربم متام شوود .کتابم را به
زمین پر تاب کرده و پا کو بان به طب قۀ بام رفتم .به آن ها گهتم که نظرم در مورد این جنگ های
خودمحورانۀ بی اهمیتشووان چیسووت .آنها گهتند که من درک منی کنم .به آنها گهتم که من فراموش
کردم ،حتی بیش از آنچه که آنها بتوانند درک کنند .حام آنها همدیگر را مقرصووو دانسوووته و حتی مرا
هم برای اینکه زودتر کاری انجام نداده ام ،مقرص می دانستند! ناگهان ،کلامت خودم را شنیدم .من
آن صلح جویی که می خوا ستم با شم ،نبودم .من به یک تهنگچی دیگر تبدیل شده بودم .با ح ضور
من ،این مشاجره متوقف نشد بلکه گسرتش پیدا کرد .از آنها خواستم که یک لحظه ساکت باشند ،از
آنها طلب بخ شش کردم و بعد گهتم که می خواهم دعا کنم .بعد از آن ،ما ن ش ستیم و در مورد زندگی
در خانه ای که پُر از تهنگچی می باشد ،صحبت کردیم.
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آیا شام در زندگی خود مشاجره ای دارید؟ آیا رنجش و آزردگی شدیدی را نسبت به کسی که دوست
می داشتید ،احساس می کنید؟ آیا افرادی هستند که به سادگی بیشرت از بقیه شام را عّبانی می
کن ن د؟ آ یا چیزهای خات وجود دارند که هر روزه شوووام را عّووو بانی می کن ند؟ آ یا در سووووال
گذشووته،مشوواجرات زیادی داشووتید؟ ماه گذشووته چطور؟ ههتۀ گذشووته چطور؟ امروز چطور؟ اگر می
توان ستید فیلم زندگی عادی خود را در طول یک ههته متا شا کنید ،متوجه می شدید که ب سیاری از
مشووواجراتی که در اطرافتان اتهاق می افتد ،متحیر کننده اسوووت .مشووواجره ،یکی از تأثیرات اصووولی
نت آن ،نیاز به زمان زیادی ندارد.
سقوط می باشد ،و برانگیخ ِ
حامم صبح می تواند آن را برانگیزد .شام برای آماده شدن و رفنت به محل کار عجله دارید .به سمت
راهرو می روید و می بینید که درب حامم بسوووته اسوووت .احتاممً هرگز فکر نکرده بودید" :چه خوب
اسووت که یک نهر در خانواده به موقع آماده خواهد شوود!" نه ،شووام به درب می کوبید" :چه کسووی در
حامم اسوووت؟ " اتهاق بعدی جالب اسوووت .هیچ کا اسووومش را منی گوید! فقط می گوید" :یکی
اینجا ست ".شام در پا سخ می گویید" :خوب ،اگر می دانی که او کی ست ،لطهاً به او بگو که من باید
همین امن داخل شوم!"
شاید مشاجره ج ّدی تر باشد .شاید ازدواجتان رو به زوال رفته و وارد چرخه ای از رنجش و آزردگی به
همراه نظرات بی مهر و محبت شده که به سوی جنگهای کوچک می رود .شام با شخص که زمانی
بهرتین دو ست تان بود ،به نوع زندگی می کنید که می گویید " :شخص که مزاحمت ایجاد می کند،
آزار نده ،تا زمانیکه او تو را آزار دهد" .یا شاید شک ستگی شدیدی در خانواد بزرگرتتان وجود دارد.
اقوام خونی که اشوووتیاق ندارید که دوباره با آنها حرف بزنید یا آنها را ببینید .وقتی در مورد آنها فکر
می کنید ،قلبتان پُر از خشم و تلخی می شود.
شاید با پرسی که در حوز کاری شامست ،مشکل دارید .او از همۀ پیشنهادات شام انتقاد می کند و
مانع از انجام کارهایتان می شووود .شووام یک مسوویر طومنی را طی می کنید تا از جلوی میز او عبور
نکنید .اکنون از جل سات گروهی که در گذ شته از آن لذت می بردید ،وح شت دارید .معتقدید که او
می خواهد شام را گیر بیندازد و تّمیم گرفته اید که اجاز چنین کاری را به او ندهید.
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مشاجره در اطراف ماست ،از نزاع های کوچک گرفته تا جنگهای شدید .هیچ یک از ما ایمن نیستیم،
و در واقع ،مشاجره ،پنجره ای است که روشن کنند قلب های ماست .یعقوب  10 – 1 : 4از مشاجره
استهاده می کند تا به ما بینش مهم در مورد کشمکشهای روزانۀ قلب مان بدهد.
چه چیزی باعث ایجاد جنگ و جدال در میان ما می شووود؟ آیا از خواسووته های درونتان که با هم در
کشوومکش هسووتند ،رسچشوومه منی گیرد؟ چیزی را می خواهید ،اما به دسووت منی آورید .قتل می
کنید و طمع می ورزید ،اما منی توانید آنچه را که می خواهید به دسوووت آورید .جنگ و جدال می
کنید .شوووام این چیز را ندارید ،چون آنرا از خدا منی طلبید .وقتی می طلبید ،دریافت منی کنید،
چون با انگیزه های ا شتباه می طلبید ،شاید می خواهید که یافته هایتان را برای خو شیهای خود به
کار بربید.
"ای زناکاران ،آیا منی دانید دو ستی با دنیا د شمنی با خدا ست؟ هر که در پی دو ستی با دنیا ست،
خود را دشمن خدا می سازد .آیا گامن می برید کتاب بیهوده گهته است" :روح که خدا در ما ساکن
کرده ،تا به ِ
حد حسووادت مشووتاق ماسووت" اما فیو که او می بخشوود ،با فزونرت اسووت .از همین رو
کتاب می گوید:
متکربان می ایستد ،اما فروتنان را فیو می بخشد".
"خدا در برابر
ّ
پا ت سلیم خدا با شید .در برابر ابلیا ای ستادگی کنید ،که از شام خواهد گریخت .به خدا نزدیک
شوووید ،که او نیز به شووام نزدیک خواهد شوود .ای گناهکاران ،دسووتهای خود را پاک کنید ،و ای دو
دمن ،دلهای خود را طاهر سوووازید .به حا ِل زار بیهتید و نُدبه و زاری کنید .خند شوووام به ماتم ،و
شادی شام به اندوه بَدل گردد .در حضور خدا فروتن شوید تا شام را رسافراز کند" .
به دنبالِ مشاجره در مکانهای اشتباه
کل زندگیامن
یعقوب توجه ما را به سووووی خود جلب می کند ،نه فقط به خاطر اینکه به مشوووکلی در ّ
ا شاره می کند ،بلکه چون تو ضیح می دهد که چرا چنین م شکل وجود دارد .آیا شام دو ست ندارید
که بدانید چرا بع ضی از افراد بیش از دیگران ،شام را می رنجانند؟ چرا روابط تلخ می شوند و خ شم
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شوووام به رسعت برافروخته می شوووود؟ چرا منی توانیم مانع از تکرار کلامت آسووویب زننده در فکرمان
شوووویم؟ آیا نباید توجه کنید که چرا ما به عنوان افراد گناهکار ،برای برپایی جنگ ،عملکرد بهرتی
داریم تا ایجاد صلح و آرامش؟
پاسخ یعقوب به سؤال اول خود ،با یک رسی سؤامتی همراه است که ما را با چیزی متهاوت از عکا
نت
العمل عادیامن به مشوواجره ،به چالش می کشوواند .اکرث افراد ،عّووبانیت خود را با مقرصوو دانسوو ِ
چیزی یا ک سی خارج از خود ،تو ضیح می دهند" .او مرا خیلی ع ّبانی می کند!" " این ترافیک ،مرا
دیوانه می کند!" " او توانایی عجیبی در کالفه کردنِ من دارد!" "رسوصووودای خانۀ ما ،هر کسوووی را
دیوانه می کند!" یعقوب می گوید که هرگز به این ترتیب خ شم خود را درک نخواهیم کرد .در عوض،
او از ما می خواهد که برخالف این عمل کنیم به درون خود نگاه کنیم .این یک اصل و قاعد اساسی
بر اسووواس کتاب مقدس می باشووود .تنها راه برای ِ
درک عّوووبانیت خود ،این اسوووت که قلب خود را
بیازمایید .مطابق کالم مسوویح ،کلامت و اعامل خشوومگین ،از دل جاری می شوووند (به لوقا 45 : 6
ِ
احساس خشم ما و کلامت و اعامل که جاری می شود ،مسألۀ بسیار مهم را در مورد
نگاه بیندازید).
قلبامن نشان می دهد.
اگر واقعاً توجه کنید ،متوجه خواهید شد که مردم و رشایط ما را مجبور منی کنند که عّبانی شویم.
چون این روابط و رشایط یکسان همۀ افراد را عّبانی منی کند .اخیرا ً من در ترافیک گیر کرده بودم
و نگرانِ مسووا ل مهم بودم که به خاطر این ترافیک از دسووت می دادم و از شوویشووه ماشوین به سوومت
ما شینی که در کنارم بود نگاهی انداختم .رانند آن یک خامنی بود که ن سبتاً آرام به نظر می رسید،
حتی از اینکه در ترافیک گیر کرده ،احساس آسایش می کرد .او از این اوقات فراغت غیرمنتظره برای
آرایش کردنِ خود استهاده می کرد! مردم نیز به شکل یکسانی بر ما تأثیر منی گذارند .شاید شخص
پُرحرفی که شوام را دیوانه می کند ،برای شوخص که در کنارتان نشوسوته ،نسوبتاً جالب باشود.اگرچه
رشایط و روابط وجود دارد که همۀ ما از آن وحشوووت داریم ،اما تنوع کافی در چگونگی ،زمان و مکان
وجود دارد که باعث می شوووند به خاطر چی ِز دیگری که در ما وجود دارد ،عّووبانی شووویم .این چی ِز
دیگر ،قلبامن اسوت .ما به شوکل یکسوانی نسوبت به مردم و رشایط ،عکا العمل نشوان منی دهیم،
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چون با قلب یکسان با آنها برخورد منی کنیم .به همین دلیل است که هر کوشش برای بررسی دمیل
مشاجره ،باید از قلب آغاز شود.
بعالوه ،توجه کنید که مترکز یعقوب فقط بر روی قلب نیست ،بلکه بر روی خواسته های قلبی .یعقوب
ِ
کند،ارتباط میانِ چیزهایی که ما می
ارتباط محکمی میان خواسوووته ها و مشووواجرات ما ایجاد می
ِ
درک این ارتباط ،می تواند راه را برای ایجاد تغییر
خواهیم و چیزهایی که ما را عّوووبانی می کنند.
ِ
ارتباط میان خواسته ها و مشاجره ،پایه و اساسی است که یعقوب همۀ
ماندگار در زندگیامن باز کند.
بینشوووهای عملی این عبارت را بر روی آن بنا می کند .دومین سوووؤال یعقوب چه چیزی را در مورد
خواسته های ما آشکار می کند؟
ارتش خواسته ها در دنیای در حالِ جنگ
ِ
من و شووام ،همیشووه خواسووته هایی داریم .خواسووته ها ،بر همۀ کارهایتان سووبقت می گیرند ،آنها را
تعیین و توصیف می کنند .خواسته ها شام را صبح از خواب بیدار می کنند و شب به تختخواب می
برند .خواسته ها شام را وادار می کنند که با انضباط کار کنید تا یک کاری انجام دهید و به سختی
تالش کنید تا از یک کار دیگر اجتناب کنید .خواسوووته ها هر رابطه ای را در زندگیتان شوووکل می
دهند .آنها لنزهایی هسوووتند که از طریق آن ،هر رشایطی را بررسوووی می کنید .در پایه و اسووواس هر
پرستشی ،چه حقیقی باشد یا کانب ،قلب پُر از خواسته ها وجود دارد.
یعقوب ما را تشووویق می کند تا خواسووته های خود را بررسووی کنیم ،چون این تنها طریق برای ِ
درک
خ شم مان می با شد .خوا سته ها ،شالود هر اح ساس ،کلمه و عمل خ شمناکی می با شند .اما ما
باید خ ّو صیاتی را بیهزاییم تا بتوانیم به طور صحیح ،تدبی ِر یعقوب را درک کنیم .اول ،او منی گوید
نت این خوا سته ها ا شتباه ا ست .خدا ،خدای اهداف و خوا سته ها می با شد و خوا سته ها
که دا ش ِ
یکی از راههای انعکاس طرح و نقشووووۀ خدا می باشوووود .از این نظر ،ما از بقیۀ خلقت به او نزدیکرت
هستیم ،خلقتی که یا بر اساس غریزه عمل می کند یا بر اساس فرایندهای شیمیایی .توقف خواسته
ها،غیرممکن است ،چون وقتی از خواسنت دست می کشید ،می میرید!
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همچنین توجه داشووته باشووید که یعقوب کلمۀ "بد" را قبل از کلمۀ "خواسووته" قرار منی دهد .اگرچه
خواسته های بد برای چیزهای اشتباه ،می تواند منبع مشاجره باشد ،اما یعقوب به مسألۀ اساسیرتی
اشوواره می کند .او می گوید" :آیا جنگ و جدالهای شووام از امیال که در درون اعضووایتان به سووتیزه
م شغولند ،ن شأت منی گیرد؟" در ِ
پا جنگهایی که در میان افراد ایجاد می شود ،جنگ ا سا سیرتی
وجود دارد که هر روزه در حال وقوع اسوووت ،اما هرگز به رسفّووول روزنامه ها تبدیل منی شوووود .این
جنگ "در درون شامست" ،حملۀ مستقیم بر ملکوت خدا که"در درون شامست".
ما معمومً فکر منی کنیم که خواسوووته هایامن ،جنگ و سوووتیز ایجاد می کنند .ما به خواسوووته های
حیرت انگیز ،قدرمتند یا ا شتباه،فکر می کنیم .اما باید این ا ستعار جنگ را که یعقوب ا ستهاده می
کند ،درک کنیم .اگر جنگ در میان ملتها باشووود ،این جنگ به خاطر کسوووب کنرتل جغرافیایی و
ِ
هدف جنگ ا ست .در مورد امیال و خوا سته های ما نیز به همین
سیا سی می با شد .کنرتل کردن،
شووو کل می باشوووود ،برای کنرتل قلبامن می جنگ ند .چیزی که قلبامن را کنرتل می ک ند ،تأثیر
گریزناپذیری بر زندگی و رفتارمان خواهد گذاشت.
در این عبارت کوتاه" :امیال که درون اع ضای شام به ستیزه م شغولند" ،یعقوب برای ما پنجره ای به
سوووی عملکرد قلب باز می کند .قلب هر شووخص ،منبع خواسووته هایی می باشوود که با هم در رقابت
ه ستند .ما به ندرت با یک انگیزه و نیت ساده ،کاری انجام می دهیم .اکرث اوقات در درومنان جنگ
وجود دارد .به عنوان منونه ،تّووور کنید که بعد از یک روز کاری طومنی به سوووی خانه رانندگی می
کنید .م شتاق دیدنِ خانواده تان ه ستید ،اما درعین حال نیاز به ا سرتاحت دارید .شام می خواهید
ِ
کالس روزهای یکشووونبه
که والدین خوبی باشوووید ،اما درعین حال دوسوووت دارید که بدوید ،یا برای
مطالعه کنید .وقتیکه آن شووب به خانه می رسووید ،خواسووته ای که پیروز می شووود ،رفتارتان را شووکل
خواهد داد.
ِ
ِ
با اینحال در ِ
جنگ میان خواسوووته های ما در دنیای
جنگ عمیقرتی وجود دارد:
پا این جنگ،
خلقت و خواسته و اشتیاق ما برای خدا .هر روزه خلقت با خالق در جنگ است تا کنرتل قلب ما را به
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دسوووت آورد .این یک مخاطر بزرگ می باشووود ،چون هر چیزی که بر قلبامن فرمانروایی کند ،کنرتل
رفتارمان را برعهده خواهد گرفت .یعقوب می گوید که خواسوووته های افقی ما (به افراد ،متعلقات،
شوووناخته شووودن ،کنرتل کردن ،پذیرفته شووودن ،توجه ،انتقام و غیره) با خداوند رقابت می کنند تا بر
قلبهایامن فرمانروایی کنند.
خواسوووته های ما برای برپایی پادشووواهی خودمان ،در جنگ با پادشووواهی می باشووود که آمده تا بر
قلبهای ما فرمانروایی کند .این جنگ در ِ
پا متام جنگهاسووت .چه کسووی بر این رشایط سووخت در
محل کارتان فرمانروایی خواهد کرد خواسووتۀ شووام برای ارتقا  ،یا جالل خدا؟ آیا خدا بر آن گهتگو با
فرزندتان فرمانروایی خواهد کرد یا خوا ستۀ شام برای ایجاد صلح و آرامش؟ آیا خدا بر رابطۀ شام با
پدرتان فرمانروایی خواهد کرد یا خواسوووتۀ شوووام برای انتقام گرفنت به خاط ِر سوووالهایی که با شوووام
بدرفتاری شده است؟ این کشمکشهای قلبتان ،نربدهای موجود در مهمرتین جنگها می باشند.
ِ
جنگ تن به تن میان دو پادشاه و هرج و مرج در روابط
همۀ این م سا ل چه ارتباط با م شاجره دارد؟ اینهاِ ،
علت م شاجرات را به ما ن شان می دهند .یعقوب،
م شاجرات افقی ما را به جنگ درونی میان پاد شاهی خلقت و پاد شاهی خدا مرتبط می کند .به این
شکل در مورد آن فکر کنید .اگر قلب من تحت فرمانروایی امیال و خواسته های خات باشد ،فقط دو
راه برای پاسخگویی به آن وجود دارد .اگر شام به من کمک می کنید تا به خواستۀ خود برسم ،من از
شووام خشوونود خواهم بود .اما اگر شووام مانع از کار من می شوووید ،وقتیکه با شووام هسووتم ،عّووبانی،
کالفه و دلرسد خواهم بود .گاهی اوقات آرزو می کنم که ای کاش در زندگی من نبودید.
مشکل من ،شام یا رشایطی که با هم در آن قرار داریم ،منی باشد .مشکل من این است که خواستۀ
برحقّم ،متام قلبم را فرا گرفته و اکنون قلبم را کنرتل می کند .این خواسوووته ،قدرت زیادی دارد ،به
برحق و ممووووع منی باشووود .این خواسوووته به یک خواسوووتۀ افراطی و گناه آلود تبدیل
طوریکه دیگر
ّ
شووده ،چون آنقدر رشوود کرده که اقتدا ِر قلبم را در دسووت گرفته اسووت .این اقتدار ،فقط به خدا تعلق
دارد ،ک سیکه پ رسش را فرستاد ،تا پاد شاهی خود را در آنجا برپا کند .مترک ِز بحث و گهتگوی یعقوب
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نت چیزهای اشتباه) ،بلکه مترک ِز او بر خواسته های مهرط می
بر خواسته ها و امیال بد نیست (خواس ِ
برحق باشوود ،اما هرگز نباید بر قلبم فرمانروایی کنند).
باشوود (خواسووته هایی که می تواند درسووت و
ّ
اشووتباه نیسووت که بخواهیم بعد از یک روز کاری طومنی اسوورتاحت کنیم .اما اشوتباه اسووت ،اگر این
ِ
دست هر کسی که مانع از اسرتاحتم شود ،کالفه و آزرده
اسرتاحت بر من فرمانروایی کند ،طوریکه از
شوووم .اشووتباه نیسووت که توجه محبت آمیز شوووهرتان را بخواهید .اما اشووتباه اسووت که آنقدر تحت
فرمانروایی این خواسوووته قرار بگیرید که همۀ روزهایتان به خاطر عدم وجود آن ،پُر از تلخی شوووود و
شبهایتان پُر از تالش برای تحت نهون درآوردن شوهرتان و به دست آوردن چنین خواسته ای.
یک منونۀ متواضعانه از زندگی خودم که در یک چهارشنبه شب اتهاق افتاد .من خیلی خسته بودم و
به طرف خانه رانندگی می کردم .من عا شقِ غذا پخنت ه ستم و این کار به من آرامش می دهد ،پا
توقف کردم و مواد مزم برای تهیۀ غذای سنتّی کوبایی را خریدم .صدای گوشت را می شنیدم که در
حا کنم .با
ماهیتابه داغ می شد و می توان ستم بوی ترکیب فوق العاد گوجه ،سیر ،زیره و لیمو را ّ
خسووتگی از مغاز خواروبار فروشووی خارج شوودم ،اما این فکر خوشووحا می کرد که چقدر زنم از این
غذا قدردانی خواهد کرد ،چون او در کوبا متولد و بزرگ شده بود .به این فکر می کردم که چقدر بچه
هایامن ،لوبیای سیاه و برنج دو ست دارند و آنها هم از من قدردانی خواهند کرد ("خوش به حا ِل ما!
بابایی داریم که می تواند غذا بازد!") رویای یک خانواد شاد و یک بابای راحت و آرام ،باعث شد که
در حال رانندگی به سمت گاراژ ،لبخند بزنم.
اما هنوز از ماشووین خارج نشووده بودم که دخرتم سووالم کرد و گهت که می خواهد همین امن ،او را به
مرکز شهر بربم (تقریباً یک ساعت رانندگی) .باورم منی شد! می توان ستم اح ساس کنم که از درون
داغ کردم .فریاد منی زدم ،اما با رنجش و کالفگی خاموشی ،او را به مرکز شهر بردم .در راه بازگشت،
با خود می گهتم" :همیشووووه این اتهاق برای من می افتد ".به فاصووولۀ چند بلوک از خانه ،لو ال به
موبایلم زنگ زد و گهت که در راه بازگشوووت از محل کار به خانه ،باید به دیدن کسوووی می رفت .او
پیشوونهاد کرد که برای شووام منتظرش نشوووم .همچنین از من خواسووت که رسیعاً به مغازه بروم ،چون
دارنی ،پرس و دبیرسووتانی ما ،چیزی برای نهار روز بعدش نداشووت .با غذای کوبایی فوق العاده ای که
در صوووندوق ماشوووین در حال خراب شوووودن بود ،با ماشوووین از جلوی خانه عبور کرده و به مغاز
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خواربارفرو شی دیگری رفتم .این بار ،مرد خو شحالی نبودم! اقالم مورد نیاز برای نهار را در سبد پرت
کردم و وقتی به سمت ِ
ِ
دست خانم پیری که جلوی من بود ،کالفه شدم ،خامنی
صف صندوق رفتم ،از
نت چک پیدا کند.
که منی توانست خودکارش را برای نوش ِ
بامخره یک سووواعت و نیم بعد به خانه رسووویدم و دیدم که دارنی با یک کاغذ در دسوووت ،جلوی درب
ایستاده است .بر روی کاغذ مشخّات دقیق ماشین حساب علمی بود که او برای ریاضی فردا به آن
نیاز داشوووت .قبل از اینکه بتواند کلمۀ دیگری بگوید ،منهجر شووودم" .من چی هسوووتم ،پیک موتوری
دنیا هسوووتم؟ هیچ می دانی که چه روزی داشوووتم؟ چه اتهاقی برای آموزش ریاضوووی افتاده ،به جای
اینکه یاد بگیری که چطور از ماشووین حسوواب اسووتهاده کنی ،باید ریاضووی یاد بگیری؟ آیا من برای
چنین چیزی به مدرسووۀ تو پول می دهم؟" به طرف ماشووین رفتم و او به دنبا آمد -با فاصوولۀ زیاد در
پشت من.
بیرونِ مغازه منتظر شوودم ،امیدهای از بین رفتۀ خود را بررسووی می کردم ،آرزو می کردم که ای کاش
ِ
رس راهم قرار گرفته بودند ،عّووبانی بودم.
کسووی یک ن ّره به من توجه می کرد ،از
دسووت افرادی که ِ
پیشوونهاد کردم که چند پیتزا برای شووام بگیریم ،در سووکوت به سوومت خانه رانندگی کردم ،مواد مورد
نیاز برای غذای کوبایی خود را در یخچال گذاشتم و با تررشویی به اتاق نشیمن رفتم.
نکتۀ این داسووتان را نادیده نگیرید .مردم و رشایطی که با آن مواجه شوودم ،باعث ایجاد خشووم در من
نشوودند .خشووم من به خاطر خواسووته های کامالً مموووعی بود که به اشووتباه بر من فرمانروایی می
ِ
خرید مزم برای غذای کوبایی را به پایان رساندم ،محکم به این خوا سته چ سبیده بودم
کردند .وقتی
غروب آرام و راحتی را دا شته با شم .اما خدا نق شۀ دیگری دا شت .او برنامه ریزی کرده بود تا
که یک
ِ
ِ
برکت دهنده بودن را به
غروبی را به من بدهد که در آن با خدمت به خانواده ام ،او را خدمت کنم .او
تسلیم زندگیم در مقابل دیگران .اما من آن را ندیدم ،چون تحت فرمانروایی خواسته
من داد ،خوشیِ
ِ
های خودم بودم .در ِ
رس قلبم در حال وقوع بود.
پا جنگ من با مردم ،جنگ بر ِ
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زِنایی روحانی و خشم نسبت به مردم
یعقوب ،افراد مورد نظر خود را "زناکار" می نامد( .یعقوب  )4: 4آیا او موضووووع صوووحبت را عوض می
کند؟ نه ،چیزی که در مورد آن صوووحبت می کند ،زنایی روحانی می باشووود .اگر زنا این اسوووت که
محبتی را به کسووی بدهم که وعد آن را به کا دیگری داده بودم ،پا هر گاه که فرمانروایی قلبم را
به کسووی یا چیزی غیر از خدا می دهم ،یک زناکار روحانی هسووتم .آیۀ  4قاعد مرکزی این عبارت را
به ما می گوید :ری شۀ جنگ و جدال ان سانی در زنایی روحانی می با شد.م شکل من مردم گناهکار و
رشایط د شوار نی ستند .م شکل من این ا ست که محبتی را که متعلق به خدا ست ،به ک سی یا چیزی
دیگر می دهم.
زنایی روحانی خودم باعث می شود که از د ست شام ع ّبانی شوم .شام مانع چیزی می شوید که
طلب آن هستم ،پا به ض ّد شام عمل می کنم .این نربد ،همیشه در درون ما ادامه دارد .همۀ
من در
ِ
ما متایل داریم که مخلوقات را به جایِ خالق ،پرسوووتش و خدمت کنیم( .به روم یان  25 : 1نگاه
بیندازید) .اگر می خواهید بدانید که چه چیزی باعث عّبانیت شام می شود ،باید به قلب خود نگاه
کنید.
یعقوب اشووواره می کند که آنچه در روابط افقی ما دیده می شوووود ،در رابطۀ ما با خدا نیز دیده می
شود .اگر قلبم تحت فرمانروایی متایلم نسبت به چیز خات باشد ،این به شکل اساسی بر رابطه ام با
خدا تأثیر خواهد گذا شت .اول ،بر رفتارم در دعا تأثیر می گذارد .به جای اینکه دعا ،پرست شی برای
تسوولیم شوودن در برابر خدا باشوود ،دعاهای من ،خودمحور و پُر توقع خواهد شوود اگر دعا کنم .شوواید
آنقدر به دنبال خواسووتۀ خود باشووم که خدا را فراموش کنم .نه فقط رفتار من در دعا تحت تأثیر قرار
می گیرد ،بلکه نو ِع خدایی که می خواهم نیز تغییر خواهد کرد .اجازه بدهید که توضیح بدهم.
اگر خواسووته ها و امیال خات بر قلبم فرمانروایی می کنند ،منی خواهم که خدا ،پدر حکیم ،مهربان
و فرمانروای مطلق من باشد ،کسیکه می داند بهرتین چیز برای من چیست .بلکه ،یک گارسون الهی
می خواهم که خوا ستۀ قلبیم را به من بدهد .ت ّور کنید که به یک رستوران رفته اید و یک دند نیم
کیلویی درجه یکی را که نیم پز شده سهارش می دهید ،به همراه یک سیب زمینی بزرگ که با کره و
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خامۀ ترش مخلوط کنید .گارسون ،سهارش شام را دریافت می کند و به سمت آشازخانه می رود ،و
بیست دقیقه بعد با یک سامد خشک برمی گردد .شام به گارسون می گویید" :این چیزی نیست که
سوون و سووال و
خب ،من سووهارش شووام را گرفتم ،اما به
سووهارش داده بودم!" و او پاسووخ می دهدُ " :
ّ
سالمتی شام فکر کردم و متوجه شدم که سهارش شام بدترین چیزی ا ست که می توانید بخورید.
پا از رسآشاز خواستم که این سامد را برای شام تهیه کند ".آیا از گارسون تشکر می کنید و مشغول
سامد خوردن می شوید؟ البته که نه ،چون اشتیاق شام برای اس ِتیک بر قلبتان فرمانروایی می کند.
وقتی یک رسی امیال خات بر قلبامن فرمانروایی می کنند ،دعای ما در ح ّد یک منوی خواسوووتۀ
ان سانی تنزل می یابد .م سألۀ بدتر اینکه ما خدا را از جایگا ِه پد ِر کامالً حکیم ،بامحبت ،قدرمتند ،به
جایگا ِه یک گارسوووون الهی تن ّزل می دهیم و انتظار داریم که هر آنچه می خواهیم ،انجام بدهد .اما
خدا تا این اندازه کوچک منی شوووود .او فقط پدر و پادشووواه ما خواهد بود ،کسوووی که "جان تو را به
چیزهای نیکو سیر می کند تا همچون عقاب جوانی تو تازه شود ( ".مزامیر  )5 : 103او می داند که
بهرتین چیز چیسوووت و تا زمانیکه کنرتل قلبامن را برعهده نگرفته ،اجازه منی دهد که آرامش برقرار
شود .او یک پادشاه جنگجوست و تا زمانیکه ما اسی ِر پادشاهان دیگر هستیم ،آرام منی گیرد .او برای
ما می جنگد برای افکار و خواسته های دوان.
یک فیض حسود
آیا تهکر در مورد این جنگ درونی دامئی ،شام را دلرسد می کند؟ پا باید این دلگرمی یعقوب را در
این عبارت بشووونوید .ما به تنهایی منی جنگیم خدا برای ما می جنگد! یعقوب می گوید " :آیا منی
دانید که روحی که خدا در ما سوواکن کرده ،تا به ِ
حد حسووادت مشووتاق ماسووت؟ در این جنگ ،ش وام
نباید فراموش کنید که او یک خدای ح سود ا ست .او آنقدر شام را دو ست دارد که منی تواند جایی
برای عاشقان دیگر باز کند .او با غرور و خودبینی شام مخالهت خواهد کرد ،نه به خاطر اینکه به ض ّد
شام ست ،بلکه به خاطر اینکه دو ست تان دارد ".خدا را شکر که به چیزی کمرت از پیروزی نهایی در
قلبهای ما بسووونده منی کند .امید ما برای تبدیل شووودن به شوووخص که او برایامن در نظر گرفته،
مستقیامً به حسادت او برای تسخیر قلبهای ما مرتبط است.
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ما باید با حسادت خدا دلگرم شویم .شام زنان چه عکا العملی نشان می دادید ،اگر شوهرتان روی
مبل دراز می ک شید و شام را به سوی خود می ک شید و می گهت" :عزیزم ،ام شب از بین متام زنانی
که دوست شان دارم ،فکر می کنم که تو را بی شرت از بقیه دوست دارم؟" شام دلگرم منی شدید .بلکه
خشمگین می شدید! عشق و محبت حقیقی ،همیشه حسود است.
یعقوب مطالب بیشوورتی را می گوید .این خدای حسووود ،فیو می بخشوود ،قدرمتندترین صووالح در
ِ
جنگ قلب فیو خدا به ما قدرت می بخشد تا خواسته های قدرمتند را رد کنیم .ما را قادر می سازد
تا از خلقت به خالق رو کنیم .باعث می شوووود که پادشووواهی خود را برای دریافت پادشووواهی او رها
کنیم .فیو خدا ،ما را می بخشوود ،اما تحمیل نیز می کند و به سوومت خود می کِشوواند و برنده می
سب لحظاتی که وسو سه می شویم تا از
شود .این یک فیو ح سود و متمرکز بر خدا می با شد ،منا ِ
خواسته های خود پیروی کنیم .این هامن فیو است که پولا در مورد آن صحبت می کند ،وقتیکه
به تیتوس می نویسد:
" زیرا فیو خدا به دهور رسیده است ،فیو که همگان را نجات بخش است و به ما می آموزد که بی
دینی و امیال دنیوی را ترک گهته ،با خوی شتنداری و پارسایی و دینداری در این ع رص زی ست کنیم،
در حینی که منتظر آن امید مبارک ،یعنی دهور پرجالل خدای عظیم و نجات دهند خویش عیسووی
مسیح هستیم ،که خود را فدای ما ساخت تا از هر رشارت رهایی مان بخشد و قومی برای خود طاهر
سازد که از آنِ خودش باشند و غیور برای کار نیکو.
اینهووا را بگو ،و بووا کامل اقتوودار تشوووویق و توبیخ کن ،و مگووذار کسوووی تو را حقیر شوووامرد".
( تیتوس )15 – 11 : 2
پولا می گوید" :تیتوس ،دامئاً به مردم یادآوری کن که کالً داسوووتانِ نجات در مورد چه بود .این
دا ستان فقط این نی ست که خدا به مردم معیوب کمک می کند تا کمی بهرت شوند .فقط این نی ست
ِ
هدف فیو خدا ،جالل خودش
که او می خواهد از طریق قربانی مسوویح ،مردم گناهکار را ببخشوود.
می باشوود ،چنانکه قومی را فراخوانده و طاهر می سووازد تا فقط به او تعلق داشووته باشووند .وقتی او
قلبهای شان را بدون ک شمکش از آنِ خود می سازد ،آنها م شتاق می شوند تا کاری را که در چ شم او
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نیکوسووووت ،انجام دهند ".پولا از تیتوس می خواهد که الهیات فیو حسوووود را بیاموزد ،تا مردم
داستانهای شخّی خود را در داستان بزرگرتِ پادشاهی خدا ،برای جالل او ،قرار دهند.
فیو حسود ،فقط بر بخشش گذشته و امید برای ابدیت مترکز منی کند .این فیو برای چالشهای
روزانه ،بعد از سالها ازدواج ،در زندگی کلی سایی ،یا در سهر خانوادگی ،به ما امید فوری می دهد .به
ما یادآوری می کند که می توانیم در تنها جنگی که باید پیروز شوووویم ،یعنی جنگ مربوط به قلب،
این پیروزی را کسب کنیم .حسادت او نسبت به قلبهای ما ،یک تهدید نیست ،بلکه تنها امید حقیقی
ما می با شد .خدای ما از ازل منی خوا سته که قلبهای ما را با ک سی ق سمت کند .برای این موضوع،
از او تشکر کنید!
تسخی ِر قلب
اگر تا اینجا همه چیز را متوجه شووده اید ،شوواید فکر کنید که چطور قلبامن توسووط خواسووته هایامن
ت سخیر می شود .ما چگونه از خدمت به خداوند به سوی خدمت به چیزهای دیگر می رویم؟ چگونه
خواسوووته هایی که هیچ مشوووکلی ندارند ،به اربابهایی تبدیل می شووووند که در ما کار می کنند؟ این
سؤامت ما را به سوی بررسی مراحل جنگ مربوط به قلب هدایت می کنند.
اکرث خواسوووته های ما ،اهداف بدی را در نظر ندارند .مشوووکل روش رشووود آنها در ما و کنرتل آنها بر
قلبهایامن می باشد .امیال و خواسته ها ،بخشی از وجود بم هستند ،اما باید باز نگاه داشته شوند.
ِ
هدف بزرگرت شوند ،خوا سته های خدا برای پاد شاهی
همۀ امیال و خوا سته های ب می باید ت سلیم
خود .این چیزی است که مسیح در باغ جتسیامنی می گوید ،وقتیکه فریاد می زند" :نه خواست من،
بلکه اراد تو انجام شود".

( لوقا .)42 : 22

وقتی من با لو ال نامزد بودم ،هر روز صبح با دستهای باز و برافراشته به سوی خداوند دعا می کردم.
وضع و حالت من ،یک استعاره بود .من ،لو ال را با دستان باز نگاه می داشتم .رشمنده نبودم از اینکه
ِ
دست آوردن او ،بر متایل
او را به عنوان زنم می خواهم ،اما نگران بودم که متایل و خواسته ام برای به
و خوا سته ام برای خداوند و اراده اش غالب شود .بنابراین هر روز صبح ،با د ستهای باز ،می گهتم:
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"خداوندا ،من لو ال را دوست دارم .من فکر می کنم که تو او را به زندگی من آورده ای .دعای من این
است که تو کاری کنی که ما با هم زندگی کنیم ،اما امروز دوباره می گویم :نه اراد من ،بلکه اراد تو
کرده شود".
مشکلِ متایل و خواسته ها این است که در گناهکاران به رسعت به ت ّوقع " من باید" تبدیل می شود،
ت ّوقع این ا ست که د ستهایم را برای دریافت یک خوا سته م شت کنم .اگرچه ممکن ا ست که از این
عمل خود آگاه نباشم ،اما جایگاه صحیح تسلیم شدن در برابر خدا را ترک کرده ام .تّمیم گرفته ام
که باید خواسووتۀ قلبیم را به دسووت آورم و هیچ چیز منی تواند مانع از آن شووود .من دیگر با خواسووته
رس
های خدا آرام منی شومت بلکه این خواسته ها مرا تهدید می کنند ،چون اراد خدا به طور بالقوهِ ،
راه ت ّوقع من قرار می گیرد .دیگر منی توانم بوودون این چیز ،زنوودگی (لحظووه ،روز ،ههتووه ،رشایط،
موقعیت ،رابطه) خوبی داشوووته باشوووم .تغییر آهسوووتۀ این خواسوووته ،رابطۀ من با دیگران را تغییر می
دهد .اکنون وارد اتاقی می شوووم که پُر از ت ّوقعات خاموش می باشوود :تو باید به من کمک کنی تا به
خواسته ام برسم .اگر تو مانع هستی ،من زود عّبانی می شوم و منی توانم تو را تحمل کنم .اما تو
قوانین بازی را منی دانی .من ت ّوقع و انتظارات خود را به تو نگهته ام ،چون منی دانم که قلبم به طور
فزاینده ای تحت کنرتل این خواسته می باشد.
وسووعت این خواسووته در اینجا به پایان منی رسوود .ت ّوقع به رسعت به نیاز "من خواهم داشووت" تبدیل
می شود .اکنون آنچه را که می خواهم به عنوان یک چیز رضوری برای زندگی می بینم .این یک قدم
ویرانگر به سوی بردگی احتاملی خوا سته ها می با شد .یک منونۀ احمقانه :خوردنِ کیک بعد از غذا
خوب است ،اما رضوری نیست .از طرف دیگر ،تنها کردن ،یک نیاز اساسی برای انسان است .من
بدون اکسوووینن رسوووانی به خون می میرم .برای "مسووویحیان" ،متایل و خواسوووته به عنوان یک نیاز،
مطابقِ نگاه کردن به کیک ،به هامن شوووکلی اسوووت که به عمل تنها نگاه می کنیم .کیک ،دیگر
ِ
کیهیت "خوب است که آن را داشته باشی" ،را ندارد .حال ،من باید بعد از هر غذا آنرا بخورم .اگر آنرا
نداشته باشم ،عّبانی می شوم.

99

اگر شام والدین ه ستید ،می دانید که چطور به رسعت و مرتباً یک خوا سته به نیاز تبدیل می شود.
من بچه ای نداشوووته ام که پیش من بیاید و بگوید" :بابا ،من یک جهت کهش تازه می خواهم ،اما با
دستهای باز این خواسته را به حضورت می آورم .تو می دانی که چه چیزی برای من ،بهرت است و چه
چیزی از عهد تو برمی آید ".نه ،بچه های من به سوی من می آیند و می گویند" :بابا ،من شدیدا ً به
یک جهت کهش نیاز دارم" من به پاهای آنها نگاه می کنم و می بینم که پاهایشووان با چرم پوشووانیده
شووده اسووت .کهشووهای آنها گُم نشووده یا پاره نشووده اسووت .جلو یک جهت کهش جذّاب ،به سووادگی
ج ّرقۀ این خواسووته را در آنها زده ،و بالفاصووله این کهش به چیزی تبدیل می شووود که بدون آن منی
توانند زندگی کنند.
حا نیاز به چیزهایی زندگی می کنیم که واقعاً نیازی به آنها نداریم؟ این چگونه بر
چقدر ما با ّ
دیدگاه ما نسوووبت به خودمان ،زندگیامن ،دیگران و خدا تأثیر می گذارد؟ تا چه اندازه حسووووادت،
شووک به خدا ،به خاطر این اسووت که یقین داریم که چیزهای مورد نیازمان برای
دلرسوودی ،تلخی و
ّ
زندگی ،به ما داده نشوووده اسوووت؟ این جنگ خاموش (و غالباً نامر ی) برای به دسوووت آوردن قلب،
همیشگی است.
شاید هیچ کلمه ای به انداز کلمۀ نیاز ،به شکل نادرست و ضعیف به کار نرفته باشد .چنانکه یعقوب
به ما یادآوری می کند ،نیاز به رسعت در روابط ما داهر می شوووود .وقتیکه قلب من تحت فرمانروایی
یک ِرسی چیزها می با شد ،ناخودآگاه بر روابطم ن سبت به تو تأثیر می گذارد .نیاز ،به شکل اجتناب
ناپذیری ،توقع ایجاد می کند "تو باید" ،اگر من معتقدم که به چیزی نیاز دارم و تو می گویی که مرا
دو ست داری ،پا درست ا ست که انتظار دا شته با شم که تو برای رسیدن به این نیاز به من کمک
کنی .متحرک انتظاراتی که از نیاز رسچشوومه می گیرند (نادرسووت) ،منبع مشوواجرات بیان نشووده در
روابط می باشند.
نهایتاً به جایی می رسووم که نیازمندی خود را به عنوان یک امر منطقی می پذیرم .دردناک اسووت که
بدون این خواسووته ها ،زندگی کنم .فکر می کنم که درسووت اسووت که با قدرت خود هر کاری انجام
حق من می شود .توقع قدرمتند ،نه تنها روابط من با دیگران را شکل
بدهم تا به آنها برسم .این نیازّ ،
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خواهد داد ،بلکه روابط من با خدا را نیز شکل خواهد داد .این دیدگا ِه "من دوستت دارم و نقشۀ فوق
العاده ای برای زندگیت دارم" ،نسبت به روابط می باشد .نقشۀ من برای روابط مان این ا ست که این
رابطه ،نیازهای مرا برآورده کند.
اما در اینجا به پایان منی رسووود .شوووام منی دانید که من این خواسوووته ها را به عنوان نیاز نامگذاری
کرده ام ،و شووام ت ّوقعات مرا برآورده منی کنید .انتظار و ت ّوقع ،به رسعت ما را مأیوس می کند "تو این
کار را نکردی!" .رابطۀ مسووتقیم میان ت ّوقع و یأس ،برای همۀ افرادی که پیش از تعطیالت خانوادگی
به کتابچۀ مکانهای تهریحی مراجعه کرده اند ،آشوووکار اسووووت .وقتیکه بچه های ما کوچک بودند،
ت ّمیم گرفتیم که به دنیای دیزنی برویم .ما با آنها ن ش سته و با دقت به کتابچۀ رنگارنگ با شکوهی
نگاه کردیم که فقط دیزنی می تواند آنرا تهیه کند .با این ت ّور که به یک پارک تهریحی مه ّرح و شاد
می رویم ،به پارک رسیدیم .هیچ کا به ما نگهته بود که قرار ا ست پنجاه و پنج دقیقه منتظر مبانیم
تا بتوانیم سی و سه ثانیه ،سوا ِر یک و سیله شویم ،درحالیکه هوایِ نود و ههت درجۀ فارنهایت را به
همراه  100درصووود رطوبت تحمل می کردیم! رابطۀ مسوووتقیمی میان انتظارات و یأس وجود دارد و
اکرث یأس و ناامیدی های ما در روابط به خاطر این نیسووت که افراد نسووبت به ما خطا کرده اند ،بلکه
به خاطر این است که آنها انتظارات ما را برآورده نکرده اند.
ساا ،یأس ما را به سوی نوعی تنبیه سوق می دهد("چون تو این کار را نکردی ،من  .......خواهم
کرد") ما آزرده و ع ّبانی ه ستیم ،چون افرادی که می گویند دو ستامن دارند ،ن سبت به نیازهای ما
ح ّساس نی ستند .پا ما به شکلهای گوناگونی تالفی می کنیم تا آنها را به خاطر عمل ا شتباه شان
تنبیه کنیم .ما هر کاری می کنیم ،از سکوت گرفته (نوعی قتل بدون خونریزی که می گوید من تو را
منی کُشوووم ،اما به گونه ای رفتار می کنم که انگار وجود نداری) تا اعامل خشوووونت آمیز و آزارهای
ناگوار .من ع ّبانی ه ستم ،چون تو قوانین پاد شاهی مرا شک سته ای .پاد شاهی خدا جابجا شده
اسوووت .انگیز من ،دیگر محبت به خدا و مردم نیسوووت تا از چیزهایی که در زندگیم وجود دارد برای
نشووان دادن این محبت اسووتهاده کنم .بلکه من عاشووقِ یک رسی چیزها هسووتم و از مردم و حتی از
خداوند ا ستهاده می کنم تا آنها را به د ست آورم .قلبم ت سخیر شده ا ست .فعامنه در خدمت خلقت
هستم ،و نتیجۀ آن می تواند هرج و مرج و جنگ و جدال در روابط باشد.
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پاکسازی فروتنانۀ قلب
حل یعقوب چیسوووت؟ نقطۀ عطف این عبارت ،بسووویار جالب اسوووت .شووواید فکر کنید که اولین
راه ّ
پیشنهاد او این خواهد بود که به رساغ افرادی برویم که نسبت به آنها گناه کرده ایم و گناهان خود را
اعرتاف کنیم .اما نقطۀ عطف یعقوب ،اول به صورت عمودی می با شد (با احرتام به خدا) و بعد افقی
(با احرتام به مردم) .اولین دعوت یعقوب از ما این اسوووت" :خودمان را در حضوووور خدا فروتن کنیم".
این یک تقاضووای مسووتقیم برای برخورد با بُت پرسووتی (زنایی روحانی) قلبامن می باشوود .اگر ریشووۀ
م شاجرات ان سانی در زنایی روحانی می با شد ،پا باید با زانو زدن در مقابل خدا ،با توبۀ فروتنانه به
خاطر بُتهایی که جایگزین خدا در قلبامن شده ،تغییر را آغاز کنیم.
همچنین یعقوب از ما می خواهد" :دلهای خود را طاهر سازید" (  .)8 : 4آشتی و احیا در روابطامن،
با پاکسوووازی قلب آغاز می شوووود .خشوووم ناعادمنه ای که تجربه کرده ایم و جنگ و جدالی که اتهاق
افتاده ،نتیجۀ مسووتقیم بُت پرسووتی قلبامن می باشوود .منطق کتاب مقدس واضووح اسووت .شووام منی
توان ید فرمان بزرگ دوم را رعایت کن ید ،مگر اینکه فرمان اول را رعایت کن ید .فقط با زانو زدن در
مقابل خدا و با تسوولیم شوودن در برابر خواسووته های او می توانیم با آرامش و محبت با یکدیگر رفتار
کنیم .هر برنامه ای برای تغییر که این دلیل عمودی را فراموش کند ،نتیجۀ م ّوقتی و داهری خواهد
داشووت .اما فیو و برکت به کسووانی وعده داده شووده که خود را در مقابل خدا فروتن می کنند .این
روش خدا برای تغییر اسووت .همۀ روابط ما ،پایه و اسوواس پرسووتشووی دارد ،که از پرسووتش فعامنه و
خدمت به خالق یا خلقت رسچ شمه می گیرد .م شکالتی که در روابط وجود دارد ،ری شه در م شکالت
پرستشی دارد ،پا توصیۀ یعقوب ،واضح و مشخص است " :از خدا آغاز کنید".
یعقوب یک پنجر مهیدی را به سوی چالشهای قلب فراهم می کند غالطیان  .26 -13 : 5واقعاً ما را
به صحنه می برد و نشان می دهد که چگونه این کشمکش اتهاق می افتد.
"ای برادران ،شام به آزادی فراخوانده شده اید ،اما آزادی خود را فرصتی برای رضای نها م سازید،
بلکه با محبت ،یکدیگر را خدمت کنید .زیرا متام رشیعت در یک حکم خالصوووه می شوووود و آن اینکه
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"همسووووا یه ات را همچون خویش مح بت کن" .ولی اگر به گز یدن و در یدن ی کدیگر ادا مه ده ید،
موادب باشید که به دست یکدیگر از میان نروید.
اما می گویم به روح رفتار کنید که متایالت نها را به جا نخواهید آورد .زیرا متایالت نها برخالف
روح اسووت و متایالت روح برخالف نها و این دو بر ضوود هم اند ،به گونه ای که دیگر منی توانید هر
آنچه را که می خواهید ،به جا آورید .اما اگر از روح هدایت شووووید ،دیگر زیر رشیعت نخواهید بود.
اعامل نها روشن است :بی عهتی ،ناپاکی ،هرزگیت بت پرستی ،جادوگری ،دشمنی ،ستیزه جویی،
رشک ،خشم ،جاه طلبی ،نهاق ،دسته بندی ،حسادت ،مستی ،عیاشی و مانند اینها .چنانکه پیشرت
به شام هشدار دادم ،باز می گویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد.
اما مثر روح ،محبت ،شوووادی ،آرامش ،صووورب ،مهربانی ،نیکویی ،وفاداری ،فروتنی و خویشوووتنداری
است .هیچ رشیعت مخالف اینها نیست .آنان که به مسیح عیسی تعلّق دارند ،نها را با همۀ هوسها
و متایالتش بر صوولیب کشوویده اند .اگر به روح زیسووت می کنیم ،به روح نیز رفتار کنیم .خودپسووند
نباشیم و از به خشم آوردن یکدیگر و حسادت نسبت به هم دست برداریم".
هوسها و خواسته های قدرمتند
این عبارت ،به ادراک ما از چالشوووهای قلب ،بُعدی دیگر می افزاید .منطق پولا نیز مانند یعقوب،
ساده ا ست .او زندگی ما را به دو سبک زندگی ا سا سی تق سیم می کند .زندگی ما ،یا تو سط زیاده
رویهای طبیعت گناهکارمان شوووکل گرفته یا توسوووط محبت فداکارانه .محبت کردن همسوووایۀ خود
همچون خویشنت ،اراد خدا را برای ما خالصه می کند .این درست است ،چون فقط افرادی که اول
خدا را محبت می کنند ،همسووایگان خود را مانند خود محبت خواهند کرد .در آیۀ  ،15پولا فرمان
خود را با هشداری سختگیرانه ادامه می دهد ،که آنچه ما انجام می دهیم و می گوییم ،تهاوت ایجاد
می کند .کلامت و اعامل شام می تواند یک نهر را وسوسه کند .شام می توانید امید یک نهر را نابود
کنید .می توانید کاری انجام بدهید یا چیزی بگویید که ایامن یک نهر را ضعیف کنید .اگر خدا از ما
می خواهد که ابزارهایی برای تغییر باشیم ،پا ما افراد بانهون هستیم ،برای چیزهای خوب یا بد.
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به این عبارت" :متایالت نها(جسم) را به جا نخواهید آورد" (آیۀ  ،)16به طور خات توجه کنید .این
عبارت کوچک به شوووکل پویایی ،جنگ درون ما را نشوووان می دهد .بقیۀ این عبارت ،طبیعت واقعی
خود را نشان می دهد (به آیات  18 – 16نگاه کنید) .پولا به هامن جنگ اشاره می کند که یعقوب
ِ
جنگ میان جسم و روح برای کنرتل قلب.
بیان کرد،
"به جا آوردنِ متایالت نها" چه مههوم دارد؟ وقتی شوووام در چیزی زیاده روی می کنید ،شوووام آنرا
تغذیه می کنید .به هر جایی که شوووام را بکشووواند ،می روید .این در زندگی روزانه به چه شوووکل می
باشد؟ آیۀ  24می گوید" :آنان که به مسیح عیسی تعلّق دارند ،نها را با همۀ هوسها و متایالتش بر
ِ
کلامت "هو سها و متایالت" ،ب سیار مهید ا ست .وقتی شام با یک نهر در
صلیب ک شیده اند ".وجو ِد
یک رشایط خات هستید ،با عواطف و احساسات برانگیزاننده (هوسها) و خواسته ها مورد استقبال
قرار می گیرید .من و شووام هر روزه کشووش قدرمتند احسوواسووات و خواسووته های خود را تجربه می
کنیم.
اجازه بدهید که یک مثال رایج از این واقعه را مطرح کنم ،به خاطر اینکه ما بیشووورتین زمان خود را
ِ
رصف لحظات مهم می کنیم که چیزهایی دربار چالشهای مهمرت زندگی به ما یاد می دهد.
خانواد من ،مرا به عنوان یک شووخص آماده به خدمت منی شووناسووند .درواقع ،من شوودیدا ً به عنوان
یک شووخص نامناسووب برای تعمیرات خانه شووناخته شووده ام ،در اوایل ازدواجم ،کاسووۀ درفشووویی ما
مسدود شد ،بنابراین من لوله ای را که به شکل  Uبود ،و در زی ِر همۀ کاسه های درفشویی دنیا قرار
دارد ،برداشووتم .به این ترتیب متوجه شوودم که این لوله پُر از آب بود .درحالیکه زیر کاسووۀ درفشووویی
دراز کشوویده بودم و لوله را گرفته بودم ،فکر هوشوومندانه ای به نهنم رسووید .کاسووۀ درفشووویی بامی
آب
رسم ا ست .پا بلند می شوم و این آب را در کا سۀ درف شویی خالی می کنم .پا بلند شدم و ِ
لوله را خالی کردم و آب روی صوووورتم ریخت ،چون این لوله در آنجا قرار گرفته بود تا آبی را که در
رس خیا در آنجا دراز ک شیده بودم ،صدای زنم را شنیدم که
د ست من بود جمع کند ،درحالیکه با ِ
به ش ّدت می خندید.
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با چنین مهارتی ،تعجبی ندارد که من از تعمیرات خانه وح شت دارم .اما یک بار ،سی ستمی که برای
محافظت از طوفان به درب خانه وصووول شوووده بود ،به درسوووتی کار منی کرد .ما در یک خانۀ قدیمی
زندگی می کردیم که هیچ چیزی به درسوووتی کار منی کرد .اما این درب را منی شووود نادیده گرفت و
من به لو ال قول دادم که آنرا تعمیر کنم.
ح زود ،با ابزارهایی در دست و توهامت یک متخّص ،به رساغ آن درب شکسته رفتم.
روز شنبه ،صب ِ
کاری که فقط چند دقیقه طول می کشووید ،متام روز مرا مشووغول کرد ،اما این کار را انجام دادم .من
این تکلیف را انجام دادم و این درب کامالً کار می کرد! بقیۀ روز با خوشی حاصل از رضایت شخّی
رفتار می کردم .روز دوشوونبه ،لو ال فراموش کرد که درب تعمیر شووده اسووت ،و یکی از بچه ها درب را
باز گذا شت .وقتی او دید که درب باز ا ست ،مثل همی شه ،در را به ش ّدت کوبید تا ب سته شود ،کاری
کل روز شووونبه
که هر روز به مدت چند ماه انجام می داد .با یک رضبۀ رسیع ،دوباره چیزی را که من ّ
ِ
رصف تعمیرش کرده بودم ،شکست.
را
درحالیکه به سوووی خانه رانندگی می کردم ،مشووتاقانه می خواسووتم به لو ال بگویم" :احسوواس خوبی
منی کنی از اینکه به خانه بیایی و ببینی که این درب با ِ
وزش باد به این طرف و آن طرف منی رود؟"
اما وقتی به سمت ایوان پریدم ،درب را دیدم که دوباره شک سته و مثل همی شه عقب و جلو می رفت.
یک لحظه ،رضایت شخ ّی من به خ شم شدیدی تبدیل شد .باورم منی شد! بعد از این همه کار
سووخت می خواسووتم مقرصو را پیدا کنم ،ابزارهایم را به دسووتهایش بچسووبانم و بگویم" :برای من مهم
نیست که هزار سال طول بکشد .تا زمانیکه این درب را درست نکرده ای ،باید در این ایوان مبانی!"
غالطیان  5در مورد این ا ست که ما بعد از این چه کار می کنیم .در مواجهه با اح سا سات و خوا سته
های قدرمتند ،چه کار می کنیم؟ آیا به عنوان پرسان و دخرتان پادشاه ،در اسارت شخّی عواطف و
ولیم سوولطۀ خواسووته ها و متایالت گناه آلو ِد خود خواهیم
احسوواسووامتان زندگی خواهیم کرد؟ آیا تسو ِ
شد؟ یا به وعده های انجیل می چسبیم و به سوی مسیر کامالً متهاوت پیش می رویم؟
شب دوشنبه ،در آن ایوان ،جنگی در درونم ایجاد شد .آیا قلب من تحت فرمانروایی خداوند و محبت
ِ
خدمت کننده خواهد بود که برای آن فراخوانده شده ام ،یا تحت فرمانروایی هوسهای تحریک کنند
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قدرمتند و خواسووته های جسوومم؟ به فیو خدا ،من تازه این تعالیم را به دیگران داده بودم .در واقع
نسبت به این وسوسه هوشیار بودم که با مسلسل وارد خانه نشوم .شکرگزارم که این افتخار را دارم که
هر روزه با این مطالب رس و کار دارم! من در آن ایوان ایسوووتادم ،به درب نگاه کردم و در حالیکه وار ِد
خانه می شدم ،دعا کردم :من فراموش نخواهم کرد که در مسیح چه کسی هستم.
این عبارت ،نه تنها ماهیت چالشهای قلبی را نشان می دهد ،بلکه انجیل را از عا تئوری مجازی به
زندگی روزانۀ ما می برد .حقیقت این است که اگرچه من عواطف و خواسته های قدرمتندی را تجربه
می کنم ،اما می توانم به خاطر منابع که در مسوویح به من تعلّق دارد" ،نه" بگویم و در مسوویر دیگری
ح جنگجویی در من ساکن است ( آیات  ،)18 – 16که با جسمم در جنگ است .او با
حرکت کنم .رو ِ
قدرت و جالل در قلبم زندگی می کند .من می توانم انتخاب کنم تا به جاییکه او مرا هدایت می
کند ،بروم ،نه به جاییکه هوسوووها و خواسوووته های نهسوووم هدایت می کنند .همچنین من با مسووویح
مّلوب شده ام (آیۀ  .)24وقتیکه مسیح ُمرد ،من ُمردم .وقتیکه مسیح برخاست ،من در یک زندگی
تازه برخاستم .چون من با مسیح در مرگ و رستاخیزش متحد شدم ،سلطۀ گناه بر من شکسته شد.
ولیم فرمانروایی اعضووای بدنم شووویم .در مواجهه با دشووواریها ،می توانم کار درسووت را
دیگر نباید تسو ِ
انجام داده و مطرح کنم.
دو واقعیت
غالطیان  5ما را فرامی خواند تا به دو واقعیت بچسوووبیم .اولین واقعیت ،واقعیت روزانۀ جنگ برای
ِ
جنگ میان پادشاهی خدا "در درون شام" و پادشاهی خلقت .من باید با واقعیت
تسخیر قلب است،
گناهی که در من سووواکن اسوووت و متایل باطنی برای رفنت به رسا ِغ جایگزینهایی برای خدا ،مواجه
شوووم .من فراخوانده شووده ام تا با دورویی و بُت پرسووتی خود مواجه شوووم ،و با این حقیقت که این
جنگ ،مهمرتین مح ّرک درونی تجربۀ انسوووانی می باشووود و در هر لحظه از رنج و برکت ،شووو ّدت می
گیرد .آنچه بر قلبم فرمانروایی می کند ،طرز برخورد من با غمناکرتین و شیرین ترین لحظات زندگیم
را شکل می دهد .اگرچه من به شکل قدرمتندی تحت تأثیر تجربیات و بیولوژی خود هستم ،اما آنچه
بر قلبم فرمانروایی می کند ،تعیین کنند واکنش من نسبت به زندگی خواهد بود.

106

ِ
واقعیت هویتم به عنوان فرزند خدا و
دومین واقعیت باید همزمان به شکل محکمی نگاه داشته شود.
منابع که درنتیجۀ آن در م سیح به من تعلّق می گیرد .پولا رسول متایل دارد که این منابع را به دو
مو ضوع ا سا سی تق سیم کند .اولین مو ضوع ،واقعیت شخص و کا ِر روح القدس می با شد که در ما
ساکن ا ست .رشایط ما ب سیار ناامید کننده بود و برای بخ شش خدا کافی نبود .او باید زیپ ما را باز
می کرد و وار ِد وجود ما می شد ،درغیر این ّورت منی توان ستیم کاری را که او از ما می خواهد انجام
بدهیم .ما دیگر تحت کنرتل جسوووم نیسوووتیم ،بلکه تحت قدرت روح هسوووتیم که روزانه از جانب ما با
جسم می جنگد.
دومین موضوووع ،واقعیت اتحاد ما با مسوویح اسووت .مسوویح بر روی صوولیب ،توانایی بالقو نجات را
خریداری نکرد .نه ،او ا سامی ما را بر روی صلیب قرار داد! مرگ و رستاخیز او مؤثر ا ستت یعنی این
مرگ و رسووتاخیز ،اهداف او را در زندگی هر یک از فرزندانش به تحقق می رسوواند .اتحاد ما با او ،در
مرگ و رستاخیزش ،به این معناست که ما دیگر نباید از خواسته های گناه آلود اطاعت کنیم .ما می
توانیم نه بگوییم و در مسیر دیگری حرکت کنیم.
در ِ
پا کشمکشهای زندگی روزانۀ انسانها ،جنگ وجود دارد .در یک طرف ،خدای حسود قرار دارد،
ِ
فیو حسووود .او تا زمانیکه قلبامن کامالً به او تعلّق نیابد ،آرام منی گیرد .او عهدی را که با
بخشووند
ما بسووته ،انکار نخواهد کرد .از طرف دیگر ،دشوومنِ فریبنده می باشوود که ما را با جذابیتهای خلقت
ِ
ستعد رسگردانی و
وسوسه می کند .او همۀ ضعههای ما را به خوبی می شنا سد .او می داند که ما م
جایگزین کردنِ خدا با چیزهای دیگر هستیم .او دروغها را در گوش ما زمزمه می کند ،اینکه می توان
بدون خدا ،زندگی و حیات داشووت .وقتی ما باور می کنیم که این مخلوقات به ما حیات و زندگی می
بخ شند ،در این ّورت د شمن ،ما را ا سیر می سازد .غالباً بدون آگاهی از بُت پرستی خود ،به دنبال
خلقت بوده و آنرا خدمت خواهیم کرد .ما به خاطر هرج و مرج حا صل از این کار و م شاجرات ،مردم و
رشایط را مقرص می دانیم ،درحالیکه اینها واقعاً مثر بُت پرستی خودمان می باشند.
درحالیکه به ِ
امید اتحاد خود با مسووویح چسوووبیده ایم ،باید با فروتنی باذیریم که گناهکاریم .ما به
سادگی رنج منی ک شیمت بلکه به عنوان گناهکارانی رنج می ک شیم که گرایش شدیدی به جایگزین
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کردنِ خدا داریم .به عنوان ایامندار ،فقط به عنوان گناهکار رنج منی کشووویم ،بلکه به عنوان افرادی
که با م سیح متحد شده ایم و بنابراین دیگر تحت سلطۀ گناه زندگی منی کنیم .ما این دو واقعیت را
وار ِد اوقات پُر برکت خود نیز می کنیم .چسبیدن به هر دو حقیقت ،تنها را ِه جنگیدن با قلب خودمان
می باشد ،و تنها را ِه اینکه می توانیم بخشی از کاری باشیم که خدا در زندگی ما و دیگران انجام می
دهد.
این دورمنایی نسوووبت به زندگی می باشووود که فقط افرادی که به کالم خدا ایامن دارند ،آنرا خواهند
پذیرفت .این اصلِ خدمت شخص بر اساس کتاب مقدس می باشد .چیزی فراتر از فهرست مطالبی
حل مشوووکالت می باشووود ،چیزی بیش از یک مجموعه از اخالقیات در مورد چگونگی
در مورد قواعد ّ
زندگی ،بیش از یک همدردی یا مح ّرک مالقاتهای درمانی می باشد .خدمت شخص بر اساس کتاب
مقدس ،ریشه در داستان یک جنگ و یک پادشاه نجات دهنده دارد .درحالیکه ما داستانهای خود را
ِ
بزرگ شهقت و محبت مسیح قرار می دهیم ،متوجه خواهیم شد که چه کسی هستیم
در این داستان
و مطابق آنچه که برای ما در نظر گرفته شده ،زندگی خواهیم کرد.
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۶
پیروی از مشاو ِر فوق العاده
من یک کشووویش جوان و عاشوووقِ موعظه کردن بودم .برای تهیۀ موعظاتم سوووخت تالش می کردم و
سووامنه یک ِرسی موعظات خود را تنظیم می کردم .از یک ههته قبل ،هر پیغامی را آماده می کردم و
ر وس مطالب خالقانه ای را برای حامیت از نکات کلیدی تنظیم می کردم .پوشۀ موعظاتم را همه جا
با خود حمل می کردم تا هر زمانی که الهام می گیرم ،تو ضیحاتی را ا ضافه یا حذف کنم .هر موعظه
ای را برای خودم موعظه می کردم تا کامالً آنرا حهظ می شوودم و از بامی منرب فقط به خالصووه ای از
ر وس مطالب نیاز داشتم .سعی می کردم که با شور و اشتیاق موعظه کنم که با محتویات پیغامم در
هامهنگی باشد .مطمنئ بودم که جامعت ما هر ههته به خوبی با غذای روحانی من تغذیه می شد.
یک روز ،یکی از اع ضای جامعت ،از من خوا ست که یک قرار مالقات خ ّو صی با او دا شته با شم.
بسووویار هیجان زده بودم! مطمنئ بودم که موعظه ام "پیت" را ملزم کرده تا در مورد چیزهایی که خدا
در قلبش گذا شته ،با من صحبت کند .اما وقتیکه با هم ن ش ستیم ،پیت گهت" :می دانم که احتاممً
فکر می کنی که من اینجا هسوووتم تا در مورد خودم صوووحبت کنم ،اما من اینجا هسوووتم تا در مورد
موعظه های تو صحبت کنم .تو ما را می کُ شی .اول فکر کردم که فقط من این اح ساس را دارم ،اما
می دانم که افراد بسیاری همین احساس را دارند .تو ما را دیوانه می کنی ،برای همین به اینجا آمدم
تا مستقیامً با تو صحبت کنم ".من پرسیدم" :آیا محتویات موعظه یا طریقۀ انتقا ِل آن ،شام را ناراحت
حل دارم ".او یک ِرسی
می کند؟" او گهت" :همه چیز با هم ما را ناراحت می کند ،اما من یک راه ّ
نوار کاست به من داد که موعظه های یک واعظ معروف بود" .فقط به اینها گوش کن و کاری را انجام
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بده که او انجام می دهد ،تا زمانیکه متوجه شووووی که چگونه یک موعظۀ خوب و با کیهیت ارا ه
دهی ".من با ناراحتی شدید به خانه رفتم.
می دانسوووتم که این مکاوه ،مرا تحت تأثیر قرار داده ،اما متوجه نشووودم که چقدر تحت تأثیر قرار
گرفته ام ،تا اینکه یک شنبه بعد برای موعظه آماده شدم .همه ،به غیر از پیت ،به شکل طبیعی به من
رس او به انداز یک بالون می باشووود! به هر طرف که نگاه می
نگاه می کردند .به نظر می رسوووید که ِ
کردم ،به نظر می ر سید که عدم تأیید او را می بینم .در طول موعظه لکنت پیدا کردم و گیر کردم ،به
طوریکه وقتی موعظه به پایان رسید ،احساس راحتی کردم.
یکشنبۀ بعد به همین شکل بود .احساس کردم که انگار ،فقط پیت و من در اتاق هستیم .ههتۀ سوم،
مّووو ّمم بودم که کاری کنم تا پیت ،موعظه ام را تأیید کند .اگرچه کامالً متوجه این موضووووع نبودم،
سعی کردم که موعظه ام را مطابق عالقۀ او تغییر بدهم .اما اینها موعظات من نبود و به خوبی جاری
منی شد.
حدو ِد دو ماه این ماجرا ادامه داشوووت ،تا اینکه بامخره ،پیرترین خامنی که در جامعت ما بود ،بعد از
جل سه به رساغم آمد .او گهت که می خواهد در مورد موعظاتم با من صحبت کند .با خود فکر کردم:
آه ،نه ،تو دیگر نه! او با انگ شت به من ا شاره کرد و گهت" :پُل ،منی دانم که چه اتهاق برای تو افتاده
یا چه کسی به تو چیزی گهته ،اما تو آزادی خود را در موعظه از دست داده ای .احتاممً از روی ترس
یا نیاز به خشووونودی دیگران موعظه می کنی ،به هرحال ،یک مشوووکل وجود دارد .باید فردا از خواب
برخیزی و آنچه را که خدا به تو داده ،موعظه کنی .و آنرا با جرأت موعظه کنی ،درغیر اینّوووورت همۀ
ما دچار مشکل می شویم!" با بیان این حرف ،او بیرون رفت.
من در آنجا ایستادم ،می دانستم که او کامالً درست می گهت .من از خدمت به خدا دست کشیده و
برای خ شنودی پیت موعظه می کردم .من موفقیت هر تال شی را با عکا العمل یک ان سان ارزیابی
می کردم و اسیر و برده و تلخ شده بودم.
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پس شام می خواهید که ابزاری برای ایجاد تغییر باشید؟
همۀ ما پیت هایی در زندگی خود داریم ،افرادی که به مرزهای زندگی راحتامن حمله می کنند .همۀ
ِ
دعوت
ما در خدمت با چیزهایی مواجه شووده ایم که پیش رویامن منهجر شووده اسووت .همۀ ما میان
خدا و ترس از انسوووان ،میان شوووهقت و خشوووم ،میان محبت و تلخی گیر کرده ایم .با فرض بر اینکه
خرابکاری گناهکارا ن ،به گناهکاران کمک می کند ،همۀ ما نیاز به یک الگو داریم .و به عنوان قوم
خدا ،نباید بلغزیم .ما الگوی مشوواور فوق العاده را داریم .در حالیکه می خواهیم در کار خدا سووهمی
داشته باشیم ،این فّل به الگوی خدا و مههوم آن برای ما می پردازد.
ابزاری برای ایجاد تغییر در قلب ،به این معناسوووت که از الگوی مسووویح پیروی کنیم و بر قلب مترکز
کنیم از قلب خودتان رشوع کنید .حمالت و انتقادهای پیت ،مرا با ترس از انسان پُر کرده بود و باعث
شوووده بود که عهد اولیۀ خود را با خدا فراموش کنم .این مشوووکالت قلب ،دانش و مهارت مرا واژگون
کرد ،آنها را بی تأثیر کرد .این یک تّووویر زنده اسووت که نشووان می دهد که چگونه قلب من ،واکنش
مرا نسبت به فرصتهایی که خدا برای خدمت فراهم می کند ،شکل می دهد .پولا ،آنرا به این شکل
به تیموتا وس گهت" :به دقّت ،مراقب شووویو زندگی و تعلیم خود باش .در آنها پایداری کن ،که اگر
چنین کنی خویشنت و شنوندگانت را نجات خواهی داد( ".اول تیموتا وس )16 : 4
آغاز کردن از قلب خود به این معنا ست که خواندگی و دعوت خدا را درک کنید و ت سلیم او شوید ،و
این عمل ،زندگی و روابط شام را شکل خواهد داد .خدا ما را به چیزی کمرت از مج ّسم کردن م سیح
به دیگران فرا نخوانده اسوووت .من باید در کالم ریشوووه بدوانم و برای رسووواندن کالم زنده -مسووویح به
گمشوودگان ،نابینایان و افرادی که در کشوومکش هسووتند ،غیرت داشووته باشووم .من و شووام فراخوانده
شده ایم تا به هویت مسیح و کاری که برای انجامش آمده بود ،جسم و خون ببخشیم.
(تجسم) را درک کنید
برای درک خواندگی خود ،باید جسم پوشیدن
ّ
تجسووم را یک رویداد می دانیم -لحظه ای که مسوویح به زمین آمد ،بدن انسووانی پوشووید و به
اکرث ما ّ
عنوان یک انسان زندگی کرد .با وجود اینکه تجسم ،مرکز همۀ باورها و اعتقادات ماست ،اما من فکر
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تجسوووم ،یک دسوووتور کار و
منی کنم که ما کامالً آنرا درک کرده ایم .ما درک منی کنیم که واقعۀ ّ
رص دسووتور کار و خواندگی ،به ما کمک می کند تا ماهیت خدمت
خواندگی نیز می باشوود .درک عنا ِ
شخّی و اهمیت رشوع آن از قلب خود را درک کنیم.
هیچ کا به انداز یوحنا ،لحظۀ فوق العاده و تاریخی ت ّولد مسیح به عنوان یک نوزاد را در این دنیای
سقوط کرده به تّویر منی کشد .دو بیانیۀ مخترص یوحنا بسیار مهید است" :و کالم ،انسان شد و در
میان ما مسکن گزید .ما بر جالل او نگریستیم ،جاللی شایستۀ آن پرس یگانه که از جانب پدر آمد ،پر
از فیو و راسووتی ...هیچ کا هرگز خدا را ندیده اسووت .اما آن پرسوو یگانه که در آغوش پدر اسووت،
هامن او را شناسانید".

( یوحنا )18 ، 14 : 1

ِ
تجسم این است
کالم مخترص یوحنا ،شاملِ یک مشاهده به همراه مهاهیم قدرمتند می باشد.
قدرت ّ
که حضور و جالل خدا را قابل مشاهده می کند .مسیح با جسم و خون پوشیدن ،خدای نادیدنی را
شووناسووانید .چرا نور باید بر زمین بدرخشوود؟ چون مردم در تاریکی راه می روند .چرا خدا باید آشووکار
شود؟ چون مردم او را منی بینند .م سیح با آمدن به زمین ،برای قوم خود ُمرد ،همچنین به چ شامنی
که به مدت طومنی نابینا بودند ،بینایی بخشید.
ِ
تجسم ،به مشکل اشاره می کند که بسیار جامع ،عمیق ،کامالً انسانی می باشد که تقریباً
تشخیص
آن برای ما غیرممکن اسووت .مشووکل این اسووت که ما منی توانیم خدا را ببینیم .بخش از مشووکل این
اسووت که خدا ،روح اسووت ،پا ما منی توانیم از نظر جسووامنی او را ببینیم .بخش دیگر مشووکل این
اسووت که گناه ما ،ما را از نظر اخالقی برای دیدنِ خدا ،نامناسووب می سووازد .ما در نابینایی روحانی
ِ
قدرت او را که دامئاً
خود ،به عنوان افراد گناهکار ،خدا را منی بینیم ،به خاطر اینکه جال ِل فیو و
در ما ،در اطراف ما و از طریق ما عمل می کند ،تشخیص منی دهیم.
با اینحال نور در تاریکی ما می تابد .خدا با فرسووتادن پرس و یگانۀ خود به زمین ،به نابینایی ما اشوواره
می کند .با دیدنِ او ،پدر را می بینید .اگر او را بشناسید ،پدر را می شناسید .عهدعتیق ،زمانهایی را
گزارش می دهد که خدا ،خودش را به چ شم ان سانها منایان ساخت ،اما دهور م سیح ،اوج این واقعه
می باشد.
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نهایت کالم اینکه :م شکل این نی ست که خدا اینجا نی ست یا غیرفعال ا ستت م شکل این ا ست که ما
او را منی بینیم .دیدگاه که ما ن سبت به زندگی داریم ،غالباً به شکل تأ سف باری بی خدا می با شد.
حی و حارض را از دسووووت می دهیم .وقتی این
ما تنها چیزی را که ارزش دیدن دارد ،جالل خدای ّ
اتهاق می افتد ،زندگی ما بر پایۀ جالل خدا بنا منی شود ،پایه ای که قرار بود به زندگی ما نقطۀ آغاز
و مقّووودی بدهد ،دلیل برای بیدار شووودن از خواب و ق ّوتی برای ادامه دادن .قرار بود که همۀ جنبه
های ه ستی من با جالل خدا پُر شود .همۀ افکارم ،ت ّمیامتم ،حرفهایم ،باید با ت ّدیق فروتنانه از
حق که او بر زندگیم دارد ،انجام می شد .من خلق شده بودم تا برای جالل او زندگی کنم.
ّ
چنانکه مشوواهده کردیم ،زندگی هر انسووانی به دنبال نوع جالل می باشوود .اگر به دنبا ِل جالل خدا
نباشد ،به دنبا ِل نوع جالل زمینی و کانب خواهد بود .ممکن است پول و متعلّقات باشد یا پذیرش و
احرتام .ممکن است انجام کار بزرگ و موفقیت باشد یا مهارت فکری و توانایی ادراک فلسهی .شاید
قدرت کنرتل کردنِ افراد با شد ،توجه یک عد خات یا ا ستاندارد خات برای زندگی .ری شۀ ب سیاری
از دشواریها و بدبختیها ،به خاطر پیگیری جالل اشتباه می باشد.
ِ
بخش این کشوومکش می پردازد ،چون انسووانها را با چیزی مواجه می کند
تجسووم ،دقیقاً به مهمرتین
که می تواند تهاوت پایدار ایجاد کند ،جالل خدا .مکاشووهۀ خدا در جالل مهیبش ،تنها چیزی اسووت
که خأل کاملِ جاللهای دیگری را که به دنبالش ه ستیم ،ن شان می دهد .اگر به این طریق تج سم را
درک کنید ،تا این مرحله ،چیزهای زیادی را در مورد خواندگی خود آموخته اید .خدمت شخص فقط
در مورد مواجه کردن مردم با قواعد ،الهیات یا راه حلّها نیست .بلکه مردم را با خدایی مواجه می کند
حق می تواند بر زندگی ما ادعایی دا شته
که در فیو و را ستی ،فعال و پُرجالل ا ست ،خدایی که به ّ
باشد .فقط وقتی قلبامن با این جالل تبدیل می شود ،قواعد کتاب مقدس برای ما معنا و مههوم می
یابد.
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فیض و راستی
یوحنا فقط هدف تجسووم را توصوویف منی کند ،بلکه خّوووصوویات آنرا نیز مطرح می کند .او می گوید
که جالل بر زمین آشووکار شوود ،پُر از " فیو و راسووتی" بود .عیسووی ازدواج نهایی فیو و راسووتی را
مجسم کرد .ما در حیات ،مرگ و رستاخیز او ،فیو خدا را درک می کنیم .خدا پرس خود را به عنوان
ّ
آدم دوم فرسووتاد تا با هر نوع وسوووسووه ای در دنیایی سووقوط کرده مواجه شووود .او این کار را کرد تا
ِ
ِ
درخواست خدا برای زندگی را اجابت کند .او با اشتیاق ،خودش
رشیعت را از جانب ما رعایت کند ،تا
را به عنوان بر قربانی کامل تقدیم کرد تا جزای گناه کامالً پرداخته شووود .او از قرب برخاسووت ،حیات
تازه را برای همۀ افرادی که به او ایامن دارند ،خریداری کرد.
به خاطر اینکه شووخّوویت مرکزی داسووتان بزرگ کتاب مقدس ،مسوویح اسووت ،موضوووع مرکزی این
دا ستان ،فیو ا ست .این مو ضوع باید مو ضوع مرکزی خدمت شخ ّی ما ،م شاور کتاب مقدس و
شاگردی ما نیز باشد .ما مردم را به سوی خدایی هدایت می کنیم که نه فقط برای زندگیشان اهداف
تعیین می کند ،بلکه به آنها توانایی می بخشوود تا کارهایی را انجام دهند که پیش از این هرگز انجام
نداده بودند .آنچه که از فیو او حاصل می شود ،آشتی ،احیا  ،ترمیم و آرامش است .غیرممکن بودنِ
تبدیل گناهکاران به افراد دیندار ،از طریق فیو خدا ،به یک ام ِر ممکن تبدیل می شود.
با فیو او ،والدین می توانند با محبت صوووبورانه و بردباری ،به مسووووا ل نوجوانهای رسکش خود
باردازند .با فیو او ،یک زن می تواند خاطرات تلخ خود را کنار بگذارد و شوهرش را کامالً ببخشد .با
فیو او ،مردم می توانند از زندانهای افرسدگی ،نگرانی و فشار خارج شوند و در آزادی پُر امید زندگی
کنند .با فیو او ،افرادی که اسی ِر شهوت ،طمع ،ترس یا انتقام هستند می توانند در خلوت و دلیری
ایامن زندگی کنند.
خدمت شوووخص بر اسووواس کتاب مقدس نباید به یک ِرسی قواعد برای زندگی تبدیل شوووود .مترکز
اصووولی آن ،بر روی نجات دهنده می باشووود که مردم را از قدرت گناه نجات می بخشووود و به شوووکلی
پیمووونده ،حضووور آنرا در زندگیشووان از بین می برد .ما فقط منایندگان این فیو هسووتیم .هدف ما
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این اسوووت که به مردم کمک کنیم تا آنرا درک کنند و درحالیکه منتظر بازگشوووت نجات دهند خود
هستند ،به جایی بروند که این فیو هدایت می کند.
جالل که در جسم پوشیدنِ مسیح آشکار شد ،پُر از حقیقت و راستی بود .این دومین موضوع بزرگ
داستان کتاب مقدس می باشد .گناه ،نه تنها ما را طغیانگران بیچاره و بُت پرست می سازد ،بلکه ما
را به یک احمق تبدیل می کند .ما متایل می یابیم تا عاشوووقِ دروغها شوووویم ،خود را فریب دهیم،
ِ
پذیرش حیله ها و وسوووسووه های دشوومن
قویرتین ایامندا ِر بحثهای خالی خودمان شووویم .ما مسووتعد
هستیم .برای چیزی زندگی می کنیم که در حال نابودی می باشد و آنچه را که تا ابد باقی می ماند،
نادیده می گیریم .متایل داریم که مخهی کنیم ،نادیده بگیریم ،یا نسوووبت به گناه خود کور باشووویم،
درحالیکه با وسوووواس شووودید بر گناهان دیگران مترکز کرده ایم .با نقل قول از امثال " : ،12 : 14
پیش روی انسووان راهی هسووت که در نظرش درسووت می مناید ،اما در آخر به مرگ می انجامد ".اگر
فیو به نتایج اخالقی سووقوط اشوواره می کند (رسکشووی و ناتوانی خودمان) ،پا حقیقت به تأثیرات
منطقی سقوط ،تأثیر گناه بر طرز فکر ما از زندگی و تهسیر آن اشاره می کند.
ِ
هدف خدا برای طرز فکر و زندگی
در مسوویح ،حقیقت خدا جسووم می پوشوود .عیسووی ،تهسووی ِر نهایی
مردم می باشوود .او در این زندگی و تعالیم ،حامقت ما را با حکمت حقیقی مواجه می کند .او ما را به
روشی از زندگی دعوت می کند که برخالف م سیری می با شد که غرایو گناه آلودمان ،ما را هدایت
می کنند .چه ک سی به طور طبیعی انتخاب می کند که برای چیزی زندگی کند که دیده منی شودت
به ک سی که با شام بدرفتاری کرده ،خوبی کندت یا ایامن دا شته با شد که دادن ،فرخنده تر از گرفنت
می با شد؟ به خاطر اینکه این چیزها به نظر ما ا سا سی و متناقو می با شند ،ن شاندهند این ا ست
که چقدر از حقیقت دور شوووده ایم .خدمت شوووخص باید به مردم حقیقتی را بدهد که طرز فکرهای
قدیمی آنها را در مورد خودشوووان ،روابط ،رشایط ،رنجها و خدا نابود کند .کار احمقانه ای که مردم
انجام می دهند ،ریشه در دیدگاه آنها نسبت به دنیا دارد که با حامقت پوشانیده شده است .مشکل
ما فقط رفتار اشتباه و نتایج آن نیست ،بلکه افکاری است که این چیزها را تولید می کند.
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ما روش کامالً جدیدی را به مردم ارا ه می دهیم تا به زندگی خود معنا و مههوم ببخشوووند دیدگاهی
ن سبت به دنیا که در آن خدا در مرکز می با شد ،جاییکه چیزهای نادیدنی ،بی شرتین ارزش را دارند و
ابدیت ،به زمان حال معنا می بخشووود .با رویارویی مردم با حقیقت ،آنها را با مسووویح روبرو می کنیم.
این یک امر اساسی می باشد ،چون می گوید که حقیقت ،در ابتدایی ترین شکل خود ،یک سیستم،
الهیات ،یا فلسهه نیست .بلکه یک شخص است که نامش ،عیسی است .زندگی در دینداری به این
معناسوووت که به او اعتامد کنیم ،از او پیروی کنیم و مانند او زندگی کنیم .خدمت شوووخص ،نخهای
فیو و راسووتی را در هر بخشووی از زندگی شووخص می بافد .به این ترتیب ،این امر حقیقتاً مربوط به
تجسم می باشد ،چون فیو و راستی همیشه مردم را به سوی مسیح هدایت می کند.
یک دستور کا ِر تازه
تجسم ،فقط یک رویداد نیستت بلکه یک دستور کار است ،یک ِرسی نقشه ها را برای رسیدن به یک
هدف تنظیم می کند .دسووتور کا ِر خدا این اسووت که کلیسووا یک جامعت تجسووم یافته بر روی زمین
باشد ،تا حضور ما ،فیو و جالل مملو از حقیقت او را آشکار کند.
مسووویح ،دقیقاً پیش از دسوووتگیریش ،برای شووواگردانش و افرادی که در نتیجۀ خدمت آنها (همۀ ما)
ایامن می آوردند ،دعا کرد .در ِ
وسط دعا ،عیسی می گوید:
" درخواست من تنها برای آنها نیست ،بلکه همچنین برای کسانی است که به واسطۀ پیام آنها به من
ایامن خواهند آورد ،تا همه یک با شند،هامن گونه که تو ای پدر در من ه ستی و من در تو.چنان کن
که آنها نیز در ما باشند،تا جهان ایامن آورد که تو مرا فرستاده ای .و من جالل را که به من بخشیدی،
بدیشووان بخشوویدم تا یک گردند ،چنانکه ما یک هسووتیمت من در آنان و تو در من .چنان کن که آنان
نیز کامالً یکی گردند تا جهان بداند که تو مرا فرستاده ای ،و ایشان را هامن گونه دوست داشتی که
مرا دوست داشتی(.یوحنا )23 – 20 : 17
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این دعای قابل توجهی برای اتحاد می باشوود که فقط با تثلیث قابل مقایسووه می باشوود .عیسووی دعا
می کند که پیروانش با چنین محبت عمیقی شناخته شوند تا جامعت ایامنداران به انداز اتحاد او با
پدر ،متحد باشووند .دعای او ،هدف این اتحاد را نیز آشووکار می کند .روابط میان جامعت ایامنداران،
باید شخص و کار م سیح را به دنیایی نادر ن شان بدهد .این اتحاد ،هدف بزرگرت از دو ستیهای لذت
بخش دارد .هدف این است که دنیا مسیح را ببیند و بشناسد.
مسوویح ،میله ها را بام می برد! ما فراخوانده شووده ایم تا به کیهیتی از اتحاد دسووت یابیم که فقط با
رابطۀ او با پدر قابل مقایسه می باشد .پیش از اینکه دلرسد شوید ،به مسیح و شاگردانش فکر کنید.
در یک طرف اتاق ،متی ،خراجگیر می باشوووود ،یک یهودی که مالیات رومی را از قوم خودش می
گرفت .خراجگیران به عنوان افراد طردشده و طرفدار رومیان ،خوار شمرده می شدند.
در طرف دیگ ِر اتاق ،شمعون غیور نشسته بود .غیوران ،در آن زمان ،افراط گرایان محافظه کار بودند،
بی شرت شبیه به جنگجویان غیرنظامی خواهان ا صالحات ا سا سی و تروری ستهای دنیایی ما .غیوران
معتقد بودند که حکومت رومی فقط با خشووونت رسنگون می شووود و آماد انجام این کار بودند .هیچ
کا به انداز غیوران ،از خراجگیران متنهر نبود.
هدف مسیح برای متی و شمعون این بود که رابطۀ آنها چنین اتحاد و محبت فوق العاده ای را نشان
دهد تا توجه دنیایی اطراف را جلب کند و با این کار ،مسیح را ببینند .آیا این کامالً غیرواقعی به نظر
می رسد؟ آیا کافی نیست که شمعون و متی ،در یک اتاق بدون وقوع هیچ انهجاری نشسته اند؟ این
برای مسوویح کافی نیسووت .دعای مسوویح به ما می گوید که او چیزی را که برای قومش مزم اسووت،
فراهم کرده تا حقیقتاً یکی شووووند .او در دعای خود بیانیه ای را در مورد حقیقت نجات بخش مطرح
می کند .می گوید" :پدر ،من جالل را که به من بخ شیدی ،بدیشان بخشیدم تا یکی گردند ،چنانکه
ما یک هستیم" (آیۀ  .)22آیا انعکاس صدای یوحنا  1را در این کلامت می شنوید؟ عیسی می گوید:
"پدر ،آیا جالل را که من بر روی زمین با جسووم و خون پوشوویدن آشووکار کردم ،به یاد می آوری؟ من
هامن جالل را به فرزندانت دادم تا آنها بتوانند به نشان دادن آن جالل بر روی زمین ادامه بدهند".
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د ستور کار خدا ،دریافت جالل و دادنِ جالل می با شد تا جالل به تج ّسم بر روی زمین ادامه بدهد.
تجسوم این باشوود که آنرا به عنوان یک رویداد دنباله دار ببینیم:
شوواید بهرتین راه برای تهکر در مورد ّ
خدا دیگر در حضووور جسووامنی مسوویح شووناخته منی شووود ،بلکه در جالل کارش از طریق قومش،
تجسم را زندگی می کنیم.
درحالیکه ما این ّ
تجسم به ما کمک می کند تا هدف و خّوصیت خدمت شخص را درک کنیم .مردم با دیدنِ مسیح
به طریق های تازه ،تغییر می کنند ،طریق هایی که ورشکستگی دستور کار خودشان و پوچی جالل
هایی را که به دنبالش هستند ،آشکار می کند .مهمرتین مالقات آنها ،مالقات با مشاور نیست ،بلکه
مالقات با مسوویح اسووت .ما در آنجا حضووور داریم تا این مالقات را تنظیم کنیم .وقتیکه آنها مسوویح را
می بینند و به پوچی راه های خود پی می برند ،امیدوار می شووووند که مسوووا ل می تواند تغییر کند.
خدا جالل خود را در ما قرار داده تا زندگی و خدمت ما ،او را در زمین آشوووکار کند .به این طریق،
تجسم برای ما ،دستور کاری برای زندگی می باشد.
یک خواندگی متمرکز
تجسم ،یک دعوت و خواندگی نیز می باشد .پولا در دوم قرنتیان  ،2 : 6 – 14 : 5این خواندگی را
برای ما تعریف می کند.
" زیرا محبت مسووویح بر ما حکمهرماسوووت ،چون یقین داریم که یک تن به خاطر همه مرد ،پا همه
مردند .و به خاطر همه مرد تا زندگان دیگر نه برای خود ،بلکه برای آن کا زیسووووت کنند که به
خاطرشان مرد و برخاست.
بنابراین ،از این پا دربار هیچ کا با معیارهای بمووی قضوواوت منی کنیم ،و هرچند پیشوورت دربار
مسیح این گونه قضاوت می کردیم ،اکنون دیگر چنین نیست .پا اگر کسی در مسیح باشد ،خلقت
تازه اسووت .چیزهای کهنه درگذشووتت هان ،همه چیز تازه شووده اسووت! اینها همه از خداسووت که به
وا سطۀ م سیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سارده ا ست .به دیگر سخن ،خدا در
مسیح جهان را با خود آشتی می داد و گناهان مردم را به حسابشان منی گذاشت ،و پیام آشتی را به
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ما سارد .پا سهیران مسیح هستیم ،به گونه ای که خدا از زبان ما ،شام را به آشتی می خوانَد .ما از
جانب مسیح از شام استدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید .او کسی را که گناه را نشناخت ،در راه
ما گناه ساخت ،تا ما در وی پارساییِ خدا شویم.
در مقام همکاران خدا ،از شوووام اسوووتدعا داریم که فیو خدا را بیهوده نیافته باشوووید .زیرا خدا می
گوید " :در زمان لطف خود ،تو را اجابت کردم و در روز نجات ،یاری ات دادم".
هان ،اکنون زمان لطف خداستت هان ،امروز روز نجات است".
ما باید چه کار کنیم تا بخش از کار خدا در زندگی دیگران باشوویم؟ پولا از کلمۀ سووهیران اسووتهاده
ِ
اساس تجسم را توصیف کند.
می کند تا مههوم زندگی بر
ِ
هدف نشووان
کا ِر سووهیر این اسووت که منایند یک چیز یا یک شووخص باشوود .حرفها و اعاملش باید با
دادنِ رهربی باشد که از نظر جسامنی در آنجا حضور ندارد .خواندگی او ،محدود به چهل ساعت کار
در ههته برای رویدادهای خات کشوووور یا برای بحرانهای بین اوللی نیسوووت .او همیشوووه منایند
پادشوواه اسووت .در هر جایی که باشوود و هر کاری که انجام بدهد ،در جایگاه پادشوواه می ایسووتد (یا
ِ
دولت کشووورش) .روابط او ،عمدتاً برای شووادی خود منی باشوود .او تّوومیم می گیرد تا به مکانهایی
برود یا کارهایی را انجام بدهد ،چون این چیزها به او کمک می کنند که با امانتداری ،پادشوووواه را
تجسم است .اعامل ،شخّیت و کلامت او ،پادشاه را نشان می
نشان بدهد .بنابراین کار یک سهیرّ ،
دهد که حضور ندارد.
پولا می گوید که خدا ،همۀ ما را فراخوانده که به عنوان سوووهیران او عمل کنیم .زندگی ما به
خودمان تعلّق ندارد تا رضووایت خاطر ما را جلب کند .مشووکل اصوولی این اسووت که" :من چگونه می
توانم به بهرتین شکل ،پادشاه را در این مکان ،به این شخص خات نشان بدهم؟" این یک خواندگی
نیمه وقت نیسووتت این یک سووبک زندگی اسووت .وقتی یک سووهیر ،مسووئولیتهای خود را برعهده می
گیرد ،زندگیش دیگر به خودش تعلق ندارد .همۀ حرفها و اعاملش ،به خاطر پادشووواه که منایان می
سازد ،اهمیت دارد .هر چیزی کمرت از این ،توهین آ شکار به پاد شاه و انکا ِر خواندگی خود به عنوان
سهیر می باشد.
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خدا در ازدواجتان ،شووام را به سوووی چه چیزی فرامی خواند؟ اینکه یک سووهیر باشووید .خدا به عنوان
والدین ،شام را به سوی چه چیزی فرامی خواند؟ اینکه یک سهیر باشید .خدا ،در ارتباط با دوستان
محل کار و
و همسایگانتان ،شام را به سوی چه چیزی فرامی خواند؟ اینکه یک سهیر باشید .خدا در ّ
در اوقات فراغت ،شام را به سوی چه چیزی فرامی خواند؟ اینکه یک سهیر باشید .ما ،اهداف خدا را
به افرادی که او در زندگی ما قرار می دهد ،نشوووان می دهیم .این ،بسووویار گسووورتده تر از تع ّهد به
خدمت ر سمی می با شد ،که بخش از برنامۀ ما را در بر می گیرد .این ت ّدیق می کند که زندگی ما
به پادشاه تعلّق دارد.
اما اینجا ،هامن جایی ا ست که ما دچار م شکل می شویم .ما واقعاً منی خواهیم که به عنوان سهیر
زندگی کنیم .ما ترجیح می دهیم که به عنوان پادشووواهان کوچک زندگی کنیم .ما می دانیم که چه
چیزهایی را دوست داریم و می خواهیم در کنا ِر چه افرادی باشیم .می دانیم که چه نوع خانه ای می
خواهیم و چه ما شینی می خواهیم .حتی بدون اینکه متوجۀ این مو ضوع شویم ،به رسعت در سبک
زندگیِ "خواسووو تۀ من ،اراد من ،و طریقِ من" سوووقوط می کنیم ،جاییکه حرفها و کارهایامن ،از
خواهشهای دوان رسچشمه می گیرند .اگر صادق باشیم ،باید اعرتاف کنیم که دعای اصلی قلب ما
این است" :پادشاه من بیاید".
ازدواج را تّوو ّور کنید که در آن ،دو پادشوواه کوچک باید زمان و مکان خود را با هم قسوومت کنند .در
ِ
ِ
اساس خواسته ها و انتظارات خود عمل می کنند .خواستۀ واقعی آنها،
پا این عهدها ،هر دو نهر بر
ِ
طرف مقابل ،آنها را خو شحال کند و تا زمانیکه او این کار را می کند ،آنها در تع ّهد خود
این ا ست که
در این ازدواج باقی می مانند .حال ،تّوو ّور کنید که چگونه این پادشوواهان کوچک به عنوان والدین
عمل می کنند .خواسوووتۀ واقعی آنها ،بچه هایی می باشووود که از قبل تقدیا شوووده اند و به عنوان
والدینِ خود ،عمل می کنند .برای آنها ،خدمت و فداکاری روزانه به عنوان والدین دیندار و الهی،
یک تکلیف بسیار بزرگ می باشد .به همین دلیل است که مسیح گهت ،برای اینکه شاگرد او شویم،
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باید در خود مبیریم .هیچ کا منی تواند به دو ارباب خدمت کند .سووهیران باید در پادشوواهی خود
مبیرند تا بتوانند به شکل صحیحی تنها پادشاه حقیقی را منایان سازند.
به آسووانی می توان در پادشوواهیِ " ،اراد من کرده شووود" لغزید .من در سووال ،حدودا ً چهل تا چهل و
غروب روز شوونبه
پنج مرتبه در تعطیالت آخر ههته سووهر می کنم .معمومً صووبح جمعه پرواز می کنم و
ِ
تختخواب خودم
برمی گردم .به همین دلیل ،مشووتاقانه منتظر آخرههته هایی هسووتم که می توانم در
ِ
از خواب بیدار شوم .در طو ِل یکی از این آخر ههته های کمیاب ،بعد از دهر روز شنبه ،هیچ کا در
اطرافم نبود .نهن من متوجۀ چیزی شووود که به ندرت می توانم انجام بدهم :فوتبال کالج را متاشوووا
کن .یک نوشووابۀ رژیمی خنک و بزرگ برای خودم ریختم ،خوراکیهای مورد عالقه ام را برداشووتم و به
طبقۀ پایین ،به اتاق خانوادگی رفتم .کنرتل تلویزیون را پیدا کردم و می خوا ستم بن شینم که یکدفعه
پرس شانزده ساله ام ،با موهای سبز روشن ،از حامم آمد!
او رنگ مویی را به موهای خود زده بود که نامش "وحشو ِ
ووت دیوانه" بود ،که باعث شوووده بود موهایش
مثلِ کی سه پالستیکی سبز ِ
رنگ تکه تکه شده ،به نظر برسد .شبیه یکی از آن درختهای کری سما
ارزان قیمت و پالسوووتیکی بود که روی میز می گذارند .از حامم خارج شوووود ،و دید که من در آنجا
خب ،نظرت چیست؟" نظر من چیست؟ نظر من این بود که این پرسی را که مثل
ایستاده ام ،گهتُ " :
ِ
سما تز ین شده بود ،گیر بیندازم! یک لحظه ،اح سا ساتم به جوش آمد .درحالیکه او با
درخت کری
خب ،چیزی برای
این موها در مقابل من ایستاده بود ،فکرهای زیادی به نهنم رسید .از من پرسیدُ " :
گهنت نداری؟ " من فقط منی توانسوووتم نگاهم را از موهای او بردارم و هر چه بیشووورت نگاه می کردم،
بیشوورت احسوواس می کردم که این کاری اسووت که با غرض ورزی شووخّووی نسووبت به من انجام داده
است.
متوجه می شوووید که من آن آخر ههته در خانه بودم تا در یک کلیسووای محلی صووحبت کنم .آنها یک
جلسووۀ مطالعۀ کتاب مقدس برای خانواده تشووکیل داده بودند و از من خواسووته بودند که بروم و همۀ
خانواده ام را با خود بربم .این صحنه را تّ ّور می کردم .آنها ،ما را به سمت ردیف اول می برند لو ال،
پرس درخت کریسمسی! فکر کردم :چه کسی به حرفهای من گوش خواهد داد؟
من ،سه فرزندمان و ِ
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می خواسوووتم به او بگویم" :منی فهمی که من چه کار می کنم؟ اصوووالً می دانی که چرا من این آخر
ههته در اینجا هسوووتم؟ فقط می نشوووینی و به این فکر می کنی که چطور مرا دیوانه کنی؟" جنگ
بزرگی در قلبم به راه افتاده بود .اعامل و حرفهایم ،تعیین کنند این بود که از کدام پادشووواه پیروی
می کنم.
بعدا ً فهمیدم که کاری که پرسم انجام داد ،با غرض ورزی نسبت به من نبود .او فکر نکرده بود که این
آخ ِر ههته ،بابا خانه اسووت .من می دانم که باید با او چه کار کنم .موهایم را با یک رنگ سووب ِز عّووبی
کننده رنگ می کنم ،در حامم مخهی می شووووم و دقیقاً زمانیکه او می نشووویند تا اسووورتاحت کند ،از
حامم خارج می شووووم .این عالی اسوووت! فقط به این دلیل اینطور به نظر می رسوووید ،چون داه ِر او،
نقشوووۀ مرا به هم ریخت .اما این تّوووادفی نبود که ما هر دو در یک اتاق بودیم .مالقات ما ،توسوووط
پادشووواه برنامه ریزی شوووده بود .او می خواسوووت که آن روز بعداز دهر ،من منایند او در برابر پرسوووم
باشم .با کشمکشی که در درونم بود ،از پرسم خواستم که بنشیند و با هم صحبت کردیم .درحالیکه
رس سبز درک کنم ،به زودی متوجه شدم که به خاطر من این کار
می خوا ستم انگیز او را از دا ش ِ
نت ِ
را نکرده ،و این رسکشووی دوران نوجوانی نیسووت .بلکه فقط مشووکل مغزی مربوط به نوجوانی بود! در
آن زمان ،از نظر او ،این کار جالبی بود .در حقیقت ،او صووبح روز بعد از خواب برخاسووت ،به آینه نگاه
کرد و گهت " :آه ،نه ،من چه کار کردم؟" بالفاصوووله موهایش را با تیغ زد و متوجه شووود که ِ
کف رسش
هم سبز است!
چرا ما به خوبی می توانیم لحظات خدمت را به لحظات عّبانیت تبدیل کنیم؟ چرا ماهرانه ،مسا لی
را که با غرض ورزی شووخّووی نسووبت به ما انجام نشووده ،به خودمان ربط می دهیم؟ چرا به نظر می
رسد که مردم ،چیزها و رشایط ،مانع برای ما هستند؟ چرا به ندرت بدون جنگ و جدال ،روزهای خود
را سوواری می کنیم؟ پاسووخ متام این سووؤامت ،این اسووت که ما فکر می کنیم که زندگیامن متعلّق به
خودمان ا ست ،و بی شرت ن سبت به اهداف پاد شاهی خودمان متع ّهد ه ستیم تا به اهداف پاد شاهی
رس راهامن قرار می گیرند ،توسوووط یک پادشووواه حکیم و مقتدر
خدا .ما باید بدانیم که افرادی که ِ
فرسووتاده شووده اند .او هرگز آدرس اشووتباه منی دهد و همیشووه لحظۀ درسووت را برای منایان کردنِ
قلبامن انتخاب می کند و قلبامن را با قلب خود هامهنگ می کند.
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کا ِر یک سفیر
سبک زندگی یک مناینده ،با سه نقطۀ مترکز خالصه می شود .به عنوان یک سهیر ،من منایند این
چیزها خواهم بود:
 .1پیغام پادشاه .یک سهیر همیشه می پرسد" :خداوند من می خواهد که در این رشایط به این
شووخص چه چیزی را بگوید؟ چه حقایق باید پاسووخ مرا شووکل بدهد؟ چه اهدافی باید به من
انگیزه ببخشد؟ "
 .2روشهای پادشاه .در اینجا می پرسم" :خداوند ،چگونه در من و دیگران تغییر ایجاد می کند؟
هنگامیکه او بر روی زمین بود ،چگونه به مردم پا سخ می داد؟ چه پا سخهایی مطابق اهداف
و منابع انجیل می باشند؟"
 .3شخّیت پادشاه .در اینجا می پرسم" :چرا خداوند این کارها را می کند؟ چگونه می توانم با
امانتداری شخّیت را که کار نجات بخش او را برمی انگیزاند ،نشان بدهم؟ چه انگیزه هایی
در قلبم ،می تواند مانع از کا ِر خداوند در این رشایط شود؟ "
چگونه این مترکز سه گانه می تواند واکنش شام ن سبت به دوستان ،خانواده ،یا همکارانتان را تغییر
ِ
مانند ترس از فضای
بدهد؟ ما توسط پادشاه فرستاده شده ایم .ما باید به محدود پادشاهی خود که
بسته می باشد ،پشت کنیم و خودمان را برای بزرگی و شکوه پادشاهی خدا و جال ِل منایاندنِ او ،باز
کنیم.
این پیغام ،رو شها و شخ ّیت پاد شاه ،در صهحات کتاب مقدس نهون کرده ا ست .وقتیکه ما کتاب
مقدس را می خوانیم ،بارها و بارها ،پیغام او را می شووونویم( .به متی  7 – 5یا لوقا  18 – 15نگاهی
بیندازید ).ما مکر ّرا ً با روشهای او مواجه می شویم( .به یوحنا 21 – 1 : 3ت  26 – 1 : 4ت لوقا 18 : 9
–  27ت  37 – 25 : 10نگاهی بیندازید) .کتاب مقدس پُر از زیبایی شوووخّووویت او می باشووود( .به
فیلیایان 12 – 1 : 2ت افسسیان  2 : 5 – 29 : 4ت اول پطرس  23 : 2نگاهی بیندازید ).سهیر بودن
به این معنا ست که در هر جاییکه ه ستیم و با هر ک سی که ه ستیم ،از الگوی م شاور فوق العاده در
کالم و واکنشهای خود پیروی کنیم.
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یک استدعای قلبی
دوم قرنتیان  ،5خواندگی ما به عنوان سووهیر را به شووکل واضووح تری مورد توجه قرار می دهد .در آیۀ
 20پولا می گوید " :پا سهیران مسیح هستیم ،به گونه ای که خدا از زبان ما شام را به آشتی می
خوانَد .ما از جانب م سیح از شام ا ستدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید ".ا ستدعا ،یک م شاجره یا
دادخوا ست می با شد .خدا از شام ا ستهاده می کند تا برای چیزی که در زندگی دیگری می با شد،
اسووتدعا کنید .قطعاً ،این عمل یک کاربرد بشووارتی دارد ،با اینحال پولا به مسوویحیان می نویسوود و
می گوید" :با خدا آشتی کنید ".چیزی بیش از بشارت در اینجا دیده می شود.
به آیۀ  15نگاه کنید" :و به خاطر همه ُمرد تا زندگان دیگر نه برای خود ،بلکه برای آن کا زیسوووت
ِ
هدف صلیب چیست؟ پولا می گوید که فقط به خاطر یک
کنند که به خاطرشان مرد و برخاست".
نت قلب مردم می باشوود تا فقط خدا را خدمت کنند .گناه ما
ابدیت در آسووامن نیسووت ،بلکه پا گرف ِ
باعث می شود که به شکل باورنکردنی خودبین شویم ،ما را به بُت پرستی تبدیل می کند که خودمان
را پرستش می کنیم .مسیح ُمرد تا کم ِر بت پرستی خودبینانۀ ما را بشکند.
مترکز کار مسوویح بر این اسووت که ما را از اسووارت خودمان آزاد کند! این زیرکانه ترین و درعینِ حال،
ا سا سیرتین شکلِ بُت پرستی ما می با شد .وقتیکه پولا می گوید" :با خدا آشتی کنید "،او دعوت
یعقوب را با صووودای بلند اعالم می کند" :به خدا نزدیک شووووید".چرا ایامنداران باید با خدا آشوووتی
کنند؟ چون تا زمانیکه گناه در ما ساکن ا ست ،ما از پرستش خداوند به سوی خدمت به خودمان رو
می گردانیم.
در اینجا ،یک بار دیگر ،خدا می خواهد که قلبهای ما را بدون چالش ،از آنِ خود کند .او با دانش
الهیاتی یا رشکت در برنامه های کلیسووایی قانع منی شووود .او چیزی کمرت از مرک ِز وجود شووام ،خو ِد
ِ
هدف او این ا ست که زندگی ما با پرستش او شکل بگیرد و نه چیزی غیر
واقعی شام را منی خواهد.
از این .او ما را به عنوان سهیران خود فرستاده تا استدعای خود برای قلب مردم را بیان کند.
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محبت کنید ،بشناسید ،اعالم کنید ،انجام بدهید
چگونگی زندگی به عنوان یک سووهیر ،موضوووع مورد توجه بقیۀ این کتاب می باشوود .ما چهار طریق
برای عمل به عنوان ابزارهای خدا برای ایجاد تغییر در زندگی دیگران را بررسی خواهیم کرد.
فرض کنید که خدا چ شامن شام را ن سبت به میو بدی که در زندگی دوست تان وجود دارد ،باز می
کند .شووواید این یک مشووواجره در ازدواجش باشووود ،یک رابطۀ شوووکسوووته ،ترسوووهایی که بر زندگیش
فرمانروایی می کنند ،یا یک دلرسدی فلج کننده .این شخص که در کشمکش می باشد ،این چیزها
را آشووکار می کند و از شووام کمک می خواهد .در هر رشایطی ،باید هدف تان این باشوود که خدا از
شام استهاده کند تا محّولی خوب در زندگی دوست تان تولید کنید ،اگر چه ممکن است که او در
هامن رشایط با هامن افراد باقی مباند.
به هر حال ،یکی از چیزهایی که به رسعت درمی یابید ،این اسووت که وقتی اکرث افراد به دنبال تغییر
هسووتند ،به ندرت به قلب توجه می کنند .آنها می خواهند که رشایط شووان تغییر کند ،دیگران تغییر
کنند ،یا احسوواسووات شووان تغییر کند .آنها فکر می کنند که اگر "چیزها" تغییر کنند ،حا ِل آنها بهرت
می شود .اما وقتی مترکزشان فقط بر روی رشایط بیرونی باشد ،راه حلّها بیشرت م ّوقتی و سطحی می
باشوووند .قطعاً ،این حقیقت دارد که اغلب اوقات ،عنارص یک رشایط باید تغییر کنند ،اما شوووام منی
توانید در هامن نقطه توقف کنید .هدف شووام باید این باشوود که دوسووت خود را به دیدگاه عمیقرت و
کاملرتی نسووبت به تغییر سوووق دهید .هدف شووام این اسووت که به او کمک کنید تا قلبش را بررسووی
کند و اهمیت تغییر را در آن سطح ببیند.
بنابراین ،وقتی به دنبال کمک به دو ست خود ه ستید ،باید به دو چیز توجه کنید .اول ،هر کاری که
انجام می دهید باید به منظور ایجاد تغییر در قلب باشووود .دوم ،هر کاری که انجام می دهید ،باید از
الگوی مشاور فوق العاده پیروی کند .من می خواهم الگویی از خدمت شخص را به شام معرفی کنم
که هر دو مورد را ج ّدی می گیرد .این الگو ،شووکل خود را از روش مسوویح برای ایجاد تغییر در زندگی
ِ
جهت خود را از دعوت کتاب مقدس به تغییر قلب .چهار کلمه ای که چهار جنبۀ رابطۀ
می گیرد ،و
خدمت شخص را تعیین می کند ،چهار راه برای خدمت به عنوان سهیر در زندگی دیگران می باشد.
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ایوون کوولووامت :مووحووبووت کووردن ،شووووونوواخوونت ،اعووالم کووردن و انووجووام دادن ،مووی بوواشووووود.
( به تّویر  1 . 6نگاه بیندازید).
این کلامت یک فرایند چهار مرحله ای را نشوووان منی دهند .اینها مراحل رابطۀ خدمت شوووخّوووی
نیسوووتند ،اینکه در ابتدا با (محبت کردن) آغاز می کنید و مردم را به سووووی مرحلۀ آخر(انجام دادن)
سوق می دهید .اینها فقط چهار عنرص خدمت بر اساس کتاب مقدس می باشند .اگرچه این ترتیب
منطقی می باشووود ،اما شوووام درحالیکه می خواهید سوووهیر خداوند باشوووید ،همۀ اینها را به صوووورت
همزمان انجام خواهید داد .اجازه بدهید که به هر عنرص به صورت جداگانه باردازیم.
تصویر 1 . 6
خدمت به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر
ترمیم خارجی

تغییر م ّوقت و سطحی

مثرۀ منفی

مثرۀ مثبت

تغییر
قلب

انجام

محبت
کنید

بدهید
بشناسید

اعالم
کنید

ابزار بودن
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محبت کنید
محبت ،اهمیت روابط را در فرایند تغییر ،برجسووته می سووازد .الهیات دانها ،آنرا الگوی عهد تغییر می
نامند .خدا می آید و با ما عهد می بندد .او خودش را متعهد می سووازد که خدای ما باشوود و ما را به
نت ما به خود ،انجام می
عنوان قوم خود می پذیرد .در زمینۀ این رابطه ،او کار خود را با شووبیه سوواخ ِ
دهد .وقتی ما روش کا ِر خدا را در زندگی خود درک می کنیم ،متوجه می شوووویم که رابطه با او یک
امر ت میهاتی نی ست ،بلکه یک رضورت ا ست .این تنها زمینه ای ا ست که در آن فرایند مادام العمر
تغییر اتهاق می افتد .به همین ترتیب ،ما فراخوانده شده ایم تا روابط محکمی با دیگران برقرار کنیم.
هدف خدا این است که این روابط ،اتاقهای کاری شود که در آن کار او برای ایجاد تغییر پیش برود.
بشناسید
رس راه ما قرار می دهد ،آشوونا شووویم .وقتی فرض می
شووناخنت ،یعنی اینکه واقعاً با افرادی که خدا ِ
کنید که ک سی را می شنا سید ،سؤامت مهمی را که برای ورود به عمقها مزم ا ست ،منی پرسید .به
خاطر این که ح قایقی را در مورد افراد می دانیم ،فکر می کنیم که آن ها را می شووو ناسووویم (این که
همرسووشووان کیسووت ،در کجا کار می کنند ،چه چیزهایی را دوسووت دارند و چه چیزهایی را دوسووت
ندارند ،بچه هایشان و غیره) ،اما واقعاً آنها را منی شناسیم.
شناخنت یک شخص به این معناست که قلبشان را بشناسیم .وقتی شام می گویید که می خواهید
یک نهر را بهرت ب شنا سید ،به این معنا نی ست که می خواهید درک بی شرتی از کا سۀ زانوی او دا شته
باشوووید! منظورتان این اسوووت که می خواهید بیشووورت در مورد اعتقادات و اهداف ،امیدها و آرزوها،
ارزشها و خواسته های آن شخص بدانید .اگر شام دوست خود را می شناسید ،می توانید پیش بینی
کنید که او به چه چیزی فکر می کند و در یک رشایط خات ،چه احسووواس دارد .دوسوووتی ،ارتباط
میان قلبهاست.
عربانیان  16 – 14 : 4به ما تعلیم می دهد که م سیح وار ِد دنیای ما شد و سی و سه سال در اینجا
زندگی کرد .او با همۀ چیزهایی که ما مواجه می شویم ،مواجه شد تا ما بدانیم که او کشمکشهای ما
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را درک می کند .پا عملِ شووناخنت ،بسوویار مهم اسووت ،چه شووامل پرسوویدنِ سووؤامت خوب در یک
دوسوتی باشود یا جمع آوری اطالعات در یک محیط مشواور رسومی .هدف این اسوت که وار ِد عمقها
شویم .با انجام این کار ،شام به دو ست خود کمک می کنید که خودش را بهرت ب شنا سد و م شتاقِ
ایجاد تغییرعمیق در قلبش باشد ،که هدف خدا می باشد.
اعالم کنید
اعالم کردن ،شوووامل اعالم حقیقت خدا بر این شوووخص در این رشایط می باشووود .برای این کار ،باید
بارسید" :خدا می خواهد که این شخص چه چیزی را ببیند؟ من چگونه می توانم به او کمک کنم تا
آنرا ببیند؟ " اناجیل ،پُر از منونه های برجسووته ای می باشووند که روش مسوویح را نشووان می دهند که
چگونه به افراد کمک کرد تا حقیقت را ببینند .از طریق داسووتانها و سووؤامت ،نابینایی روحانی آنها را
کنار زد و کمک کرد تا ببینند که چه کسوووی هسوووتند و جالل کاری را ببینند ،که او می توانسوووت
برایشان انجام بدهد.
اعالم حقیقت با محبت ،به این معنا نیسووت که اعالمیۀ رسوومی باشووکوهی را ارا ه بدهیم .بلکه به این
معناسووت که به دوسووت خود کمک کنید که زندگی خود را به وضوووح ببیند .برای اینکه تغییر پایدار
ایجاد شوووود ،دوسوووت شوووام باید خودش را در آینۀ کالم خدا ببیند .همچنین باید خدا و منابع ایجاد
تغییر را ببیند ،منابع که خدا در مسیح فراهم کرده است.
انجام بدهید
نهایتاً ،شووام باید به دوسووت خود کمک کنید تا با آموخته های خود ،کاری بکند بّوویرت را بکار بربد
که خدا هر روزه برای زندگی و روابطش به او می دهد .بّووویرت و آگاهی ،به تنهایی ،تغییری ایجاد
منی کندت بلکه این فقط یک نقطۀ آغاز است .باید آگاهی در مورد هویت خود ،هویت خدا ،و آنچه که
او در م سیح به ما داده ،در واقعیت های عملی و خات زندگی بکار برود .خدا ،دو ست شام را فرامی
خواند تا نه تنها شووونوند کالم خدا باشووود ،بلکه فعامنه آنرا انجام بدهد .به عنوان سوووهیر مسووویح،
فراخوانده شده اید تا به دوست خود کمک کنید که شخّاً به این دعوت پاسخ بدهد.
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ِ
خدمت شووخّووی محبت کنید ،بشووناسووید ،اعالم کنید ،انجام
یک چیز دیگر نیز باید در مورد الگوی
بدهید ،بگویم .این فقط یک جنبه از خدمت ر سمی کلی سای محلی نی ست ،بلکه سبک زندگی می
با شد که خدا هر یک از ما را برای آن فراخوانده ا ست .این سبک زندگی در دفرت م شاور ر سمی به
هامن اندازه عمل می کند که در مکاوات غیررسوومی با یک دوسووت مسوویحی که در کشوومکش می
با شد .این الگوی خدمت می تواند به راحتی برای هر فرصتی که خدا به شام می دهد ،تنظیم شود
تا شام به عنوان یکی از سهیران او برای ایجاد تغییر ،عمل کنید.

محبت کنید
بشناسید
اعالم کنید
انجام بدهید
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7
برقراری ارتباط ،از طریق ورود به دنیای آنها
یکی از آن لحظاتی بود که یک معلم منی توانسووت با میلیونها دمر آن را خریداری کند .من یک دور
مشوواوره را تدریا می کردم که همۀ دانشووجویان دانشووکد مذهبی که می خواهند کشوویش شوووند،
باید آنرا سوواری کنند .معمومً کالس پُر از پرسووانی بود که به نظرشووان ،اگر موعظه های خوب و کامل
الهیاتی ارا ه می دادند ،جامعتشووان نیازی به خدمت شووخّووی نداشووت .آنها دور مرا به عنوان یک
دور اضافی و بیهوده در برنامۀ پرمشغلۀ خود می دیدند .این مسأله ،محیط آموزشی زنده ای را ایجاد
منی کرد.
سووال اول که این دوره را آموزش می دادم ،بالفاصووله به رساغ مطالب درسووی رفتم ،بدون اینکه سووعی
کنم که اهمیت آنرا نشووان بدهم .این یک دور تحّوویلی سووخت و طومنی بود .سووال بعد ،تّوومیم
ِ
اشک
گرفتم که هر کالس را با داستانهای ترسناک و حقیقی مربوط به شبانی آغاز کنم ،تا ح ّدی که
کالس را دربیاورم .دا ستانهای ب سیاری از موارد ا ضطراری نیمه شب و فجایع مربوط به روابط از هم
پاشیده ای که در طول خدمت من به عنوان کشیش اتهاق افتاده بود .آنقدر به این کار ادامه دادم تا
به وضوح متوجه شدم که شاگردانم متقاعد شده اند که به این مطالب درسی نیاز دارند.
در وسوووط یکی از حکوایتهوای مکتوب اتهواقی افتواد که هرگز آنرا فراموش منی کنم .یکی از این
خب ،ما می دانیم که قرار است
کشیشان آینده که خشمگین شده بود ،دستش را بلند کرد و گهتُ " :
این پروژه ها را در کلیسووایامن داشووته باشوویم .فقط به ما بگو که با آنها چه کار کنیم تا بتوانیم به کار
خدمت برگردیم!" سکوتی اتاق را فراگرفت .این مرد ،با کالفگی ،نگرش بسیاری از کشیشان را نسبت
به دنیای مشاوره ،شاگردی و خدمت شخّی بر اساس کتاب مقدس بیان کرده بود .من می دانستم
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که این یک لحظۀ تعلیم طالیی می باشد و می خواستم یک نادر خوبی باشم .از او خواستم تا کلمه
ای را که برای توصووویف افرادی که در مشوووکل هسوووتند ،به کار برده بود ،تکرار کند .درحالیکه بقیه
دانشووجویان دانشووکد مذهبی در صووندلیهای خود پوزخند می زدند ،او با دسووتااچگی و تعلّل زمزمه
کرد" :پروژه ها".
ا شتباهات زیادی در دیدگاه این مرد جوان ن سبت به خدمت ک شی شی وجود دا شت ،اما ج ّدی ترین
مجسووم کردنِ محبت فداکارانه مسوویح وجود
اشووتباه این بود :عاری از محبت بود .هیچ غیرتی برای
ّ
ندا شت .او گم شدگان و افرادی را که در ک شمکش بودند ،به عنوان موانع برای خواندگی خود و نیاز
به پاسوووخگویی آنها را به عنوان یک اختالل بزرگ می دید .دیدگاه او نسوووبت به خدمت ،بر مرکز
موعظات بود که به خوبی ارا ه می شد و برنامه هایی که افراد به خوبی در آن حضور می یافتند و این
یک کلیسووای کامیاب و در حال رشوود را به وجود می آورد .او کلیسووا را به عنوان سووازمانی با طرح و
رهربی خوب و موفق می دید .اما وقتیکه من به کلیسا نگاه می کنم ،بیامرستانی را می بینم که پُر از
افرادی می باشد که در مراحل مختلف رسیدگی به بیامری گناه می باشند.
تّوووور کنید که یک دکرت از اتاق عمل خارج شوووود و به پذیرشوووگر خود بگوید":بیامران ،بیامران،
بیامران! فقط بیامران را می بینم! چرا افراد سوووا به مالقات من منی آیند؟ " کلیسوووا ،پُر از افرادی
می باشد که به تأثیرات گناه رسیدگی می کنند ،افرادی که کامالً به شباهت عیسی مسیح نیستند.
کلی سا ،پُر از افرادی می با شد که را ِه خود را گُم کرده اند و حتی منی دانند که گُم شده اند ،افرادی
که مشووکالت روزانۀ خود را با فیو تبدیل کنند مسوویح مرتبط نکرده اند .به هر طرف که نگاه کنید،
زوجهایی را خواهید یافت که برای محبت کردن دچار مشوووکل شوووده اند ،والدین که برای صوووبوری
کردن ،دچار م شکل شده اند ،بچه هایی که وسو سه شده اند و دوستان که با یأس حا صل از روابط
ِ
درصد اعضای کلیسا را تشکیل می دهد!
ناکامل در کشمکش هستند .این 100
کلیسا یک کالس الهیاتی نیست .بلکه یک مرک ِز تبدیل ،اعرتاف ،توبه ،آشتی ،بخشش و تقدیا می
با شد ،جاییکه افراد معیوب به م سیح ایامن می آورند ،با هم جمع می شوند تا او را ب شنا سند و بهرت
محبت کنند و یاد می گیرند که بر طبق نقشووۀ او ،دیگران را محبت کنند .کلیسووا به هم ریخته و بی
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کهایت است ،اما این به هم ریختگی فوق العاد خداست ،جاییکه او به شکل اساسی قلبها و زندگی
را تبدیل می کند.
آن روز بعداز دهر ،در کالسووم متعجب شوودم که چطور این دانشووجو توانسووته بود تا این اندازه درک
اشووتباهی داشووته باشوود .اما وقتیکه آن شووب به سوومت خانه رانندگی می کردم ،هر چه نزدیکرت می
شدم ،بی شرت ع ّبانی می شدم .فکر می کردم که چطور می شد که حداقل یک بار به خانه ای می
آمدم که پُر از مشوووکالت نبود که باید آنها را برطرف کنم؟ درحالیکه این کالفگی را با خود مطرح می
کردم ،یکدفعه متوجه شدم .من دقیقاً مثل دان شجوی خودم بودم! من بچه هایی را می خوا ستم که
هرگز از تأثیرات سوووقوط در عذاب نبودند و بچه هایی که یک توانایی ناتی برای انتخابهای کامالً
درست داشتند .من دعا و پرستش خانوادگی و کالسهای درسی را می خواستم که بچه هایی را تولید
کند که خودشان عملکرد خوبی داشته باشند .من هم محبت فداکارانه را نسبت به خانواده ای که پُر
از افراد گناهکار بود ،نداشووتم .من هم مانند دانشووجویم ،بچه هایم را مانند اشووخاصووی می دیدم که
مانعی برای این نقشه بودند ،به جای اینکه آنها را به عنوان نقطۀ مرکزی این نقشه ببینم.
محبت اساسی
من عمیقاً معتقدم که پایۀ خدمت برای تبدیل افراد ،الهیات خوب و کامل نیستت بلکه محبت است.
بدون محبت ،الهیات ما مثل قایق بدونِ پارو می باشوود .محبت ،چیزی اسووت که خدا را وادار کرد که
ِ
معرض یک دنیای گناه
پرسووش را بهرسووتد و قربانی کند .محبت ،مسوویح را هدایت کرد تا خود را در
آلود و ترسهای صلیب قرار دهد .محبت ،چیزی است که باعث می شود که او به دنبال گمشدگان و
نجات آنها باشووود ،و آنقدر پایداری کند تا هر یک از فرزندانش تبدیل شووووند و به شوووباهت او درآیند.
محبت او آرامی منی یابد ،تا اینکه همۀ فرزندانش ،در جالل ،در کنارش باشوووندِ .
امید هر گناهکاری
بر پاسخهای الهیاتی نیست ،بلکه بر محبت مسیح نسبت به خودش می باشد .بدون این محبت ،ما
شخّاً ،در رابطۀ خود یا برای ابدیت ،هیچ امیدی نداریم.
این محبت ،راه حلّی م ّوقت برای مواجهه با یک دنیای رسطانی نیست ،بلکه مؤثر و استوار است .این
محبت ،ح سود ا ست ،می خواهد بدون رقابت ،ما را از آنِ خود سازد .با حقایقِ هویت و نیاز به تغییر
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مواجه می شود و به سادگی عمل می کند .امید برای مواجهه با مشکالت مان مواجهه با قلب خود و
دنیای تاریک و تباه در محبت خداوند عیسی مسیح یافت می شود .به کالم پولا گوش کنید:
"در برابر همۀ اینها چه می توانیم گهت؟ اگر خدا با ما ست ،کی ست که بتواند بر ضد ما با شد؟ او که
پرسووو خود را دریغ نداشوووت ،بلکه او را در راه همۀ ما فدا سووواخت ،آیا همراه با او همه چیز را به ما
نخواهد بخشووید؟ کیسووت که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداسووت که آنها را پارسووا می شووامرد!
کیسووت که محکومشووان کند؟ مسوویح عیسووی که مرد ،بلکه برخیزانیده نیز شوود و به دسووت راسووت
خداست ،اوست که برای ما شهاعت می کند! کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا
فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنانکه نوشته شده است" :ما همۀ روز ،به خاطر
تو به کام مرگ می رویم و همچون گوسهندان کُشتاری شمرده می شویم".
به عکا ،در همۀ این امور ما برتر از پیروزمندانیم ،به واسوووطۀ او که ما را محبت کرد .زیرا یقین دارم
که نه مرگ و نه زندگی ،نه فرشوووتگان و نه ریاسوووتها ،نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده ،نه هیچ
قدرتی ،و نه بلندی و نه پسوووتی ،و نه هیچ چیز دیگر در متام خلقت ،قادر نخواهد بود ما را از محبت
خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است ،جدا سازد( ".رومیان )39 – 31 : 8
پولا می گوید" :شام دریافت کنندگان محبت مسیح می باشید و هیچ چیز منی تواند شام را از آن
جدا سوووازد ".این محبت ،به همۀ افرادی که به گناه خود اعرتاف می کنند و برای تبدیل ،فریاد برمی
آورند ،امید می بخشد.
با اینحال ،این هامن نقطه ای اسووووت که غالباً در آن گیر می کنیم .ما خدمتی را می خواهیم که
محبت منی خواهد ،محبت که بسوویار دشوووار و طاقت فرسوواسووت! ما منی خواهیم که دیگران را به
طریقی خدمت کنیم که نیاز به فداکاری شخص زیادی داشته باشد .ترجیح می دهیم که نارنجکهای
حقیقت را به سووووی زندگی افراد پرتاب کنیم ،به جای اینکه زندگی خود را فدای آنها کنیم .اما این
دقیقاً چیزی است که مسیح برای ما انجام داد .آیا می توانیم انتظار داشته باشیم که به چیزی کمرت
از این فراخوانده شویم؟ در اینجا دوباره کالم پولا را در اول قرنتیان  13می شنویم:
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" اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخن گویم ،ولی محبت ندا شته با شم ،زندگی پرصدا و سنجی
پرهیاهو بیش نی ستم .اگر قدرت نب ّوت دا شته با شم و بتوانم جملۀ ارسار و معارف را درک کنم ،و اگر
چنان ایامنی داشته باشم که بتوانم کوهها را جا به جا کنم ،اما محبت نداشته باشم،هیچم .اگر همۀ
دارایی خود را صوودقه دهم و تن خویش به شووعله های آتش بسوواارم ،اما محبت نداشووته باشووم ،هیچ
سود منی برم.
محبت بردبار و مهربان اسوووتت محبت حسووود منی بردت محبت فخر منی فروشووود و کرب و غرور ندارد.
رفتار ناشووایسووته ندارد و نهع خود را منی جویدت به آسووانی خشوومگین منی شووود و کینه به دل منی
گیردت محبت از بدی مرسووور منی شووود ،اما با حقیقت شووادی می کند .محبت با همه چیز مدارا می
کند ،همواره ایامن دارد ،همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند.
محبت هرگز پایان منی پذیرد .اما نبوتها از میان خواهد رفت و زبانها پایان خواهد پذیرفت و معرفت
زایل خواهد شوود .زیرا معرفت ما جز ی اسووت و نب ّومتان نیز جز یت اما چون کامل آید ،جز ی از میان
خوا هد رفت .آن گاه که کودکی بیش نبودم ،چون کود کان سوووخن می گهتم و چون کود کان می
اندیشووویدم و نیز چون کودکان اسوووتدمل می کردم .اما چون مرد شووودم ،رفتارهای کودکانه را ترک
گهتم .آنچه اکنون می بینم ،چون تّوووویری محو اسوووت در آینهت اما زمانی خواهد رسوووید که رو به رو
خواهیم دید .اکنون شناخت من جز ی استت اما زمانی فراخواهد رسید که به کامل خواهم شناخت،
چنانکه به کامل نیز شناخته شده ام .و حال ،این سه چیز باقی می ماند :ایامن ،امید و محبت .اما
بزرگرتینشان محبت است" .
تجسم این محبت ،تنها امید ماست تا در برابر
محبت مسیح فقط پایۀ امید شخّی ما نیست ،بلکه ّ
دیگران برای مسووویح مؤثر باشووویم .متأسوووهانه ،اکرث ما ،این را فراموش کرده ایم و صووودای ناقوس در
روابط ه ستیم که سنجهای پرهیاهو می با شند! صداهای ب سیار زیادی وجود دارد ،اما تغییر واقعی
زیادی وجود ندارد! آن روز ،درحالیکه از کالس به سوی خانه رانندگی می کردم ،می دانستم که باید
خانواده ام را بیشرت از خود محبت کنم .می دانستم که باید تجس ّمی از محبت مسیح باشم .اما آنچه
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می خواسوووتم یک غذای خوب ،یک مکاوۀ خوب با زنم و چند دقیقه مطالعه در تختخواب ،پیش از
خاموش کردنِ چراغها بود .می دانستم که قطعاً اعضای خانه ،متام نقشه های مرا نابود خواهند کرد!
ما منی توانیم بدون ت سلیم زندگی خود ،بخش از کار حیاتبخش م سیح با شیم .به همین دلیل ا ست
که عیسوووی گهت" :هر که نزد من آید و از پدر و مادر ،زن و فرزند ،برادر و خواهر ،و حتی از جان خود
نهرت ندارد ،شوواگرد من نتواند بود .و هر که صوولیب خود را بر دوش نکشوود و از پی من نیاید ،شوواگرد
من نتواند بود( ".لوقا  )27 – 26 : 14م سیح ما را به سوی روابط نهرت انگیز فرا منی خواند .چنانکه
آیۀ  27به طور مشوووخص بیان می کند ،دعوت ما این اسوووت که هر روزه در برنامه های خودخواهانۀ
خود مبیریم تا بتوانیم بخش از برنامه های خدا باشووویم .درغیر اینّوووورت ،مانع از کار خداوند می
شویم ،به جای اینکه کمکی برای کار او باشیم.
تسوولیم
تا چه اندازه ،افراد حارض در زندگیتان ،منبعِ کالفگی شووخّووی شووام هسووتند؟ تا چه اندازه
ِ
مجسم
اسرتس می شوید و کارهایی را انجام می دهید که مسیح را جالل منی دهد یا شخّیت او را
ّ
منی سازد؟ تا چه اندازه ،مردم را به عنوان موانع برای خدمت می بینید ،به جای اینکه آنها را موضو ِع
تسلیم چه کسی شده اید؟ ما توسط مسیح محبت شده و فراخوانده شده
خدمت خود بدانید؟ شام
ِ
مجس وم سووازیم .آیا مردم این محبت را
ایم تا این محبت فداکارانه را در جاییکه او ما را قرار می دهد،
ّ
در شام احساس می کنند؟
روابط نجات بخش
تجس وم محبت مسوویح فراموش می کنیم ،به این معناسووت که روابط
وقتیکه ما خواندگی خود را برای ّ
مان را از آنِ خود می دانیم .به زودی این روابط تحت کنرتل لذتها ،آسووووایش و راحتی ما قرار می
گیرند .ما از د ست افرادی که مانع از این چیزها می شوند ،کالفه می شویم ،و بی شرتین خ شم ما به
خاطر این اسووت که دز ِد روابط هسووتیم .مردم متعلّق به ما نیسووتندت آنها به خدا تعلّق دارند! اسوواس واً
ِ
روابط میان گناهکاران ،آشووهته ،دشوووار،طاقت فرسووا و
روابط برای رضووایت ما نیسووت بلکه ،برعکا،
نیازمند به افراد بسووویار می باشووود ،اما با این وجود ،این روابط به گونه ای طراحی شوووده اند که با
پرستش خدا و تغییر قلب ما ،جالل خدا و خی ّریت ما را به همراه داشته باشند .خدمت شخص مؤثر،

135

ِ
روابط متعلّق به خدا را از آنِ خود کرده ایم و آنها را
زمانی آغاز می شوووود که ما اعرتاف می کنیم که
برای اهداف خودخواهانۀ خود به کار برده ایم.
وقتیکه ما اعرتاف و توبه می کنیم ،آماد پرسیدن این سؤال می شویم که روابط ما ،در کار مسیح چه
نقشوووی را اجرا می کنند .اگر روابط را که خدا به ما می دهد ،رصفاً برای خوشوووحال کردنِ ما جنبۀ
تمیهاتی ندارد ،پا نقشۀ خدا برای این روابط چیست؟ این مسأله ما را به سوی عملکرد محبت در
خدمت شوووخص سووووق می دهد .رابطۀ خدا با ما ،پُرمحبت و نجات بخش اسوووت و او می خواهد که
روابط ما این خّوصیات را منعکا کنند .این حداقل سه مههوم را دربردارد:
ِ
هدف او از این روابط ،چیزی فراتر از خوشحالی شخّی ما می باشد.
.1
 .2او می خواهد که روابط ما ،زمینه ای برای ایجاد تغییری باشووود که در ما و از طریق ما انجام
می دهد.
 .3ما باید روابط را برقرار کنیم که این کا ِر تغییر را پیش بربد.
ما می توانیم با توجه به روش عملکرد م سیح در زندگیامن ،این م سأله را درک کنیم .کتاب مقدس از
سووه کلمه برای توصوویف این کار اسووتهاده می کند :عادل شوومردگی ،فرزندخواندگی و تقدیا( .به
تّویر  1 . 7نگاه کنید)
عادل شمردگی و فرزندخواندگی توضیح می دهد که ما چگونه وارد رابطه با خدا می شویم .درعادل
شمردگی با ایامن ،خدا بر پایۀ زندگی کامل ،مرگ و رستاخیز مسیح ،ما را عادل می خواند .در عادل
شمردگی ،عدالت مسیح به صورت قانونی به حساب ما گذاشته می شود .عادل شمردگی ،گناهی را
که مرا از خدا جدا می کند ،برداشووته و عدالت مسوویح را به من می دهد ،مرا برای خدا قابل پذیرش
می سازد و این توانایی را می بخشد که با او رابطه داشته باشم.
فرزندخواندگی نیز شوووامل رابطۀ من با خدا می باشووود .خدا نه فقط مرا عادل می شوووامرد ،بلکه به
حق و حقوق و امتیازات یک فرزند ،مرا وارد خانواد خود می
فرزندخواندگی نیز می پذیردت او با متام ّ
کند .عادل شمردگی و فرزندخواندگی ،رابطۀ متام و کامل با خدا را به من می دهد.
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آیا در نتیجۀ عادل شمردگی و فرزندخواندگی ،من مشکلی نخواهم داشت؟ این سؤال دشواری است.
خ آن مثبت ا ست .مزم نی ست که
اگر شام در مورد جایگاه و رابطۀ من با خدا صحبت می کنید ،پا س ِ
چیزی به کار عیسووی افزوده شووود .مزم نیسووت که من کار دیگری انجام دهم تا پذیرش خدا را قطعی
کنم .این عطیۀ فیو اوست.
اما اگر در مورد وضعیت من به عنوان یک انسان صحبت می کنید ،پاسخ منهی است .من هنوز ،هر
روزه با گناه در کشوومکش هسووتم ،و هنوز مزم اسووت که تغییر اسوواسووی در من اتهاق بیهتد تا بتوانم
نقشووووۀ خدا را ان جام دهم و هامن کسوووی باشوووم که او می خوا هد .برخالف عادل شووومردگی و
فرزندخواندگی ،که یک رویداد می باشوود ،تبدیلِ شووخص یک فرایند می باشوود ،فرایندی که تقدیا
نامیده می شوود .تقدیا ،فرایندی اسوت که خدا توسوط آن ،مرا قانوناً به شوخص تبدیل می کند که
در عادل شمردگی اعالم کرده ،مق ّدس.
این چارچوب ،خدمتی را که خدا به هر یک از ما داده ،من ّور می کند .خدا به خاطر اینکه من مشکلی
ندارم ،مرا عادل منی شامرد و فرزندخوانده منی کند ،بلکه دقیقاً به خاطر اینکه من مشکل دارم ،این
کار را انجام می دهد .او می داند که تغییر پایدار فقط زمانی در من اتهاق می افتد که یک رابطۀ
شخ ّی با او دا شته با شم .خدا با محبت با شکوه خود ،این رابطه را به یک واقعیت تبدیل می کند.
فقط افرادی که از طریق عادل شووومردگی و فرزندخواندگی با خدا رابطه دارند ،وار ِد فرایند تغییر
اساسی و پیموند تقدیا می شوند .بدون رابطه ،هیچ تغییر شخّی وجود ندارد .رابطۀ ما با خدا،
تجمالتی.
ّ
ابتدای نجات ماست ،نه پایان آنت یک رضورت ،نه یک چیز لوکا و
ما نیز به عنوان سوووهیران مسووویح باید با محبت ،فیو و اعتامد با دیگران رابطه برقرار کنیم .این یک
دیدگاه عهدی ن سبت به تغییر ا ست که قبالً به آن پرداختیم .مانند رابطه ای که خدا از طریق م سیح
با ما برقرار کرد ،روابط که ما برقرار می کنیم نیز برای کار پیوستۀ تغییر ،زمینه ای را فراهم می کند.
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تصویر 1 . 7
پایه های ارتباطی برای خدمت :نجات به عنوان الگوی ما

فرایند
مادام العم ِر
تغییر

زندگی من به عنوان
فرزند خدا
تقدیا

فرزند خواندگی

عادل شمردگی

یک راه ورود به رابطه با خدا

زندگی من جدا از خدا
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وقتیکه ما کار خدا را به عنوان الگویی برای کار خود در برابر او می بینیم ،سه قاعد عملی داهر می
شود:
 .1فعالیت نجات بخش خدا ،همیشه در روابط ما اتهاق می افتد.
 .2قدم اول خدا برای تغییر ما این است که ما را به سوی رابطه با خود بکشاند.
 .3روابط ما برای کاری که خدا در ما و در دیگران انجام می دهد ،رضوری می باشد.
به همین دلیل روابط ما ،به خودمان تعلّق ندارندت بلکه به خداوند تعلّق دارد و مق ّدس می باشوووند.
خدا از آنها ا ستهاده می کند تا قوم برای خود مهیا کند .این روابط روزانه ،برای نق شۀ تبدیل شخص
که پیش از آغاز دنیا مق ّدر شوووده ،رضوری می باشووود .خدا هر روزه فرصوووتهایی را به ما می دهد تا به
افرادی که مشکل دارند ،عّبانی ،دلرسد ،شکست خورده ،رسدرگم و نابینا هستند ،خدمت کنیم .او
به این شکل عمل می کند و هر یک از فرزندان خود را فرا می خواند تا بخش از این نقشه باشند.
باید چنین دیدگاه نسوووبت به روابط ،شووویو ما را برای واکنش نسوووبت به یکدیگر تبدیل کند .یک
مشاجر شدید به خاطر یأس و ناامیدی در ازدواج ،چیزی فراتر از عدم صداقت میان یک زن و شوهر
می باشد .خدا مشغو ِل کار است ،قلب هر دو نهر را نشان می دهد .او از روابط برای تبدیلِ هر دوی
آنها اسوووتهاده می کند .اگر این زوج ،این موضووووع را به یاد بیاورند ،واکنش آنها به شوووکل برجسوووته،
ِ
هدف آنها ،شووادی شووخّووی خودشووان می
متهاوت از واکنش طبیعی شووان خواهد بود .اما اگر تنها
باشوووود ،هر یک از طرفین خواه ند گ هت" :من می خواهم که همرسوووم ناراحتی مرا ببی ند و برای
خوشوووحال کردنِ من تالش بیشووورتی بکند ".اگر هر دو طرف ،چنین هدف را داشوووته باشوووند ،این
مکاوه ،چیزی بیش از یک جنگ خودمحور برای شادی شخ ّی نخواهد بود .شاید آنها ادعا کنند
ِ
طرف مقابل
که یکدیگر را دوسووت دارند ،اما تنها اشووتیاق قلبیِ آنها این اسووت که خواسووتۀ خود را از
دریافت کنند.
اگر این مکاوه میان دو نهری اتهاق بیهتد که می خواهند در کا ِر تبدیل خدا سوووهمی داشوووته
باشووند(تقدیا) ،مسووا ل به شووکل مهیجی تغییر خواهد کرد .این تغییر در رفتارشووان آغاز می شووود.
وقتیکه فقط با دیدگاه افقی در مورد یکدیگر فکر می کنند ،دلرسوود ،ناامید و عیب جو می شوووند .به
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ِ
طرف مقابل را تغییر دهند ،اما فایده
هرحال ،هر کاری که به فکرشوووان می رسوووید ،انجام داده اند تا
ای نداشووته اسووت .اما وقتی متوجه می شوووند که خدا با هدف نجات بخش خود حضووور دارد ،دمیل
زیاد برای امیدوار شوووودن دارند .بله ،آنها منی توانند کاری انجام بدهند ،اما نجات دهنده با متام
قدرت و جاللش عمل می کند .او درحا ِل تغیی ِر آنهاسووووت و به این کار ادامه خواهد داد .ما دمیل
زیادی داریم تا یقین بدانیم که او در حا ِل انجام کار نیکو در مشکالت مربوط به ازدواج می باشد.
نت این موضوع از دیدگاه نجات بخش ،وضع و حال شان را تغییر خواهد داد .در
همچنین در نظر گرف ِ
ِ
مخالف یکدیگر می ایسوووتند .آنها
الگوی افقی ،آنها با برنامه های رقابتی ،همچون دشووومن در جهت
می جنگند تا مطمنئ شووووند که اراد خودشوووان غالب خواهد شووود .از نقطه نظ ِر نجات بخش ،زن و
شوهر در یک طرف می ایستند .نهایتاً ،آنها می خواهند که اراد خدا در ازدواج شان انجام شود .آنها
از جانب دشوومن (یکدیگر) تهدید منی شوووندت بلکه برعکا ،آنها می دانند که اعضووای یک خانواده
هسوووتند .پدرشوووان ،بهرتینها را برای آنها در نظر دارد .او یک نهر را فراموش منی کند تا دیگری را با
محبت تبدیل کند .بنابراین آنها نباید با یکدیگر رقابت کنند و بَرنده شووووند .بلکه می توانند با
مالیمت و آرامش ،در رابطۀ خود صادق با شند ،چون برنامۀ خود را برای دریافت برنامۀ خداوند ،کنار
گذاشته اند.
آیا این غیرواقعی به نظر می رسوود؟ آیا ما آنقدر از اهداف که خدا برای روابط مان دارد ،دور شووده ایم
که منی توانیم این کار را انجام دهیم؟ وقتی شوووام مطالب عهدجدید را در مورد روابط مطالعه می
کنید ،این الگو داهر می شوووود .به عنوان منونه :هدف خدا برای عملکرد شوووام به عنوان والدین
چیسووت؟ این چیزی فراتر از اتاقهای متیز ،رفتار خوب ،لباس مناسووب ،کالج درسووت ،شووغل خوب و
ازدواج خوب می باشووود .در همۀ اینها خدا از والدین می خواهد که برای مسوووألۀ عمیقرت و پایدارتر
تالش کنند .پولا در افسسیان  ،6آنرا به تّویر می کشاند و از والدین می خواهد که بچه های خود
را در "تعلیم و تربیت خداوند بزرگ کنند" .این امر ،اساساً برنامۀ کار والدین را تغییر می دهد .مترکز
افقی کنار می رود .خواندگی ما این است که بخش از کار خدا برای تبدیل قلبها باشیم ،کمک کنیم
که یک بچه از یک گناهکار خودبین به شخص تبدیل شود که بیش از هر چیز خدا را دوست دا شته
باشد .الگوی پولا برای والدین ،به طور واضح یک الگوی نجات بخش می باشد ،اما وقتیکه والدین
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فراموش می کنند که لحظات دشووووار ،هامن لحظات نجات بخش می باشوووند ،آنها به مانع برای کا ِر
خداوند تبدیل می شوند.
این الگو را به یک زمینۀ مشاور رسمی تر بربید .یک نهر می خواهد که در مورد رشایط پیچیده ای با
شام صحبت کند .شام می بینید که او ب سیار دل رسد ،تقریباً فلج شده ا ست .شام باید چه هدف را
داشته باشید؟ خیلی عالیست که حکمت را ارا ه بدهید که رسدرگمی را از بین برده و رشایط را قابل
تحمل سازد .این فیو ا ست که به او درک  ،فهم ،ت سلّی و امید می بخ شد .خوب ا ست که در وقت
مناسب به عنوان حامی او عمل کنید .اما یک مترکز عمیقرتی باید در این مشاوره باشد.
خدا به کار تبدیل در قلب و زندگی این شخص ادامه می دهد .او این شخص را به آخر خط رسانیده،
مثر انتخابها و رفتارش را نشوووان می دهد .قلب او را آشوووکار می کند .هدف خدا این اسوووت که او را
شبیه پرسش کند ،یک قدم از اسارت در خلقت آزادتر شده و یک قدم به آزادی پرستش خالق نزدیکرت
شود .هدف خدا این است که پیوسته بر افکار و ن ّیات او فرمانروایی کندت به طور فزاینده ،هویت او به
جای ری شه انداخنت در خاک بی حا صل موفقیت شخص یا پذیرش دیگران ،در خدا ری شه بیندازد.
بزدلی و بدگُامنی ،جای خود را به شووجاعت و امیدی بدهد که در حضووور قدرت ،محبت و فیو خدا
ری شه انداخته ا ست .هدف خدا عمیقرت از تغییر عاطهی و واب ستگی به رشایط می با شد .این چیزی
کمرت از تبدیل شخص نیست.
یک رابطۀ نجات بخش به چه صورت می باشد؟
چه کارهای عملی می تواند به زن و شووووهری که با هم در جنگ و جدال هسوووتند ،کمک کند تا به
صوووورت نجات بخش عمل کنند؟ چگونه یک مشوووواور ،رابطه برقرار می کند تا در این زن که دچار
کشووومکش و دلرسووودی شوووده ،کار خدا را پیش بربد؟ چگونه والدین چنین روابط را با فرزندان خود
ایجاد می کنند؟ چگونه کشووویشوووان ،این روابط را در خدمت خود ایجاد می کنند؟ روابط که تغییر
شخّی ایجاد می کنند ،به چه شکل می باشند؟ وقتیکه کتاب مقدس ،ما را فرا می خواند تا دیگران
را به طریقی محبت کنیم که کار خدا را برای تغییر قلب پیش بربیم ،چهار چیز را به طور برجسوووته
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مطرح می کند .هر یک از جنبه های محبت ،روابط را گسووورتش می دهند که اهداف خدا را در مرکز
توجه قرار می دهند ( .به تّویر  2 . 7نگاهی بیندازید)
 .1وار ِد دنیای آن شخص شوید.
مجسم سازید.
 .2محبت مسیح را
ّ
 .3با افرادی که در رنج و عذاب هستند ،همدردی کنید.
نت یک برنامۀ کاری ،آنها را باذیرید.
 .4با در نظر داش ِ

تصویر 2 .7
چهار عنرص برای برقراری رابطه در خدمت محبت آمیز
رابطه در خدمت محبت آمیز
_____________________
 .1وارد شوید

به دنیای شخص

مجسم سازید محبت مسیح را
.2
ّ
 .3همدردی کنید با افرادی که در رنج و عذاب هستند
 .4باذیرید

نت یک برنامۀ کاری
با در نظر داش ِ

ما در این بخش و در بخش بعدی ،به این چهار عنرص محبت در رابطۀ نجات بخش می پردازیم.
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عنرصمحبت :1
وار ِد دنیای آن شخص شوید
رس راهامن قرار
هیچ بی نیاز در این دنیا وجود ندارد .مشکل ما این است که فرصت هایی را که خدا ِ
می دهد ،از دسووت می دهیم .چگونه می توانیم به شووکل مؤثری آنها را پیگیری کنیم؟ با شووناسووایی
درواز ورودی ،که خدا به ما می دهد ،آغاز می کنیم ،وسووویلۀ ورود از یک رابطۀ اتهاقی به یک رابطه
ای که زندگی را تغییر می دهد .شام چگونه می توانید آنها را تشخیص بدهید؟
ِ
درک اینکه چه چیزی درواز ورود نیست ،به ما کمک می کند .اول ،درواز ورود ،مشکل نیست که آن
شووخص می خواهد در موردش صووحبت کند .ما می توانیم بر روی مشووکل مترکز کنیم و در این بین،
حل مشووکل می
آن شووخص را فراموش کنیم .قطعاً ،خدمت شووخص بر اسوواس کتاب مقدس ،شوواملِ ّ
شووود ،اما باید بر شووخص مترکز کنیم .قطعاً ،کار خدا برای ایجاد تغییر ،شووامل تغییراتی در رشایط و
روابط می باشد ،اما هدف اصلی آن ،تبدیل اساسی و شخص می باشد.
دوم ،درواز ورود ،یک رشایط یا موقع یت خات در زندگی شوووخص نیسووووت .در ِ
پا این چیزها،
کشمکشهای عمیق قلبی قرار دارد که مورد توجه خداست .همچنین درواز ورود یک شخص دیگر یا
مشکل در رابطه نیست .ما در خدمت خود باید با متایل به مترکز کامل بر مشکل ،مقابله کنیم .وقتی
با مترکز بر روی مشوووکل ،به مردم گوش می کنیم ،مانند کسوووی می شوووویم که در میدان مترین
تیراندازی قرار گرفته اسوووت .ما به دنبال مشوووکالت خواهیم بود ،آنها مثل اردکهای پالسوووتیکی می
باشووند که بر روی آب شووناورند و وقتیکه این مشووکالت را می شوونویم ،هدفامن این اسووت که به آنها
ووک ،ترس ،شوووهوت ،دزدی،
تیراندازی کنیم .ما به کلامت مربوط به مشوووکل گوش می کنیم (زنا ،شو ّ
طمع ،حسووووادت ،جنگ و جدال) و بعد تیر اندازی می کنیم تا زمانیکه همۀ مطالب مربوط به این
موضووووع را از دیدگاه کتاب مقدس بیان کنیم .این کار ،نه تنها به روش خدا برای بکارگیری کالمش
بی حرمتی می کند ،بلکه کشوومکشووهای قلبی شووخص را که مشووکل دارد ،به طور کامل نادیده می
گیرد.
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به همین دلیل بسووویار مهم اسوووت که فرصوووت هایی را که خدا به عنوان درواز ورود به ما می دهد،
شووناسووایی کنیم .یک درواز ورودی ،تجربۀ خات شووخص در رابطه با رشایط ،مشووکل یا روابط می
با شد .برای شنا سایی درواز ورودی ،شام منی پرسید" :چه م شکالتی در زندگی این شخص وجود
دارد؟" بلکه می پرسید" :در این رشایط ،این شخص با چه چیزهایی در کشمکش می باشد؟" یا "این
شخص در حال حارض ،به چه چیزی محکم چ سبیده ا ست؟" درواز ورودی چیزی نی ست که به نظر
شام این شخص با آن در کشمکش می باشدت بلکه آن کشمکشی است که شخص اعرتاف می کند.
مردم به شووام می گویند که چه کشوومکشووی دارند ،و کشوومکش آنها ،نقطۀ مشوورتک و فرصووت را برای
خدمت عمیقرت شام فراهم می کند.
آیا هنوز از نظر شووام ،اسوورتاتنی درواز ورود ،مبهم می باشوود؟ این یک منونه اسووت .تّووور کنید که
خانم از کلیسای تان با شام متاس می گیرد .او پانزده سال است که ازدواج کرده و سه بچه دارد .یک
روز صبح بیدار می شود و متوجه می شود که شوهرش رفته ا ست .روی تخت غلت می زند تا چراغ
خواب را روشن کند و متوجه می شود که یادداشتی در کنار چراغ خواب می باشد .در این یادداشت،
شوهرش اعالم کرده که این ازدواج را ترک کرده ا ست .او عا شقِ شخص دیگری شده ،لبا سهایش را
برداشوووته ،حسووواب بانکیش را خالی کرده و یک وکیل گرفته اسوووت .بالفاصوووله بعد از خواندن این
یادداشت ،دوست تان با شام متاس می گیرد .از خودتان بارسید :در آن لحظه این زن به چه چیزی
محکم چسبیده است؟ در آن زمان ،چه کشمکشی دارد؟ در قلبش چه احساس می کند؟ چه چیزی
قدرت دارد تا او را فلج کند و امیدش را بدزدد؟
پاسخ واضح ،ترس است .او مورد هجوم سؤامت وحشتناک قرار گرفته است" :چه اتهاق برای خانه ام
می افتد؟ من چگونه نیازهایامن را فراهم خواهم کرد؟ آیا او بچه ها را می خواهد؟ خانواده ام چه
فکر می کنند؟ به بچه ها چه بگویم؟ در حسووواب بانکی مان چقدر پول مانده اسوووت؟ شووووهرم با چه
ک سی صحبت کرده و چه چیزهایی گهته ا ست؟ من چگونه می توانم با مردم رو در رو شوم؟ این زنِ
دیگر ،چه چیزهایی دارد که من ندارم؟" شاید ترسناکرتین سؤال این با شد" :چرا خدا اجازه داد که
چنین چیزی برای من اتهاق بیهتد؟ " در این لحظه ،ترس ،مهمرتین مشوووکل قلب می باشوووود .در
اینجاست که جنگ ایجاد می شود و خدمت شام آغاز می شود .تکرا ِر متام مطالبی که کتاب مقدس

144

در مورد ازدواج و طالق می گوید ،به این زن کمکی نخواهد کرد .اگر این تنها کاری باشووود که انجام
می دهید ،به احتامل زیاد فرصت بعدی را برای کمک به او از دست خواهید داد.
از طرف دیگر ،کمک به او برای مواجهه با ترسوووهایش ،فرصوووت فوق العاده ای را به شوووام می دهد تا
محبت خود را نشوووان داده و رابطه ای برای خدمت برقرار کنید .وقتیکه ما به مشوووکالت واقعی مردم
می پردازیم ،آنها می گویند که این شوووخص به من گوش داد .این شوووخص مرا درک می کند .من
ِ
قدرت رابطۀ محبت آمیز می باشووود .بنابراین ،درواز ورود،
اینگونه کمکها را بیشووورت می خواهم .این
م شکل بیرونی شخص نی ست ،بلکه تجربۀ خات او ،با آن م شکل می با شد (ترس ،خ شم ،اح ساس
حا انتقامجویی و غیره).
گناه ،نگرانی ،ناامیدی ،تنهایی ،حسادت ،دلرسدیّ ،
دروازه های ورود را شناسایی کنید
رس راهتان قرار می دهد ،شووناسووایی کنید؟ به
شووام چگونه می توانید دروازه های ورودی را که خدا ِ
صووورت هدفمند گوش کنید .مترکز خود را بر روی شووخص بگذارید که در این مشووکالت می باشوود.
وقتیکه او داسوووتانش را تعریف می کند ،ترکیب آشوووهته ای از زمان حال ،گذشوووته ،احسووواسوووات و
تهسووویرهای شوووخّوووی را خواهید دید .خود را به گونه ای تربیت کنید که به چهار چیز گوش کنید،
چیزهایی که به شام نشان می دهد که این شخص با چه مسا ل در کشمکش می باشد.
 .1به کلامت عاطهی و احسوواسووی گوش کنید"(.من عّووبانی هسووتم" ".من ترسوویده ام " ".من
منی توانم اشکم را متوقف کنم)".
 .2به کلامت تهسووویری گوش کنید"(.نباید چنین اتهاقی می افتاد" ".به نظرم ،چیزی را دریافت
می کنم که میقش هسوووتم "".منی دانم که چه ارزش دارد که باید صوووبحها از خواب بیدار
شوم)".
 .3به حرفهایی که شخص به خودش می گوید ،گوش کنید" (.من یک شک ست خورده ه ستم".
"همیشووووه این اتهاق برای من می افتد" ".من چیزهای مزم برای مواجهه با این مسووووأله را
ندارم)".
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 .4به حرفهایی که دربار خدا می گوید ،گوش کنید" (.فکر کردم که کاری را انجام می دهم که
خدا می خواسوووت " ".او دعاهای مرا منی شووونود" ".خدا چطور اجازه داد که این اتهاق برای
من بیهتد؟")
به یاد داشته باشید که مترکز شام باید بر روی شخص و کشمکش کنونی او باشد .درحالیکه به چهار
مورد بام گوش می دهید ،به دنبال موضوع با شید که منایان می شود( خ شم ،ترس ،اح ساس گناه،
ناامیدی) .سوواا به آن موضوووع بچسووبید ،در این چالش با او مالقات کنید و خداوند پُرمحبت را که
مجسم سازید .ما می دانیم که خدا از این شخص ناامید نشده ،به خانه نرفته
قادر به دیدنش نیست،
ّ
یا مشووغول رسوویدگی به دیگران نشووده اسووت .اما ابرهای تیر رشایط و موقعیت ،می تواند یک نهر را
نسووبت به حضووور خدایی که حارض و فعال اسووت ،نابینا کند .وقتیکه این شووخص با رشایط خارج از
کنرتل مواجه می شود ،خدا تنها منبع امیدش می با شد .وقتیکه تحت حملۀ سؤامت قرار می گیرد(
سووؤامت بسوویاری که هیچ کا منی تواند به آنها پاسووخ بدهد) ،نیاز واقعی او ،آرامش می باشوود که
فقط در خداوند یافت می شود که "در سختی ها فورا ً یافت می شود" ،ک سیکه هرگز او را رها یا ترک
منی کند .در این لحظات اولیۀ خدمت ،من فرصووت فوق العاده ای دارم تا خدا را به این شووخص که
منی تواند او را ببیند ،نشووان بدهم .خدا اینجاسووت! او درک می کند! او می تواند کمک کند! او می
خواهد کار خوبی انجام بدهد!
آیا شوووام تا بحال با یک تجربۀ کالفه کننده مواجه شوووده اید که می خواسوووتید آنرا با یک نهر مطرح
کنید؟ شوواید قرار مهم داشووتید که به خاطر گیر کردن در ترافیک ،آنرا از دسووت دادید .چه احسوواس
می کردید اگر آنرا به دوسووت تان می گهتید و او به شووام این حقیقت را می گهت که راه اشووتباهی را
انتخاب کرده اید و سووالها پیش او یاد گرفته که مسوویر مناس وبرتی وجود دارد که می توانسووتید از آن
مسیر بروید ،چه احساس می کردید اگر او داستان شام را قطع می کرد تا داستان خودش را تعریف
کند ،داستان که هیچ ارتباط با مشکل شام ندارد؟
دو ست تان به دا ستان شام گوش منی دهد .شاید پا سخ او به حقایق شام منطقی با شد ،اما مهید
نیست ،چون ارتباط با تأثیر این رشایط بر قلب و زندگیتان ندارد .از نقطه نظ ِر دوست تان ،او ترافیک
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را دید ،اما شام را ندید .او ندید که شام با حالت ع ّبی به ساعت خود نگاه می کردید .او ندید که
شووام شوودیدا ً سووعی داشووتید که یک متاس تلهنی برقرار کنید .او ندید که شووام به فرمان ماشووین می
کوبید .او فقط ترافیک را دید و در پاسووخ ،فقط با ترافیک صووحبت کرد ،نه با شووام .همۀ ما ،به طریق
های جز ی ،با این کالفگیها مواجه شووده ایم .اما تّووور کنید که با چالش بزرگی مواجه شووده اید و
هیچ کا واقعاً به شووام گوش منی دهدت هیچ کا در مورد جنگ شووام در این بحران صووحبت منی
کند.
این روش خدا نیست .ما می توانیم محبت را ارا ه بدهیم که شخّی و مشخص می باشد ،نه محبت
که بی هدف و پیش پا افتاده اسوووت .می توانیم از الگوی مشووواور فوق العاده پیروی کنیم ،شوووبان
نیکویی که دقیقاً به رساغ گو سهند گم شده اش می رود ،او را در آغوش می گیرد و به جای امنی می
برد .پیروی از الگوی خداوند ،به این معناسووت که چند مورد را به شووخص که در مشووکل می باشوود،
بگوییم:
اجازه بدهید که آن شخص بداند که شام به کشمکشهایش گوش می کنید .وقتی موضوع منایان می
شود ،باید آنرا برای او تکرار کنید ،بهرت است که با کلامت خودش تکرار کنید .به این ترتیب ،شام می
گویید" :خدا کسوووی را برایتان فرسوووتاده که به حرفتان گوش می دهد ،کسوووی که می داند با چه
ِ
شخص اوست ،نه
چیزهایی مواجه می شوید ".اجازه بدهید که این شخص بداند که مترکزتان بر روی
فقط بر روی مشکالت که با آنها مواجه می شود.
اجازه بدهید که این شخص بداند که خدا اینجا ست و ک شمک شهای او را درک می کند .با ا شاره به
مطالب الهیاتی ،این کار را انجام ندهید .به عباراتی از کتاب مقدس مراجعه کنید که دقیقاً به
مسووا ل اشوواره می کند که این شووخص به آنها چسووبیده اسووت .به این ترتیب ،شووام دو کار انجام می
دهید .به او کمک می کنید که ( )1بداند که کتاب مقدس در مورد عمیقرتین مشوووکالت انسووووان
صوووحبت می کند ( )2ببیند که در تجربیات که در آن از غیاب خدا می ترسووود ،خدا به قدرمتندترین
شکل با قومش مالقات می کند.
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به طور خات ،مزامیر در اینجا مهید می باشد .به نظر من مزامیر برای این در کتاب مقدس می باشد
تا ما را در صووداقت نگاه دارد .مزامیر به ما یادآوری می کنند که زندگی با ایامن ،کار آسووانی نیسووت.
زندگی ایامندار ،یک جنگ روزانۀ قلبی می با شد و جنگها به شکل مهیجی در مزامیر تو صیف شده
رس راهم قرار می دهد.
اند .بارها تکرار می کنم که مزامیر ،چالشووهای افراد را بیان می کنند که خدا ِ
اما مزامیر ،کارهای بیشرتی نیز انجام می دهند .فقط کشمکشهای انسان را نشان منی دهند ،بلکه
حضوووور خداوند را نیز نشوووان می دهند .بارها تکرار می کنم که آنها به ما یادآوری می کنند که ما
امیدی داریم ،نه به خاطر اینکه توامنند و حکیم هستیم ،یا رشایط راحتی داریم ،بلکه به خاطر اینکه
خدا ،پدر ماست.
اجازه بدهید که آن شوووخص بداند که در کنارش می ایسوووتید .با مراجعه به منونۀ دوسوووتی که بعد از
ترافیک به او مشوواوره می دادید ،کلامت آن دوسووت ،این احسوواس را به شووام می دهد که فقط باید
متوجه اشووتباه خود شوووید و بدانید که بهای خطای خود را پرداخته اید .او معتقد بود که کارش را به
درستی انجام داده و آن م سئله را رها کرد .م شکل اینجا ست که او به شام م شاوره نداد ،بلکه به آن
مشکل مشاوره داد .او متوجه نشد که شام به خاطر ترافیک ،چنین کشمکشی را داشتید .به نظرم او
احسوواس می کرد که به راحتی می تواند شووام را اصووالح کند ،بدون اشوواره به افکار و خواسووته های
قلبی شووام .او فکر کرد که کار مهیدی انجام داده ،اما اینطور نبود .او درسووت می گهت که شووام راه
اشوووتباه را انتخاب کرده اید ،اما فراموش کرد که به این ترتیب قرار مالقات خود را از دسوووت دادید!
عواقب این حقیقت ،همچنان شوووام را آزار می دهد .ترس من از این اسوووت که تعداد زیادی از ما،
ِ
توجهی را عرضووه می کنیم که درمان منی کند ،چون از ابتدا ،مترکز چشووامن ما بر روی مشووکل می
باشد و آن شخص و مشکالتش را نادیده می گیریم.
یکی از رایج ترین چالش هایی که در بحرانها با آن مواجه می شووویم ،احسوواس تنهایی می باشوود .به
همین دلیل ،بسیار دلرسد کننده است که مردم به رسعت پاسخ می دهند و می روند .مثل این است
که آنها به رسعت زندگی شووام را رها کرده و به زندگی خود بازگشووته اند .به همین دلیل بسوویار مهم
مجسووم سووازیم .به این ترتیب ،به یک
اسووت که از ابتدا ،این وعد خدا" ،من با شووام خواهم بود" را
ّ
دروغ الهیاتی ا شاره می کنیم ،دروغ که می گوید ،خدا در م شکالت غایب ا ست .ما به مردم ،ح ضور
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زنده و پُرمحبت را می دهیم که خون و جسوووم واقعی را در حضوووور خداوند قرار می دهد.همچنین با
انجام این کار ،با د شمن می جنگیم ،د شمنی که در گوش ایامنداران زمزمه می کند" :اکنون خدای
تو کجاسووت؟" اجازه بدهید که این شووخص بداند که نه تنها به او کمک می کنید که به مشووکالتش
رسیدگی کند ،بلکه مراقب او هستید و در کنارش هستید.
آغا ِز تغییر
وقتی می خواهید به این شکل به مردم خدمت کنید ،قلب آنها به سه شکل واکنش ن شان می دهد،
که در روزهای آینده ،صحنه را برای خدمت بیشرت آماده می کند و برای تغییر بیشرت.
 .1اعتام ِد افقی .غالباً افرادی که گرفتار م شکالت ه ستند ،به راحتی قلب شان را باز منی کنند.
آنها می ترسووند که آسوویب بیشوورتی ببینند و به سووختی می توانند خود را به دسووت دیگران
بسوواارند .اما وقتیکه من بتوانم با تجربۀ واقعی شووخص در آن سووختی ارتباط برقرار کنم ،این
فرصوووت را دارم که اعتامد ایجاد کنم .این شوووخص با خود می گوید که او واقعاً به من گوش
داد .او درک می کند که من در چه رشایط هسووتم .می توانم به او اعتامد کنم .این متایل به
اعتامد ،برای رابطه ای که کار خدا را پیش می برد ،بسووویار مهم اسوووت .درحالیکه شوووام می
خواهید به این شوووخص خدمت کنید ،از او می خواهید که "چینی دریف" زندگی خود را در
حساسرتین مسا ل زندگی اش
دستان شام قرار دهد .از او می خواهید که دربار مهمرتین و ّ
با شووام صووحبت کند .او فقط زمانی این کار را انجام می دهد که به شووام اعتامد کند .اکرث
مکاوات شام ،غیر شخ ّی و برای محافظت از خودتان می با شد .ما خیلی حرف می زنیم،
اما این حرفها معنایی ندارد .ما خود را برای افرادی آشکار می کنیم که به آنها اعتامد داریم.
اعتامد ،برای رابطه ای که تغییردهند قلب است ،یک امر حیاتی می باشد.
 .2امید عمودی .خدا ،نه تنها با فیو خود ،افرادی را که در کشووومکش هسوووتند ،متعجب می
ک ند ،بلکه آنها را فرا می خواند تا کارهای دشووووار و غیرمنتظره انجام ده ند ،کارهای که
ِ
برخالف غرایو طبیعی شوووان می باشووود .خدا می گوید" :به من گوش کنید .به من اعتامد
کنید .از من پیروی کنید ".اگر آن شووخص بخواهد که از خداوند پیروی کند ،باید به چهر او
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نگاه کند و امید را ببیند .اما غالباً ،شووخص که در سووختی های زیادی می باشوود ،به خداوند
نگاه می کند و هر چیزی می بیند ،غیر از امید .بنابراین ،در این لحظات اولیه ،ما به این
شخص کمک می کنیم که خداوند را ببیند و بداند که خدا چالش های مخهی او را درک می
کند و در کنارش می باشووود و کمک واقعی را ارا ه می دهد .ما می خواهیم به این شوووخص
کمک کنیم که به جای دوری از خداوند ،به سمت او برود .می خواهیم به ک سی کمک کنیم
شک می کند ،فرار
که خود را مخهی می کند ،دوری می کند ،انکار می کند ،متهم می کند،
ّ
می کند ،یا دیگر جستجو منی کند ،نه فقط از جستجو برای دریافت کمک ،بلکه از جستجو
برای خدا دسووت می کشوود .این مسووأله مهم اسووت ،چون تا زمانیکه یک مرجع جسووتجوگر
نباشد ،دریافت کنند مشاوره نیز نخواهد بود.
 .3تعهد نسبت به فرایند .شخص به ندرت به رساغ تان می آید و می گوید" :می دانم که خدا
می خواهد تغییر فوق العاده ای را در قلبم ایجاد کند .اما منی دانم که آیا شوووام می خواهید
که به من کمک کنید ".شاید این شخص اصالً به دنبال دریافت کمک نباشد ،بلکه به دنبال
مکان باشد تا خودش را خالی کرده و داستانش را بگوید .شاید به دنبال یک حامی یا کسی
باشوود که اعامل و تهسوویرهای او را تأیید کند .حتی وقتیکه مردم ،یک قرار مالقات رسوومی را
برای صحبت با من تنظیم می کنند ،همۀ آنها به دنبال دریافت کمک یا تغییر نیستند.
اما وقتیکه شام با چالش های شخص همدردی می کنید و ِ
امید خدا را در این سختی ها اعالم می
کنید ،او چیزهای بی شرتی می خواهد .من همی شه به دان شجویان خود می گویم که در ابتدا اهداف
کمی داشته باشند .نباید سعی کنند که در چند لحظه ،دنیای مشکالت را برطرف کنند .کار اصلی
آنها در اولین مالقات با شخص این ا ست که به او کمک کنند تا م شتاق ادامۀ صحبت با شد .شاید
صوووحبت های اولیه چیزی غیر از خالی کردنِ خود نباشووود ،اما دومین مالقات ،نوع تعهد نسوووبت به
فرایند خدا برای ایجاد تغییر ایجاد می کند .این هدف من است که شخص را تشویق کنم تا خودش
را به خدا بساارد.
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سؤاالت مربوط به دروازۀ ورود
شناسایی فرصتهای مربوط به درواز ورود ،شامل این است که یاد بگیریم ،سؤامت درست را بارسیم.
در اینجا تعداد از سوووؤامت مربوط به درواز ورود بیان شوووده که می توانید از خانم که شووووهرش او را
ترک کرده ،بارسید (.به هر حال ،بعید است که شام همۀ این سؤامت را بالفاصله بارسید ،مخّوصاً
در اولین متاس تلهنی).
 " وقتیکه این یادداشت را خواندی ،چه چیزی به فکرت رسید؟"
" امن بیشرتین چالش تو چیست؟"
 " چه احساسی داری؟"
" امن از چه چیزی می ترسی؟"
" آیا عّبانی هستی؟ چالش اصلی تو چیست؟"
 " توصیف کن که امن خدا را چطور می بینی .به نظر تو ،خدا امن چه کار می کند؟"
" آیا ناامید شووده ای؟ آیا احسوواس می کنی که خدا از تو می خواهد که کارهای غیرممکن را
انجام بدهی؟"
 " دوست داشتی چه سؤامتی را از شوهرت می پرسیدی؟"
 " دوست داشتی چه سؤامتی را از خدا می پرسیدی؟"
 " وقتیکه منی توانی بخوابی ،چه فکرهایی تو را بیدار نگاه می دارند؟"
" چه بخش از این رشایط ،بیشرت از همه تو را انیت می کند؟"
 " با چه افسوسها و پشیامنی هایی در کشمکش هستی؟"
ِ
جنگ درون این
درحالیکه چنین سووؤامتی را می پرسووید ،به موضوووعات گوش کنید که نشوواندهند
شخص می با شد .هدف این ا ست که اعتامد افقی ،امید عمودی و تعهد که به این فرایند ایجاد می
شووود ،سووکویی را برای کار تغییر خدا فراهم کند .اما این فقط روش اول برای محبت به این شووخص
می باشد .اجازه بدهید که اکنون به مورد دوم باردازیم.
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عنرص محبت :2
مجسم سازید
محبت مسیح را
ّ
اگر یک نهر از شووام بارسوود که خدا چگونه از ما برای تغییر مردم اسووتهاده می کند ،پاسووخ شووام چه
خواهد بود؟ آیا فقط از طریق حرفهای ما می باشووود؟ آیا فقط مردم را با حقیقت مواجه می کنیم و از
آنها دعوت می کنیم که اطاعت کنند؟ آیا خدمت شوووخّوووی فقط یک نوع درمان از طریق مکاوه بر
اسوواس کتاب مقدس می باشوود؟ یا خدا به شووکلهای دیگری از ما اسووتهاده می کند تا مردم را تغییر
دهد؟
به افرادی فکر کنید که خدا در زندگی شوووام به کار برد .آیا فقط کلامت شوووان به شوووام کمک کرد؟
شکّی نیست که خدا در لحظات کلیدی از کالم آنها به شکل قدرمتندی استهاده کرد .شکّی نیست
که شام از توصیه ،بینش ،صداقت و مخالهت های آنها بهره بردید .اما خدا به چه شکل دیگری از این
رابطه استهاده کرد تا در شام تغییری ایجاد کند؟ شاید اشتیاق آنها برای بخشیدنِ شام ،بیش از هر
تحمل
ّ
مکاوه ای در این زمینه ،ماهیت حقیقی بخ شش را به شام یاد داد .شاید با م شاهد آنها در
یک سختی بزرگ ،چیزهایی در مورد منابع مسیح یاد گرفتید .شاید با مشاهد محبت آنها نسبت به
ک سی که تقریباً دو ست دا شتنی نبود ،قدرت محبت بر ا ساس کتاب مقدس را درک کردید .شاید با
برآورده شووودنِ وعده های خدا در زندگیشوووان ،آنها گواهی بر این مدرک بودند که وعده های خدا،
حقیقی می باشوود .شوواید اشووتیاق آنها برای ایسووتادگی طومنی مدت در کنار شووام ،به شووام قدرت
بخشید تا ادامه بدهید .اگر شام به این افراد فکر کنید ،به رسعت متوجه خواهید شد که خدمت آنها،
از چیزی بیش از کالم ساخته شده بود.
به عنوان سهیران مسیح ،خدا فقط از کالم ما برای ایجاد تغییر در دیگران استهاده منی کندت بلکه از
هویت و اعامل ما نیز اسووتهاده می کند .عیسووی در طول خدمت خود بر روی زمین گهت" :اگر منی
توانید حرفهای مرا باور کنید ،پا به کارهایی که انجام داده ام ،نگاه کنید .همۀ اینها شوووواهدی
هسووتند که به آن نیاز دارید( ".تهسوویری از عباراتی مانند یوحنا  .)11 : 14ما به عنوان سووهیران ،نه
تنها فراخوانده شده ایم که حقیقت را اعالم کنیم ،بلکه فراخوانده شده ایم تا حقیقی و زنده با شیم،
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با خون و جسم ،آنرا نشان بدهیم .ما فقط سخرنانان خدا نیستیمت بلکه الگو و منونه هستیم .فقط از
جانب خدا سخن منی گوییمت بلکه شاهدان او ه ستیم .زندگی ما ،قدرت فیو او برای تبدیل قلبها
را تّدیق می کند .در شیو نشان دادن محبت خدا ،محبتی که او به ما نشان داد ،دیده می شود.
لباسهای مناسب برای کار
مجسم کردنِ محبت مسیح در خدمت را نشان می دهد.
کولسیان  17 – 12 : 3مههوم
ّ
"پا همچون قوم برگزید خدا که مق ّدس و بسوویار محبوب اسووت ،خویشوونت را به شووهقت ،مهربانی،
فروتنی ،مالیمت و صوورب ملبا سووازید .نسووبت به یکدیگر بردبار باشووید و چنانچه کسووی نسووبت به
دیگری کدورتی دارد ،او را ببخشید .چنانکه خداوند شام را بخشید ،شام نیز یکدیگر را ببخشید .و بر
روی همۀ اینها محبت را در بر کنید که همه چیز را به هم می پیوندد و شام را کامل می گرداند.
صلح مسیح بر دلهایتان حکمهرما باشد ،زیرا فراخوانده شده اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و
صووها به رس برید ،و شووکرگزار باشووید .کالم مسوویح به دولتمندی در شووام سوواکن شووودت و با مزامیر،
رسودها و نغمه هایی که از روح ا ست ،با کامل حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید و با شکرگزاری و
از صوومیم دل برای خدا برسووایید .و هر آنچه کنید ،چه در گهتار و چه در کردار ،همه را به نام خداوند
عیسی انجام دهید و به واسطۀ او خدای پدر را شکر گزارید" .
آیات  17 – 15شامل یکی از م شخص ترین خواندگیهای عهدجدید برای خدمت شخص می با شد.
در این عبارت برجسووته ،پولا ما را به سوووی کارهایی فرامی خواند که به طور طبیعی فکر می کنیم
که محدود به خدمت رسمی می با شد .ما فراخوانده شده ایم تا کتاب مقدس را به شکل عمیقی در
زندگی خود وارد کنیم تا حکیم و شووکرگزار باشوویم و درنتیجه،همیشووه آماد نّوویحت کردن (رو در رو
شووودن با یکدیگر) و تعلیم دادن باشووویم .پولا ،ما را فرامی خواند تا در جایگاهی قرار بگیریم که بر
ا ساس کتاب مقدس برای فرصت های انجام خدمت آماده با شیم ،فرصت هایی که او برای ما فراهم
می کند ،درحالیکه ما را از طریق خدمت دیگران تغییر می دهد .این عبارت ،هدف این کتاب را
خالصه می کند .اما برای درک واقعی آن باید از آیۀ  12آغاز کنید.
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در اینجا پولا از استعار لباس پوشیدن استهاده می کند چیزی که ما را می پوشاند ،شناسایی می
کند ،عملکردمان را توصیف می کند .پولا به ما یادآوری می کند که آنچه "می پوشیم"(خّوصیات
اخالقی که می پوشووویم) به انداز کالم که می گوییم ،برای خدمت اهمیت دارد .فهرسوووت وینگیهای
اخالقی که پولا ارا ه می دهد ،خالصه ای از خّوصیات اخالق مسیح می باشد .پولا می گوید:
مناسب این کار بیایید!"
"اگر می خواهید در کار خدا در دیگران سهیم شوید ،با لباس
ِ
دیدگاه پولا نسبت به تغییر ،شامل فرایند ،در کنا ِر محتویات می باشد ،شامل رفتار در کنا ِر پیغام.
مجسوم می
شوواملِ تعلیم دادن با زندگی خود در کنا ِر کالم خود .من درحالیکه شووخّوویت خداوند را
ّ
سووووازم ،مردم را به اعتامد و اطاعت دعوت می کنم .در حقیقت ،پولا می گوید" :اگر می خواهید
یکدیگر را پند و تعلیم دهید ،باید اول مسیح را باوشید".خدا مردم را تغییر می دهد ،نه فقط به خاطر
اعالم حقیقت ،بلکه به خاطر اینکه آن حقیقت با شهقت،مهربانی،فروتنی،مالیمت،صرب و محبت بیان
شووده اسووت .وقتی ما این کار را انجام می دهیم ،گوا ِه جسووامنی حقیقت می شووویم که عرضووه می
مجسم می کنیم.
مجسم منی کنیم ،بلکه خو ِد مسیح را نیز
کنیم .ما فقط حقیقت را
ّ
ّ
متام دواهر جسوووامنی ،یک زوج جوان دوسوووت داشوووتنی بودند .این زن با من متاس
آنها با توجه به ِ
گرفت و خواست که با هم مالقات کنیم .وقتیکه نشستیم ،احساسات افرا ِد حارض در اتاق تغییر کرد.
این زن قبل از دعا و اولین سوووؤا  ،گریه کرد .او هر چه بیشووورت گریه می کرد ،شووووهرش بیشووورت در
صندلی خود پیچ و تاب می خورد و رشمنده و خ شمگین می شد .این زن می خوا ست دا ستانش را
تعریف کند که شوووهرش با چهر برافروخته بلند شوود و گهت" :من منی توانم تح ّمل کنم! منی توانم
در مورد زندگی خّوصی خود با یک ع ّده روانشناس{من روانشناس نیستم} صحبت کنم ،افرادی که
هیچ رسنخ از موضووووع ندارند و قطعاً مرا منی شوووناسوووند!" با نگاه به زنش گهت" :اگر تو آنقدر احمق
هسوووتی که می خواهی خودت را در معرض این چیزها قرار بدهی ،خوش باش ،ولی من از اینجا می
روم!" و او با عجله از اتاق خارج شد .من بالفاصله با صدای بلند برای خودمان دعا کردم و به این زن
گهتم که می روم تا با او صحبت کنم .او را در پارکینگ پیدا کردم ،آماده بود که سوا ِر ماشینش شود.
به من خیره شووود و گهت" :می توانی مرا تنها بگذاری؟" به او گهتم که درک می کنم که عّوووبانی
شدی و ترسیده بودی ،و سخت است که مسا ل خّوصی زندگی خود را با دیگران در میان بگذاری.

154

به او گهتم که می خواهم صووبور باشووم و هر کاری که می توانم برای کمک به او انجام دهم تا از این
لحظات اولیۀ احسووواس ناراحتی گذر کند .چیزهای دیگری نیز به او گهتم و بعد گهتم که می خواهم
برگردم و در کنار زنش باشم.
درحالیکه از راهرو می گذشوووتم ،متوجه شووودم که پشوووت رسم می آید .او گهت" :من منی توانم فرار
کنم ...منی توانم" و در این لحظه ،ما واقعاً صحبت کردیم .چند ماه بعد ،آن روز اول را به یاد آوردیم و
او به من گهت که حرفهای مرا در پارکینگ به یاد منی آورد ،اما وقتیکه من به دنبالش رفتم ،خدا از
این مسووأله برای نرم کردنِ قلبش اسووتهاده کرد .نه به خاطر حرفی که زده بودم ،بلکه به خاطر کاری
که انجام داده بودم و خدا از آن اسووتهاده کرد تا مردی را که در حال نابود کردن زندگیش بود ،نجات
دهد.
چهار دلیل اصلی برای مجسم کردن مسیح در روابط که خدا به ما می دهد ،وجود دارد.
 .1این برای محافظت از شووامسووت .در خدمت شووخّووی ،نهایتاً گنا ِه کسووی که به او کمک می
کنید در رابطه تان آشووکار خواهد شوود .اگر به یک شووخص عّووبانی خدمت می کنید ،زمانی
فرامی رسد که این خشم نسبت به شام ابراز خواهد شد .اگر به کسی کمک می کند که منی
تواند اعتامد کند ،زمانی فرامی رسد که او به شام بی اعتامد خواهد شد .شخص که سعی
دارد دیگران را تحت نهون درآورد ،در پیِ تحت نهون درآوردن شام خواهد بود .شخص اف رسده
به شوووام می گوید که هر کاری که پیشووونهاد کردید ،انجام داد ولی چیزی تغییر نکرد .شوووام
منی توانید در کنار یک گودال بایستید ولی گِل و می آن به سوی شام پرتاب نشود!
غالطیان  1 : 6می گوید":ای برادران ،اگر کسی به گناه گرفتار شود ،شام که روحانی هستید او را با
مالیمت به راه راسوووت بازگردانید .درعین حال ،به هوش باش که خود نیز در وسووووسوووه نیهتی ".در
روابط مربوط به خدمت ،نه تنها قلب شوووخص که به او کمک می کنم ،آشوووکار می شوووود ،بلکه قلب
خودم نیز آشکار می شود.من می توانم عّبانی،مغرور ،متکّی به عدالت شخّی ،جنگجو ،خشن،
ناشکیبا و بی گذشت باشم .با انجام این کارها ،مانع از کار خداوند می شوم .من ،خود به مسیح نیاز
دارم که به دیگران ارا ه می دهم .واقعیت تسلی بخش این است که او در هر دوی ما کار می کند!
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ما باید از واکنش خود به افرادی که به آنها خدمت می کنیم ،آگاه باشووویم .آنها به ضووو ّد ما گناه می
کنند ،به هامن شووکل که به ضو ّد دیگران گناه کردند .یکی از محبت آمیزترین کارهایی که می توانیم
انجام بدهیم ،این اسووت که متعهد شووویم که با فروتنی خود را بیازماییم :وقتی کسووی نسووبت به ما
مرتکب گناه می شود ،چه واکنش نشان می دهیم؟ آیا در مواجهه با گناهان او ،قدرت فیو مسیح را
مجسوووم می کنیم؟ گاهی اوقات ،ما بر اسووواس
نشوووان می دهیم؟ آیا مسووویح را در برخورد با گناه
ّ
خواندگی خود به عنوان سهیران مسیح زندگی کرده و گاهی اوقات شکست می خوریم .اگر انجیل را
با اعرتاف به گناه خود در زندگی به کار بربیم و از خدا طلب بخشوووش کنیم ،حتی در آن هنگام نیز
می توانیم به شکل مؤثری خدمت کنیم (اگر مزم باشد ،از شخص مقابل طلب بخشش کنیم) و ق ّوت
خدا را اعالم کنیم تا بتوانیم به کار خود ادامه بدهیم و با وفاداری به آن شخص خدمت کنیم.
 .2یک منونۀ زنده ارا ه می دهد .ما نباید برای ارا ۀ تعاریف خالق خّوووصوویات اخالقی که خدا
از فرزندانش انتظار دارد ،در کشووومکش باشووویمت بلکه ما فرصوووت برای ارا ۀ الگویی از این
خّوصیات داریم .اگر از منونۀ مسیح پیروی می کنیم ،با وجود اینکه موجودات سقوط کرده
طلب کمک می کند ،باید محبت ،شهقت ،مالیمت ،بخشش ،مدارا،
هستیم ،شخص که از ما
ِ
مهربانی و فروتنی واقعی را در ما ببیند .به این ترتیب ،خدمت شوووخص فقط مانند کالس
درس نیستت بلکه مانند آزمایشگاه نیز می باشد! زندگی فقط مورد بحث قرار منی گیردت بلکه
زندگی می شوووود! خدا از ما می خواهد که کارهایی را انجام بدهیم و باید این چیزها در
خادمین دیده شود درحالیکه شخص به مسیح تکیه می کند.
ِ
شاهد کاری است که خداوند می تواند انجام بدهد .شاید اهداف که ما برای مردم تعیین می
.3
کنیم ،غیرواقعی به نظر برسوود .آنها منی توانند تّووور کنند که چگونه می توانند این کارها را
در موقعیت کنونی خود انجام بدهند .شاید از شک ست های خود آگاه با شند و شیو جدید
خدا را کامالً غیرممکن بدانند .خدمت شووخص ،فرصووت شوویرینی را برای صووحبت دربار این
شک و ترس فراهم می کند ،نه فقط با کلامت ،بلکه با زندگی خود.
اگر من از الگوی مسیح پیروی کنم و به عنوان سهیر عمل کنم ،گواهی می دهم که حرفهای خداوند
حقیقت دارد .او همۀ چیزهای مزم را فراهم کرده تا کاری را که از ما می خواهد ،انجام بدهیم .او در
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سوووختیها با ماسووووت .همۀ نیازهای ما را در زمان نیاز فراهم می کند .فیو او برای ضوووعههای ما
کافیسووت .او در وقت نیاز ،به ما حکمت می بخشوود .وقتیکه من به یک شووخص که دوسووت داشووتنی
نیسوووت ،محبت می کنمت وقتیکه در مواجهه با مشووواجرات خشووومناک ،با مالیمت برخورد می کنمت
وقتیکه در مواجهه با شکستها ،صبور هستمت وقتیکه با شخص نامهربان با مهربانی صحبت می کنمت
وقتیکه مرتکب گناه می شوم ،بخشش می طلبمت نشان می دهم که زندگی بر اساس خواندگی خدا
امکان پذیر می باشووود .این کار امکان پذیر اسوووت ،نه به خاطر اینکه ما حکیم و قوی هسوووتیم ،یا در
رشایط راحتی قرار داریم ،بلکه به خاطر اینکه او در قدرت جالل ،نیکویی و فیو خود ،با ماست.
 .4مسووویح را در مرکز نگاه می دارد .امید که به مردم می دهیم ،بیش از یک رسی تدابیر می
با شد .امید ما م سیح ا ست! تنها در او ،گم شدگان ،افراد رسدرگم ،ع ّبانی ،آ سیب دیده و
دلرسوود ،آنچه را که باید باشووند ،می یابند و کاری را که خدا می خواهد ،انجام می دهند .ما
معلم مذهبی نیسوووتیم .چیزی بیش از ابزارهایی در دسوووتهای یک نجات دهند قدرمتند
نیستیم .همیشه امید و کمک که ارا ه می دهیم ،با مترکز بر خداست .مهمرتین مالقاتی که
در خدمت وجود دارد ،مالقات شخص با ما نیست ،بلکه مالقات او با مسیح است .کار ما این
ا ست که این مالقات را تنظیم کنیم تا خدا به مردم کمک کند که به دنبال بخ شش ،ت سلّی،
احیا و ترمیم ،ق ّوت و حکمت او باشند.
احمقانه اسووت که بدون در نظر گرفنت بهای کار ،خدمت شووخّووی را آغاز کنیم .یک سووهیر ،نه تنها
پیغام پاد شاه را می رساند ،بلکه آنرا مج ّسم می سازد .او در جایگاه پاد شاه می ای ستد .هامنطور که
خدمت مسیح به گناهکاران ،به معنای قربانی و رنج بود،پا برای ما نیز به همین شکل خواهد بود(
البته در یک سوووطح متهاوت) .به خاطر اینکه رنج و عذاب ،اجتناب ناپذیر اسوووت ،ما باید به واکنش
خود ن سبت به رنج و سختی توجه کنیم .آیا پاد شاه را به خوبی ن شان می دهیم؟ آیا می خواهیم که
در خود مبیریم تا حیات را در دیگری ببینیم؟ آیا می خواهیم که به خاطر انجیل مورد بدرفتاری قرار
بگیریم؟ آیا می خواهیم در کارهایی رشکت کنیم که به طور طبیعی از آنها اجتناب می کردیم ،تا
مسووویح بتواند یک نهر را از طریق ما تغییر دهد؟ آیا می خواهیم که به خاطر یافنت خوشوووی خود در
خدمت به مسیح ،گِل آلود شویم ،حتی وقتی متوجه می شویم که کثیف شده ایم؟
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باشد که مسیح به شام ق ّوت ببخشد تا مثل او محبت کنید و بخش از کار تبدیل او در زندگی دیگران
باشید .باشد که این محبت نه تنها کلامت ما ،بلکه زندگی ما را نیز هدایت کند .باشد که ما به عنوان
تجسم نجات دهند خود بایستیم!
الگو ،شاهد و ّ

محبت کنید
بشناسید
اعالم کنید
انجام بدهید
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8
برقراری ارتباط از طریق همدردی با رنجدیدگان
او عّای سهیدش را جمع کرد و من او را به سوی دفرتم هدایت کردم .او نه تنها نابینا بود ،بلکه یک
پایش نیز فلج بود .من در طول دوران دانشکد مذهبی ،در مدرسۀ نابینایان کار کردم و به نظرم فوق
رس راه من قرار داد .من با سووبک زندگی و کشوومکشووهای یک شووخص
العاده بود که خدا این زن را ِ
نابینا آشنا بودم ،اما آمادگی شنیدنِ داستان این زن را نداشتم.
او تنها فرزند خانواده بود .مادرش پانزده سووال تالش کرده بود که باردار شووود ،اما بچه هایش سووقط
می شوودند .نهایتاً در چهل سووالگی ،باردار شوود و بچه اش سووقط نشوود .مادرش احسوواس می کرد که
برکت یافته ،مثل اینکه حیات جدیدی را یافته بود .او یک اسوووم زیبا انتخاب کرد ،گرِیا{فیو} و با
نگرانی منتظر شوود .یک روز صووبح زود ،بعد از بیسووت سوواعت زایامن پیچیده ،گرِیا متولد شوود .اما
رویای مادرش برآورده نشوود .گرِیا ناراحت ،ناخوش ،نیازمند بود .فقط لحظات اندکی وجود داشووت
که گریه منی کرد .در تنها و سوویسووتم گوارشووی خود مشووکل داشووت .به نظر می رسووید که با همۀ
بیامریهای مربوط به دوران کودکی قرارداد بسووته اسووت .در دوران نوزادی ،هرگز در طول شووب منی
خوابید .مادرش به ندرت می توانست او را از خانه بیرون بربد.
مادر گرِیا فکر می کرد که قربانی یک رسنو شت بی رحامنه شده ا ست .پا از سالها انتظار ،بچه
ای نّویبش شوده بود که به سوختی زندگی می کرد .به شوکل فزاینده ای ،این نیازها ،گریه ها و کار
دامئی ،او را عّوووبانی می کرد .او متعجب بود که چرا اصوووالً به می خواسوووت .او به یاد می آورد که
چقدر زندگی گذشوووته اش راحت و آسوووان بود .در ابتدا به شوووکل زیرکانه ،خشووومش به طرف گرِیا
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جاری شد :یک رضبه اینجا ،یک سیلی کوچک آنجا .اما نهایتاً این کالفگی بیشرت شد و به یک خشم
کامل تبدیل شد .وقتیکه او به دخرت کوچولوی خود نگاه می کرد ،ک سی را می دید که زندگیش را از
او دزدیده اسوووت .گرِیا به صووودایِ پای مادرش گوش می کرد تا بتواند زی ِر تخت یا در کُمد مخهی
شود .ساا مادرش به دنبال او می گشت و این بیشرتعّبانیش می کرد .در یکی از این عّبانیت
ها ،پای گرِیا برای همیشه آسیب دید.
وقتی گرِیا هشووت سوواله شوود ،چشوومهایش ضووعیف شوود و این در نتیجۀ رضبات مک ّرری بود که به
رسش وارد شووده بود .او دیگر منی توانسووت ببیند و بخواند ،اما می ترسووید به کسووی بگوید که چقدر
چ شمهایش ضعیف ا ست .او فکر کرد که دیگران را گول می زند ،اما اینطور نبود .درست بعد از تولد
نه سالگی به مدرسه رفت ،چون فکر می کرد که این یک روز عادی است .از او خواستند که کالس را
ترک کرده و به دفرت برود ،جاییکه یک خانم نا شناس با چمدانی پُر از لبا سهای گرِیا ای ستاده بود.
او را بدون خداحافظی با مادر و دوسووتانش به مدرسووۀ مسووکونی مخّوووت نابینایان فرسووتادند ،و تا
فارغ التحّیلی از دبیرستان در آنجا ماند .گرِیا دیگر هرگز در خانه زندگی نکرد.
اکنون او در مقابل من نشووسووته بود ،با اشووکهایی که از روی عّووبانیت جاری می شوود ،داسووتانش را
تعریف می کرد .گرِیا همچنان تنها بود .به خاطر خشووومی که از روی ترس و داوری بود ،هر رابطه
ای را که تا به حال داشوووته ،از بین برده بود .با اینحال عمیقاً معتقد بود که مردم نیز مثل مادرش ،او
را آزار می دهند .اشووتیاق او برای صووحبت کردن با من ،به خاطر ِ
یأس حاصوول از خشووم بود .در طول
مدتی که در مدرسووۀ نابینایان بود ،در یک کالس مذهبی رشکت می کرد که در آنجا با یک معلم فوق
العاده مالقات کرده بود که انجیل را با گرِیا در میان گذاشته بود .او به رساغ من آمده بود چون می
خوا ست با یک م سیحی صحبت کندت معتقد بود که این تنها راه برای شنیدن حقیقت بود .در عین
حال ،منی خواست که کسی یک رسی مسا ل پیش پا افتاد کتاب مقدسی را تحویلش بدهد.
من با اشوک به حرفهای او گوش دادم ،وقتی حرف می زد ،دعا می کردم ،تقریباً می دانسوتم که باید
مجسم سازم.
خداوند را در زندگی این زن رنجدیده
ّ
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شوووام به گرِیا چه می گهتید؟ به نظر شوووام او نیاز دارد که چه چیزی را بشووونود؟ کتاب مقدس به
گرِیا این دنیا چه می گوید؟ می خواهید که گرِیا چگونه به گذشته ،حال و آیند خود نگاه کند؟
شام چگونه با او رابطه برقرار می کردید ،رابطه ای که در آن کار ملکوت خدا پیمفت کند؟
در دنیایی که در آن رنج و عذاب وجود دارد
ما دوسووت نداریم که راجع به این موضوووع فکر کنیم ،اما در دنیایی زندگی می کنیم که در آن ،رنج و
عذاب وجود دارد .نباید در دنیایی سقوط کرده ای که پر از افراد گناهکار است ،متعجب شویم .بلکه
باید تعجب کنیم که چرا عذاب بیشوورتی منی کشوویم .رنج و عذابهای ما متهاوت اسووت ،از زخمهای
م ّوقتی حاصوووول از بیهکری یک نهر گرفته تا تجربه های وحشوووتناک بدرفتاری و تجاوز .همۀ ما
گناهکاران رنجدیده هسووتیم .این چیزی اسووت که با مالقات کنندگان خود در میان می گذاریم .در
نتیجه ،این نقطۀ مشرتک برای خدمت شخص می باشد.
اما ما غالباً به این شووکل به مسووأله نگاه منی کنیم .وقتیکه داسووتانهایی مانند داسووتان گرِیا را می
شوونویم ،شوووکه می شووویم و با این امید زندگی می کنیم که چیزهای واقعاً بد برای ما اتهاق نخواهد
افتاد .نکتۀ مهمرت اینکه در همدردی با رنجدیدگان دچار مشوووکل می شوووویم .بسووویاری از اوقات،
خدمت خود را در ح ّد مسا ل پیش پا افتاد کتاب مقدس و وعده های دعا ،تن ّزل می دهیم ،دورتادور
افرادی که درد عمیقی دارند ،حّووار وسوویعی برای جلوگیری از خطر احتاملی می کشوویم .قطعاً یک
کارت برای آنها می فرستیم ،به دیدارشان می رویم ،یک دعا می کنیم ،یک عبارتی را می خوانیم ،اما
احساس ناراحتی می کنیم و بی صربانه می خواهیم که از آنجا دور شویم .اما به زودی ،خودمان هم
دچار رنج و عذاب می شوووویم .فقط میزانِ در ِد تجربه های ما متهاوت اسوووت .تعجبی ندارد که کتاب
مقدس چیزهای زیادی در رابطه با واقعیت رنج و عذاب شخص می گوید.
 .1کتاب مقدس به وضوووح اعالم می کند که خدا به طور مطلق بر همه چیز سوولطنت می کند،
حتی بر رنج و عذاب .اکرثیت ما ،به اشوووتباه فکر می کنیم که خدا با چیزهای بدی که در
دنیایی ما اتهاق می افتد ،کاری ندارد .اما کتاب مقدس ما را به مسوویر کامالً متهاوت هدایت
می کند .کتاب مقدس ،امید ما را بر ریشوووۀ این حقیقت می گذارد که خدا نویسوووند رنج و
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عذاب ما نیسووت ،اما او در رنج و عذاب با ماسووت (خروج  11 : 4ت اول سوومو یل 7 – 2 : 2ت
دانیال 35 – 34 : 4ت امثال  9 : 16ت مزامیر 3 : 60ت اشوووعیا  7 : 45ت مراثی ارمیا  28 : 3ت
عاموس  6 : 3ت اعامل  28 – 27 : 4ت افسسیان .)11 : 1
 .2کتاب مقدس به وضوح می گوید که خدا نیکوست .اشتباه است که بگوییم یک خدای کامالً
نیکو ،هرگز اجازه منی دهد که یک نهر رنج بکشوود ،یا اگر خدا واقعاً شووام را دوسووت داشووت،
اجازه منی داد که این اتهاق برای شوووام بیهتد .کتاب مقدس اعالم می کند که یک خدای
ب سیار نیکو ،در دردناکرتین تجربیات ما ح ضور دارد(.مزامیر 8 – 7 : 25ت 10 – 8 : 34ت 33
 5 :ت  5 : 100ت 136ت .)9 – 4 : 145
 .3کتاب مقدس به وضوح می گوید که خدا برای رنج و عذاب ما هدف دارد .کتاب مقدس رنج و
عذاب را به عنوان مانع برای نجات ما منی بیند ،بلکه به عنوان ابزاری که خدا برای هدف
نجات بخش خود در ما به کار می برد( .رومیان  17 : 8ت دوم قرنتیان  6 – 3 : 1ت فیلیایان 2
9 – 5 :ت یعقوب 8 – 2 : 1ت 11 – 10 : 5ت اول پطرس).
 .4کتاب مقدس دمیل نهایی رنج و عذاب ما را توضیح می دهد.
 ما رنج می کشووویم چون در یک دنیایی سوووقوط کرده زندگی می کنیم که گرفتا ِر بیامری،
بالیای طبیعی ،حیوانات خطرناک ،سیستمها و تشکیالت شکسته و غیره شده است.
 ما به خاطر جسم خودمان رنج می کشیم .بیشرت رنجهای ما در دست خودمان است .انتخاب
هایی را می کنیم که زندگیامن را دردناک و دشوار می کند.
 به خاطر گناه دیگران به ضووو ّد ما ،رنج می کشووویم .از غرض ورزی زیرکانه گرفته تا حمالت
شخّیت همۀ ما از دست دیگران رنج می کشیم.
 به خاطر رشیر رنج می کشووویم .واق عاً دشووومن در دن یایی ما وجود دارد ،یک حی له گر و
دروغگویی که جدا می کند ،نابود می کند و می بلعد .او با وعد حیات ،ما را وسووووسوووه می
کند ،اما درواقع این چیزها حیات ما را نابود می کنند.
 ما به خاطر هدف نیکوی خدا رنج می کشیم .خدا فرزندان خود را فرامی خواند تا برای جالل
او و خی ّریت نجات بخش خود ،رنج بکشند.
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 کتاب مقدس به وضوح می گوید که سلطنت مطلق خدا بر رنج و عذاب ،هرگز:
 به معنای این نیسوووت که رنج و عذاب واقعی نیسوووت ( دوم قرنتیان 9 – 3 : 1ت – 1 : 4.)16
 شخص بدکار را معاف منی کند( حبقوقت اعامل 24 – 22 : 2ت .)23 – 14 : 3وقتیکه ما وارد رنجهای دیگران می شوووویم ،می خواهیم که واکنشوووامن بر اسووواس طرز فکر رحیامنۀ
کتاب مقدس باشد.
رنج  ،عذاب و خدمت شخصی
این مسأله ،ما را به سوی جنبۀ سوم محبت سوق می دهد که کار خدا را در زندگی شخص رشد می
دهد .در اینجا نیز مسیح الگوی ماست.
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عنرص محبت :3
با رنج و عذاب همدردی کنید
آیا تابحال وارد یک دور سخت شده و کامالً احساس تنهایی کرده اید؟ آیا تابحال احساس کرده اید
که انگار دو شخص متهاوت ه ستید -ک سیکه در خلوت رنج می ک شد و ک سیکه اطرافیانش به شکل
دیگری او را می شووناسووند؟ آیا می خواسووتید که داسووتان خود را مطرح کنید ،اما از نظر دیگران می
ترسیدید؟ آیا تا بحال می خوا ستید که زندگی ک سی را با زندگی خود عوض کنید؟ آیا تا بحال رنج و
عذاب شام ،اشتیاقتان را برای پرستش شخّی ،تعلیم کالم خدا ،یا مشارکت با بدن مسیح کاهش
داده اسووت؟ آیا هرگز به خاطر مشووکالت که باید با آنها مواجه می شوودید ،آرزو می کردید که مجبور
نبودید صبح از خواب بیدار شوید؟ آیا تا بحال سعی کرده اید که با ک سی در مورد رنج و عذاب خود
صوووحبت کنید و بعد جرأت خود را از دسوووت داده اید؟ آیا تابحال با پیشووونهادات فوری مردم ،پیش
فرضهای غلط و مسا ل پیش پا افتاد کتاب مقدس ،اشتیاق خود را از دست داده اید؟ آیا تابحال در
میان واقعیتهای خشن زندگی ،برای دریافت کمک فریاد برآورده اید (در سکوت یا با صدای بلند)؟
اگر شام زنده اید ،حداقل به تعداد از این سؤامت پا سخ مثبت می دهید .شام رنجدیده ای ه ستید
که تو سط خدا فراخوانده شده اید تا به افراد دیگری که در درد ه ستند ،خدمت کنید .رنج و عذاب،
نه تنها یک نقطۀ مشرتک برای روابط انسانی می باشد ،بلکه یکی از مهیدترین اتاقِ کارهای خدا می
باشووود .ما به عنوان سوووهیران خدا ،باید یاد بگیریم که چگونه با افرادی که در رنج و عذاب هسوووتند،
همدردی کنیم .ما با یادگیری از الگوی مشوواور فوق العاده در عباراتی مانند عربانیان ،12 – 10 : 2
این کار را انجام می دهیم.
"به جا بود خدا که همه چیز برای او و به واسووطۀ او وجود دارد ،برای اینکه پرسووان بسوویار را به جالل
برساند ،قهرمانِ نجات ایشان را از راه تحمل رنج ،کامل گرداند .زیرا او که مق ّدس می سازد و آنان که
مق ّدس می شوووند ،همه از یک تبارند .از همین رو ،عیسووی عار ندارد ایشووان را برادر بخواند .چنانکه
می گوید" :نام تو را به برادرانم اعالم خواهم کردت و در میان جامعت ،تو را خواهم ستود".
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این عبارت می گوید که چگونه مسیح" ،نویسند نجات ما" ،با ما همدردی می کند .این عبارت به ما
می گوید که با مسیح در یک خانواده هستیم .این خانواده ،چیزی بیش از خانواد انسانی می باشد.
نویسند عربانیان به یک هویت مشرتک بسیار خات اشاره می کند .ما با مسیح در خانواد افرادی
هستیم که رنج می کشند .نباید فراموش کنیم که به یک نجات دهند رنجدیده خدمت می کنیم .ما
از کسووی که تجربۀ ما را درک منی کند ،کمک منی طلبیم .عیسووی ،رحم و شووهقت دارد و درک می
کند .او می تواند به ما کمک کند ،به خاطر اینکه او مانند ماسوووت .او با مسوووا ل مواجه شوووده که ما
اکنون مواجه می شوووویم .او ما و تجربه های ما را می شوووناسووود ،چون ما در یک خانواده هسوووتیم،
خانواده ای که رنج کشیده است.
اما چیزهای بی شرتی وجود دارد .این عبارت می گوید که م سیح عار ندارد که ما را "برادران" بخواند.
عنوانِ برادر ،جایگاه خاصی را در خانواده نشان می دهد ،یک رابطۀ برابر میان خواهر و برادر .مسیح
منی توانسوووت اصوووطالحی قدرمتندتر از این برای مرتبط شووودن با ما انتخاب کند .سوووه جنبه از این
هامنندسازی به طور برجسته منایان می شود:
 .1ما در یک خانواده هستیم.
 .2ما در این خانواده در جایگاه مشابهی هستیم.
 .3ما به خاطر این جایگاه ،تجربیات مشابهی در زندگی داریم.
این خّوووصوویت فروتنی در خدمت شووخص را نشووان می دهد .خدمت ما نباید این وینگی را داشووته
با شد" :من بامتر از تو ه ستم ،تویی که تازه از راه رسیده ای" .این خدمت از شناخت فروتنانه جاری
می شود که ما هویت م شرتک با افراد تحت خدمت خود داریم .کار خدا در من نیز به کامل نرسیده
ِ
وسووط فرایند مادام العمر تغییر هسووتیم که خدا ایجاد می کند .من
اسووت .ما برادران و خواهران در
یک معلم مذهبی نیستم .فقط به خاطر اینکه یک نهر از حکمت و تجربۀ من استهاده می کند ،تغییر
ایجاد منی شود .ما هویت و تجربۀ مشرتک داریم و از یک خانواده هستیم.
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این وضعیت ،برای خدمت شخص جالل دهند خدا ،مزم ا ست .اول ،متوجه می شود که خدا مردم
رس راه من قرار می دهد ،نه فقط برای تغییر آنها ،بلکه برای تغییر خودم نیز می با شد .م شاور فوق
را ِ
العاده در همۀ افراد حارض در اتاق ،کار می کند .خدا به طور مک ّرر ،از دشوووواریهای رابطۀ مربوط به
خدمت و مکاشووهۀ جالل نجات بخش خود اسووتهاده می کند تا ایامن مرا به چالش بکشوواند ،عمیقرت
کند و تقویت کند .به خاطر اینکه من در کار تبدیل قلب ،تو سط خدا ،جلوتر ه ستم ،با امید و انتظار
و جرأت بیشوورتی به دیگران خدمت می کنم .چیزهای دیگری نیز وجود داردت اینکه من جرأت و امید
بی شرتی ن سبت به زندگی خود دارم .هیچ شکّی در این نی ست که من بی شرت از همه ،از خدمت خود
سود می برم!
این وضو ِ
وعیت هویت مشوورتک ،ما را از وابسووتگی ناسووا نیز حهظ می کند ،آن نوع وابسووتگی که می
تواند مشوواوره ،شوواگردی و خدمت شووخص را از مسوویر خارج کند .ما آن چیزی نیسووتیم که مردم نیاز
دارند .هدف ما این اسووت که آنها را به مسوویح زنده ،فعال ،نجات دهنده وصوول کنیم .او نیازشووان را
برآورده می کند تا بتوانند در دشوووواریهای زندگی ،کاری را انجام بدهند که برای آن فراخوانده شوووده
اند .من چیزی بیش از یک برادر نی ستم .در کنار شام می ای ستم و شام را به سوی پدر هدایت می
کنم .در کنار شام می ایستم و داستانهایی از محبت و مراقبت فوق العاد او تعریف می کنم .مطالب
را که با نشسنت در آغوش او و در نزد پاهای او یاد گرفته ام ،با شام در میان می گذارم .دست شام را
می گیرم و با شام به طرف او قدم برمی دارم .ما به عنوان برادران و خواهران ،مترکز را بر جای درست
قرار می دهیم ،بر پدری که حکیم مطلق ،قادر مطلق و حارض مطلق می باشوود .برای ایجاد تغییر ،به
چیزی بیش از پذیرش یا تدابیر عملی نیاز داریم .به بخشش ،رهایی و قدرت نیاز داریم که فقط فیو
خدا می تواند آنرا به ما بدهد.
همچنین یک هویت فروتن ،به عنوان برادری که در فرایند کار اسوووت ،کمک می کند تا زندگی من
یک منونه باشد .گاهی اوقات مردم را بر روی سکوهایی قرار می دهند که قدرت داستانهای ما را می
دزدد .آنها داسووتان ما را می شوونوند ،اما فراموش می کنند که ما هم گناهکارانی همچون خودشووان
هسووتیم .فراموش می کنند که ما تحت فشووار روابط و کار زندگی می کنیم .ما هم باید افکار خود را
کنرتل کنیم و افسووار خواسووته های خود را در دسووت بگیریم .درنتیجه ،کلامت را که برای تشووویق و
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تهکر می با شد ،می شنوند و می گویند ،این برای تو آ سان ا ست .زندگی تو هیچ شباهتی به وجود
بی خاصوویت من ندارد .توصوویۀ تو خوب اسووت ،اما برای زندگی من کاربردی ندارد .هر چه بیشوورت در
هویت خود صادق باشیم ،بیشرت می خواهیم که در کنار افراد بایستیم و بامتر از آنها نباشیم ،زندگی
ما ،بیشرت امید را عرضه خواهد کرد.
رنج کشیدن با یک هدف
به عربانیان  2برگردید .مرک ِز برادری ما با مسوویح و دیگران ،رنج و عذاب می باشوود .اما هدف از رنج و
عذاب مشرتک ما چیست؟
آیۀ  10مطلب ب سیار جالبی را در مورد م سیح می گوید (و کمی گیج کننده) .این آیه می گوید که او
مثل ما ،از راه تحمل رنج ،کامل شد .نویسنده ارتباط میان زندگی مسیح و زندگی ما برقرار می کند.
اگر ما این موضووووع را درک کنیم ،درک بهرتی نسوووبت به دعوت او برای خدمت به دیگران خواهیم
داشووووت .چگونه رنج و عذاب ،مسووویح را کامل کرد؟ آیا او کامل نبود؟ رنج و عذاب او بر روی زمین
(هامن فرایندی که روزانه با آن مواجه می شویم) چه چیزی به کامل او افزود؟
کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسوویح از ازل پرسوو کامل خدا بود ،با اینحال پیش از آنکه به عنوان
ب ّر کامل برای قربانی بر روی صوولیب برود ،به عنوان پرسوو انسووان یک چیزی مزم داشووت .او باید به
عنوان آدم دوم بر روی زمین زندگی می کرد و تجربیات ،آزمایشووات و وسوووسووه های کامل زندگی در
دنیای سقوط کرده را تحمل می کرد .آدم اول در این امتحان رد شد ،بنابراین م سیح باید در زندگی
پرس و
خود ،بدون گناه ،با رنج و گناه مواجه می شوود .پا مسوویح چگونه کامل شوود؟ نه تنها از طریق ِ
کامل خدا بودن ،بلکه با اثبات خود به عنوان پرسووو کاملِ انسوووان کامل او ،با موفقیت ،آزمون رنج و
عذاب را متحمل شد.
نویسووند عربانیان معتقد اسووت که شووباهت مسووتقیم میان زندگی مسوویح و زندگی ما وجود دارد.
هامنطور که مسوویح از ازل کامل بود ،ما هم در مسوویح کامل هسووتیم(عادل شوومردگی) .هامنطور که
رنج مسووویح ،عدالت او را بر روی زمین نشوووان داد ،ما هم از طریق فرایند رنج (تقدیا) مق ّدس می
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شویم .ما از طریق این فرایند که م سیح پ شت رس گذا شت ،کامل می شویم! (به ت ّویر  1 . 8نگاه
کنید)
همچنین این هویت مشرتک ما با افرادی می باشد که می خواهیم به آنها محبت و کمک کنیم .حتی
با غیرایامندارن ،هدف ما ،این برادری مشووورتک (یا خواهری) می باشوووود .ما در کنار یکدیگر می
ِ
شرتک قدوسیت را
ای ستیم .با هم برابریم .تجربیات یک سانی از رنج و عذاب داریم .تجربۀ ما ،هدف م
به همراه دارد .اجازه بدهید که با هم به تأثیر این هویت در خدمت شخّی باردازیم.
تصویر 1. 8
رنجدیدگان در مسیح (عربانیان )11 – 10 : 2
ایامنداران

مسیح

_________________________________
در مسیح کامل شده است

پرس کامل خدا
از طریق
رنج و عذاب
کامل
شده است

عدالت بر روی
زمین را نشان داد

قدوسیت شخّی
واقعی

این به ما فرصووت می دهد تا حقیقت را به شووکل واقعی به مردم نشووان بدهیم .غالباً حقایق ما قدرت
ندارند ،چون مردم منی توانند در عمل آنها را ببینند .اما به خاطر اینکه ما هویت مشووورتک با افراد
تحت خدمت خود داریم ،این حقایق می توانند به عنوان واقعیت های حقیقی در زندگی نشووان داده
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شوند .ما باید حقایق خود را مج ّسم کنیم ،آنها را از حالت انتزاعی به بخ شهای آ شنای زندگی روزانه
بربیم.
این مسوووأله ،مردم را تشوووویق می کند که به جای تکیه بر ما ،به مسووویح تکیه کنند .باید با وفاداری،
خود را به عنوان افرادی نشوووان بدهیم که هر لحظه از روز به مسووویح نیاز داریم .هرگز چیزی بیش از
سهیران او ،ابزارهای او برای ایجاد تغییر نیستیم.
این مسوووأله ،فروتنی و صوووداقت را تقویت می کند .یکی از تهاوتهای اسووواسوووی میان درمان دنیوی و
خدمت بر اسوواس کتاب مقدس ،اهمیت مطرح کردنِ داسووتانهای مربوط به رنج خودمان می باشوود.
مسیح از من می خواهد که شاهد برای کار او باشم .وقتیکه با فروتنی ،صادق ه ستم ،نجات دهنده
از داستان من استهاده می کند تا به دیگران امید ببخشد.
این داسووتان ،مرا احیا می کند .خدا ،مرا با گناه و رنج و درد مواجه می کند تا نه تنها مرا تغییر دهد،
بلکه به من توانایی خدمت به دیگران را ببخشوود .داسووتان من یک فّوول کوچک از داسووتان بزرگ
نجات است و مسیح در مرکز صحنه می باشد .داستان من بیشرت در مورد اوست ،تا در مورد خودم.
به این ترتیب ،حتی شک ستهای من باعث جالل او می شود .من در ضعهها ،حامقت و ناتوانی خود،
حقیقت وعده های او و واقعیت وجود او را دریافته ام.این مسأله ،داستان مرا به وسیله ای برای تغییر
در زندگی دیگران تبدیل می کند.
زندگی مرا ،پنجره ای برای جالل مسووویح می سووووازد .اغلب اوقات مردم به ما نگاه می کنند و می
خواهند مثل ما با شند .شاید ما بالغرت از آنها با شیم و حکمت بی شرتی دا شته با شیم ،اما رضورتاً با
افراد تحت حامیت خود ،تهاوتی نداریم .اما وقتی تأکید می کنیم که برادران و خواهران هسوووتیم،
دیگر به عنوان الگوهای ایده آل دیده منی شوووویم .به پنجره هایی تبدیل می شوووویم که مردم می
توانند از پ شت آن نگاه کنند و ح ضور ،قدرت ،محبت و فیو م سیح را ببینند .زندگی ما ،زیبایی کار
او را نشان می دهد.
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نتیجۀ آن ،پرسووتش مسوویح می باشوود .وقتیکه شووام پانزده دقیقه در مقابل مونه (نقاش معروف) می
ایستید ،شکرگزار هستید که او قلم موی نقا شی داشت ،ولی از این بابت در حیرت نیستید .شام از
دیدنِ مونه در حیرت هسوووتید و از توانایی او به عنوان یک نقاش .این برادری ،مسووویح را به عنوان
هرنمند نجات دهنده نشان می دهد .ما فقط قلم موهایی هستیم در دستهای او .تغییرات پرجالل را
که او بر قلبهای مردم ترسوویم می کند ،نتیجۀ کا ِر قلم موهای خوب نیسووت ،بلکه نتیجۀ مهارت نقاش
است.
وقتیکه مردم را به سوووی مسوویح هدایت می کنیم ،او مرکز توجه و دریافت کنند سووتایشووهای ما می
شود .حقیقتاً ،خدمت شخص بر اساس کتاب مقدس ،همیشه باعث افزایش پرستش کامل می شود.
تسلّی ،رحم  ،شفقت و داستان شام
مههوم تسلّی دادن رنجدیدگان چیست؟ چگونه با رحم و شهقت در کنار آنها حارض می شویم؟ غالباً
منی دانیم که چه بگوییم .منی دانیم که چگونه ت سلّی دهند شخص با شیم که عزیزش را از د ست
داده ،یا شخص که در گذشته با تجربیاتی مواجه شده که هرگز قابل جربان نیست .ما منی خواهیم
که حقایق را به شووکل بی ارزش و پیش پا افتاده مطرح کنیم .درحالیکه این شووخص رنج می کشوود،
می خواهیم لنگر او را به یک جای حقیقی مت ّل کنیم ،اما به طریق که به او ن شان بدهد که ش ّدت
سختی هایش را درک می کنیم .می خواهیم به او نشان بدهیم که حقایق ما ،آنقدر قوی هستند که
می توانند او را از این رشایط عبور بدهند .بیش از همه ،می خواهیم که او بداند که تنها نیسووووت،
چون مسوویح به عنوان مدد کنند او در سووختیها ،در کنارش می باشوود .سووؤال این اسووت" :چگونه از
این دامهای نهان دوری کنیم و به این اهداف برسیم؟ "
یک پاسخ مهید در نامۀ دوم پولا به کلیسای قرنتا یافت می شود.
"متبارک باد خدا ،پدر خداوند ما عیسی مسیح ،که پدر رحمتها و خدای همۀ دلگرمیهاستت که به ما
در همۀ سختیهایامن دلگرمی می بخ شد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم ،دیگران را
که از سووختیها می گذرند دلگرم سووازیم .زیرا هامن گونه که از رنجهای مسوویح به فراوانی نّوویب می
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شویم ،به هامن میزان نیز به واسطۀ مسیح از دلگرمی فراوان لربیز می شویم .اگر در سختی هستیم،
به خاطر دلگرمی و نجات شامست ،و اگر دلگرمیم ،باز برای دلگرمی شامست ،و این کارگر می افتد
آنگاه که شام هامن رنجها را که ما می ک شیم با بردباری تحمل می کنید .امید ما دربار شام ا ستوار
اسووت ،زیرا می دانیم هامن گونه که در رنجهای ما سووهیم هسووتید ،در دلگرمی ما نیز سووهیم خواهید
بود .ای برادران ،منی خواهیم از سوووختیهایی که در ایالت آسووویا بر ما گذشوووت ،بی خرب باشوووید.
فشووارهایی که بر ما آمد چنان سووخت و فوق از طاقت ما بود که از زنده ماندن هم نومید گشووتیم .در
واقع احساس می کردیم حکم مرگامن صادر شده است .اما اینها همه روی داد تا نه بر خود ،بلکه بر
خدایی توکل کنیم که مردگان را برمی خیزاند .او ما را از چنین خطر مهلکی رهانید و باز خواهد
رهانید .بر اوسووت که ما امید بسووته ایم که همچنان ما را خواهد رهانید .بخّوووت چون شووام نیز با
دعای خود یاری مان دهید .آنگاه بسیار کسان ،برای فیو که در جواب دعای بسیاری به ما بخشیده
شده است ،از جانب ما شکر خواهند گزارد ( ".دوم قرنتیان )11 – 3 : 1
این عبارت ماهیت رحم و شهقت مسیح و فرایند ارتباط با دیگران را به طور خالصه بیان می کند .می
توان آنرا به سووادگی به دو بخش تقسوویم کرد :یک الگو یا منونه( آیات  )7 – 3و یک فرایند یا اسوولوب
( آیات .)11 – 8
الگو :توجه به رنج و تسلّی ،از نقطه نظ ِر نجات بخشی
اگر شام از همۀ مطالب خود در مورد رنج و تسلّی فهرست تهیه کنید ،چه موضوعات در فهرست شام
منایان می شود؟ آیا برایتان دشوار است که محبت خدا را در کنار خواندگی او برای رنج کشیدن قرار
تضوواد هسووتند؟ در فرهنگ که تسوولّی را مق ّدس می شووامرد و رنج را
دهید؟ آیا این دو با یکدیگر در ّ
اختالل وح شتناک می داند ،ما به منونۀ کتاب مقدس برای رنج و ت سلّی ،نیاز داریم .پولا در اینجا
آنرا مطرح می کند.
خدا منبع رحم و شووهقت حقیقی می باشوود .تس ولّی واقعی ،بیش از تهکر در مورد مسووا ل درسووت در
د شواریها می با شد .ت سلّی واقعی شامل این ا ست که ری شۀ هویت من در چیزی عمیقرت از روابطم،
حل مشکالت می باشد .تسلی واقعی زمانی حاصل می شود که بدانم در
سالمت یا توانایی من برای ّ
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دسووتان کسووی هسووتم که همه چیز را خلق کرده و بر آنها فرمانروایی می کند .باارزشوورتین چیز در
زندگی من ،محبت خداسوووت ،محبت که هیچ کا منی تواند از من بگیرد .وقتی ریشوووۀ هویتم در او
قرار دارد ،طوفان مشکالت منی تواند مرا از پا بیندازد.
این هامن ت سلّی می با شد که به مردم می دهیم .ما با بیانِ اینکه همه چیز درست می شود ،آنها را
تسلّی منی دهیم .شاید چیزی درست نشود .شاید آدمهای اطرافشان عوض شوند ،یا عوض نشوند.
کتاب مقدس بارها به ما می گوید که همۀ چیزهای اطرافامن در حال نابودی می باشوووند .وقتی
فرهنگها و پاد شاهان طلوع کرده و سقوط می کنند ،خدا و محبتش ،تنها چیزهایی ه ستند که باقی
می مانند .تسلّی با ریشه انداخنت در واقعیت نادیدنی محبت خدای امین و وفادار یافت می شود.
اما پولا مطالب بیشووورتی را در اینجا مطرح می کند .او می گوید که اگر رحم و شوووهقت خدا نبود،
چیزی به عنوان رحم و شووهقت بر روی زمین وجود منی داشووت .او منابع متامی شووهقت هاسووت .این
نکتۀ مهم اسووت ،چون اگر خدا منبع رحم و شووهقت اسووت ،منطقی نیسووت که بچه هایش با دیگران
همدردی نکنند .اگر ما اعضای خانواد او و در طبیعت الهی او سهیم ه ستیم ،به طور فزاینده شبیه
او می شووویم ،باید با رحم و شووهقت مان شووناخته شووویم .باید چیزی بیش از دسووتگاهایی برای ارا ۀ
پاسووخ الهیاتی باشوویم .به خاطر ارتباط مان با پدر ،می توانیم تسوولّی را به دنیایی بیاوریم که در آن،
رنج یک واقعیت همیشگی می باشد .باید با افرادی که اشک می ریزند ،اشک بریزیم و با افرادی که
مجسم کنیم.
ناله می کنند ،ناله کنیم و به این ترتیب ،کسی را که رحم و شهقت می باشد،
ّ
آن تسووولّی که از خداوند دریافت کرده ایم ،خدمت را م ّد نظر دارد .خدا مرا انتخاب کرده تا نه تنها
دریافت کنند فیو او باشم ،بلکه فیو او را به دیگران منتقل کنم .من نباید آن تسلّی را که دریافت
کرده ام ،مانند دارایی روحانی ،برای خود نخیره کنم .من فراخوانده شوووده ام تا یافته های خود را با
دیگران قسوومت کنم .آن تسوولّی را که ما با دیگران قسوومت می کنیم ،در یک الهیات انتزاعی ریشووه
نینداخته ،بلکه بر اسووواس تجربۀ ما از آن تسووولّی می باشووود که خود در زمانهای سوووختی از خداوند
دریافت کرده ایم .ما می خواهیم که رنجدیدگان اطراف مان ،آنچه را که خداوند به ما داده ،تجربه
کنند.
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خدا از ما می خواهد که در رنجهای مسووویح رشیک شوووویم .منطق دوم قرنتیان سووواده اسوووت :شوووام
خوانده شده اید که رنج بک شید ،تا ت سلّی خدا را تجربه کنید .شام ت سلّی خدا را تجربه کرده اید ،تا
بتوانید دیگران را تسوولّی بدهید .وقتیکه آنها تسوولّی خدا را از طریق شووام دریافت می کنند ،آنها نیز
می توانند این تسوولّی را به دیگران بدهند .رنج ما ،شووکاف در محبت خدا نیسووت ،مانند اینکه وقتی
خدا رسش را برگردانید ،رشیر داخل شد.
پطرس این چنین می گوید ":ای برادران ،از این آتش که برای آزمودن شام در میان تان برپا ست ،در
شگهت نبا شید ،که گویی چیزی غریب بر شام گذ شته ا ست .بلکه شاد با شید از اینکه در رنجهای
م سیح سهیم می شویم ،تا به هنگام دهور جالل او به غایت شادمان گردید (".اول پطرس – 12 : 4
 .)13رنج به معنای این نیست که نقشۀ خدا به شکست انجامید .این هامن نقشه است .رنج ،نشانه
ای از این است که ما در خانواد مسیح هستیم و ارتش پادشاهی او هستیم .ما رنج می کشیم چون
نام او را با خود حمل می کنیم .ما رنج می کشوویم تا او را عمیقرت بشووناسوویم و به شووکل کاملرتی از
فیو او قدردانی کنیم .ما رنج می کشیم تا بخش از کار خوب او در زندگی دیگران باشیم.
نت اینکه برکات ما
حتی رنج ما متعلّق به خودمان نیسووت ،بلکه متعلّق به خداوند اسووت .شوواید دانس و ِ
نت این باشووود که رنجهای ما نیز به او تعلّق دارد .اگر
متعلّق به خداوند می باشووود ،راحت تر از دانسووو ِ
شووام به کسووی که در رنج اسووت ،نگاه کنید ،متوجه می شوووید که ما متایل داریم که رنج را به عنوان
چیزی متعلّق به خود بدانیم ،چیزی که می توانیم هر طور که مایلیم با آن برخورد کنیم .می خواهیم
بر خودمان متمرکز شوووویم .دنیای ما به انداز دردمان کوچک می شوووود .کمی آزادی و رهایی می
خلق و مت ّوقع می شویم.
خواهیم ،و کج ُ
طول منی کشوود که یاد می گیرید که رنج و عذاب به شووام قدرت می بخشوود .وقتیکه با درد گریه می
کنید ،مردم به کمک شام می آیند .آنها از نظر ج سامنی به شام ت سلّی می دهند ،حرفهای خوبی به
شام می زنند و شام را از ودایف تان مرخص می کنند .یکبار پرس کوچک را متاشا می کردم که کمی
دورتر از خانۀ خودش ،از دوچرخه اش افتاد .رشوع کرد به گریه کردن ،اما ب عد به رسعت از گریه
کردن دسووت کشووید .دوچرخه اش را برداشووت و در سووکوت به طرف خانه اش رفت .وقتیکه به ایوان
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خانه رسووید ،از شو ّدت درد ،ناله و شوویون کرد .معلوم بود که او به این نتیجه رسوویده بود که اگر در آن
مکانی که چند بلوک با خانه اش فاصووله داشووت ،گریه می کرد ،اشووکهایش را هدر می داد .وقتیکه
مادرش به ایوان آمد ،با گریه دا ستان حادثۀ ناگواری را تعریف کرد که شدیدا ً جنبۀ منای شی دا شت.
به زخم کوچکش اشووواره کرد و فریاد زد ،مثل اینکه درد خیلی زیادی داشوووت .با خودم فکر کردم که
این پرس کوچک از این لحظه لذت می برد!
وقتی ما با رنج به عنوان چیزی برخورد می کنیم که انگار به خودمان تعلّق دارد ،لشوووکر کامل از
وسوسه های خودبینی به ا ستقبال مان می آیند .این عبارت به ما یادآوری می کند که رنجهای ما به
خداوند تعلّق دارد .این وسیله ای از هدف خدا در ما و برای دیگران است .شیو رنج کشیدنِ ما ،باید
صاحب درد
مسیح را در مرکز صحنه قرار دهد .نجات دهنده ،صاحب نومیدیها و ترسهای ماست .او
ِ
جسامنی و روحانی ماست .او صاحب تجربه های بسیار ِ
بد گذشتۀ ماست .او صاحب طردشدگی و
تنهایی ماست .او صاحب انتظارات و آرزوهای از بین رفتۀ ماست .همۀ اینها برای هدف او ،متعلّق به
اوسووت .وقتی احسوواس می کنیم که در حال مرگ هسووتیم ،او ما را به سوووی مرگ بزرگرتی فرامی
خواند .او ما را به سوی مرگ در رنجهای مان فرامی خواند ،تا بتوانیم برای او زندگی کنیم.
این یک دعوت ترسناک به سوی مسیحیت نیست که در آن از رنج شکایت نکنید و احساسات خود را
ابراز نکنید .بلکه یک دعوت به سوی این ا ست که متام رنجهای خود را به طور کامل نزد او بربید .ما
باید با صدای بلند گریه کنیم و کامالً نزد او ناله کنیم ،و بدانیم که ت سلّی حقیقی فقط در نزد پاهای
او یافت می شووود .باید ناله های خود را در دسووتان او قرار دهیم ،تا برای اهداف او در زندگی مان و
دیگران به کار برود .این یک وعد تسلّی از جانب خداست که منبع متام تسلّی هاست.
هدف نجات بخش که در همۀ اینها وجود دارد ،امیدی برای دنیای سووقوط کرده می باشوود .خدا می
خواهد افرادی را برافرازد که با امید پُر شده اند .ری شۀ امید حقیقی ،در موفقیتها یا چیزهای باارزش
من نی ست ،بلکه در این ا ست که می دانم که فرزند پاد شاه ه ستم .او همی شه چنان مرا محبت می
کند که هیچ چیز منی تواند این محبت را از من بگیرد .او فیو بخشووواینده و قدرت بخش خود را به
من داده اسوووت .هر روزه مرا تغییر می دهد و بالغ می کند .به من وعده داده که نیازهایم را برآورده
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رس راهم قرار می گیرد ،مواجه شووووم .وعده داده که من تا ابد با او در یک مکانِ
می کند تا با آنچه ِ
بدون رنج ،غم ،یا گناه زندگی خواهم کرد .یعنی در سووخت ترین لحظات زندگیم ،هیچ چیز دامئی یا
باارزشی در خطر نیست .آنچه که من به خاطرش زندگی می کنم ،در امنیت می باشد .من منی دانم
که فردا چه اتهاقی خواهد افتاد ،اما می دانم که در خانواد خدا هسوووتم و تا ابد تحت مراقبت و
محبت او قرار گرفته ام .این امید واقعی می باشد.
پا این منونۀ ماسوووت :رنج هدفمند ،ما را به سووووی تجربۀ تسووولّی خدا هدایت می کند ،به ما این
توانایی را می دهد تا دیگران را تسووولّی دهیم ،نتیجۀ آن جامعتی مملو از امید می باشووود .درحالیکه
حقیقت حضوووور خدا را در رنج مان می پذیریم ،باید منونۀ پولا را از رنج

تسووولّی

تسووولّی

امید ،در نظر داشته باشیم.
همچنین باید از خودمان بارسیم" :در کجا خدا مرا برای رنج کشیدن فراخوانده است؟ خدا چگونه از
مردم اسووتهاده کرد تا تسوولّی خود را به من نشووان بدهد؟ آنها چه گهتند و چه کار کردند؟ من چگونه
می توانم از تجربه ام برای ت سلّی دیگران ا ستهاده کنم؟ چگونه می توانم دا ستانم را به طریق مطرح
کنم که امید ببخشد ،امیدی که ریشه در واقعیت حضور و محبت مسیح دارد؟" ما می توانیم شکرگزار
باشیم که پولا نه تنها یک منونه ارا ه می دهد ،بلکه یک اسلوب شناسی نیز ارا ه می دهد.
بیان داستانهایی که مسیح در مرکز آنهاست
در دوم قرنتیان  ،1پولا می گوید که منی خواهد قرنتیان از سختی هایی که در آسیا بر او گذشت،
بی خرب باشووند .او می خواهد که داسووتانش به امید و ایامن قویرت و پرسووتش تازه در میان آنها ختم
شووود .تجربه های پولا ،به وعده های خدا ،خون و جسووم می بخشوود .در این تجربه ها ،خدا را در
عمل می بینید ،که دقیقاً کاری را انجام می دهد که وعده اش را به فرزندانش داده بود .وقتیکه
مردم ،خدا را در داسوووتان پولا می بینند ،به آنها چشوووم داده می شوووود تا خدا را در داسوووتان خود
ببینند و توسط آن تسلّی یابند .این یکی از شخّی ترین و قدرمتندترین اسلوب شناسیهای تسلّی
می با شد .واقعیتهایی را ن شان می دهد که در زمینۀ رشایط آشنای دنیای سقوط کرده ،عمیقاً جنبۀ
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الهیاتی دارد .داسوووتانهای ما ،حقیقت خدا را وارد چالشوووهای زندگی می کند و دمیلی قوی برای
تسلیم نشدن ارا ه می دهد.
اگر خدا می خواهد که از رنج شام و تسلّی خود برای تشویق دیگران استهاده کند ،چگونه می توانید
داسوووتان خود را برای انجام این هدف تعریف کنید؟ منونۀ پولا راهنامیی را در آیات  11 – 8ارا ه
می دهد.
داستان خود را به گونه ای تعریف کنید تا این پیش فرض را بشکند که می گوید شام رضورتاً متهاوت
از شخ ّی ه ستید که به او کمک می کنید .آیا تابحال در کالس درس یک شنبه ها رشکت کرده اید،
جاییکه یک نهر دستش را بلند کرده و می گوید" :شاید این یک سؤال احمقانه باشد ،اما من متعجبم
از اینکه....؟" وقتیکه این سؤال را می شنوید ،شکرگزار می شوید ،چون این دقیقاً سؤال شام بود،
اما می ترسیدید که آنرا مطرح کنید .چنین چیزی در روابط نیز اتهاق می افتد .مردم ت ّور می کنند
که تنها کسووانی هسووتند که مشووکالت خات دارندت تّووور می کنند که هیچ کا منی تواند آنها را
درک کند یا کمک ک ند .اما خدا می خواهد که به یاد بیاوریم که ما نیز مثل اطرافیان خود هسوووتیم
انسانهای معیوبی که با دشواریهای یکسانی مواجه می شویم .حقیقت نجات بخش زمان مؤثر و مهید
است که مردم ،راههای مواجهه با زندگی واقعی را نشان بدهند.
همیشه یک داستان کامل را تعریف کنید .داستان شام باید ( )1یک رشایط دشوار )2(،چالش شام
ِ
صووورت،
در این میان )3(،چگونگی کمک خدا به شووام را در بر داشووته باشوود .این بیان داسووتان به
"بدبختی ،برای خود رشیک می خواهد" ،نیست .این یک بدبختی برای کسب مهارت که شام را برتر
از دیگری می سازد ،نی ست .دا ستانی را بگویید که آنقدر قدمت دارد که توان سته اید در مورد آن فکر
کنید ،اینکه چگونه خداوند در آن رشایط به شام تسلّی داد و چگونه از دیگران برای این کار استهاده
کرد.
وقتیکه شام دا ستان خود را تعریف می کنید ،در توصیف چال شها و شک ستهای خود صادق با شید.
داسوووتانتان باید فیو خدا را در ضوووعهتان به طور برجسوووته منایان کند ،نه ایامن قهرمانانۀ شوووام را.
مشووتاق آشووکار کردنِ گناه خود باشووید تا جالل نجات بخش خداوند در گوش شوونوندگان مباند .به
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چیزهایی توجه کنید که پولا دربار خودش ،مردی با ایامن عظیم ،می گوید" :فشوووارهایی که بر ما
آمد چنان سووخت و فوق از طاقت ما بود که از زنده ماندن هم نومید گشووتیم ...به واقع احسوواس می
ولیم نومیدی شوود؟
کردیم حکم مرگامن صووادر شووده اسووت " .پولا ،فوق از طاقتش تحمل کرد؟ تسو ِ
پولا می خواهد که پرد شوووهرت و اعتبار عمومی را پاره کند و شوووام را به راهروهای خّووووصوووی
چالشهای خود بربد.
وقتی داستان خود را تعریف می کنید ،سنجیده و هدفمند عمل کنید .مقدار جز یات "خشونت آمیز"
را محدود کنید .مترکز شام بر رشایط نی ست ،بلکه بر خدایی ا ست که در این رشایط با شام مالقات
کرد .توجه کنید که پولا تقریباً هیچ جز یات را در اینجا ارا ه منی دهد ،با اینحال ما هنوز هم می
توانیم ج ّدیت و ش ّدت رشایط او را احساس کنیم.
همیشه داستان خود را به شکل مطرح کنید که خدا را بازیگر کلیدی منایش شام بسازد .اکرث اوقات،
داستانهایی که ما از رنجهای مسیح تعریف می کنیم ،به شکل باورنکردنی انسان را در مرکز قرار می
دهند .حتی در هنگام بیان داسوووتانهای عظیم کتاب مقدس ،این کار را انجام می دهیم ،بر واکنش
قهرمانانۀ موسوووی ،داوود و دانیال مترکز می کنیم ،به جای اینکه بر خداوندی مترکز کنیم که آنها را
تقویت کرد .چنین کاری ،داسووتانهای عظیم کتاب مقدس را به افسووانه های اخالقی تبدیل می کند
که هیچ کاربردی به غیر از "شووباهت داشوونت به آنها" ،ندارد .اما این داسووتانها فقط فّوولهایی از یک
داستان بزرگ کتاب مقدس هستند .خدا بازیگر است .این داستان اوست .داستانهای ما نیز ،رصفاً
بخش از داستان بزرگ نجات است .داستانهای ما به او تعلّق دارند و به او اشاره می کنند.
داسوووتان خود را با فروتنی تعریف کنید ،نیاز پیوسوووتۀ خود را به فیو باذیرید .غالباً ما به طریق
ِ
خّوصیت "دانش آموز خوبی می باشد که درس نهایی را
داستان خود را تعریف می کنیم که دارای
یاد می گیرد ".این "دسوووتیابی" به یک روحانیت را بیان می کند ،به جای اینکه نیاز پیوسوووته را بیان
کند .ما باید داستان خود را با شناخت جدیدی از درماندگی خود ،به دور از منابع که فقط در مسیح
یافت می شود ،بیان کنیم .شاید حتی منا سب با شد که از شخص که به او خدمت می کنید ،طلب
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دعا کنید .غالباً ،وقتیکه من از مردم می پرسم که چه دعایی برای آنها بکنم ،آنها هم در عوض همین
سؤال را از من می پرسند.
همیشوه مشوخص کنید که شوام شوخص مورد نیاز او نیسوتید ،بلکه خدا مورد نیاز اوسوت .در بهرتین
حالت ،شام یکی از ابزارهای خدا ه ستید ،سهیری که نیاز روزانه به رحمت و فیو خدا را مطرح می
کند .بیان داستانهای شخص ،راه طبیعی برای جلوگیری از متایل شخص به وابستگی ناسا به شام
می باشوود .اگر داسووتانتان به درسووتی مطرح شووود ،این داسووتان مردم را تشووویق می کند تا به طور
فزاینده ای به مسیح اعتامد کنند.
ِ
هدف داستان شام باشد .همۀ امیدها و تسلّیهای حقیقی در شکرگزاری خدا،
باید همیشه پرستش،
شخ ّیت او و کمک او ری شه دارند .امید بخ شیدن این ا ست که به شخص کمک کنید تا خداوند را
ببیند .رنج و زحمت ،توجه ما را به خود جلب می کند و ِ
دید ما را تیره و تار می کند ،باعث می شوووود
که به راحتی فراموش کنیم که چه چیزی تکیه گا ِه ایامن ماسووت .چون مشووکالت چنان قدرت دارند
که ما را نابینا و رسدرگم می کنند ،این فیو شیرین ا ست که باعث می شود که یک نهر با ما همراه
شود و ما را به سوی کسی هدایت کند که یک صخره ،قلعه ،ملجا ،پناهگاه و سار است .همۀ ما نیاز
به کسوووی داریم تا به ما یادآوری کند که زندگی با دردهای ما تعریف منی شوووود ،بلکه با اتحاد ما با
مسیح.
امید بخ شیدن ،چیزی فراتر از متقاعد کردن شخص به بهبودی رشایط ،یا کمک به ت ّمیم گیری در
انجام کاری می باشد .امید بخشیدن ،آنها را به یک شخص معرفی می کند .به افرادی که در رشایط
باورنکردنی می باشوووند ،کمک می کند تا زندگی را از دیدگاه جالل و فیو خدا و از هویت خود به
عنوان فرزندان خدا ببینند .شوووام با بیان داسوووتان خود به مردم کمک می کنید تا ببینند رنج که به
نظرشان توسط الهیات تیره و تار شده ،در واقع با جز یات بیشرتی توضیح داده می شود .در شبهای
تاریک ،جالل محبت و فیو نجات دهنده ،بیشرت می درخشد .امید ،مردم را به سوی نور هدایت می
کند.

178

همۀ اینها نباید فقط امید ببخ شند ،بلکه باید شکرگزاری عمیق را نیز به همراه دا شته با شند .شاید
هیچ چیز به انداز رنج و زحمت ،توان تولید پرستش حقیقی را نداشته باشد .سختیها ،مسا ل مهم را
در مورد ما و مسووا ل فوق العاده ای را در مورد خدا آشووکار می کنند .مردم متوجه ق ّوت می شوووند که
در ضعف یافت می شود ،محبت که در طرد شدگی یافت می شود ،حکمت که در حامقت یافت می
شووود ،و یک نهر در کنار آنهاسووت ،حتی در تنهاترین لحظات .نتیجۀ آن ،پرسووتش اسووت که از تجربۀ
نیکویی خدا جاری می شود .این دلیل نهایی برای بیان داستان شخّی مان می باشد.
به خاطر اینکه رنج و زحمت ،یک تجربۀ مشوورتک میان انسووانها می باشوود ،همدردی با رنج و زحمت،
برای خدمت شوووخص اهمیت دارد .ما نباید از این لحظات با ترس اسوووتقبال کنیم ،اینها لحظات از
فرصووتهای منحرصوو به فرد می باشووند .وقتی ما به عنوان رنجدیدگان به رساغ رنجدیدگان می رویم و
آنها را به سوووی نجات دهند رنجدیده هدایت می کنیم ،آنها می توانند با ایامن قویرت و تشووکّر قلبی
عمیق تر نسوووبت به خداوند ،به راهشوووان ادامه بدهند .رنج و زحمت ،به افراد که یک دفعه زندگی
راحت خود را از دسوووت داده اند ،دلیل برای توقف کردن ،نگاه کردن و گوش دادن می دهد .به آنها
کمک می کند که از محدود دنیای خودبین خود به بزرگی و عظمت دنیایی بروند که خدا در مرکز
آن است ،جاییکه امید ،ریشه در چیزهای نادیده دارد.
برقراری ارتباط برای پیمووفت کار خدا ،به این معناسووت که به دنبا ِل دروازه های ورودی فرصووتها در
مجسم کردن محبت مسیح و اشتیاق
رس راه تان قرار می دهد .به معنای
زندگی افراد باشید که خدا ِ
ّ
برای آشووکار کردن داسووتان خودتان می باشوود .یک عنرصوو دیگری نیز در عملکرد محبت ،در الگوی
خدمت شخّی ما وجود دارد.
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عنرص چهارم:
با برنامه ریزی بپذیرید
در اینجا دوباره منونۀ محبت مسووویح را نسوووبت به خود دنبال می کنیم .فیو که مرا وارد خانواد
م سیح می کند ،فیو نی ست که بگویم ،من خوبم .در حقیقت ،کتاب مقدس به و ضوح می گوید که
خدا فیو خود را به من می بخشوووود ،چون من هر چیزی هسوووتم ،به غیر ازخوب .وقتیکه ما وارد
خانواد خدا می شویم ،نیاز به تغییر شخّی اساسی داریم .پذیرش خدا ،خواندگی برای اسرتاحت
نیسوووت ،بلکه خواندگی برای کار اسوووت .پولا در تیتوس 12 - 11 : 2می گوید" :زیرا فیو خدا به
دهور رسووویده اسوووت ،فیو که همگان را نجات بخش اسوووت .و به ما می آموزد که بی دینی و امیال
دنیوی را ترک گهته ،با خوی شتنداری ،پارسایی و دینداری در این ع رص زی ست کنیم ".فیو که خدا
به ما می بخشد ،همیشه فیو است که به سوی تغییر هدایت می کند .پذیرش او ،پایان کار نیستت
بلکه آغاز کار اسوووت! عادل شووومردگی ما نباید هرگز از تقدیا ما جدا شوووود .اینها دو بخش از کار
یکاارچۀ نجات می باشند.
بنابراین ،اشووتباه اسووت که با محکومیت ،با روحی که معتقد به عدالت شووخّووی می باشوود ،به رساغ
برادر و خواهری برویم که در زحمت اسوووت .این مانع از کار خداوند در زندگی آنها می شوووود .باید
هامن فیو و محبت را که از خداوند دریافت کرده اید ،به آنها بدهید .همچنین منی خواهید که این
فیو مورد سو تهاهم قرار بگیرد .فیو خدا ،همیشه فیو است که به سوی تغییر هدایت می کند.
چون هدف خدا این است که ما "رشیک طبیعت الهی او شویم" (دوم پطرس  ،)4 : 1تغییر ،جز ی از
ِ
محبت فروتن ،صبور ،مالیم ،بردبار و بخ شاینده را عرضه می کنیم ،نباید به
برنامۀ او ست .وقتیکه ما
آنها بگوییم که هیچ اشوووکال ندارد که به هامن شوووکل که هسوووتند باقی مبانند .تا زمانیکه اث ِر گناه
باقیست ،تغییرخواندگی خدا می باشد .این مسأله هرگز نباید در روابط که خدا به ما می دهد ،کنار
گذاشووته شووود .چنین کاری ،کناره گیری از سووهیر بودن می باشوود و مانع از کا ِر خداوند در زندگی
شخص می شود.
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پا ما با عزم راسووخ ،محکومیت را رد می کنیم ،اما چشووم پوشووی منی کنیم .ما مردم را با فیو می
پذیریم که برای کار خدا در تغییر قلب ،به ما قدرت می بخشووود .هر چیزی کمرت از این ،فیو او را
سبک می کند و ش ّدت نیاز ما را انکار می کند.
درحالیکه می خواهیم با ورود به ک شمک شهای مردم ،خدمت شان کنیم ،به دنبال راه هایی ه ستیم تا
ح ضور و شخ ّیت م سیح را نیز مج ّسم کنیم .به عنوان برادران و خواهران از یک خانواده که با یک
فرایند مشرتک مواجه می شویم ،در کنار مردم قرار می گیریم .به عنوان رنجدیدگانی که می خواهیم
داسووتانهای خود را بیان کنیم ،پنجره ای برای امید و جالل خدا می شووویم .نهایتاً ،به دیگران هامن
پذیرش را می دهیم که خودمان از خداوند دریافت کرده ایم .این فیو اسوووت که منی توان کسوووب
کرد ،اما این فیو همیشه ما را برای کار فرا می خواند .خواندگی ما این است ،تا زمانیکه کامالً شبیه
پرس خدا شویم .روابط که به این شکل تشکیل می شوند ،به جایی برای پیمفت کار خدا تبدیل می
شوند .مکانی که مردم ،تازه ،احیا ،بازسازی و تّهیه می شوندت جاییکه خدا در مرکز قرار می گیرد و
جالل که میق اوست ،به او داده می شود.

محبت کنید
بشناسید
اعالم کنید
انجام بدهید
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9
شناخت مردم
همه احساس می کردند که بِتی و ب َرد را می شناختند .حضور آنها برای حیات کلیسای ما بسیار مهم
بود ،طوریکه هیچ گردهامیی بدون ح ضور آنها رسمی به نظر منی رسید .من ساعتهای زیادی را در
جلسوووات با ب َرد گذراندم .تحت تأثیر عملکرد کاربردی او بودم .با هم پیک نیک خانوادگی داشوووتیم،
شام خورده بودیم و بر روی پروژه های مدرسۀ م سیحی کار کرده بودیم .ما بچه های آنها و اقوام شان
را به خوبی می شناختیم.
در یک شوووب پاییزی ،ب َرد با من متاس گرفت که به رصف قهوه بیرون برویم ،به وضووووح گهت که می
خواست در هامن لحظه این کار را انجام بدهد .یک فوریت را در صدای او شنیدم ،پا آماده شدم و
در یک سالن غذاخوری محلی با هم مالقات کردیم .اول من ر سیدم و وقتی دیدم که ب َرد وارد سالن
غذاخوری شد ،می دانستم که یک مشکل ج ّدی وجود دارد.
ب َرد ن ش ست و گهت" :من منی دانم که از کجا رشوع کنم .فکر کنم که باید قبالً این کار را می کردم،
اما دامئاً فکر می کردم که می توانیم م سا ل را حل کنیم .حام ما او ضاع آ شهته ای داریم و من منی
دانم که چه کار کنم ".او دل رسد و ع ّبانی به نظر می رسید .او گهت" :من سالها با م سا ل او کنار
آمدم ".این هر روزه اتهاق می افتد ،دامئاً توقع دارد و وقتیکه کارها را به روش دلخواه او انجام منی
دهم ،جهنمی به راه می افتد! روزی نیسووت که من به خاطر مسووأله ای مشووکل نداشووته باشووم .او در
مقابل بچه ها ،چیزهای افتضووواحی به من گهته اسوووت .یکبار در ماه ،مرا تهدید می کند که مرا ترک
خواهد کرد.ههتۀ گذ شته ب سیار اف رسده بود و از روی تخت بلند ن شد ،به جز برای خوردن بی سکویت
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ترد و منکی یا رفنت به توالت .بچه ها دامئاً از من می پرسند که م شکل مامان چی ست ،و من هزارها
داستان مختلف ساخته ام تا در مقابل دوستان مان تّویر بدی از او نسازم".
اما این بدترین بخش ماجرا نیست .ب َرد ادامه داد" :چند سال پیش ،بِتی درحال آماده کردنِ شام بود
و بسووویار عّوووبانی بود که من منی توانسوووتم آن شووووب در یک پروژه به او کمک کنم .در وسوووط
مشووواجرامتان ،او در ماهیتابه را به طرف من پرت کرد .من جا خالی دادم و در ماهیتابه از کنارم رد
شد و پنجر آ شازخانه را شک ست .وقتیکه صدای شک سنت پنجره را شنیدم ،حدس زدم که این از
کنارم رد شد .به طرفش دویدم و یک سیلی زدم .او در واکنش به این عمل ،به کشالۀ رانم کوبید و ما
وارد اولین زد و خور ِد فیزیکی خود ،در میان زد و خوردهای ب سیار شدیم .از آن زمان تا بحال ،ما زد و
خوردهای فیزیکی داشته ایم .ما اکرث دروف سهالی و چراغها را شکسته و تقریباً همۀ دیوارهای خانه
را سووورا ،کرده ایم .من بِتی را خیلی بد کتک زده ام ،طوریکه او باید یک ههته خود را از ِ
دید دیگران
مخهی می کرد تا کبودیها بهبود یابد .اکرث زخمهایی که شام فکر می کردید که درنتیجۀ بی د ست و
پا بودن من در تعمیرات خانه می باشد ،در واقع به خاطر کا ِر بِتی بود".
او ادامه داد" :این واقعاً روی بچه های ما تأثیر گذا شته ا ست ".سه پ رسمان از ناله و ت ّوقع به ترس و
کمرویی در نوسان می باشند .آنها هر وقت احساس می کنند که مشکل در حال وقوع است ،مخهی
می شوند .وقتیکه من به خانه می رسم ،تقریباً همی شه ناپدید می شوند .اخیرا ً ،وقتیکه ما دعوا می
کنیم ،فرزند ههت ساله مان ،به هر یک از ما که نزدیکرت باشد ،می کوبد و با فریاد می گوید " :من از
شووام متنهرم ،از شووام متنهرم ،از شووام متنهرم ".بِتی دامئاً به من می گوید که من بچه ها را نابود می
کنم ،با اینحال او مرتباً با آنها در مورد کارهای ا شتباه من صحبت می کند .من ام شب اینجا ه ستم،
چون منی دانم که بِتی کجاسووت .ما امشووب بدترین دعوا را داشووتیم .خانه مثل منطقۀ جنگی شووده
اسووووت .ما از یک اتاق به اتاق دیگر رفته و دعوا می کردیم .بدترین حرفهایی را که به نهنامن می
رسید ،گهتیم و هر چیزی را که زیر دستامن بود ،پرت کردیم .او امن بیرون است ،دیوانه وار عّبانی
شده و همۀ کارتهای اعتباری و یک بطری رشاب بزرگ با خود برده است".
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برای من بسیار دشوار بود که به او توجه کنم ،چون داستان ب َرد بسیار گیج کننده بود .سالها این مرد
را می شناختم ،اما چیزی در مورد چیزهایی که امن به من می گهت ،منی دان ستم .نهنم به سمت
ساعتهای زیادی ک شیده شد که با خانواده اش گذرانده بودم .فکر می کردم که آنها را می شناختم،
به همین دلیل چیزی نارسیده بودم تا به آنها فرصت بدهم که دربار وضعیت واقعی زندگی شخّی
خود صووحبت کنند .تعجب می کردم که چطور این ماجرا به مدت طومنی ادامه داشووت ،بدون اینکه
ک سی متوجه شود .در آن لحظه ،متوجه شدم که شخ ّی ترین و مهمرتین بخ شهای زندگی ما ،از
دسوووتگاه رادار روابط معمول ما در بدن مسووویح می گریزد .ما انرژی زیادی را رصف اشوووتغال با
دوستیهایی می کنیم که بر پایۀ فعالیتها می با شد ،فقط برای مکاوات مخت رص با یکدیگر ،د ست از
کار می کشیم .اکنون من در مقابل دوست نشسته بودم که او را منی شناختم.
ِ
حالت سطحی
گذر کردن از
آیا تابحال فکر کرده اید که کسی را خیلی خوب می شناسید ،ولی بعد متوجۀ جز یات مهم شده اید
که قبالً منی دان ستید؟ آیا تابحال دا ستانی از زندگی خود مطرح کرده اید که بعد یک نهر کالم شام
را قطع کرده و گهته" :دقیقاً می دانم که منظور تو چیسووت؟" اما مشووخص بود که منظورتان را درک
نکرده اسووت؟ به کسووی فکر کنید که او را خوب می شووناسووید .سووعی کنید که بعضووی از شووکافهای
موجود در ادراکتان از دا ستان او را شنا سایی کنید .چه اطالع از خانواد ا صلی این دو ست دارید؟
ِ
درک خود از کتاب مقدس ،در کشووومکش می
آیا میدانید که در کدام بخش از رابطۀ خود با خدا یا
با شد؟ در مورد کیهیت ازدواجش یا ک شمک شهایی که با شوهرش تجربه می کند ،چه می دانید؟ اگر
مجرد اسوووت ،آیا می دانید که در تنهایی خود چه کار می کند؟ اگر مادر اسوووت ،آیا فکر می کند که
مادر ناموفقی می باشد؟ آیا دوست شام با روابط از هم پاشید خود در محل کار یا با مشکالت مزمن
با اقوامش ،در ک شمکش ا ست؟ شاید قلبش تحت کنرتل شهوت با شد یا تلخی او را فراگرفته با شد.
شووواید به خاطر تّووومیم که در گذشوووته گرفته ،پشووویامنی عمیقی را در دل خود نگاه داشوووته یا به
موفقیتهای یک دوست حسادت می کند؟ آیا مشکالت مالی یا جسامنی دارد؟
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ما دامئاً متایل داریم که روابط سطحی دا شته با شیم ،روابط که هرگز به صمیمیت و نزدیکی واقعی
منی رسوووود .مسووووا لی را دربار یکدیگر می دانیم ،اما اینها ما را فریب می دهند تا فکر کنیم که
انسوووانهایی را که در محدود این جز یات زندگی می کنند ،می شوووناسووویم .بنابراین در پیگیری با
سوووؤامت خوب کوتاهی می کنیم .این مسوووأله ،صوووحنه را برای انواع سوووو تهاهامت آماده می کند.
تأثیرگذاری ما به عنوان سوووهیر ،به کُندی پیش می رود ،چون به خوبی دیگران را منی شوووناسووویم تا
بدانیم که در کجا نیاز به تغییر دارند یا خدا در کدام قسمت عملکرد فعال دارد.
به این موضووووع فکر کن ید .اکرث مکاوات امروزتان ،معمولی و روزمره و بیشووورت برای محافظت از
خودتان بود .بیشوورتین وقت خود را رصف گهتگو دربار مسووا ل می کنیم که نتیجۀ شووخّووی کمی
دارند ،آب و هوا ،سیا ست ،ورزش ،رسگرمی .هیچ ا شکال در این کار نی ست ،به جز اینکه به ما اجازه
می دهد که هویت خود را مخهی کنیم .شوواید یک نهر شوودیدا ً در ازدواجش دچار مشووکل شووده ،اما
وقتیکه مردم حالش را می پرسووند ،بالفاصووله پاسووخ می دهد" :خوبم ،تو چطوری؟" شووخص که این
سؤال را می پرسد ،واقعاً منی خواهد چیزی بداند و شخص که پاسخ می دهد ،منی خواهد که چیزی
بگوید .آنها خیانتکاران یک رابطۀ سووطحی می باشووند .چه در پشووت یک نیمکت در رابطه با ودایف
مربوط به مدرسووه باشوود ،یا به صووورت تلهنی ،همۀ ما در مکاوات پُرخربی که محافظت شووخص را به
همراه دارد ،مهارت زیادی داریم.
دمیل زیادی برای سطحی بودن روابط ما وجود دارد .یکی از دمیل این است که شدیدا ً سعی داریم
که مکاوات ده دمری را در لحظات ده ِسنتی جا بدهیم .گاهی اوقات متایل داریم که داستان خود
را تعریف کنیم ،اما به نظر می رسوود که فرصووت برای این کار وجود ندارد .همۀ ما با عدم ارتباط میان
آبروی خود در مألعام و چالشووهای شووخّووی ،رس و کار داریم .منی دانیم که اگر مردم واقعاً ما را می
شناختند ،چه فکر می کردند.
نت روابط ،پذیرفنت دروغ می باشووود که می گوید فقط ما به این
دلیل دیگر برای سوووطحی نگاه داشووو ِ
شووکل هسووتیم و هیچ کا این کشوومکشووها را ندارد .نقابهای افراد در مألعام ،فریبامن می دهند و
فراموش می کنیم که پشت درهای بسته ،آنها نیز مثل ما یک زندگی واقعی دارند .فراموش می کنیم
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که زندگی برای همه مملو از نومیدی ،سووختی ،رنج  ،کشوومکش ،آزمایش و وسوووسووه می باشوود .هیچ
کا از یک خانواد کامل نیامده ،هیچ کا شوووغل کامل ندارد ،هیچ کا روابط کامل ندارد و هیچ
کا همیشوووه کار درسوووت را انجام منی دهد .با اینحال ،همۀ ما متایل به پذیرش ضوووعههای خود
نداریم ،درنتیجه آنرا به دیگران منی گوییم .ما منی خواهیم با چالشهایی که وضعیت واقعی قلب مان
را آشکار می کند ،مواجه شویم.
کتاب مقدس تعلیم می دهد که مردم تاریکی را بیشرت از نور دوست دارند ،چون اعاملشان بد است.
همۀ ما درمی یابیم که نور جستجوگر دوست حقیقی ،کمی ترسناک است .دوست حقیقی ،شام را از
تاریکی خلوت شخّیتان بیرون آورده و به سوی مکاوۀ صادقانۀ محبت آمیز در ارتباط دوطرفه سوق
می دهد .شام را از یک نامۀ ُمهر و موم شده ،به سوی نامۀ باز سوق می دهد .بهرتین روابط بر پایۀ
ایجاد اعتامد و بیان حقیقت ،به صورت دوطرفه بنا شده است.
دلیل دیگر برای اینکه از گهتگوی سطحی فراتر منی رویم ،این است که ما منی بینیم .کتاب مقدس
چیزهای زیادی در مورد نابینایی ما می گوید .گناه فریبنده اسووت و باعث می شووود که در مقایسووه با
خود ،دیگران را با وضوح بیشرتی ببینیم .به خاطر متایل به باور کردنِ مباحثات خود و تسلیم شدن
به بهانه های خود ،غالباً منی دانیم که چقدر نیاز به کمک داریم .ما منی توانیم چیزی را که منی
بینیم ،آشووکار کنیم .ما فکر می کنیم که مشووکل نداریم ،اما متعجبیم که چطور شووخص که در کنار
ماسووت ،از گناه خود آگاه نیسووت .این نه تنها دیدگاه ما را نسووبت به خودمان تحریف می کند ،بلکه
روش بیان دا ستامنان را نیز شکل می دهد .حتی شاید ما را به سوی این سؤال هدایت کند که آیا
مزم است که داستان خود را تعریف کنیم.
شوواید سوواده ترین دلیل ما برای عدم آشووکارسووازی خود با حرفهای بی پرده و صووادقانه این باشوود که
هیچ کا سؤال منی پرسد .ریتم و آهنگ معمول زندگی ما ،به ض ّد حرکت به زیر سطح می باشد .با
وجود م شغله های زندگی به نظر می رسد که سؤال در مورد م سا ل که بدون اف شای خود منی توان
به آنها پاسووخ داد ،فضووولی می باشوود .اما به نوع ،همۀ ما خواهان چنین کیهیتی در روابط خود می
باشیم .اینها روابط هستند که در آن نجات دهنده ،کار خوب خود را انجام می دهد.
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ما نباید با م سا ل سطحی اح ساس راحتی کنیم ،جاییکه خدمت ،به ارا ۀ قواعد کلّی که در دا ستان
همه می گنجد ،محدود شده ا ست .نبو ِغ خدمت شخص این ا ست که یک کار شخ ّی می با شد.
این خدمت می تواند موضوووعات اصوولی داسووتان بزرگ را به صووورت کامالً مشووخص در قسوومتهای
مشووخص از زندگی شووخص به کار بربد .خدمت شووخص این نیسووت که به یک جامعت خیلی کوچک
موعظه کنید .این خدمت محتاطانۀ مسووویح و کالمش به چالشوووهای قلبی می باشووود که با سوووؤامت
خوبی از جانب یک دوسووت متعهد ،نشووان داده می شووود .یعنی خدمت شووخص مؤثر ،جالل دهند
خدا ،تغییردهند قلب ،به یک پایۀ غنی از اطالعات شخص واب سته ا ست .شام منی توانید به خوبی
به کسی که منی شناسید ،خدمت کنید.
مسیح ،جمع آوری کنندۀ اطالعات
شاید با شناخت م سیح به عنوان الگویی برای جمع آوری اطالعات ،محدود فکرتان گ سرتش یابد،
اما این دقیقاً هامن کاری اسوووت که او با زندگی در میان ما انجام داد .این به شوووکل قدرمتندی در
عربانیان  16 – 14 : 4به ما نشان داده شده است.
" پا چون کاهن اعظم واممقام داریم که از آسامنها در گذشته است ،یعنی عیسی پرس خدا ،بیایید
اعرتاف خود را استوار نگاه داریم .زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعههای ما همدردی
کند ،بلکه کسووی اسووت که از هر حیث همچون ما وسوووسووه شووده اسووت ،بدون اینکه گناه کند .پا
آزادانه به تخت فیو نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیو را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری مان
دهد".
این عبارت ما را تشووویق می کند تا با متام تجربیات خود و ضووعف هایی که این تجربیات آشووکار می
کنند ،به حضووور مشوواور فوق العاده برویم .می توانیم با این آگاهی برویم که فیو و رحمت مورد نیاز
را در آن لحظه دریافت خواهیم کرد .این وعد کمک به صورت شخص می با شد .م سیح می تواند با
هر یک از ضوووعف های ما همدردی کند .کلمۀ یونانی که در اینجا "همدردی" ترجمه شوووده ،چیزی
بیش از رحم و شهقت فوری یا دل سوزی می با شد .تجربۀ ما از همدردی ،معمومً به اح ساس تأ سف
برای کسی و شکرگزاری برای اینکه به جای او نیستیم محدود می شود .اما در اینجا ،همدردی یعنی
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چیزی که دیگری را تکان داده ،شووام را نیز تکان بدهد .همدردی مسوویح بسوویار قوی اسووت ،طوریکه
م شکالت ما به م شکالت او تبدیل می شود .این چیزی فراتر از احساس تأسف برای ک سی ا ست که
در سووختی می باشوود .به معنای درک رشایط زندگی یک نهر به همراه متایل به ارا ۀ کمک می باشوود
که در توان شامست.
دو مورد منهی در این عبارت" :چنان نیست ...که نتواند" ،اطمینان مثبت از پاسخ مشاور فوق العاده
به چال شهای زندگی مان می با شد .ب سیار ت سلّی بخش ا ست که بدانیم که ک سیکه به رساغش می
رویم" ،ما را درک می کند" .او کامالً درک می کند که با چه چیزهایی مواجه می شووویم و می خواهد
به طور منا سب و صحیح به ما کمک کند .آیا این خوا ستۀ همۀ افراد نی ست که در م شکل ه ستند؟
شام چیزی بیش از دلسوزی می خواهید ،چیزی بیش از دست نوازش بر رستان ،یا چند کلمۀ مهید.
شام کسی را می خواهید که حرفهای تان را درک کند و آنقدر اهمیت بدهد که به شام کمک کند تا
بتوانید در این مورد کاری انجام بدهید .این فیو شیرین است که بدانید همۀ اینها را در مسیح می
یابیم .او نه تنها مددکنند نهایی ماسووت ،بلکه الگوی ما نیز می باشوود .فقط در او یاد می گیریم که
چگونه با نیازمندان ارتباط برقرار کنیم.
کلمۀ یونانی در این عبارت که "ضووعهها" ترجمه شووده ،بسوویار قدرمتند اسووت .بهرتین ادراک که می
توان داشت" ،وضعیت انسان" می با شد .نویسند عربانیان می گوید که عیسی واقعاً درک می کند
که مههوم زندگی در این دنیای سقوط کرده چی ست .او کاتالوگ کامل و سو سه های ما را درک می
کند .د شواری و پیچیدگی روابط ما را درک می کند .خیانت ،طرد شدگی ،درد ج سامنی و تنهایی را
درک می کند .عیسی می داند که مههوم انسان بودن چیست .او ما را می شناسد!
شاید فکر کنید :اما عیسی کامل بود! قطعاً او کامل بود ،اما به این معنا نیست که او فشارهای کامل
را که ما با آنها مواجه می شووویم ،تجربه نکرد .این یک سووو تهاهم متداول می باشوود .به این تّووویر
توجه کنید .یک مرد قوی را تّوووور کنید که در یک منایشوووگاه ایالتی با خم کردن میله های فلزی،
منایش را اجرا می کند .اولین میله ای را که برمی دارد ،نیم اینچ (  1.27سوووانت) ضوووخامت دارد .او
نود درجه آنرا خم می کند و میله می شووکند .بعد یک میلۀ یک اینچی(  2.54سووانت) را برمی دارد و
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رس میله به هم برخورد می کند ،اما منی شکند .کدام میله بیشرتین فشار
خم می کند ،تا جاییکه دو ِ
خ مشخص ،میلۀ دوم است .این میله ،نیروی کامل قدرت انسان را جذب می
را تحمل می کند؟ پاس ِ
کند و منی شکند .بر روی زمین ،مسیح ،مانند میلۀ دوم بود .چون هرگز تسلیم نشد ،فرار نکرد ،هرگز
با هدایت وسوسه عمل نکرد ،بلکه محکم و قوی ای ستاد تا لحظۀ وسوسه انگیز ساری شد ،او قدرت
کامل وسوووسووه را تحمل کرد .مسوویح ،اسوورتس ،درد ،رنج و قربانی را با ش و ّدت تحمل کرد که ما هرگز
متح ّمل نخواهیم شد ،چونکه او نشکست .او برای ما ،محکم در مقابل گناه ایستاد .همۀ چیزهایی را
که دنیا به سویش پرتاب می کرد ،تحمل کرد.
همۀ اینها چه ارتباط با جمع آوری اطالعات دارند؟ دوباره به عربانیان  15 : 4رجوع کنید" :کسوووی
اسوت که از هر حیث همچون ما وسووسوه شوده اسوت ،بدون اینکه گناه کند ".عیسوی ما را درک می
کند ،چون وارد دنیای ما شوود .سووی و سووه سووال در میان ما زندگی کرد ،اطالعات را دربار طبیعت و
ماهیت تجربه هایامن جمع آوری کرد .حتی یک دقیقه از آن سالها به هدر نرفت .نه تنها در آزمایشی
که آدم در آن شکست خورده بود ،موفق شد ،بلکه کامالً با متام چیزهایی مواجه شد که ما در زندگی
و در انتظار برای بازگ شت او مواجه می شویم .سالهای تجربۀ او از آخوری در بیت لحم تا کوه به نام
جلجتا ،او را به کاهن اعظم تبدیل کرد که می تواند به طور کامل با ضووعف های ما همدردی کند .او
ِ
دست اول و کامل است.
وارد دنیای ما شد و درکش
به خاطر اینکه مسیح ،الگوی ما برای خدمت شخص می باشد ،ما نیز می خواهیم مردم را درک کنیم
تا بتوانیم او را در زندگی خود خدمت کنیم .ما هم باید متعهد شویم که وارد دنیای آنها شویم .با وقت
گذاشنت برای پرسش سؤامت خوب و خوب گوش دادن ،می توانیم این کار را آغاز کنیم .امید ما این
ا ست که دیگران در پیِ ما آمده و چال شهای حقیقی بی شرتی را با ما مطرح کنند تا از طریق ما ،خو ِد
خداوند را بیابند .ورود به دنیای شووخص ،به ما این توانایی را می بخشوود تا حقایق انجیل را طوری به
کار بربیم که مربوط به شخص و رشایط مشخص باشد.
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اِشکالِ پیش فرضها
چرا سؤامت بهرتی را منی پرسیم و واقعاً زمانی را به گوش دادن اخت ّات منی دهیم؟ چرا غالباً از
مردم می پرسوویم که منظورشووان از این حرف چه بود ،یا چرا چنین کاری را کردند؟ چرا از مردم منی
خواهیم که منظورشوووان را تعریف کرده یا منطق خود را توضووویح بدهند؟ چرا بیشووورت در مورد فکر و
اح ساس شان سؤال منی کنیم؟ چرا از آنها منی خواهیم که بی شرت در مورد اهداف و خوا سته های
تّمیامت شان صحبت کنند؟ پاسخ های بسیاری به این سؤامت وجود دارد ،اما به نظر می رسد که
یکی از این پا سخ ها ،به طور خات مانع از این می شود که مطابق خواندگی خود به عنوان سهیران
خداوند عمل کنیم .این مشکلِ پیش فرضها می باشد.
وقتی فرض می کنید ،دیگر سووؤال منی کنید .اگر سووؤال نکنید ،خود را به سوووی دنیایی از نتایج و
سو تهاهامت بی اعتبار باز می کنید .شاید سعی کنید که ابزا ِر خدا باشید ،اما به هدف منی رسید،
چون شووام دو و دو را با هم جمع می کنید و به پنج می رسووید حتی متوجۀ این مطلب منی شوووید.
خدا را شوووکر برای پیش فرضوووهای تان ،اما شووواید شوووخص که به نظرتان به او کمک می کنید ،یک
شخص خیالی می باشد.
دو دلیل اصلی برای پیش فرضهای بیش از ح ّد ما وجود دارد .یکی دلیل الهیاتی می باشد و دیگری
تجربی .اجازه بدهید که اول به دلیل الهیات باردازیم.
وقتی ما به خدمت شووخص می رسوویم ،با دسووت خالی منی رویم ،بلکه با الهیات از کتاب مقدس می
رویم .الهیات کالم ،نه تنها نقشووۀ نجات خدا را توصوویف می کند ،بلکه مردم را نیز توصوویف می کند.
کتاب مقدس ،ما را می شووناسوود ،حتی عمیقرتین افکار و نیّات قلب ما را می داند .کتاب مقدس به
طور چشمگیری ،رنجها و خوشی ما را رشح می دهد ،گر پیچیدگیهای روابط انسانی را باز می کند.
احسوووواس ،دانش و ارتباطات انسووووانی را رشح می دهد .اگر کتاب مقدس را بخوانید ،مردم را می
شناسید و درک می کنید.
این بینش کتاب مقدس ،هدیۀ بزرگی می با شد ،اما درعین حال ،هامن نقطه ای می با شد که ما به
رس
مشکل برمی خوریم .شناخت مسا ل اساسی و ّ
کل مردم نباید با شناخت افراد مشخص که خدا ِ
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راهتان قرار داده ،ا شتباه گرفته شود .پایۀ غنی الهیات ما ،نباید ما را به افراد س ست و بیحال تبدیل
ک ند که فقط اطال عات جمع آوری می کنیم .به هر حال ،چون ما فکر می کنیم که مردم را می
شناسیم ،به راحتی می توانیم از پرسش سؤامت خوب غافل شویم.
باید به یاد داشووته باشوویم که خدا در کتاب مقدس ،فقط خالق اشووخات و آشووکار کنند هویت آنها
ِ
سوولطنت خدا ،دو انسووان،
نیسووت ،بلکه بر همۀ جز یات زندگیشووان نیز سوولطنت می کند .به خاطر
داستانِ کامالً یکسان ندارند .مردم در عین حال که یکسان ه ستند ،به طور چشمگیری متهاوت نیز
می باشووند .به عنوان مثال به بینی انسووانها نگاه کنید .همه یک بینی دارند ،اما حتی دو بینی کامالً
مثل هم نیستند .خالقیت هرنی خدا ،تنوع و گوناگونی بی پایانی دارد .همۀ انسانها مشابه هستند،
اما هر چه با دقت بیشرتی نگاه کنید ،بیشرت تحت تأثیر تهاوتها قرار می گیرید.
تنوع بی پایان بدن ما نیز اسووتعاره ای از تنوع تهاوتهای درونی ما می باشوود .به تنوع شووخّوویت بی
پایانی که وجود دارد ،یا به شووویوه های گوناگون و غیرمنتظر عملکرد مغزهای گوناگون فکر کنید.
عده ای مکانیکی هسووتند ،درحالیکه دیگران (مثل من) ،نه در نهنشووان چگونگی عملکرد وسووایل را
درک می کنند،و نه دسوووتانشوووان توانایی تعمیر آنها را دارند .بعضووویها تقریباً بی احسووواس و منطقی
هسوووتند ،درحالیکه عده ای دیگر با احسووواسوووات ،راه خود را در زندگی پیدا می کنند .تهاوت میان
تجربیات زندگی یک مرد قد بلند را با یک مرد قد کوتاه تّووور کنید ،تهاوت میان یک شووخص چاق و
بسووویار مغر .به تهاوت زیا ِد تجربۀ زندگیِ یک مرد و یک زن فکر کنید ،یا شوووخص که فکر می کند و
شخص که عمل می کند .محدود خالقیت خدا بسیار وسیع است.
خدا نه تنها به شوووکل منحرصووو به فردی هر یک از ما را خلق می کند ،بلکه با سووولطنت مطلق خود،
داسووتان هر یک از ما را می نویسوود و هدایت می کند .عنارص آشوونایی در همۀ اینها وجود دارد ،اما
داسوتان هر شوخص جز یات پیچیده ای دارد که هر شوخص را به طور چشومگیری از دیگری متهاوت
می سوووازد .به همین دلیل ،شوووام منی توانید فقط با آنچه که کتاب مقدس درمورد من می گوید ،مرا
بشناسید .شام مطالب مهید و فوق العاده ای را به عنوان یک انسان در مورد من خواهید دانست ،اما
بدون سؤال کردن ،نخواهید دان ست که چگونه این حقایق به شکل منح رص به فردی در زندگی من
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منایان شووده اسووت .ما باید در پیِ این باشوویم که یکدیگر را به گونه ای بشووناسوویم که هم خدا را به
عنوان خالق ما می شناسد(حقایق جهانی در مورد انسان) و هم به عنوان خداوندی که بر ما سلطنت
می کند (جز یات منحرص به فرد و شخّی) .این مسأله نه تنها باعث می شود که شکرگزار باشیم که
با حقایق کتاب مقدس مجهز شووده ایم ،بلکه ما را به سوووی شووناخت بهرت شووخص سوووق می دهد که
رس راهامن قرار داده است.
خدا ِ
دومین دلیل برای پیش فرضهای بیش از ح ّد ،تجربۀ ما می با شد .ما به یک زبان صحبت می کنیم،
بسوویاری از تجربیامتان مشوورتک اسووت ،در یک جامعت زندگی می کنیم و غالباً به یک کلیسووا می
رویم ،بنابراین به راحتی می توانیم تّووور کنیم که مطالب زیادی در مورد یکدیگر می دانیم .مسووألۀ
نت تجربیات مشابه با تجربیات یکسان می باشد .به عنوان منونه ،من
خطرناکرت ،متایل به اشتباه گرف ِ
به راحتی می توانم نتیجه بگیرم که شووام به نوعی ،یک خانواده دارید .اما وقتی می شوونوم که شووام
کلمۀ "خانواده" را به زبان می آورید ،در ست نی ست که جز یات مربوط به خانواده را بر ا ساس تجربۀ
خودم در نظر بگیرم ،نه تجربۀ شووام .وقتی ما فرض می کنیم که افکار ،خواسووته ها و تجربیات کامالً
یکسوووانی را داریم ،سوووؤامتی را برای مهید بودن در دسوووتان خدا منی پرسووویم .به این ترتیب پیش
فرضهای بی اعتباری دربار مردم خواهیم داشت و به گونه ای به مردم کمک می کنیم که نیاز واقعی
آنها را برآورده منی کند.
قاعده ای که خدمت شوخص را مؤثر می سوازد ،سواده اسوت :فرض نکنید ،بارسوید .این نه تنها برای
یک مشوواور خوب ،بلکه برای یک معلم ،شوویخ ،همرسوو ،والدین ،یا دوسووت حکیم نیز به کار می رود.
تّ ّو ِر اینکه شام مطالب مزم را می دانید ،همیشه باعث سو تهاهم می شود که خدمت شخص را بی
تأثیر می سازد و از م سیر خارج می کند .حتی اگر فکر می کنید که چیزی را چ شم ب سته می دانید،
با اینحال باز هم سؤال کنید .فقط در این صورت می توانید مطمنئ شوید که کمکتان ،برای رشایط
و روابط این شخص مناسب است.
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مطمنئ شوید که نتیجه گیری هایتان صحیح است
عادت به انجام سه کار در ک شمکش با واقعیت تجربه ها و وسوسه های م شرتک که فرض می کنیم،
بسیار مهم است .شاید در ابتدا طاقت فرسا باشد ،اما به زودی یاد می گیرید که به طور طبیعی آنها
را انجام بدهید و شکرگزار خواهید بود که می توانید از پیش فرضهای اشتباه اجتناب کنید.
همیشه از مردم بخواهید که منظورشان را بیان کنند (چه چیزی؟) .زبان بم به هم ریخته است .هر
چه از کلامت بیشرتی استهاده شود،اختالفات جز ی بیشرتی در مههوم آن ایجاد می شود .ما با افراد
صحبت می کنیم که از کلامت بسیار آشنایی استهاده می کنند ،اما این کلامت تعاریف عملی بسیار
متهاوتی دارند .به عنوان منونه ،وقتی یک خانم می گوید که او و شووووهرش دیشوووب دعوای بزرگی
داشوووتند ،نباید فرض کنید که منظور او را درک می کنید .اگر از او نخواهید که "دعوای بزرگ" را
تعریف کند ،به سادگی این دعوا را با تجربۀ خود تعریف خواهید کرد .به این ترتیب ،شاید سو تهاهم
کوچک ،اما مهم را ایجاد کنید که می تواند بر م شاور شام تأثیر بگذارد .به نظر می رسد که دعوای
این خانم مثل مکاوات معمولی شووام در ازدواج باشوود ،یا شوواید مثل یک جنگ هسووته ای داخلی
باشوود .من مرتباً به مردم می گویم" :من منی خواهم با کلامت شووام ،تعاریف را برای خودم بسووازم و
نهایتاً به کسوووی مشووواوره بدهم که وجود ندارد ،بنابراین مرتباً از شوووام می خواهم که کلامت خود را
تعریف کنید".
همیشه از مردم بخواهید که منظورشان را با منونه هایی واقعی و حقیقی از زندگی ،دربار کلامت که
به کار برده اند ،م شخص کنند (چگونه؟) .اگر نکتۀ  1دربار تعریف لغتنامۀ شخ ّی آنها سؤال می
کند ،پا نکتۀ  2از مردم می خواهد که وید و را نشوووان بدهند .کلامت مورد اسوووتهاد مردم ،بیان
مخترصووو و شوووهاهی رشایط مهم می باشووود .من از این خانم می خواهم که قدم به قدم با من همراه
شووود ،دیشووب ،در "دعوای بزرگ" با شوووهرش چه اتهاق افتاد .گوش کردن به گزارش او ،ادراک مرا
واقعی و شخ ّی می سازد و به من اح ساس از این منایش و اح سا سات موجود در آن لحظه را می
دهد.
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همیشووه در منونه ای که مردم به شووام می دهند ،از آنها بارسووید که چرا چنین واکنش را نشووان داده
اند (چرا؟) .اکنون ،شام نه تنها یک تعریف و رشایط واقعی دارید ،بلکه می توانید تا حدودی ،قلب را
که در ِ
پا رفتار این شخص می باشد درک کنید .از او بخواهید که دمیل ،ارزشها ،اهداف و خواسته
های خود را مطرح ک ند .از او بخواه ید که به ع قب برگردد و منظور خود را از ب یان آن کلامت ،آن
تّووومیامت و کارهایی که انجام داده ،ارزیابی کند .به این ترتیب ،شوووام دوربین را از روی صوووحنه
برداشته و به سمت این شخص نشانه می گیرید.
وقتی با احتیاط از مردم می خواهید که تعریف کنند ،مشوووخص کنند و توضووویح بدهند ،از سوووو
تهاهامت و پیش فرضهای کانب ب سیاری که مانع از تأثیرگذاری خدمت شخص می شود ،جلوگیری
می کنید .به یاد داشووته باشووید که شووام به دنبال این نیسووتید که قواعد کالم را به شووکل کلّی اعالم
کنید .بلکه در این لحظه کالم را به صوووورت خّووووصوووی و با مترکز خات به کار بربید .وار ِد دنیای او
شوووید ،بدانید که او با چه چیزهایی مواجه می شووود و کمک کنید که منابع خود را در مسوویح برای
مواجهه با این رشایط خات درک کند .چون شووام مشووتاق هسووتید که انجیل را برای این شووخص به
کار بربید ،پا فقط یک بار از او منی خواهید که تعریف کند ،مشوووخص کند و توضووویح بدهد .بلکه
بارها و بارها این کار را انجام بدهید و در پیِ این باشید که از سو تهاهامت کوچک خودداری کرده و
به شکل عملی و واقعی با حقیقت مواجه شوید.
اهمیت بیانِ سؤاالت خوب
ما وسوووسووه می شووویم تا فکر کنیم که متام پاسووخهای درسووت در دسووت افراد می باشوود که درک و
آگاهی دارند ،و این از یک نظر صحیح است .اما این نیز حقیقت دارد که بدون بیان سؤامت درست،
منی توانید به پاسخهای درست دست یابید.
مهندس که چهر یک تکنولوژی خات را تغییر می دهد ،به این دلیل قادر به انجام این کار می
با شد ،که اول د ست نگاه دا شته و سؤامت را پرسیده که کا دیگری منی پرسد .فکر ما همی شه بر
روی ریل سؤامت مان حرکت می کند .متهکران خوب ،مایلند که در اطراف یک موضوع حرکت کنند
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و از زوایای مختلف به آن نگاه کنند .آنها دوست دارند که سؤامت تازه بارسند و سؤامت قدیمی را به
روشهای جدیدی بارسند .متهکران خوب پیش فرضهای تأیید نشده منی سازند ،و فکر منی کنند که
بیش از ح ّد تّ ّورشان می دانند.
اگر می خواهید به مردم کمک کنید که حقایق جدیدی را ببینند( حقایق قدیمی را به روشوووهای
جدیدی ببینند) باید عادات متهکران خوب را داشووته باشووید .بیانِ سووؤامت خوب ،یکی از مهمرتین
عادات اسووت .من دامئاً می بینم که مردم در بن بسووت مههوم سووؤامت خود گیر می کنند .به عنوان
منونه ،غالباً می شنوم که مردم می پرسند" :چرا خدا در زندگی من کاری منی کند؟" این یک سؤال
بد بر پایۀ پیش فرضووهای بدی می باشوود که فقط ما را از نظر الهیاتی رسدرگم می کند و در نتیجه از
نظر احساسی دلرسد می شویم.
پاسخ های معمول به سؤال اشتباه دوست مان چیست؟ بسیاری از افراد به این نتیجه می رسند که
خدا دوسووت شووان ندارد ،یا به وعده های خود عمل منی کند ،یا پارتی بازی می کند ،یا در سووختیها
حضور ندارد ،یا کالم خدا حقیقت نیست یا اگر حقیقت است ،پا بسیار عملی نیست .به یاد داشته
با شید که مردم تو سط خدا آفریده شده اند که ته سیرکنندگان با شند و سؤامت ما از خودمان (گاه
اوقات تقریباً ناخودآگاه) سووؤامتی هسووتند که برای مههوم بخشوویدن به زندگی مان به کار می بریم.
پا سخ های ما به طور برج سته بر م سیر زندگی مان تأثیر خواهند گذا شت .پا باید بدانید که وقتی
سؤامت با ساختار خوب ،خالقانه ،بر پایۀ کتاب مقدس را به زندگی شخص می آورید ،کاری بیش از
شوووناخت آنها و یافنت بخش که نیاز به تغییر دارد انجام می دهید .در حقیقت به آن شوووخص خدمت
می کنید.
وقتی من از شام سؤامت را می پرسم که هرگز از خودتان نارسیده اید ،من به شام یاد می دهم که
خودتان را با لنزهای کتاب مقدس ببینید .کاری را می کنم که خدا می تواند برای تغییر اسووواسوووی
شام از آن استهاده کند .شاید سؤامت من به شام کمک کنند که خود را بهرت ببینید .وقتی سؤامت
من چنین کاری را می کنند ،من مسیحای را مجسم می سازم که برای بینا کردنِ چشامن نابینا آمده
ا ست .شاید سؤامت من به شام کمک کنند تا تو صیف کتاب مقدس را در مورد زندگی خود بدانید.

195

وقتیکه سؤامت من چنین کاری را می کنند ،من مسیحای را مجسم می کنم که آمده تا به شکل که
مردم هرگز تعلیم نیافته بودند ،به آنها تعلیم بدهد .شاید سؤامت من قلبتان را ملزم کند و شام را به
سوووطوح تازه ای از توبه هدایت کند .وقتی این سوووؤامت چنین کاری را می کنند ،من مسووویحای را
مجسووم می کنم که روحش را فرسووتاد تا ما را به گناه ملزم و محکوم کند .شوواید سووؤامت من به شووام
کمک کند تا ببینید که کتاب مقدس واقعاً با عمیقرتین م سا ل و م شکالت تجربۀ شام صحبت کرده
و باعث می شود که به طریقهای تازه ای گر سنۀ کالم شوید .به این ترتیب ،من م سیحای را مج ّسم
می کنم که نان آ سامنی ا ست که قومش را تغذیه می کند .به این ترتیب ،حتی با بیانِ سؤامت ،می
مجسم سازیم.
توانیم به عنوان سهیران مسیحا عمل کنیم ،او را در مقابل دیگران
ّ
بیانِ سوووؤامت خوب ،کار تغییر را انجام می دهد .به این ترتیب ،کوران را بینا می کنیم و به نهنهای
کُند ادراک می بخ شیم ،قلبهای سخت را نرم می کنیم ،جانهای ضعیف و افتاده را تشویق می کنیم
و گرسنگی ایجاد می کنیم ،آن گرسنگی که فقط با حقیقت سیر می شود .این کار نه تنها سکویی
برای کار مسیحا بنا می کند ،بلکه هامن کاری است که باید انجام بدهیم!
برادرمِ ،تد ،کسووویکه همیشووووه راهنامی من بوده ،بعد از یک کنهرانا در زمینۀ مشوووواور ازدواج و
خانواده ،با من به سوی خانه رانندگی می کرد .ما حدود ش ّت و پنج مایل در ساعت رانندگی می
کردیم که او به من گهتُ " :پل می دانی ،احتاممً ما باید قواعد را که این آخر ههته یاد گرفتیم ،در
ازدواج خودمان به کار بربیم .چرا تو رشوع منی کنی؟" بعد در ادامه ،یک رسی سؤامت در مورد رابطۀ
من با لو ال پرسید .من هیچ یک از آن سؤامت را به طور مشخص به یاد منی آورم ،اما تأثیر عمیق آنها
را به یاد می آورم .مثل اینکه خدا پرده های کلهت مخملی را که بین من و ادراک صوووحیحم از ازدواج
وجود داشت ،پاره می کرد .خودم را واضحرت دیدم ،و چیزی که دیدم زیبا نبود! از طریق این سؤامت،
خودم را می دیدم که کارهایی را انجام می دادم و حرفهایی را می زدم که باورم منی شووود .از طریق
این سوووؤامت ،بامخره تجربۀ لو ال و کالفگیهای او را درک کردم .حالت دفاعی خود و تکیه بر عدالت
شووخّووی را دیدم و متوجه شوودم که به خاطر خداوند و برای خی ّریت ازدواج مان باید تغییر کنم .آن
سؤامت واقعاً زندگیم را تغییر دادند.
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وقتیکه تِد از من سوووؤال می کرد ،چیزی را به یاد آوردم که یکبار در مشووواجره ای به لو ال گهته بودم:
"نود و پنج درصوود از زنان کلیسووایامن ،عاشووق این هسووتند که با مردی مثل من ازدواج کنند!" (او با
محبت به من گهت که باید جز پنج درصد اقلیّت باشد!) از طریق سؤامت تِد ،خودم را دیدم که بارها
با تجزیه و تحلیل حرفهای همرسوووم و برگردانیدن مترکز از روی خودم و متمرکز شووودن بر همرسوووم از
خود دفاع می کردم .دیدم که خیلی بی شرت از آنچه ت ّور می کردم ،به عدالت شخ ّی متکّی بوده و
عّبانی بودم .کامالً به وضوح دیدم که چقدر از استانداردهایی که خدا برای یک شوهر در نظر دارد
دور شده ام.
آن شب ،دیر به خانه رسیدم و از لو ال خوا ستم که صحبت کنیم .او از آهنگ صدای من متوجه شد
که اتهاق مهم افتاده ا ست .وقتیکه ن ش ستیم ،به او گهتم که متوجه شده ام که به مدت طومنی خدا
سعی داشت تا چیزهایی را از طریق تو به من نشان بدهد ولی من منی خواستم که گوش کنم .به او
گهتم که شاید برای اولین بار آماده ام که ب شنوم .او گریه کرد و گهت که عا شق من ا ست و در ادامه
حدود دو ساعت با من حرف زد .این صحبت به تغییری که سؤامت تِد آغاز کرده بود ،ادامه داد .گاه
اوقات تعجب می کنم که اگر تِد آن سووؤامت را از من منی پرسووید ،سووؤامت که من هرگز از خود منی
پرسیدمت امروز ازدواجم به چه شکل می بود.
چند سؤال خوب
به خاطر اینکه فرایند سووؤال و جواب ،روش اولیه برای شووناخت مردم می باشوود ،باید بدانید که چه
سؤال خوب ا ست و چه سؤال خوب نی ست .در اینجا چهار قاعده مطرح شده که باید در نظر دا شته
باشید.
 .1همیشه سؤامت نامحدود بارسید که با یک "بله" یا "خیر" نتوان به آنها پاسخ داد .سؤامت بله
و خیر ،اطالعات زیادی را به ما منی دهند .سووؤامت محدود (به سوووی یک پاسووخ بله یا خیر
هدایت می کند) می توانند باعث ایجاد سو تهاهم شوند ،چون شام را مجبور می کنند تا به
پیش فرضهای خود بازگردید تا بتوانید دلیل پا سخ شخص را دریابید .به عنوان منونه :اگر از
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یک نهر بارسوووید که آیا ازدواج خوبی دارد و او پاسوووخ بدهد" :بله" شوووام چه چیزی را درمی
یابید؟ چیز زیادی درمنی یابیدت شوووام تعریف او را از ازدواج خوب منی دانید .از طرف دیگر،
سؤامت نامحدود منی توانند بدون افشای افکار ،خواسته ها و کا ِر شخص پاسخ داده شوند.
در اینجا منونه های از سؤامت نامحدو ِد مربوط به ازدواج مطرح شده است.
 شام در این شخص چه چیزهایی را دیدید که باعث شد با او ازدواج کنید؟
 وقتیکه نامزد شدید ،اهدافتان برای این ازدواج چه بود؟
 چه چیزهایی در ازدواج تان شام را غمگین می کند؟
 چه چیزهایی در ازدواج تان شام را خوشحال می کند؟
 اگر می توانسوووتید دکمه ای را فشوووار داده و ازدواج تان را تغییر بدهید ،چگونه تغییرش می
دادید؟
 به نظرتان ،خدا به چه شکل در ازدواج تان جالل یافته است؟
 چگونه ارتباط خود را با شوهرتان توصیف می کنید؟
 توصیف کنید که چگونه شام و شوهرتان تّمیم می گیرید.
 توصیف کنید که چگونه شام به عنوان یک زوج مشاجرات را برطرف می کنید.
 چگونه زندگی روحانی خود را به عنوان یک زوج توصیف می کنید؟
 آیا زوج های وجود دارند که مورد احرتام شام با شند؟ چه چیزی در ازدواج شان مورد احرتام
شامست؟
 چرا فکر می کنید که به عنوان یک زوج دچار مشکل شده اید؟
 چه چیزهای را به عنوان نقاط ق ّوت ازدواج تان می بینید؟
 چه چیزهای را به عنوان نقاط ضعف ازدواج تان می بینید؟
 به نظر شام ،به عنوان یک زوج باید چه کار کنید تا از این جایی که ه ستید به جایی که باید
باشید ،برسید؟
 ازدواج رویایی خود را توصیف کنید.
 همرستان چه کاری می توانست بکند تا تغییر عظیم در ازدواج تان ایجاد کند؟
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 چه مشکالت را در ازدواج تان می بینید که مسئولیت آن به عهد شامست؟
 چه مسا ل خات باعث شد تا به این نتیجه برسید که ازدواج تان به کمک نیاز دارد؟
 به نظر شام ،خدا در حال حارض در ازدواج تان چگونه عمل می کند؟
 به نظر شام ،به عنوان یک زوج ،چه چیزی مانع از برطرف کردنِ مشکالت تان می شود؟
 توصیف کنید که چگونه ازدواج تان در طول این سالها تغییر کرده است.
ِ
دست همرستان عّبانی یا آزرده هستید ،چه کار می کنید؟
 وقتی از
 چگونه نارضایتی خود را به همرستان نشان می دهید؟
 بخش از ازدواج تان را که به نظرتان دچار مشوووکل شوووده ،در نظر بگیرید .توصووویف کنید که
مشکل چیست و هر یک از شام برای برطرف کردنِ آن چه کار کرده اید.
 چگونه تالش کرده اید که به همرستان محبت کنید و از او قدردانی کنید؟
 بزرگرتین مشاجرات شام در ازدواج به خاطر چیست؟
این فهرست می تواند ادامه بیابد .نکته اینجاست که سؤامت را بارسید که شخص خودش را بیازماید
و با آشکار کردنِ خود ،به این سؤامت پاسخ بدهد.
 .2سؤامت را بارسید که ترکیب از بررسی کردن و متمرکز بودن می باشد .ما به هر دو سؤال نیاز
داریم ،چون هر یک از آنها اطالعات متهاوت را آشووکار می کنند .فرض منی کنیم که مشووکل
که در یک قسوومت از زندگی شووخص وجود دارد ،فقط مربوط به آن قسوومت می باشوود ،پا
سؤامت بررسی کننده می پرسیم .می خواهیم ر ِد مشکالت را تا ریشۀ آن در قلب شان دنبال
کنیم ،پا سؤامت متمرکز می پرسیم .به یاد داشته باشید که می خواهیم از حالت سطحی
گذر کرده و به ض ّد پیش فرضهای غیر معترب بای ستیم تا بتوانیم به ک سی که حقیقتاً او را می
شناسیم کمک کنیم.
کل وجود او نگاه می
سووؤامت بررسووی کننده ،بخشووهای مختلف زندگی شووخص را بررسووی کرده و به ّ
کنند .مسووا ل که به طور سووطحی متهاوت به نظر می رسووند ،شوواید بخش از موضوووع بزرگرتِ افکار،
انگیزه یا رفتاری باشووند که می خواهید آنرا دریابید .به عنوان منونه ،جو ،پرسووی بود که برای کسووب
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احرتام از دیگران زندگی می کرد .روش او برای کسوووب احرتام در خانه ،به وسووویلۀ برقراری حکومت
مطلق خشووونت آمیز بود( اگرچه چیزی که دریافت می کرد ،بیشوورت ترس بود تا احرتام) .جو در خارج
از منزل ،به عنوان یک خادم واقعی شوووناخته شوووده بود ،پرسوووی که حتی لباس خود را به شوووام می
بخشید .مردم در کلیسای جو و سارا ،حرفهای سارا را در رابطه با کارهایی که او با سارا و بچه ها می
کرد ،باور منی کردند .تا اینکه با پلیا متاس گرفته شووود و سوووارا کمکی را که به مدت طومنی به آن
نیاز داشت ،دریافت کرد .نکته اینجاست که جو در مألعام و زندگی خّوصی ،شخص کامالً متهاوت
نبود .رفتار او در هر دو صحنه با انگیز یکسان برای اشتیاق به کسب احرتام بود.
سووؤامت بررسووی کننده کمک می کنند تا موضوووعات و الگوهای زندگی شووخص را دریابید .شوواید
مشوووکالت که در یک ازدواج وجود دارد ،بخش از موضووووع بزرگرت در رابطه با گنا ِه مرتبط با آن در
زندگی شووخص باشوود .عدم کنرتل شووخص در زمینۀ رابطۀ جنسووی نیز می تواند دلیل برای مقروض
بودن عمیق او باشد .همچنین مشکل کنرتل زبان که باعث از دست دادن کا ِر یک مرد می شود ،می
تواند تو صیف برای بیگانگی او ن سبت به پ رس نوجوانش با شد .شاید ترس که یک دخرت جوان را در
بخش از زندگیش فلج می کند ،عمیقرت از داهر اولیۀ آن ا ست .از زاویۀ گ سرتده تری به شخص نگاه
کنیدت تّ ّور نکنید که مشکل اعرتاف شده ،یک مسألۀ مجزا می باشد .از خودتان بارسید که چگونه
مسا ل که متهاوت به نظر می رسند ،می توانند جنبه های متهاوت از یک موضوع یکسان باشند.
سوووؤامت متمرکز به شووو ّدت در یک بخش از زندگی شوووخص نگاه می کنند .در رابطه با جو ،به این
معناسوووت که در اشوووتیاق دامئی او برای خدمت به دیگران کاوش کنید ،قلب را که در ِ
پا این رفتار
می باشد بشناسید .آیا واقعاً با انگیز محبت به خدا می باشد که با محبت به دیگران ابراز می شود؟
یا چیز دیگری در قلب جو فرمانروایی می کند؟ هدف از سؤال متمرکز این ا ست که ری شه ها و علّت
ها را دریابید.
برای اینکه واقعاً یک نهر را بشناسید ،باید هر دو سؤال را بارسید .برای تمیح این نکته ،تّور کنید
که در انت های راهروی یک ُه تل هسوووت ید .این راهرویی که در هر چ ند قدم ،چ ندین در دارد،
نشوواندهند زندگی یک شووخص اسووت .اتاقهای که در پشووت این درها قرار دارند ،نشوواندهند جنبه
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های گوناگونِ زندگی شووخص می باشووند (شووغل ،ازدواج ،عملکرد به عنوان والدین ،خانواده ،زندگی
حل
روحانی ،رابطه با بدن مسووویح ،رابطه با همسووووایه ها ،امور مالی ،رابطۀ جنسوووی ،ارتباطاتّ ،
مشوووکالت ،اهداف ،انگیزه ها ،خواسوووته ها و غیره) .هر چه که در مورد این شوووخص بدانید ،در این
راهرو و اتاقها قرار دارد .وقتی یک نهر را می شووناسووید ،از این راهرو عبور می کند ،به اتاقها نگاه می
اندازد(سووؤامت بررسووی کننده) .متوجۀ موضوووعات خات می شووود (هر اتاق یک تخت ،میز تحریر،
موکت ،صندلی دارد) .شام وارد بعضی از اتاقها می شود (سؤامت متمرکز) ،وقتی ببیند که مسأله ای
ِ
ارزش توجه خات را دارد ،محتویات آنرا را از نزدیک بررسوووی می کند .این حکیامنه اسوووت که بداند،
چه زمانی و چه سؤال را بارسد.
 .3به یاد داشته باشید که بعضی از سؤامت ،انواع خات از اطالعات را آشکار می کنند .برای پُر
کردنِ شکافها در رابطه با شناخت خود ،باید به طور پیو سته از خود بارسید که چه چیزی را
منی دانید .به عنوان منونه ،شوواید من بدانم که آن شووخص چه کار کرد ،اما ندانم که چگونه
این کار را کرد .یا شووواید بدانم که چگونه این کار را کرد ،اما ندانم که کجا یا چه زمانی این
کار را کرد .شووواید همۀ این چیزها را بدانم ،اما هنوز ندانم که چرا این کار را کرد .برای اینکه
کل تّویر را درک کنیم ،باید از خودمان بارسیم" :من باید در مورد این شخص چه چیزی را
ّ
بدانم تا بتوانم به او کمک کنم؟ چه نوع سؤال این اطالعات را آشکار می کند؟ "
رضورتاً پنج نوع سؤال وجود دارد:
 چه چیزی؟ ابتدایی ترین و اسوواسوویرتین سووؤامت که اطالعات کلّی را آشووکار می کنند"( .تو
چه کار کردی؟" "من با زنم صحبت کردم)".
 چگونه؟ سؤامت که روش انجام کاری را آشکار می کنند"( .شام چگونه با او صحبت کردید؟
رس او فریاد زدم!") توجه کنید که با پرسووویدنِ "چگونه" ،چقدر اطالعات
" "من پانزده دقیقه ِ
کسب کردیم.
 چرا؟ سؤامت که مقاصد ،خواسته ها ،اهداف یا انگیزه های شخص را آشکار می کنند"( .چرا
اینقدر فریاد زدی؟" می خوا ستم او بداند که چقدر از کاری که انجام داده ،ع ّبانی بودم)".
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در اینجا به چیزی فراتر از رفتار شوهر پرداخته ایم تا قلب را که در ِ
پا آن است مورد بررسی
قرار دهیم.
 چقدر؟ و کجا؟ سؤامت که موضوعات و الگوهای زندگی شخص را آشکار می کنند"( .این در
رس می ِز شام .شام خوردن خیلی سخت ا ست .ما هر دو خ سته ایم .بچه
کجا اتهاق افتاد؟ " " ِ
های کوچک داریم .غذا خوردن ا صالً آرامش بخش نی ست! همی شه به نظر می رسد که شام
خوردن برای ما دشوار است)".
رس میز
 چه زمان؟ سؤامت که ترتیب وقایع را آشکار می کنند"( .به من بگو که دقیقاً چه زمان ِ
خب ،روز تو چطور پیش رفت؟ داهرا ً
شام فریاد زدی" ".در میان این هرج و مرج ،زنم گهتُ " :
او ناراحت بود ،چون من این سؤال را از او نارسیده بودم .من گهتم :آیا واقعاً برایت مهم است
خب ،تو تنها کسی هستی
یا فقط می خواهی که رفتار ناخوشایندی داشته باشی؟ او گهتُ :
که در اینجا جالبرتین و مهمرتین زندگی را داری درسوووت اسوووت؟ در این لحظه بود که من
منهجر شدم)".
هر سؤال ،اطالعات متهاوت را آشکار می کند ،که هر کدام باید با سؤال بعدی دنبال شود .این کار،
درک شام را از اتهاق که افتاد (رشایط) و سیعرت و عمیقرت می سازد ،این شخص چگونه با آن برخورد
کرد (افکار و ن ّیتهای قلبی) و او در مقابل چه کار کرد (رفتار) .چه زمانیکه بر یک بخش مترکز می
کنید یا زندگی شخص را بررسی می کنید ،از این سؤامت استهاده کنید.
وقتیکه جیم با من متاس گرفت و نگرانی خود را در مورد رابطه با زنش ،بُنی ،مطرح کرد ،این سؤامت
ب سیار مهید بود .رصاحتاً ،چنین متا سهای ب سیار غیرعادی ا ستت معمومً متا سهای تلهنی از جانب
زنهای کالفه و درمانده می باشووود .جیم توجه مرا جلب کرد و موافقت کردم که با آنها مالقات کنم.
جیم ،در کار خود بسوویار موفق بود ،او و بُنی ،هر روز با هم کار می کردند و داهرا ً با خوشووحالی کار
می کردند .داهرا ً عملکرد خوبی داشووتند .سووبک زندگیشووان ،همۀ نشووانه های موفقیت را به همراه
داشت ،در کلیسای خود رشکت می کردند و جمعی از دوستان مسیحی صمیمی داشتند.
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جیم ،آگاهانه به الهیات وابسوووته بود و توصووویف می کرد که چگونه سوووالهای زیادی از زندگی خود را
رصف تسلّط بر تعالیم کالم خدا کرده است .بُنی یک نو ایامن بود ،و ایامنش بیشرت جنبۀ خّوصی و
حسی داشت .وقتیکه با هم نشستیم ،جیم اندوهگین بود که هرگز ازدواج را که کتاب مقدس توصیف
ّ
می کند ،تجربه نکرده ا ست .او گهت که بارها دعا کرده و از افراد زیادی م شورت گرفته ،اما فایده ای
نداشته است .او گهت هر کاری که می توانسته ،انجام داده تا رابطۀ نزدیکی با بُنی داشته باشد ،اما
توسط او طرد شده ا ست .او گهت وقتیکه ازدواجش رسد و ُمرده ا ست ،اهمیتی به موفقیت در کارش
منی دهد.
این یک دا ستان متقاعد کننده بود ،اما نگاه آزرده و ع ّبانی بُنی ،حواس مرا پرت کرد .می دان ستم
که باید سؤامت بی شرتی بارسم ،بنابراین از جیم و بُنی ،سؤامت "چه چیزی" را پرسیدم ،و به دنبال
ِ
سؤامت "چگونه" " ،چه زمان"" ،چرا" و "کجا" .بعد متوجه شدم که چه اتهاق افتاده بود .بله ،جیم
آن
از نظر الهیاتی دانش و معرفت داشوووت ،اما زندگیش تحت هدایت کارش بود ،بنابراین کارش زندگی
بُنی را نیز هدایت می کرد .برنامۀ روزانۀ آنها ،کامالً تحت کنرتل کاری بود که از صوووبح زود آغاز می
شووود و تا آخر شوووب ادامه داشوووت .بُنی گهت که احسووواس می کند که فقط به عنوان یک کارمند
رسسارده مورد قدردانی قرار می گیرد(و اساساً بدون حقوق) .وقتی به خانه می رسد ،چیزی ندارد که
رصف این ازدواج کند.
از جیم پرسیدم که در رابطه با نگرانیش برای ازدواج ،چه برخوردی با بُنی دا شته ا ست .او حرفهایش
را تکرار کرد ،داهرا ً بدون آگاهی از اینکه در این برخوردها ،القابی را نسوووبت داده و محکومیت هایی
ایجاد کرده ا ست .بُنی از این فریادها و از اینکه از نظر روحانی نابالغ و در روابط عا شقانه ،بی ُعرضه
ِ
سخت بدون پاداش و زندگی با ک سی که ادعای نزدیکی به
خوانده می شد ،خ سته شده بود .از کا ِر
خدا می کرد ،اما هرگز شکرگزار نبود ،خسته شده بود .او در حال فروپاشی بود ،اما منی خواست که
به جیم چیزی بگوید ،چون با این کار فقط رفتارهای منهی او را تقویت می کرد .در عوض خود را از
جیم دور می کرد ،امیدوار بود که از مکاوات زشت ،اتهامات و دوری عاطهی اجتناب کند.
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سؤامت بام ،چه ت ّویر باورنکردنی و متهاوت را آ شکار می کنند! آنها به زی ِر میۀ عقید خود در مورد
یک شوهر دیندار و زنِ رسد و انتقادکننده می روند تا مرد سختکوش و محکوم کننده و زنی خسته از
ِ
ادراک حاصل
محافظت شخص را آشکار کنند .کمک من به آنها کامالً متهاوت از کمک بود که بدون
از این سؤامت ارا ه می شد.
 .4سؤامت پیمفته تر بارسید ،سؤامت که بر پایۀ اطالعات آشکار شده از طریق سؤامت قبلی
می باشد .جریان سؤامت شام باید ترتیب و منطق را به همراه داشته باشد .هر سؤال باید به
این دلیل پرسوویده شووود که شووکاف میان دانش خود را از چیزهای که قبالً آشووکار شووده ،پُر
کنید .به این ترتیب که دامئاً از خود می پرسووید که چه چیزی را در مورد مسووأله ای که امن
شنیدم ،منی دانم؟این شام را به چالش می ک شاند تا برای خود پیش فرضهای را ن سازید یا
به اطالعات ناکامل راضی نشوید.
اهمیت نجات بخش سؤاالت خوب
مطالب ما برای خدمت به عنوان یکی از ابزارهای خدا برای تغییر بسووویار مهم اسوووت .بیانِ سوووؤامت
خوب ،امری حیاتی می باشد تا به مردم کمک کند که با خو ِد واقعی و کارشان روبرو شوند.
همۀ ما به عنوان افراد گناهکار متایل داریم که تاریخچۀ خود را به طریق که در خدمت ما باشووود ،از
نو تنظیم کنیم .ما در ِ
پا سووختیها و فشووارهای رشایط یا شووکسووتهای دیگران پنهان می شووویم .به
دنبال توضوویحات بیرونی هسووتیم ،نه توضوویحات درونی .بیشوورت تحت تأثیر عدالت خود هسووتیم ،به
جای اینکه از گناه خود وحشت کنیم.
به همین دلیل ،همۀ ما به افرادی نیاز داریم که آنقدر ما را دوست داشته باشند که از ما سؤال کنند،
به ما گوش کنند و با گوش دادن به ما ،سؤامت بی شرتی را بارسند .این ف ضولی کردن نی ست .بلکه
کمک به افراد نابینا می با شد تا نیاز خود به م سیح را باذیرند .این کمک به مردم می با شد تا شیوه
های احمقانۀ خود را ببینند ،اینکه برای جالل خود زندگی کرده اند و شیوه های دریف را ببینند که
در آن پرستش و خدمت به خالق را با پرستش و خدمت به خلقت مبادله کرده اند.
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فیو بخشاینده و قدرت بخش مسیح ،برای گناهکاران است ،برای خطاکاران و ضعیهان ،رنجدیدگان
طلب کمک نخواهند کرد .اما در دستان مسیحا،
و گمشدگان .افرادی که نیاز خود را منی بینند از او
ِ
سوووؤامت ما می توانند کلیدهای برای باز کردنِ د ِر زندانهای افراد باشوووند و باعث شووووند که آنها به
طریقهای تازه و برجسته ای به مسیح تکیه کنند.
مسووویح از طریق سوووؤامت ما ،مردم را تغییر می دهد .کوبیده شووودگان ،افرادی قوی در ایامن می
شووووند .دزدان جالل ،برای جالل خداوند زندگی می کنند .افراد خودبین آزاد می شووووند تا خدا و
همسایه را محبت کنند .درحالیکه روح القدس کار می کند ،سؤامت ما می توانند کار اصولی خدا را
مجسووم کردن خدا در اطرافیان
برای ایجاد تغییر آغاز کنند .این سووؤامت بخش رضوری برای مههوم
ّ
مان می باشند.

محبت کنید
بشناسید
اعالم کنید
انجام بدهید

205

۱0
بدانید که کدام قسمت نیاز به تغییر دارد
مایک و مارشا از من خواستند که صحبت کنیم ،چون "همه چیز به هم ریخته بود ".آنها هر دو آشهته
به نظر می رسیدند ،بنابراین ما خیلی زود با هم مالقات کردیم .من کسی را که برای خدمت شخّی
شوواگردسووازی می کردم ،به همراه خود آوردم .وقتیکه از آنها پرسوویدم که چه خرب اسووت ،مایک گیج
کننده ترین داستان خانوادگی را که تا آن زمان شنیده بودم ،برایم تعریف کرد .آنها هر دو قبالً ازدواج
کرده بودند و بعد این دو خانواده را با هم ترکیب کردند ،هر یک با چهار بچۀ بالغ .مارشووا ،گاه گاهی
با جز یاتی وارد گهتگو می شووود که مرا بیشووورت گیج می کرد .فکر منی کنم که حتی در کالسوووهای
الهیات دانشکد مذهبی نیز به انداز آن روز بعدازدهر یادداشت برداری کرده باشم! داستان آنها پُر
حل مشکالت به شکل غیرقابل تغییری ،آنها را بدتر
از داستانهای اصلی و فرعی بود .تالش آنها برای ّ
کرده بود .به نظر می رسوووید که فرزندانشوووان هم تّووومیامت کامالً اشوووتباهی گرفته بودند .این یک
آشوب و به هم ریختگی بود!
بعد از یک ساعت ،مایک گهت " :پُل ،هامنطور که می بینید ،ما شدیدا ً نیاز به کمک داریم ".این یک
نوع کتامن حقیقت بود .من در سکوت نشستم ،به یادداشتهایم خیره شدم ،و به چهر دو فرد آسیب
دیده ای که به دن بال هر نوع کمک بودند که می توانسوووتند دریافت کنند .این خارج از توانم بود،
طوریکه منی توانستم حرف هوشمندانه ای بزنم .احتاممً فقط چند ثانیه سکوت کردم ،اما به نظر می
رسید که ساعتها سکوت کرده ام .نهایتاً به آنها گهتم که در مورد حرفهایشان فکر کرده و دعا می کنم
و دوباره با هم جمع می شویم تا صحبت کنیم.
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نت آنها ،شووخص که او را راهنامیی می کردم ،به من گهت" :پرسوو ،این دلگرم کننده بود! من
بعد از رف ِ
می توانم خدمت شخص را انجام بدهم! تنها کاری که باید بکنید این ا ست که به مردم اجازه بدهید
که داسوووتان خود را تعریف کنند و بعد به آنها قول بدهید که فکر کرده و دعا می کنید .فکر کردم که
این کار خیلی سخت تر از اینها می باشد!"
خیلی وقتها به اولین بعدازدهری که با مایک و مارشووووا بودم ،فکر می کنم .من امید زیادی به آنها
ندادم و موفق به درک چالش هایشووان نشوودم .اما فکر می کنم که با وجود کو ِه جز یات گیج کننده،
انتخاب درستی کردم .خدمت شخص ،شام را درگیر افرادی می کند که در هرج و مرج زندگی شان
گم شووده اند ،افرادی که زندگی شووان با تّوومیامت احمقانۀ خود یا گناهان دیگران پیچیده شووده
حل مشووکل تالش کرده اند ولی همه چیز بدتر شووده
اسووت .اغلب اوقات می شوونوید که سووالها برای ّ
اسووووت .عمل ویرانگر دشووومن را می بینید که فریب می دهد ،جدا می کند و می َدرد و تأثیر تهکر
ضعیف و مشاور ناکارآمد را می بینید.
اما خدمت شخ ّی به شام اجازه می دهد تا خدا را در عمل ببینید ،درحالیکه افراد را به جای فراتر
از ق ّوت و حکمت خودشووان هدایت می کند .شووام شو ِ
واهد نقشووۀ نجات او در زمینۀ زندگی آن شووخص
خواهید بود .این افتخار را خواهید داشوووت که به طریق که تبدیل کنند قلبها و زندگیها می باشووود،
مردم را به منابع وصووول کنید که در مسووویح به آنها تعلّق دارد .درحالیکه می خواهید محبت خداوند
مجسوم کنید ،وارد زندگی شووخص دیگری شوووید ،تحت تأثیر رنجهای او قرار بگیرید و امید
عیسووی را
ّ
انجیل را اعالم کنید ،سهیران او نیز خواهید بود .شام جز ی از کار عظیم ملکوت خدا خواهید بود.
خدمت شوووخّوووی همیشوووه این نیسوووت که حرفی برای گهنت داشوووته باشوووید .این نیسوووت که همۀ
شووکسووتگیها را در یک لحظه درسووت کنید .خدمت شووخّووی ،مرتبط کردنِ افراد با مسوویح اسووت تا
بتوانند مطابق خواستۀ او فکر کنندت چیزی را بطلبند که از نظر او بهرتین استت و کاری را که مطابق
خوا ستۀ او ست ،انجام بدهند ،حتی اگر رشایط شان هرگز "در ست ن شود" .خدمت شخ ّی شاملِ
طلب جالل خود
ن شان دادنِ جالل خدا به افراد آسیب دیده ،گم شده و رسدرگم می با شد ،تا آنها از
ِ
د ست ک شیده و برای خدا زندگی کنند .خدمت شخ ّی ،این ا ست که کامالً دا ستانهای شخ ّی
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مردم را در داسوووتان بزرگرت نجات قرار دهیم تا آنها با طرز فک ِر "داسوووتان خدا" به رساغ هر رشایط و
ِ
مبهوت کاری شویم که خدا ما را برای آن فراخوانده است!
رابطه ای بروند .باید
وقتیکه به مایک و مارشا فکر کرده و دعا می کردم ،دو چیز اتهاق افتاد .اول ،می توانستم در این هرج
و مرجها ،خدا را در عمل ببینم .هیجان داشووتم که به آنها کمک کنم تا خدا را ببینند .دوم ،داسووتان
آنها کمرت گیج کننده شوود .دیدم که چطور تکه های پازل در کنار هم قرار گرفت .سووؤامت بیشوورتی
دا شتم ،اما حرفهای برای گهنت نیز دا شتم .بر ا ساس کتاب مقدس به سمت چیزی هدایت شدم و
این باعث شد که مشتاقانه منتظر مالقات با مارشا و مایک باشم.
مفهوم بخشیدن به اطالعات
خدمت شووخّووی فقط جمع آوری اطالعات رضوری نیسووت ،بلکه باید بر اسوواس کتاب مقدس به آنها
مههوم ببخ شیم .در ف ّل  3دیدیم که مردم بر ا ساس حقایق تجربیات خود زندگی منی کنند ،بلکه
بر ا ساس ته سیرهای خود از آن حقایق .این موضوع در مورد خدمت شخ ّی نیز حقیقت دارد .خدا
مهرسوو باشوویم ،تا وقتی دیگران داسووتان خود را می گویند ،به طور غریزی سووعی
ما را خلق کرده که
ّ
کنیم که به شوونیده های خود مههوم ببخشوویم .چیزی که در پاسووخ می گوییم یا انجام می دهیم ،بر
پایۀ حرفهای آن شخص نخواهد بود ،بلکه بر پایۀ تهسیری که ما می کنیم.
خدمت شووخّووی بر اسوواس کتاب مقدس ،فقط باید همین باشوود ،بر اسوواس کتاب مقدس .یعنی با
دورمنای واضوووح از دیدگاه کتاب مقدس نسوووبت به دنیا ،به زندگی مردم نگاه کنیم .ما نگرانِ جالل
ِ
واقعیت رشیر ،فیو انجیل و قطعیت ابدیت
خدا ،گناهکار بودنِ ان سان ،رشایط دنیای سقوط کرده،
هستیم .خدمت شخّی بر اساس کتاب مقدس ،بیشرت مربوط به دیدگاه فکری ،هویت و خواندگی
می باشد ،تا تعمیر چیزی که خراب شده است.
در رابطه با ازدواج ،زوج هایی که در کشووومکش هسوووتند ،به چه چیزی نیاز دارند؟ آیا تکنیکهای
ارتباطی یا بحثهای صادقانه در مورد رابطۀ جنسی به آنها کمک می کند؟ آیا در رابطه با عملکرد خود
خ
به عنوان والدین ،امورمالی و راه های سا برای ر سیدگی به م شاجرات ،نیاز به اتحاد دارند؟ پا س ِ
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همۀ این سووؤامت "بله" اسووت! اما آنها به چیزهای بیشوورتی نیز نیاز دارند .آنها باید بر اسوواس ادراک
حا صل از شناخت خود ،شناخت خدا و کاری که خدا در ازدواج شان انجام می دهد ،زندگی کنند.
حل مترین برای
پولا در دوم قرنت یان  3 – 1 : 11به ما یادآوری می ک ند که زندگی کنونی ما م ّ
ازدواج آینده می باشد .ما عروس مسیح هستیم .خدا ما را برای ازدواج کامل در آینده آماده می کند.
به همین دلیل ،سووؤال بزرگ در رابطه با روابط کنونی ما این نیسووت که آیا خوشووحال می شووویم یا
خیرت بلکه آیا محبت را که به داماد وعده داده شده ،به کا دیگر یا چیز دیگری می دهیم.
شام منی توانید به شکل دیگری ،روابط م سیح ،مخ ّو صاً ازدواج را درک کنید .چرا خدا مهمرتین،
طاقت فرسوواترین و مشووکلرتین رابطۀ بمووی(ازدواج) را دقیقاً در مهمرتین فرایند دنیا (تقدیا) قرار
داده ا ست؟ اگر این کار را کرده تا مردم رویاهای شخ ّی خود را ب شنا سند ،پا منطقی تر بود که
پیش از مواجهه با سوووختیهای ازدواج ،آنها را تقدیا کند .اما خدا اشوووتباه نکرده اسوووت .او بر روی
رویای بزرگرتی کار می کند ،پا ما را امتحان کرده و در مشوووکل می اندازد .اجازه می دهد که
رویاهای ما از کنرتل مان خارج شوند ،تا درحین یادگیری محبت به یکدیگر ،به شکل عمیق تری در
محبت به او رشد کنیم.
وقتی اینگونه به ازدواج نگاه می کنید ،دیگر همرسووتان را مجبور به برآوردن رویاهای خود منی کنید.
حال می دانید که چه کسی هستید(نامز ِد مسیح) و خدا چه کار می کند (شام را برای ازدواج نهایی
آماده می کند) .درحالیکه با اضطرابهای مربوط به والدین ،ارتباطات ،رابطۀ جنسی و امورمالی مواجه
می شوید ،خوشی بزرگرتی دارید ،چیزی که ت ّور منی کردید که بتوان در ازدواج ناکامل آنرا تجربه
کرد .فقط از این دیدگاه اسووووت که قواعد کتاب مقدس برای زنان و شووووهران معنا می یابد .اینها
کاربردهای عملی مههوم زندگی در ازدواج کنونی با مترکز بر ازدواج آینده می باشند.
البته که این موضووووع در مورد افراد مج ّرد نیز صووو ّحت دارد .شوووام هم از طریق روابط و رشایط که با
خانواده ،همسایه ها ،همکاران و خانواد کلیسایی تجربه می کنید ،به عنوان عروس مسیح آماده می
شوووید .شوواید همرس و زمینی نداشووته باشووید ،اما زندگی شووام نیز در حال حارض به انداز اشووخات
متأهل ،یک آماده سوووازی کامل برای ازدواج آینده می باشووود .شوووام هم نیاز به یک هویت ،دیدگاه و
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خواندگی بر اسوواس کتاب مقدس دارید و خدا متعهد شووده که برای یافنت این چیزها به شووام کمک
کند.
اگر به مردم کمک نکنید که دا ستان خود را از دیدگاه وا ضح کتاب مقدس و مرکزیت م سیح ببینند،
خدمت تان چیزی به جز پرتاب الهیات و قواعد پیش افتاده به سووووی آنها نخواهد بود .قلبشوووان بی
تغییر مانده و هر تغییری در رفتار ،م ّوقتی خواهد بود .آنها نه تنها به جنگ با دیگران ادامه می دهند،
بلکه با خدایی در جنگ اند که از تعلّق کامل قلب شان به خود ،دست منی کشد.
خدمت شخص بر اساس کتاب مقدس ،زمان پیمفت می کند که تهسیرهای خوب کتاب مقدس ،ما
را به سوی تهسیرهای صحیح زندگی شخص هدایت کند .این فرایند تهسیر دو جانبه ،خدمت شخص
بر ا ساس کتاب مقدس را منح رص به فرد می سازد .بدون ته سیر صحیح کتاب مقدس ،منی توانیم
درک صحیح از مردم دا شته با شیم و بدون ته سیر صحیح مردم منی توانیم کتاب مقدس را به شکل
صوووحیح به کار بربیم .چون کتاب مقدس به ما می گوید که مردم بر اسووواس قلب شوووان زندگی می
کنند ،همیشه عالقه مندیم بدانیم که چگونه افکار و اشتیاقهای قلب افراد از طریق انتخابها ،حرفها و
کارهایشوان آشوکار می شوود .در همگرایی این فرایند تهسویر دوجانبه ،قلب و زندگی افراد به صوورت
دامئی تغییر می کند.
تنظیم اطالعات بر اساس کتاب مقدس
ما منی توانیم به خود اجازه بدهیم که با آمادگی کم یا بدون هیچ آمادگی ،بالفاصله به کسی مشاوره
بدهیم .تا زمانیکه بر اساس کتاب مقدس به مسا ل که دیگران مطرح کرده اند ،فکر نکرده ایم ،مانند
کوری هستیم که عّاکش کوری دیگر است .باید از خود بارسیم" :چه اصطالحات،دیدگاه وعده ها
و فرمانهای کتاب مقدس برای این شوووخص منطقی بوده و در این رشایط چیزی را اعالم می کند؟"
مشاور ما فقط زمان بر اساس کتاب مقدس می باشد که شنیده های خود را از دریچۀ درست کتاب
مقدس فیلرت کنیم.
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به یاد داشته باشید که هیچ روزی نیست که به یکدیگر مشاوره ندهیم .شاید یک زن در هنگام آماده
شدنِ شوهرش برای رفنت به محل کار توصیه هایی بکند .شاید والدین به بچه یاد بدهند که چگونه
در مدرسه با سختیها مواجه شود .شاید برادری به خواهرش کمک کند که در مورد بعضی از مشکالت
با دوستانش صحبت کند .شاید یک ر یا با یک کارگر برخورد کند .ما هر روزه تهسیرهای خود را از
زندگی به دیگران می گوییم ،ادراک آنها را در مورد زندگی شان شکل می دهیم .سؤال اینجا ست که
آیا خدمت ما به یکدیگر بر اسووواس کتاب مقدس می باشووود .در متام این صوووحبتها ،آیا از خود می
پرسیم که کتاب مقدس در این مورد چه می گوید؟
شناخت یک شخص ،مثل رفنت به گو شه و کنار خانه و جمع آوری لبا سهای کثیف می با شد .طول
منی ک شد که لبا سهای متهاوت ،با رنگهای مختلف خواهید دا شت ،اما بهرت ا ست که قبل از ریخنت
آنها در ماشین لباسشویی ،آنها را دسته بندی کنید ،در غیر اینّورت جورابهایی با رنگهای مضحک
خواهید داشووت! همین امر در مورد شووناخت دیگران نیز صوو ّحت دارد .هیچ کا منی گوید " :توجه
کنیدت می خواهم بخش مهم از گذ شته ام را با شام در میان بگذارم ".هیچ کا منی گوید" :با دقّت
گوش کنید ،چون می خواهم نیّتهای قلبیم را برای شوووام آشوووکار کنم ".بلکه ،ما تاریخ را با رشایط
کنونی و احسوواسووات را با اسووتدمل منطقی مخلوط می کنیم .در حین صووحبت در مورد خود ،رفتار
دیگران را تهسووویر می کنیم.در حال توصووویف رشایط ،مطالب را دربار خدا می گوییم .همۀ اینها به
شکل دسته های به هم ریخته ای از حقایق جداگانه منایان می شود که نیاز به نظم و تهسیر دارند.
اولین قدم در معنا دادن به مسا ل این است که اطالعات را در دسته های ساد کتاب مقدس تنظیم
کنیم .این قدم مانند د سته بندی لبا سهای کثیف یا درست کردنِ پازل می با شد .وقتی ما تکلیف را
متام می کنیم ،می توانیم به عقب برگ شته و بارسیم" :از نظر کتاب مقدس ،باید در کدام ق سمت از
زندگی این شخص ،در این رشایط ،تغییری ایجاد شود؟"
اجازه بدهید که تنظیم اطالعات بر ا ساس کتاب مقدس را به کار بربیم .ت ّور کنید که گِرِتا ،یکی از
خامنهای کلیساست که می خواهد با شام صحبت کند .او نگرانِ شوهرش ،جان می باشد ،کسیکه
رس زن و بچه هایش فریاد می زند .منتقد و پُرت ّوقع
دامئاً ،به رسعت عّوووبانی می شوووود .بی درنگِ ،
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ِ
رصف
اسوووت .سووواعات زیادی را در محل کارش می ماند و وقتی در خانه اسوووت ،بیشووورتین زمانش
کامایوتر می شوووود .وقتیکه با جان در مورد این مشوووکل صوووحبت می کند ،او می گوید که زندگی
مشوومئزکننده اسووت .گرتا می گوید که پد ِر جان ،مرد منهی گرایی بود که به نظرش مردم قّوود گیر
انداخنت او را داشوووتند .وقتی ازدواج کردند ،جان به این شوووکل نبود ،اما گرتا می ترسووود که او مثل
پدرش شود .وقتیکه گرتا از جان پرسید که چطور می تواند کمکش کند ،تنها چیزی که گهت این بود
" :فقط به من فضایی بده تا بتوانم نها بکشم".
تّووویر  1 . 10ابزار سوواده ای برای تنظیم اطالعات می باشوود که به شووام کمک می کند تا در حال
شناخت یک نهر ،اطالعات خود را دسته بندی کنید .وقتی اطالعات گرتا را تنظیم می کنید ،به شام
کمک می کند که به عقب برگشووته و تّووویر بزرگ را بر اسوواس کتاب مقدس ببینید( .در این مورد،
شوووام فقط در حال جمع آوری اطالعات هسوووتید .برای کمک حقیقی به گرتا و جان باید با بیانِ
سؤامت خوب ،اطالعات بیشرتی را جمع آوری کنید).
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شناخت شخص بر اساس کتاب مقدس
چه اتفاق افتاد/
چه اتفاق در
حال وقوع است؟

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

رشایط

این شخص در
واکنش به این
اتفاق ،چه کار
می کند؟

این شخص در
مورد این اتفاق،
چه فکری می
کند؟

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________

واکنشها

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_افکار

این شخص از
این اتفاق ،چه
می خواهد؟
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_
انگیزه ها

رشایط ( چه اتهاق در حال وقوع اسووووت؟) در اینجا متام اطالعاتی را قرار می دهیم که دنیای این
شخص را تو صیف می کند (اوضاع و رشایط او) ،هم گذ شته و هم آینده .اطالعات کنونی ما در مورد
جان این اسووت که در گذشووته او توسووط پدری بزرگ شووده که منهی و بدگامن بوده اسووت .در حال
حارض او به شکل فزاینده ای ،یک شوهرعّبانی ،منتقد و دورو است.
واکنشوووها (این شوووخص در واکنش به این اتهاق چه کار می کند؟) در اینجا حقایقی را در مورد رفتار
رس خانواد خود فریاد می زند ،زمان زیادی را
شخص مطرح می کنیم .ما متوجه شده ایم که جان بر ِ
ِ
پشت کامایوتر می نشیند.
در محل کار می گذراند و در خانه،
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افکار (این شخص در مورد این اتهاق ،چه فکری می کند؟) این شامل اطالعاتی از ته سیر شخص از
دنیای خود می باشد .تابحال متام مطالب که در این دسته بندی در مورد جان می دانیم ،این است
که او می گوید" :زندگی مشمئز کننده است".
انگیزه ها (این شووخص از این اتهاق یا در نهایت چه می خواهد؟) این شووامل دانش شووام از خواسووته
ها ،اهداف ،گنجها ،انگیزه ها ،ارزشها و بُتهای شخص می شود .او برای چه چیزی زندگی می کند؟
چه چیزی واقعاً در قلبش فرمانروایی می کند؟ اطالعات کنونی ما در مورد جان این اسووووت که می
گوید" :فقط به من ف ضایی بده تا بتوانم نها بک شم ".به هر حال ،منی دانیم که منظور او از "به من
فضایی بده" چیست ،یا چرا به چنین چیزی نیاز دارد.
این چهار مقوله ،چهار قالب سوواده برای تنظیم اطالعات که از جان ها و گرتاهای این دنیا به دسووت
آورده اید ،فراهم می کنند .همچنین این چهار مقوله به شوووام کمک می کنند تا انواع اطالعات را که
هنوز به آنها نیاز دارید ،شناسایی کنید.
درک و بکارگیری قالبها
اجازه بدهید که با آشوونا کردن شووام با یک زوج دیگر و تنظیم اطالعات آنها با این ابزار توضوویح بدهم
که چگونه این چهار قالب فرایند جمع آوری اطالعات را ساده تر می کنند.
شارون ،بعد از جلسۀ یکشنبه به رساغ من آمد .او گهت که ازدواجش یک بدبختی بود و باید بالفاصله
صووحبت کند .زمان را برای مالقات تنظیم کردیم و از او خواسووتم که شوووهرش ،اِد ،را نیز دعوت کند.
به هر حال ،شووارون تنها آمد ،با احسوواسووات و جز یات فراوان ،داسووتان خود را تعریف کرد .اِد منی
خواست که بیاید ،به او گهته بود" :خودت را درست کن" یا "من از اینجا می روم".
شارون در مورد رابطۀ خشونت آمیزشان که رو به افزایش بود ،صحبت کرد .او و اِد دیگر در یک اتاق با
هم منی خوابیدند یا دیگر با هم به جایی منی رفتند .آنها حسوووابهای بانکی جداگانه ای داشوووتند و
اخیرا ً توافق کرده بودند که بهرت ا ست جداگانه شام بخورند .دو فرزند کوچک شان ،به نوبت با یکی از
والدین خود غذا می خوردند.
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حتی قبل از ازدواج شان ،م شکالت ارتباطی دا شتند .اِد اح ساس می کرد که شارون همی شه سعی
دارد که او را کنرتل کند .شووارون احسوواس می کرد که اِد هرگز به دیدگاهش توجهی منی کند ،مگر
اینکه "واقعاً آنرا به طور واضووح بیان کند ".با اینحال اِد می گهت که شووارون زیباترین زنِ دنیاسووت و
شارون می گهت که اِد بهرتین اتهاق زندگیش می باشد.
اِد با کار وارداتی در حال گ سرتش که دا شت "،شخص مهم در سازمانش" بود و شارون لذت می برد
که در کنار افراد "مهم" با شد .او در متام طول زندگیش در پرورشگاه زندگی کرده بود و هرگز والدین
واقعی خود را منی شناخت .اِد در یک محیط شهری طبقۀ کارگری بزرگ شده بود .چند سال بود که
اِد می گهت ،شووارون کم کم مردانگی او را نابود می کند .شووارون اعرتاف کرد که در طول ازدواجش
دو رابطۀ نامموووع داشووته اسووت .اِد خیلی عّووبانی بود و به نظر می رسووید که شووارون هم عّووبانی
است.
وقتی صحبت می کردیم ،شارون تکلیف خود را مشخص کرد .او گهت" :من اینجا نیستم که در مورد
من صووحبت کنیم " ".به نظرم ،من مشووکل ندارم .من اینجا هسووتم چون ازدواجم دچار مشووکل شووده
است .آیا می توانید شوهرم را وادار کنید که با شام صحبت کند؟ او نیاز به کمک دارد!"
اجازه بدهید که از این چهار مقوله اسوووتهاده کنیم (رشایط ،واکنشوووها ،افکار ،انگیزه ها) تا اطالعات
خود را در مورد شارون و اِد ،تنظیم کنیم.
رشایط
برای اینکه خدمت شخص مؤثر با شد ،باید دنیای روزانۀ شارون را درک کنم .او روزانه با چه ف شارها،
فرصتها ،مسئولیتها و وسوسه هایی مواجه می شود؟ افراد مهم در زندگی او چه کسانی هستند و چه
کار می کنند؟ در مورد گذشوووتۀ او چه می دانم؟ در حال مرور این حقایق ،از خود می پرسوووم" :چه
اتهاق در حال وقوع اسوووت یا (چه اتهاق افتاده اسوووت)؟ " و همۀ اطالعات مربوط به رشایط را بر روی
این قالب نّب می کنم.
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در اینجا دو فهرسووت سووؤال وجود دارد که می توانید برای دسووته بندی اطالعات مربوط به تاریخچۀ
گذشوووته و رشایط حال از آنها اسوووتهاده کنید .اینها فهرسوووتهای خسوووته کننده ای نیسوووتند ،بلکه "
پُماهایی" هسووتند که به شووام این احسوواس را می دهند که بدانید به چه چیزهایی گوش کرده و چه
سؤامت را بارسید.
تاریخی
 خانواده یا اصل و نسب .من در مورد کودکی این شخص چه می دانم؟
 وقایع بحرانی .چه رویدادهای مهم (مرگ در خانواده ،طالق ،تّوووادف فلج کننده و غیره) بر
زندگی این شخص تأثیر گذاشته است؟
 روابط مهم .خارج از خانه ،چه کسانی تأثیرگذارترین اشخات در زندگی این شخص بوده اند
(مربی ،اقوام ،دوست ،معلم ،ک شیش)؟ آنها چگونه دیدگاه این شخص را ن سبت به خودش و
دنیایش شکل داده اند؟
 تجربه های مهم .اینها وقایع بحرانی نیسوووتند ،اما تجربه های طومنی مدتی هسوووتند که
زندگی شوووخص را شوووکل داده اند (یک نقل و انتقال مهم خانوادگی ،رفنت به کالج ،ایامن
آوردن به مسیح) .تأثیر ماندگار این تجربه ها چیست؟
به یاد داشته باشید که این فهرست خسته کننده نیست ،بلکه فقط چیزهایی را پیشنهاد می کند که
شاید برای درک گذشتۀ آن شخص اهمیت داشته باشد.
زمان حال
 زمینۀ زندگی .این شووخص هر روزه با چه رشایط و روابط مواجه می شووود (فشووارها ،فرصووتها،
مسئولیتها ،وسوسه ها)؟
 روابط مهم .چه ک سانی افراد تأثیرگذار زندگی این شخص ه ستند؟ آنها چه تأثیری بر او می
گذارند؟
 خانواد کنونی .من در مورد خانواد او چه چیزهایی می دانم؟
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 بیانِ مشوووکل .این شوووخص چگونه کشووومکش خود را توصووویف می کند؟ به نظر او مشوووکل
چیست؟
هدف این ا ست که شارون را در دنیای خودش ب شنا سید .من باید جز یات را بدانم ،چون خواندگی
من این اسووت که پُل قابل درک را میان کالم خدا و جز یات زندگی او بنا کنم ،تا شووارون وعده های
خدا را برای خود درک کند و بداند که خدا او را برای انجام چه کاری فراخوانده اسوووت .اجازه بدهید
که دسته بندی اطالعات را با شارون آغاز کنیم.
رشایط شارون
 ازدواج مشکل دار
 شوهر منی خواهد که کمک دریافت کند
 رابطۀ خشونت آمیز
 حسابهای بانکی جداگانه
 مشکالت ارتباطی
ِ
تجارت رو به گسرتش" ،شخص مهم در سازمانش" می باشد
 شوهرش در
 شوهر عّبانی به او می گوید که یا تغییر کند یا برود
 پرورشگاههای بسیار زیاد هرگز والدین واقعی خود را نشناخت
واکنشها
در اینجا بر رفتار شوووارون مترکز می کنم .متام اطالعات را جمع آوری می کنم که واکنشوووهای او را
نسووبت به اتهاق در حال وقوع ،توصوویف می کند .به دنبال اصووطالحات و الگوها هسووتم .واکنشووهای
معمول او نسووبت به رشایط و مردم چیسووت؟ این اصووطالحات و الگوها ،قلب او را به من نشووان می
دهند .هر اطالعات که رفتار شارون را توصیف می کند ،در زیر این سؤال قرار می گیرد " :این شخص
در پاسخ به اتهاق که در حال وقوع است ،چه کار می کند؟"
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واکنشهای شارون
 برای کمک آمد (برای اِد)
 با اِد منی خوابد
 حسابهای بانکی جداگانه دارد
 جدا از اِد غذا می خورد ،به نوبت بچه ها با یکی از آنها هستند
 دو رابطۀ نامموع
 رابطه های نامموع اعرتاف شده
 از شام می خواهد که اِد را به حرف وادارید
 از خانه منی رود
 به حضور در کلیسا ادامه می دهد
 خواسته های خود را برای اِد آشکار می سازد(و برای شام)
درحالیکه به فهرست واکن شهای شارون نگاه می کنید ،به دنبال ا صطالحات و الگوهایی با شید که
چگونگی برخورد او با مشکالتش را نشان می دهد.
افکار
این مقوله به "قلب" نگاه می کند که هدایت کنند رفتار شارون می باشد .من می دانم که شارون به
عنوان یک انسان ،معنا و مههوم می بخشد .او همیشه سعی دارد که به زندگی خود معنا ببخشد .او
فقط نسوووبت به حقایق زندگی خود واکنش نشوووان منی دهد ،بلکه به تهسووویرهای خود در مورد این
حقایق نیز واکنش نشان می دهد .اگر تهسیرهای او بر اساس کتاب مقدس نیست ،واکنشهای او نیز
بر اساس کتاب مقدس نخواهد بود.
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اگر من دیدگاه تحریف شده ای از گذ شته ،زمان حال ،خدا ،آینده و خودم دا شته با شم ،هیچ راهی
وجود ندارد که بتوانم واکنش صحیح ن سبت به آنچه که خدا در زندگیم قرار داده ،دا شته با شم .این
یکی از مهمرتین م شکالت شارون می با شد .درحالیکه می خواهیم به افرادی مانند او کمک کنیم،
باید به دنبال دانه های رفتار اشتباه در افکار غیر کتاب مقدسی و تحریف شده باشیم .با شناسایی
حقایقی آغاز می کنیم که چگونگی تهکر او را در مورد زندگی توصووویف می کنند و آنها را در زیر این
سؤال قرار می دهیم " :این شخص در مورد این اتهاق چه فکر می کند؟"
افکار شارون
 ازدواج من دچار مشکل شده است.
 اِد به دیدگاه من توجه منی کند.
 اِد بهرتین اتهاق زندگی من بود.
 من دوست دارم با افراد مهم باشم.
 من مشکلی ندارم.
 اِد تنها کسی است که نیاز به کمک دارد.
انگیزه ها
همیشه یک چیزی یا کسی بر قلب ما فرمانروایی می کند ،و چیزی که بر قلب ما فرمانروایی می کند،
رفتار ما را کنرتل خواهد کرد .در این مقوله ،متام اطالعات مربوط به خواسوته های شوارون ،خواسوته
هایی که بر قلبش فرمانروایی می کنند و بتهایی که او را کنرتل می کنند ،را جمع آوری می کنیم .به
خاطر اینکه رفتار شوووارون ،تالش برای یافنت چیزی اسوووت که او از مردم و رشایط می خواهد ،باید
انگیزه های او را شنا سایی کرده و همۀ این اطالعات را در زیر این سؤال قرار دهیم" :این شخص از
این اتهاق یا در نهایت چه می خواهد؟"
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انگیزه های شارون
 می خواهد بالفاصله در مورد ازدواج صحبت کند
 می خواهد خودش را از اِد جدا کند
 منی خواهد که تحت کنرتل باشد
 دوست دارد با افراد مهم باشد
 می خواهد که اِد تغییر کند
 می خواهد که شام بدانید که او مشکل ندارد
 می خواهد که شام بدانید که اِد نیاز به کمک دارد
در اینجا چه چیزهایی به دست آورده ایم؟ به جای اینکه بالفاصله به تود حقایق آشهته ای که شارون
مطرح کرده ،واکنش نشووان بدهیم ،سووعی کرده ایم که آنها را بر اسوواس کتاب مقدس دسووته بندی
کنیم .اکنون این اطالعات با ما صووحبت می کنند و در بسوویاری از موارد ،باید سووؤامت بیشوورتی از
شارون و اِد پرسیده شود .این به طور خات در مقولۀ انگیزه ها ص ّحت داردت باید بیشرت بدانیم که چرا
شوووارون این چیزها را می خواهد  .به هر حال ،حتی در زمان اولیۀ رابطه مان برای خدمت ،مقوله ها
به ما کمک می کنند تا قطعات پازل را در کنار هم قرار داده و ببینیم که کدام قسووومت از زندگی
شارون و ازدواجش نیاز به تغییر دارد.
احساسات و عواطف چه می شوند؟
شاید متوجه شده باشید که احساسات و عواطف ،یکی از چهار مقوله در نظم بخشیدن نیست .دقیقاً
تا چه اندازه باید به نقش احساسات در زندگیامن فکر کنیم؟
کتاب مقدس ،اح سا سات ان سانی را با رنگهای غنی و عمیقی ترسیم می کند .از م شاجر خانوادگی
گرفته تا توطئه های سیا سی ،از ک شاورزی در رو ستا گرفته تا زندگی در شهر بزرگ ،از دوران صلح
ملّی گرفته تا نسووولهای زیادی از جنگ بین اوللی ،از وفاداری و دوسوووتی گرفته تا طردشووودگی و
خیانت ،از وفور و فراوانی گرفته تا خشوووکی و فقر ،از زیبایی یک باغ گرفته تا ترس از بالیای طبیعی،
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از آزادی و آسوووایش گرفته تا بردگی خشوووونت آمیز و از پرسوووتش خالص خدا گرفته تا همه نوع بت
پرستیت کتاب مقدس گ سرت کامل از تجربۀ ب م را ن شان می دهد .کتاب مقدس پُر از دا ستانهایی
می باشوود که می توانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم و پُر از شووخّوویتهایی همچون خودمان می باشوود.
جدا از تهاوتهای تاریخی و فرهنگی ،دنیای کتاب مقدس در همنوایی تجربیات روزانه ،دقیقاً مانند
دنیای ماست.
همچنین کتاب مقدس به شکل بی رحامنه ای صادق استت مردم و رشایط را با چنان وضوحی نشان
می دهد که احتاممً اگر ما نویسوووند آن بودیم ،آنها را لطیف تر می کردیم .از صوووحبت در مورد تأثیر
گناه بر ما و دنیای ما اجتناب منی کند .اما به یک دلیل دیگر نیز صووادق می باشوود :نشووان می دهد
که چگونه حکمت خداوند و فیو تبدیل کنند م سیح آنقدر قدرمتند ا ست که به عمیقرتین م شکلِ
تجربۀ انسان اشاره می کند .اگر کتاب مقدس را با دقّت بخوانید هرگز این نظر را نخواهید داشت که
کار مسیح برای افراد متعادل و سازگاری می باشد که فقط به کمی کمک و تشویق نجات بخش نیاز
دارند .هرگز رشایط یا وضوووعیت دشووووار انسوووان را به عنوان چیزی خارج از انجیل نشوووان منی دهد.
نجات ،چیزی کمرت از نجات افراد درمانده ای نیسوووت که به دور از محبت خدا ،با عذاب ابدی مواجه
می شوند.
این چه ارتباطی با عواطف و احسوواسووات دارد؟ خیلی ارتباط دارد .کتاب مقدس با قرار دادن تجربه
های واقعی زندگی در هر صهحه ،محدود کامل از اح سا سات ان سانی را ن شان می دهد .ح سادت
خشوووونت آمیز قا ن را نشوووان می دهد ،اشوووکهای تلخ حنای نازا و ترس ارسا یل وقتیکه اربابهای
م رصی شان در دریای رس ،به آنها نزدیک می شدند .خو شی پیروزی ملّی ،لذّت پرستش خال ّانه و
خرد کنند داوود به خاطر مرگ پرسووو رشیرش ابشوووالوم را نشوووان می دهد .آرزوی مرگ
غم و اندوه ُ
دلرسوودکنند ایلیا ،بی عاطهگی فریسوویها و التامسووهای عاجزانۀ گدایانی که درخواسووت کمک می
کردند را نشووان می دهد .خشووم مسوویح را در معبدی که مورد بی حرمتی قرار گرفته نشووان می دهد،
اندوه و دردش برای جدایی از پدر و دلسووووزی او که بعد از قیام در جسوووتجوی شووواگردان ترسوووان و
رسگردان خود بود .زکریا را ن شان می دهد که تولد پ رسش را ج شن گرفته و مریم و مرتا که به خاطر
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مرگ برادرشووان ناله و شوویون می کنند .رنگین کامن کامل احسوواسووات انسووانی به گونه ای در کتاب
مقدس نشان داده شده که فقط کسیکه قلبها را می شناسد ،می تواند چنین کاری را انجام بدهد.
احسوواسووات بر همۀ جنبه های زندگیامن نهون کرده اسووت ،به همین دلیل در دسووته بندی اطالعات
شخص ،یک مقولۀ جداگانه را به آن اختّات نداده ایم .احساسات ،جنبۀ مهم این چهار مقوله می
باشوود .هر حقیقتی در مورد مردم ،آغشووته به احسوواسووات اسووت .در تار و پود رشایط ،واکنش ،افکار و
ِ
مانند آب و هوای روابط و رشایط ماسووت .شوواید ما در
انگیزه های ما تنیده شووده اسووت .احسوواسووات
ِ
تاریک
طوفان خ شم یک نهر یا در گرمای ح سادت دیگری زندگی کنیم .شاید خود را در شب رسد و
غم و اندوه یا در گرمای تابستان زندگی ،در سالمتی و آرامش بیابیم .احساسات بخش رضوری در هر
رابطه و رشایطی می باشد که خدا با سلطنت مطلق خود ،ما را در آنجا قرار داده است.
اعامل ،افکار و کالم ما نیز اجزای عاطهی دارند .درک صوووحیح اصوووطالحات و الگوهای رفتاری یک
نهر ،شامل تشخیص رنگ عاطهی همۀ مسا ل مطرح شده و انجام شده می باشد .افکار نیز عاری از
احساسات نیست .اگر فکر کنیم که چیزی غیرممکن است با کالفگی و دلرسدی با آن تکلیف برخورد
می کنیم .اگر در دوان ،نیکویی ،فیو و جالل خداوند را درک کنیم ،با خوشوووی و امید زندگی می
کنیم .شوووام منی توانید کامالً درک کنید که مردم چه فکری می کنند ،مگر اینکه بدانید که چه
اح سا سی دارند .اح سا سات ما ،واکنش هایامن را ن سبت به ته سیرات خودمان ن شان می دهند و ما
دوباره احساسات خود را نیز تهسیر می کنیم.
انگیزه ها نیز هیچ تهاوت ندارند .احسوواسووات من یکی از راههای قلبم برای نشووان دادنِ خواسووته ام
می باشوود ،برای چه چیزی ارزش قا لم و چه چیزی را خدمت می کنم .اگر برای جلب توجه و محبت
شووام زندگی کنم ،و شووام مرا طرد کنید ،احسوواس غم و خشووم ،زندگی مرا تحریک می کند .اگر برای
پیمفت و موفقیت شخص ارزش قا لم ،با وجود شادی زودگذر و عدم خوشی ،خوشحال خواهم بود.
اگر می خواهیم خواستۀ واقعی مردم را بشناسیم ،باید زندگی عاطهی آنها را بشناسیم .شادی نتیجۀ
د ستیابی به خوا ستۀ قلبم می با شد .وقتی هدف زندگیم از من دور شود ،دل رسدی ،واکنش عاطهی
قلبم می شود .وقتی یکدفعه چیزی را که معتقدم که به آن نیاز دارم ،از د ست بدهم ،قلبم پُر از ترس
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می شود .به طور خالصه ،احساسات ما ،انعکاس از چیزی است که پرستش می کنیم .آنها نشان می
دهند که چه چیزی قلب ما را تسخیر کرده است .خدا ما را به شباهت خود آفریده و به ما احساسات
داده که به ما کمک کنند تا در مشوووارکت با خدا زندگی کنیم .احسووواسوووات به عنوان یک شووواخص
کلیدی نشوواندهند این اسووت که آیا در مشووارکت عهد شوواد با او زندگی می کنیم یا در خدمت چیز
دیگری هستیم.
الگوی تنظیم اطالعات (رشایط ،واکنشها ،افکار و انگیزه ها) احساسات را نادیده منی گیرد .بلکه می
داند که احساسات در هر رشایط ،واکنش ،فکر و انگیزه ای حضور دارد.
آنقدر خدا و مردم را دوست داشته باشید که زمان را به آنها اختصاص بدهید
اگر داسوووتان نجات را درک کنید می دانید که خدا به خاطر ترس با عجله عمل منی کند ،چیزی که
غالباً باعث می شود که به دیگران کمک کنیم پیروی از الگوی او به این معناست که زمان را به سؤال
کردن ،گوش دادن ،تهکر ،تهسووویر و دعا اختّووووات دهیم .نباید فرض کنیم که دانش ما در مورد
دیگران ،بیش از اطالعات واقعی ما در مورد آنها می باشووود .پیروی از الگوی خدا ،ما را تشوووویق می
کند که زمان را به بیانِ سؤامت بر ا ساس کتاب مقدس اخت ّات دهیم ،سؤامت که به مردم کمک
می کند تا نگاه عمیق به خود و زندگی شان دا شته با شند .ما را ت شویق می کند که سؤال را با سؤال
دنبال کنیم ،آنها را متقاعد کنیم که واقعاً می خواهیم که درکشوووان کنیم و به آموخته های خود نظم
ببخشووویم تا بتوانیم با دیدگاه دقیق کتاب مقدس در مورد آنها فکر کنیم .همۀ این کارها را می کنیم
تا در این مسا ل که مردم با آن مواجه می شوند ،فیو تبدیل کنند مسیح را ارا ه بدهیم.
شووناخت مردم به بهرتین شووکل از دو فرمان بزرگ عیسووی که در متی  40 – 37 : 22خالصووه شووده،
نیرو می گیرد:
" خداوند خدای خود را با متام دل و با متام جان و با متام فکر خود محبت منا .این نخسوووتین و
بزرگرتین حکم است .دومین حکم نیز همچون حکم نخستین است :همسایه ات را همچون خویشنت
محبت منا .متام رشیعت موسی و نوشته های پیامربان بر این دو حکم استوار است".
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چون خدا را دوسووت دارم ،می خواهم به درسووتی ،به وضوووح و به طور مشووخص با حقیقت او برخورد
کنم .می خواهم پُل میان درک حکمت کالم و جز یات زندگی مردم بنا کنم .و چون مردم را دوسوووت
دارم راضووی منی شوووم که نارنجک حقیقت کلّی را به سوووی آنها پرتاب کنم .بلکه ،با سووؤامت خوب
رسسوواردگی در گوش دادن و تهسوویر دقیق با چنان ادراک وارد زندگیشووان می شوووم که برای ارا ۀ
کمک مسووویح به قسووومتهایی که واقعاً نیاز به کمک دارد رضوری می باشووود .به همین دلیل ،حتی
تخّ ّی به نظر می رسند مانند جمع آوری اطالعات شخّیت با محبت تقویت شده و به
مسا ل که
ّ
مجسم کردن حضور و فیو کسی که محبت می باشد تبدیل می شود.
فرصت برای
ّ

محبت کنید
بشناسید
اعالم کنید
انجام بدهید
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۱۱
اعالم حقیقت در محبت
اهداف
ِ
از لحظه ای که سالی وارد دفرتم شد ،معلوم بود که آماد جنگ ا ست .با ع ّبانیت وارد اتاق شد و
صوووحبت کوتاه پُر تنش با من داشوووت ،تا اینکه من دعا کردم .من مدیر مدرسوووۀ مسووویحی بودم که
دخرتش در آن درس می خواند ،از سووالی و شوووهرش خواسووته بودم که بیایند تا در مورد مشووکالت
دخرتشوووان در مدرسوووه صوووحبت کنیم .من به عنوان یک دوسوووت و هم پیامن در آنجا بودم .درواقع
طرفدار دخرتشان بودم و نگرانِ اینکه به نوع فرصت کمک به او را از دست بدهیم.
من بیانیۀ اول خود را عنوان کرده و سووعی کردم با قاطعیت و صوومیامنه ،مشووکالت موجود را توصوویف
رس من فریاد زد و مرا متهم به بی محبتی نسبت به دخرتش کرد و گهت
کنم .متعجب شدم که سالی ِ
که فقط می خواهم "مشووکالت" مدرسووه را رفع کنم .دوباره سووعی کردم که به آرامی ،محبت و نگرانی
خود را مطرح کنم ،ولی سالی دوباره رسم فریاد زدت این بار درحالیکه روی صندلی خود ن ش سته بود
به سووومت من آمده و به میزم نزدیک شووود ،یکبار دیگر تالش کردم که به او کمک کنم تا بداند که
دخرتش را متهم به چیزی منی کنم (یا سالی را متهم منی کنم)ت هدفم این بود که نگرانیهای خود را
حل باشم .وقتی او برای سومین بار فریاد زد ،شوهرش زانوی او را گرفته و
مطرح کرده و به دنبال راه ّ
گهت" :عزیزم ،او با تو منی جنگد".
یک لحظه ،سالی به من نگاه کرد ،انگار که گیج شده بود .با صدای آه سته گهت" :متأسهم .فقط از
این نوع جلسووات متنهرم .مطمنئ بودم که می خواسووتید به ما بگویید که چه والدین بدی هسووتیم".
شاید سالی خیلی هم غیرعادی نیست .شاید اکرث ما با ترس و وحشت به رساغ لحظات بیان حقیقت
می رویم .شاید برای بسیاری از ما ،کلامت مانند رو در رویی و توبیخ ،تّاویری را به یادمان می آورد
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که شبیه هر چیزی به غیر از محبت می باشد .داهرا ً سالی در رو در روییهای قبلی آسیب دیده بود و
این بار آماد دفاع از خود بود.
توبیخ ،کلمه ای ا ست که کتاب مقدس برای بیان حقیقت در ق سمت که نیاز به تغییر دارد ،ا ستهاده
می کند ،با اینحال اکرث ما وقتی این کلمه را می شووونویم عکا العمل مثبت نشوووان منی دهیم .به
عنوان منونه ،اگر من یک شب با شام متاس گرفته و می گهتم که فردا صبح به خانۀ شام می آیم تا
توبیختان کنم ،چه واکنش نشووان می دادید؟ آیا به رساغ یکی از دوسووتانتان می رفتید و می گهتید:
"فردا قرار است که اتهاق فوق العاده ای بیهتد! پُل به خانۀ من می آید تا توبیخم کند .من بی صربانه
منتظرم! خیلی وقت بود که توبیخ نشووده بودم ".شووام چنین واکنش نشووان منی دادید .اکرث ما وقتی
در مورد توبیخ ،کلامت خشووون ،چهره های برافروخته ،امتام حجت ها ،و تهدیدها فکر می کنیم،
ترجیح می دهیم که به دنداناز شکی برویم و بدون داروی بی ح ّسی دندامنان را برتا شیم .به نظر ما
این محبت صووبورانه و متعهد نیسووت .بنابراین باید توجه کنیم که الگوی کتاب مقدس برای توبیخ به
چه شووکل می باشوود .این بخش از اجزای اعالم کردن در خدمت شووخص می باشوود و باید بدانیم که
چگونه "با محبت ،حقیقت را اعالم کنیم".
مویان  18 – 15 : 19در مورد اهداف خدا برای این جنبه از روابط و خدمت شوووخص صوووحبت می
کند.
نب فقیر را بگیر و نه بزرگ را حرمت دار .همسوووایۀ خویش را به
"در داوری بی انّوووافی مکن :نه جا ِ
انّوواف داوری کن .در میان قوم خود به قّوود سووخن چینی َمگرد .جان همسووایۀ خویش را وسوویلۀ
منهعت جویی مگردان .من یهوه هستم.
در دل خویش از برادر خود نهرت مدار .همسووایه ات را به یقین توبیخ کن ،مبادا به سووبب او متحمل
گناه شووووی .از فرزندان قوم خویش انتقام َم ِکش و از آنان کینه به دل مگیر ،بلکه همسووووایه ات را
همچون خویشنت محبت کن :من یهوه هستم".
قواعد این عبارت ،نقطۀ آغازی برای مههوم رو در رویی بر اساس کتاب مقدس می باشد.
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ریشۀ رو در رویی در تسلیم شدن در مقابل اولین فرمان بزرگ می باشد .این فرمان از ما می خواهد:
"خداوند خدای خود را با متام دل و با متام جان و با متام فکر خود محبت منا( ".متی  .)37 : 22دو
بار ،این عبارت در مویان می گوید" :من خداوند هستم ".خدا می خواهد که رو در رویی ما در روابط
مان با دیگران بر اساس تسلیم شدنِ در مقابل او باشد .از دیدگاه خدا تنها دلیل که ما برای رو در رو
کردنِ یکدیگر ،این اسوووت که خداوند را دوسوووت داریم و می خواهیم از او اطاعت کنیم .دلیل عدم
موفقیت ما در رو در رو کردن یکدیگر بر اسووواس کتاب مقدس ،باید مورد توجه قرار بگیرد :چیزی در
متایالت ما ریشوووه انداخته که به دنبال جایگزین کردنِ خدا هسوووتیم .به طریقی که برخالف کتاب
مقدس می باشد ،رو در رو می کنیم ( یا اصالً رو در رو منی کنیم) ،چون چیزی غیر از خدا را دوست
داریم .شاید آنقدر رابطه با این شخص را دو ست داریم که منی خواهیم آنرا به خطر بیندازیم .شاید
ترجیح می دهیم که از فداکاری و پیچیدگیهای که رو در رویی ایجاد می کند ،اجتناب کنیم .شووواید
بیش از ح ّد ،عاشووقِ آرامش ،احرتام و قدردانی هسووتیم .این یک قاعده اسووت :به هامن اندازه که به
کسوووی یا چیزی قلباً محبت می کنیم ،به هامن اندازه انگیز اولیۀ خود را برای رو در رویی از دسوووت
می دهیم .اما اگر خدا را بیش از هر چیز دوست داشته باشیم ،رو در رویی ،تعمیم و تجلّی آن محبت
خواهد شد.
اول یوحنا به ما تعلیم می دهد(  20 – 11 : 3ت  )21 – 7 : 4که یکی از قابل اعتامدترین شاخّهای
محبت ما نسووبت به خدا ،کیهیت محبت مان نسووبت به همسووایه مان می باشوود .پایۀ دومین فرمان
بزرگ ،اولین فرمان بزرگ می باشد ،شام منی توانید همسایۀ خود را همچون خویشنت محبت کنید،
نت
اگر اول خدا را بیش از هر چیزی محبت نکنید .اشوتیاق برای غیبت کردن ،زندگی با خشوم ،آراسو ِ
حقیقت ،چیزی عمیقرت از عدم محبت به مردم را نشان می دهد .این عدم محبت به خدا را نشان می
دهد .ما دیگر به عنوان سوووهیران خدا در روابط خدمت منی کنیم ،بلکه از روابط برای رسووویدن به
اهداف خود اسووتهاده می کنیم .آنها به مکانی برای برآوردن نیازهایامن تبدیل می شوووند .سوواا ،به
خاطر ترس از د ست دادنِ خوا سته های خود ،وقتی هم سایه مان از حریمهای خدا خارج می شود،
سکوت می کنیم.
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محبت به خدا ،تنها پایۀ قابل اعتامد برای خدمت اعالم حقیقت می باشد .هر انگیز دیگر این فرایند
را خراب می کند .منی توانیم با خشوووم ،کالفگی یا روح انتقام وارد عمل شوووویم .به خاطر محبت به
خدا ،وارد عمل می شویم و از جانب او با ک سیکه گمراه شده ،صحبت می کنیم .رو در رویی ارتباط
کمی با ما دارد .متاماً مربوط به خداوند اسووت ،با این انگیزه که می خواهیم مردم را به رابطۀ نزدیک،
مطیع و پُرمحبت با خدا برگردانیم.
رو در رویی ،ریشووه در دومین فرمان بزرگ دارد ،فرمانی که از ما می خواهد" :همسووایه ات را همچون
خویشنت محبت منا( ".متی  )39 : 22آیا جالب نیست که دعوت عهدعتیق به محبت کردن همسایۀ
خود همچون خویشنت ،به دعوت به توبیخ رصیح و بی پرده متّل است؟ توبیخی که عاری از خشم
ناعادمنه است ،نشانه ای آشکار از محبت بر اساس کتاب مقدس می باشد ،اما ترس من از این است
که ما محبت در روابط را جایگزینِ "خوب و دلاسوووند" بودن کرده ایم .خوب بودن با عملکرد محبت
ِ
پاداش ز یادی به برد باری و ادب می د هد .می خواهیم از لح ظات
آمیز یکی نیسووووت .فره نگ ما
ناخو شایند اجتناب کنیم ،بنابراین چیزی را می بینیم ،اما حرفی منی زنیم .تا جاییکه خود را متقاعد
نت شخص مقابل حرفی منی زنیم ،درحالیکه در واقع ،به خاطر بی
می کنیم که به خاطر دوست داش ِ
محبتی ،حرفی منی زنیم.
لطهاً اشوووتباه درک نکنید .محبت حقیقی ،فضوووولی آزاردهنده یا بی ادبی نیسوووت .اما کتاب مقدس
منک ِر پوشووانیدنِ گناه با سووکوت می شووود .کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که افراد بامحبت حرف
می زنند ،حتی اگر باعث تنش و ناراحتی شوووود .اگر مردم را محبت می کنیم و بهرتینها را از جانب
خدا برای آنها می خواهیم ،چگونه می توانیم نادر گمراهی آنها باشووویم؟ چگونه می توانیم اجازه
بدهیم که خود را با بهانه ها ،رسزنشووها و توجیهات فریب بدهند؟ چگونه می توانیم ناد ِر این باشوویم
که بیشرت و بیشرت اسی ِر لذتهای زودگذر گناه شوند؟ چگونه می توانیم اجازه بدهیم که شخص که در
عذاب اسوووت ،با واکنش به تجربۀ خود ،به رنج و عذابش بیهزاید؟ محبت حقیقی ،نه تنبل اسوووت و نه
ترسو ،بلکه بر دیگران مترکز دارد و فعال است.
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نت دیگران نیسوووت ،بلکه به خاطر
حقیقت این اسوووت که عدم رو در رویی ما به خاطر دوسوووت داشووو ِ
نت خودمان است .می ترسیم که دیگران به درستی درکامن نکنند یا از دستامن عّبانی
دوست داش ِ
شوووند .از نظر دیگران راجع به خودمان می ترسوویم .منی خواهیم که سووختیهای صووداقت را تحمل
کنیم ،چون خودمان را بیشوورت از همسووایه مان دوسووت داریم .اما می دانیم که عمق محبت در یک
رابطه ،با میزانِ صووداقت موجود در آن رابطه سوونجیده می شووود .توبیخ بر اسوواس کتاب مقدس ،از
دومین فرمان بزرگ انگیزه می گیرد.
رو در رویی ،مسووئولیت اخالقی ما در هر رابطه ای می باشوود .این عبارت می گوید" :همسووایۀ خود را
رصیحاً توبیخ کنید ".این خواندگی به جایی فراتر از مرزهای مشاور رسمی ،شاگردی و روابط مربوط
به خدمت می رود .این دعوت به واکنش در برابر همۀ افرادی می باشووود که در کنا ِر ما زندگی می
کنند .توبیخ ،چیزی خارج از یک رابطۀ خوب نیسوووت که فقط در لحظات بحرانی به کار برده شوووود.
کتاب مقدس ،رو در رویی را به عنوان یکی از ری سامنهای رابطۀ محکم و قوی ن شان می دهد ،بخش
طبیعی در ارتباطات ،که یک رابطۀ واقعی را می سازد.
ِ
کلامت توبیخ و رو در رویی را می شوونوند ،به یک لحظۀ اصووالح اسوواسووی برای بیان
غالباً وقتی مردم
حقیقت فکر می کنند ،فهرست بلندی از کیهرخواست سخت به ض ّد شخص که به شکل قابل توجهی
رسکش می با شد یا ک سی که به شکل غم انگیزی گمراه شده ا ست .با اینحال الگویی که در اینجا
مطرح شده ،الگویی از صداقت پیو سته در یک رابطۀ پیو سته می با شد .به جای لحظۀ بزرگ رو در
رویی ،این الگو شاملِ تعداد زیادی از رو در روییهای کوچک می باشد .الگوی کتاب مقدس تّدیق
می کند که در حا ِل کار و زندگی با دیگران قلبامن به شکل فزاینده ای آشکار می شود .به این ترتیب
ِ
کوچک بیان حقیقت ،پیمووفت
باید به مسووا ل که خدا آشووکار می کند ،رسوویدگی کنیم .در لحظات
گناه کُند شده و رشد روحانی تقویت می شود .الگوی مویان ،کامالً با الگوی تقدیا تدریجی رشد و
خدمت درعهدجدید تطابق دارد .در اینجا نیز به مشووکالت که هنوز مانند طهل هسووتند ،اشوواره می
شود ،پیش از اینکه به دور بلوغ برسند و عواقب غم انگیزی به همراه داشته باشند.
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همچنین توجه داشته باشید که این عبارت می گوید ..." :مبادا به سبب او متحمل گناه شوی".هیچ
بیانیه ای به این و ضوح منی توان ست م سئولیت اخالقی ما را ن شان بدهد .هریک از روابط ما باید با
ت سلیم کامل به اراده و روش خداوند با شد .ما فراخوانده شده ایم تا به عنوان سهیرانِ تنها ک سی که
خداون ِد همۀ روابط می باشووود ،خدمت کنیم .هرگز نباید به عنوان پادشووواهان کوچک عمل کنیمت
قوانین خود را تنظیم کرده و روش خود را به کار بربیم.
توبیخ به معنای محبت رشطی نیسوووت .به هرحال ،محبت فداکارانه در این عبارت با فیو صوووبور و
عدم تحملِ گناه در تقاطع می باشد .به این معنا که تو را دوست دارم و با دیدنِ اولین نشانۀ ضعف یا
گناه ،از تو دوری منی کنم .فیو را که دریافت کرده ام ،به تو نیز خواهم داد .به هرحال ،به طور
همزمان ،محبت من نسووبت به تو ،از خطا چشووم پوشووی منی کند .وقتی گناه فرصووت رشوود می یابد،
ِ
محبت صووولیب
این محبت ،سووواکت منی ماند .محبت که من برای منایاندنِ آن فراخوانده شوووده ام،
مسووویح اسوووت ،محبت که در تقاطع فیو خدا و عدم تحمل گناه می ایسوووتد.عدم تحمل خدا باعث
منی شووود که او از من دوری کند .او با محبت نجات بخش به سوومت من می آید ،تا روزی که من در
ح ضور او بدون گناه بای ستم .ما فراخوانده شده ایم تا چنین چیزی را در روابط خود مج ّسم سازیم.
هر چیزی کمرت از این رشاکت اخالقی با گناه است.
چند موعظه در رابطه با عمل غیراخالقیِ سکوت خودبینانه شنیده اید؟ چند مرتبه ،عدم متایل خود
به رو در رویی را به عنوان رسکشوووی دیده اید؟ آیا تابحال متوجه شوووده اید که چند مرتبه سوووکوت را
انتخاب کرده اید ،وقتیکه خدا می خواست که بخش از کار نجات او باشید؟ ما فراخوانده شده ایم تا
مسووئولیت اخالقیِ مسووا ل را که خدا در مورد دیگران به ما نشووان می دهد ،به عهده بگیریم .حرف
نزدن ،رسکشی به ض ّد خداوند است که می گوییم دوستش داریم و خدمتش می کنیم.
با بیان این مطلب ،باید بگویم که این عبارت به شوووام اجازه منی دهد که به عنوان وجدانِ دیگران
عمل کنید .و شوام را به سووی عدالت شوخص که روح گسوتا ،و قضواوت کننده دارد ،فرامنی خواند.
ِ
عبارت هم سایه به هم سایه می با شد .دو طبقۀ متهاوت
این عبارت ،همۀ آنها را رد می کند .این یک
را در نظر ندارد"،توبیخ کننده" و "همسووایگان" .توبیخ کنندگان ،همسووایگان هسووتند و همسووایگان،
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توبیخ کنندگان .من به عنوان یک همسووووایه ،شوووودیدا ً به مامنعت محبت آمیزی که خدا از طریق
همسایگانم می دهد نیاز دارم و به عنوان یک همسایه فراخوانده شده ام تا دیگران را به همین طریق
خدمت کنم .تا زمانیکه گناه در ما ساکن است ،همه به کمک نیاز داریم و همه باید به دیگران کمک
ِ
کمک خدا ،به گناهکاران خدمت می کنند.
کنیم .گناهکاران با
رو در رویی باید بیشرت سبک زندگی باشد تا واقعۀ غیرعادی .رو در رویی زمانی دشوار است که بخش
عادی تجربه مان نباشووود .به ندرت اتهاق می افتد که ادراک ،انتظارات و مهارتهای مزم را نداشوووته
باشیم .اما اشتباه کرده و شکست می خوریم و باعث می شویم که دفعۀ بعد مردم مثل سالی ،هراس
داشته باشند .اما از دیدگاه کتاب مقدس ،رابطۀ خوب همیشه در توانایی برای تشخیص ،رو در رویی
و اقدام کردن با حقیقت ،رشوووود می ک ند .هر بار که حقیقت را اعالم می کنیم ،در ادراک خود از
خواندگی و مهارمتان در اجرای آن رشد می کنیم.
غالباً مکاوات صوووادقانۀ کمی در رابطه با توبیخ میان والدین و نوجوانان وجود دارد که به شووو ّدت
ناخوشایند نباشد .زمان در خانواد ما ،چیزهایی مهم بود که باید در موردش با دخرتمان صحبت می
کردیم .تّوومیم گرفتیم که قرار مالقات ههتگی تنظیم کنیم تا با او در مورد آنها صووحبت کنیم .اولین
بار بسیار دشوار بود ،اما هر بار راحت تر شد .به رسعت ،فضایی ایجاد شد که به مکاوات غیر رسمی
مجسم
کشیده شد .ارتباطات ما راحت تر و صادقانه تر شد .این عبارت ،الگویی از "مکاوۀ دامئی" را
ّ
می کند که در آن مداخالت روزانۀ توبیخ صادقانه ،بخش منظم از متام روابط می باشد.
همچنین ،شاگردی رسمی و رشایط مشاوره به نتیجه می رسد .شخص که توبیخ صادقانه ،فروتنانه و
محبت آمیز را بخش از روابط روزانۀ خود ساخته (به عنوان دهنده و دریافت کننده) ،وقتی با یک نهر،
در محیط سووازمان یافته تر رو در رو می شووود ،راحت تر و شووهاف تر عمل می کند .مهارتهای رهربی
خانواده و خدمت نیز ،ما را در کلیسای مسیح ،تأثیرگذار می کند .شاید به شکل بدی رو در رو کنیم
یا اصوووالً این کار را نکنیم ،چون در خانه ،طرز فکر خدمت یا بلوغ مربوط به ارتباطات را نداریم .اگر
از رو در رویی اجتناب کرده یا در توبیخهای خود بیشوورت عّووبانی بوده ایم تا سووازنده ،وقتی خدا در
کلیسا فرصت های را به ما می دهد ،چگونه می توووووانیم انتظار آمادگی را داشته باشیم ؟
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تسلیم شیوه های زیرکانه و منهعالنۀ تنهر شده
ما منی توانیم با محبت دیگران را رو در رو کنیم ،چون
ِ
ایم .مطلب موجود در این عبارت ،تضووا ِد میان محبت و تنهر می باشوود .اگر سووعی می کردید که این
عبارت را ترسووویم کنید ،اینگونه می شوووود :در مرکز ،فالت محبت قرار دارد ،بر پایۀ تعهد به توبیخ
ِ
طرف آن ،در تاریک تنهر می باشود .یکی از آنها در تنهر منهعل (مطیع و تسولیم) و
صوادقانه .در دو
دیگری در تنهر فعال می باشد .هر دو ،وسوسه هستند و اشتباه! مویان  19به وضوح می گوید که
باید راه پیدا کنیم که وقتی گناه را در دیگری می بینیم ،با محبت با آن برخورد کنیم .اگر موفق به
انجام این کار نشووویم ،منی توانیم با بیانِ " :شوواید مطابق خواسووتۀ خدا به این شووخص محبت منی
کنم ،اما حداقل از او متنهّر نیسوووتم!" ،خود را تسووولّی بدهیم .هیچ نقطۀ بیطرف بین محبت و تنهر
وجود ندارد .واکنش ما ن سبت به گناه دیگران ،یا با انگیز مح ِ
بت دومین فرمان بزرگ می با شد ،یا با
نوع تنهر.
یکی از ا شکال زیرکانۀ تنهر ،طرفداری کردن می با شد ،به خاطر ا ستاندارهای نهن خود ،از یک نهر
طرفداری کرده و آنرا از دیگری دریغ می کنیم .شاید بر پایۀ وضعیت اقتّادی ،داهر جسامنی ،نناد
یا قومیت ،تهاوتهای تعلیمی ،عدالت شخ ّی ،تنهر شدید ن سبت به گناهان خات ،یا م سا ل دیگر
باشوود .بعضووی ها خارج از دایر طرفداری ما هسووتند(و بنابراین خارج از خدمت ما هسووتند) ،فقط به
خاطر هویت شان .این حتی در خانواده ها نیز اتهاق می افتد .از این هراسانم که بیش از تّورمان،
در خانواده ها و کلیساهای ما ،تنهر وجود دارد.
دوم تنهر منهعل ،کینه توزی اسووت .گزارش کار دیگران را به ضو ّد خود نگاه می داریم .چندین
شووکل ِ
مرتبه آنرا مرور می کنیم ،هر بار عّووبانیرت می شووویم و دمیل بیشوورتی برای خوار شوومردن شووخص
خطاکار پیدا می کنیم .خشووم ما بیشوورت می شووود ،حتی وقتی هیچ گناه دیگری انجام نشوودهت این
شووبکۀ تهسوویر می شووود که از طریق آن ،همۀ کارهای او را ارزیابی می کنیم .مهم نیسووت که چه کار
می کند ،فقط منی تواند از نظ ِر ما ،کار درسوووتی انجام بدهد .همه چیز به خاطر نگا ِه خشووومگین و
تلخی ما ،از شکل طبیعی خارج شده و احتامل رسیدگی به گناه به روش الهی را از بین می برد.
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این عبارت بحث و گهتگوی جامع را در مورد تنهر منهعل بیان منی کند ،بلکه دربار اسوووطور "زمین
خنثی"هشوووودار داده و چگونگی تنهر منه عل را نشووووان می دهد .ما دامئاً در راب طه با دیگران ،با
گناهانشان برخورد می کنیم .مسأله اینجاست که آیا واکنش های ما با انگیز محبت بر اساس کتاب
مقدس می باشد ،یا با انگیز عدالت شخّی ،پیش داوری و تنهر کینه توزانه.
به خاطر تسووولیم شووودن در برابر نو ِع فعالرتی از تنهر ،رو در رو منی کنیم .در اینجا نه تنها به عنوان
جالد نیز عمل می کنیم .این عبارت سه راه را برای ن شان دادنِ تنهر
قا ضی ،بلکه به عنوان زندانی و ّ
فعال بیان می کند :بیعدالتی ،غیبت و انتقام .به نوع هر سووه تنهر در متام زندگیامن وجود داشووته و
ِ
خدمت توبیخ بر اساس کتاب مقدس را نابود کرده یا حداقل تحریف می کنند .خدا،
هر سه واکنش،
توبیخ را مق ّدر کرده که تا زمانِ تکمیلِ نجامتان ،از گناه جلوگیری کند .خواه در جایگاه قرار بگیریم
که بخش از این کار شویم یا مانع از انجام آن شویم.
بیعدالتی ،سووویسوووتم خدا را برای مامنعت ،منحرف می کند .از گناهکار محافظت منی کند ،او را
اصالح یا توقیف منی کند .بلکه به او آسیب می رساند و با او بدرفتاری می کند.
غیبت ،شووخص را به سوووی اعرتاف فروتنانه در حضووور خدا یا دیگران هدایت منی کند .وقتی غیبت
می کنم ،گناه دیگری را در حضووور کسووی که ارتباط با این مسووأله ندارد ،اعرتاف می کنم .غیبت از
گناه جلوگیری منی کندت بلکه آنرا تقویت می کند .شخّیت شخص را بنا منی کندت بلکه آبروی او را
می برد .غیبت ،شووخص را به سوووی بّوویرت و دانش فروتنانه هدایت منی کندت بلکه خشووم و حالت
دفاعی ایجاد می کند.
انتقام ،برخالف خدمت می باشوود .خدمت با انگیز اشووتیاق برای خی ّریت دیگری می باشوودت انتقام با
انگیز ا شتیاق برای آ سیب رساندن به دیگری .به این ترتیب ،ما خواندگی خود را برای بردنِ شخص
تسوولیم تالش برای
به حضووور خداوند و مواجه کردن او با شووخّوویت واقعیش ،ترک کرده و در عوض
ِ
تالفی کردن شده ایم.
موضوع بسیار ج ّدی در متام این مسا ل ،این است که ما فراخوانده شده ایم تا جالل محبت مسیح
مجسوووم کنیم ،هامنطور که او ما را محبت کرد ،دیگران را محبت کنیم تا مردم بدانند
را بر روی زمین
ّ
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که شوواگردان او هسووتیم .دفاعیۀ نهایی از واقعیت انجیل ،اتحاد محبت آمیز بدن مسوویح ،یک اتحاد
بسوویار عمیق ،انعطاف پذیر و فراگیر می باشوود که فقط با اتحاد تثلیث قابل مقایسووه می باشوود( .به
یوحنا  17 – 13نگاه بیندازید) خواندگی ما این اسوووت که از روابط مان راضوووی باشووویم ،نه به خاطر
اینکه مردم ما را خشووونود می کنند ،بلکه به خاطر اینکه ما از نشووووان دادنِ محبت خدا به دنیای
درمانده لذت می بریم.
چه می شووود اگر گناه دیگران نسووبت به خود را به عنوان فرصووت برای انتقام جویی نبینیم ،بلکه به
عنوان فرصت برای آشکار کردنِ خدا! به جای اینکه خدا را به عنوان یک قا ضی ببینیم ،می خواهیم
بدانیم که چگونه می توانیم محبت او را به افرادی که در این رشایط آزاردهنده دخالت داشوووته اند،
نشوووان بدهیم .اکرث اوقات فراموش می کنیم که چیزی فوق العاده تر از سوووهیر مسووویح بودن ،وجود
ندارد .ما در مهمرتین کار جهان هستی حضور داریم.
با اتحاد در حیات ،مرگ و رستاخیز مسیح ،تسلط گناه بوووووووووور ما از بین رفته (رومیان )14 – 1 : 6
و تو سط روح القدس که از طرف ما با ج سم می جنگد و در ما ساکن شده (غالطیان 26 – 16 : 5ت
رومیان  )11 – 1 : 8می توانیم این کار را انجام بدهیم .به همین دلیل می توانیم عواطف قدرمتند
(هوای نها) و متایالت اجباری (غالطیان  )24 : 5را رد کنیم و به سوی مسیر جدیدی حرکت کنیم.
تسووولیم طرفداری ،کینه ورزی ،غیبت ،ناعدالتی و انتقام
مجبور نیسوووتیم که بخش از جسوووم خود را
ِ
کنیم .بلکه ،می توانیم خود را تسوولیم کار خداوند کنیم .صوولیب مسوویح ،نه تنها نجات را فراهم می
کند ،بلکه منابع موردنیاز را نیز فراهم می کند تا بخش از کار او باشیم.
ِ
شناخت هویت مان به عنوان فرزندان خدا جاری می شود .این قطعه تکرار این عبارت
رو در رویی از
اسووت" :من خداوند هسووتم ".این به ما یادآوری می کند که توسووط او انتخاب شووده ایم و زندگیامن
متعلّق به خودمان نیسووت .هر آنچه هسووتیم و هر آنچه داریم ،به او تعلّق دارد و زمان در روابط عمیقاً
خوشووحال خواهیم بود که بدانیم این روابط نیز متعلق به اوسووت .ما متعلّق به خداوند هسووتیم .آنها
متعلق به خداوند ه ستند .این رشایط متعلق به خداوند ا ست .رو در رویی محبت آمیز ،ری شه در این
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آگاهی دارد که ما فرزندان خدا هسوووتیم و هدف مان این اسوووت که در اهداف او برای خود ،فعال
باشیم .انجام کاری کمرت از این ،به معنای فراموش کردنِ هویت مان می باشد.
رو در رویی صووحیح بر اسوواس کتاب مقدس ،هرگز با انگیز بی حوصوولگی ،کالفگی ،آزار رسوواندن یا
خ شم منی با شد ،بلکه یکی از راه های خدا برای جلوگیری از م سا ل ا ست که به روابط مان آ سیب
می رساند .عدم پذیرش توبیخ محبت آمیز به عنوان بخش از روابط مان ،فرصت بزرگی را به رشیر می
حسوواسوویت و روابط
دهد .زوج های بسوویاری را مالقات کرده ام که لطافت ،قدردانی ،صوورب ،احرتام،
ّ
عاشووقانه را از دسووت داده اند .این مسووا ل مهید و ارزشوومند ،بواسووطۀ عدم مواجهه با گناه بر اسوواس
کتاب مقدس ،نابود شوده بود .ازدواج شوان به چرخه ای از اتهام ،تهمت متقابل و انتقام تبدیل شوده
بود .تلخی و خشووم ،رسزندگی محبت شووان را از بین برده بود ،تا جاییکه به سووختی به یاد می آوردند
که چه چیزی در ابتدا آنها را جذب یکدیگر کرده بود .هرگز چنین قّوودی نداشووتند ،اما عدم مواجهه
با گناه به روش خدا و عادت روزانۀ دریدن یکدیگر ،رابطه شان را شدیدا ً به یأس و ناامیدی ک شانیده
بود .این زوج شیرین و امیدوا ِر گذشته ،به دو شخص منزوی ،عّبانی و ناامید تبدیل شده بودند که
می خواستند از این ازدواج خالت شوند.
یک سبک زندگی که توبیخ فروتنانه و صادقانه ،جز از آن است ،از ما در برابر خودمان محافظت می
کند .ما به عنوان گناهکارانی که با گناهکاران زندگی می کنیم ،به چیزی نیاز داریم که پیموووفت
گناه را در روابط مان به تعویق بیندازد .در اوایل ازدواج مان ،من و لو ال تّووومیم گرفتیم که اجازه
ندهیم که روزمان با خشم به پایان برسد(.افسسیان  )26 : 4به یکدیگر قول دادیم که با عّبانیت به
تختخواب نرویم .اوایل ،روی تخت دراز می کشووویدیم ،چشوووامن خود را باز نگاه داشوووته و منتظر می
شووودیم تا طرف مقابل طلب بخشوووش کند که ما مجبور به انجام این کار نباشووویم .اما به مرور زمان،
متوجه شدیم که چطور این قاعده ،مانع از گناه کردنِ ما شد و به رابطه مان ق ّوت بخ شید ،از محبت
ما محافظت کرد و هر دوی ما را بالغ سوواخت .اکنون بیش از سووی سووال اسووت که با هم ازدواج کرده
ایم و هنوز گناهکار ه ستیم ،اما یکدیگر را بیش از پیش دوست داریم و کوله بار دیروز را وارد مالقات
های فردا منی کنیم .در هریک از سوووالگردهای ازدواج مان ،از خداوند تشوووکر می کنیم که ما را از
خودمان نجات داد.
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رو در رویی ،شووو خص را به انجام عملی وادار منی کند ،بلکه او را در مقابل خداوند قرار می دهد.
مهمرتین رویارویی در برخوردها ،رویارویی شووخص با شووام نیسووت ،بلکه رویارویی شووخص با مسوویح
است .توبیخ ،شخص را مجبور منی کند که با داوری شام مواجه شودت بلکه به او فرصت می دهد که
با خدا رس و کار دا شته با شد .با چنین ا شتیاق ،شخص ِ
فیو ملزم شدن ،اعرتاف ،بخ شش و توبه را
دریافت می کند ،تا فیو را که ما دریافت کرده ایم ،تجربه کند .رو در رویی ،رشیعت گرایی را اجرا
منی کندت بلکه ِ
فیو مامنعت کننده ،بخشوووواینده ،احیا کنند مسووویح را به کسوووی که از او رو بر
گردانیده ،نشان می دهد .با انگیز تنبیه کردن نیست ،بلکه با امید به اینکه خداوند این شخص را از
زندان گناهش آزاد می کند تا آزادیِ زندگی در مشارکت با خدا را بشناسد.
رو در رویی بر اساس کتاب مقدس به این معناست که از قلب خود آغاز کنید
چون خدمت شووخص بر اسوواس کتاب مقدس ،شوواملِ بنای روابط می باشوود که کار خدا را در قلبها
تقویت و حامیت می کند ،غیرممکن اسوووت که بتوانیم بدون تأثیرگذاری بر گناه و کشووومکش افرادی
که تحت خدمت ما هستند ،این کار را انجام بدهیم .شخص عّبانی از دست شام عّبانی خواهد
شدت شخص بی اعتامد ،قابل اعتامد بودنِ شام را زیر سؤال خواهد بردت و شخص دل رسد ،احتاممً
مجسم
شک دریافت خواهد کرد .به خاطر اینکه خدمت شخص،
بهرتین مشاور شام را با بدگامنی و
ّ
ّ
ساخنت ح ضور م سیح ا ست ،می خواهیم واکنش درستی ن سبت به م سا ل موجود در رابطه دا شته
باشیم.
اگر می خواهیم در چنین رشایط ،ن سبت به م سیح امین با شیم ،باید با آزمودن قلب خود آغاز کنیم.
آیا افکار ،انگیزه ها ،یا رفتارهای (عدالت شخ ّی ،خ شم ،تلخی ،روح محکومیت ،انتقام) وجود دارد
که مانع از کار خدا می شود؟ ما به عنوان سهیران فیو م سیح ،باید اعرتاف کنیم که به انداز افراد
که به آنها کمک می کنیم ،به این فیو نیاز داریم .ما به خدا احتیاج داریم تا این محبت ،شووجاعت،
رحم و شهقت و حکمت را که برای نشان دادنِ او نیاز داریم ،برایامن فراهم کند.

236

قدم آمادگی ،غالباً نادیده گرفته می شود .درنتیجه توبیخ ،مؤثر منی با شد ،نه فقط به
متأسهانه ،این ِ
خاطر اینکه شخص دریافت کننده ،تعلیم پذیر نیست ،بلکه به خاطر اینکه سهیر آماده نیست .اگر از
قلب خودم آغاز نکنم ،به این مسا ل گرایش خواهم یافت:
سوواعات خدمت را به سوواعات خشووم تبدیل کنم .اگر با عمل که باعث عّووبانیتم شووده برخورد نکنم،
کلامتم بر اسوواس خشوومم خواهد بود تا بر اسوواس کار نیکویی که خدا می خواهد از طریق من انجام
بدهد.
شخّی کردنِ مسا ل که مربوط به من نیست .اگر به قلبم رسیدگی نکنم ،احتاممً حمالت افقی(به
ض ّد من) ،مهمرت از زندگی عمودی شخص (رابطه با خدا) خواهد شد .شدیدا ً ن سبت به رفتاری که
حساس خواهم شد .طول منی کشد که از مسا ل ناراحت می شوم که مربوط به
شخص با من داردّ ،
من نیست ،بلکه فقط شاخص های برای نشان دادن بخش های از قلب شخص می باشد که نیاز به
تغییر دارد.
با خّووومت برخورد خواهم کرد .این دقیقاً بعد از شووخّووی کردنِ مسووا ل می آید که مربوط به من
نیسووت .هر چه بیشوورت آسوویب ببینم و به آن رسوویدگی نکنم ،در رویارویی با شووخص که به من آسوویب
رسانده ،بی شرت حالت ک سی را خواهم دا شت که "به ض ّد شخص ای ستاده" ،تا حالت ک سی که "در
کنار شووخص ایسووتاده" اسووت .این غم انگیز اسووت ،اما حقیقت دارد :گاهی اوقات دشوومنِ افراد می
شوووویم که برای کمک به آنها فراخوانده شوووده ایم .این در رابطه با دوسوووتان ،همرسوووان ،والدین و
فرزندان ،کشیشان و جامعت شان اتهاق می افتد .در اینّورت ،ما مانع از کار مشاور فوق العاده می
شویم.
نظر خود را با اراد خدا قاطی می کنم .آخرین چیزی که شوووخص در رو در رویی نیاز دارد ،نظ ِر من
ا ست .او نیاز دارد که خودش را از دیدگاه کتاب مقدس ببیند و نیاز به اح ساس خواندگی دارد(.خدا
از او می خواهد که چه واکنش به م سا ل درون و اطرافش دا شته با شد؟) کا ِر من این ا ست که آینۀ
کالم خدا را در مقابلش نگاه دارم تا خودش را به درسوووتی ببیند .به هر حال ،وقتی در رسووویدگی به
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قلب خودم کوتاهی می کنم ،کالمم برگرفته از احساسات ،خواسته ها و نظرات خودم خواهد بود .اگر
با آزمودن قلبم آغاز کنم ،مطمنئ می شوم که برنامۀ من با برنامۀ خداوند یکی می باشد.
پذیرش راه حل های رسیع که به قلب اشوواره منی کند .وقتی با رفتارهای گناه آلود خود برخورد منی
کنم ،خدمتم به این شووخص ،کمرت بر اسوواس محبت مسوویح گونه و بیشوورت بر اسوواس رفتارهای دیگر
خواهد بود .کمرت ن سبت به کار خدا (و با افتخار به اینکه در این کار سهم دا شته ام) ،هیجانزده می
شوم ،و بی شرت م شتاق خروج از این رابطه خواهم بود .به جای اینکه انگیز ا ستقامت دا شته با شم تا
ِ
دسووت او کالفه می شوووم و این رابطه مثل یک بار سوونگین می
کار مورد نظر خدا به امتام برسوود ،از
حل های رسیع و سطحی می شوم که باعث می شود از این مو ضوع عبور کرده و
مجذوب راه ّ
شود.
ِ
پیش بروم .واکنش هایم بر ا ساس محبت به خدا یا آن شخص نخواهد بود ،بلکه بر ا ساس محبت به
خودم.
با دقّت به قلب خود نگاه کنید .این م سا ل ،در خدمت اتهاق می افتد .اینها بر م شارکت بدن م سیح
تأثیر گذاشوووته و کار خوب خدا را در خانواده های ما متوقف می کند .آیا رفتارهای گناه آلود وجود
دارد که هنوز با آن برخورد نکرده اید و می تواند مانع از خدمتی شود که خدا برای شام در نظر گرفته
است؟ ای والدین ،آیا ارتباط روزانۀ شام با فرزندانتان بر اساس صرب مسیح می باشد؟ ای مشاوران،
مجسوم می سووازید؟ ای کشوویشووان ،آیا افرادی در کلیسووا هسووتند که از آنها
آیا شووخّوویت خداوند را
ّ
من رصف شده و آنها را به حا ِل خود شان رها کرده اید؟ ای برادران و خواهران ،آیا دو ست های دارید
که آزاردهنده یا شکسته هستند؟ ای شوهران و زنان ،آیا ازدواج شام تا ح ّد مکاوات سطحی و برنامه
رس راهم قرار
های خانگی کاهش یافته اسووت؟ اگر به افکار ،احسوواسووات ،خواسووته ها و رفتارهای که ِ
گرفته ،رسیدگی نکنم ،غیرممکن است که بتوانم حقیقت را با محبت اعالم کنم.
به یاد داشته باشید که خدا مق ّدر کرده تا این شخص دشوار در زندگی تان باشد .این نشانۀ بی توجه
خدا نیسووت ،بلکه مراقبت و توجه اسووت که با وفای به عهد انجام می دهد .با فروتنی این حقیقت را
باذیرید که م شاور فوق العاده در همۀ افراد که دخیل ه ستند ،کار می کند .با فروتنی راه های را که
خدا توسط این شخص برای نشان دادن قسمت های که نیاز به رشد دارد ،به کار می برد ،شناسایی
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نت شوووام تبدیل کند و
کنید .این حقیقت را باذیرید که خدا می تواند قلب او را بدون نادیده گرف ِ
برعکا! بیش از همه ،جشوون بگیرید! شووام فیو حسووود و جالل خداوند را تجربه می کنید .خدا از
طریق شام ،برای تسخیر قلب او می جنگد و از طریق او ،محکم به قلب شام چسبیده است .او اجازه
منی دهد که هیچ یک از شووام بروید و کار خود را در هر یک از شووام ،رها نخواهد کرد .به یاد داشووته
با شید که بدون اعرتاف نیاز به چیزهای بی شرت ،کا ِر تبدیل خدا را ج شن بگیرید .هیچ کا به انداز
شخص که با نیاز شدید خود برای فیو خدا مواجه شده ،برای انتقال این فیو آماده نیست.
رو در رویی بر اساس کتاب مقدس با اهداف درست آغاز می شود
وقتی قلب مان را آماده کردیم ،در هنگام رو در رو کردنِ دیگران می توانیم کار خدا را در نظر بگیریم.
خ فروتنانه ،محبت آمیز و صووووادقانۀ ما چه کار کند؟ بهرتین راه برای
خدا می خواهد از طریق توبی ِ
پاسخ به این سؤامت این است که بارسیم" :چرا مردم باید رو در رو شوند؟ " پاسخها ،ما را به سمت
یک رسی اهداف صحیح هدایت می کنند.
همۀ ما به خدمت محبت آمیز و صادقانۀ توبیخ نیاز داریم ،به خاطرِ:
فریبنده بودنِ گناه .گناه ،قلب ما را کور می کند .شاید در بع ضی رشایط ،نقطۀ کوری دا شته با شیم
یا کامالً در تاریکی روحانی باشووویم ،اما تا وقتیکه گناه در ما سووواکن اسوووت ،به یکدیگر نیاز داریم تا
بتوانیم خود را به وضوح ببینیم.
ِ
برخالف کتاب مقدس (اعداد 11ت مزامیر  .)73هیچ یک از ما ،خالّانه بر اساس
طرز تهکر اشتباه و
کتاب مقدس فکر منی کنیم .دیدگاههای تحریف شده ،خود بزرگ بینی یا ترب ه شخ ّی ن سبت به
خدا ،دیگران و خودمان داریم .منی توانیم به درسوووتی گذشوووته و حال خود را درک کنیم و همۀ این
مسا ل رفتار ما را شکل می دهند.
طرز فک ِر عاطهی .در ک شمکش ها ،سختی ها و پری شانی ها ،به بهرتین شکل فکر منی کنیم .وقتی
احسوواسووات مان برانگیخته می شووود ،تهکر واضووح و روشوونی نداریم .وقتی دچار مشووکل می شووویم،
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آموخته های خود در مورد خدا و خودمان را فراموش می کنیم .این یک فیو شوویرین اسووت که یک
نهر در کنار ما قرار می گیرد و کمک می کند تا آنچه را که مزم است به یاد بیاوریم.
حل) بر اسووواس انتظاراتم می باشووود .چون من
معمومً نگا ِه من به زندگی (خدا ،خودم ،دیگران ،راه ّ
هامن کسووی هسووتم که تجربیاتم را تهسوویر می کنم ،نتیجه گیریهایم بر اسوواس رشایط جدید تقویت
می شود .رشایط جدید را به گونه ای تهسیر می کنم که مرا متقاعد کند که به درستی به مسا ل نگاه
می کنم ،ن سبت به تأثی ِر نابینایی روحانی ،متایالت گناه آلود و طرز تهکر ا شتباه ،بی توجه می شوم.
نیاز دارم که حقیقت از جانب ک سیکه واقعاً دوستم دارد ،وارد شود ،ک سیکه بتواند مرا ن سبت به نگا ِه
منحرفم به زندگی ملزم کرده و اصالح کند.
اگر ما به دنبا ِل دو هدف باشوویم ،توبیخ محبت آمیز و صووادقانۀ ما می تواند این چالشووها را به همراه
داشوووته باشوووود .اولین هدف اینکه به عنوان یکی از ابزارهای خدا برای دیدنِ زندگی دیگران مورد
ا ستهاده قرار بگیریم .من سعی منی کنم که نظر خودم را پیش بربم .بلکه می خواهم به مردم کمک
کنم تا خود را در آینۀ کالم خدا ببینند .می خواهم به آنها کمک کند تا چیزی را ببینند که خدا می
بیند.
دومین هدف این است که توسط خدا به عنوان منایند توبه مورد استهاده قرار بگیرم .تعریف توبه بر
اساس کتاب مقدس ،تغییر قلب می باشد که به سوی تغییر در مسیر زندگی پیش می رود .یو یل 2
 ،13 – 12 :این مطلب را این گونه ترسیم می کند که جامه های خویش را چاک نزنید (رفتار داهری
برای نشووان دادنِ پشوویامنی در فرهنگ عهدعتیق) ،بلکه قلبهای خود را ( پشوویامنی قلبی برای گناه
که به همراه اشووتیاق برای ایجاد تغییر می باشوود) .هدف ما این نیسووت که مردم را تحت فشووار قرار
دهیم تا رفتارشان را تغییر دهند ،بلکه می خواهیم آنها را ت شویق به ایجاد تغییر در قلب شان کنیم که
بر زندگی شان تأثیر می گذارد .توبه یعنی به سمت م سیر دیگری روگردانید ،و این رو گرداندن باید از
قلب آغاز شود.
هدف من این است که خدا از طریق حرفهایم (پیغام) ،روش بیان (سبکها) و رفتارم (شخّیت) ،قلب
این شخص را تغییر دهد .به این مو ضوع فکر کنید! در نظر دا شته با شید که خدا شام را به دیگران
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وصوول می کند تا کار خود را در زندگی آنها تکمیل کند! شووام فراخوانده شووده اید که چیزی بیش از
ِ
هویت کارگر ملکوت را دارید .انتخاب
یک شوهر ،زن ،والدین ،مشاور ،همسایه یا دوست باشید .شام
حا از خواندگی نجات بخش ،روابط را پیگیری کنید .به شام این فرصت داده شده تا
شده اید تا با ّ
از نزدیک و شخ ّاً کار تبدیل معجزه آ سای خدا را در مردم ببینید .اجازه بدهید که این خواندگی به
ولیم کا ِر ملکوت کنید .در پیِ راه های باشووید که مردم را به سوووی
شووام انگیزه بدهد تا خودتان را تسو ِ
توبۀ قلبی و حقیقی بکشاند و ناد ِر تغییر باشید که خداوند ایجاد می کند.
ِ
پشت درب رها نکنید
انجیل را
غالباً اشتبا ِه ما در هدایت اشخات به توبه ،این است که بر رشیعت ،بیش از انجیل تأکید می کنیم.
با اینحال پولا می گوید(:رومیان  )4 : 2مهربانی (نیکویی) خداسوووت که ما را به توبه می کشووواند.
همچنین می گوید(:دوم قرنتیان )14 : 5محبت مسووویح ،ما را وادار می کند که برای خود زندگی
نکنیم ،بلکه برای مسووویحِ .
فیو انجیل ،قلب ما را تبدیل می کند ،چون انجیل ،وعد باشوووکوه خدا
برای بخشووش در مسوویح می باشوود .این مسووأله ما را از مخهیگاه به نور حقیقت می کشوواند ،جاییکه
اعرتاف حقیقی و توبه اتهاق می افتد.
نباید رو در رو کردنِ مردم ،فقط مواجه کردنِ آنها با شوووکسوووت و گناه باشووود ،بلکه باید رو در رویی با
انجیل نیز باشد .ما منی توانیم این موضوع را فراموش کنیم! باید به مردم یادآوری کنیم که در مسیح
چه هویت دارند( .دوم پطرس  9 – 3 : 1تاول یوحنا  )3 – 1 : 3باید وعد شگهت انگیز بخ شش خدا
(اول یوحنا  )10 – 5 : 1وعطیۀ فوق العاد سکونت روح القدس را (افسسیان  )20 : 3به آنها یادآوری
کنیم ،روح القدس که به ما ق ّوت می بخشوووود تا اطاعت کنیم .این حقایق به ایامنداران جرأت می
بخشووود تا قلبهای خود را بیازمایند ،به گناه خود اعرتاف کنند و به سووووی مسووویح روگردانند .اگر به
عنوان منایندگان توبه صحبت می کنیم ،رشیعت کافی نی ست .بلکه باید با انجیل نیز ح ضور دا شته
باشیم.
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در رومیان  ،17 – 1 : 8پولا ،انجیل را به عنوان تسلّی و خواندگی نشان می دهد.
" پا اکنون برای آنان که در مسوویح عیسووی هسووتند ،دیگر هیچ محکومیت نیسووت ،زیرا در مسوویح
عی سی ،قانونِ روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کردت چون آنچه رشیعت قادر به انجامش نبود،
از آن رو که به سبب انسان نهسانی ناتوان بود ،خدا به انجام رسانید .او پرس خود را به شباهت انسان
ِ
محکومیت گناه را اجرا کرد
گناهکار فرستاد تا قربانی گناه باشد و بدین سان در پیکری بمی ،حکم
تا آنچه رشیعت مطالبه می کند ،در ما تحقق یابد ،در ما که نه بر طبق نها ،بلکه بر طبق روح رفتار
می کنیم .آنان که نهسووانی هسووتند ،به آنچه از نها اسووت می اندیشووند ،اما آنان که روحانی اند ،به
ِ
حاکمیت روح قرار دارد،
آنچه از روح است .طرز فکر انسانِ نهسانی ،مرگ است ،اما طرز فکری که در
حیات و سالمتی است .زیرا طرز فکر انسان نهسانی با خدا دشمنی می ورزد ،چرا که از رشیعت خدا
ِ
حاکمیت نها هسوووتند ،منی توانند خدا را
فرمان منی برد و منی تواند هم بربد ،و کسوووانی که در
ِ
ِ
حاکمیت روح قرار دارید ،البته اگر روح خدا در
حاکمیت نها ،بلکه در
خشنود سازند .اما شام نه در
شام ساکن با شد .و اگر ک سی روح م سیح را ندا شته با شد ،او از آنِ م سیح نی ست .اما اگر م سیح در
شامست ،هر چند بدن شام به علت گناه مرده است ،اما چون پارسا شمرده شده اید ،روح برای شام
حیات ا ست .و اگر روح او که عی سی را از مردگان برخیزانید در شام ساکن با شد ،او که م سیح را از
مردگان برخیزانید ،حتی به بدنهای فانی شام نیز حیات خواهد بخشید .او این را به واسطۀ روح خود
انجام خواهد داد که در شام ساکن است .پا ای برادران ،ما مدیونیم ،اما نه به نها ،تا بر طبق آن
زندگی کنیم .زیرا اگر بر طبق نها زندگی کنید ،خواهید مردت اما اگر به واسوووطۀ روح ،اعامل گناه
آلود بدن را ب ُک شید ،خواهید زی ست .زیرا آنان که از روح خدا هدایت می شوند ،پ رسان خدایند .چرا
که شام روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید ،بلکه روح پرسخواندگی را یافته اید که به واسطۀ
آن ندا در می دهیم" :ابّا ،پدر" .و روح خود با روح ما شوووهادت می دهد که ما فرزندان خداییم .و اگر
فرزندانیم ،پا وارثان نیز هسووتیم ،یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسوویح .زیرا اگر در رنجهای مسوویح
رشیک باشیم ،در جالل او نیز رشیک خواهیم بود".
در ابتدا پولا ،ما را با تسولّی انجیل دلگرم می کند(.آیات  )11 – 1ریشووۀ این تسولّی در دو واقعیت
قدرمتند می باشووود .اول ،کار مسووویح ،حکم محکومیت گناهامن را برداشوووت .عیسوووی به طور کامل
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جرم گناه می پردازد و باید ما را از
جزای گناه ما را پرداخت ،گذشوووته ،حال و آینده .این تسووولّی به ِ
تاریکی مخهیگاه خارج کرده و به نو ِر ِ
نت
فیو خدا هدایت کند .نباید به ترس ،انکار ،مقرصووو دانسووو ِ
دیگری ،عدالت شوووخّوووی یا بازنویسوووی تاریخچۀ خود تسووولیم شوووویم .همۀ اینها تالش برای کهار
شخّی می باشد ،که دیگر به آن نیاز نداریم ،چون مسیح کهار کامل گناه ما شد .وقتی با اعرتاف
نزد مسیح می رویم ،مزم نیست که از خشم او و طردشدگی برتسیم .چون مسیح ،رشیعت را بجا آورد
و به عنوان قربانی گناهی که قابل پذیرش بودُ ،مرد .هرگز با محکومیت مواجه نخواهیم شوود! درحینِ
کمک به مردم برای دیدنِ سنگینی گناه شان ،آنها را با این حقیقت ت سلّی می دهیم که کا ِر م سیح،
خشم خدا را فرونشاند.
مردم نیاز دارند که ت سلّی انجیل را مک ّررا ً ب شنوند .باید به آنها یادآوری کنیم که در م سیح کی ستند و
در حیات ،مرگ و رسووتاخیز او چه چیزی دریافت کرده اند.نباید تّووور کنیم که یک مسوویحی که به
کلیسووای خوبی می رود ،این مسووا ل را درک می کند .غالباً مردم شووکافهای عظیم در درک خود از
انجیل دارند .یک شکاف ،در درک این مطلب وجود دارد که چگونه ت سلّی انجیل به شکل ا سا سی،
برخورد ما با زندگی در اینجا و در این زمان را تغییر می دهد .اعرتاف روزانۀ گناه برای سوووبک زندگی
بر اساس انجیل ،رضوری می باشد .منطقی نیست که توجیه کرده ،دیگری را مقرص بدانم یا تاریخ را
بازنویسی کنم تا تّویر بهرتی از خود نشان بدهم .این انکا ِر انجیل است .آزمونِ شخّی و اعرتاف،
از این اعتامد عمیق جاری می شووود که امروز ،کا ِر مسوویح برای من مؤثر اسووت .با این اعتامد نزد او
می روم که او مرا می بخشد.
تسلّی دوم انجیل ،روح القدس است ،کسی که در هر ایامنداری ساکن است تا با طریق که گناهامن
مانع از انجام عمل نیکو می شووود ،بجنگد .ما قبل از نجات ،تحت کنرتل طبیعت گناهکارمان بودیم.
منی توانسوووتیم طبق نقشوووۀ خدا فکر کرده و انتخاب کنیم ،چیزی بخواهیم ،عمل کرده یا صوووحبت
کنیم .اما اکنون همه چیز متهاوت اسوووت ،چون خدا در درون ما سووواکن اسوووت! دیگر تحت کنرتل
طبیعت گناه آلود نیستیم .خدا می دانست که رشایط ما آنقدر ناامیدکننده بود که بخشش به تنهایی
کافی نبود .بلکه باید با متام قدرت ،فیو و جالل خود ،در درون ما سووواکن می شووود تا دیگر مجبور
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نباشیم که مثل بردگانِ شهوات و متایالت گناه زندگی کنیم .به خاطر اینکه روح القدس قلبهای ما را
کنرتل می کند ،می توانیم گناه را رد کنیم و به سوی مسیر دیگری روگردانیم.
پولا آنرا به این شکل بیان می کند" :روح به بدنهای فانی شام حیات می بخشد ".اکنون ما نسبت
ِ
هدف اطاعت کردن زنده ایم .می توانیم از خدا پیروی
به قدرت کنرتل کننده گناه ُمرده و نسوووبت به
کنیم ،چون روح به ما حیات ،قدرت و اشتیاقِ اطاعت کردن می بخشد .کار ما این است که به عنوان
سووهیران مسوویح ،این حقایق را به مردم برسووانیم تا مبادا تحت کنرتل این ترس باشووند که خدا از آنها
چیزهای را می خواهد که قادر به انجامش نیسووتند .گاهی اوقات خدا ،مردم را به سوووی تغییر عظیم
در زندگی فرامی خواند .چنانکه مردی می گهت" :منظو ِر تو این اسووووت که دیگر منی توانم خودم
باشووم!" در واقع او درسووت می گهت .خدا از او می خواسووت که تقریباً متام قسوومتهای زندگیش را به
سوی مسیر جدیدی برگرداند .این بسیار ترسناک است ،مگر اینکه به مردم کمک کنیم که با لنزهای
انجیل به خواندگی خدا نگاه کنند.
اما این متام خواسوووتۀ پولا برای درک انجیل نیسوووت .انجیل ،نه تنها یک تسووولّی اسوووت ،بلکه یک
خواندگی نیز می باشد ،چنانکه در آیات  12تا  17به طور خالصه بیان می کند .پولا به ما یادآوری
می کند که کا ِر مسیح و حضور روح القدس ،ما را ملزم می کند که با گناه به طور ج ّدی برخورد کنیم
حق نداریم بگوییم که چون تحت
و مثلِ خدا به آن نگاه کنیم ،به عنوان موضوووو ِع مرگ و زندگیّ .
پو ِ
شش بخ شش ه ستیم ،مهم نی ست که چطور زندگی می کنیم .از نظر پولا ،فیو ،ما را ملزم می
کند که با عدالت با گناه که فیو به آن ا شاره می کند ،برخورد کنیم .اگر گناه برای خدا آنقدر ج ّدی
بود که پرسووو خود را قربانی کرد و ما را با روح خود پُر کرد ،چگونه می توانیم با ج ّد یت کمرتی با
گناهان قلبی و رفتاری خود برخورد کنیم؟
کار دامئی خدا در زندگی ایامنداران ،ریشه کن کردنِ گناه است ("اعامل گناه آلود بدن را بکُشید").
حق ندارم که
من به عنوان ایامندار باید در مأموریت روح القدس برای جستجو و نابودی رشکت کنمّ .
دیگر "مطابق طبیعت گناه آلود" زندگی کنم .این کار ،انجیل و هویت من به عنوان فرزند خدا را انکار
می کند .هرگز منی توانم بگویم" :من منی خواهم"ت " اگر می توانسوووتم این کار را می کردم"ت " این
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بیش از ح ّد سووخت اسووت"ت یا " اِشووکال ندارد ،چون من بخشوویده شووده ام" .تنها واکنش صووحیح به
تسولّی انجیل این اسووت که خواندگی آن را باذیرید و با اطاعت از مسوویح پیروی کنید .من فراخوانده
شوووده ام تا فرزندخواندگی خود را باذیرم ،بدانم که فرزندان حقیقی خدا ،افرادی "تحت هدایت روح
القدس"هستند ،نه تحت هدایت طبیعت گناه آلود.
درحالیکه ریشۀ اعالم حقیقت (رو در رویی و توبیخ) را در انجیل می گذاریم ،هدف مان این است که
قلبها با کار م سیح که انجیل اعالمش می کند ،تغییر کند .اول می خواهیم که وعده های بخ شش و
قدرت به مردم امید حقیقی برای تغییر بدهد .دوم می خواهیم که دعوت انجیل باعث شووود که مردم
مسوووئولیت گناه خود را باذیرند و دعوت خدا به اطاعت را باذیرند .قلب که امید (تسووولّی) و الزام
(خواندگی) را پذیرفته ،می تواند کالم صوووادقانۀ رو در رویی را دریافت کند .این شوووخص می تواند
سووونگینی گناه خود و بزرگی خواندگی خدا برای اطاعت در نور حقایق انجیل را ببیند .این شوووخص
آماده ا ست که به عنوان فرزند حقیقی خدا زندگی کند ،به عنوان ک سی که با خودش صادق ا ست و
با ایامن و اطاعت از خدا پیروی می کند.
در کشمکش و فشار خدمت شخّی ،به راحتی می توان بر یک طرف انجیل ،بیش از دیگری تأکید
کرد .به عنوان مثال ،اگر با شوهری صحبت می کنید که سالها با حرفهایش به زنش آسیب رسانده،
وسوسه می شوید که بر خواندگی انجیل ،بیش از تسلّی آن تأکید کنید .به هرحال ،تسلّی انجیل به
این مرد شهامت می دهد تا از انکار و توجیه دست کشیده و به گناه خود اعرتاف کند.
از طرف دیگر ،اگر با زنِ او صووحبت می کردید ،شوواید وسوووسووه می شوودید که آنقدر بر تس ولّی انجیل
تأکید کنید که خواندگی را حذف کنید .اما دعوت انجیل ،تلخی ،عدالت شخ ّی و انتقام را منایان
می کند ،اینها وسوووسووه های قدرمتند افرادی می باشووند که دیگران نسووبت به آنها گناه ورزیده اند.
همه به دو طرف انجیل نیاز دارند ،همیشووووه! این دو جنبۀ انجیل (فیو عادل شووومردگی و فیو
تقدیا) به ضووو ّد یکدیگر نیسوووتندت بلکه یکدیگر را تکمیل و کامل می کنند .با هم فیو خدا را در
مسووویح نشووووان می دهندت فیو که انجیل در افراد که در نورش زندگی می کنند ،تولید می کند.
تّویر  1 . 11انجیل متعادل و خطرات انجیل نامتعادل را به تّویر می کشد.
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تصویر 1 . 11
یک دیدگاه متعادل از انجیل

خواندگی

تسلّی

تقدیا ( رومیان )17 – 12 : 8

عادل شمردگی (رومیان )11 – 1 : 8
ِ
فیو پذیرش از جانب خدا.

ِ
فیو شباهت به مسیح.

مخالفین اصول اخالقی

رشیعتگرایی

عادل شمردگی بدونِ تقدیا
فیو بدون الزامات
 1از بین بردن محکومیت

یک انجیل
متعادل

تقدیا بدون عادل شمردگی
الزامات بدون فیو
نت جسم
 1کُش ِ

این هدف رو در رویی می با شد :نه برای اینکه تغییر در رفتار ایجاد کند ،بلکه برای رویارویی طبیعت
تاز افراد با انجیل .ما می خواهیم که مردم با دیدنِ سوونگینی گناه خود ،چشوومشووان به جالل کامل
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فیو م سیح باز شود .انجیل ،بُت پرستان را به پرستندگان خدا تبدیل می کند .این م سأله افراد را
که خود را عادل می شووومرند ،فروتن کرده و مایل به شووونیدن می کند .انجیل به ترسوووندگان و افراد
دلرسد ،شجاعت عمل می بخشد و به ضعیهان کمک می کند که با پشتکار و دلگرمی زندگی کنند.
انجیل ،قربانیها را به مدد کنندگان و افراد خودبین را به عاشقان خدمت تبدیل می کند .رو در رویی
حقیقی بر اساس کتاب مقدس ،مردم را با چیزی بیش از گناهان و شکستهای شان مواجه می کند.
رو در رویی حقیقی ،مردم را با م سیح مواجه می کند .او واقعاً "راه ،را ستی و حیات !" ا ست .همی شه
در او ،امید برای تغییر وجود دارد.

محبت کنید
بشناسید
اعالم کنید
انجام بدهید
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۱۲
فرایند اعالم حقیقت با محبت
شام منی توانید بدون وجو ِد نوع رو در رویی ،رابطه ای دا شته با شید .این م سأله هر روزه اتهاق می
افتد .مادری که دخرتش را برای رفنت به مدرسه بیدار می کند و در مورد رشایط اتاقش با او صحبت
می کند .برادری که با خواهرش برخورد می کند ،خواهری که بدون اجازه وسایلش را برداشته است.
زنی که دربار مشغولیت خود با شوهرش صحبت می کند .کشیش که با مردی خودرس در جامعتش
برخورد می کند .پرس و متأهل که به خاط ِر دخالت مادرش در زندگی زناشووویی ،با او برخورد می کند.
شیخ که به خاطر رفتار توهین آمیز یک شامس با او برخورد می کند .زنی که در مورد متایل به غیبت
کردن با دوستش صحبت می کند .مرد سالخورده ای با پرسش که به ندرت به مالقات شان می رود،
برخورد می کند.
ما هر روزه با یکدیگر رو در رو می شوووویم ،اما سوووؤال این اسوووت :رو در رویی ما ،برگرفته از برنامۀ چه
کسووی می باشوود؟ آیا سووعی داریم که مردم را وادار به انجام کاری کنیم که باعث خشوونودی ما می
شود؟ یا به عنوان سهیر با آنها رو در رو می شویم ،از کالم خدا برای هدایت آنها به توبه ا ستهاده می
کنیم؟
غالباً رو در رویی مؤثر بر اساس کتاب مقدس ،پیش از صحبت آغاز می شود .شیو زندگی روزانۀ ما با
یکدیگر ،صوووحنه را برای دریافت کالم ما تنظیم می کند .زندگی روزانۀ ما ،از کار نجات بخش خدا،
جدا نیسووت .ما خواسووته های خود را در رشایط "طبیعی" و با "خدمت" آگاهانه به خداوند پیش منی
بریم .این دنیای تقسیم شده ،نتیجۀ کار دشمن است.
صوواحب متام روابط ماسووت .او برای پیمووفت ملکوت و به خاطر جاللش ،هر یک از ما را در
خداوند
ِ
زندگی یکدیگر قرار داده اسوووت .برنامۀ او بسووویار بزرگرت و بهرت از برنامۀ ماسوووت! او با فیو خود،
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گمشووودگان ،رنجدیدگان ،نابینایان ،فریب خوردگان ،افراد خودبین ،ترسوووو و رسکش را گرفته و به
شباهت پرس خود درمی آورد .او جاللش را با تبدیل افکار و اهداف قلب ما داهر می کند.
این منایش جالل ،در هر جاییکه فرزندانش ،سووهیرانش ،زندگی و کار کرده و ارتباط برقرار می کنند،
منایان می شووود .هر رشایطی ،مکاوه ای ،رابطه ای ،آزمایش یا برکت متعلّق به اوسووت .هیچ یک از
آنها به ما تعلق ندارند .منی توانیم به خشووونودی خود در حرفها و اعاموان راضوووی شوووویم ،بلکه باید
بارسیم که چه چیزی خدا را خشنود می کند.
افرادی که به این شوووکل زندگی می کنند ،آماد خدمت به عنوان سوووهیران خدا برای ایجاد تغییر
هسوووتند .آنها چیزی فراتر از برنامۀ خود را می بینند و با انگیزه های او برانگیخته می شووووند .آنها
متقاعد شده اند که چیزی باارزشرت از این در زندگی وجود ندارد .افرادی که به این شکل زندگی می
کنند ،با توجه به نیاز خود و با شکرگزاری برای کمک که خدا با وفاداری برایشان فرستاده ،حقیقت را
به دیگران اعالم می کنند.
قدمهای فرایند رو در رویی را درک کنید
هدف ما این است که کاری بیش از خواندن فهرست از تغییرات در کتاب مقدس یا بیان نظرات خود
انجام دهیم .می خواهیم به مردم کمک کنیم تا اشووتباهات خود را درک کنند و آنها را به سوووی توبه
نت رشایط زندگی حقیقی ،چهار قدم را در
هدایت کنیم .برای د ستیابی به این هدف ،با در نظر دا ش ِ
فرایند رو در رویی در نظر می گیریم.
جیم و دان دوستان نزدیکی ه ستند .دان با این نگرانی به رساغتان می آید که جیم کارهای را انجام
می دهد که شایستۀ یک مسیحی نیست .او در ساعت کاری خود تقلّب می کند و گاهگاهی وسایل
اداره را "قرض می گیرد" .او در مورد "اسووورتاحت کردن" به همرا ِه همکارانش ،در کلوپهای محلی که
به نظ ِر دان باید خارج از محدود یک مسوویحی باشوود ،صووحبت کرده اسووت .همچنین دان از دسووت
جیم ناراحت شده ،چون در هنگام بیانِ م سا ل شخ ّی ،اعتامدش را از بین برده ا ست .دان سعی
کرده که با او در مورد رابطه اش با خدا صوووحبت کند ،اما جیم مقاومت کرده و می گوید که در حال

249

حارض"از خدا دل رسد شده ا ست" .جیم بیش از یک بار گهته که می خواهد کلی ساها را عوض کند و
تغییر ایجاد کند .شووام نگرانِ جیم هسووتید ،او را به خوبی می شووناسووید ،و رابطه ای بر پایۀ اعتامد
متقابل دارید .تّمیم می گیرید که با او صحبت کنید.
ِ
هدایت جیم به سوووی توبه ،به چه صووورت می باشوود؟ چگونه حقیقت کتاب
به او چه خواهید گهت؟
مقدس را در جاهای خات که نیاز به تغییر دارد،به کار می برید؟ چگونه گرسنگی مزم را برای ایجاد
تغییر در قلب تقویت می کنید ،نه فقط تغییر در رشایط؟ چگونه جیم را با توبیخ فروتنانه ،صوووادقانه،
بینا کننده ،توبه کننده ،محبت می کنید؟
چهار قدم زیر ،فرایند رو در رویی را شکل می دهد:
.1

توجه کردن

سؤال که می توانید از خود بارسید" :این شخص باید چه چیزی را ببیند که خودش قادر به دیدنِ آن
نیسووووت(در مورد خودش ،خدا ،دیگران ،زندگی ،حقیقت ،تغییر) و من چگونه می توانم به او کمک
کنم تا آنرا ببیند؟ " این سؤال به تنهایی می تواند رو در رویی ما را دوباره مورد توجه قرار دهد .هدف
ما این نیسوووت که فهرسوووت از تقّووویرات به آنها بدهیم ،بلکه می خواهیم به مردم کمک کنیم که
خودشوووان را ببینند .غالباً وقتیکه مردم داسوووتانشوووان را مطرح می کنند ،خودشوووان در آن داسوووتان
نیسوووتند! آنها بر سوووختیهای رشایط  ،رفتار و نگرش دیگران مترکز می کنند .افکار ،خواسوووته ها،
حسووواسووویت نسوووبت به واقعیت رنج و گناه که به
انتخابها و اعامل خود را وارد ماجرا منی کنند .با
ّ
ض ّدمان انجام شده،هدف مان این ا ست که مردم را به دیدنِ رفتارشان و آزمودنِ قلب شان با چ شامنِ
کتاب مقدس ،تشویق کنیم.
قدم مربوط به توجه
تّوووور کنید که مادری به خاطر متیز کردن اتاق با دخرتش رو در رو می شوووودِ .
کردن ،او را تشووویق می کند که کاری بیش از ابرا ِز کالفگی یا امتام حجت ،انجام دهد .این مادر می
خواهد به دخرتش کمک کند تا او بداند که رفتاری که با متعلقاتش دارد ،انعکاس از قلبش می
باشد .این مترکز می تواند به رو در رویی یک شیخ با شامس که رفتار بدی داشته ،کمک کند .او می
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خواهد کاری برای این مرد بکند ،نه اینکه فقط به او بگوید که اندوهش را در سوووینه حبا کند .می
خواهد به این مرد کمک کند تا خشم و ناشکیبایی خود را شناسایی کرده ،اقرار و توبه کند.
قدم اول از من می خواهد که برنامۀ خود را ترک کرده و برنامۀ خدا را باذیرم .من منی توانم حرفهای
رس تو خالی کرده یا فقط شووکایت کنم .همۀ حرفها و شوویو بیانِ آنها،
همیشووگی را بزنم ،همه چیز را ِ
باید به منظور ایجاد تغییر الهی باشد .درغیر اینّورت ،هویت و خواندگی خود را رها کرده ام.
این پنج سؤال به مردم کمک می کند تا خواستۀ خدا را ببینند .ترتیب آنها مهم است ،چون به ما یاد
می دهد که بر اسوواس کتاب مقدس به دلیل کارها و شوویو تغییر که خدا ایجاد می کند ،فکر کنیم.
این سؤامت برای بچه های کوچک و افراد بالغ و برای خدمت رسمی و غیررسمی مناسب است.
 .1چه اتهاق افتاد؟ این سوووؤال بر رشایط یا موقعیت های مترکز می کند که مردم با آنها مواجه
می شوند .واکنش های آنها به دو دلیل مهم ا ست .اول ،می خواهید آنها ببینند که موقعیت
ها ،آنها را وادار به انجام چنین کاری نکرده اسووت .دوم ،می خواهید آنها جز یات دنیای خود
ِ
"شووناخت" یک نهر ،به معنای درک متام چالش
را درک کنند تا حقیقت را بر آن اعالم کنند.
های او نیست .اگر پیش فرض های داشته باشید ،بر اساس تجربۀ خود ،شکاف های مربوط
به شناخت خود از این شخص را پُر می کنید ،نه بر اساس تجربۀ آن شخص.
 .2در حین وقوع این اتهاق ،چه فکر و احسووواس داشوووتید؟ این سوووؤال نگاه افراد را از رشایط
برداشته و از آنها می خواهد که قلبشان را بیازمایند .به آنها یادآوری می کند که همیشه قلب
مان با اتهاقات اطراف مان ،رابطه برقرار می کند .هیچ وقت فقط یک قربانی نیسوووتیم ،بلکه
مهرسوووان دامئی هسوووتیم که تهسووویرهایامن سوووبقت گرفته و اعاموان را شوووکل می دهد.
ّ
همچنین احساسات نیرومندی را تجربه می کنیم که رفتارمان را هدایت می کند.
 .3شووام چه واکنش نشووان دادید؟ این سووؤال بعد از سووؤال بام می آید ،چون واکنش قلبی مان
نسبت به رشایط ،رفتارمان را شکل می دهد .وقتی اطالعات حاصل از دو سؤال اول را با هم
ترکیب کنید ،می توانید به مردم کمک کنید تا ارتباط میان تهسووویر و واکنش خود در مورد
رشایط را ببینند .در این زمان ،با این سؤال به مردم کمک می کنید تا باذیرند که تحت فشار
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رشایط ("این تنها کاری بود که می توانستم انجام بدهم!") یا دیگران ("او مرا خیلی عّبانی
کرد!") چنین رفتاری نداشوته اند .تغییر پایدار ،به دیدن این ارتباط وابسوته اسوت .بدون آن،
مردم ،دیگران را مقرص می دانند.
اگر نتوانیم ارتباط میان تهسووویر و واکنش را نشوووان بدهیم ،به شووویطان فرصوووت بزرگی می دهیم .او
دروغهای قابل پذیرش می گوید .شیطان ،مانند با ِغ عدن ،از حقایق نامتام یا تحریف شده ا ستهاده
می کند .دروغهای او قدرت دارد ،چون با یک حقیقت آغاز می شوند .به عنوان منونه ،من منی توانم
ِ
ژیمناسووت اوایک بودم .این یک دروغ
وارد اتاق پُر از افراد غریبه شوووم و آنها را متقاعد کنم که یک
اسوووت ،اما نه یک دروغ قابل پذیرش .به هر حال ،اگر لباس مناسوووب باوشوووم ،کیف چرمی خوب به
وّ وی یاد بگیرم ،احتاممً می توانم غریبه ها را متقاعد کنم که
همراه داشووته باشووم و چند کلمۀ تخّو ّ
تخّص
یک معامر هستم .رفتار و حرفهایم ،دومین دروغ را قابل پذیرش می ساخت .این نوع دروغ،
ّ
دشمن می باشد.
به مثا ِل خود بازگردیم ،درست است که همه چیز طبق رویای جیم پیش نرفته بود .او با رشایط سخت
و افراد د شواری مواجه شده بود .د شمن ،و سایل برای کار دارد .او می تواند جیم را و سو سه کند تا
باور کند که رفتارش تحت تأثیر این ف شارها بوده ا ست .اگر شیطان موفق به انجام این کار شود ،به
راحتی جیم را مت قا عد می ک ند که ن یازی به تغییر ندارد ،بل که مردم و رشایط اطرافش با ید تغییر
کنند.
با این سووؤامت که به ترتیب پرسوویده می شوووند ،سووعی می کنیم که قلعه های محافظت شوود قلب
شووخص را بشووکنیم .می خواهیم بحثهای ترب ۀ شووخّووی و دروغهای مربوط به توجیه عمل را منایان
کنیم و به مردم کمک کنیم که شاید برای اولین بار ببینند که رفتارشان بی شرت ن شاندهند قلب شان
ا ست تا سختی های رشایط شان .اگر مردم ،اینگونه به م سا ل نگاه نکنند ،شاید ت ّمیم بگیرند که
عملکرد متهاوت داشووته باشووند ،اما هنوز در قلبشووان معتقد باشووند که اکرث تغییرات باید در بیرون
اتهاق بیهتد .این تغییر ،موقّتی می باشد ،چون در قلبشان ریشه نینداخته است.
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 .4چرا این کار را انجام دادید؟ می خواسووتید به چه نتیجه ای برسووید؟ اگر سووؤال دوم افکار را
آ شکار می کند ،این سؤال ،انگیزه ها را آ شکار می کند .با بیانِ این سؤال یاد می دهیم که
ِ
خدمت چیزی می باشد .در متی  ،6مسیح از استعار گنج استهاده می کند
قلب همیشه در
تا گرایش پرسوووتش را نشوووان دهد .زندگی انسوووان،یک گنج یاب بزرگ می باشووود.همۀ ما
چیزهای ارزشووومند داریم (پذیرش ،متعلّقات ،موفقیت ،سوووبک زندگی خات ،جالل خدا،
انتقام ،محبت ،اسووتقالل ،سووالمت) .به نوع می خواهیم این چیزها را از رشایط و روابط خود
به د ست آوریم .همی شه رفتارمان ،این انگیزه های قلبی را ن شان می دهد ،یا بُتهای قلبی را
توجه کنید که سوووؤال دوم و چهارم ،رفتار را به افکار و انگیزه های قلبی متّووول می کنند.
(عربانیان )12 : 4
درحال برقراری این ارتباطات ،به جیم کمک می کنید تا بداند که آنچه در قلبش می باشووود ،شوووکل
دهند واکنشش نسبت به رنج و برکت می باشد .جیم به طریقهای بسیاری با برکت در کشمکش می
باشد .او برای یک رشکت پایدار کار می کند .در بدن مسیح با افرادی احاطه شده که واقعاً دوستش
دارند ،افرادی که می تواند با آنها صحبت کند .با اینحال ،به خواسته اش نرسیده و عبوس و ناراضی
اسوووت ،حتی از دسوووت خدا ،عّوووبانی اسوووت .جیم باید چالش خود را رضورتاً به عنوان چالش در
پرسوووتش ببیند .به هر میزان که حیات را در خلقت جسوووتجو کند ،به هامن میزان از خدا ناراضوووی و
ع ّبانی خواهد بود .تغییر ،فقط زمان ایجاد می شود که جیم ،چیزهای را که جایِ خدا را در قلبش
گرفته ،شناسایی کند ،چیزهای که بر قلبش فرمانروایی می کنند ،احساساتش را تحت تأثیر قرار می
دهند و رفتارش را کنرتل می کنند .آگاهی ،اعرتاف و توبۀ او باید از ته دل باشد.
بامخره جیم باید اعرتاف کند که برای جالل خود زندگی کرده ،نه برای جالل خداوند .تغییر پایدار
زمان ایجاد می شوووود که مردم نه تنها از رشارت دنیای خود ،بلکه از زندگی کردن به عنوان دزدان
جالل و تقاضای چیزی که فقط متعلق به خداوند است ،شوکه شوند .نیکویی پایدار چه کار می کند
تا به بت پرستان خودبین کمک کند که همزی ستی م ساوت آمیزی در ازدواج شان دا شته با شند؟
این چه نیکویی پایداری است که شخص افرسده را برمی خیزاند و به حرکت وامی دارد ،درحالیکه به
ریشۀ این افرسدگی رسیدگی منی کند؟
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مشاور فوق العاده ،یک خدای حسود است .او راضی منی شود که بیرون درف پاک شود ،ولی درون
آن بدون تغییر مباند( .متی  )25 : 23همیشووه خدمت شووخص بر اسوواس کتاب مقدس ،به مشووکل
جالل و پرستش اشاره می کند .اساسیرتین سؤال در متام خدمتهای شخص این است" :شام برای
جالل چه کسی زندگی می کنید؟"
 .5نتیجه چه بود؟ این سووؤال نه تنها عواقب را آشووکار می کنند (غالطیان  ،)7: 6بلکه طریق را
که این عواقب ،نتیجۀ مسووتقیم افکار و انگیزه های قلبی می باشووند .دانۀ کاشووته شووده در
قلب ،میوه ای را در زندگی شوووخص منایان می کند .همۀ ما در انکار محّوووول خود مهارت
رس آنها فریاد می زدید!" " او مرا تحت ف شار
داریم"(.اگر اینها بچه های شام بودند ،شامهم ِ
گذاشت!" " منظوری از این حرف نداشتم )".ما باید به مردم کمک کنیم تا مثر زندگی خود
را بیازمایند و ارتباط میان محّول و افکار و انگیزه های قلبی خود را ببینند.
ما می خواهیم توسوووط خدا مورد اسوووتهاده قرار بگیریم تا دو چیز را به مردم بدهیم .اولین چیز ،طرز
فک ِر محّووول می باشوود ،زمانیکه مردم درک کنند که هر روز دانه های را می کارند و از این دانه ها،
میوه ای را برداشت می کنند .دوم ،طرز فک ِر رسمایه گذاری می باشد که تعلیم مسیح را تّدیق می
کند ،اینکه زندگیامن مطابق چیزی می باشووود که گنج خود را بر آن رسمایه گذاری کرده ایم .ما هر
روزه بر روی چیزی رسمایه گذاری می کنیم و با محّو ِل رسمایه گذاری قبلی زندگی می کنیم .هدف
ما این است که مردم محّول شان و عایدی حاصل از رسمایه هایشان را " از آنِ خود بدانند".
در حا ِل کمک به مردم برای توجه به این مسووا ل ،باید به یاد داشووته باشوویم که به طور کلی ،آگاهی
شخّی ،فرایندی را در پی دارد .شاید در یک نشست یا حتی در حضور شام اتهاق نیهتد .تا زمانیکه
مردم می خواهند که بخش از این فرایند با شند ،می توانید کاری کنید که توجه شان به قلب و میوه
هایش جلب شود.
خوب اسوووت که مردم به شوووکل گزارش روزانه به این سوووؤامت پاسوووخ بدهند .من معمومً از مردم می
خواهم که دو یا سه رشایط یا رابطه ای که دامئاً کشمکش ایجاد می کند ،شناسایی کنند .ساا از
آنها می خواهم که در رابطه با این چالشوووها با اسوووتهاده از پنج سوووؤا ِل بام ،به مدت دو یا سوووه ههته
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گزارش تهیه کنند .سووواا این گزارش را از آنها گرفته و می خوانم ،موضووووعات و الگوها را به شوووکل
برجسووته ای مشووخص می کنم .در مالقات بعدی ،این گزارش را به آنها برگردانده و از آنها می خواهم
که در حضور من آنرا بخوانند و پاسخ بدهند .خدا بارها از این روش ساده استهاده کرده تا چشم مردم
را نسبت به چیزی که در قلبشان می باشد ،باز کند.
یکبار با یک مرد بسوویار عّووبانی صووحبت می کردم ،که خودش این عّووبانیت را منی دید .او همۀ
دوسووتان ،خانواده و همکارانش را از خود رانده بود ،با اینحال خودش را به عنوان کسووی می دید که
ناعادمنه رها شده است .هر وقت سعی می کردم در مورد خشمش صحبت کنم ،آزرده و عّبانی می
شوود .بنابراین از او خواسووتم که به مدت سووه ههته ،گزارش از این پنج سووؤال تهیه کند .وقتیکه این
گزارش را برای من آورد ،من زی ِر متام ری شه ها و وقایع مربوط به خ شم ،با ماژیک قرمز خط ک شیدم.
وقتی کارم متام شووود ،این گزارش کامالً قرمز شوووده بود! در مالقات بعدی ،چند دقیقه این گزارش را
خواند و بعد با چشمهای اشک آلود گهت" :مردی که این گزارش را نوشته ،بسیار عّبانی می باشد!"
این پنجر آ گاهی شوووخّوووی ،به درب برای تغییر این مرد ت بد یل شوووود .او می توانسووووت زندگی
خودخواهانه و مت ّوقع خود را ببیند ،که هرگز به مردم اجاز برآوردنِ انتظاراتش را منی داد .متوجه شد
که چطور رفتار ق ضاوت کننده اش ،او را به شخص تبدیل کرده که تحمل کردنش د شوار بود .بعد از
سالها ،برای اولین بار ،زندگی با چشامن کامالً باز را آغاز کرد.
وقتی شوووام این نوع تغییر را تقویت می کنید ،کار یک سوووهیر را انجام می دهید .حضوووور مسووویح را
مجسوووم می کنید ،مسووویح که به افرادی که در تاریکی روحانی هسوووتند ،بینایی می بخشووود .وقتی
ّ
مسوویح ،در طول زندگی بر روی زمین ،کوران را بینا کرد ،به ما این اسووتعاره را برای کار با هر گناهکار
نابینایی داد که با فروتنی نزد او می آیند .دیدن ،آغاز فرایند تغییر اسوووت .آغا ِز غم و اندوه اسوووت ،نه
فقط برای تجربه های که داشوووته ام ،بلکه برای روش های که توسوووط آن ،جال ِل متعلّق به خدا را
دزدیده و می خواسوووتم در مرکز دنیای خود و دیگران باشوووم .این نوع آگاهی ،بُتهای ما را لِه کرده و
بحث ها و دروغ های را که به نهع ما عمل کرده و به مدت طومنی ُبت پرسوووتی ما را مخهی کرده
بودند ،منایان می سازد.
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فرایند رو در رویی با آگاهی دادن به افراد آغاز می شود ،نه فقط ن سبت به رفتارشان ،بلکه ن سبت به
سوویسووتم پرسووتش که آنها را هدایت می کند .این قدم ،یک قدم رضوری می باشوود و نباید با عجله
انجام شود.
.2

اعرتاف

این قدم منطقی بعدی در فرایند رو در رویی می باشووود .اگر مردم در آینۀ کتاب مقدس به خود نگاه
می کردند ،باید گناهان قلب و رفتار خود را که نیاز به اعرتاف داشت ،شناسایی می کردند .جیم باید
روح مستحق بودن را می دید که به او اجازه می داد که بدون احساس گناه از کارش دزدی کند .باید
متوجه می شووود که چطور به زندگی پُربرکت نگاه کرده و چیزی غیر از نیاز ندیده اسوووت .در کنار این
آگاهی های قلبی ،باید بسیاری از واکنش های حاصل از آن را می دید.
م شکل این است که اعرتاف برای گناهکاران دشوار است .همۀ ما راه های برای آزادی خود از بندها
داریم .وقتی نور حقیقت بر ما می تابد ،به طور غریزی انکار کرده ،تاریخ را از نو طراحی کرده ،دلیل
تراشوووی کرده ،متهم کرده ،رسزنش ،دفاع ،بحث و توجیه می کنیم ،یا پنهان می شوووویم .با اینحال
اعرتاف برای فرایند تغییر رضوری اسووووت .این زمان اتهاق می افتد که مردم بامخره چیزی را که در
قلبشووان می باشوود و مسووئولیت کاری را که انجام داده اند ،می پذیرند .بنابراین ،هرگز نباید تّوو ّور
کنیم که مردم نزد خداوند اعرتاف می کنند و نباید اجازه بدهیم که رو در رویی ما ،کار اعرتاف را
برای آنها انجام بدهد .باید از مردم بخواهیم که اعرتافشوووان را با "اماها" و "اگرها" ضوووعیف نکنند.
اعرتاف ،به مردم یادآوری می کند که قلب و زندگیشووان متعلق به خداوند اسووت و پرسووتش نامناسووب
حاصووولِ گناهان رفتار می باشووود .اعرتاف حقیقی از پرسوووتش جاری می شوووود و نتیجۀ آن پرسوووتش
عمیقرت و کاملرت خداست.

ما به عنوان سووهیران مسوویح می خواهیم مردم را به سوووی اعرتاف فروتنانه و مشووخص در نزد خداوند
هدایت کنیم .همچنین باید آنها را تشووویق کنیم که افراد را که تحت تأثیر گناهشووان قرار گرفته اند،
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ِ
پذیرش گناه شان و طلب بخ شش و
شنا سایی کرده و طلب بخ شش کنند .باید آنها را به سوی دعا،
کمک خدا هدایت کنیم.
برای این کار باید به قلب خود نیز رسووویدگی کنیم .چنانکه مشووواهده کردیم ،ما تحت تأثیر گناهان
افرادی قرار می گیریم که به آنها خدمت می کنیم .در جلسات مشاور رسمی تر ،کسیکه خود را دانا
می داند ،فر ِد کنرتلگر و مجادله کننده ،با بی ادبی ،تحقیر و خّوووومت رفتار می کند .بعد از چند
جل سه ،به راحتی می توان انتظا ِر لغو شدنِ جل سات را دا شت! یا شاید برادر یا خواهر در م سیح ،به
طور پیوسوووته خواهان توصووویۀ شوووامسوووت اما هرگز آنها را به کار منی برد ،ولی همچنان در رشایط
اضوطراریِ آسویب شوخص متاس می گیرند .باید باذیریم که خودمان هم گناهکاریم و واکنشوهای ما
همیشه انعکاس از شخّیت مسیح نیست .تا زمانیکه صادق نباشیم و از گناه خود توبه نکنیم ،منی
توانیم کسی را از گناهش دور کنیمت بلکه به شکل زیرکانه ای ،بخش از این چرخه می شویم.
اگر به وسوسه های رایج در خدمت رسیدگی نکنیم (عدالت شخّی ،قضاوت و محکومیت غیر کتاب
مقدس ،تلخی و خشوووم ،ناشوووکیبایی ،عدم مالیمت) ،فرایند اعرتاف را واژگون می کنیم .آیا تابحال
ِ
خاصیت اعرتاف کانب را دارد؟
توجه کرده اید که گناه که در خدمت ،به ض ّد مردم مرتکب می شویم،
تلخی نسوووبت به دیگران ،در واقع اعرتاف مک ّرر گناهان آنها به خودم می باشووود .خشوووم ،وابسوووته به
اعرتاف گناه شان به خدا می با شد ،نارضایتی از کاری که او انجام نداده و خودم را به عنوان قا ضی
در جایگاه او قرار می دهم .غیبت ،اعرتاف گناه آنها به شوووخص دیگر می باشووود .هر یک از اینها می
تواند به شووکل دریف در قلب مان باشوود و خدمت خدا را از طریق ما خراب کند .ما همیشووه به این
حقیقت امید نداریم که خدا مردم را ملزم کرده ،به توبه واداشووته و می بخشوود و به سوووی ارتباط تازه
ای با خود هدایت می کند .گاهی اوقات ما مثل یونا هسوووتیم که بعد از توبۀ مردم نینوا عّوووبانی
شد.

" اما این در نظر یونا بسیار بد آمد و خشمش افروخته شده ،به درگاه خداوند دعا کرده ،گهت " :ای
خداوند ،آیا همین نبود سوووخن من ،آنگاه که هنوز در ومیت خود بودم؟ از همین رو ،شوووتابان به
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ت َرشووویش گریختم .می دانسوووتم تو خدایی هسوووتی ف ّیاض و رحیم و دیرخشوووم ،که محبتت را پایانی
نیست و از فرستادن بال منرصف می شوی .اکنون ای خداوند ،جانم را بستان که مردن برایم بهرت از
زیسنت است".

(یونا )3 – 1 : 4

ا سا ساً ،یونا می گوید" :دقیقاً به همین دلیل منی خوا ستم به نینوا بروم .می دان ستم که تو آنها را
می بخ شی! آنها میقِ بخ شش نی ستندت آنها میق داوری ه ستند! اکنون آنها بدون هیچ آسیبی ترب ه
شووده اند!" ای کاش می توانسووتم بگویم که هرگز چنین احسوواس را نسووبت به مردم نداشووته ام ،اما
اینطور نیسوووت .غالباً افرادی که به خدمت ما نیاز دارند ،افرادی هسوووتند که خدمت به آنها دشووووار
است .در این هنگام ،به راحتی می توان مانع نقشۀ خدا برای هدایت آنها به سوی توبۀ قلبی شد ،به
جای اینکه بخش از این نقشووه باشوویم .وقتی دیگران را به توبه دعوت می کنیم ،باید به گناهانی که
همزمان در قلب خود داریم ،اعرتاف کنیم.
.3

تع ّهد

توجه و اعرتاف ،قسمت "در آوردن" را در فرایند رو در رویی می سازد(به افسسیان 24 -22 :4نگاهی
بیندازید) .تعهد ،قدم اول برای مرحلۀ "انجام"عمل توبه می با شد .شاید سؤامتی که بتوان در اینجا
پرسید ،شامل این سؤامت باشد" :خدا به طور خات در کدام قسمت این شخص را به سوی راه های
اسووواسوووی جدید در زندگی و طرز فکرش فرا می خواند؟ خدا می خواهد که چه متایالتی بر اسووواس
کتاب مقدس ،قلب جیم را در برخورد با روابط کلیسایی و شغلش کنرتل کند؟ خدا به چه طریق های
تازه ای از او دعوت می کند که به دیگران محبت و خدمت کند؟ خدا از جیم می خواهد که چه قدم
های را برای جربان کردن بردارد؟ چه عادات تازه ای را باید در برنامۀ منظم روزانۀ خود به کار ببندد؟
آیا او نسبت به این چیزها متعهد است؟"

سختی دعوت خدا را برای تعهدات محکم در قلب و زندگی کاهش ندهید .تعهدات مردم باید ن سبت
ِ
نت زندگی راحت تر و بهرت .خدا میق پرسوووتش
هدف داشووو ِ
به خدا باشووود ،نه فقط معامالت افقی با

258

آنهاسووت ،حتی اگر رشایطشووان به هامن شووکل باقی مباند .اگر گناه اعرتاف شووده به ضوو ّد خدا می
باشد ،تعهدات نیز باید نسبت به او باشد .اگر شخص برای جالل خود زندگی کرده ،ریشۀ روش تاز
زندگی باید در غیرت برای جالل خدا و تّووومیم گیری برای زندگی به خاطر خدا باشووود .تعهد کتاب
مقدس عمیق تر از شناخت مسا ل است که باعث نابودی من شده و عمیق تر از تالش برای بهبودی
آنها .تعهداتی که می گوید" :برای من چه نهع دارد" ،رضورتاً هامن بُت پرسووتی قدیمی به شووکل تازه
می باشد.
خدا درعهدعتیق و عهدجدید ،این نوع تعهد سووطحی را رد می کند .او منی خواهد به چیزی کمرت از
قلب ما قانع شود( .به اشعیا 20 – 10 : 1ت 13 :29ت و متی  23نگاه بیندازید).
.4

تغییر

ِ
جدید شخص ،به راحتی می توان ت ّ ّور کرد که تغییر ایجاد شده ا ست.
به خاطر ب ّیرت و تعهدات
شاید و سو سه شویم که فرایند رویارویی را ناکامل متوقف کنیم .اما تا زمانیکه تغییری ایجاد ن شده،
ِ
هدف رو در رویی ،تغییر ،نه ب ّیرت یا تعهد شخص می با شد .ب ّیرت و
تغییر اتهاق نیهتاده ا ست!
تعهد ،فقط قدم های به سووووی زندگی در پرسوووتش خدا می باشووود .ما باید به مردم کمک کنیم که
بّووویرت و تعهد را در زندگی خود به کار ببندند .اگر تعهد بر"چه چیزی" مترکز می کند ،تغییر بر
"چگونه" مترکز دارد.
جیم چگونه شکرگزاری خود را نسبت به خدا و دیگران نشان خواهد داد؟ چگونه عادات جدید را وار ِد
برنامۀ منظم روزانه می کند تا فاصووولۀ میان دوسوووتان و خانواد کلیسووووایی خود را از بین بربد؟
تغییر،تعهدات جدید را در رشایط و روابط زندگی روزانه به کار می برد.

اگر می خواهیم که کالم ما ،ابزارهایی برای ایجاد تغییر در رو در رویی باشوووود ،باید هدف داشوووته
باشیم .این چهار قدم ،نقشه ای را فراهم می کنند.
 .1توجه :خدا می خواهد که این شخص چه چیزی را ببیند؟
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 .2اعرتاف :خدا می خواهد که این شخص چه چیزی را باذیرد و اعرتاف کند؟
 .3تعهد :خدا این شخص را به سوی چه روشهای تازه ای فرا می خواند؟
 .4تغییر :این تعهدات جدید چگونه باید در زندگی روزانه به کار بروند؟
چگونه بر اساس کتاب مقدس رو در رو کنیم
ِ
مانند متام جنبه های دیگ ِر خدمت شخص نباید فقط بر ا ساس اهداف کتاب مقدس
رو در رویی نیز
نت
باشوود ،بلکه باید بر اسوواس سووبکهای کتاب مقدس نیز باشوود .باید دامئاً کتاب مقدس را برای یاف ِ
ِ
سبک خدمت که به ما نشان می دهد ،جستجو کنیم .به عنوان منونه ،وقتی پولا اعضای
الهیات و
بدن مسووویح را برای خد مت به ی کدیگر هدا یت می کرد ،گ هت" :حقی قت(محتو یات) را با مح بت
(سوووبک) اعالم کنید ".این دو از اهمیت یکسوووان برخوردارند .حقیقتی که با محبت اعالم نشوووده،
ِ
هدایت
حقیقت نیسوووت ،چون توسوووط برنامه های انسوووانی دیگر منحرف شوووده اسوووت .محبت که با
حقیقت منی باشوود ،محبت نیسووت ،چون از برنامۀ خدا خارج شووده اسووت.وقتی اهداف رو در رویی و
قدم های این فرایند را درک کنیم ،می توانیم بارسوویم که کتاب مقدس چگونه ما را برای رو در رویی
با یکدیگر فرامی خواند.
باید تکرار کنم که ما از رو در رویی به ِ
روش "مجبور کردنِ شوووخص به انجام ندادنِ کاری" ،که در آن
دریافت کننده سکوت کرده و رو در رو کننده ،فهرست خطاها را اعالم می کند ،طرفداری منی کنیم.
در کتاب مقدس ،سوووبک متداول تر رو در رویی ،ارتباط متقابل می باشووود .رو در رو کننده در کنار
شوووخص می ماند ،به او کمک می کند تا ببیند ،داسوووتان های را تعریف می کند و بعد سوووؤامت را
پرسوویده و خواهانِ جواب می باشوود و سوواا واکنش آنها را می طلبد .بیشوورت به صو ِ
وورت مکاوه می
ِ
سبک رو در رویی را در َمثَلهای خود به کار برد(.به لوقا – 36 : 7
باشد .مسیح به شکل مناسب این
50ت  14 – 1 :14نگاهی بیندازید) .او صووحبت کرد ،تا شوواید مردم ببینند ،و با دیدن ،شوواید اعرتاف
کنند ،و با اعرتاف ،شووواید توبه کنند .او با رفتارها ،اعتقادات و اعامل قدرمتند برخورد کرد ،اما روش
رو در رویی او بسیار متهاوت از صحنه های پُرت َ ِنش رو در رویی ما می باشد.
منونۀ دیگری از رو در رویی به صورت رابطۀ متقابل در دوم سمو یل  7 – 1 : 12می باشد.
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"و اما خداوند ناتان را نزد داوود فرستاد .پا نزد وی آمده ،او را گهت" :در شهری دو مرد بودندت یکی
ثرومتند بود و دیگری فقیر .مرد ثرومتند گوسهندان و گاوان بسیار زیاد داشت ،اما فقیر را چیزی نبود
مگر ماده بره ای کوچک که آن را خریده و پرورش داده بود و در کنار او و فرزندانش بزرگ شوووده بود.
بره از طعام او می خورد ،از پیاله اش می نوشووید ،در آغوشووش می خهت و او را همچون دخرتی بود.
روزی مسافری نزد مرد ثرومتند آمد ،اما او را دریغ آمد که از گوسهندان و گاوان خودش یکی را بگیرد
و برای مسوووافری که نزدش آمده بود ،مهیا سوووازد .پا بر آن فقیر را بگرفت و آن را برای مردی که
نزدش آمده بود ،مهیا ساخت ".آنگاه خشم داوود به شدت بر آن مرد افروخته شده ،ناتان را گهت" :به
حیات خداوند قسووم که سووزای مردی که این کار را کرده ،مرگ اسووت .چون چنین کرده و هیچ ترحم
ننموده است ،باید چهار برابر ارزش بره تاوان دهد".
ناتان به داوود گهت" :آن مرد تو هستی!"
ناتان باید با قتل و زنای پادشووواه برخورد می کرد ،اما یکدفعه به حضوووور تخت پادشووواهی نرفت تا
فهرست از اتهامات را بخواند .هدفش این بود که به داوود کمک کند تا عملش را ببیند و او را به توبه
هدایت کند ،بنابراین روش برخور ِد او ،بسیار متهاوت از کاری است که ما غالباً انجام می دهیم .روش
ناتان ،حداقل از چند لحاظ ،قابل توجه است.
 .1به سوووختی این مسوووا ل توجه کنید .ناتان فقط "از نظر روحانی ،هدایت" منی کند .داوود
مرتکب قتل و زنا شده است.
 .2به میزانِ نابینایی روحانی توجه کنید .داوود ،پادشووواه مسوووح شووود خداسوووت ،اما او نه تنها
مرتکب زنا با بتشبع شده و شوهرش را به قتل رسانیده ،بلکه بتشبع را به قرص خود آورده تا با
او زندگی کند .هر چه گناه داوانه تر باشد ،نابینایی پوشانند این گناه،اساسی تر است .به
همین دلیل نباید به اعالم یا بیان اتهامات قانع شوید .شام فقط با گناه شخص برخورد منی
کنید ،بلکه با نابینایی محافظت کننده ای برخورد می کنید که گناه را از نظ ِر شوووخص پنهان
می کند .شخص که برای رو در رو کردنش فراخوانده شده اید ،متایل دارد که خودرسانه کور
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باشووود و کورکورانه خودرس .اگر می خواهد اعرتاف کند و روگرداند ،باید ببیند که مرتکب چه
عمل شده است .ما به سبک از رو در رویی نیاز داریم که در انجام این کار به او کمک کند.
 .3هیچ مدرک وجود ندارد تا ن شان دهد که ناتان با چ شامن برافروخته ،رگهای برآمده ،انگ شت
اتهام و کلامت آتشووین به حضووور تخت پادشوواه رفت"( .داوود ،تو قاتل و زناکار هسووتی!") در
حقیقت ،شاید رفتار صبورانۀ ناتان شام را عّبانی کند.
 .4ناتان در مقابل داوود می ایسووتد و داسووتانی را برایش تعریف می کند ،اسووتعار گسوورتده ای
برای باز کردن چشم دل داوود.
 .5توجه کنید که این داسووتان بر اسوواس موضوووع می باشوود که مربوط به زندگی داوود اسووت (
گوسهند).
اگر توجه کنیم ،می توانیم چیزهای زیادی دربار شوووخص بدانیم که در رو در رویی به ما کمک می
کند .این استعاره ها نباید چشمگیر یا تکاندهنده باشند .گاه اوقات استهاده از یک اصل کوچک در
زندگی شخص برای ن شان دادن یک قاعد کتاب مقدس یا اف شای یک گناه ،مؤثرتر از یک دا ستان
طومنی و چشمگیر می باشد.
این مرد عّووبانی که قبالً در موردش صووحبت کردم ،منی دید که با خانواده اش چه کار می کند .او
ر یا بخش کامایوت ِر یک رشکت بزرگ بود و می خواسوووت هامن واکنش را از خانواده اش دریافت
کند که از کامایوتر دریافت می کرد .مکاوه یا رابطه منی خواسووووت ،بلکه فقط واکنش فوری به
فرمانهای مشخص را می خواست .من از استعار " کلید زدن" استهاده کردم تا او عمل خود را ببیند.
روش زندگی او در خانه ،عاری از محبت فداکارانه و صوووربی بود که خدا از شووووهران و پدران می
خواهد ،اما او این چیزها را منی دید ،چون خانواده اش "منظم" بود .خدا از اسووتعار دکمه اسووتهاده
کرد تا چشامن او را باز کند.

چند ههته بعد از ا ستهاده از این ا ستعاره ،این مرد به من گهت" :می دانی ،تو واقعاً شغلم را در نظرم
خراب کردی! هر بار که پشت کامایوتر می نشینم ،به عمل که نسبت به خانواده ام مرتکب شده ام،
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فکر می کنم و از خداوند کمک می طلبم ".پاسووخ من این بود" :خدا را شووکر!" وقتی شووام از بخش
های از زندگی شخص به عنوان ابزارهای برای کمک به دیدن استهاده می کنید ،این ابزارها تا مدتها
بعد از پایان مکاوه تان ،به این شوووخص کمک می کنند .این کار به مردم کمک می کند تا دامئاً
نسبت به چیزی که خدا نشان می دهد ،متعهد شوند.
 .6در سبک ارتباط متقابل که ناتان برای رو در رویی به کار برد ،مترکز بر روی داستان است ،با
این هدف که داوود را تحریک به دیدنِ چیزی کند که ندیده است.
 .7توجه کنید که این داسووتان جز یات کمی را در بر دارد ،اما کاربرد مشووخص دارد .داسووتان،
ِ
هدف ما نی ستت بلکه دا ستان و سیله ای برای ر سیدن به هدف می با شد .باید نکات کافی
داشته باشد تا از میان میه های نابینایی عبور کرده و قلب شخص را منایان سازد.
 .8این دا ستان ،به هدفش می رسد و نتیجۀ آن واکنش قلبی می با شد" :خ شم داوود به ش ّدت
افروخته شد" (آیۀ .)5
 .9توجه کنید که بعد از پایان داسووتان ،داوود اولین کسووی اسووت که صووحبت می کند .او نکتۀ
مورد نظر این داسوووتان را درک کرده و می گوید" :سوووزای مردی که این کار را کرده ،مرگ
اسووت!" (آیۀ .)5این داسووتان ،داوود را با خودش رو در رو می کند ،حتی پیش از آنکه متوجۀ
کاربرد آن در زندگی خود شود.
 .10ناتان در پیِ رو در رویی شخص داوود ،این دا ستان را به طور خات برای گنا ِه زنا و قتل او به
کار برد( .آیات )12 – 7
 .11ساا ،داوود به وضوح اعرتاف کرد که عاری از بهانه تراشی یا مقرص دانسنت دیگران است( .
آیۀ )13

 .12ناتان با مطمنئ کردن داوود از بخ شش خدا و عواقب گناهش ،خامته می دهد ( .آیات – 13
.)14
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خدمت حکیامنۀ این نبی ،الگوی فوق العاده ای برای رو در رویی بر ا ساس کتاب مقدس می با شد.
اناجیل نیز این الگو را در خدمت مسیح ،به ما نشان می دهند .چون عیسی می خواهد که چشامن
مردم را باز کند و آنها را به توبه سوووق دهد ،رو در رویی یک ارتباط متقابل اسووت .او داسووتان های را
می گوید ،سووؤامت را پرسوویده و پاسووخ می دهد ،افکار شووخص را هدایت می کند ،وار ِد مکاوه می
شووود ،اسووتعاره های تخیّلی به کار می برد و منتظ ِر واکنشووهای حاصوول از رویارویی با خود می شووود،
همۀ اینها با هدف بّیرت شخّی و توبۀ قلبی می باشد.
این قاعده باید در اعالم حقیقت با برقراری رابطۀ متقابل آغاز شود .از جمله:
ارتباط دو طرفه :شخص رو در رو شونده باید برای صحبت کردن دعوت شود .این تنها راه است که
می فهمیم که او مسووووألۀ مورد نظر را درک کرده و چیزی را که نیاز به پذیرش و اعرتاف دارد ،قبول
کرده و به راههای جدید زندگی متعهد شده است.
ا ستفاده از ا ستعاره :یک ا ستعاره ،مو ضوع آشنایی برای ارتباط با م سا ل ناآشنا می با شد .خدا از
نت او به ما کمک کند .استعاراتی همچون
استعارات گسرتده ای استهاده می کند تا در دیدن و شناخ ِ
صووخره ،قلعه ،خورشووید ،سووار ،درب و نور به ما یاد می دهند که خدا محکم ،باث ُبات ،جنبش ناپذیر،
تغییرناپذیر است ،کسیکه می توانیم به او تکیه کنیم.
ما در رو در رویی می خواهیم مسوووا ل را در زندگی شوووخص پیدا کنیم که حقایق را نشوووان داده و
گناهان را منایان سازند .باید بارسیم" :من دربار پیش زمینۀ این شخص ،شغل ،عالیق و تجربیات او
چه می دانم که می تواند استعاراتی را برای من فراهم کند؟" شاید این استعاره یک تشبیه باشد("تو
دوباره این دکمه را زدی!") یا یک داسوووتان گسووورتده ("ملکوت خدا مانند مردی اسوووت که دانه می
کارد.)"...

بیانیه های رو در رویی با خود :در اینجا شووخص را تشووویق می کنید که مثالهای شووام را با زندگی
خود مرتبط کند .شووام این ارتباطات را برقرار نکنید! قلب او باید ،بدون فشووار ،آنچه را که خدا نشووان
می دهد ،باذیرد و آماد اعرتاف باشد و از گناه روگرداند.
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خالصه :در اینجا متام مطالب را که خدا به این شخص یاد می دهد ،خالصه کرده و از او می خواهید
که با تعهد قلبی پا سخ دهد .مطمنئ شوید که م سا ل ،وا ضح و آ شکار می با شند و فرض نکنید که
شخص موافقت کرده ا ست .قواعد کلّی کتاب مقدس را به صورت کامالً عملی برای او بیان کنید ،تا
نه تنها با الزام واضح و روشن ،بلکه با دعوت مشخص ،از نزدتان برود.
رو در رویی همیشوووه باید با ارتباط متقابل آغاز شوووود ،اما زمان فرا می رسووود که برای خدمت به یک
شوووخص لجباز ،رسکش و مغرور فراخوانده می شووووید .این شوووخص در رو در رویی متقابل که "بده و
بِستان" می باشد ،رشکت منی کند ،بنابراین باید اراد خدا را بشنود و برای پاسخگویی ترغیب شود.
این سبک از رو در رویی ،اعالم ،اکرث اوقات با رو در رویی همراه می شود ،اما باید فقط برای افرادی
به کار برود که مایل به آزمودنِ خود بر ا ساس ارتباط متقابل که مزمۀ رو در رویی می با شد ،نی ستند.
این برای گردنکشان و سختدمن می باشد .همیشه باید با ارتباط متقابل آغاز کنیم (مداخلۀ شخص
در آزمودن قلب خود) و فقط زمان به رساغ اعالم می رویم ("از این رو خداوند می گوید توبه کن") که
شخص حارض به گوش دادن و توجه کردن نباشد( .به متی 20 – 15 : 18ت 39 – 13 : 23ت عاموس
 6نگاه بیندازید).
این فیو شوویرین اسووت که با افراد احاطه شووویم که آنقدر ما را دوسووت دارند که با ما رو در رو می
شووووند ،افراد که به ما اجازه منی دهند که گمشوووده ،نابینا ،گیج ،رسکش ،رسگردان و گمراه مبانیم.
این نشانۀ وفاداری خدا به عهدش می باشد که افراد را به کمک ما می فرستد تا ببینیم و توبه کنیم.
اکرث اوقات نابینایی روحانی ما را در آگاهی روزانۀ در حال رشوود و الزام پیش رونده شووها می دهد .از
شووامسووان ،همسووایگان و دوسووتان
شوووهران و زنان ،برادران و خواهران ،پدران و مادران ،مشووایخ و
ّ
اسوووتهاده می کند تا کار ملکوتش را انجام دهند .ما را در هر جاییکه هسوووتیم ،فرامی خواند تا به
یکدیگر در دیدن کمک کنیم و زندگی در ایامن را پیروی کنیم.

متأ سهانه آنقدر م شغولیم که منی توانیم نیاز اطراف مان را ببینیم .وح شتناک ا ست که عمل خطا را
می بینیم ،ا ما حقی قت را کوچک و آراسووو ته می کنیم ،چون توبیخ مح بت آمیز و فروت نا نه ،فراتر از
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مرزهای زندگی امن و روابط سووطحی ما عمل می کند .این واکنشووها ،مثر محبت به خود می باشوود
که جایگزینِ محبت به خدا شوووده اسوووت .خدمت اعالم حقیقت با محبت ،فروتنی ،بر اسووواس کتاب
مقدس ،همیشه با آزمودن قلب خودمان آغاز می شود.
ما فراخوانده شووووده ایم تا در مهمرتین فعالیت جهان هسوووتی رشکت کنیم .خدا ،افراد رسکش و
خودبین را به افرادی تبدیل می کند که به دنبال ق ّدوسوویت برای جالل خدا می باشووند ،حتی وقتی
در این دنیای سقوط کرده رنج می ک شند .برای رسیدن به این جایگاه ،ما را فراخوانده تا گناهکاران
مجسم کنیم.
را به توبه دعوت کرده ،کار و حضور او را
ّ

محبت کنید
بشناسید
اعالم کنید
انجام بدهید
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۱۳
تنظیم برنامه و تعیین مسئولیت
فقط هجده سال داشتم که از همرسم خواستگاری کردم .واقعاً عاشق او بودم ،اما هنوز منی دانستم
که چطور او را محبت کنم .ما مسوویحیان متعهد بودیم و می خواسووتیم به روش خدا ازدواج کنیم ،اما
حکمت و بلوغ ندا شتیم .نیاز دا شتیم که یک نهر قواعد کتاب مقدس را در واقعیت رابطۀ خات ما به
کار بربد .خوشووبختانه ،دربار مسووا ل که خدا در مورد ازدواج می گوید و بکارگیری آنها در زندگی با
یکدیگر ،مشورتهای زیادی دریافت کردیم .اکنون ،بیش از سی سال است که هر روز مطالب بیشرتی
در مورد بکارگیری حقیقت خدا در زندگیامن یاد می گیریم.
تغییر ،همیشووووه خواهان درک عمیقرت از مسووووا ل مربوط به خدا و بکارگیری دقیقرت این حقایق در
زندگیامن می باشووود .به خاطر اینکه تغییر یک فرایند مادام العمر می باشووود ،تا وقتیکه به حضوووور
خداوند نرفته ایم ،متام منی شود .بنابراین ،وقتی مردم را به سوی تغییر تشویق می کنیم ،اولویت ما،
رسووویدگی به نیازهای این لحظه نیسوووتت بلکه پاسوووخ به دعوت خدا به "مق ّدس باشوووید ،زیرا که من
قدوسووم( ".مویان  )44 : 11می باشوود .وقتی مردم را دعوت به انجام کاری می کنیم که خدا از آنها
می خواهد ،باید این مقّد نهایی را م ّدنظر داشته باشیم.
پا از سی سال ،هنوز در حال یادگیری مههوم محبت کردن به لو ال" ،آن گونه که م سیح کلی سا را
محبت کرد" می باشوووم ( افسوووسووویان  .)25 : 5هنوز در حال یادگیری قرار دادنِ داسوووتان خود در
داستان بزرگرت نجات هستیم .هنوز از لو ال طلب بخشش می کنم و هنوز سو تهاهامت داریم .هنوز
ن یاز به توبیخ داریم و هنوز از پاسوووخگو بودن بهره می بریم .هنوز به ی کدیگر ک مک می کنیم که
نابینایی روحانی را در قسمت های که از حریم خدا خارج شده ایم ،شناسایی کنیم.
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همزمان ،حکیمرت شده و زندگی زناشویی مان راحت تر شده است .با اعتامد زندگی می کنیم که در
سالهای اولیه نداشتیم .حقیقی بودن کالم و وفاداری خداوندمان را تجربه کرده ایم .بارها شاهد بوده
ایم که در ضعیهرتین لحظات زندگیامن ،فیو او کافیست.یاد گرفته ایم که زندگی برای جالل او ،به
خی ّریت ماست .یکی یکی بُتهای خود و تأثیرات آنها را بر رابطه مان شناسایی کرده ایم .با اینحال ،با
نت مقّوود نهایی،
وجود متام این تغییرات ،هنوز در حال تغییر هسووتیم! یاد گرفته ایم که در نظر گرف ِ
حل برای مشکالت امروز است.
تنها راه ّ
اغلب اوقات ،این قاعده را در خدمت شخص خواهید دید .به ندرت با م شکل ا صلی شخص برخورد
حل های" که مربوط به نیاز
می کنیدت بیشرت با میه های از سختی مواجه می شوید که به وسیلۀ "راه ّ
کنونی شوووخص می باشووود ،به وجود آمده ،اما هدف نهایی خدا را م ّدنظر قرار نداده اسوووت .وقتی با
مشوووکل ،یأس یا بحران مواجه می شووووید ،به راحتی می توانید اسووویر مشوووکل شووووید که پیش روی
شامست .وقتیکه در حال خاموش کردنِ آتش هستید ،به سختی می توانید متعهد به اهداف طومنی
مدت شووووید .به همین دلیل ،نه تنها به حکمت عملی کاربرد خات نیاز داریم ،بلکه به کسوووی نیاز
داریم که با وفاداری ،مقّد نهایی را به ما یادآوری کند.
پولا ،قاعد "م ّدنظر قرار دادنِ اهداف طومنی مدت" را در دوم قرنتیان  3 – 1 : 11نشان می دهد.
" امیدوارم اندک حامقت را در من تحمل کنید ،و چنین نیز کرده اید! من غیرت خدایی نسوووبت به
شام دارم ،زیرا شام را به یک شوهر ،یعنی م سیح ،نامزد ساختم ،تا همچون باکره ای پاکدامن به او
تقدیم تان کنم .اما بیم دارم هامن گونه که حوا فریب حیلۀ مار را خورد ،فکر شووام نیز از رسسوواردگی
صادقانه و خالص که به مسیح دارید ،منحرف شود".
پولا ،زندگی مسوویحی را از نظر آخرت شووناسووی درک می کند .به این معنا که امروز ،آمادگی برای
فردا ست ،و فردا ،آمادگی برای چیزی که در حا ِل آمدن ا ست .پولا می گوید" :می دانم که در مورد
شوووام مر ّدد بوده ام ،اما باید دلیل آنرا درک کنید .می ترسوووم که شوووام هویت خود را فراموش کرده و
فراموش کنید که به چه ک سی سارده شده اید ".از نظر پولا ،تنها راه زندگی شای سته ،درک نامزد
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بودنِ ما می باشوود .ما نامزد مسوویح شووده ایم و زندگی کنونی ما آمادگی برای جشوون عروسووی بزرگی
است که در پیش روست.
همۀ سووختیها ،رنجها ،یأسووها و برکات کنونی ،آمادگی برای جشوون عروسووی آینده اسووت .تجربه های
امروز ما ،انعکاس از بی توجهی یا عدم وفاداری خدا نی ست ،بلکه ن شاندهند محبت ا ست که ح سد
می ورزد .او قلبهای رسگردان و افکار احمقانه و اعتامد به شوووور و شووووق خود ،بیش از قواعد کالم را
آشوووکار می کند .از ما می خواهد که جالل خود را برای منایاندن جالل او رها کنیم و به ما می گوید
که بُتهایی که پیروی می کنیم ،هرگز ما را راضوووی نخواهند کرد .در برابر وسووووسوووه به ما حکمت می
بخشود و نسوبت به دشومن که در کمین اسوت ،هوشویارمان می سوازد .به ما تعلیم می دهد که برای
گنج های زندگی کنیم که بید و زنگ به آنها آسیبی منی رسانند و دزدان نَقَب منی زنند و رسقت منی
کنند .به ما تعلیم می دهد که زندگی بر اسووواس تشوووخیص هویت مان به عنوان فرزندان او ،به چه
معناست .به ما تعلیم می دهد که زندگی باز ،قابل دسرتس و فروتن داشته باشیم.
کل زندگی شووام ،مشوواور پیش از ازدواج اسووت! شووام به داماد تعلّق دارید که نامش
به عبارت دیگرّ ،
عامنو یل می باشد و خدا شام را برای آن جشن عروسی آماده می کند که برای آن خلق شده و نجات
یافته اید .مسوووا ل که امروز با آنها مواجه می شووووید ،آمادگی پیش از ازدواج اسوووت ،زندگی در زمان
حال ،با در نظر داشنت آینده.
در مقابل ،گناه در همۀ ما ،متایل نسوووبت به "اکنون گرایی" ایجاد می کند ،یعنی ما سووووه چیز را
فراموش می کنیم :هویت مان (نامز ِد مسوویح)ت کاری که او اکنون انجام می دهد(آماده کردن ما برای
جشن عروسی نهایی)ت و کاری که باید انجام بدهیم(نسبت به او امین باشیم) .وقتی بر خواسته های
حل مشوووکالت مان منی شوووویم و مشوووکالت بیشووورتی را ایجاد می
کنونی مترکز می کنیم ،موفق به ّ
کنیم .یک عامل م شرتک در اف رسدگی ،اکنون گراییِ خودبین می با شد .اغلب اوقات ،خ شم تو سط
یک اکنون گراییِ معتقد به عدالت خود ،تقویت می شوووود .ترس و نگرانی ،با وسوووواس به اینجا و
اکنون ،تقویت می شود .بلوغ و پشتکار ،با طرز فکر "زمان حال" تضعیف می شود.
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تعلیم چگونگی برطرف کردنِ م شکالت زمان حال با در نظر دا شنت آینده ،یکی از مهمرتین کارهایی
ِ
اسووت که می توانیم انجام بدهیم ،چون این کاری نیسووت که ما گناهکاران بتوانیم به خوبی از عهده
اش برآییم .متایل داریم که کوته بین و خودبین باشووویم .فراموش می کنیم که هدف اولیۀ خدا تغیی ِر
رشایط و روابط برای خوشووو حالی ما نیسووووت ،بلکه از طریق رشایط و روابط ،ما را تغییر می دهد تا
مق ّدس شویم .ما به افراد نیاز داریم که آنقدر خدا و ما را دوست دارند که در کنارمان قرار می گیرند و
به ما کمک می کنند تا به نزدیک بینی روحانی خود رسیدگی کنیم.
این یکی از دمیل است که کتاب مقدس ،طالق را به عنوان راه حل برای مشکالت ازدواج منی داند،
اگرچه می تواند یکی از نتایج آن باشد .شاید زنایی توبه نشده ،براساس کتاب مقدس ،فضایی برای
رهایی از عهد ازدواج فراهم کند ،اما طالق ،مشوووکالت حاصووول از این مسوووا ل را برطرف منی کند.
طالق ،روابط ،رشایط و م کان را تغییر می د هد ،ا ما ق لب را تغییر منی د هد .افراد که از طالق به
عنوان راه حل ا ستهاده می کنند ،غالباً هامن م شکالت را در روابط بعدی تکرار می کنند ،چون تنها
چیزی که باید تغییر می کرد ،بی تغییر مانده اسووت :خودشووان! آنها با اکنون گرایی خود کور شووده
اند .اما اگر اکنون ازدواج خود را به عنوان زمین مترینی برای ازدواج بعدی ببینند ،آزمای شات که خدا
نت آینده برطرف
رس راه شان قرار می دهد ،معنادار می شوند .وقتی مشکالت ازدواج را با در نظر گرف ِ
ِ
می کنید ،با جدایی از هم رستان به این م شکل رسیدگی نخواهید کرد .بلکه درمی یابید که خدا چه
تغییر در شام ایجاد می کند تا با هم رستان زندگی بهرت دا شته با شید .پا سخ اکنونِ شام با در نظر
نت آینده خواهد بود.
گرف ِ
تسلیم زود هنگام
ِ
اکرثا ً با این فکر وسوسه می شویم که تغییر ایجاد شده ،درحالیکه واقعاً تغییر ایجاد ن شده ا ست .ما
رشد در شناخت و بّیرت را با تغییر خالص در زندگی اشتباه می گیریم .اما بّیرت ،تغییر نیست و
شناخت نباید با حکمت عملی ،فعال و کتاب مقدس اشتباه گرفته شود .در طول چهارده سال تعلیم
در دانشکد مذهبی ،دانشجویان بسیار درخشان و از نظر الهیاتی بسیار هوشیاری را دیده ام که به
شوووکل باورنکردنی در زندگی روزانۀ خود نابالغ بوده اند .غالباً شوووکاف عظیم میان الهیات اعرتاف و
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عملی آنها وجود داشووت .دانشووجویانی که می توانسووتند سوولطنت و فرمانروایی خدا را تهسوویر کنند،
تحت ت سل ِّط نگرانی بودند .دان شجویانی که می توان ستند جالل خدا را ته سیر کنند ،به خاطر هوای
ِ
نها خود بر بحث و گهتگوی کالس حکمرانی می کردند .با دانشوووجویانی مشووواوره کرده ام که می
توانسووتند تعلیم کتاب مقدس را در رابطه با ق ّدوسوویت پیمووونده توضوویح بدهند ،در حالیکه دنیای
مخهی شهوت و گناه جن سی را تقویت می کردند .مردان ب سیاری را دیده ام که ماه ها برای خدمت،
از خانه دور بودند ولی یاد نگرفته بودند که چطور به مردم محبت کنند .دانشجویانی که می توانستند
تعلیم کتاب مقدس را در مورد فیو خدا توضیح بدهند ،ولی خودشان افرادی خشن و رشیعتگراهای
داوری کننده بودند.
به طور خال صه ،نباید ب ّیرت و تغییر را با هم ا شتباه بگیریم .ب ّیرت ،یک آغاز ا ست ،بخش از یک
کل نیسوووت .می خواهیم مردم ببینند ،بدانند و درک کنند ،اما می خواهیم که آنها این
کل ،اما یک ّ
ّ
بّووویرت را در زندگی روزانۀ خود نیز به کار بربند .خدا چشوووامن ما را باز می کند تا با دیدنِ او ،در
رابطۀ نزدیکرت از او پیروی کنیم .به این معنا که خدمت شخص نباید خیلی زود متام شود .اگر هدف
خدا ،ق ّدوسیت می باشد ،باید از طریق فرایند تغییر ،به دیگران کمک کنیم.
برای عد زیادی ،دیدنِ اشتباهات ،راحت تر از تغیی ِر آنهاست .شاید اعرتاف کنم که قلب خودخواه و
بت پر ست دارم ،و میو آنرا در رابطه با هم رسم ببینم .اما خیلی سخت ا ست که با و ضوح و خالقانه
فکر کنم که چطور توبه کرده و واقعاً او را به طریق های خات محبت کنم .شوواید موضوووعات اصوولی
کتاب مقدس را درک کنم ،اما ندانم که چگونه از آنها در رشایط و روابط خات ا ستهاده کنم .همۀ ما
نیاز به افرادی داریم که درحین بکارگیری کالم خدا در زندگیامن ،در کنار ما بایستند.
عنارص مورد نیاز برای پیشربد تغییر
آیا تابحال شده که بینش شخص ،شام را به سوی تغییر پایدار هدایت نکند؟ آیا الهیاتی که آموخته
اید ،همیشه تأثیر عملی بر شام داشته است؟ آیا تابحال شده که به چیزی متعهد شوید و بعد به نوع،
در م سیر آشهتۀ زندگی گم شوید؟ آیا تابحال متوجه شده اید که باید تغییرات خات ایجاد شود ،اما
منی دان ستید که چگونه این تغییرات را ایجاد کنید؟ آیا تابحال در میان ف شارها ،آزمای شات یا رنجها،
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هویت خود را در مسوویح گم کرده اید؟ آیا تابحال از کسوویکه شووام را پاسووخگو نگاه داشووته ،بهره برده
اید؟
جنبۀ نهایی الگوی ما ،یاد می دهد که چگونه حقایق آموخته شده ،بینشهای شخّی کسب شده و
تعهدات داده شووووده را در زندگی روزانۀ خود به کار بربیم .در اینجا به مردم تعلیم می دهیم که به
شکاف میان الهیات اعرتافی و عملی خود راضی نشوند .آنها را هدایت می کنیم که با هویت خود به
حق و حقوق و امتیوازات انجیول را مطوالبوه کننود .مردم را در
عنوان فرز ندان خدا ز ندگی کردهّ ،
تّمیامت ،اعامل ،روابط و مهارتهای مسیح محور ،زندگی بر اساس کتاب مقدس ،پرورش می دهیم.
فرصوووت فوق العاده ای داریم تا نه تنها به مردم تعلیم بدهیم که چگونه مشوووکالت خود را بر اسووواس
کتاب مقدس برطرف کنند ،بلکه تغییرات طومن مدتی را در زندگی خود ایجاد کنند.
نت قلب ،یک امر حیاتی می باشد .افرادی که مسیح را با ایامن و
در اینجا ،مثل همیشه ،در نظر داش ِ
به صوووورت عملی پیروی می کنند ،به شوووکل فزاینده ای قلب خود را منایان می سوووازند .اگر خود را
شک دارند یا بر ا ساس کتاب مقدس فکر
بیازمایند ،متوجه می شوند که در کدام ق سمت ،متایل به
ّ
منی کنند .متوجه می شوند که در کدام قسمت ها وسوسه می شوند که به دنبال جایگزینی خدا با
چیزهای دیگر باشند و برای جالل خود زندگی کنند .درمی یابند که آیا آمادگی دریافت امید و کمک
در م سیح را دارند یا ترجیح می دهند که ت سلیم الگوهای کهار شخ ّی شده و بهانه ترا شی کنند،
دیگران را مقرص و بدانند و تاریخچۀ خود را از نو بنویسووند .وقتی قلب آشووکار می شووود ،مردم یاد می
گیرند که چگونه می توانند یک زندگی "تغییر یافته و درحا ِل تغییر" داشته باشند.
برای کمک در این قسمتها ،به دنبال چهار هدف باشید:
 .1برنامۀ خدمت شخّی خود را داشته باشید .این مسأله ،هدف و مقّدی را فراهم می کند.
 .2مسئولیت را مشخص کنید .در حال بکارگیری حقیقت در زندگی ،همیشه این مشکل ایجاد
می شود که چه کسی مسئو ِل چه کاری می باشد.
 .3هویت در مسووویح را قابل درک کنید .تغییر ،فرایند دشوووواری اسوووت و باید منابع مردم را به
عنوان فرزندان خدا ،به آنها یادآوری کنیم.
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 .4پاسخگویی را فراهم کنید .تغییر نیاز به صرب و پشتکار دارد ،پا همۀ ما به تشویق ،بّیرت
و هشداری نیاز داریم که یک سیستم نظارت ،آنرا فراهم می کند.
در این بخش ،به دو هدف اول نگاه می اندازیم.
بدانید که به کجا می روید
اگر در یک جای جدید رانندگی کرده و گم می شوووید ،منی خواهید که توسووط شووخص که تازه وارد
این جامعت شده و این منطقه را منی شناسد ،هدایت شوید .همچنین از شخص که آشنایی خیلی
زیادی با این منطقه دارد و جز یات مورد نیاز برای یافنت راه را به شام منی دهد ،هدایت منی طلبید.
درحالیکه به مردم کمک می کنیم تا یک دور تغییر را در زندگی خود ترسووویم کنند ،باید از دامهای
مشووابه جلوگیری کنیم .باید به یاد بیاوریم که اگر خودمان منی دانیم که به کجا می رویم ،غیرممکن
ا ست که بتوانیم یک نهر را به سوی تغییر هدایت کنیم و شاید آنچه برای ما وا ضح و م شخص ا ست،
برای دیگری واضح و مشخص نباشد.

هدف :1
برنامۀ خدمت شخصی خود را داشته باشید.
این مو ضوع در خدمت شخ ّی غیررسمی به انداز رشایط م شاور رسمی اهمیت دارد .یک برنامه،
نق شه ای برای رسیدن به یک هدف می با شد ،نق شه ای که مق ّد(تغییراتی که باید ایجاد شود) و
چگونگی د ستیابی به آن( چگونه؟ کجا؟ چه زمان؟ با چه ک سی؟) را به ما ن شان می دهد .هدف ما،
حل مشکل در آن لحظه می باشد .باید بدانیم که خدا این شخص را به
چیزی بیش از تقبیح گناه یا ّ
سوی چه تغییر خات در این رشایط فرامی خواند.
َهری باید در رابطه با شوووغل که هشوووتاد سووواعت در ههته او را از خانواده دور می کند و درنتیجه
ازدواجش را تهدید می کند ،چه کار کند؟ ُجرج چگونه به ا سارت خود در متا شای ت ّاویر م ستهجن
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رسیدگی کند؟ آنیتا چگونه به خاطر آزاری که از پدرش دیده ،با او رو در رو شود؟ چگونه می تواند یاد
بگیرد که پدرش را ببخ شد؟ باب در رابطه با این طرز فکری که عمیقاً در او نهون کرده و او را به سوی
افرسدگی خودکشی کننده سوق می دهد ،چه کار کند؟ ف َرن چگونه یاد می گیرد که به عنوان فرزند
خدا زندگی کند ،به جای اینکه یک " شوووکسووووت خورده و بازنده" باشوووود؟ بیل و ُدروتی باید برای
محافظت از پرسووو رسکش خود چه کار کنند؟ ا َندی چگونه می تواند اعتامدی را که در ازدواجش از
بین برده ،احیا کند؟ لیسوا چگونه می تواند این ترس فلج کننده را شوکسوت بدهد؟ دیک چگونه می
تواند با انجیل زندگی کند و بعد از یک جراحت فلج کننده ،امیدوار با شد؟ محبت ،رهربی و ِ
والد سه
کودک نوپای نیازمند بودن ،برای استهان به چه صورت خواهد بود؟
خدمت شووخّووی بر اسوواس کتاب مقدس ،نیاز به پاسووخگویی به چنین سووؤامتی دارد .باید قواعد،
دیدگاهها ،فرمانها و موضوعات داستان عظیم نجات خدا را در واقعیات زندگی شخّی به کار بربیم.
منی توانیم مردم را به حال خود رها کنیم یا از دور آنها را نّووویحت کنیم .اکرث اوقات ،چنین خدمت
ب سیار ضعیف می با شد .متوجه نی ستیم که غالباً مردم ،به سختی می توانند حقایق کتاب مقدس را
در زندگی شووخّووی خود ،به تنهایی به کار بربند .باید برای خدمت در این مرحله ،بر اسوواس کتاب
مقدس هدایت شویم (برنامه) .در غیر اینّورت ،این مسا ل ،مشاور ما را تضعیف می کنند:
 تعّب شخّی
 جهالت
 الهیات ضعیف
 درک نادرست کتاب مقدس
 کاربرد نادرست کتاب مقدس
 ترس از انسان
 طرز فکر احساسی
 فشار آنی
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خدا ما را برگزیده تا سهیرانی در زندگی این شخص با شیم! روح القدس به قلب این شخص حیات و
به کالم ما قدرت می بخشووود .نجات دهنده از طریق ما ،دیگران را تغییر داده و محبت می کند .کا ِر
نت قدوسووویت
ما مهمرت از این نیسوووت یا نتیجه ای پایدارتر از این نخواهد داشوووت .با در نظر داشووو ِ
خواندگی خود ،نباید بدون آمادگی صحبت کنیم .باید سؤامتی را بارسیم که به ما کمک می کنند تا
به وضوح دربار چگونگی اجرای اهداف خدا برای تغییر در این شخص فکر کنیم .در اینجا سه سؤال
برای تنظیم برنامه مطرح شده است.
کتاب مقدس در مورد اطالعاتی که جمع آوری شووده ،چه می گوید؟ فقط به معنای بیانِ این سووؤال
نیسوووت" :من در کجا می توانم آیه ای در مورد ....پیدا کنم؟" بلکه می خواهیم مسوووا ل را از دیدگاه
موضووووعات عظیم کتاب مقدس بررسوووی کنیم تا بدانیم که چگونه یک جهان بینی مشوووخص کتاب
مقد سی ،واکنش ما را ن سبت به م سا ل زندگی شخص شکل می دهد .می پرسیم" :خدا چه تعلیم،
وعده ،فرمان ،هشووودار ،تشوووویق و کاری انجام داده که به این رشایط اشووواره می کند؟" این امر ،از
خدمت ما در برابر تعّب شخّی ،طرز تهکر غیر کتاب مقدسی و واکنش فوری نسبت به بحران که
می تواند مشکل ساز شود ،محافظت می کند.
ساری کردنِ این فرایند ،نیازمند فروتنی از جانب ما ست .یکی از آسیب زننده ترین خطاهایی که در
خدمت مرتکب می شویم ،ت ّ ّور این ا ست که از نظر روحانی و الهیاتی به مق ّد "رسیده ایم" .هیچ
کا کامالً عظمت و عملی بودنِ کتاب مقدس را درک نکرده اسووووت .هیچ کا ،کامالً جهان بینی
م سیحی بی نقص ندارد یا بر متام کاربردها و ا ستنباطهای انجیل ت سلط ندارد .همه ،افرادی در یک
ِ
هدایت
فرایند هسوووتیم ،خوانده شووووده ایم تا در طول یک فرایند به دیگران خدمت کنیم .درحا ِل
دیگران به تشوووخیص نابیناییشوووان ،باید به نابینایی خود اعرتاف کنیم .همۀ ما به انداز روز اول که
ایامن آوردیم ،به روح القدس به عنوان معلم خود نیاز داریم .ک شهیات غنی و قدرمتند کتاب مقدس،
منتظر همۀ ماست ،حتی کشهیات جدیدی در میان عبارات آشنا و قدیمی.
زمانِ خدمت ،فرصت برای ن ش سنت نزد پاهای خداوند ا ست تا مطالب عمیقرت و جدیدتر یاد بگیریم.
نیاز افرادی که به آنها خدمت می کنیم ،ما را به عمقهای کتاب مقدس می برد تا گنجهای جدیدی را
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کشف کنیم .باید برای فرصت های دیگر شکرگزار باشیم تا از ابزارهای که خدا به ما داده با احتیاط،
مهارت و تأثیرگذاری بیشرتی استهاده کنیم .نباید فرض کنیم که به مقّد رسیده ایم!
اهداف خدا برای تغییر در این شووخص ،در این رشایط چیسووت؟ این سووؤال در خواندگی خدا به "در
آوردن" و " پوشیدن" (افسسیان  ،)24 – 22 : 4در مسا ل مشخص در افکار ،انگیزه ها و رفتار شخص
کاربرد دارد .خدا می خواهد که این شوووخص چه فکری ،اشوووتیاقی داشوووته باشووود و چه کاری انجام
بدهد؟ پاسخ این سؤامت ،مقّد ما را مشخص می کند .در این لحظه باید بدانیم که همیشه برنامۀ
ما با برنامۀ خداوند یکی نی ست .به عنوان منونه ،شاید خواستۀ من متهاوت از خواستۀ خدا برای این
شخص کودک آزاری با شد که به او کمک می کنم .شاید خوا ستۀ من متهاوت از خوا ستۀ خدا برای
این شخص باشد که بسیار خودبین و نسبت به دنیا تلخ است .شاید خواستۀ من متهاوت از خواستۀ
رس من خالی می کند .شاید یک یونا ه ستم
خدا برای این شخص ع ّبانی با شد که خ شمش را ِ
که از رحمت خدا به اهل نینوایی که در دنیای امروز برای خدمت به آنها فرا خوانده شووووده ام ،می
نت برنامۀ خدا با برنامۀ خودم می شوووود .منی توانم بدون
رنجم .بیانِ این سوووؤال مانع از اشوووتباه گرف ِ
آگاهی از مقّووود ،یک نهر را هدایت کنم ،و فقط باید افراد را هدایت کنم که خدا آنها را فرا خوانده
است.
این سووؤال نیاز به فرمانها ،موضوووعات ،دیدگاهها و قواعد کلّی کتاب مقدس دارد و قدمهای خات و
مشخّی را برای تغییر ،ایجاد می کند .اهداف ما برای تغییر ،باید به چه چیزی؟ چگونه؟ چه زمان؟
و کجا؟ اشاره کند .باید اهداف از کتاب مقدس داشته باشیم که در زمینۀ زندگی و کار شخص ،قرار
ِ
هدف
می گیرد .فقط زمان می توانید این کار را بکنید که با تهکر درسووووت کتاب مقدس و تنظیم
محکم و استوار ،به رشایط شخص باردازید.
روش کتاب مقدس برای اجرای اهداف خدا برای تغییر چیسوووت؟ بعد از تنظیم اهداف بر اسووواس
کتاب مقدس ،باید بهرتین رو شهای کتاب مقدس برای انجام این اهداف را تعیین کنیم .غالباً مردم،
حا می کنند ،اما روش اصوووالحشوووان،مسوووا ل را پیچیده تر می کند .فرض کنید به
اشوووتباهات را ّ
شووووهری خدمت می کنید که معرتف اسوووت که زنش را آنطور که باید تشوووویق نکرده اسوووت .کتاب
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مقدس توصووویه منی کند که به او بگوییم که زنش را با کلامت متلّق آمیز و ریاکارانه مبباران کند.
برای رسیدن به چگونه ،باید از کالم خدا ،رشایط و ن ّیت قلبی شخص به خوبی آگاه باشید.
خدا غالباً ما را در این ق سمت متعجب می کند .کتاب مقدس ،سبک از زندگی را ن شان می دهد که
اسوواسواَ متهاوت از سووبک خودمان می باشوود .کتاب مقدس نه تنها تّووویر تعجب آوری از مشووکلامن
نشووان می دهد ،بلکه برنامۀ تعجب آوری برای اصووالح نیز ارا ه می دهد .همیشووه باید بارسوویم :این
شخص چگونه باید چیزهای مورد نیاز را درآورد و چیزهای مورد نیاز را باو شد؟ خدا او را به سوی چه
قدمهایی در اطاعت فرامی خواند؟
بکارگیری سه سؤال
اجازه بدهید که به منونۀ " شارون و اِد " در ف ّل 10برگردیم تا بدانیم که چگونه این سه سؤال به ما
کمک می کنند تا اهداف را بر ا ساس کتاب مقدس تنظیم کنیم .متوجه شدیم که رابطۀ شارون و اِد
با آزار و انیت ،خیانت ،انزوا ،د ستکاری کردن م سا ل برای تحت نهون درآوردن طرف متقابل و تالفی،
آسووویب دیده بود .اگرچه شوووارون برای اِد "زیباترین زنِ دنیا بود" ،و اِد برای شوووارون "بهرتین اتهاق
زندگیش بود" ،ولی ازدواج شووان در حا ِل فروپاشووی بود .بیش از یک راه برای خدمت به شووارون و اِد
وجود دارد ،اما کارهای ما باید بر اسووواس تهکر و اهداف پایدار کتاب مقدس باشووود .در اینجا برای
رسیدن به هدف ،مترکز سؤامت را بر روی شارون می گذاریم.
کتاب مقدس در مورد این اطالعات جمع آوری شده چه می گوید؟
 ازدواج شارون ،اولین رابطۀ بمی اوست (پیدایش 2ت افسسیان  .)5آیا او به این شکل زندگی
می کند؟
 چالشهای مربوط به روابط ،قلب ما را آشکار می کنند (لوقا 45 – 43 :6ت مرقا .)7
 خطاهای دیگران را راحت تر از خطاهای خودمان می توانیم ببینیم.
عربانیان )13 – 12 : 3
 خدا ما را به صلح و آرامش فرامی خواند (متی 9 : 5ت رومیان.)21 – 14 :
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(متی 5 – 3 : 7ت

 خدا از ما می خواهد که منایندگان صلح و آشتی باشیم( دوم قرنتیان )21 – 16 : 5
 بخشش راه به سوی آرامش و آشتی است( لوقا 4 – 3 : 17ت افسسیان .)2 : 5 – 29 : 4
 خدا به شارون و اِد همه چیزهای مورد نیاز را می دهد تا به ازدواج شان ر سیدگی کنند(دوم
پطرس .)9 – 3 : 1
 خدا به وضوح توصیف می کند که یک زن و شوهر چگونه باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند(
افسسیان .)23 – 22 : 5
 م شکل ا صلی ازدواج ،خوا ستۀ شارون و بهرتین راه برای رسیدن به آن نی ست ،بلکه خوا ستۀ
خدا و بهرتین راه برای رسیدن به آن چیست.
در هر یک از این قواعد و موضوعات ،مطالب وجود دارد که می تواند این ازدواج را منقلب کند .تّور
کنید که چه می شووود اگر شوووارون و اِد از مقرصووو دانسووونت یکدیگر دسوووت برداشوووته و با فروتنی می
پذیرفتند که اعامل شان ،ن شاندهند افکار و متایالت حقیقی قلب شان می با شد .ت ّور کنید که چه
تغییرات اساسی ایجاد می شد ،اگر چیزی را که واقعاً بر قلبشان حکمرانی کرده و برنامۀ ازدواج شان
را تنظیم می کند ،می پذیرفتند .حتی مسوووألۀ بهرت اینکه تّوووور کنید چه اتهاق می افتاد اگر نگرش
کتاب مقدس را به عنوان برنامۀ شخّی روزانۀ خود می پذیرفتند .وقتی واقعاً دیدگاه کتاب مقدس را
برای زندگی روزانۀ افراد به کار می بریم ،آنها زندگی خود را مجددا َ از درون به بیرون تنظیم می کنند.
در حا ِل کمک به شارون و اِد ،این دیدگاهها عمق م شکالت این ازدواج را به شام یادآوری می کنند.
کمک به رشو ِ
ووود این زوج در مهارتهای برقراری ارتباط ،چیزی را بهرت منی کند .تقریباً چیزی در این
ازدواج نی ست که باید از نو بنا شود! م شکالت ،در ابتدا عمودی ه ستند و بعد افقی .خدا فرمانروای
قلب شووارون و اِد و تنظیم کنند برنامۀ ازدواج شووان نیسووت .بیشوورتین تعهدشووان نسووبت به شووادی
خودشووان می باشوود و چون جهت شووان این هدف را برآورده نکرده ،عّووبانی هسووتند! وقتی مطابق
کتاب مقدس به این ازدواج نگاه می کنید ،می دانید که باید با دعوت به توبه از جایگزینی خدا با
چیزهای دیگر آغاز کنید ،چیزی که قلبشان را تحت کنرتل گرفته و ازدواج شان را شکل می دهد.
اهداف خدا برای ایجاد تغییر در شارون چیست؟
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 او را از نابینایی عدالت شخّی به سوی فروتنی خودآگاهی سوق دهد.
 از تلخی به بخشش سوق دهد.
 از انتقام طلبی به انجام کارهای نیک سوق دهد.
 از محافظت شخّی به خدمت محبت آمیز و فداکارانه سوق دهد.
 از کناره گیری خشمگینانه به ارتباط مثربخش سوق دهد.
طلب صلح و آشتی سوق دهد.
 از جدایی به
ِ
 اِد را به دستان خدا بساارد و برای اِد به عنوانِ "مسیحا" عمل نکند.
هر یک از این موارد بیشووورت به صوووورت یک مقوله می باشووود تا یک هدف ،و هر یک شوووامل تغییرات
ج انتقام جویانۀ "اوه آره؟
م شخص ب سیاری می با شد .به عنوان منونه ،شارون رشیک م شتاق در ازدوا ِ
ن شانت می دهم!" بوده ا ست .خدا او را فرا می خواند تا در پیِ راه های با شد که حتی در مواجهه با
بدیها ،خوبی کند .این برنامه ،او را به سوی تغییرات زیادی در واکنش نسبت به اِد سوق می دهد.
روشهای کتاب مقدس برای اجرای اهداف خدا برای تغییر چیست؟
 به شارون کمک کنید تا خود را در آینۀ کالم خدا ببیند.
 از شارون بخواهید که یادداشتهای روزانۀ خود را با مترکز بر سؤامتی که در فّل  10مطرح
شد ،بنویسد .این مسأله به او کمک می کند تا دریابد که چگونه مسا لِ قلبیش در اعامل و
عکا العملهایش دیده می شوند.
 شارون را ت شویق کنید که مترین دو دایره (ت ّویر  )1 .13را با مترکز خات بر رابطۀ خود با
اِد انجام دهد .این به شارون ادراک وا ضح از "د ستور کار" خدا و م سا ل می دهد که باید به
خدا بساارد.
 مزامیر  73و اول پطرس  1را با شووارون بخوانید تا به او کمک کنید که از دلرسوودی ،خشووم و
ترس بگریزد ،چیزی که نه تنها حا صلِ شک ست اِد می با شد ،بلکه حا صلِ خودبینی و اکنون
گرایی خود .به او یاد بدهید که چگونه به چیزهای نادیده و ابدی بنگرد.
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درحا ِل تقویت تغییر در قلب و زندگی دیگران ،می خواهیم به آنها کمک کنیم تا نه تنها به گناه خود
اعرتاف کنند ،بلکه از آنها توبه کنند .به همین دلیل می پرسیم" :چگونه می توانم تغییر مورد نیاز در
این شوووخص را برانگیزانم؟" این سوووه سوووؤال ،الگوی سووواده ای را فراهم می کند که اهداف را برای
همگرایی موضوعات وسیع کتاب مقدس و کاربرد شخ ّی تنظیم می کند .این سؤامت به ما کمک
می کنند تا به فرایند خدمت توجه کنیم .ما بیش از یک نگهبانی هسوووتیم که هشووودار می دهدت در
واقع ابزارهای برای ایجاد تغییر در دستهای نجات دهنده هستیم.
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تصویر 1 .13
مشخص کردن مسئولیتها
این تیرها نشاندهند افرادی است که
در حین تالش برای انجام کار خدا،
دایر درونی خود را گسرتش می دهند

نگرانی
س ُپردن به خدا
این دایر بیرونی نشاندهند مسا ل است که مرا نگران می کند اما فوق از توان من
است و درنتیجه من مسئول آنها نیستم .باید این مسا ل را شناسایی کرده و به خدا
بساارم.
مسئولیت
اطاعت وفادارانه
این دایر درونی نشاندهند مسا لی است که
خدا مرا برای انجام آن فراخوانده و منی توانم
خ درست این
آنها را به کا دیگری واگذار کنم .تنها پاس ِ
است که در پیِ درک آنها باشم و با وفاداری از آنها
اطاعت کنم.
این تیر ،نشاندهند افرادی است که دایر
درونی را کوچک می کنند ،به این ترتیب
که انتظار دارند که خدا کارشان را انجام بدهد.

این تیر ،نشاندهندۀ افرادی است که دایرۀ
درونی را کوچک می کنند ،به این ترتیب
که انتظار دارند که خدا کارشان را انجام بدهد.
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هدف :2
مشخص کردن مسئولیتها
یکی از مهمرتین سووؤامت در زندگی این اسووت":چه کسووی مسووئو ِل چه چیزی اسووت؟" درحالیکه در
خدمت خود به این سؤال می پردازید ،معمومً با سه دسته از افراد برخورد می کنید.
دستۀ اول شامل افراد بی مسئولیت است .آنها منی توانند مسئولیتهای خدادادی خود را شناسایی
کرده و برعهده بگیرند .سوواا با افرادی مواجه می شوووید که بیش از اندازه مسووئولیت پذیر هسووتند.
این افراد مسووئولیت مسووا ل را برعهده می گیرند که خدا به آنها نداده یا برای انجام آنها تجهیزشووان
نکرده ا ست .د ستۀ سوم ،احتاممً بزرگرتین د سته در بین این سه د سته می با شد .این افراد واقعاً
گیج شووده اند که چه مسووا ل به صووورت خدادادی به آنها سووارده شووده و چه مسووا ل را باید به خدا
بساارند .گاهی اوقات آنها مسیحای کوچک هستند ،سعی می کنند کارهای را انجام بدهند که فقط
خدا می تواند انجام بدهد.گاهی اوقات نیز از خدا می خواهند که م سئولیت کارهای را که به و ضوح
به آنها سارده شده ،برعهده بگیرد.هر سه دسته باید مسئولیتهای خود را درک کنند تا بتوانند تغییر
منطقی در زندگی خود ایجاد کنند.
تّویر  1 .13ابزار ساده ای برای مشخص کردن مسئولیت می باشد .اجازه بدهید که با دایر درونی
آغاز کنیم ،دایر مسئولیت .این دایره نشاندهند دستور کار مشخص شخص بر اساس کتاب مقدس
می باشوود .اینها مسووا ل اسووت که خدا در کالمش ،از این شووخص می خواهد که در رشایط و روابط
کنونی خود انجام بدهد .به عنوان منونه ،مردی که باید بداند که خدا به وضووووح از او می خواهد که
به عنوان شوهر ،پدر ،همسایه ،خویشاوند ،پرس ،کارگر و عضو بدن مسیح چه کار کند .خدا از او می
خواهد که خود را انکار کند ،صووولیبش را بردارد و از مسووویح پیروی کند( لوقا  ،)25 – 23 : 9و دیگر
برای خودش زندگی نکند ،بلکه برای خداوند( دوم قرنتیان  .)15 – 14 : 5پا سخ ایامن در این مورد،
اطاعت اسووت .کار ما این اسووت که به این شووخص کمک کنیم تا راه های مشووخص را برای پاسووخ به
اطاعت ایامن برای دعوت به شاگردی پیدا کند.
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در این دایره ،از این شووخص می خواهیم که تکالیف را که خدا در هر نقشووی(به عنوان پدر ،کارمند و
علم بر کتاب مقدس
غیره) به او داده ،بنویسوووود .سووواا ،به او کمک می کنیم تا فهرسوووتش را با ِ
بیازماید ،تا دریابد که آیا این مطالب که نوشوووته ،واقعاً مطالب اسوووت که خدا از او می خواهد .اغلب
حا
اوقات اختالفات میان فهرست ما و خدا وجود دارد! وقتی این اختالفات را می بینیم ،می توانیم ّ
بهرتی نسبت به انتظارات واقعی خدا داشته باشیم و به این ترتیب می توانیم با فیو خدا این کارها
را انجام دهیم.
دایر بیرونی ،دایر نگرانی ،نشوواندهند مسووا ل مهم برای این شووخص اسووت (عشووق همرسوو ،نجات
فرزند) ،اما دسووتیابی به آنها ،فوق از توان اوسووت .بنابراین ،این مسووا ل در مسووئولیت او نیسووت .در
اینجا از شخص می خواهیم که محدودیت های خود را شنا سایی کند و خدا را به یاد بیاورد ،خدایی
که ن سبت به وعده های خود امین ا ست (مزامیر  )13 :145و بر همه چیز حاکم ا ست (اعامل : 17
خ ایامن در این مورد ،این است که این مسا ل را در دعا به خدا بساارید.
 .)28 – 24پاس ِ
مردم این دایره ها را به دو شکل مهم اشتباه می گیرند .اول ،اجازه می دهند که دایر درونی گسرتش
یافته و به دایر بیرونی برسد ،تا بتوانند به عنوان مسیحای کوچک عمل کنند ،سعی می کنند کاری
نقاب اعتامد به خدا،
را ان جام بده ند که فقط خدا می تواند ان جام بدهد .دوم ،دایر درونی را با
ِ
نادیده گرفنت کاری که خدا می خواهد ،کوچک می کنند .ما می خواهیم به این افراد کمک کنیم
که از هر دو تله دوری کنند.
ت ّور کنید که این مترین چه کمک مهیدی به شارون می کرد ،ک سیکه به وضوح در مورد م سئولیت
گیج و رسدرگم شده بود .گاهی اوقات به گونه ای عمل می کرد که انگار خداوند ،ارباب و مسیحا می
باشوود ،تالش برای انجام کاری که فقط خدا می تواند انجام بدهد (گسوورتش دایر مسووئولیت خود به
شوووکل نادرسوووت) .گاهی اوقات نیز برخالف کتاب مقدس ،منهعل و منتظر بود تا خدا کاری را که به
وضوح به او سارده شده بود ،انجام دهد (کوچک کردن دایر مسئولیت به شکل نادرست) .اگر مسئلۀ
مسئولیت برای شارون مشخص می شد ،بهر زیادی از آن می برد.
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اگر شارون به عنوان یک م سیحای کوچک عمل کند(با دو دایر بزرگ م سئولیت) ،دو تأثیر منهی بر
جای خواهد گذاشت .اول ،به خاطر اینکه سعی دارد که کار خدا را انجام بدهد ،دلرسد و کالفه شده
و شووکسووت خواهد خورد .به هر حال ،او واجد رشایط نیسووت! دوم ،به خاطر اینکه بر کار خدا مترکز
کرده ،متامیل می شود تا کارهایی را که خدا در کالمش به او سارده ،نامتام بگذارد .درحالیکه او در
پیِ ایجاد تغییر در ازدواجش می باشد ،با هر دو مشکل مواجه شده است.
منونۀ دیگر آلی شیا می با شد که نگران پ رس نوجوانشَ ،مت ا ست .او شدیدا ً رسکش ،بی م سئولیت،
نامهربان و خودخواه است .روزهای غیبتش در مدرسه بیشرت از روزهای حضور در مدرسه می باشد.
آلیشووویا به َمت و دوسوووتان نزدیکش گهته که هدفش این اسوووت که " اگر این آخرین کار در زندگیم
باشوود ،می خواهم َمت را به یک مسوویحی مسووئول تبدیل کنم ".این هدف مسوویحای کوچک اسووت،
اگرچه آلیشیا متوجۀ این موضوع نیست .او به شکل نادرستی دایر مسئولیت خود را گسرتش داده تا
مسووا ل را که در دایر نگرانی او می باشوود ،تحت پوشووش قرار دهد .اگرچه می تواند کارهای خات
برای کمک ،به چالش ک شاندن ،تأدیب و ت شویق َمت انجام بدهد (م سا ل که در دایر م سئولیت او
می باشد) ،اما منی تواند قلب َمت را کنرتل کند (مسأله ای که متعلق به دایر نگرانی او می باشد).
فقط خدا می تواند این کار را انجام بدهد .آلیشووویا کار خدا را به عنوان کار خود برعهده گرفته و
درنتیجه با شکست و کالفگی مواجه خواهد شد.
یک دایر درونی بسووویار کوچک تالش برای واگذار کردنِ کارهایی که خدا از من می خواهد ،دو
نتیجۀ منهی به دنبال خواهد داشوووت .اول ،اگر منتظر شووووم تا خدا کارهای را انجام بدهد که مرا به
انجام آنها مکلّف کرده ،وقت و دعای خود را تلف می کنم .در اینّووورت فکر می کنم که خدا نسووبت
به من کوتاهی کرده ،درحالی که حقیق تاً من نسووو بت به او کوتاهی کرده ام! اگر افراد بیش از ح ّد
مسوووئول ،مسووویحای کوچک هسوووتندت افرادی که دایر درونی خود را کوچک می کنند ،افرادی در
"مرخّووی روحانی" می باشووند .آنها تکلیف را که خدا به آنها سووارده ،ترک کرده و در حال اسوورتاحت
ه ستند و انتظار دارند که خدا کارشان را انجام بدهد .خدا به من قدرت می بخ شد تا کارهایی را که
به من سوووارده ،انجام بدهم ،اما این کارها را برای من انجام منی دهد! بنابراین ،منتظر چیزی می
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شوم که دریافت نخواهم کرد .درحالیکه صرب می کنم ،دومین نتیجۀ منهی داهر می شود :چون یک
رسی کارها را نامتام گذاشته ام ،مشکالت بدتر می شوند.
به عنوان منونه ،چه می شد اگر آلیشیا عکا العمل متضادی نسبت به رسکشی َمت داشت و دایر
م سئولیت خود را بیش از اندازه کوچک می کرد؟ چه می شد اگر آلی شیا به دو ستان خود می گهت:
"تّوومیم گرفته ام که َمت را رها کنم و اجازه بدهم که خدا به او رسوویدگی کند .دیگر منی توانم ِ
والد
او باشوومت باید خدا معجزه کند ".درسووت اس وت که فقط خدا می تواند قلب َمت را عوض کند ،اما این
هم درست است که خدا افرادی را تعیین کرده و از آنها استهاده می کند تا نقشۀ معجزه آسای خود را
اجرا کند .او به َمت ،یک مادر داده ،چون َمت به مادر نیاز دارد ،چون خدا می خواهد حقیقت خود را
از طریق این مادر به َمت برسوواند .آلیشوویا باید هر روزه َمت را به دسووتان خداوند بسوواارد ،درحالیکه
کارهای را که خدا به عنوان یک والد به او سوووارده ،انجام می دهد .خدا از آلیشووویا می خواهد که
اعتامد فعال و مطیع داشته باشد ،نه یک اعتامد منهعل.
شووواید واکنش منهعل و بی اراده" ،روحانی" به نظر برسووود ،اما به انداز زندگی به عنوان مسووویحای
کوچک ،برخالف کتاب مقدس می باشوود .غالباً این واکنش مردم در مواجهه با روابط شووکسووته شووده
می باشد .تّور کنید که ِدیو می داند که رابطۀ شکسته ای با دوستش اَلِک دارد .اَلِک به ندرت با او
متاس می گیرد و چند ماه ا ست که مثل گذ شته ،از ِدیو نخوا سته که برای او دعا کندِ .دیو می داند
که مشوکالت آنها مربوط به عدم توافق اسوت که یک سوال پیش در مألعام با اَلِک داشوته اسوتِ .دیو
می گوید که "در قلبش به این موضوووع رسوویدگی کرده" و اکنون منتظر خداسووت تا این رابطه را احیا
کند .این واکنش نشووان می دهد که دایر مسووئولیت ِدیو بیش از اندازه کوچک اسووت .کتاب مقدس
به وضوح از او می خواهد که قدم های برای آشتی با اَلِک بردارد.

(متی .)24 – 23 : 5

بسووویاری از مسووویحیان نیز برای دریافت هدایت و راهنامیی از خداوند ،از روش "اعتامد منهعل"
ا ستهاده می کنند .آنها فکر می کنند که خدا با آ شکار کردن نق شه های مخهی خود ،اراده اش را به
آنها ن شان می دهدت به این ترتیب می فهمند که باید چه کار کنند .اما راهنامیی ،در رابطه با اطاعت
و اعتامد فعال است .من با استهاده از اصول و قواعد ،موضوعات و دیدگاههای کتاب مقدس ،فرصت
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های پیش رو را مورد آزمایش قرار می دهم .ساا ،با نهایت دانش و توان خود ،حکمت کتاب مقدس
را به کار می برم و تّمیم می گیرم .تّمیم من بر پایۀ خواندنِ نهن خدا نیست ،بلکه بر پایۀ مسا ل
اسوووت که به وضووووح در کالمش آشوووکار کرده اسوووت .درحالیکه رو به جلو قدم برمی دارم ،خود را به
دسوووتان خداوند می سووواارم ،می دانم که او بر همه چیز حاکم اسوووت و مرا در جاییکه برایم در نظر
گرفته ،قرار می دهد .این الگوی کتاب مقدس برای هدایت و راهنامیی می باشوود .بسوویاری از افراد،
"ع ّای الهی م سیحی" خود را در د ست گرفته و امیدوارند که را ِز اراد خدا را دریابند .درعین حال،
کتاب مقدس خود را بسووته اند .چیزی که خدا به آنها گهته"،چراغ برای پایهای شووان و نوری برای راه
شان" خواهد بود!
اعتامد و اطاعت
حقیقتاً زندگی مسیحی در دو کلمه خالصه می شود :اعتامد و اطاعت .من همیشه باید مسا ل را که
خارج از کنرت می باشووود به خدا بسووواارم (دایر نگرانیها) و باید با امانتداری از فرمانهای واضوووح و
مشوووخص او اطاعت کنم(،دایر مسوووئولیت) .رومیان  21 – 14 : 12یک عبارت فوق العاده ای می
باشد که می توان برای توضیح زندگی در "اعتامد و اطاعت" به کار برد.
"برای کسووانی که به شووام آزار می رسووانند ،برکت بطلبیدت برکت بطلبید و لعن نکنید! با کسووانی که
شووواد مانند ،شوووادی کنید ،و با کسوووانی که گریانند ،بگریید .برای یکدیگر ارزش برابر قا ل باشوووید!
مغرور نباشید ،بلکه با کسانی که از طبقات محرومند ،معارشت کنید .خود را برتر از دیگران ماندارید.
به هیچ کا به سووزای بدی ،بدی نکنید .دقّت کنید که آنچه را در نظر همگان پسووندیده اسووت ،به
جای آورید .اگر امکان دارد ،تا آنجا که به شام مربوط می شود ،با همه در صلح و صها زندگی کنید.
ای عزیزان ،انتقام مگیرید ،بلکه آن را به غضب خدا واگذارید .زیرا نوشته شده که "خداوند می گوید:
انتقام از آن من اسووتت من هسووتم که سووزا خواهم داد ".برعکا "اگر دشوومنت گرسوونه اسووت ،به او
خوراک بده! و اگر تشنه است ،به او آب بنوشان! اگر چنین کنی ،اخگرهای سوزان بر رسش خواهی
انباشت ".مغلوب بدی مشو ،بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز".
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مطلب که در این عبارت قدرمتند می باشد ،سبک زندگی در "اعتامد و اطاعت" را در زمینۀ بدرفتاری
نشان می دهد .خدا به وضوح تکالیف ما را در مواجهه با خطاها توضیح می دهد:
 برای کسانی که به شام آزار می رسانند ،برکت بطلبید(آیۀ .)14
 مالیم و غمخوار باشید (آیۀ .)15
 در هامهنگی زندگی کنید ( آیۀ .)16
 تا جاییکه می توانید ،با همه در صلح و صها زندگی کنید( آیۀ .)19
 نیازهای دشمن خود را برآورده کنید (.آیۀ .)20
 بدی را با نیکویی مغلوب سازید( آیۀ .)21
برای م شخص کردنِ م سئولیت خود در زمینۀ بدرفتاری ،پولا نیز به وضوح می گوید که چه م سا ل
را نباید به عنوان مسوووئولیت خود برعهده بگیرم .به عنوان منونه ،نباید تالفی کنم یا به دنبال انتقام
حق انجام و قدرت انجام آنرا دارد .درحقیقت ،اینها مسووا ل
باشووم .اینها مسووا ل اسووت که فقط خداّ ،
است که او وعد انجام آنها را داده است .من نباید آنها را بر دوش خود حمل کنم.
درعین حال ،نباید در مواجهه با بدرفتاری ،منهعل باشووویم و منتظر خدا شوووویم تا کاری انجام بدهد.
خدا از ما می خواهد که فعامنه اطاعت کنیم ،به دنبال راه های برای انجام عمل نیکو ،ایجاد صلح و
آرامش و برآوردنِ نیازها باشیم .در این فرایند ،همچنان شخص را که نسبت به ما مرتکب خطا شده به
دسووتان عادل و رحیم خدا می سووااریم .به طور خالصووه ،باید کاری را که خدا از ما خواسووته ،با روح
تسلیم و فرمانربداری شادی بخش انجام دهیم و با روح اعتام ِد فروتنانه اجازه بدهیم که خدا کاری را
که فقط از عهد خودش بر می آید ،انجام بدهد.
برای مردم ،بعضی از قسمتها گیج کننده تر از مسئولیت شخّی می باشد .آنها نیاز به وضوح عملی
دارند تا در فرایند تغییر به آنها کمک کند .درحالیکه مطابق کتاب مقدس به برنامۀ خدا فکر می
کنیم ،اول ،می توانیم با هدایت واضوووح به آنها کمک کنیم .دوم ،با مشوووخص کردنِ مسوووئولیت و
بکارگیری سبک زندگی در "اعتامد و اطاعت" ،در رشایط و روابط زندگی روزانه ،به آنها کمک کنیم.
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تکیه به فیو و جالل خدا ،تنها راه برخورد با یأس ،رضر و زیانی می با شد که بخش بزرگی از زندگی
اسوووت .درحالیکه این مسوووا ل را در مقابل مردم می گذاریم ،نه تنها در کار ملکوت خدا برای ایجاد
تغییر پایدار رشکت می کنیم ،بلکه آنها را به کسی معرفی می کنیم که بیشرتین رضایت را در زندگی
انسان ایجاد می کند.

محبت کنید
بشناسید
اعالم کنید
انجام بدهید
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۱۴
ِ
درک تدریجی هویت در مسیح و پاسخگو بودن
درحالیکه به بررسوووی راه های خدا برای اسوووتهاده از ما ،در ایجاد تغییر در زندگی دیگران ادامه می
دهیم ،لحظه ای به زندگی خود فکر کنید .آیا شووام هامن شووخص نیسووتید که نیاز به خدمت دارد؟
شام چه رهرب م سیحی بانهون با شید یا یک نو ایامن ،اگر زندگی خود را بیازمایید ،متوجه می شوید
که شام نیز به خدمت دیگران نیاز دارید.
این فّوول به این حقیقت می پردازد که تشووویق و پاسووخگویی ،بخشووهای مهم فرایند کاربرد حقیقت
می باشووند .کتاب مقدس به وضوووح نشووان می دهد که ما آفریده نشووده ایم تا در انزوا زندگی کنیم،
بلکه خدا ما را خلق کرده تا در جمع زندگی کنیم ،اول با او و بعد با دیگران .مطابق کتاب مقدس،
تغییر شخص ،یک پروژ جمعی می با شد .درحقیقت در فرایند تغییر ،ما واقعاً نیاز خود را به یکدیگر
می بینیم .نیاز من به دیگری ،به این دلیل نیست که من در دنیای افراد سا  ،یک معلو ِل اخالقی یا
نهنی ه ستم .بلکه ،خدا ما را خلق کرده تا برای زندگی عادمنه ،به یکدیگر واب سته با شیم ،هامنطور
که ما را خلق کرده تا به مکاشهۀ او وابسته باشیم تا زندگی را به درستی تهسیر کنیم.
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هدف :3
هویت در مسیح را به صورت تدریجی بفهامنید
اهمیت شناخت خود
ِ
سوووخت تغییر ،به تشوووویق نیاز دارند .آنها به حقایق نیاز دارند که انگیزه و
مردم درحین پیگیری کار
ق ّوت می بخ شد .انجیل ،نه تنها با ح ضور م سیح و قطعیت وعده های او ،بلکه با هویت جدیدمان به
ما انگیزه می بخ شد .در عبارات مانند رومیان  17 – 15 :6و اول یوحنا  ،3 – 1 : 3کتاب مقدس این
هویت جدید را به ما می بخشووود .ما می فهمیم که نه تنها بخشووویده شوووده ایم ،بلکه درحقیقت در
خانواد خدا به فرزندخواندگی پذیرفته شده ایم .فرزندان شاه شاهان ه ستیم! خدای عا ه ستی
پدر ماست!
روش دیگرعهدجدید برای توصووویف این هویت جدید و برجسوووته ،بیان این مطلب اسوووت که ما "در
مسیح" هستیم .به این معنا که کامالً با او متحد شده و متام چیزهایی را که به ما وعده داده ،دریافت
ِ
حقیقت بخ شیده شدن و رفنت به آ سامن ا ست .کار ا سا سیرتی اتهاق افتاده
کرده ایم .این فراتر از
اسوووت .پولا آنرا در افسوووسووویان  7 – 6 : 2توصووویف می کند" :و با مسووویح برخیزانید و در جایهای
آسامنی با مسیح عیسی نشانید ،تا در عرص آینده ،فیو غنی و بی مانند خود را در مسیح عیسی ،به
واسطۀ مهربانی خود نسبت به ما نشان دهد ".یوحنا  15این هویت را با یک استعاره نشان می دهد،
با بیان اینکه به عنوان ایامندار ،مثل شوواخه هایی هسووتیم که به تاک متّوول اسووت .فقط به خاطر
اتحادمان با مسووویح که تاک اسووووت ،می توانیم میوه بیاوریم .ما حیات داریم ،چون "در" این تاک
هستیم.
همۀ اینها در هنگام وقوع تغییر مهم است ،چون همیشه با یک نوع هویت زندگی می کنیم ،و هویت
های که برای خود مق ّرر می کنیم ،به شوووکل قدرمتندی بر واکنش ما نسوووبت به زندگی تأثیر می
گذارند .وقتی مردم فرایند تغییر مادام العمر را دنبال می کنند ،باید بر اسووواس یک هویت انجیلی
زندگی کنند .آنها مثل ما ،باید هویت خود را مکر ّرا ً به یاد بیاورند.
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تحت فشووار زندگی روزانه ،به راحتی می توان هویت خود را فراموش کرد .درحالیکه سووعی داریم که
رفتارهای جدید را جایگزینِ رفتارهای قدیمی کنیم ،به راحتی می توانیم از موقعیت کنونی خود به
عنوان فرزندان خدا چشم پوشی کنیم .در حقیقت ،هر چه بیشرت با این مشکل در کشمکش باشیم،
بی شرت خودمان را با آن م شکل (طالق ،اعتیاد ،اف رسدگی ،واب ستگی ،اختالل در عدم مترکز) تعریف
می کنیم .ما معتقدیم که مشکل ما ،هویت مان است .شاید این برچسبها ،روشهای خات کشمکش
ما به عنوان گناهکاران در این دنیای سقوط کرده را تو صیف کنند ،اما هویت ما نی ستند! اگر به آنها
اجازه بدهیم که ما را تعریف کنند ،در حریم آنها محّوووور می شوووویم .این روش زندگی فرزند خدا
نیست.
یک فرق اساسی در بیان" :من یک شخص افرسده هستم" ،و بیان" :من در مسیح فرزند خدا هستم
و با افرسدگی در کشمکش هستم "،وجود دارد .بیانیۀ دوم وامنود منی کند که جنگی در کار نیست،
بلکه تحت تأثیر امید می باشوود .می گوید" :بله ،من هر روز با افرسوودگی دسووت و پنجه نرم می کنم،
اما تنها نیسووتم .به ق ّوت و حکمت خود تکیه منی کنم .می دانم که خالق و نجات دهنده ام ،پدر من
نیز می باشد .درک می کنم که به خاطر جایگاهم در خانواد او ،واقعاً غنی هستم و یاد می گیرم که
مطابق این دولتمندی که او فراهم کرده ،زندگی کنم ،به جای زندگی در فق ِر هویت های که برای
خود مق ّرر کرده ام ".این اتالف وقت نیسوت که به مردم یادآوری کنیم که در مسویح چه هویتی دارند.
این کار ،امید ،شجاعت و ایامن را برمی انگیزاند.
یکی از بهرتین عبارات مربوط به هویت در عهدجدید در دوم پطرس  9 – 3 : 1می باشووود .آنرا آنقدر
مطالعه کنید تا بر شوووام تسووولط یابد! این عبارت باید ابزاری باشووود که با حکمت ،به طور عملی و به
خوبی برای دیگران به کار بربید.
" قدرت الهیِ او هر آنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشووته اسووت .این از طریق
ِ
میرس شده که ما را به واسطۀ جالل و نیکویی خویش فراخوانده است .او به واسطۀ اینها
شناخت او ّ
وعده های عظیم و گرانبهای خود را به ما بخشووویده ،تا از طریق آنها رشیک طبیعت الهی شووووید و از
فسادی که در نتیجۀ امیال نهسانی در دنیا وجود دارد ،ب َرهید .از همین رو ،به سعی متام بکوشید تا
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به واسوووطۀ ایامن خود نیکویی بار آورید و به واسوووطۀ نیکویی ،شوووناخت و به واسوووطۀ شوووناخت،
خویشوووتنداری و به واسوووطۀ خویشوووتنداری ،پایداری و به واسوووطۀ پایداری ،دینداری ،و به واسوووطۀ
دینداری ،مه ِر برادرانه و به واسووطۀ مه ِر برادرانه ،محبت .زیرا چون اینها در شووام باشوود و فزونی یابد،
نخواهد گذا شت در شناخت خداوند ما عی سی م سیح ،بی فایده و بی مثر با شید .اما آن که عاری از
اینهاست ،کور است و کوته بین ،و از یاد برده که از گناهان گذشتۀ خویش پاک شده است" .
اجازه بدهید که نکات مهم این عبارت را بررسی کنیم.
 پطرس در آیۀ  8ت ّدیق می کند که عده ای از افراد ،خداوند را می شنا سند ،اما زندگی شان
بی فایده و بی مثر است .شاید خانه شان یک منطقۀ جنگی است .شاید پُر از تلخی هستند
یا با افراد صاحب اقتدار مقاومت می کنند .مشکل هر چه که باشد ،زندگیشان ،نشاندهند
حق و حقوق و امتیازات برخوردار اسوووت،
مثر خوبی نیسوووت که از یک فرزند خدا که از متام ّ
انتظار می رود.
 پطرس در آیات  8 – 5می گوید که این افراد مثر مورد انتظار را ندارد ،چون خّووووصووویات
اخالقی رضوری را ندارند (ایامن ،نیکویی ،شوووناخت ،خویشوووتنداری ،پشوووتکار( پایداری)،
دینداری ،مه ِر برادرانه و محبت) .اما م سیح زی ستُ ،مرد و قیام کرد تا آنها این خ ّوصیات را
داشته باشند.
 وقتی م سیحیان را می بینیم که صهات م سیحی یا میو خوبی ندارند ،باید بارسیم چرا .چه
کمبودی وجود دارد؟ پاسوووخ پطرس این اسوووت" :این افراد فراموش کرده اند که چه کسوووی
هستند"(آیۀ  .)9آنها نگا ِه خود را به هویت شان در مسیح از دست داده اند ،بنابراین به منابع
که متعلّق به آنهاست ،توجه منی کنند .به همین دلیل ،منی توانند با امید ،ایامن و شجاعت
زندگی کنند .مشکالت آنها بدتر شده و میه های جدیدی از مشکالت به آنها افزوده می شود.
این پتان سیل شان را برای زندگی با هویت م شکل دار افزایش می دهد .احتاممً افرادی که به
این شکل زندگی می کنند بی شرت از ح ّد ت ّورمان می با شند .وقتی با دیگران به این عبارت

292

می پردازم ،دامئاً تحت تأثیر واکنش آنها قرار می گیرم ،واکنش که انگار هرگز این حقایق را
قبالً نشنیده بودند .هویت شان معمومً بر اساس مشکالت شان شکل گرفته است.
 جنبۀ مهم دیگر ،دربار هویت این اسووت که در مسوویح "هرآنچه را که برای حیات و دینداری
نیاز داریم"( آیۀ  )3به ما داده شوووده اسوووت .به عنوان فرزندان خدا ،غنی هسوووتیم! فقط یک
رسی چیزها نداریمت همۀ چیزهای مزم را داریم! خدا به فرزندان خود همۀ چیزهای مزم را
داده تا کاری را که از آنها خواسته ،انجام بدهند.
به زمان فعل در آیۀ  3توجه کنید .پطرس می گوید که همه چیز را " ارزانی داشووته اسووت" .این فعل
در زمان کامل اسووت ،که به عملی در گذشووته اشوواره می کند که نتیجۀ آن تا زمان آینده ادامه دارد.
عملِ دادن انجام شده ا ستت چیزی نی ست که باید منتظرش با شیم .در نتیجۀ کا ِر م سیح ،هر آنچه
نیاز داریم"،حیات و دینداری" ،در انبار ما قرار داده شده ا ست .دو کلمه ای که به کار رفته ،ا ضافه و
زا د نیسوووتت پطرس تهاوت مهم را قا ل می شوووود .خدا نه تنها هر آنچه را که برای حیات ابدی نیاز
داریم ،برای ما فراهم کرده ،بلکه برای دینداری نیز فراهم کرده اسوووت .دینداری یعنی از زمانیکه در
خانواد الهی پذیرفته شووووده ام تا زمانیکه در ابدیت به او می پیوندم ،برای جالل و احرتام به خدا
زندگی کنم .هر آنچه که برای تهکر ،خواسوونت ،حرف زدن ،و رفتار کردن برای جالل خدا ،نیاز داریم،
به ما داده شده است .چه تدارک شگهت انگیزی!
هویت بر ا ساس انجیل و منابع فوق العاد آن ،دفاع قدرمتندی در جنگ برعلیه قلب مان می با شد.
وقتی مردم در اطاعت جدید قدم بر می دارند ،دشووومن به رساغ آنها می آید و می گوید" :تو چیزهای
مزم را برای این کار نداری .اگر این ...یا ...را داشتی ،شاید می توانستی کاری بکنی ،اما تو اینها را
نداری ".در این هنگام ،جنگ که برعلیه قلب می باشووود ،یک جنگ هویت اسوووت .چگونگی واکنش
افراد در برابر حمالت شیطان بستگی به هویت دارد که پذیرفته اند .متأسهانه ،بسیاری از افراد وقتی
در مورد مشکالت شان صحبت می کنند ،خدا را از داستان خارج می کنند .به خاطر گناهان دیگران
و سختیهای رشایط ،پریشان و آشهته هستند .اما اگر خدایی در داستانشان نیست ،هیچ هویت نیز
مطابق کتاب مقدس نخواهد بود ،چون همی شه ری شۀ هویت کتاب مقدس در خدا ست .د شمن می
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داند که برای پیروزی بر ما مزم نی ست تا ما را و سو سه کند که ایامن خود را ترک کنیم .بلکه هر روزه
با مبهم کردن یا حمله به هویت مان ،با ما می جنگد.
وقتی هو یت و دولتم ندی خود را در مسووویح فراموش کن ید ،م ثل افراد فقیر زندگی می کن ید .در
فیالدلهیا گزارش شوووده بود که  3500بی خامنان در خیابانها زندگی می کنند .زندگیشوووان چیزی
بیش از یافنت غذایی برای خوردن و جایی برای خوابیدن نبود .در پایان روز ،فقط خوشوووحال بودند
که جایی را دارند که می توان ند در آرامش رس خود را بر زمین ب گذارند .آن ها چیز بیشووورتی منی
خواستند.
بسیاری از افراد در چالشها ،به گونه ای زندگی می کنند که انگار از نظر روحانی بی خامنان هستند.
آنها فقط برای زنده ماندن زندگی می کنند ،آشووهته ،ترسووان ،فراری و"در لحظه" زندگی می کنند .به
رشد و تغییر یا پیگیری مسا ل خوبی که به عنوان فرزندان خدا به ارث برده اند ،فکر منی کنند .فقط
سوووعی دارند که روزگار بگذرانند .به گونه ای زندگی می کنند که انگار فقیر هسوووتند ،درحالیکه فوق
العاده ثرومتند هستند.
وقتی با هویت فقیرانه زندگی می کنیم ،مشوووکل این نیسوووت که چیزهای زیادی از پدر می طلبیم،
بلکه به چیزهای خیلی کم قانع می شوووویم .همچنین با نوع بقای روحانی زندگی کنیم ،با این امید
که همه چیز در ابدیت بهرت می شود .اما کتاب مقدس هرگز زندگی ما بر روی زمین را به عنوان زمان
بیهوده در انتظار چیزهای خوب آینده ،نشووووان منی دهد .صووورب کردن در کتاب مقدس فقط برای
چیزهای نی ست که در پایان این انتظار به د ست می آوریم ،بلکه برای تبدیل شدن به شخص ا ست
که با انتظار ایجاد می شود .خدا به شام وعد حیات واقعی و فراوان را در اینجا و در زمان حال داده
ا ست .ما پدری داریم .خانه ای داریم .غنی ه ستیم .با م سا ل زیادی در ک شمکش ه ستیم ،اما می
توانیم انتظار چیزهای زیادی را نیز داشته باشیم.
 در آیۀ  ،4پطرس به ما می گوید که از تدارک عظیم که خدا در م سیح برای ما مهیا کرده ،چه
انتظاری داشووته باشوویم .هدف خدا این نیسووت که شووخّواً شووادی (شووغل ،ازدواج ،خانواده،
کلیسووا ،همسووایگی ،تعطیالت ،بازنشووسووتگی خوب) داشووته باشوویم ،بلکه در طبیعت الهی او
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سووهیم می شووویم! به این ترتیب ،خدا به مهمرتین نیازمان اشوواره می کند .این نیاز ،یک نیاز
بیرونی یا عاطهی نی ست ،بلکه یک نیاز اخالقی ا ست .آنچه که بیش از همه به آن نیاز داریم،
قلبی اسوووت که تحت حاکمیت خداوند می باشووود ،نه "متایالت بد" .باید به طور فزاینده از
بردگی خود به جایگزین کردن خدا آزاد شویم ،چیزی که ما را در این خودبینی اسیر کرده که
به دنبال جالل خود باشیم.
نکتۀ پطرس این اسوووت که اگر قلب من تحت حاکمیت متایالت بد باشووود ،به جای رشاکت در کار
م سیح ،در"ف ساد و تباهی دنیا" رشیک می شوم .مح ّول خوبی نخواهم دا شت .م سیحیان زیادی
فکر می کنند که به خاطر تجربیات شوووان ،یک رسی کارها را انجام می دهند .پطرس این ترتیب را
وارونه می کند .به جای اینکه دنیای فاسوووود ،متایالت بد را در ما ایجاد کند ،پطرس می گوید که
متایالت بد ما باعث ایجاد تباهی و فساد در دنیا می شود! کتاب مقدس ،با صداقت دنیوی ،همیشه
در رابطه با مشووکالت که در این دنیا تجربه می کنیم ،ما را به قلب بازمی گرداند .و با وعد انجیل در
مورد فیو عیسی مسیح که تبدیل کنند قلب و تغییردهند زندگی است ،به ما تسلّی می دهد.
هنوز ُرهبانیت دریف در کلیسووای امروز وجود دارد .الهیات صووومعه تعلیم می داد" :دنیای بیرون ،بد
ا ست ،بنابراین را ِه خالص شدن این ا ست که از آن جدا شوید ".با اینحال تاریخ گزارش می دهد که
صووومعه متام بیامریهای جامعه را تکثیر کرده اسووت .چرا؟ به خاطر اینکه مرتکب اشووتباه غم انگیزی
شد :آنها اجازه دادند که مردم داخل شوند! وقتی مردم گناهکار وارد شدند،انواع مختلف از متایالت
بد را با خود وارد کردند و هامن محیط را که ِ
امید خالص شدنِ آنها بود ،تباه کردند.
الگوی پطرس بسیار متهاوت است .این یک الگوی درون به بیرون است .خدا تدارکات فراوان را برای
تغییر فزایند قلبم فراهم کرده تا وقتی به مشوووکالت زندگی در دنیای سوووقوط کرده می پردازم ،کار
درست را انجام بدهم و مح ّول خوب را درو کنم .پطرس می گوید که مهمرتین چیزی که خدا ما را
از آن نجات می دهد ،خودمان ه ستیم! ما به خاطر فیو فراوان او ،دیگر نباید برد خودمان با شیم،
بلکه "برای آن کا زیست کنیم که به خاطر ما مرد و برخاست"(.دوم قرنتیان )15 : 5
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اگر این حقایق را در مورد شارون و اِد (در ف ّل  )10به کار بربیم ،متوجه می شویم که آنها ،هر دو،
در قلب شووان به دام افتاده اند .شووارون معتقد اسووت که اِد بزرگرتین مشووکلش می باشوودت اِد معتقد
اسووت که شووارون بزرگرتین مشووکلش می باشوود .هیچ یک از آنها برای خود طلب کمک منی کنند.
مشووکل این نیسووت که آنها چیزهای زیادی از پدرشووان می خواهندت بلکه آنها به چیزهای خیلی کم
قانع شده اند! ازدواج شان به خاطر خواسته هایشان تباه شده ،چیزهای که پیش از ازدواج در جای
خود قرار داشتند .اگر آنها نتوانند به این مسا ل قلبی رسیدگی کنند ،ازدواج شان در چرخۀ رسزنش
و اتهام متقابل گیر می کند ،یا طالق گرفته و این اشوووتباهات را در روابط جدید تکرار می کنند .به
همین دلیل ،مسا ل مربوط به هویت بسیار مهم است .آنها خامۀ روی کیک نیستند .بلکه خو ِد کیک
هستند.
 نهایتاً ،پطرس به ما می گوید که وقتی مطابق هویت خود در مسووویح زندگی کنیم (آیات – 5
 ) 8چه اتهاق می افتد .روش زندگی ما تغییر می کند .به مقدار اندکی از خّووووصووویات
مسووویحی قانع منی شوووویم .روابط و رشایط خود را خطرناک منی بینیم که بخواهیم از آنها
اجتناب کنیم ،بلکه به عنوان فرصووت های برای تجربۀ مسووا ل می بینیم که در مسوویح به ما
تعلق دارند .چون الگوی رشد فزاینده ای برای زندگی داریم ،منتظر و فعال می شویم .تسلیم
الگوهای اجتناب ،فرار یا دفاع منی شویم .به یک ازدواج نسبتاً خوب یا روابط نسبتاً صادقانه
قانع منی شووویم .هر روزه در طلب این هسووتیم که چیزهای بیشوورتی را از منابع که به عنوان
فرزندان خدا به ما تعلق دارد ،تجربه کنیم .این الگوی تغییر که منتظر و پیموووونده اسوووت،
برای افرادی که بّوویرت و تعهد تازه ای را در زندگی خود به کار می برند ،بسوویار مهم اسووت.
اجازه بدهید که توضیح بدهم.
تّوووور کنید که من یک روز بعدازدهر از یک کارمند بانک متاس را دریافت کنم که به من بگوید که
 50میلیون دمر از یک خویشوووواوند دور به ارث برده ام .تلهن را قطع کرده و با هیجان خرب بخت و
اقبال تاز خود را به لو ال می دهم .بعد به طرف بانک می دوم ،مدارک درخوا ستی را تهیه می کنم و
 10000دمر برداشوووت می کنم تا لو ال را برای رصف غذا بیرون بربم (در پاریا ،برای تعطیالت آخر
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ههتۀ زندگیش!).شش ههته بعد ،لو ال که به امور مالی خانواده رسیدگی می کند،هنوز در کشمکش
است تا کاری کند که ده سنت به انداز یک دمر کار کند .او با رسدرگمی به من می گوید ":پُل ،فکر
کردم که تو گهتی که ما فوق از تّووورمان ثرومتند هسووتیم .اما هنوز طوری زندگی می کنیم که انگار
مثل همیشه فقیر هستیم.چرا مطابق میراث دریافتی تو زندگی منی کنیم؟"
تّور کنید که من به لو ال بگویم" :می دانی چقدر سخت است که به آن بانک بروم و پول را برداشت
کنم؟ اول اینکه ،این بانک در مرکز شووهر اسووت .ترافیک وحشووتناک اسووت و پارکینگ هم که از آن
بدتر .وقتی وارد بانک می شووووی ،باید در یکی از صوووههای طومنی ،مثل صوووههای پارک دیزنی ُورد
بایسووتی و وقتی بامخره به پیشووخوان می رسووی ،بیشوورت مثل یک مجرم با تو برخورد می کنند تا یک
مشرتی{ .این بانک برای افرادی که برداشت زیادی می کنند ،یک صهحه انگشت نگاری در کنار هر
یک از پیشخوانها دارد }.این بسیار آزار دهنده است!"
اگر شووام به جای لو ال بودید ،آیا فکر منی کردید که ثرومتند هسووتید! چه چیزی می تواند شووام را از
میراث و حیات که به شام داده شده ،محروم کند؟ شام باید دامئاً به آن بانک بروید تا همۀ آنچه را که
حق از آنِ شامست ،دریافت کنید!
به ّ
پطرس ،توانایی ما در تحمل سوووختی ها را به درک ما از هویت مان در مسووویح و منابع حاصووول از آن
مربوط می سوووازد .اگر ما واقعاً آنرا درک کنیم ،هر کاری می کنیم تا بیشووورت و بیشووورت آنچه را که در
مسووویح به ما تعلّق دارد ،دریافت کنیم .او وعده داده که به طور فزاینده ،قلبهای گناه آلود ما را به
شباهت نجات دهنده مان ،عیسی مسیح درمی آورد.
درحال بکارگیری بینشهای تازه و برقراری تعهدات جدید ،به این هویت نیاز داریم .اما مانند قهرمانان
ایامن ،معمومً فراموش می کنیم که چه ک سی ه ستیم .مو سی گهت" :من کی ستم ،که باید بروم؟" و
جدعون گهت" :اما خداوندا ،من چگونه می توانم ارسا یل را نجات بدهم؟" ما باید دامئاً موقعیت
کنونی خود به عنوان فرزندان خدا و منابع روحانی خود را در مسیح به یاد بیاوریم.
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ترکیب "
فیلیایان  12 – 1 : 2یک عبارت مهید دیگری در مورد هویت می با شد ،مخ ّو صاً به خاطر
ِ
اگر -پا" .آیۀ  1با بیان چهار واقعیت نجات بخش در زندگی هر ایامنداری"،اگرها" را به ما می دهد:
 اگر در مسیح دلگرمید
 اگر محبت او مایۀ تسلّی شامست
 اگر در روح رفاقت دارید
 اگر از رحم و شهقت برخوردارید
علم بر فیو که به عنوان فرزندان خدا به ما داده شده،
آیات  12 – 2با بیان جز یات از طرز زندگی با ِ
"پا ها" را به ما می دهد:
 پا با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته ،یکدل و یکرأی باشید ( آیۀ .)2
تکرب نکنید ( آیۀ )3
 پا هیچ کاری را از َ ِ
رس جاه طلبی یا ّ
 پا با فروتنی دیگران را از خود بهرت بدانید (.آیۀ )3
 پا هیچ یک از شام تنها به فکر خود نباشد ،بلکه به دیگران نیز بیندیشد ( .آیۀ )4
 پا هامن طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت ( آیات .)8 – 5
ساختار اگر پا در این عبارت ،توصیف مشخص از مههوم زندگی ،با آگاهی از هویت خود در مسیح
می با شد و شاملِ تغییر ا سا سی در قلب ا ست که خدا به طور فزاینده از طریق فی ضش در ما عمل
می کند .ت ّور کنید که چه اتهاق در زندگی زنا شویی شارون و اِد می افتاد ،اگر اینگونه زندگی می
کردند! تّور کنید که چه تغییرات ایجاد می شد اگر خدمت فروتنانه ،متحد و محبت آمیز ،جایگزینِ
غرور ،عالیق شخ ّی ،عدم اتحا ِد طاقت فرسا می شد .آنها مجبور نی ستند که اینگونه زندگی کنند.
چیز بهرتی در مسیح به آنها داده شده است.
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هدف :4
رشایط را برای پاسخگویی فراهم کنید.
هدیۀ پاسخگویی محبت آمیز
همچون رو در رویی ،معمومً پاسخگویی نیز دملت بر مهاهیم منهی دارد .وقتی مردم این کلمه را می
شنوند ،شاید ت ّویر ف ضولی کردن به نهن شان برسد .با اینحال ت ّویر کتاب مقدس حداقل به دو
طریق ،بسیار محبت آمیز است .اول ،در هنگام کمک به مردم برای بازگشت به جایگاهی که خدا در
نظر گرفته ،خوانده شوووده ایم که "بارهای یکدیگر را حمل کنیم( ".غالطیان  .)2 : 6همچنین به ما
گهته شده" :هر روز یکدیگر را تشویق کنیم" تا با فریب گناه بجنگیم( .عربانیان  )13 : 3ما باید آنقدر
مردم را دوست داشته باشیم که کاری بیش از آشکارسازی خطا ،اعالم اعامل درست و رها کردن آنها،
انجام دهیم .پا سخگویی ،نیاز به ا شتیاق برای آ ستین بام زدن و همراه شدن با افرادی دارد که بین
گناه و عدالت در جنگ هستند.
ما در خدمت شووخّووی از مردم می خواهیم که ایامن را به شووکلهای جدید و عمیقرتی به کار بربند،
چیزهای را که سووالها مشووغول انجام آن بودند ،رها کنند و کارهای را انجام دهند که قبالً انجام نداده
بودند .آنها را به سوی انگیزه ها ،اهداف و مقا صد جدید فرامی خوانیم .از آنها می خواهیم که در هر
کجا که جنگ بود ،صوولح ایجاد کنندت در هر کجا که تقاضووا و کنرتل بود ،خدمت کنند .از آنها دعوت
می کنیم که چ یزهای ارزشووومند را تسووولیم کنند و همۀ این کارها را نه فقط یکبار ،بلکه با تعهد و
پشتکار طومنی مدت انجام دهند.
بااینحال وقتی مردم با ایامن قدم برمی دارند ،اغلب اوقات همچنان رسدرگم و هراسوووان می مانند.
آنها نسبت به یک راه جدید و بهرت متعهد شده اند ،اما هنوز آماده نیستند که به حال خود رها شوند.
شاگردان منونۀ فوق العاده ای از این پدیده را نشان می دهند .آنها به مدت سه سال با عیسی بودند
و جالل و قدرت حضوووور او را دیده بودند .چیزهای زیادی در مورد ملکوت خدا آموخته بودند ،اما به
طریقهای زیادی ،هنوز لرزان و م ّردد بودند .عیس وی در آخرین لحظات که پیش از صوولیب با آنها بود،
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متوجه شوووود که هنوز آمادگی تنهایی را ندارند(.به یوحنا  16 – 12 : 16نگاه بیندازید) .ترس و
رسدرگمی آنها از م ّلوب شدنِ عی سی (چیزی که عی سی وقوع آن را به آنها ه شدار داده بود) ن شان
می دهد که تا چه اندازه نوزادانِ روحانی بودند .رسدرگم و هراسوووان ،با هم مخهی شووودند ،حیران
ح قیام کرده ،همچنان سوووؤامت اشوووتباهی را می
بودند که چه کار کنند .حتی بعد از دیدنِ مسوووی ِ
پرسیدند(.اعامل  )11 – 7 : 1اما عیسی شاگردان لرزان خود را تنها نگذاشت .او روح القدس را برای
راهنامیی ،تعلیم ،تشویق ،هشداردادن ،ملزم کردن و ق ّوت بخشیدن به آنها فرستاد.
خدا با قدرت روح القدس ،ما را به این خدمت فرامی خواند .او از ما دعوت می ک ند که در کنار
افرادی که با ایامن ،اطاعت و جرأت قدم برمی دارند ،بای ستیم .این خدمت پا سخگویی می با شد .به
این معنا نیسووت که منتظر باشوویم تا آنها را در حین ارتکاب خطا گیر بیندازیم .هدف از پاسووخگویی
این اسووت که به مردم کمک کنیم تا به مدت طومنی ،عملکرد درسووتی داشووته باشووند .به این ترتیب
محیط فراهم می شود که آنها را م سئول ،آگاه ،م ّ ّمم و ه شیار نگاه می دارد تا زمانیکه بتوانند خود
به تنهایی این کار را انجام بدهند .این کار ،چشوووامنی را که تازه بینایی یافته ،هدایت می کند و
زانوهای ضووعیف و بازوهای ناتوان را ق ّوت می بخشوود .ما می خواهیم ایامن متزلزل را تقویت کنیم و
اهداف خدا را به مردم یادآوری کنیم .به آنها کمک کنیم که بدانند چه زمانی باید از گناه فرار کنند و
چه زمان بایستند و بجنگند.
مجسوم کردن می باشوود .ما با ایسووتادن در کنار
مانند متام خدمت های شووخّووی ،پاسووخگویی نیز،
ّ
مردم ،حضور روح القدس را که نه تنها با آنهاست ،بلکه در آنهاست ،مجسم می سازیم .انجیل نجات
بخش و زنده را که فقط فرمان منی دهد ،بلکه توانایی می بخشوووود ،موعظه می کنیم .او فقط ملزم
منی کندت بلکه می بخ شد و احیا می کند .پا سخگویی بر ا ساس کتاب مقدس ،ترسناک ،آزاردهنده
یا فضووولی کردن نیسووت .بلکه محبت آمیز ،فداکارانه ،سووهیرانه ،مجسووم کننده و مقدس اسووت .ما
چگونه می توانیم به عامنو یل خدمت کنیم ( "خدا با ما") و کاری کمرت از این انجام دهیم؟
برعکا ،پاسووخگویی این نیسووت که یک کارآگاه مخهی باشوویم و سووعی کنیم که کار روح القدس را
انجام بدهیم ،به عنوانِ وجدانِ شخص عمل کنیم ،ک سی را مجبور به اطاعت کنیم ،شخص فراری را
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تعقیب کنیم ،یا به دنبال کسووی باشوویم که خود را مخهی کرده اسووت .پاسووخگویی ،سوواختار محبت
آمیز ،هدایت ،ت شویق و ه شدار را برای افرادی فراهم می کند که کامالً متعهد به تغییری ه ستند که
خدا در زندگی آن شووخص ایجاد می کند .شووخص که عملِ پاسووخگویی را انجام می دهد ،همیشووه
خودش نیز پا سخگو می با شد .او ح ضور و کمک ما را عمل ترسناک یا ف ضولی منی داند .فرار منی
کند و خود را پنهان منی کند .بلکه با خوشوووحالی می داند که درحین همراهی دیگران ،خدا نیز در
کنارش ایسووتاده اسووت .پاسووخگویی به این دلیل عمل می کند که این شووخص جوینده اسووت ،نه
گریزنده .شخص گریزان نیاز به پاسخگویی نداردت بلکه نیاز به توبیخ دارد .پاسخگویی به افراد کمک
می کند که متعهد به تغییر هستند.
پاسخگویی چه چیزی را فراهم می کند
عمالً ،پاسخگویی به این شکل کمک می کند:
پا سخگویی ،ساختاری را فراهم می کند .غالباً زندگی به هم ریخته و آ شهته ا ست .داهرا ً حرف زدن
در مورد تغییر ،راحت تر از ایجاد تغییر می باشوود ،بنابراین پاسووخگویی یک سوویسووتم خارجی برای
سوواختار فراهم می کند ("این کارها را در این مدت انجام دهید") که برای کسوویکه اولین بار کاری را
انجام می دهد ،بسیار مهید می باشد.
پاسوووخگویی ،هدایت می کند .غالباً وقتی یک نهر می خواهد که کار درسوووتی را انجام دهد اما از
چگونگی انجام آن مطمنئ نی ست ،ب سیار مهید ا ست که یک نهر حکمت عملی و پیوسته را ارا ه کند
و به او بگوید که در کجا ،چه زمان و چگونه تغییر ایجاد کند.
پاسوووخگویی ،کمک می کند .گاهی اوقات شوووخص می ترسووود که تغییر موردنیاز را به تنهایی ایجاد
کند(به عنوان منونه ،مکاوۀ دشوار با زن ،دوست ،یا بچه) و به کمک یک نهر نیاز دارد.
پاسخگویی ،تشویق می کند .تغییر ،بسیار دشوار است ،با مرز ایامن ،جرأت و امید اشخات برخورد
می کند .اغلب اوقات مردم وسوسه می شوند که تعهدات خود را مورد سؤال قرار دهند یا حتی کناره
گیری کنند .آنها به یک همراه نیاز دارند ،کسیکه به او اعتامد کنند ،کسیکه از چالشهای درونی آنها
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آگاه باشد و آنها را برای ادامۀ کار تشویق کند .آنها به یک نهر نیاز دارند تا حضو ِر مددکار و امیدشان
را مجسم سازد.
پاسخگویی ،هشدار می دهد .گاهی اوقات مردم اعرتاف می کنند که نیاز به تغییر دارند ،اما وقتی از
بها و عمل موردنیاز آگاه می شوووند ،به ض و ّد آن ،رسکشووی و طغیان می کنند .این افراد باید از عواقب
نااطاعتی و رسکشوووی خود آگاه شووووند .باید به آنها یادآوری کرد که چیزی را که بکارند ،درو خواهند
کرد(.غالطیان )7 : 6
پاسخگویی ،به فردی که کامالً متعهد به فرایند "در آوردن /پوشیدن" می باشد ،به طور پیوسته کمک
می کند .در حالیکه می خواهید این نوع پاسخگویی را فراهم کنید ،سه سؤال از خود بارسید:
 .1این شخص به چه کمک پیوسته ای نیاز دارد؟
 .2من چند وقت یکبار باید متاس بگیرم تا این تغییر ادامه بیابد؟
 .3آیا منابع دیگری در بدن مسووویح وجود دارد که در طول این مدت مهید باشووود؟ چگونه می
توانم این شخص را به این منابع متّل کنم؟
تغییر در دنیای سووقوط کرده دشوووار اسووت .درحالیکه مردم بینشووها و تعهدات جدید را وارد زندگی
خود می کنند ،باید هویت خود را در مسوویح و حضووور روح القدس را که در آنها سوواکن اسووت ،به یاد
بیاورند.
سادگی و عظمت خدمت شخصی
اگر قرار بود که این کتاب را به طور خالصووه بیان کنید ،چه می گهتید؟ شوواید این کتاب را به عنوان
اسوورتاتنی برای تغییر شووخص توصوویف می کردید .شوواید می گهتید که در مورد مشوواوره در کلیسووای
محلی می باشوود .شوواید عده ای بگویند که این کتاب ،رشح چگونگی بکارگیری قواعد کتاب مقدس
در مشکالت زندگی می باشد .شاید عده ای دیگر بگویند که در مورد رضورت خدمت شخص در بدن
مسیح می باشد.
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همۀ این پاسخها صحیح است ،اما این کتاب ،اول از همه دعوت به سبک از زندگی بر اساس خدمت
کل زندگی
کل کتاب مقدسّ ،
روزانه می باشد که ریشه در کالم خدا دارد .ما سبک زندگی بر اساس ّ
حل
کل بدن را مطرح کرده ایم .این سووو بک زندگی ،ک تاب م قدس را به عنوان دایرة او عارف ّ
و ّ
مشوووکالت منی داند ،بلکه دورمنایی از داسوووتان بزرگ خدا را در آن می یابد که روش برخورد ما را با
رشایط و موقعیت زندگی تبدیل می کند.
دوم ،ریشووۀ این کتاب بر این اعتقاد می باشوود که خدا همۀ فرزندان خود را فراخوانده و در جایگاهی
قرار داده که به عنوان سوووهیرانش زندگی کنند .در حال خدمت به عنوان مناینده ،او همۀ وقت و
روابط ما را می خواهد.
نهایتاً ،این سبک زندگی فقط برای عد کمی از افراد نی ست که شغل شان ،خدمت کردن می با شد.
کار ملکوت خدا شامل هر عضوی از بدن مسیح می شود .به عنوان یک بچه ،همرس ،همسایه ،قوم و
خویش ،کشیش ،کارمند یا کارفرما ،معلم ،دانش آموز ،یا یک دوست ،متام روابط تان باید انعکاس از
خواندگی تان به عنوان سووهیر باشوود .همیشووه باید وفادارانه ،پیغام ،سووبکها و شووخّوویت او را نشووان
بدهید .خدا افراد نامتام را با پیغام فیو خود به رساغ افراد نامتام می فرسوووتد تا بتواند هر قلب را
برای جاللش بازپا بگیرد.
حقایق مرکزی زندگی کردن به عنوان سفیر
ما ه شت قاعده و دیدگاه را که این نوع زندگی در خدمت را ن شان می دهد ،مورد م شاهده قرار داده
ایم.
حقیقت  .1ما به خدا و حقیقتش نیاز داریم تا مطابق هدف او زندگی کنیم( پیدایش 26 : 1ت دوم
تیموتا وس  .)17 – 16 : 3باید هر اغهال خودمختاری یا خودکهایی را ترک کنیم .منی توانیم به
تنهایی از عهد زندگی خود و خواندگی خدا برای زندگی مان برآییم .ریشوووۀ وابسوووتگی کامل ما به
خداوند در سقوط منی باشد ،بلکه ریشۀ آن در بمیت ما می باشد .ما آفریده شده ایم تا خداوند را
پرستش کرده و به او وابسته باشیم.
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حقیقت  .2هر یک از ما توسووط خدا فراخوانده شووده ایم تا ابزارهای او برای تغییر در زندگی دیگران
با شیم،که از خانواده و کلی سایامن آغاز می شود(اف س سیان 16 – 11 : 4ت کول سیان .)17 – 15 :3
خدمت فعالیت خارج از روابط اولیۀ ما نیسووت .بلکه خدا می خواهد در حال انجام عمل نجات بخش
خود ،در این روابط از ما استهاده کند.
حقیقت .3رفتار ما ریشووه در افکار و ن ّیات قلبی ما دارد .مردم و رشایط فقط قلب ما را برمی انگیزانند
تا با کلامت و اعامل خود را نشوووان بدهیم (امثال 23 : 4ت لوقا 45 – 43 : 6ت مرقا 23 – 20 : 7ت
متی  25 : 23ت یعقوب  .)10 – 1 : 4ما باید بدون ان کار واقعیتهای غم ناک رنج و مورد خ طا قرار
گرفنت ،هر دیدگاه نسووبت به رفتار انسووان را که قلب را نادیده می گیرد ،رد کنیم .در عوض تأیید می
کنیم که خدا تغییردهند زندگی مردم اسوووت ،درعین حال که فیضوووش قلب آنها را تبدیل می کند.
ِ
هدف ما همی شه قلب شخص می
بنابراین در خدمت شخص مهم نی ست که چه م شکل وجود دارد،
باشد.
حقیقت  .4مسووویح ما را فراخوانده تا سوووهیران او باشووویم ،از پیغام ،سوووبکها و شوووخّووویت او پیروی
کنیم(.دوم قرنتیان  )21 – 14 :5خواندگی ما اجازه می دهد تا خداوند جهان ه ستی را به اطرافیان
خود نشووان بدهیم! خدا افراد گمشووده ،رسدرگم ،دلرسوود ،رسکش و خودبین را به افرادی تبدیل می
کند که با فیضش قدرت یافته و با جاللش برانگیخته می شوند .چیزی مهمرت از این نیست!
حقیقت  .5ابزاری برای تغییر ،شووامل مجسووم سوواخنت محبت مسوویح توسووط رشاکت در چالشووهای
مردم ،همدردی با رنجهایشوووان و نشوووان دادن فیو خدا در حال فراخواندن آنها به سووووی تغییر می
باشد .باید خواهان روابط باشیم که شامل رضایت متقابل می باشد .باید روابط را برقرار کنیم که در
آن ،کار تبدیل شخص خدا پیش برود .با بیانِ محبت که مسیح در ما جاری کرد ،این کار را انجام می
دهیم .به عنوان رنجدیدگان به رساغ رنجدیدگان می رویم و تسلّی و شهقت خدا را ارا ه می دهیم .به
عنوان گناهکاران به رساغ گناهکاران دیگر می رویم ،فیو را که قلب ما را تبدیل کرده به آنها می
دهیم فیو که می تواند قلب آنها را نیز تبدیل کند.
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حقیقت  .6ابزاری برای تغییر ،به این معناسووووت که با اجتناب از پیش فرضوووهای کانب ،مردم را
شووناخته ،سووؤامت خوبی بارسوویم و اطالعات را بطور مشووخص ،بر اسوواس کتاب مقدس تهسوویر کنیم
(امثال 5 : 20ت عربانیان  .)16 – 14 : 4منی توانیم به روابط سطحی در میان قوم خدا قانع شویم.
واقعاً می خواهیم که مردم را بشوووناسووویم و بدانیم که در کجا نیاز به تغییر دارند .یاد می گیریم که
سؤامت را بارسیم که بدون اف شای خود منی توان به آنها پا سخ داد .و دان سته های خود را در رابطه
با مردم ،از فیلرت کتاب مقدس رد می کنیم .تنها هدف ما این نیسوووت که دیگران را بر اسووواس کتاب
مقدس بشناسیم ،بلکه می خواهیم به آنها کمک کنیم تا خودشان را به این شکل بشناسند.
حقیقت  .7ابزاری برای تغییر ،به این معناست که حقیقت را با محبت اعالم کنیم .با انجیل که تسلّی
و دعوت ماسووت ،می توانیم به مردم کمک کنیم تا خود را در کالم خدا ببینند و آنها را به سوووی توبه
هدا یت کنیم (روم یان 17 – 1 : 8ت غالط یان 2 – 1 : 6ت یعقوب  .)25 – 22 : 1وقتی مردم را با
حقیقت مواجه می کنیم ،می خواهیم ابزارهای برای دیدن و منایندگانی برای توبه باشووویم .مردم به
راحتی می توانند مشووکالت را در دیگران و رشایط ببینند ،به جایی اینکه مشووکالت را در خودشووان
ببینند .به همین دلیل ما با محبت کالم خدا را در مقابلشووان می گذاریم تا خود را به وضوووح دیده و
توبه کنند .دعای ما این است که کالم ما قلبشان را منایان ساخته و تغییر دهد ،چنانکه آنها به تسلّی
و دعوت انجیل پاسخ می دهند.
حقیقت  .8ابزاری برای تغییر ،به این معناسوووت که با مشوووخص کردنِ مسوووئولیت ،ارا ۀ پاسوووخگویی
محبت آمیز و یادآوری هویت افراد در مسووویح به آنها کمک کنیم تا کاری را که خدا می خواهد انجام
بدهند(.فیلیایان  14 – 1 : 2ت دوم پطرس 9 – 3 : 1ت اول یوحنا 3 – 1 : 3ت غالطیان  .)2 : 6ما
ِ
دریافت بّوویرت کتاب مقدس ،بخش رضوری
نباید بّوویرت را با تغییر قلب و زندگی اشووتباه بگیریم.
این فرایند می باشوووود ،اما این به تنهایی ،یک تغییر نیسووووت .تغییر زمان اتهاق می افتد که مردم
کارهای مشخص را که خدا می خواهد .شناسایی کرده و با ایامن انجام بدهند .ما با همراهی کردنِ
مردم ،ارا ۀ حکمت ،هدایت و تشوووویق از طریق پاسوووخگویی بر اسووواس کتاب مقدس ،این فرایند را
تقویت می کنیم .نهایتاً ،با کمک به مردم برای زندگی بر اسوواس احسوواس صووحیح نسووبت به هویت
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حق و حقوق و امتیازات که این هویت به آنها می بخشووود ،کار
شوووان به عنوان فرزندان خدا ،با متام ّ
تغییر را پیش می بریم.
اینها قواعد و دیدگاه کتاب مقدس ه ستند که خدمت ما در برابر دیگران را شکل می دهند .پاد شاه
ما را فراخوانده و برای کار خود آماده می کند .ما به بهایی خریداری شده ایم و زندگی مان متعلّق به
ِ
دریافت فیو به این معناست که مجرای فیو برای دیگران باشیم .رنج و عذاب ،به
خودمان نیست.
ما این مأموریت را می دهد تا رنجدیدگان دیگر را تسووولّی دهیم .تغییر یافنت به این معناسوووت که
سووهیری برای ایجاد تغییر در دیگران شووویم .در این بخش از جالل ،مههوم بامتر از این نیسووت باید
عمیقاً شکرگزار باشیم که در این نقشه سهم داریم .اما شاید منی دانید که آیا می توانید به روش که
این کتاب توصووویف می کند ،زندگی کنید .شووواید به خاطر متام این جز یات ،اسووورتاتنیها و مهارتها،
دچار رسگیجه شده اید .شاید چیزهای که در قلب تان دیده اید ،فوق از تحمل تان می باشد.
درحال امتام آموزش این مطالب ،همی شه دو چیز به یادم می آید .اول ،سادگی زیاد خدمت شخص
بر اسووواس کتاب مقدس ،مرا تحت تأثیر قرار می دهد .این یک تکنولوژی مرموز نیسوووت که نیاز به
مداخلۀ نخبگان داشووته باشوود ،بلکه یک خواندگی سوواده برای هر یک از فرزندان خدا می باشوود تا
بخش از کار خدا در زندگی دیگران باشوووند .این زندگی فروتنانه ،صوووادقانه ،نجات بخش در جمع
دیگران می باشوود ،مانند مسوویح محبت کردن و عبور از مر ِز مسووا ل عادی و سووطحی ،برای شووناخت
واقعی افراد می باشد .اینکه آنقدر دیگران را دوست داشته باشید که حقیقت را به آنها اعالم کنید ،به
آنها کمک کنید تا خود را در آینۀ کالم خدا ببینند .همراهی کردنِ دیگران کمک به آنها در انجام
کاری که خدا خواسته می باشد .اساساً فقط یک خواندگی برای دوستی بر اساس کتاب مقدس می
باشد ،تقریباً به شکل خجالت آوری ساده می باشد ،مردم را محبت کنید ،آنها را بشناسید ،حقیقت را
بر زندگی آنها اعالم کنید .به آنها کمک کنید تا کاری را که خدا خواسته انجام بدهند.
همزمان ،چنان عظمت و شکوه در خدمت شخّی وجود دارد که منی توان با کلامت توصیهش کرد.
خدا ،فیضووش را بر بوم جانهای بمووی نقش می کند .یک روز با او در جالل ایسووتاده و این بوم را به
طور کامل می بینیم و منی توانیم کاری غیر از پرستش انجام بدهیم .سهم ما در همۀ اینها چیست؟
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ما قلم موهای خدا هسوووتیم .او می خواهد ما را بر روی پا ِلت( وسووویله ای برای قرار دادن رنگها در
نقاشی بر روی بوم) فیو خود خیا کند و نیکویی بیشرت خود را بر جان دیگر نقش کند .سؤال این
است " :آیا ما قلم موهای نرم در دستان او هستیم؟" یک قلم موی سخت و بد ،رنگ را به خوبی منی
گیرد و به جای زیبا کردنِ سووطح ،به آن آسوویب می رسوواند .امیدوارم که این کتاب به شووام کمک کند
که یک قلم موی نرم باشید که به نقاشی کردن ادامه بدهید تا زمانیکه بوم او تکمیل شود.
درحالیکه در روز آخر نزد خدا می ایستیم و زیبایی مهیب پرجاللرتین بوم جهان هستی را می بینیم،
صوودای خدا با این کلامت فوق العاده و مرموز ،در صوودای پرسووتشووهای ما نهون می کند" :آفرین ای
غالم نیکو و امین!" سووواا متوجه می شوووویم که هر لحظۀ خدمت ارزش چنین چیزی را داشوووت .ما
متوجه می شوووویم که بخش از مهمرتین ،ما ندگارترین و زی باترین چیزی بودیم که تاب حال ات هاق
افتاده ،نجات ما واقعیت کلامت این رسود را تجربه می کنیم:
اینها کیستند که مثل ستارگان داهر می شوند،
کسانیکه در مقابل تخت خدا می ایستند؟
هر یک از آنها تاج طالیی بر رس دارندت
این گروه موسیقی پرجالل کیست؟
هللویا! گوش کنید ،آنها می رسایند،
با صدای بلند ،شاه آسامنی خود را ستایش می کنند.
این افراد در روشنایی خیره کننده ،کیستند،
کسانیکه در حقیقت خدا آراسته شده اند،
با سهیدترین رداها مل ّبا شده اند،
رداهایی که درخشندگی شان را از دست منی دهند،
هرگز دست خشن زمانه به آنها نخواهد رسید؟

307

این گروه موسیقی پرجالل از کجا می آید؟
اینها کسانی هستند که برای جال ِل نجات دهند خود جنگیده اند،
تا آخر ُعمر دست و پنجه نرم کرده اند،
از جمعیت گناهکار پیروی نکرده اندت
اینها افراد هستند که متح ّمل جنگ شده اند،
پیروزی از طریق ب ّره حاصل شده است.
اینها کسانی هستند که قلبشان شکافته شده،
با اندوه و اضطراب زخمی شده،
کسانیکه مرتباً در دعا با خدایی که
جاللش داده اند ،در کشمکش بوده اندت
حال ،مشاجر دردناکشان به پایان رسیده،
خدا به آنها فرموده که دیگر گریه نکنند.
اینها ،مانند کاهنان ،مراقب و منتظر بودند،
اراد خود را به مسیح سارده اندت
جان و بدن خود را تقدیا کرده اند،
روز و شب دامئاً او را خدمت کرده اندت
اکنون در قدس امقداس خدا
با سعادت ،در مقابل روی او می ایستند.

1

این پاداش ا ست که در انتظار امانت داران خدا می با شد .با شد که اینها م ش ّوق شام در خدمت به
پادشاه باشند!
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ضمیمۀ  : 1بینا کردن چشامن نابینا :نگاهی دیگر بر جمع آوری اطالعات
ِس ولیا برای مشوواوره آمده بود تا "برای رابطه اش کمک دریافت کند ".او خود را" ،یک طردشوودگی که
بامخره اتهاق می افتد" ،می نامید و با چشوووامن اشوووک آلود ،ناتوانی خود را در یافنت یک "دوسوووت
امین" توصیف می کرد .به نظر می رسد که خدا دور ا ست ،با اینحال ِسلیا با ناله ادامه داد که " آدم
بدی نبوده" ،قطعاً آنقدر بد نبوده که میق این باشوود که "با مشووت به شووکمش بکوبند" ،چیزی که او
دریافت کرده بود.
من با ِسووولیا همدردی کردم ،اما سوووعی کردم به او کمک کنم که به خودش نگاه کند .چون مشوووکل
زندگیش ،طردشوودگی بود ،گهتم که باید بارسوویم که آیا کاری کرده که در این مشووکل سووهم داشووته
باشوود .سوولیا بالفاصووله حالت دفاعی به خود گرفت .من به عنوان مشوواور باید چه کار می کردم؟ باید
بیشوورت سوولیا را می شووناختم .اما مسووألۀ مهمرت این بود که سوولیا باید خودش را بهرت می دید .باید
دیوارهای نابینایی شخّی در زندگیش فرومی ریخت ،درغیراینّورت هرگز منی توانست یک مشاور
حقیقی دریافت کند .سووولیا آسووویب دیده ،کالفه و خسوووته بود ،اما به خاطر نابینایی خود هنوز یک
جوینده نبود.
یکی از تأثیرات غم انگیز سوووقوط ،نابینایی روحانی قلب می باشووود ،این یک امر جهانی اسوووت .این
یکی از م سا ل ا ست که م شاور کتاب مقدس را ب سیار د شوار می سازد .ا سا ساً فرایند جمع آوری
اطالعات را تغییر می دهد.
به خاطر فریبنده بودنِ گناه و اینکه افراد سقوط کرده طبیعتاً نسبت به مسا ل و مشکالت خود نابینا
هستند ،همیشه جمع آوری اطالعات باید به دنبال دو هدف باشد .اول ،این فرایند باید برای مشاور
حکیامنه بر اساس کتاب مقدس ،اطالعات مورد نیاز را به مشاور بدهد .اما هدف اصلی این است که
ابزارهای مسیحا برای بینایی چشامن باشیم که به مدت طومنی نابینا شده اند.
بینا کردنِ چشووامن نابینا ،قلب مأموریت مسوویحایی مسوویح می باشوود .اشووعیا با انتظار برای آمدن
مسوویحا می گوید " :آنگاه چشووامن نابینایان گشوووده خواهد شوود ،و گوشووهای ناشوونوایان باز خواهد
گ شت(".ا شعیا  )5 : 35خدا وعده های بی شرتی می دهد " :نابینایان را به راه که منی دانند رهربی
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خواهم کرد و در طریق های ناآ شنا هدایت خواهم منود .تاریکی را در برابر ای شان به نور بدل خواهم
کرد ،ناهمواری ها را به زمین هموار .آری ،این همه را به جا خواهم آورد ،و ایشوووان را وا نخواهم نهاد.
"(اشعیا )16 :42
مسووویحا ،تنها کسوووی اسوووت که می تواند چشوووم گناهکاران نابینا را باز کرده و بینا کند .اشوووعیا،
گناهکاران را به این شکل توصیف می کند:
" از این رو انّاف از ما دور است و عدالت به ما منی رسد .انتظار نور می کشیم و اینک دلمت استت
ِ
وا دیوار قدم برمی داریمت
منتظر روشونایی هسوتیم ،اما در تاریکی گام می زنیم! چون نابینایان با
مانند کسووانی که چشووم ندارند کورمال راه می رویم .در نیمه روز همچون شووامگاهان می لغزیمت ...
"(اشعیا )10 – 9 : 59
در موعظۀ بامی کوه ،م سیح به ما مأموریت می دهد تا بخش از مأموریت م سیحایی او برای تابانیدن
نور حقیقت بر تاریکی گناه باشووویم .این دقیقاً هامن کاری اسوووت که باید در مشووواوره انجام بدهیم.
هدف ما این نیسوووت که فقط تاریکی روابط و رشایط را منایان کنیم ،بلکه باید تاریکی قلب را منایان
کنیم ،تا بتوانیم انجیل را به کار بربیم.
متام افرادی که برای دریافت مشوووواوره می آیند به نوعی "کورمال راه می روند ...چون نابینایان با
وا دیوار قدم برمی دارند ".جمع آوری اطالعات باید این نیاز را ج ّدی بگیرد .من می خواهم به
جویندگانِ م شورت کمک کنم تا خود شان را در آینۀ کالم خدا ببینند .سؤامت را می پرسم که هرگز
از خود نارسیده اند و مسا ل را بررسی می کنم که هرگز منی دانستند که باید بررسی شود .سؤامت
من بر ا ساس دیدگاه کتاب مقدس در مورد مردم و م شکالت شان می با شد .در اینجا ،درحال پایان
بخشووویدن به کورمال رفنت در تاریکی ،مسووویحا را نشوووان می دهم .من فقط نتیجه گیریهای خود را
اعالم منی کنم بلکه به نابینایان کمک می کنم که با وضوووح و عمق کتاب مقدس ،افکار و ن ّیات قلب
را ببینند.
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این ضووومیمه بر عملکرد جمع آوری اطالعات برای "بینا کردن" مترکز می کند .ما طبیعت نابینایی را
که متام گناهکاران تجربه می کنند ،مورد بررسوووی قرار داده و به نقش خود به عنوان ابزارهای خدا
می پردازیم.
نقابهای نابینایی روحانی
تهاوت میان نابینایی جسووامنی و روحانی در این اسووت که اولی کامالً آشووکار اسووت ،درحالیکه دومی
غالباً مورد بی توجهی قرار می گیرد .شخص که از نظر ج سامنی نابینا ست ،بالفا صله با رشایط خود
مواجه می شووود .غالباً ،شووخص که از نظر روحانی نابیناسووت ،معتقد اسووت که بینایی خیلی خوبی
دارد .بخش اساسی نابینایی روحانی این است که شام نسبت به نابینایی خود نابینا هستید.
نابینایی روحانی ،وضعیت هر گناهکار و دریافت کنند مشاوره می باشد .با اینحال عد کمی متوجۀ
تأثیر آن بر دیدگاه شان نسبت به خود ،خدا ،دیگران و رشایط شان می شوند .آنها مانند افراد هستند
که در رومیان  1توصووویف شوووده اسوووت ،افراد که خود را حکیم می دانند ،درحالیکه واقعاً احمق می
باشند ،تّور می کنند که دانا هستند ،درحالیکه افکار قلبشان واقعاً احمقانه و باطل است.
نابینایی روحانی فریبنده اسووت .چنانکه یوحنا به کلیسووای م ودیکیه نوشووت" :می گویی :دولتمندمت
مال اندوخته ام و به چیزی محتاج نیستم .و غافل که تیره بخت ،اسف انگیز ،مستمند ،کور و عریان".
(مکاشوووهه  )17 : 3نابینایی روحانی به این دلیل فریبنده می باشووود که مانند چیزهای دیگر ،لباس
مب ّدل می پوشد .اگر قرار ا ست که ابزارهای خدا برای بینا کردنِ چ شامن نابینا با شیم ،باید نقابهای
بارز نابینایی روحانی را شناسایی کنیم .موارد زیر فهرست از این منونه ها می باشند.
حس درست نسبت به خود
ِ
نقاب ّ
سلیا فکر می کرد که خودش را می شناسد .او از این پیشنهاد که باید مسئولیت اتهاقات زندگیش را
برعهده بگیرد ،ناراحت شووود .فقط وقتیکه شوووخص به طور هدفمند به آینۀ کامل کتاب مقدس نگاه
کند ،می تواند خودش را به شکل واقعی ببیند.
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(یعقوب )25 – 22 : 1

اکرث افراد که برای مشوواوره نزد ما می آیند ،دیدگاه تحریف شووده ای نسووبت به خود دارند ،چون آینه
های که به آن نگاه می کنند ،مانند آینه های کارناوال هسووتند .آنها انعکاس واقعی شووام را با تحریف
نشان می دهند .شام خودتان را می بینید ،اما نه به شکل واقعی.
حا که نسبت
در مورد بسیاری از افراد که برای مشاوره می آیند(مراجع) نیز به همین شکل استّ .
به خود دارند با نگاه کردن بر آینۀ کارناوا ِل نظرات دیگران ،یا دیدگاه فرهنگی نسوووبت به موفقیت ،یا
روانشناسی بی مق ّدمۀ مردم عادی یا تجربۀ گذشته (این فهرست می تواند ادامه بیابد) ،شکل گرفته
حا تحریف شده ای نسبت به خود دارد .او کالم خدا را دارد ،اما
است .شخص مراجع منی داند که ّ
بیشووورت به عنوان دایرة اوعارف افکار مذهبی یا ابزاری برای عبادت از آن اسوووتهاده می کند .حتی
وقتی به موعظۀ کالم گوش می کند ،مکا شهه ای را که در مورد خودش می با شد ،متوجه منی شود.
داستانها یا قواعد مموح را می شنود ،اما خودش را در آینۀ این عبارات منی بیند.
نقاب کسی که نسبت به او مرتکب گناه شده اند
سووولیا می توانسوووت داسوووتانهای مربوط به آزار همیشوووگی از جانب دیگران را بازگو کند با جز یات
رنگارنگ .مترکزش بر چگونگی رفتار دیگران نسبت به او بود.
برای تو صیف اینکه چگونه نابینایی روحانی ،لباس مب ّدل ک سی را می پو شد که ن سبت به او مرتکب
گناه شووده اند،هیچ اسووتعاره ای قدرمتندتر از اسووتعار "پَر کاه و چوب" در متی  7نیسووت .شووخص را
تّور کنید که واقعاً از ن ّر غباری که در چشم دیگری می باشد ،آزرده شده ،درحالیکه خودش با یک
حا می کند که نسووبت به او گناه کرده اند ،نه اینکه
تکه چوب در چشوومش به هر طرف می رود! او ّ
خودش گناهکار است .بنابراین از نظر او ،تغییر مورد نیاز ،تغییر خارج از خودش می باشد.
نقاب محاکامت و آزمایشات
حا درسوووتی نسوووبت به خود و گناهش نداشوووت ،بنابراین متایل داشوووت که عواقب طبیعی
سووولیا ّ
انتخابها و اعاملش را محاکمه بنامد .پولا می گوید " :فریب نخورید :خدا را اسوووتهزا نتوان کرد.
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انسووان هر چه بکارد ،هامن را خواهد ِد َروید .کسووی که برای نها خود می کارد ،از نها تباهی درو
خواهد کردت اما کسی که برای روح می کارد ،از روح حیات جاویدان خواهد دروید(".غالطیان .)8 -7 :6

چون اکرث مراجعین م شاوره طرز فکر درویدن را ندارند ،معمومً مح ّومت خود را نتیجۀ کا شته های
شان منی دانند ،بلکه آنها را به عنوان محاکامت دردناکی می دانند که میقش نیستند.
همچنین به خاطر اینکه گناهکاران ،پرسووتش و خدمت به مخلوقات را جایگزینِ پرسووتش و خدمت به
خالق کرده اند (به رومیان  25 : 1نگاه بیندازید) ،معمومً کارهای خوب خالق را در این رشایط منی
بینند .بلکه بر از دسووت دادنِ مخلوقات مترکز می کنند .یک محاکمه به این دلیل برای من محاکمه
من آسامنی که بر زمین می ریخت ،به محاکمه ای
است که چیزهای ارزشمند مرا به خطر می اندازدّ .
برای ارسا یلیان تبدیل شد ،چون آنها بر عهد محبت که مهیا می کرد ،مترکز منی کردند ،بلکه بر مز
آن در مقایسه با لیست غذایی که در مرص داشتند!
مراجعین مشوواوره ،به خاطر نابینایی خود ،عواقب رفتارشووان را "محاکامت"و خوبی های را که از خدا
دریافت می کنند" ،آزمایشات" می نامند .آنها نسبت به این حقیقت نابینا هستند ،که خدا محاکامت
را برای خی ّریت نجات بخش آنها می فرستد .به جای اینکه خود را مورد محبت خدا ببینند و از طریق
رشایط و موقعیتها به شووباهت پرس و خدا درآیند ،خود را برگزید سووختی و دشووواریها می بینند .برای
آنها زندگی ،منّووهانه نیسووت .رنج و عذاب ،عاری از هدف نجات بخش و نشووانۀ بی محبتی خدا می
باشد.
نقاب نیازها
سووولیا ،خود را به عنوان یک شوووخص نیازمند می دید .او خود را به عنوان کسوووی می دید که اکرث
روزهای زندگیش با نداشته ها ساری شده بود .غالباً می گهت" :اگر این ...داشتم ،می توانستم"...
ادراک او از نیازها ،به انداز فرهنگ اطرافش تیره و تار بود .با اینحال تهسوویرش از زندگی ،شوودیدا ً بر
این ا صطالح تکیه دا شت .رضورتاً می گهت که م شکالت زندگیش ،نتیجۀ م ستقیم نیازمندی اوست.
او این عبارت کالسیک" :اگر این را داشتم "...را به عنوان تهسیری از زندگی ،با خود حمل می کرد.
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سووولیا منی دید که نیازمندیش ،حاصووولِ تأثیرغم انگیز گناهش می باشووود ،گناه که ما را از پرسوووتش
کنندگان خدا به افراد تبدیل می کند که "از هوای نها خود پیروی می کردیم و خواسووته ها و افکار
آن را به جا می آوردیم(".افسوسویان  .)3 : 2نیازمندی او بیشورت هویتش را آشوکار می کرد تا کاسوتی
هایش را در زندگی .احساس نیاز سلیا ،شهوت قلبش را بیشرت از خیانت دیگران آشکار می کرد .نیاز
واقعی او چیزی بود که هرگز مشتاقش نبود خدا .اگر واقعاً می خواهید بدانید که چه چیزی برای یک
نهر اهمیت دارد ،ببینید که در کجا احسوواس نیاز می کند .ارزشووها به خواسووته ها تبدیل می شوووند،
خواسته ها به تقاضاها و تقاضاها در مشاوره به عنوان "نیازها" مطرح می شوند.
سوولیا نسووبت به این حقیقت نابینا بود که خود را خورشوویدی در مرکز دنیای خود می دید و با دیدگاه
م ّزیت طلبی به دنیا نگاه می کرد .آنقدر کور بود که دیدگاه "نیازها" را با خود وار ِد هر اتاقی می کرد و
این همۀ رشایط و روابطش را شووکل می داد .او با خواسووته های خاموش وارد رشایطش می شوود و با
انتقاد خ شمناک ن سبت به افرادی که داهرا ً نیازهایش را نادیده می گرفتند ،واکنش ن شان می داد.
فکر می کرد که نیازمندیش ،خودخواهی و بی میلی اطرافیانش را ثابت می کند ،درحالیکه عمق
خودمحوری خودش را نشان می دادند.
نقاب مشاورۀ حکیامنه
سووولیا نیز مانند همۀ مراجعین مشووواوره ،صوووداهای زیادی در اطرافش داشوووت .او هم مانند ایوب،
مشورتهای بیهوده دریافت کرده بودت و دلیل بیهودگی آنها این بود که بر اساس کتاب مقدس نبودند.
با اینحال سلیا حداقل یک مدت ،از کالم مشاورانش تسلّی می یافت.
اگرچه سووولیا برای مشووواوره می آمد ،غالباً "حکمتی" را که از اطرافیانش دریافت کرده بود ،برای من
بازگو می کرد .اما فقط از افراد نقل قول می کرد که با دیدگاه او نسوووبت به زندگی موافق بودند و از
تّمیامتش حامیت می کردند .از افرادی که با او موافق نبودند ،نقل قول منی کرد.
یک اصوطالح دیگر کتاب مقدس برای نابینایی روحانی" ،احمق" می باشود .مشواور حکیامنۀ سولیا،
واقعاً حامقت بود .فقط به این دلیل از نظر او حکیامنه بود که چون نسبت به مسا ل واقعی زندگیش
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نابینا بود .امثال می گوید که احمق" ،ا شتیاقی برای دریافت حکمت ندارد" (.امثال  )16 : 17سلیا
فکر می کرد که در تالش برای دریافت م شورت حکیامنه می با شد ،درحالیکه واقعاً به دنبال حامیت
از نقطه نظر خودش بود.
نقاب بصیرت شخصی
سلیا نیز مانند متام انسانها ،همیشه به دنبال معنا بخشیدن به زندگیش بود .او می خواست زندگیش
را به مقوله های تقسووویم بندی کند تا بداند که چه اتهاق افتاده و باید چه کاری در این رابطه انجام
بدهد .بیشوورتین زمان خود را رصف تجزیه و تحلیل مسووا ل می کرد و احسوواس می کرد که این کار
مهید اسووت .اما جسووتجوی او نامحدود نبود :اگر تهسوویرهایش را مورد سووؤال قرار می دادم ،خیلی
رسیع تنش در اتاق ایجاد می شد.
نابینایی روحانی ،حتی می تواند به عنوان حکمت ،خود را نشوووان بدهد! اگر از نظر عقالنی باهوش
با شید و به صورت فعال تجزیه و تحلیل کنید ،رضورتاً به این معنا نی ست که حکیم ه ستید .حکمت
نت اینکه همۀ نیازهایتان را منی توانید برآورده کنید .باید
حقیقی با فروتنی آغاز می شوووود ،دانسووو ِ
جویند حقیقت باشووم که فقط در کالم خدا یافت می شووود .بّوویرت واقعی حاصوولِ تجزیه و تحلیل
نیست ،بلکه حاصل تهکر بر اساس کتاب مقدس می باشد .به کالم مزمور نویا گوش کنید:
"فرمان تو مرا از دشمنانم حکیم تر می سازد ،زیرا که همواره نزد من است.
از همۀ آموزگارانم خردمندتر گشته ام ،زیرا که در شهادات تو تأمل می کنم.
از ریش سایدان فهیم تر شده ام ،زیرا که احکام تو را نگاه می دارم.
" (مزامیر )100 – 98 :119
سوولیا نسووبت به این حقیقت نابینا بود که بّوویرتش ،بیشوورت آشووکار کنند قلبش بود تا رشایطش.
بّیرت او حاصل خواسته های بود که تهسیراتش را در مورد اتهاقات اطرافش تحریف کرده بود .این
بی شرت یک دیدگاه برگرفته از خوا سته ها بود تا تجزیه و تحلیل بیطرفانه .بنابراین ،بی شرت ن شاندهند
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بت پرسووتی بود تا ایامن .با اینحال هیچ یک از این مسووا ل برای سوولیا واضووح و مشووخص نبود ،چون
غالباً نابینایی نقاب بّیرت را می پوشد.
حس ارزشمندی
نقاب ّ
سلیا فکر می کرد که از مسا ل مهم آگاه است ،اما هرچه بیشرت به او گوش می کردم ،بیشرت متقاعد
می شووودم که مسوووا ل بسووویار مهم او را به حرکت وامنی داشوووت .دراینجا سووولیا دوباره نابینا بود .او
رشایطش را ارزیابی کرده و مطابق ارزشهایش عمل می کرد ،اما مشکالتش ادامه داشتند .این مسأله
او را کالفه و رسدرگم کرده بود.
گنجینه های انگیزه بخش سووولیا ،متاماً مربوط به روابط انسوووانی بود .او دوسوووتی ،احرتام ،پذیرش و
محبت را به عنوان مهمرتین مسا ل می دانست و هر کاری می کرد تا از طردشدگی ،تنهایی و تحقی ِر
حاصوول از آن ،اجتناب کند .اما هرچه بیشوورت مردم و عکا العملشووان را مورد آزمایش قرار می داد،
بیشوورت سووعی می کرد که آنها را خشوونود کند و خودش بیشوورت عّووبانی می شوود .او با یک فهرسووت
طومنی از خواسته های خاموش وارد روابط می شد ،اما منی دانست که وقتی مردم خواسته های او
را برآورده منی کنند ،چقدر قضوواوت و داوری می کند و با عدم بخشووش برخورد می کند .متی  6می
گوید که گنج من ،قلبم را کنرتل خواهد کرد و چیزی که قلبم را کنرتل کند ،رفتارم را کنرتل خواهد
کرد .به عبارت دیگر ،طوری زندگی می کنم تا چیزهای را که برایم ارزشوومند اسووت ،به دسووت آورده،
نگاه دارم و از آنها لذت بربم.
مشکل سلیا ،ارزشهایش بود .او هویتش را به مردم سارده بود .دامئاً با ناکامی و شکست مواجه می
شوود ،چون خدایی که او را به سوووی خود فرامی خواند ،درحال انجام کار متهاوت بود .مترکز خدا بر
روابط سلیا نبود ،بلکه بر خو ِد سلیا بود تا او شبیه پرس خدا شود.
حا شدیدی از درست
غالباً مراجعین مشاوره متوجۀ نابینایی خود منی شوند ،چون این نابینایی با ّ
و غلط پو شانیده شده ا ست .آن مرد ع ّبی که سالها خانواده اش را با واکن شهای خ شونت آمیزش
آزرده بود ،فقط چیزهایی را می دید که به خاطر جدایی از آنها ،از دسوووت داده بود .چیزی که برایش
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حق دیدنِ بچه ها و زندگی در خانه ای که هزینه اش را می پرداخت .دامئاً در مشوواوره می
مهم بودّ ،
گهت " :این درست نی ست ا صالً درست نی ست!" با اینحال ن سبت به تغییرات که باید در خود ایجاد
می کرد تا خانواده اش به درستی احیا شود نابینا بود.
زنی که مترکزش بر رسدی و دوری شوهرش می با شد ،از م شاور می خواهد که شوهرش را به مردی
تبدیل کند که او را گرامی بدارد ،ولی نسبت به انتقادهای دامئی خود که باعث دوری شوهرش شده
کور است .او از دست مشاورعّبانی می شود ،زیرا بر او به عنوان شخص که نیاز به تغییر دارد مترکز
می کند .او کامالً نسبت به کارهای ابدی و ارزشمندی که خدا در او انجام می دهد کور است.
نقاب دانش الهیاتی
سوولیا خیلی چیزها در مورد کتاب مقدس و تعالیم ایامن می دانسووت .اصووطالحات الهیاتی و کتاب
مقدسی کمی وجود داشت که می توانستم استهاده کنم که او با آنها آشنایی نداشته باشد.
متأسووهانه دانش الهیاتی سوولیا ،چهار کار برای او انجام داده بود .اول ،سووطح اعتامد او را نسووبت به
تهسیرهایش در مورد زندگی بام برده بود .تّور می کرد که نظرات و اعاملش مطابق اعتقاداتش می
باشوود .دوم ،ارزیابی خات نسووبت به بلوغ در او ایجاد کرده بود .سوولیا خود را به عنوان یک ایامندار
بالغ می دانسوووت و ناراحت می شووود از اینکه کسوووی رفتاری را می کرد که انگار او به تعالیم ابتدایی
ِ
نگرش" :این را می دانستم و این کار را انجام داده ام" ،را
کتاب مقدس نیاز دارد .سوم ،دانش سلیا،
حا در او ایجاد کرده بود که خود را برای مشووکالتش مقرصوو منی
در مشوواوره به او می داد .چهارمّ ،
دانست .او "می دانست که چه چیزی درست است و بهرتین کار را انجام داده بود ".از این رو ،دلیل
م شکالت باید در جایی خارج از خودش با شد .دانش او ،م سئولیت شخ ّی و الزام به گناه را در او
تیره و تار کرده بود.
حقی قت این بود که سووول یا نتوانسووو ته بود اله یاتش را در زندگی روزا نه ،طوری به کار بربد که به
چالشووهایش معنا ببخشوود.او زن بی حکمتی بود ،نسووبت به عدم بلوغ روحانی خود ،نابینا بود .بلوغ
روحانی ،حاصلِ بکارگیری حقیقت در زندگی روزانه می باشد ،نه دانسنت حقیقت در نهن(.عربانیان
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 .)14 – 11 : 5اما او معتقد بود که مشوواوران مسوویحی دامئاً چیزهای را به او می گویند که قبالً می
دانست.
حا شایستگی الهیاتی ،متایل سلیا به بیانِ سؤامت اشتباه قرار داشت .سؤامت سلیا،
در کنار این ّ
او را به درک عمیقرت از رشایطش ،امید کاملرت به خدا ،یا برنامۀ عملی برای ایجاد تغییر ،هدایت منی
کرد .در اینجا قاعده ای وجود دارد که به شووکل کاملرت ،در مقالۀ بعدی به آن می پردازیم .قاعده این
است :بّیرت و آگاهی افراد به خاطر پاسخهای درست آنها نیست ،بلکه به خاط ِر سؤامت درست می
باشد .اگر شام سؤامت درست را نارسید ،هرگز به پاسخهای درست دست نخواهید یافت .سلیا دامئاً
خودش را در یک تنگنای تحلیلی می دید ،که او را به سوی از دست دادنِ امید و چالش با افرسدگی
سوق می داد.
این منونه ای از سؤامت اشتباه سلیا می باشد .او می گهت" :من دعا می کنم و دعا می کنم .کتاب
مقدسوووم را می خوانم .اما خدا به من کمک منی کند .او به دعاهای من پاسوووخ منی دهد ".بعد این
سؤال را می پرسید" :چرا خدا در زندگی من کار منی کند؟" این سؤال بدی است ،بر اساس تّوری
برخالف کتاب مقدس می باشد ،که منی تواند شخص را به سوی مسیر خوبی هدایت کند.
سؤال سلیا او را به سوی دو پاسخ سوق می داد .گاهی اوقات به این نتیجه می رسید که خدا کاری
منی کند ،چون او را دوسوووت ندارد .خدا کارهای بهرتی برای انجام دادن دارد و منی خواهد نگران
ِ
ارزش او باشوووود .در موقعیتهای دیگر ،به این نتیجه می رسوووید که خدا به این دلیل در
زندگی بی
زندگیش کار منی کند ،چون او گناهکار بیچاره ای اسووت و عدم فعالیت خدا ،تنبیهی برای رشارت او
بدنام ایوب،
می باشوود .پاسووخهای بد به سووؤال بد ،محّووول بدی را تولید می کند .مانند مشوواوران
ِ
سلیا نیز میان الهیات خود و رشایطش ،پُل را ایجاد نکرد که او را به سوی ته سیرات کتاب مقدس در
مورد زندگی سوق دهد.
برای بیانِ سووؤال سوولیا مطابق کتاب مقدس ،شووخص باید با پیروی از پیش فرض کتاب مقدس آغاز
کند :خدا همیشوووه در زندگی من عمل می کند( مزامیر 46ت رومیان  .)39 – 18 : 8برای پرسووویدنِ
اینکه چرا او کاری منی کند ،باید تّ ّور نادرست داشته باشیم .نتیجه گیریهای حقیقی حاصلِ پیش
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فرضهای غلط نیست .راه بهرت برای بیانِ این سؤال این است که بگوییم" :خدا به شکل نجات بخش
در زندگی من عمل می کند ،بنابراین او چه کار می کند و چرا من آنرا تشوووخیص منی دهم؟" این
سؤال می تواند ما را به سوی بّیرت عظیم تر ،تغییر بر اساس کتاب مقدس و محّول خوب هدایت
کند.
نقاب قد ّوسیت شخصی
اگرچه سلیا در مورد خودش با استهاده از زبان کتاب مقدس در رابطه با قد ّوسیت ،صحبت منی کرد،
اما از نظ ِر او این دقیقاً هامن چیزی بود که داشوووت .او معتقد بود که چیزهای درسوووتی می خواهد و
کارهای درستی انجام دادهت منی فهمید که چرا همه چیز خراب می شود .باور او نسبت به قد ّوسیت
شخ ّی با تکیه بر عدالت شخ ّیِ رشیعتگرایی بود که به خواندگی خدا برای "مقدس با شید ،زیرا
که من قدوسم( ".مویان  ،)44 : 11ارتباط نداشت.
سلیا ن سبت به اینکه یک فری سی کال سیک می با شد ،نابینا بود .او نیز مانند یک فری سی ،رشیعت
خدا را تا رسح ّد اسووتاندارد انسووانی تن ّزل می داد .مسووا ل که سوولیا بر آنها تأکید می کرد ،نیازی به
توکل بر مسیح نداشت ،اینها استانداردهای رفتاری بودند که خواستار چیزی در قلب نبودند .سلیا،
انجیل را به عنوان چیزی مربوط به به شت و جهنم می دان ست .ن سبت به قدرت نجات بخش م سیح
در زندگی کنونی خود ،اح ساس نیاز منی کرد ،چون "عدالتی" را که ک سب کرده بود ،تو سط ان سان
قابل دستیابی بود.
سلیا دامئاً بر مسا ل کمی تأکید می کرد و از انجامشان به خود می بالید ،در حالیکه مسا ل سنگین
رشیعت را نادیده گرفته بود .او به خاطر خانۀ متیزش ،وقت شوووناسوووی ،حافظۀ خوبش برای یادآوری
تولد دوسوووتانش ،کتابهای مسووویحی که خوانده بود ،مراقبت و احتیاط در امور مالی و اشوووتیاق برای
داوطلب شدن ،به خود می بالید .درحالیکه ح سود ،ع ّبانی ،ق ضاوت کننده ،تلخ ،انتقامجو و عاری
از رحمت بود.
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مسیح به شاگردانش گهت" :تا پارسایی شام برتر از پارسایی علامی دین و فریسیان نباشد ،هرگز به
پادشاهی آسامن راه نخواهید یافت( ".متی  )20 : 5او به فریسیان گهت ":شام از نعناعِ ،شوید و زیره
ده یک می دهید ،اما احکام مهمرتِ رشیعت را که هامنا عدالت و رحمت و امانت اسوووت ،نادیده می
گیرید .اینها را می بایسووووت به جای می آوردید و آنها را نیز فراموش منی کردید( ".متی )23 :23
عدالت کاتبان و فری سیان کافی نبود ،چون عدالت نبود .عدالت شخص زشت ،مغرور و ان سانی بود.
این نوع عدالت همیشه تأکید بر انجام کارهای دارد که توسط انسان قابل اجراست و آنچه را که فقط
از طریق نهرهای فیو فراوان مسیح انجام می شود نادیده می گیرد.
شوواید این نقطۀ مرکزی در نابینایی روحانی باشوود .نقطۀ مرکزی نابینایی روحانی این اسووت که فکر
کنید عادل ه ستید ،درحالیکه واقعاً عادل نی ستید .این باعث می شود که فیو خدا و الزام به تغییر
بی اهمیت شووود .اگر من عادل هسووتم (مطابق تهکر خودم) ،به مسوویح و تغییر نیازی ندارم .این به
وضوووح ،از طریق داسووتان دو مرد در معبد ،در لوقا  18توضوویح داده شووده اسووت .فریسووی در معبد
ای ستاد و به خدا گهت که به او نیاز ندارد .او آمده بود تا بگوید که م شکل ندارد و خودش را متامیز از
گناهکاران می دانست و فهرست اعامل عادمنۀ خود را نزد خدا اعالم می کرد.
به همین شکل ،سلیا به مشاوره می آمد و فهرست کارهای خوبش را بیان می کرد ،از من می خواست
نت مشوووکالت مهم قلبش و تأکید بر رفتارهای قابل
موافقت کنم که او مشوووکل ندارد .او با نادیده گرف ِ
اجرا ،خودش را پاک می دانست ،درحالیکه در درون" ،استخوانهای مرده" بود.
نقاب توبه
سوولیا ،مانند بسوویاری از مراجعین ،فکر می کرد که درخواسووت مشوواوره به معنای توبه می باشوود .این
همی شه حقیقت ندارد .ب سیاری از افراد که به آنها م شاوره می دهیم ،متایل دارند که حرفهای مان را
به عنوان اعرتاف و پیگیری فرایند مشوواوره را به عنوان توبه بدانند .اما برای سوولیا ،مشوواوره واقعاً مثل
توبه بود .او نسبت به این حقیقت که واقعاً در یک کهار شخّی رشکت می کرد ،نابینا بود .من آنرا "
آمرزش گناه پروتسووتانی" می نامم .مراجع اعرتاف می کند ،مسووا ل و مشووکالت را می آزماید ،در یک
بحث و گهتگوی دنباله دار در مورد خودش و رشایط رشکت می کند و هر ههته با احسوووواس کهاره
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دادن ،پاک شدن و حقان ّیت ،جلسه را ترک می کند .با اینحال همۀ اینها بدون ایجاد تغییر زیادی در
قلب یا رفتار اتهاق می افتد .مراجعین مشووواوره ،خود را به عنوان توبه کار می بینند ،اما گاهی اوقات
مشاوره به راه برای جلوگیری از رسیدگی به مسا ل و مشکالت بر اساس برنامۀ خدا تبدیل می شود.
زندگی سلیا ،مثر توبه را به همراه نداشت .اول ،او به یک شخص خودجوش تبدیل نشد .به رفتارهای
گناه آلود و ویرانگر خود ادامه داد ،اگرچه در موقعیتهای گوناگون در مورد آنها صحبت کردیم .وقتیکه
با اشوووتباهش مواجه می شوووود ،با کینه و لجبازی ،آنرا می پذیرفت ،اما اعرتافش به ندرت واکنش
جدیدی را به همراه دا شت .دوم ،سلیا در حالت دفاعی ماند .او به سختی ارزیابی مرا که بر ا ساس
کتاب مقدس بود ،دریافت می کرد .مرا متهم می کرد که او را درک منی کنم ،باور منی کنم یا از
دیگران طرفداری می کنم .سوم ،سلیا روح تعلیم پذیر نداشت .منی توانست نیازش به تعلیم از کتاب
مقدس و یادگیری کاربرد آن در زندگی خود را باذیرد .او در مورد الهیات من ،تهسووویر من از عبارات،
یا کاربرد من در مورد ا صل و قاعد کتاب مقدس در زندگیش ،بحث می کرد .چهارم ،تکلیف م شاور
ِ
هدف مورد نظ ِر این تکالیف
خود را با بی میلی ،بدون اشووتیاق ،بدون بّوویرت ،یا ایجاد تغییراتی که
بود ،به پایان رساند.
با اینحال سلیا از این م شاوره نتیجۀ کمی گرفت .ح ضور رشیعتگرایانه اش در م شاوره ،ا شتیاق برای
بحث در مورد م سا ل و م شکالت شخ ّی ،و مطالعۀ عبارات تعیین شده از کتاب مقدس ،او را نابینا
کرده بود .متأسهانه ،همۀ اینها (که از نظر او نشاندهند توبه بود) ،آن تلخی و عدالت شخّی را که
قلبش را کنرتل می کرد ،می پوشانید.
توبه در کتاب مقدس ،به معنای تغییر اسووواسوووی قلب می باشووود که حاصووولِ آن ،روش زندگی کامالً
متهاوت می باشد .وقتی قلب تبدیل می شود و به سوی مسیر متهاوت می رود ،زندگی نیز تبدیل می
ِ
هدف کهار شخص به مشاوره می آیند،
شود .هر چیزی کمرت از این ،توبه نیست .بسیاری از افراد با
هرچند که شاید متوجۀ آن ن شوند .آنها برای کاری که می کنند ،حامیت می طلبند .آنها می خواهند
که نسووبت به خود احسوواس خوبی داشووته باشووند و متوجه می شوووند که بعد از جلسووات مشوواوره،
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تسلیم دعوت اساسی خدا برای توبه منی
احساس بهرتی دارند ،بنابراین ادامه می دهند .اما خود را
ِ
کنند .آنها با مزمورنویا در مزمور  139دعا منی کنند:
" خدایا مرا بیازما و د را بشناست مرا امتحان کن و دغدغه هایم را بدان.
ببین که آیا در من راه اندوهبار هست ،و به راه جاودانی هدایتم فرما".
( مزامیر )24 – 23 : 139
رشکت در "مشوواوره" ،سوولیا را نسووبت به قلب رسکش و ناتوبه کارش ،در نابینایی نگاه داشووت .او فکر
می کرد که هر آنچه را که نیاز به اعرتاف داشووت ،اعرتاف کرده اسووت .او خودش را توبه کار می دید.
می گهت" :برای چه باید به مشاوره بروم؟" شاید به نظر شوکه کننده باشد ،اما نابینایی روحانی حتی
نقاب توبه نیز می پوشد.
ب سیار مهم ا ست که تأثیر برج ستۀ نابینایی روحانی را در هر گناهکار و دیدگاه او ن سبت به زندگی را
به یاد بیاورید .جمع آوری اطالعات باید با انگیز نیاز مراجع به دیدن باشد .بعالوه ،باید به یاد داشته
باشوویم که نابینایان روحانی ،فکر منی کنند که نابینا هسووتند چون نابینایی آنها نقابهای زیادی را به
چهره می زند .باید این نقابها را شووناسووایی کنیم و به فرایند جمع آوری اطالعات ادامه بدهیم ،کاری
که چشامن مراجعین را باز می کند تا خود را به شکل واقعی ببینند .ما متعهد می شویم که ابزارهای
خدا برای بینا کردنِ چشامن نابینا باشیم و آنرا به عنوان عملکرد رضوری جمع آوری اطالعات بدانیم.
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ضمیمۀ  : 2مشاور چه چیزی را وارد فرایند جمع آوری اطالعات می کند
ِ
قدرت فریبند آن ،رسوویدگی کردیم .متوجه شوودیم که
در ضوومیمۀ آخر ،به مشووکل نابینایی روحانی و
افراد که از نظر روحانی نابینا ه ستند ،از نابینایی خود آگاه نی ستند ،بنابراین به عنوان م شاور باید با
نقابهای گوناگونی که نابینایی روحانی به چهره می زند ،آشنا شویم .نابینایی روحانی همیشه یکی از
عوامل فرایند مشاوره می باشد ،بنابراین به عنوان مشاوران کتاب مقدس باید آماده باشیم.
اما باید به یاد داشووته باشوویم که این مشووکل ،فقط مربوط به مراجعین مشوواوره نیسووت .با توجه به
هشوودار کتاب مقدس که می گوید همۀ ما گناهکاریم و طبیعتاً از نظر روحانی نابینا هسووتیم ،متوجه
می شوووویم که چقدر به عنوان مشووواور به خدمت دو طرفه ،یک نهر با یک نهر ،نیاز داریم ،خدمت که
عهدجدید ،آنرا در قلب زندگی کلیسوووایی مجسوووم می سوووازد .چون قلب فریبکار من ،به راحتی مرا
نسووبت به گناهم کور می کند ،نیاز به ایامنداران دیگر دارم که آنقدر مرا دوسووت داشووته باشووند که
زندگی مرا از دیدگاه خدا نشووووان بدهند .آنها هم به چنین چیزی از جانب من نیاز دارند .طبیعت
ان سانی ما ،برای هر یک از روابط مان ،به یک برنامۀ نجات بخش نیاز دارد .عربانیان  13 – 12 : 3به
رشور و بی ایامن
طور خالصووه آنرا بیان می کند" :ای برادران ،هوشوویار باشووید که از شووام کسووی دل َ
نداشووته باشوود که از خدای زنده رویگردان شووود .بلکه هر روز تا آن زمان که هنوز "امروز" خوانده می
شود ،یکدیگر را پند دهید تا کسی از شام در اثر فریب گناه سخت دل نشود".
توجه کند که مطابق این عبارت ،چیزی که مرا به این خدمت شوووخّوووی روزانه فرامی خواند ،رشایط
ِ
ضعیت گناه ساکن در ما و قدرت آن در
گناه آلود یا م شکل شام نی ست که نیاز به تغییر دارد .بلکه و
نابینا و سوووخت دل کردنِ ماسوووت که مرا به این کار فرامی خواند .تا زمانیکه گناه هسوووت ،نابینایی
روحانی نیز وجود خواهد دا شت و باید نسبت به روابط متعهد شویم که خدمت صادقانه ،محبت آمیز
و دو طرفه را رشد و توسعه می دهد.
این امر به طور خات برای م سیحیان که خدمت م شاور کتاب مقد سی دارند ،مهم ا ست .مراجعین
مشاوره به ما تکیه می کنند تا با دیدگاه الهی وارد دنیایشان شویم ،دیدگاه که در غلبه بر نابینایی به
آنها کمک می کند .تا زمانیکه با راهنامیی برادران و خواهران مسوویحی که در مشوواهد درسو ِ
وت قلب
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مان به ما کمک می کنند ،زندگی خود را تسووولیم نورافکن کتاب مقدس نکرده باشووویم ،هرگز منی
توانیم چنین چیزی به آنها بدهیم .م شاورانی که چنین تعهدی داده اند ،این خ ّو صیات رضوری را
در کمک به مراجعین گسرتش خواهند داد.
شام می توانید بی طرف باشید
بسوویاری از مراجعین مشوواوره ،به خاطر نهنیت خود نابینا شووده اند ،طوریکه دیدگاه شووان نسووبت به
زندگی ،برگرفته از خواسته هایشان می باشد .وقتی ریشۀ خواسته هایشان ،خودخواهانه باشد ،منی
توانند آنرا ببینند .آنها ن سبت به آهنگ صدای خود ،طر ِز نگاه کردن ،دا ستان شان که به شکل دریف
مطابق خوا سته های شان می با شد ،ناآگاهند .متوجه نی ستند که م سا ل را که در دیگران مورد انتقاد
قرار می دهند ،هامن مسا ل می باشند که در خود ترب ه می کنند ،گناهان دیگران را منی بخشند و
وقتی دیگران با آنها رو در رو می شووووند ،حالت دفاعی به خود می گیرند .اگر طرز فکر قربانی را
دا شته با شند ،متوجه نخواهند شد .همچنین منی بینند که چه زمان خدمت شان ،عمل برای تحت
نهون درآوردن دیگران می شوووودت کم ایامنی دیگران را منایان می کنند(نه کم ایامنی خود را) ،و این
کل سیستم آنها را تقویت می کند.
ّ
به عنوان مشووواور ،قلب خود را نسوووبت به این افراد سوووخت نسوووازید .بلکه با فیو خدا عمل کنید!
مراجعین مشاور شام ،به کمک نیاز دارند تا خود را به وضوح ببینند .در اینجا بیطرفی شام بر اساس
کتاب مقدس و به عنوان مشاور ،بسیار رضوری می باشد.
وقتی یک مشوواور وارد دنیای مراجع می شووود ،با آن عالیق شووخّووی که بر مراجع تس ولّط دارد ،کور
نشووده اسووت( .حداقل نه به آن اندازه که خود را تسوولیم خدمت شوواگردسووازی کالم و دیگران کرده
اسووووت ).او می تواند مراجع خود را "احیا" کند ،به این دلیل که در دام روحانی مراجعش "گرفتار
نشده است"( .غالطیان  .)1 : 6می تواند با بیطرفی بر اساس کتاب مقدس صحبت کند.
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برعکا ،مراجعی که از نظر روحانی نابینا می باشووود ،چنین دیدگاه بیطرفی را ندارد ،اگر قبالً چنین
دیدگاه داشوووته باشووود .او در دیدگاه (غیر کتاب مقدسوووی) گیر کردهت این نقطۀ آغاز ،بر تجربۀ او از
اتهاقات دیگر تأثیر می گذارد.
نقطۀ آغاز اکرث مراجعین ،تجربۀ خودشان می باشد .آنها متایل دارند که با لنزهای تاریخچۀ شخّی،
کل زندگی نگاه کنند .طول منی کشد که تهسیرشان از زندگی،
پیش فرضها و خواسته های خود به ّ
متام ته سیرات آینده شان را تحت تأثیر قرار می دهد .حتی بر روش درک کتاب مقدس نیز تأثیر می
گذارد .افراد که زندگی را با لنزهای تجربۀ خود تهسیر می کنند ،با کالم خدا نیز چنین برخوردی می
کنند .تجربۀ شخّی ،نه کتاب مقدس ،دیدگاه شان نسبت به دنیا را کنرتل می کند.
چنین شوووخص ،به یک نهر با نقطۀ ِ
دید متهاوت نیاز دارد ،کسوووی که از کتاب مقدس آغاز کند و به
سوووی زندگی پیش برود .باید کتاب مقدس پایه ای برای تهسوویر زندگی باشوود ،نه برعکا .شووام به
عنوان مشوووواور ک تاب م قدس ،این د یدگاه ک تاب م قدس را به مراجع خود می ده ید ،چون وقتی
حقیقت خدا به لنزهای برای آزمودن م سا ل تبدیل می شود ،زندگی تغییر می کند .به عنوان منونه،
در مشاور ازدواج ،مشاور می تواند با بیانِ "خدا چه گهته است؟" از مانع همیشگیِ "او گهت "...گذر
کند.
ِ
جنگ اتهامات ،با
رالف و ِرشلی به مدت پانزده سوووال ازدواج کرده اند .تقریباً غیرممکن بود که بدون
نت رالف از م سا ل و م شکالت و متایل
هم بحث و گهتگو کنند .رشلی معتقد بود که به خاطر طهره رف ِ
او به سووازش با دنیا ،بهرتین سووالهای زندگیش نابود شووده اسووت .رالف نیز رشلی را متکی به عدالت
شخّی ،خشن و قضاوت کننده می دید .آنها در مکاوات شان ،نارنجکهای تلخی را که در دلشان
نسبت به هم نگاه داشته بودند ،به سوی یکدیگر پرتاب می کردند .گرفتا ِر دیدگاههای کامالً متهاوت
بودند که نسبت به زندگی با یکدیگر داشتند ،درنتیجه منی توانستند مشکالت شان را برطرف کنند.
رشلی و رالف در سه سطح مختلف ،نیاز به مداخلۀ اساسی دیدگاه کتاب مقدس داشتند.
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ِ
صحبت ما با یکدیگر چه می گوید؟" ارتباطات
در سطح رفتاری باید می پرسیدند" :خدا در مورد طرز
حل را ترویج منی داد .این یکی از بزرگرتین مشوووکالت شوووان بود .اگر
آنها محبت ،درک ،امید و راه ّ
قواعد ارتباطات وا ضح و آشکار در اف س سیان  2 : 5 – 25 : 4مورد توجه قرار می گرفت ،می توان ست
دیدگاه تازه ای به این مشکل ببخشد و تغییر ماندگاری را ایجاد کند.
در سطح فکری ،رشلی و رالف باید می پرسیدند" :خدا برای ما ،به عنوان فرزندانش ،چه هدف دارد؟"
عهدجدید در عبارات همچون رومیان  ،29 – 28 : 8غالطیان  ،26 – 16 : 5کول سیان  14 – 1 : 3و
دوم پطرس  9 – 3 : 1تعلیم می دهد که هدف خدا برای رالف و رشلی ،چیزی بیش از اشتیاق رشلی
برای رضایت از خدمت شخّی یا اشتیاق رالف برای دریافت احرتام از جانب زنش می باشد .هدف
خدا این اسووت که آنها به طور فزاینده در طبیعت الهی او رشیک شوووند .رالف و رشلی منی دانسووتند
رس زندگی مسیحی ،نشاندهند دید و رویای کوچکشان(یا تعهد) نسبت به کاری بود
که جنگشان بر ِ
که خدا می خواسوووت از طریق این مسوووا ل در زندگیشوووان انجام دهد .خدا می خواسوووت آنها را به
شباهت مسیح درآورد.
نهایتاً ،در سطح خوا سته ها باید می پرسیدند" :خدا می خواهد که چه ا شتیاق در قلب خود دا شته
باشوویم؟" رالف "فقط کمی احرتام" می خواسووت .این یک تقاضووای خاموش در مواجهه با رشلی بود.
رشلی "شوهری می خواست که به انداز او به خداوند خدمت کند" .سؤامت حاصل از یعقوب 1 : 4
ِ
منایش " او می خواهد "...را در روابط شوووان
–  ،10فیلیایان  16 – 1 : 3و کولسووویان ،17 – 1 : 3
حل مشکالت شان بود.
منایان می سازد .این دلیل ناتوانی آنها در ّ
رشلی و رالف به کمک کسووی نیاز داشووتند که از دیدگا ِه کتاب مقدس آغاز کرده و مسووا ل موجود در
روابط شان را ته سیر کند .آنها به ک سی نیاز دا شتند که سؤامت درست (بر ا ساس کتاب مقدس) را
ن شان بدهد ،سؤامت که آنها را به سوی راه ح ّل های سوق می دهد که حا صلِ آزمودنِ مردم ،رفتار،
علم بر کتاب مقدس می باشد.
افکار و خواسته هایشان ،با ِ
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وقتی اطالعات را جمع آوری می کنم ،سوووعی دارم که سوووؤامتم را متهاوت از روش مراجعینم مطرح
کنم .سؤامت جستجوکنند یک مراجع ،همچنان تحت تأثیر نابیناییش می باشد .بعضی از سؤامت،
هرگز مطرح منی شوند ،درحالیکه باید مطرح شوند .سؤامت را از دیگران می پرسند ،درحالیکه باید
آنها را از خودشووان بارسووند .هدفم این اسووت که سووؤامتم مطابق سووؤامت مراجعینم ،به یک رسی از
حقایق رسووویدگی کنند ،اما طوریکه به آنها کمک کند تا مطابق کتاب مقدس در مورد زندگی شوووان
فکر کنند.
شام می توانید حکمت ببخشید
در رومیان ،پولا در مورد قلب احمقانۀ گناهکاران صحبت می کند که تیره و تار شده است .احمق،
ک سی ا ست که از نظر روحانی نابینا ست .او فکر می کند که می بیند ،حکمت دارد و درک می کند،
ِ
توصیف احمق در امثال ،شخص را نشان می دهد
درحالیکه واقعاً نابیناست ،احمق و رسدرگم است.
که:
 معتقد است که کارش درست است ( )15 :12
 به رسعت خشمش را بروز می دهد ( )16 : 12
 عجول و بی پروا می باشد ( )16 :14
 تأدیب و اصالح را رد می کند( )5 : 15
 پول را به هدر می دهد ( )16 : 17
 از بیانِ نظرات خود لذت می برد( )2 : 18
 به رسعت مجادله می کند ( )3 : 20
 حکمت را خوار می شامرد( )9 : 23
 به نظر خودش حکیم می باشد ( )5 : 26
 بر خویشنت توکل دارد ( )26 :28
 خشمگین شده و متسخر می کند و در کنار او هیچ آرامش نیست( )9 : 29
 خشم خود را بی مهابا بروز می دهد ( .)11 : 29

327

شوووخص احمق به مداخلۀ کالم خدا نیاز دارد ،چون انتخابها،واکنشوووها،دیدگاهها ،اعامل و رفتارش
نشوواندهند نابینایی اوسووت .او به لنزهای حکمت کتاب مقدس نیاز دارد تا بتواند مثل خدا ببیند و
درک کند.
مشاور کتاب مقدس می تواند دیدگاه حکیامنۀ خدا را از طریق کتاب مقدس ارا ه دهد .چیزی بیش
از نظر ،تحقیق ،تجربه یا تعلیم ارا ه می دهد .اعتامد(و تسووولیم) به کالم خدا را ارا ه می دهد تا
نابینایی مراجع را آشووکار کرده و در آن نهون کند .حکمت که بر اسوواس کتاب مقدس ارا ه می دهد،
خالص ،صلح طلب ،بامالحظه ،مطیع ،رحیم ،پ ُر از مثرات نیکو ،بیطرف و بی ریا می باشد (یعقوب 3
ِ
برخالف شخص احمق می باشد.
 .)17 :به طور خالصه ،با فیو خدا ،کامالً
ِ
تحریف مسووا ل متناسووب و تحریف
بسوویاری از افراد که به آنها مشوواوره می دهیم ،حامقت شووان را با
ارزشها آشکار می کنند .آنها سیستم ارزش کتاب مقدس را ندارند ،سیستمی که عمالً کمک می کند
تا بدانند که چه چیزی واقعاً مهم اسوووت و چه چیزی مهم نیسوووت .فقط کتاب مقدس می تواند به
مراجع کمک کند تا بداند که چگونه این مسا ل در زندگیش به یکدیگر وابسته اند.
مشاور می تواند سؤامتی را بارسد که در آن ،مراجع باید خارج از دیدگاه نهنی خود به زندگیش نگاه
کند .او می پرسوود که چه چیزی واقعاً مهم اسووت و از نظر خدا ،رابطۀ حقیقی میان مسووا ل مختلف
زندگیش به چه شووکل می باشوود .این سووؤامت می تواند دیدگاه قدیمی و آشوونای مراجع نسووبت به
زندگی را به چالش بکشاند و او را تشویق به تسلیم شدن در برابر دیدگاه خدا کند.
اجازه بدهید که دوباره به رالف و رشلی نگاه بیندازیم .رالف معتقد ا ست که رشلی ،م شکلِ او ست ،و
متام سؤامتش برگرفته از این ته سیر می با شد .رشلی معتقد ا ست که رالف ،م شکلِ او ست ،و متام
افکارش برای شووناسووایی مشووکل ،برگرفته از این دیدگاه می باشوود .آنها به طور مشوورتک معتقدند که
ِ
صورت بسیار متهاوت می باشد .به هرحال،
مشکلشان ،طرز زندگی متهاوت و دستیابی به اهداف به
اصول و قواعد امثال نشان می دهد که خشم ،عدم اتحاد و ناامیدیِ رالف و رشلی ،حاصلِ تهاوت آنها
نیست ،بلکه حاصلِ راههای احمقانۀ آنها در برخورد با تهاوت هایشان می باشد .بعالوه کتاب مقدس
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به ما می گوید که این واکنشها حاصلِ خواسته های قلبی می باشد که وار ِد رویا رویی های خود می
کنند .یکی بودن و توافق ،عنارص رضوری در اتحاد نیسووت .بلکه ،محبت (نسووبت به خدا ،بیش از هر
چیزی ،و نسوووبت به همسوووایه همچون خودم) باعث می شوووود که شوووخص در مواجهه با تهاوتها و
تحریکات ،فروتن ،مالیم ،صبور و باگذشت باشد(.افسسیان )2 – 1 : 4
اگر رالف ،سؤامت را می پرسید که برگرفته از توصیف امثال دربار شخص احمق (در بام عنوان شد)
حل سووختیهای زندگی زناشووویی اش تنظیم می کرد .در اینجا
می باشوود ،حتامً برنامۀ جدیدی برای ّ
چند منونه از سؤامت که رالف می توانست از خود بارسد ،مطرح شده است:
حق با من اسووووت و منی خواهم به دیدگاه رشلی گوش کنم یا
 در کجا بسووویار معتقدم که ّ
دیدگاه خود را دوباره بیازمایم؟
 وقتی رشلی طرز فکر یا تّوومیامت مرا به چالش می کشوواند ،معمومً چه واکنش نشووان می
دهم (امثال )15 :12؟
 چه زمان متایل دارم که به رسعت عّووبی و آزرده شوووم ،بالفاصووله واکنش خشوومناک نشووان
دهم؟
 این خشوووم ،بر رشلی و اشوووتیاقش برای باز و صووووادق بودن در مکاوات ،چه تأثیری می
گذارد(امثال  6 :12ت 6 :14ت )1 :15؟
 من از رشلی چه می خواهم ،که به نظرم آنرا به من منی دهد و درنتیجه عّبانی می شوم؟ به
نظرم ،رشلی چه "گنجهایی" را از من می گیرد(متی 19 :6ت یعقوب )1 :4؟
چنین سؤامت ،رالف را هدایت می کند تا در حضور خدا با خود مواجه شده ،نیاز به رحمت عیسی را
دیده و در پیِ این رحمت باشوود .او کم کم چیزهای متهاوت را شووناسووایی می کند که می تواند برای
ایجاد تغییر پایدار انجام دهد.
کسووی که دیدگاه کامل و مسووتحکم را مطابق کتاب مقدس برای زندگیش تنظیم می کند ،می تواند
از ناامیدیِ سیستم ارزشهای قدیمی خود و از عجز ،رسدرگمی یا اشتیاق گمراه کنند حاصل از آن،
بگریزد .وقتی رالف یاد بگیرد که مطابق کتاب مقدس به مسا ل نگاه کند ،فرصتهای جدیدی را برای
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تغییر خواهد دید .او دیگر در دام نهنیت خود گرفتار منی شوووود .دیگر معتقد نیسوووت که در ازدواج
غیرممکن که هیچ نتیجه ای ندارد ،گیر کرده است .افکار و خواسته های قلبش را می بیند که ریشۀ
مشکالتش می باشند ،و متوجه می شود که چطور این خواسته ها ،واکنش او را نسبت به رشلی ،در
حق با اوسووت .بلکه،
رشایط گوناگون شووکل داده اند .دیگر ارصار منی کند که در دام گرفتار شووده یا ّ
"درآوردن" و "پوشیدن" قلب ،و رفتاری را می بیند که ازدواجش را تغییر خواهد داد.
شام می توانید وضوح انجیل را به کار بربید
مهرس هستند ،همیشه می خواهند به زندگی معنا ببخشند .احساس
انسانها بر اساس طبیعت شانّ ،
ِ
درک اتهاقات و دلیل وقوعشووان و کاری که باید در نتیجۀ
رسدرگمی مراجعین مشوواوره ،به خاطر عدم
آن انجام بدهند ،یک امر غیرعادی نیست.
همچنین مراجعین رسدرگم بسووویاری نیز وجود دارند که منی دانند رسدرگم هسوووتند! آنها فکر می
کنند که ته سیرات شان آگاهانه و اعامل شان منطقی می با شد .خود و رشایط شان را به وضوح منی
بینند.
یکی از مهمرتین قسوومتهای نابینایی روحانی که در مشوواوره ،مورد مشوواهده قرار می دهم ،نابینایی
نسووبت به واقعیت های انجیل در زندگی مراجع می باشوود .این شووخص ،به این دلیل رسدرگم و فلج
شده که عوامل مهم سیستم تهسیری خود را رها کرده است.
انجیل ،سووووه دیدگاه رضوری در رابطه با چالش انسووووانی به ما ارا ه می دهد .بدون آگاهی از این
دیدگاهها ،زندگی هیچ معنایی ندا شته یا برخالف کتاب مقدس و درنتیجه به صورت نادرست ،درک
حا حقیقی نسبت به خود ،خدا و فرایند ،به ما می دهد.
می شود .انجیلّ ،
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ادراک شخصی
واکنش ما نسووبت به رشایط ،همیشووه بر اسوواس درک ما از هویتامن می باشوود .دامئاً به انجیل نیاز
داریم تا تعریف ما از هویت و چالشووهای مان را مشووخص و اصووالح کند .تعلیم انجیل این اسووت که
چالش من عمیق تر از مشووکالت گذشووته ،سووختیهای روابط کنونی و رشایط اسووت که روزانه با آنها
مواجه می شووم .پطرس می گوید که فسواد و تباهی دنیا به خاطر خواسوته های بد قلبی می باشود.
این جایی است که باید تغییر کند.
بسیاری از افرادی که به آنها مشاوره داده ام ،درک کمی از حضور و قدرت گنا ِه ساکن در وجودشان
دارند .آنها از افکار ،خواسته ها و انتخاب های قلبی که ریشۀ مشکالت شان می باشد ،ادراک کمی
دارند .بنابراین به رسزنش دیگران و رشایط ادامه داده و نسووبت به کشوومکش های قلبی که وار ِد متام
ِ
ِ
جنگ درون (روم یان  7و یعقوب  )4را به عنوان
رشایط زندگی می کنند ،نابینا می مانند .انجیل،
هدف اولیۀ مورد توجه در نجات بخش خدا مطرح می کند (.دوم پطرس )4 – 3 : 1
ِ
درک خدا
در اینجا نیز متحیرم از اینکه غالباً مراجعینم ،درک کمی از نجات دهند همیشوووه حارض ،همیشوووه
فعال ،قادرمطلق ،امین به وعده های خود دارند ،کسوووی که خدای انجیل اسوووت .انجیل ،خدا را به
عنوان مددکننده ای که همیشووه در سووختیها حارض اسووت ،معرفی می کند (مزامیر  ،)46کسوویکه به
خاطر من ،بر همه چیز سوولطنت می کند (حتی بر هرج و مرج داهری و بی هدف) (افسووسوویان : 1
 .)23 – 22او در هر رشایط کار می کند تا مرا از اسووارت گناهان قلبی رهایی دهد ،به من کمک می
کند تا دولتمندی فیو را که در مسیح به فراوانی به من داده شده ،تجربه کنم و مرا به شباهت پرس
خود درمی آورد( رومیان 39 -28 : 8ت افسووسوویان  .)7 – 3 : 1او بخشوواینده ،آشووتی کننده ،رهایی
دهنده ،تسلّی دهنده و احیا کننده است.
به خاطر کار ن جات بخش بی پا یان او ،هر رشایط در زندگی ،حتی رشایط که برایم تار یک ،گیج
کننده و ترسناک است ،تقدیا شده ،پُرمعنا،هدفمند و پُر از امید می شود.
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غالباً مراجعین ،درک کمی از خدای انجیل دارند ،خدایی که بر دنیای خود به گونه ای سوولطنت می
کند که از ما دور منی شووود .او این کار را کرد تا هر لحظه او را بطلبیم ،به رساغش رفته و او را بیابیم
(اعامل  .)27 – 26 :17وقتی حکمت و ق ّوتشان متام می شود ،معمومً امید کمی دارند .خدای عمل
آنها کوچک ،ضعیف ،بی توجه و دور است ،خدایی نیست که بتوانید دروف چینی دریف زندگی خود
را به او بساارید .واکنشهای آنها نسبت به زندگی و رسدرگمی هایشان ،مستقیامً مربوط به ادراکشان
از خداست.
ِ
درک فرایند
انجیل ،نه تنها اعالم می کند که خدا فعال اسوووت ،بلکه کار او و چگونگی انجام آنرا نیز توصووویف می
کند .این ادراک در مورد فرایند نجات بخش ،در بسووویاری از افراد که به آنها مشووواوره می دهم ،دیده
ِ
درک زندگی و مشکالت شان ندارند.
منی شود .آنها الگوی تقدیا پیمونده ای برای
خدا ،فرایندی را با هدف بنیاد نهاده تا "محبت شام هر چه بی شرت فزونی یابد و با شناخت و ب ّیرت
کامل همراه باشوود ،تا بتوانید بهرتین را تشووخیص دهید و در روز مسوویح ،پاک و بی عیب و آکنده از
مثرات پارسووایی باشووید که به واسووطۀ عیسووی مسوویح به بار می آید و به تجلیل و سووااس خدا می
انجامد( ".فیلیایان )11 – 9 : 1
هدف اولیۀ او این نیست که من شادی شخّی را در زمان حال تجربه کنم .هدف او چیزی کمرت از
این نیسووووت که من رشیک طبیعت الهی او شووووم (دوم پطرس  .)4 : 1بعالوه ،هامن روابط چالش
برانگیز و رشایط دشووواری که قّوود فرار از آنها را دارم ،ابزارهای او برای ایجاد تغییر در قلب هسووتند،
که نتیجۀ آن ،یک زندگی مثربخش برای جالل اوسوووت .رنج و عذاب نباید ما را متعجب کند و نباید
تعیین کنند فاصووله و عدم توجه او نسووبت به ما باشوود .بلکه ابزاری برای محبت نجات بخش او می
باشووود .مراجعین ما باید اعتامد شوووان را در فرایند فعال و تقدیا پیمووووند خدا افزایش دهند تا
مطابق کتاب مقدس ،ادراکی نسبت به مشکالت خود داشته باشند.
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بدون ِ
درک گنا ِه ساکن در ما و چال شهای درونی ،بدون درکی از ح ضور ،شخ ّیت و فعالیت خدا و
فرایند تقدیا ،زندگی هیچ معنایی نخواهد داشت .مراجعین مشاوره به این دلیل رسدرگم می شوند
که چون حکمت ،بّوویرت و درک عملی و برنامه ریزی شووده ندارند که برگرفته از دیدگاه انجیل برای
مشاهد خود و رشایط شان باشد.
سالی برای پذیرش دیگران زندگی می کرد ،اما این مو ضوع او را به م شاوره نیاورد .او به م شاوره آمد
چون یک رسی روابط از هم پاشوویده ،افرسووده اش کرده بود .به هرحال ،او نسووبت به روشووهای طاقت
فرسوووای خود ،ترس و تحت نهون در آوردن دیگران نابینا بود .نسوووبت به واکنشوووهای محکوم کننده و
انتقام جویانۀ خود با افراد که نسوووبت به او کوتاهی کرده بودند ،نابینا بود.متوجه منی شووود که با
ِ
شوووناس او بودند.
نیازمندی خود ،مردم را خهه می کند .دوسوووتانش ،خدایان حیات بخش و ودیهه
حا می کرد که خدا و دیگران ،ترکش کرده اند.
وقتی به مشوووواوره آمد ،احسوووواس تنهایی کرده و ّ
رسدرگم بود و منی فهمید که چرا همۀ این اتهاقات ر ،داده ،به شوووکل فزاینده ای در خود فرورفته و
افرسده بود .امیدی برای ایجاد تغییر پایدار نداشت .به نظرش ،هر کار خوبی که انجام می دادِ ،
پیش
رویش منهجر می شد.
سووالی می گهت که خدا از او بسوویار متنهر اسووت .از مطالعۀ کتاب مقدس و دعا دسووت کشوویده و در
بهرتین حالت ،گاهگاهی به کلی سا می رفت .معتقد بود که ناعادمنه ،برای رنج و عذاب انتخاب شده
است .فقط می خواست که همۀ این مسا ل متوقف شوند.
مشخّاً ،انجیل به زندگی سالی معنا و مههوم منی بخشید .او هیچ احساس واقعی نسبت به خدای
انجیل نداشوووت ،خدایی که حاکم ،قدوس ،بخشووواینده ،احیا کننده ،آشوووتی کننده ،حارض مطلق و
همیشه فعال است و بر متام مسا لش فرمانروایی کرده و غنای فیو پُرجالل خود را در عیسی مسیح
به فراوانی به او می بخشد.

(افسسیان )9 – 3 : 1

ِ
مانند گناهکاری منی دانست که انجیل به آن اشاره می کند ،بنابراین قلب بُت پرست را که
او خود را
باعث می شد وارد رشایط و روابط پُر از انتظارات خودخواهانه و تقاضا خاموش شود منی دید .او منی
دانسووت که چگونه این انتظارات بُت پرسووتانه ،باعث یأس و نومیدیهای پیوسووتۀ او می شوووند و هیچ
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درک از کینۀ نهان و آشکار خود نداشت که در واکنش به افرادی بود که او را رنجانیده بودند .او منی
دانست که به عنوان قانونگذار و قاضی ،نقش خدا را بازی می کند.
نهایتاً ،سووالی هیچ درک از فرایند انجیل در تقدیا تدریجی نداشووت .او دسووت خدا را در رشایط و
موقعیتهای خود منی دید .خدا در هر رشایط و رابطه ای مشووغول کار بود ،اما متعهد نبود که پذیرش
مورد نظ ِر سوووالی را به او بدهد .بلکه مشوووغول کار بود تا قلب و رفتار گناه آلودش را منایان کرده و از
طریق این تجربه ها ،تّووویر مسوویح را در او ایجاد کند .هامن رشایط که به عنوان مثالهای سووالی از
"عدم امانتداری" خدا بود ،درحقیقت ،با مراقبت و توجه محبت آمیز و عهد خدا برای خیریت او به
کار می رفت! دلیل رسدرگمی سوووالی این بود که حقایق رضوری را در ارزیابی زندگیش در نظر منی
گرفت ،حقایق انجیل.
سالی ن شاندهند همۀ افرادی ا ست که به آنها م شاوره می دهیم .اگر چ شم مراجعین ما به واقعیت
خودشان به عنوان گناهکار ،شخّیت و عمل خدا ،میراثشان به عنوان فرزندان خدا ،و فرایند نجات
(تقدیا) که تدریجی اسووت ،کور باشوود ،امکان ندارد که اتهاقات را به درسووتی تهسوویر کنند .امکان
ندارد که بر اساس کتاب مقدس به شکل صحیح رفتار کنند.
این صهت مشخّۀ اصلی در مشاور کتاب مقدس می باشد .مشاورین کتاب مقدس ،کتاب مقدس
را به عنوان دایرة اوعارف قواعد زندگی منی بینند که برای یک زندگی شووواد باید از آن پیروی کرد.
بلکه کتاب مقدس دیدگاه ا صولی ن سبت به زندگی می دهد که ری شۀ آن در انجیل می با شدت ری شۀ
هر دیدگاه و قاعد کتاب مقدس در آنجاست.
دیدگاه زندگی این اسووت که ما قومی هسووتیم که توسووط خدای حاکم و پُرمحبت برگزیده شووده ایم،
خدایی که در مسووویح ما را بخشووویده و در خانواد خود به فرزندخواندگی پذیرفته اسوووت .او در هر
رشایط م شغول کار ا ست تا ما را به شباهت پ رس خود درآورد ،هر آنچه را که نیاز داریم ،فراهم کند تا
کاری را که از ما خوا سته انجام بدهیم .بنابراین امید کانب نداریم که به طور م ستقل ،افرادی قوی،
"سووا "،هوشوویار و شوواد باشوویم .هر کاری که انجام می دهیم و هر امیدی که داریم ،ریشووه در این
حقیقت دارد که ما درفهای سووهالی ضووعیهی هسووتیم که با قدرت عظیم حضووور خدا پُر شووده ایم .با
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ام ید به آی نده ن گاه کرده ،برای زمان آماده می شوووویم که دیگر هیچ بیامری ،اندوه ،گ ناه یا مرگ
نخواهد بود ،چون تا ابد با مسیح و مانند او خواهیم بود .به همین دلیل ،حتی در روزهای تاریک رنج
و عذاب شخّی ناامید منی شویم.

(دوم قرنتیان )18 – 7 : 4

شام منی توانید بدون بی حرمتی به این قواعد ،مسیح را از قواعد کتاب مقدس خارج کنید .کارهایی
که خدا از ما می خواهد ،ریشوووه در کار مسووویح دارد .اگر کسوووی که برای مشووواوره مراجعه می کند،
انجیل را در مرکز سیستم تهسیری خود قرار ندهد ،قواعد کتاب مقدس هیچ مههوم نداشته و واکنش
صحیح نشان نخواهد داد.
وضوح که ما وارد زندگی مراجع می کنیم ،خو ِد انجیل می با شد .انجیل چیزی ا ست که می خواهیم
ببینند ،شوواید برای اولین بار با تدارکات فراوان مسوویح می توان با هر مشووکل برخورد کرد .به دعای
پولا برای افسسیان توجه کنید:
" تا چشامن دلتان روشن شده ،امیدی را که خدا شام را بدان فرا خوانده است بشناسید و به میراث
غنی و پرجالل او در مقدسوووین پی بربید و از قدرت بی نهایت عظیم او نسوووبت به ما که ایامن داریم
آگاه شوید .این قدرت ،برخا سته از عملِ نیروی مقتدر خدا ست ،که آن را در م سیح به کار گرفت ،آن
هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جاهایی آسامنی ،به دست راست خود نشانید ،با فراتر از
هر ریاست ،قدرت ،نیرو ،حاکمیت و هر نامی که چه در این عرص و چه در عرص آینده ممکن است از
رس همه چیز باشوود،
آنِ کسووی شووود .و همه چیز را زیر پاهای او نهاد و مقرر فرمود که او برای کلیسووا َ ِ
کلیسایی که بدن اوست ،یعنی پُری او که همه را در همه پر می سازد( ".افسسیان )23 – 18 : 1
کل زندگی با حقایق اصولی انجیل نگاه کنند .دعای
پولا دعا می کند که این مسیحیان ،به خود و ّ
او این است که بتوانند قدرت و غنایی را که میراث آنها در مسیح است ببینند.
اگر مراجعین ما نسبت به قدرت و حضور مسیح که در زندگیشان عمل می کند ،نابینا باشند ،مطابق
خواستۀ خدا زندگی نخواهند کرد .بلکه زندگی شان "بی فایده و بی مثر" خواهد بود( .دوم پطرس 1
.)9 – 8 :
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این و ضوح انجیل باید روش ما در جمع آوری اطالعات با شد ،درحالیکه دعا می کنیم" ،چ شامن دل
( مراجعین ما) روشوون شووود ".بنابراین سووؤامت برگرفته از انجیل می پرسوویم که باعث می شووود که
مراجعین ما به مسوووا ل نگاه کنند که قبالً توجه نکرده بودند .درحال پاسوووخگویی به این سوووؤامت،
وضوح و شهافیت انجیل ،ابرهای رسدرگم و گیج را کنار می زند.
قبالً دیدیم که یکی از عنارص نابینایی روحانی این اسووت که مردم سووؤامت اشووتباه می پرسووند که به
سووووی پاسوووخهای اشوووتباه هدایت می کند .ما در جمع آوری اطالعات ،می توانیم به مراجعین یاد
بدهیم که چگونه با حقایق کتاب مقدس آغاز کنند و بر اسووواس این حقایق سوووؤال کنند .به عنوان
منونه :اگر کتاب مقدس می گوید که خدا به شوووکل نجات بخش در زندگی من" ،در همه چیز"عمل
می کند (رومیان  ،)28 : 8من سووؤامت را منی پرسووم که حاکی از این پیش فرض اسووت که او عمل
منی کند و متعجبم که چرا عمل منی کند .شوواید بارسووم" :خدا در این وقایع دردناک چه خیریت را
در نظر دارد؟ " یا "چه چیزی مانع از دیدنِ خیریت خدا در این کار می شوووود؟" یا " در کجا برنامۀ
زندگیم (نق شه) با نق شۀ خدا متهاوت ا ست؟" یا "گنجهای من چی ست (چیزهای که برای من ب سیار
باارزشند)؟ آیا اینها از نظر خدا ،ارزشمندترین چیزها هستند و او آنها را فراهم می کند؟" این سؤامت
از حقایق کتاب مقدس جاری شووده و ما را به سوووی خود آگاهی و تغییر مطابق کتاب مقدس هدایت
می کنند.
شوهری که به خاطر مسا ل خانوادگیش دلرسد شده و وسوسه می شود که باور کند که خدا حضور
ندارد ،باید این سؤامت را شخ ّاً برای خود مطرح کند .چه اهداف برای خانواده اش دارد؟ آیا اینها
اهداف خدا هسوووتند؟ راه های او برای رسووویدن به این اهداف چیسوووت؟ آیا به عنوان ابزار خدا عمل
کرده یا به عنوان کسووی که صوواحب این خانواده می باشوود؟ در کدام قسوومت "غیبت" خدا را تجربه
نکرده ،بلکه چیزی را برداشت کرده که خودش کاشته است؟ در کجا دست خدا در خانواده اش قابل
تضوواد اسووت؟ در کدام
شووناسووایی می باشوود؟ آیا برنامۀ او به عنوان شوووهر و پدر ،با برنامۀ خدا در ّ
قسووومت؟ او چه چیزی از این روابط می خواهد؟ آیا اینها چیزهایی هسوووتند که خدا برای او می
خواهد؟ در کجا سوووعی دارد که کار خدا را انجام دهد ،سوووعی دارد کاری را انجام بدهد که فقط از
عهد خدا برمی آید؟ در کجا موفق نشوووده که ضوووعف ،وسووووسوووه و گناهش را در واکنش به زن و
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فرزندانش شنا سایی کند؟ چه زمان متایل به ع ّبانیت دارد و با کلامت محکوم کننده ،متهم کننده
و تهدید آمیز رضبه می زند؟ معمومً در کجا با دلرسوودی و ناامیدی در کشوومکش اسووت؟ این در مورد
طرز فکرش نسوووبت به خود ،خدا ،دیگران و رشایطش چه می گوید؟ این سوووؤامت از حقایق کتاب
مقدس جاری شده و ما را به سوی آگاهی و تغییر بر اساس کتاب مقدس هدایت می کنند.
شام می توانید هدف ببخشید
هر ک سی که برای م شاوره مراجعه می کند ،دلیل دارد .آنها یک برنامه یا خوا سته ای دارند .اما شام
به عنوان یک مشووواور باید به یاد داشوووته باشوووید که نابینایی روحانی به مراجعین اجازه منی دهد تا
بدانند که چه زمان برنامه شووووان طبیعتاً ،تنگ نظرانه ،خودخواهانه ،یا بیش از ح ّد موقّتی ("این
دنیایی") می باشد .آنها به کمک شام نیاز دارند تا بدانند که چه زمان هدف مشاوره ،نشان می دهد
که پرستش و خدمت به خالق را با پرستش و خدمت به مخلوقات مبادله کرده اند( .رومیان )25 : 1
مردی که از زنش جدا شده به مشاوره می آید تا خانواده اش را پا بگیرد .این زن به مشاوره می آید
چون شوهری را می خواهد که واقعاً دوستش دارد .یک نوجوان به مشاوره می آید ،چون ماشینش را
از او گرفته اند" ،تا زمانیکه به اعامل خود رسوویدگی کند" .مرد جوان افرسووده فقط کمی شووادی می
خواهد .کشیش می خواهد بداند که چرا خدمت موفقرتی را ندارد.
هر یک از این اشوووخات ،دلیل برای مراجعه به مشووواوره دارند ،اما هیچ یک از آنها خودمحوری را در
هدف شان منی بینند .در واقع ،بخش بیشرتی از جهان آفرینش را می خواهند تا زندگی شاد داشته
با شند .با اینحال آنها فرزندان خدایی ه ستند که چیزهای بی شرتی را برای آنها می خواهد و خدایی
که پرسش را قربانی کرد تا آنها در امنیت باشند!
چنین مراجعی نسووبت به این حقیقت که برنامه اش پُر از ترس،عالیق شووخّووی ،کنرتل ،خوشووحالی
خود یا متایل به جنبه های دیگر خلقت می با شد ،نابینا ست .م شکل او درخوا ستهای خیلی زیاد از
خداوند نیست ،بلکه او می خواهد به چیزهای خیلی کم راضی شود .او لذتهای موقّت جهان آفرینش
را می خواهد ،درحالیکه خدا می خواهد که او "رشیک طبیعت الهی شود( ".دوم پطرس )4 : 1
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مراجع به کسی نیاز دارد که در کنارش باشد ،کسی که هدف دارد اما نه هدف تنگ نظرانۀ حاصل از
عالیق شووخّووی .بلکه کسووی که هدف نجات بخش دارد ،هدف که با عالیق شووخص و متایل به نهع
شووخص عاجز نشووده اسووت .به کسووی نیاز دارد که او را با برنامۀ مهم و نجات بخش خدا آشوونا کند،
برنامه ای که بامتر ،کاملرت و عمیقرت از خواسته یا برنامۀ اوست.
پطرس می گوید که خدا م شغول کار ا ست تا چیزی بیش از یک ازدواج شاد و بچه های خوب به من
بدهد .چنانکه پولا در انتهای افسوووسووویان  3می گوید ،او می تواند "بی نهایت فزونرت از هر آنچه
بخواهیم یا تّوووور کنیم عمل کند" .ما در مشووواوره منی خواهیم تنگ نظر باشووویمت منی خواهیم به
چیزهای خیلی کم راضی شویم .بلکه می خواهیم توسط خدا مورد استهاده قرار بگیریم تا مردم را از
شادی برای انجام نق شه های شان تو سط خدا ،به جایی برسانیم که رویاهای شخ ّی شان را برای
خوشی های بزرگرتِ رشکت در نقشه های خدا ترک کنند.
مشاور کتاب مقدس ،خواستۀ خدا را برای مراجع می خواهد .برنامۀ خدا بر اساس کتاب مقدس می
باشوود تا به مراجع کمک کند تا در چیزهای رسمایه گذاری کند که محو یا نابود نخواهند شوود .برای
دسوووتیابی به این هدف ،مشووواور باید به مراجع کمک کند که ن ّیتهای حقیقی قلبش را آشوووکار کند،
درحالیکه چشووامنش را برای دیدن اهداف پرجالل خدا باز می کند .سووؤامت من به عنوان مشوواور،
برای دسووتیابی به این هدف می باشوود .می خواهم که این سووؤامت ،چشووامن مراجعینم را نسووبت به
هدف واقعی زندگیشوووان باز کرده وآنها را خواهان چیزی بیش از لذتهای موقت این زندگی کند .می
خواهم که برنامۀ مراجع را با نقشۀ نجات بخش خدا روبرو کنم.
اصوووول ما در جمع آوری اطالعات باید این هدف را ج ّدی بگیرد .چگونه سوووؤامت ما می توانند این
هدف را برآورده کنند؟ این چیزی است که در ضمیمۀ بعدی به آن می پردازیم.
ما در مشاور خود ،مسیحا را نشان می دهیم .کار او چیست؟
" تا چشامن نابینایان را بگشایی،
و اسیران را از زندان برهانی،
و دلمت نشینان را از سیاهچال به در آوری ( ".اشعیا )7 : 42
آیا به عنوان خادمان خدا می توانیم به چیزی کمرت از این متعهد شویم؟
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ضمیمۀ  :3تدابیری برای جمع آوری اطالعات
مزامیر  4 – 2 : 36به شکل قدرمتندی واقعیت نابینایی روحانی و تأثیر آن بر سبک زندگی شخص را
نشان می دهد.
"زیرا خویشووونت را در نظر خود چندان متلق می گوید که از پی بردن به گناه خویش و بیزاری از آن
ناتوان است!
سخنان دهانش خباثت است و فریبت از خردمندی و نیکوکاری دست شسته است.
حتی بر بسووورت خود طرح رشارت می ریزدت راه ناپسوووند در پیش گرفته اسوووت و از رشارت روی منی
گرداند".
این واقعیت قلب انسوووان اسوووت که مشووواور کتاب مقدس را وا می دارد که نه فقط فرایند جمع آوری
اطالعات را وسوویله ای برای شووناخت مراجع بداند ،بلکه آنرا به عنوان راه برای کمک به مراجع به کار
بربد تا او خود را با و ضوح کتاب مقدس ببیند .گناه فقط خودرس بودن نی ستت بلکه تجاوز آگاهانه از
حریم خدا می با شد .گناه نابینایی نیز می با شدت ندیدن چیزهای مزم برای زندگی مطابق خواندگی
خدا .گناهکار ،خودرسانه نابینا ،کورکورانه و خودرس اسوووت .بنابراین به عنوان مشووواور ،همیشوووه در
مشوواور خود به نابینایی روحانی می پردازیم ،خواه به این موضوووع توجه داشووته باشوویم یا نداشووته
باشیم.
در این قسووومت مزمور  36بسووویار هدایت کننده می باشووود .اول ،به ما ادراک از عملکرد نابینایی
روحانی می د هد " :زیرا خویشووونت را در نظر خود چ ندان متلق می گو ید که از پی بردن به گ ناه
خویش و بیزاری از آن ناتوان است!" ( آیۀ  .)2نابینای روحانی ،خویشنت را بامتر از آنچه هست ،می
بیند(به رومیان  3 :12نگاه بیندازید) و این عدالت شووخّووی ،او را نسووبت به گناه زندگیش کور می
کند .او از گناهش بیزار نیسووووت ،چون خود را قادر به انجام چنین کارهای منی بیند .در عوض ،از
خود دفاع کرده ،بهانه می آورد ،توجیه می کند ،برنامۀ جدیدی طراحی می کند و گناهش را ترب ه
می کند .نابینای روحانی ،حساسیت کتاب مقدس یا نهرت از گناه را ندارد.
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مزامیر  36به این نکته نیز اشووواره می کند که اگر نسوووبت به گناهم حسووواس نبوده ،عمالً از آن بیزار
نبوده و نگریزم ،بیشووورت در پیِ آن خواهم رفت .نابینایی روحانی مانع از ایجاد سووویسوووتم برای ایجاد
محدودیت در درون مان می شووود .من در نابینایی خود ،به دروغ و فریبکاری ادامه می دهم .زندگی
احمقانه ای داشووته و کار خوبی انجام نخواهم داد .حتی در تهکرات عمیق افکارم به سوووی چیزهای
خارج از اراد خدا هدایت می شود .خالصۀ حرفهای مزمورنویا این ا ست :نابینای روحانی ،خطاها
را رد منی کند .این در مورد همۀ گناهکاران حقیقت دارد .همۀ ما با اندکی نابینایی روحانی در
کشمکش هستیم و در این قسمتها ،گناه خود را ندیده ،از آن متنهر نبوده یا آنرا رد منی کنیم.
این هامن واقعیت روحانی می باشووود که در دو مقالۀ قبلی مورد توجه قرار دادیم .اکنون می خواهیم
اسووورتاتنی های را که مشووواو ِر کتاب مقدس برای از بین بردن نابینایی روحانی به کار می برد ،یاد
بگیریم.
سه اسرتاتژی در جمع آوری اطالعات
دوم قرنتیان  5 – 3 : 10روش را سوووازماندهی می کند که من در فرایند جمع آوری اطالعات به کار
می برم تا نابینایی روحانی را در مراجعین مشوواوره منایان کنم .پولا در حال گهتگو در مورد اهداف
خدمتش ،می گوید:
" زیرا هر چند در این دنیا به رس می بریم ،اما به روش دنیوی منی جنگیم .چرا که اسووولحۀ جنگ ما
تکربآمیز را که
دنیوی نیسووت ،بلکه به نیروی الهی قادر به انهدام دژهاسووت .ما اسووتدمل و هر ادعای ّ
در برابر شناخت خدا قد علم کند ،ویران می کنیم و هر اندی شه ای را به اطاعت از م سیح ا سیر می
سازیم".
هدف من ،تهسوویر کامل این عبارت نیسووت ،تهسوویری که بیشوورت برای جنگ روحانی و عذرخواهی به
کار رفته ،بلکه هدفم این اسوووت که مهاهیم آن را در رابطه با طرز فکرمان در مورد نابینایی روحانی و
تدابیر عملی آن برای تغییر ،مورد مشاهده قرار دهم.
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قلعه ها را پیدا کنید
اول ،استعار قلعه ،مهید است .قلعه ،مکان مستحکم در برابر حمالت می باشد  .بنای مستحکم دارد
و فعامنه مورد دفاع قرار می گیرد .به همین دلیل ،مخّوصاً فروریخنت آن بسیار دشوار است .اجازه
بدهید که مثال از چگونگی منایان شدنِ این مسأله در زندگی مراجع مطرح کنم.
سوووزان خود را یک گناهکار می دید .خود را نیازمند دانسووته و دامئاً نیازهایش را برآورده نشووده می
دید .قلعۀ او ،نیازمندیش بود .قلعه ای که امنیتی در مواجهه با مسوووئولیتهای زندگی مطابق کتاب
مقدس فراهم می کردت بهانه ای برای سوووبک زندگیش بود و به او اجازه می داد که دامئاً دیگران را
مقرص بداند .نیازمندی او ،مانند سنگری بود که دامئاً به سوی آن عقب نشینی می کرد.
سوووزان ،نه تنها به نیازمندی خود پناه می برد ،بلکه فعامنه از آن دفاع می کرد .هر گاه که به نظرش،
من به دیدگاه او ن سبت به زندگی حمله می کردم ،ع ّبانی شده و حالت دفاعی به خود می گرفت.
ِ
مانند متام مردان دیگر در زندگیش ،ح ّسا سیت ن سبت به
او با من می جنگید ،مرا متهم می کرد که
او ندارم .سووووزان در دفاع از نیازمندی خود ،خودرسانه ،نابینا بود .هر گناهکاری ،قلعه های نابینایی
روحانی دارد ،مکانهای که از نابینایی محافظت می کند تا پناهگاه فراهم کند .در اینجا نابینایی،
طرز فکر و عمل شخص را شکل می دهد.
نت قلعه هاسووت .در کجا این شووخص منی تواند خواسووتۀ
اولین کار من در جمع آوری اطالعات ،یاف ِ
خدا را ببیند؟ این مسأله بر مواجهۀ او با خدا ،خودش ،دیگران و رشایط ،چه تأثیری می گذارد؟
ادعاها را نابود کنید
تکربآمیز را که در برابر شووناخت خدا قد علم کند ویران
دوم ،پولا می گوید" :اسووتدمل و هر ادعای ّ
می کنیم " ( دوم قرنتیان  .)5 : 10ادعا چیست؟ یک تظاهر گمراه کننده که به عنوان حقیقت داهر
شووده ،اما در واقع ،کانب اسووت .نابینایی روحانی یعنی چیزهای کانب و دروغین را حقیقت بدانید.
نابینایی روحانی یعنی باو ِر این دروغها.
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پولا می گوید که این ادعاها ،به ض ّد حقیقت خداست .وقتی من دروغ را باور می کنم ،دیگر نسبت
به حقیقت باز و پذیرا نیسووتم .درو ِغ باغ عدن فقط یک پیشوونهاد نبودت بلکه به ضوو ّد حقیقتی بود که
خدا به آدم و حوا اعالم کرده بود .دروغها ،همیشوووه به ضووو ّد حقیقت هسوووتند .وقتی من دروغ را می
پذیرم ،منی توانم مسووا ل را مطابق خواسووتۀ خدا بشووناسووم .دنیای من توسووط این دروغها شووکل می
گیرد ،به جای اینکه توسط دانش حیات بخش ،آزادی بخش ،حکمت دهند خدا شکل بگیرد .پولا
غیورانه می خواهد به فرمانروایی و سوولطنت چیزهای کانب در زندگی شووخص پایان دهد .او غیورانه
می خواهد بی ایامنی و باور غلط را منایان کرده و نابود کند.
ما در م شاوره ،دامئاً با ادعاها برخورد می کنیم ،م سا ل که حقیقی به نظر می ر سند و اح ساس می
کنیم که حقیقی هسووتند ،اما در واقع ،کانب و دروغین هسوتند .نیازمندی سوووزان ،یک ادعا بود .در
داهر حقیقتی بود که توسووط تجربه های او از گناهانی که دیگران نسووبت به او مرتکب شووده بودند،
اعتبار می یافت و داهرا ً منطقی بود ،چون توسط فرهنگ روانشناسی اطرافش تقویت می شد .اما به
خاطر باو ِر غیر کتاب مقدسی اش ،مشکل اولیۀ او نیازمندیش بود ،نه سقوط اشت سوزان ،کورکورانه
و خودرس بود.
قلعه های نابینایی ،عدالت شخ ّی و حالت دفاعی که آنها را احاطه می کند ،بر پایۀ دروغهای قابل
پذیرش می با شد که به ض ّد حقیقت می ای ستند .به همین دلیل تدبیر دوم در جمع آوری اطالعات،
منایان کردن ادعاها و نابودی آنهاست .ما می خواهیم دروغها را منایان و نابود کنیم.
هر فکری را به اسارت درآورید
سوم ،پولا می گوید که هدفش این است" :هر اندیشه ای را به اطاعت از مسیح اسیر می سازیم".
(دوم قرنتیان  )5 : 10این عبارت ،جنبۀ سوووازنده و اصوووالح کنند جمع آوری اطالعات را نشوووان می
دهد .تنها هدف ما کمک به مردم برای شووناسووایی نابینایی شووان نیسووت ،بلکه می خواهیم به آنها
کمک کنیم تا مطابق کتاب مقدس به مسووا ل نگاه کنند .مردم در حا ِل شوونیدنِ سووؤامت ما ،یاد می
گیرند که سؤامت در ست را از خود بارسند و برا ساس کتاب مقدس به زندگی خود فکر کنندت جمع
آوری اطالعات می تواند فوق العاده اصالح کننده باشد .ما فراخوانده شده ایم تا مردم را از قلعه ها و
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سلیم م سیح و
ادعاهای نابینایی روحانی آزاد کنیم تا آنها به ا سارت م سیح درآیند و همۀ افکارشان ت
ِ
حقیقتش شود.
فکر سوزان که قبالً تحت کنرتل دروغهای بود که فعامنه از آنها دفاع می کرد ،اکنون به شکل فزاینده
حساس شده و بیشرت
ای تحت کنرتل حقیقت مسیح می باشد .او بیشرت نسبت به ادعاهای زیرکانه ّ
نسووبت به حالت دفاعی و عدالت شووخّووی اش ،حسوواس شووده اسووت .خدا از جمع آوری اطالعات
استهاده کرد تا قلب و فکر سوزان را به اسارت درآورد .متام گناهکاران به این خدمت نیاز دارند.
چگونه قلعه ها را پیدا کنیم
پیش از این ،ده شیو نابینایی مردم را مطرح کردم .معمومً این چیزها هستند:
 .1معتقدند که ادراک درستی در مورد خود دارند.
 .2مشکل اولیۀ خود را ،گناه دیگران نسبت به خود می دانند.
 .3به جای اینکه سوووختی های زندگی را عواقب انتخاب ها و رفتارشوووان بدانند ،آنرا محاکامت و
آزمایشات می دانند.
 .4مشکالت را نتیجۀ مستقیم نیازمندی خود می دانند.
 .5به نظ ِر خود ،حکیم بوده و مشورتهای حکیامنۀ زیادی دریافت کرده اند.
 .6زندگی خود را تجزیه و تحلیل کرده و معتقدند که بینش دربار اتهاقات و دلیل وقوع شوووان
دارند.
 .7به نظ ِر خود ،ادراک واضح از مسا ل ارزشمند و مهم دارند.
 .8خود را افراد با دانش کامل از کتاب مقدس و الهیات می دانند.
 .9خود را مق ّدس می دانندت یعنی قّد انجام کارهای درست را دارند و آنها را انجام می دهند.
 .10خود را توبه کار می دانند.
در هر مورد ،مراجعین معتقدند که ارزیابی شان حقیقی ا ست ،درحالیکه اینطور نی ست .به هر حال،
مراجعین کمی ،همۀ سنگرهای نابینایی روحانی را همزمان در زندگی خود دارند.
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پا چگونه این نابینایی روحانی را که به وضووووح بر رفتار شوووخص تأثیر قوی و نهونپذیری دارد و به
خوبی مورد دفاع قرار می گیرد ،شناسایی کنیم؟ من به چند مورد مختلف گوش می کنم.
به مشووکالت که در جمع آوری اطالعات می باشوود ،گوش می کنمت مشووکالت که مراجع را عّووبانی
کرده یا باعث ایجاد حالت دفاعی می شووود .چه زمان مراجع احسوواس می کند که با سووؤال نامحدود
متهم شدهت سؤال که نیاز به نتیجه گیری شخص داشته و رسزنش آمیز نیست؟ شاید مراجع احساس
کند که "مق ّدمه چینی" کرده یا متهم اش کرده ام ،چون سووؤا بر قلعه ای دسووت گذاشووته که قّو ِ
ود
تسلیم آنرا ندارد ،اگرچه شاید از حالت دفاعی خود آگاه نباشد .این مسأله در زمانیکه خدا فریبندگی
ِ
قلب را آ شکار می کند ،اهمیت دارد .من در جمع آوری اطالعات عجله منی کنمت بلکه صرب می کنم
تا به مراجع کمک کنم که از خشم یا حالت دفاعی خود آگاه شود .سعی می کنم به او کمک کنم تا
بداند که از چه چیزی محافظت می کند و این در زندگیش به چه شکل می باشد.
وقتی از سوووزان سووؤامت در مورد گذشووته اش می پرسوویدم ،ناراحت می شوود .در اوایلِ فرایند سووؤال
کردن گهت" :چرا باید انتظار دا شته با شم که تو متهاوت از م شاوران دیگر با شی؟ هیچ کا اتهاقات
را که برای من افتاده ،ج ّدی منی گیرد ".در این زمان ،حتی در مورد گذشوووتۀ او نظری نداده بودم و
قطعاً او را متهم نکرده بودم .بنابراین می دانستم که حرف سوزان ،مسئلۀ مهم را آشکار می کرد.
من مکث کردم و به سوووزان گهتم که متهم اش منی کنم .درحالیکه سووؤامت بعدی را در مورد عکا
العمل دفاعی او مطرح می کردم ،مشکالت مهم مشاوره داهر شد ،چیزهای که من باید می دانستم
و سوووزان باید آنها را می دید .او خود را به عنوان شووخص توصوویف می کرد که باید با نیازهای برآورده
ِ
مسووئولیت
نشوود بسوویار مهم زندگی کند .این دیدگاه ،تأثیر بسوویار مهم بر او گذاشووته بود :او را از
خطاهای مرتکب شوووده و عواقب شوووان در زندگی دیگران معاف می کرد .این بخش بسووویار مهم از
نت اینکه این شوووخص مرا دوسوووت ندارد یا مرا درک منی کند ،فعامنه در مقابل
زندگی او بود ،و با گه ِ
هر کسی که این مسا ل را در او به چالش می کشاند ،از خود دفاع می کرد .اما اکنون در جمع آوری
اطالعات ،خدا به سوزان نشان می داد که این قلعه چه بود.
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ما به عنوان مشاور باید در هنگام سؤال کردن ،شنوندگان و مشاهده کنندگان خوبی باشیم .باید به
خشم یا حالت دفاعی توجه کنیم و مراجع را از آنها آگاه کنیم .گاهی اوقات لحظات عّبی و ناراحت
کنند مشوواوره ،بهرتین لحظات تغییر می باشووند .اینها معمومً لحظات آشووکارسووازی مشووکالت قلبی
توسووط خدا هسووتند .اینها لحظات نیسووتند که بتوانیم از آنها دوری کنیم ،بلکه فرصووت های نجات
بخش هستند که باید به شکل خالقانه مورد استهاده قرار بگیرند.
من در جمع آوری اطالعات به دنبال زمان های هستم که شخص خود را بسته و از خود محافظت می
کند .به سؤامت توجه کنید که انتظار پاسخ آماده را دارید ،ولی مراجع برای پاسخگویی در کشمکش
بوده و ساکت می ن شیند و به شام می گوید که منی داند چه بگوید ،یا پا سخ می دهد که چیزی را
در مورد خودش یا رشایط اش آشکار منی کند.
همچنین به شوویو بیانِ داسووتان شووخص توجه کنید .یکی از زیرکانه ترین روشووهای حهادت از خود،
نحو بیان اتهاقات می باشووود .من غالباً مشووواهده کرده ام که افراد در داسوووتان زندگی خود حضوووور
ندارند! منظورم این است که شیو بیان داستان به گونه ای است که رفتار و سختی رشایط را نشان
می دهد ،اما چیز زیادی در مورد افکار ،خواسته ها ،انتخاب ها و اعامل شخص منایان منی کند.
من غالباً برای برجسووته کردنِ این مسووأله ،از یک تشووبیه ویدیویی اسووتهاده می کنم .می گویم" :من
وید ویی از داسووتان تو دیده و مسووألۀ جالب را دریافته ام :تو در این وید و نیسووتی! دوربین به سوووی
دیگران و سختیها می باشد ،اما هرگز به نظر منی رسد که دوربین به سوی تو باشد .من مایلم که به
عقب برگردم و در مورد این روابط و رشایط صحبت کنم ،اما این بار می خواهم که دوربین را به سوی
تو برگردانم .قّد دارم که بر افکار ،خواسته ها و اعامل تو در هنگام وقوع این مسا ل مترکز کنم".
برای من ب سیار مهم ا ست که وقتی مردم قادر به پا سخگویی نی ستند ،این سکوت را پُر کنم .من می
خواهم آنها بدانند که صرب می کنم و پاسخ آنها به این سؤامت مهم است .مکث کرده و به آنها کمک
می کنم تا بدانند که چرا انجام این کار برایشان دشوار است .خدا در این مواقع مسا ل را آشکار می
کند.
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همچنین یاد گرفته ام که به عدم پاسخگویی راضی نشوم .با محبت به مردم نشان می دهم که پاسخ
هایشان چیزی را برای من آشکار نکرده است .ساا دوباره این سؤال را تکرار می کنم ،چون هدفم
منایان کردنِ قلب است که در ِ
پا این محافظت شخص می باشد.
وقتی یک نهر در هنگام صوووحبت در مورد زندگیش ،چیزی را آشوووکار منی کند ،مرتباً دو کار را انجام
می دهم .اول ،غالباً از مراجع می خواهم که در مورد موضوع خات مطالعه کند .رشایط مشکل ساز
یا رابطۀ دشوار را در مقابل او گذاشته و می پرسم که اگر در این رشایط به جای این شخص بود ،چه
فکری می کرد .از او در مورد اهدافش و چگونگی د ستیابی به آنها سؤال می کنم .ساا سعی می
کنم که ارتباط میان پا سخ مراجع به مطالعه دربار این مو ضوع را با زندگی روزانه دریابم .این مترین
غالباً در آشکارسازی قلب بسیار مهید است.
بعد تکلیف می دهم که برای آشکار سازی مسا ل قلبی برای من و مراجع ،طراحی شده است .از این
شووخص می خواهم که عبارات کتاب مقدس را خوانده و به سووؤامت پاسووخ بدهد و پاسووخ کتبی را به
جلسۀ بعد بیاورد .در جلسۀ بعدی ،از او می خواهم که مسا ل را که در مورد خودش متوجه شده ،به
من بگوید .آیا موضوعی بارها تکرار شده است؟ من این موضوعات را که از پاسخها منایان می شود،
چشوووم مشووواور و مراجع را باز می کند .در متام
مورد بحث قرار می دهم .من دریافته ام که این کار،
ِ
این روشها ،مشاور در پیِ راه های است که شخص را از "سنگر" محافظت شخّی خارج کند.
در پیِ منو نه های هسوووتم که مراجع ،به خاطر رف تار خود ،دیگران را رسزنش می ک ند .یکی از
قدرمتندترین قلعه های نابینایی روحانی ،سنگ ِر مقرص دانسنت می باشد .همۀ ما راه های خالقی را
پیدا می کنیم تا دیگران را به خاطر کار خود ،مقرصووو بدانیم .خواه بچه ای که می گوید" :او اول این
کار را کرد!" ،یا مردی که به خاطر بی توجهی زنش ،مرتکب زنا شووودهت ما گناهکاران متایل داریم که
در پ شت سنگر گناهان دیگران پنهان شویم .شدیدا ً گناه خود را در ِ
پا بدرفتاری دیگران ترب ه می
کنیم.
در این زمان مکث کرده و می پرسم" :آیا تو واقعاً می گویی که....؟" من می خواهم که این شخص با
ِ
غهلت زنت و
مهاهیم کالم خود مواجه شود .بنابراین از مرد زناکار می پر سم " :آیا می گویی که میان
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عدم وفاداری تو ،ارتباط مستقیم وجود دارد؟" یا "ارتباط میان زنای خود و رفتار زنت را توصیف کن".
یا "چه واکن شهای دیگری در پا سخ به واکنش آسیب زنند زنت می توان ستی دا شته با شی؟" ق ّدم
این اسووت که مراجع از پنهان شوودن در ِ
پا گناهان دیگران دسووت برداشووته و برخوردی سووازنده با
اعامل و رفتارش داشته باشد.
من به موقعیت های گوش می دهم که مراجع به وضوووح ،یک دفاعیۀ منطقی از دیدگاه و اعامل خود
تسلیم
تنظیم کرده است .افراد که به مشاوره می آیند ،همیشه آماده نیستند که اعامل و رفتارشان را
ِ
آزمایشووووات کتاب مقدس کنند .آنها معمومً کمک می طلبند ،درحالیکه واقعاً کمک منی خواهندت
مشووواوره می خواهند ،ولی به آن پشوووت کرده و رد اش می کنند .بسووویاری از افراد مانند فریسووویان
هسووتند که در معبد در نزد خدا دعا می کردند ،اما در واقع ،با کالمشووان به خدا می گهتند که به او
احتیاج ندارند.
من به دقّت گوش می کنم که چه زمان یک نهر ،افکار و اعاملش را برای شناخت بهرت آشکار نکرده و
وقتی مورد سوووؤال قرار می گیرد ،از خود دفاع کرده و شووودیدا ً بحث می کند .غالباً افراد ،مسووولح به
دفاعیات که به خوبی مترین کرده اند ،به مشووواوره می آیند .آنها در مورد تجربۀ گذشوووته بحث می
کنندت شووواید عبارتی را از کتاب مقدس نقل قول کرده یا داسوووتانی را از کتاب مقدس تعریف کنندت
شاید از یک کتاب یا مقاله ،مطالب را بگویندت شاید به حرفهای یک متخ ّّص ا شاره کنندت یا شاید
حق با آنهاست.
فقط بگویند که در این مورد خیلی فکر کرده و معتقدند که ّ
من سعی می کنم که در مقابل این واکنشها ،سه کار انجام بدهم .اول ،سعی می کنم که به شخص
کمک کنم تا بداند که معمومً بحث و منادره ،را ِه دریافت کمک نیسوووتت بلکه راه برای دفاع از کار
خود می باشد .دوم ،از این شخص استدعا می کنم که در زندگی اش ،همه چیز را به منظور بازرسی
کتاب مقدس متوقف کند .خدا ،آنرا به عنوان برکت به کار می برد ،نه محکومیت .سووووم ،سوووؤامت را
می پرسم تا به او کمک کند که افکار و اعاملش را از دیدگاه کتاب مقدس بیازماید.
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چگونه ادعاها را منایان و نابود کنیم
پولا از زبان قوی در دوم قرنتیان  5 – 3 : 10اسوووتهاده می کند ،چون قدرت دروغ قابل پذیرش را
درک کرده بود .این بخش مهم در سیستم ناباوری هر گناهکاری می باشد .همۀ ما دروغ های را باور
کرده ایم و معمومً اکرث این دروغها ،حلقه ای از حقیقت به همراه دارند .کذب و دروغ ،فقط به این
دلیل که لباس حقیقت را می پوشووود ،اغوا کننده اسوووت .روی هم رفته ،دشووومن جانهای ما" ،پدر
دروغگویان" نامیده شده و کار اولیۀ او اغوا کردن ما با دروغ های می باشد که داهر خوبی دارند.
در اینجا باید یک چیز را به خوبی مشخص کنم .پولا منی گوید که شخص را نابود کنیم که مطابق
خواسووتۀ خدا باید به او خدمت کنیم ،بلکه می گوید که سوویسووتم دروغ های را نابود کنیم که او را به
ا سارت درآورده ا ست .نباید اف شای دروغهای قابل پذیرش ،با صدای بلند ،خ شن یا نامهربان انجام
شووود .همیشووه باید حقیقت را با محبت اعالم کنیم .همزمان باید به شووکل زنده ،از دروغ و محّووول
ویرانگر آن در افراد که باورش کرده اند ،بیزار باشیم.
دروغ قابل پذیرش دیدگاه شووخص را نسووبت به زندگی (الهیات عملی او ،اگر تو می خواهی) در سووه
بخش کلیدی تحریف می کند :دیدگاه شخص ن سبت به خود ،خدا و رشایط .اگر مراجع ،دروغ را در
هر یک از این سه بخش باور کرده با شد ،به شکل ا سا سی ،واکنش او را ن سبت به رشایط که خدا با
فرمانروایی مطلق ،او را در آنجا قرار داده ،تحت تأثیر قرار می دهد .من خواهانِ نشوووانۀ ناباوری ،بی
ایامنی ،کذب و دروغ ،در هر یک از این سه بخش می باشم .درحال استهاده از جمع آوری اطالعات
برای شناسایی بخش های که شخص کورکورانه خودرس می باشد ،این کارها را انجام می دهم:
خواهانِ آشکارسازی ن شانه های از دیدگاه نادرست شخص ن سبت به خودش می با شم .گناهکاران
معمومً دیدگاه صووحیح نسووبت به هویت خود ندارند .آنها خود را بهرت از چیزی که واقعاً هسووتند می
دانند .غرور ،فراگیرتر از خودبیزاری است .بنابراین من خواهانِ قسمت های هستم که دیدگاه مراجع
نسبت به خودش ،با رفتار و اعاملش ،در هامهنگی منی باشد.
من با دو روش ا سا سی ،در پیِ آشکارسازی این م سا ل نادرست می با شم .اول ،متوجه شده ام که
خدا از یاددا شت برداری متمرکز ا ستهاده می کند تا چ شم شخص را ن سبت به ت ّویر تحریف شده
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ای که از خود دارد ،باز کند .من از مراجعین منی خواهم که همه چیز را یادداشوووت کنندت چون این
برای بسوویاری از اشووخات ،ترسووناک بوده و هرگز آنرا انجام منی دهند .من این یادداشووتها را متمرکز
می کنمت و فقط از آنها می خواهم که در مورد رشایط مهم و خات در زندگی خود بنویسووند و در این
یادداشت ها به پنج سؤال مشخص پاسخ بدهند:
 .1در این رشایط چه اتهاق افتاد؟
 .2در حال وقوع این اتهاق ،تو چه فکر و احساس داشتی؟
 .3تو در واکنش به این اتهاق ،چه کار کردی؟
 .4تو از این کار چه هدف داشته و قّد انجام چه کاری را داشتی؟
 .5نتیجۀ آن چه بود؟
من از مراجع می خواهم که این یادداشووت را به مدت دو یا سووه ههته نگاه دارد .سوواا آنرا پا می
گیرم و به طور کامل می خوانم و به دنبال موضوعات و الگوهای هستم که داهر می شود .ساا ،با
یک خودکار نشانگر ،متام مکان های را که این موضوعات آشکار شده ،مشخص می کنم .ساا در
یک جل سه با مراجع ،این یاددا شتها را برمی گردانم و از او می خواهم که در آن لحظه ،آنرا بخواند ،و
به طور خات به قسووومت های که مشوووخص کرده ام ،توجه کند .نهایتاً از مراجع می پرسوووم که با
بازخوانی این یاددا شتها ،دربار خودش به چه شناخت د ست یافته ا ست .خدا از این مترین به طور
مکرر استهاده کرده تا چشامن نابینا را باز کند .به نظرم خیلی مؤثر است ،چون واکنش مراجع نسبت
به نظرات من نیست ،بلکه نسبت به کلامت خودش واکنش نشان می دهد.
رِیچل ،یک خانم ب سیار تلخی بود و کامالً ن سبت به این مو ضوع ،نابینا بود .او معتقد بود که ا سا ساً
مهربان ،صبور و فهمیده است .او با مادربزرگ پیرش زندگی می کرد و از او مراقبت می کرد ،بنابراین
خود را یک خادم بامحبت می دید .اما نسبت به این مسئولیت که داشت ،بسیار تلخ بود .او خواهر و
برادرانش را که کمکی منی کردند ،لعنت می کرد .خودش را به عنوان یک شووخص صووبور و فهمیده
می دید ،چون دوازده سال در یک مکان و با یک رسی از افراد کار کرده بود .اما دامئاً به رساغ ر یا
اش می رفت و با اکرث همکارانش ،روابط آزاردهنده ای داشت.
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دیدگاه ریچل نسبت به خودش ،شامل تلخی منی شد ،بنابراین چیزهای زیادی در زندگی اش وجود
داشت که با آنها مواجه نشده بود .یادداشت برداری ،ریچل را به پیمفت مهم رساند .بعد از سه ههته
یادداشت برداری ،من آنها را از او گرفته و خواندم .من خودکار عالمتگذاری با خود نداشتمت بلکه یک
ماژیک سووبز داشووتم ،پا با رنگ سووبز زیر هر مورد از تلخی در یادداشووت های او خط کشوویدم .این
صووهحات واقعاً با تلخی سووبز شووده بودند .در جلسووۀ بعدی از او خواسووتم که یادداشووت های اش را
ِ
بخواند و توضوویح دادم که چه کار کرده ام .تقریباً
وسووط خواندن ،او به گریه افتاد .به من نگاه کرد و
گهت" :من زن بسوویار تلخی هسووتم!" دروغ قابل پذیرش دربار دیدگاه نادرسووت او نسووبت به خودش
منایان شده بود.
جمع آوری اطالعات "به شکل واقعی" می تواند دیدگاه نادرست شخص را ن سبت به خودش منایان
کند .در جلسووۀ مشوواوره می توانم این شووخص را واقعاً بشووناسووم .شووخص کنرتلگر در طول مشوواوره،
کنرتلگر می شود .شخص عّبانی ،عّبانی می شود .شخص که متکی به عدالت شخص می باشد،
حالت دفاعی و تعلیم ناپذیر دارد .شخص ترسو ،منی تواند اعتامد کند .بسیار مهم است که مراجعین
متحرک های رابطۀ خود را از طریق من بیازمایند .آنها به سختی می توانند پنهان شوند ،چون من با
آنها در یک جا ه ستم .از آنها می خواهم که در رابطه با چالش های شان با من ب سیار صادق با شند و
من هم در ارتباط با آنها ،صادق ه ستم .درحال باز کردنِ این متحرکها در رابطۀ خود و منایان شدنِ
موضوعات دروغ های قابل پذیرش که شخص در مورد خودش باور کرده ،آشکار می شوند.
قّوودم این اسووت که تحریف های عملی را در دیدگاه شووخص نسووبت به خدا منایان کنم .مردم یک
الهیات تجربی دارند که به نظر قابل پذیرش می باشد ،چون از تهسیر مسا ل زندگی شان جاری می
شووود .هرچه بیشوورت این تهسوویر ،نه کتاب مقدس ،دیدگاه آنها را نسووبت به خدا شووکل دهد ،شووکاف
عمیق تری میان الهیات اعرتافی(رسوومی) و الهیات عملی (واقعی ،روزانه) آنها ایجاد خواهد شوود .اما
به نظر می رسوود که الهیات عملی آنها ،با منطق و حقیقت ارتباط دارد ،چون با دیدگاه آنها نسووبت به
زندگی هامهنگ است.
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ِ
تاریک اف رسدگی
به عنوان منونه ،خدا از جو دور بود و مداخله منی کرد .جو می گهت که در لحظات
وقتی بیش از هر زمان به خدا نیاز دا شت ،هرگز احساس منی کرد که خدا به او نزدیک ا ست .او می
دانست که خدا معجزاتی کرده ،اما کشمکش داشت ،چون خدا به دعایش پاسخ منی داد .جو ،خدا
را به عنوان یک قا ضی خ شن می دید که عواقبی را شامل حال افرادی می کرد که "خرابکاری کرده
بودند" .اما با وجود متام این مسا ل ،خودش را ایامندار می نامید.
من چگونه از محتویات الهیات عملی ُجو آگاه شووده و به او کمک کردم تا شووکاف میان حرفهایی که
دربار اعتقادش می زد و اعتقاد واقعیش را ببیند؟ من به روش که جو در مورد خدا سوووؤال می کند،
توجه کرده و به او کمک کردم تا تأثیر این سووؤامت را بر شوویو زندگی اش ببیند .به عنوان منونه :جو
می گهت" :من منی فهمم که چرا خدا در زندگی ام کار منی کند( ".این مشووکل از طرف بسوویاری از
افرادی که به آنها مشوواوره داده ام ،مطرح شووده اسووت) .این سووؤال بر پایۀ یک پیش فرض غیر کتاب
مقدس می با شد ،که به دمیل خدا بع ضی از فرزندانش را ترک می کند .چنین سؤال شخص سؤال
کننده را به درک بهرتی از رشایط خود هدایت منی کند یا باعث منی شووود که شووخص ایامن کتاب
مقدس را بیشرت به کار بربد.
تدبیر من این بود :وقتی جو در مورد خدا سوووؤال می کرد ،به او کمک کردم تا پیش فرض های غلط
خود را برای سووؤال کردن ،ببیند .بعضووی از این پیش فرضووها شووامل :احسوواسووات ،شوواخّووهای قابل
اعتامدی از حضور خدا هستندت رنج و عذاب ،نشانه ای از تنبیه خداستت اگر من نشانه ای از دست
خدا را در زندگیم نبینم به این معناسوووت که او به دعاهایم پاسوووخ منی دهد و دور اسوووت .من به جو
کمک کردم تا با بیان این سؤامت در چارچوب پیش فرضهای کتاب مقدس ماهیت غیرکتاب مقدس
سؤامت خود را ببیند.به عنوان منونه" :خدا گهته که نزدیک ما ستت چرا از نظر تو ،او دور ا ست؟ " یا
"خدا در زندگی تو کار می کندت چه چیزهای مانع از دیدنِ آنها می شوووند؟ " یا "اجازه بده به مسووا ل
باردازیم که برایشان دعا کرده ای و به پاسخ خدا توجه کن ".این سؤامت به نگرانی ُجو رسیدگی می
کنند ،اما هر یک از آنها در قالب پیش فرضهای کتاب مقدس هستند .آنها دروغ های قابل پذیرش را
که جو دربار خدا پذیرفته ،منایان کرده و به ایامن حقیقی کتاب مقدس اشاره می کنند.
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به حرفهای مراجعین خود در مورد خدا گوش کنید .به سووؤامت که در مورد خدا و کارش می پرسووند
گوش کنید .به دروغهای الهیاتی قابل پذیرش گوش کنید .افراد کمی ،یکدفعه خدای کتاب مقدس
ِ
الهیات رسد و دور سوووقوط می
را رد می کنند تا بی خدا شووووند .به هرحال ،عد زیادی در بدگُامنی
کنند ،درحالیکه خدای الهیات عمل شووان به خدایی تبدیل می شووود که ارزش پرسووتش یا احرتام را
ندارد.
من به دنبال شواهدی هستم که شخص ،فیو و رشد مسیح را ترک کرده ،از جمله :پرستش شخّی
روزانه ،مشووارکت بدن مسوویح ،دوسووتی و مشوارکت مسوویحی ،تعلیم کالم و پرسووتش گروهی .من می
ِ
باعث ایامن ضوووعیف در خدا و از
خواهم دلیل کناره گیری آنها را بدانم ،امیدوارم دروغهایی را که
دست دادن انگیز مشارکت عمیقرت با او و قومش شده ،منایان کرده و درک کنم.
اول قرنتیان  13 : 10می تواند طرحی برای یک تکلیف مهید باشد تا دروغهای را که شخص در مورد
خدا و کارش پذیرفته ،منایان کند .به نظر می رسوووود که پولا با اعالم چهار مطلب در مورد خدا و
کارش ،به چهار دروغ قابل پذیرش در مورد خدا اشاره می کند که ما را وسوسه می کنند تا آنها را باور
کنیم .من این تکلیف را به این شکل تنظیم کرده ام:
 .1اعالمیه " :هیچ آزمایشی بر شام نیامده که مناسب بم نباشد".
سؤال :به چه شکل وسوسه شده اید تا فکر کنید که رشایط تان منحرص به فرد است و برای
رنج و عذاب خات برگزیده شده اید؟
 .2اعالمیه" :خدا امین است".
سؤال :در کجا متایل داشتید باور کنید که خدا نسبت به وعد خود امین نبوده است؟
 .3اعالمیه" :او اجازه منی دهد بیش از توان خود آزموده شوید".
سؤؤؤؤال :در کجا فکر کرده اید که این چیزها بیش از توانتان اسووت یا فشووارهای شوودید این
رشایط باعث شده که گناه کنید؟
 .4اعالمیه" :بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم می سووووازد تا تاب تحملش را داشوووته
باشید".
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سؤال" :در کجا اح ساس کرده اید که در دام افتاده اید و هیچ راه منطقی برای رسیدگی به
رشایط تان وجود ندارد؟
این تکلیف متمرکز ،دروغهای را که مراجع دربار خدا و کارش باور کرده ،برای مراجع و مشاور منایان
می کند.
من خواهانِ افشووای افکار تحریف شوود شووخص در مورد رشایط اش می باشووم .درحال جمع آوری
اطالعات ،در نظر داشته باشید که این شخص ،تعریف مکانیکی و بی طرف از رشایط اش مطرح منی
مهرس است،
کند .و خالّانه در مورد "مردم ،مکانها و وقایع" صحبت منی کند .چون هر انسانی یک ّ
هر شخص سعی می کند که به اتهاقات زندگی اش معنا ببخشد.هر کا دیدگاهی نسبت به زندگی
و رشایط کنونی خود دارد ،چه از این مسأله آگاه باشد یا نباشد .در واقع غیرممکن است که شخص،
تاریخچه یا خالصۀ خالص از اتهاق کنونی خود مطرح کند .او همی شه ن سبت به م سا ل ،یک دیدگاه
شخّی خواهد داشتت به همین دلیل باید بدانم که به چه چیزهای گوش کنم .بعضی از رایج ترین
شاخّهای یک دیدگاه تحریف شده (دروغهای قابل پذیرش) در زیر مطرح شده است.
من به تهسیرهای گوش می کنم که مراجع می گوید" :به نظرم ،این مسأله چنین معنایی دارد ".هیچ
"خب ،مشوووواور ،من امن می خواهم ادراکی را که دربار این واقعه دارم مطرح
مراجعی منی گویدُ :
کنم ".تهسیرها به شکل های بسیار زیادی منایان می شوند .شام باید هوشیار باشید و گوش کنید.
به عنوان منونه :اگر شخص می گوید" :من در این مورد فکر کرده و تّمیم گرفتم که باید "....او یک
تهسووویر را به شوووام اعالم می کند .مکث کنید و عمیقرت فکر کنید و خواهان درک آن باشوووید .شووواید
شوووخص بگوید" :من دقیقاً می دانم که چرا این مسوووأله دامئاً برای من اتهاق می افتد "...دوباره یک
حقیقت خالص مطرح نشووده ،بلکه تهسوویری که افکار تحریف شوود شووخص در مورد زندگی را منایان
می سازد.
ِ
قضووواوت خوب و بد ،درسوووت یا غلط ،حقیقت یا دروغ ،مهم یا
من به ارزیابی ها نیز گوش می کنم،
غیرمهم ،موفقیت یا شک ست ،ممکن یا غیرممکن .در حقیقت دامئاً سؤامت را می پرسم که ارزیابی
های شخص را ن شان می دهد .می پرسم" :به نظرت ،چه کار درستی در اینجا می توان انجام داد؟"
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یا " وقتی این اتهاق افتاد ،مهمرتین چیز برای تو چه بود؟" یا " به نظرت کدام یک از حرفهای که به
تو گهته شد ،حقیقت یا دروغ بود؟" یا "چه چیزی باعث شد تا فکر کنی که این غیرممکن است؟" هر
یک از اینها به ارزیابی های می پردازند که پایۀ ت ّمیامت و اعامل شخص می با شند .این سؤامت
برای افشای قلبی است که در ِ
پا این پاسخها می باشد.
سووواا ،به اهداف و مقاصووود گوش می کنم .این شوووخص از این رشایط – یا در این رشایط -چه می
خواهد؟ او واقعاً در این رشایط که خدا برایش تعیین کرده ،برای چه هدف زندگی می کند؟ به هدف
گوش کنید .به مقاصووود گوش کنید .به بیانیه های که نشووواندهند هدف مراجع می باشووود ،گوش
کنید.هرک سی برای هدف زندگی می کند .سؤامت را بارسید که به اهداف مراجع در آن رشایط می
پردازند .آیا اینها اهداف خدا هسووتند؟ به عنوان منونه :وقتی یک نهر به ما می گوید که چه کار کرده
یا چگونه پا سخ داده ،باید بار سیم که از این رفتارش ،چه هدف دا شته ا ست .از مراجع بخواهید که
گنجهایش را شناسایی کرده و ببیند که چگونه این گنجها ،واکنشهایش را شکل می دهند .سؤامت
را بارسید که به تهک ّر دربار ن ّیتها و پاسخ قلبی نیاز دارد.
من به تعالیم یا الهیات گوش می دهم .منظورم این نیست که بررسی کنم و ببینم که آیا این شخص
اخیرا ً الهیات سی ستامتیک ال .بِرکُف را خوانده یا خیر! من به بیانیه های رسمی و غیررسمی اعتقاد
و الهیات عملی شووخص گوش می کنم .هر بار که شووخص عبارت را نقل قول می کند ،با دقّت گوش
می کنم( .او چگونه از آن اسووتهاده کرد؟ برای او چه مههوم داشووت؟) هر بار که شووخص به یک تعلیم
خات اشوووواره می کند ،من به آن گوش می کنم( .او چه درک از این حقیقت کتاب مقدس دارد و
چگونه آنرا در رشایط خود به کار می برد؟) هر بار که مراجع به یک داسوووتان از کتاب مقدس اشووواره
می کند ،من گوش می کنم( .او چگونه این رشایط را با گزارش از کتاب مقدس مرتبط می کند؟ او
چه ارتباط برقرار می کند؟) وقتیکه شخص از یک واعظ ،معلم یا نویسند مسیحی نقل قول می کند،
به او گوش می کنم (.او چه مههوم را برداشوووت کرده که به او کمک می کند تا به زندگی خود معنا
ببخشید؟)
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همۀ مردم در مورد رشایط خود ،الهیات را در نظر می گیرند ،اگرچه اکرث افراد از انجام این کار ،آگاه
نیسوووتند! و اکرث مراجعین ،مشووواهدات الهیاتی مسوووتقیم منی سوووازند .این الهیات با ترکیب از بیان
داسووتانهای خود داهر می شووود ،بنابراین ما باید به دقّت گوش کنیم و سووؤامت را بارسوویم که این
مطالب را استخراج می کند.
من به اح سا سات گوش می کنم .من به اح سا سات مراجع در هنگام حرف زدن در مورد رشایط اش
توجه می کنم .شووادی ،خشووم ،ترس ،امید ،دلرسوودی ،کالفگی ،غم ،سووااسووگزاری ،تلخی ،یأس ،
ناامیدی  ،رضایت و دریچه های به سوی قلب می باشند .همۀ اینها باید آشکار شوند ،چون با شیو
برخورد شخص با م سا ل که خدا در زندگی اش گذا شته ،ارتباط دارند .من عادت دارم که مکث کنم
و در مورد اح سا سات نظر بدهم ،وقتی این اح سا سات ابراز می شوند ،من آنرا با مراجع بررسی می
کنم تا درک بهرتی داشووته باشووم و او بتواند ببیند که چگونه این احسوواسووات با دیدگاهش نسووبت به
زندگی ،ارتباط دارد.
وقتی من به احساس گوش می کنم ،از خودم می پرسم که آیا این احساسات مناسب است یا خیر.
به این معنا که آیا این احسوواسووات از طرز فکر کتاب مقدس در مورد این رشایط جاری می شووود؟ به
عنوان منونه :وقتیکه ارسا یلیان در مورد تدارک نان م ّنا تو سط خدا غُرغُر کردند و با ا شتیاق به م رص
نگاه کردند ،احساساتشان نامناسب بود .این احساسات از ایامن و اعتامد به خدا و دیدگاه کالم خدا
به زندگی جاری منی شوود .یکی از آسووانرتین راه ها برای افشووای دروغهای قابل پذیرش که شووخص
پذیرفته ،این است که به احساسات او توجه کنید و سؤامت را بارسید که احساسات او را منایان می
کند.
ما گناهکاران ،کورکورانه خودرس هسوووتیم .متایل داریم که دروغ قابل پذیرش را باور کنیم .ادعاهای
در زندگی هریک از ما می باشووند که باید کشووف و نابود شوووند .این یکی از اهداف خدمت اسوواسووی
پولا بود و باید یکی از اهداف ما نیز باشوووود .درحالیکه می خواهیم مراجع را از طریق جمع آوری
اطالعات بشناسیم ،باید در پیِ این باشیم که متام دروغ های زیرکانۀ دشمن را که مردم را از راه خدا
دور می کند ،در برابر نور منایان کنیم.
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چگونه هر فکر را به اسارت مسیح درآوریم
این آخرین بیانیۀ مخترصو پولا در مورد خدمتش می باشوود" :هر اندیشووه ای را به اطاعت از مسوویح
کل هدف ما در خدمت باشووود .وقتی سوووؤامت
اسووویر می سوووازیم ( ".دوم قرنتیان  )5 : 10این باید ّ
خوبی را می پرسووویم که به وضووووح از دیدگاه ک تاب مقدس نسوووبت به زندگی جاری می شوووود ،از
مراجعین خود می خواهیم که در مورد خود طوری فکر کنند که پیش از این هرگز فکر نکرده بودند.
با بیانِ سوووؤامت که قبالً نارسووویده بودند ،و به طریق که قبالً نارسووویده بودند ،خدا می تواند از ما
استهاده کند تا دیوارهای نابینایی روحانی را بشکنیم و بّیرت کتاب مقدس را ترویج دهیم.
من به یاد دارم که زنی بعد از یک رسی سوووؤامت به من گهت" :من چیزهای زیادی در مورد خودم،
خدا و انتخاب هایم ،یاد گرفتم!" من کتاب مقدس خود را در دسووت نگرفته بودم تا به طور رسوومی او
را هدایت کنم .یادگیری او در نتیجۀ جمع آوری اطالعات بود .این فرایند ،او را با نابینایی روحانی
خود مواجه کرده بود و به این ترتیب افکار او به اسارت مسیح درمی آمد.
نابینایی روحانی سووعی دارد که بدون مسوویح به مسووا ل نگاه کند ،چنانکه نگاه کردن به چیزها بدون
چشامن جسامنی غیرممکن است .پولا در کولسیان  8 : 2می گوید" :به هوش باشید کسی شام
را با فلسهه ای پوچ و فریبنده اسیر نسازد ،که نه بر مسیح ،بلکه بر س ّنت آدمیان و اصول ابتدایی این
دنیا اسووتوار اسووت".اگر افکار من در مورد خودم ،دیگران ،رشایطم  ،خدا ،به اسووارت مسوویح درنیامده
باشوند ،اسویر فلسوهۀ پوچ و فریبند دنیا خواهند بود .وقتیکه مراجعین شوام متوجۀ این موضووع می
شوند و منونه های مشخص را می بینند که نیاز به طرز فکر جدیدی دارند ،بیشرت نسبت به تعالیم و
حل های کتاب مق ّدس ،حقیقتاً
رویارویی ها پذیرا خواهند بود .آنها درک می کنند که چگونه راه ّ
برای مشکالت که با آنها مواجه می شوند ،مناسب است.
توجه کنید که پولا چگونه فل سهۀ دنیا را تو صیف می کند" :پوچ و فریبنده" .فریبنده ا ست .به نظر
می رسد که درست است .با بحثهای خوب و منطق قوی ،به نظر جذاب است .به نظر می رسد که به
خاطر سووالها مطالعه و تحقیق،حقیقت دارند .پاسووخهای واقعی منی دهد .به سوووی بّوویرت حقیقی
تسوولیم مسوویح منی
هدایت منی کند .به وعده هایش وفا منی کند .پوچ اسووت .چرا؟ به خاطر اینکه
ِ
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شوووود .هر آنچه ارا ه می دهد ،هامن چیزی اسووووت که مردم می بینند ،گناهکارانی که با نابینایی
روحانی در کشوومکش هسووتند و به همین دلیل همیشووه موفق منی شووود .همیشووه در انتها ثابت می
کند که چیزی کم دارد.
ما در مشوواوره متوجه می شووویم که "متام گنجهای حکمت و معرفت در مسوویح مخهی اسووت" و ما در
طلب این هسووتیم که هر فکری را به اسووارت او درآوریم .ما متوجه می شووویم که مشوواهد حقیقی با
ِ
عی سی آغاز می شود ،اما این را نیز می دانیم که به افراد م شاوره می دهیم که فکر می کنند که می
بینند ،اما نابینا هسوووتندت فکر می کنند که درک می کنند ،اما بّووویرت و بینش آنها پوچ و فریبنده
است.
به همین دلیل می خواهیم اسوووتحکامات و قلعه های نابینایی روحانی آنها را که فعامنه مورد دفاع
قرار می گیرند ،افشوووا و نابود کنیم .می خواهیم ادعاها را آشوووکار و نابود کنیم ،آن دروغ های قابل
پذیرش که هر گناهکاری را فریب می دهند .ولی به این ترتیب ،کار ما به پایان منی رسووود .هدف
نهایی ما این اسووت که خودرسهای نابینا و نابیناهای خودرس را به اسووارت مسوویح در آوریم تا آنها با
وضوح کتاب مق ّدس ببینند و با اطاعت شکرگزار در برابر او ،زندگی کنند .درحالیکه ما به خدا وابسته
می شویم ،او می تواند سؤامت ما را برای افشا و نهون در تاریکی روحانی به کار بربد ،افکار مراجعین
ما را به اسارت درآورد تا آنها مطیعِ مسیح شوند.
به مراجعین کمک کنید که از برنامه های زندگی خود آگاه شوند
" مشوووورت همچون آب اسووووت عمیق در دل انسووووان ،مردی فهیم خواهد که آن را بیرون کشوووود".
(امثال )5 : 20
سووؤامت که آشووکار کنند قلب اسووت .این آیات ،دریچه های بسوویاری را به سوووی قلب و آنچه بر آن
فرمانروایی می کند ،باز می کند .در اینجا چند منونه از این سوووؤامت مطرح شوووده که به مراجعین
کمک می کند تا موضووووعات شوووخّوووی قلب خود و الگوهای فکری ،نیّتها و خواسوووته های خود را
بیازمایند .پاسووخ به این سووؤامت کمک می کند که گنجهای حقیقی قلب خود را شووناسووایی کرده و
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ببینند که چگونه این گنجها واکنشوووهای آنها را نسوووبت به خدا ،دیگران و رشایط زندگی شوووکل می
دهد.
 .1چه زمان مراجع ،ترس ،نگرانی یا اضطراب را تجربه می کند (.متی )34 – 19 : 6؟
 .2در کجا مراجع با ناامیدی و یأس در کشمکش است ( امثال )19 ،12 : 13؟
 .3در چه رشایط مراجع با خشم در کشمکش است( یعقوب 2 – 1 : 4ت امثال )23 : 11؟
 .4در کجا مراجع با مشکالت در روابط مواجه شده است ( یعقوب )10 – 1 : 4؟
 .5چه رشایط خات در زندگی ،برای مراجع دشوار است( اول قرنتیان )14 – 13 : 10؟
 .6منونه های اجتناب و کناره گیری در زندگی مراجع ،در کدام قسووومت می باشووود؟ او مرتباً از
چه چیزهای اجتناب می کند؟
 .7در کجا مراجع مشوووکالت دامئی را در زندگی روحانی یا در رابطه اش با خدا ،تجربه کرده
است( مزامیر )73؟
ووک کند( رومیان : 1
 .8در کجا یا چه زمان مراجع متایل داشوووته که به حقایق کتاب مقدس شو ّ
)25؟
 .9برنامۀ حقیقی مراجع برای دیگران چیسووت؟ تعریف او از یک رابطۀ خوب چیسووت؟ انتظارات
او از دیگران چیست؟ چه تقاضاهای خاموشی از اطرافیان خود دارد ( یعقوب )2 – 1 :4؟
 .10در کجا مراجع با تلخی در کشمکش می باشد (افسسیان 31 : 4ت امثال )19 : 18؟
 .11در کجا مراجع با تأسف در کشمکش می باشد ،وسوسه می شود که بگوید " :فقط اگر".....؟
 .12چه چیزهای در گذشته وجود داشته که رها کردنِ آنها برای مراجع دشوار است؟
 .13چه زمان مراجع مشکالت را در دعا و پرستش شخّی تجربه می کند ( یعقوب )4 – 3 : 4؟
 .14در کجا مراجع با غبطه خوردن ،در کشووومکش می باشووود؟ متایل دارد که به چه چیزی طمع
بورزد( امثال )30 : 14؟
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ضمیمۀ  : 4تعالیمی که تکلیف را اجرا می کنند
یکی از تهاوت های که در سبک مشاور کتاب مقدس وجود دارد ،استهاد مرتب از تکلیف می باشد.
تکلیف خوب و مناسووب می تواند سووهم مهم در مشوواوره و فرایند تغییر داشووته باشوود .جِی آدامز می
نوی سد" :م شاوران کتاب مقدس متوجه شده اند که تکلیف یکی از حیاتی ترین و مؤثرترین نیروهای
می باشووود که می توانند در مشووواوره به کار بربند 1 ".چرا از تکلیف اسوووتهاده می کنیم؟ قطعاً هیچ
"متنی برای اثبات" آن وجود نداردت عیسووی به آن فرمانروای جوان و ثرومتند نگهت که یک " فهرسووت
رسوومی" از شووکسووتهای شووخّووی خود تهیه کرده و ههتۀ آینده مراجعه کند! بنابراین،آیا اسووتهاده از
تکلیف ،فقط استهاده از تکنیکی می باشد که عمالً به اثبات رسیده است؟
در مشووواور کتاب مقدس ،پیوسوووته بر تکلیف تأکید شوووده اسوووت ،چون کاربرد آن برگرفته از تعالیم
ِ
الهیات مشاور کتاب مقدس ،فقط مربوط به محتویات ایامن وعمل
اساسی کتاب مقدس می باشد.
نیسووت .الهیات کتاب مقدس بر اسوواس تهسوویر ،به فرایند تغییر باورها و رفتارها نیز اشوواره می کند:
روشووهای مشوواوره (از فرایندی که از جانب مشوواور می باشوود) و تقدیا پیمووونده (از جانب مراجع).
رو شهای م شاور کتاب مقدس در الهیات کتاب مقدس داهر می شود .کا ِر م شاور کتاب مقدس در
مشوواوره و کاری که از مراجعین می خواهد باید مطابق حرفهایش از کتاب مقدس ،هامهنگ باشوود.
تکلیف ،یک سبک است که دربرگیرند توسعۀ منطقی و عملی اعتقاداتی می باشد که مشاور کتاب
مقدس را متامیز می سازد.
پنج تعلیم ،کاربرد تکلیف را اجرا می کند .بعد از تنظیم اصوووول و دمیل طرح و کاربرد تکلیف ،ما به
انواع خات تکلیف اشاره می کنیم که برای دوره های گوناگون مشاوره و فرایند تغییر مناسب است.
اصول کتاب مقدس
َسم یکی از اعضای قدیمی کلیساست .در سالهای اخیر با مشکالتی مواجه شده است :زنش بعد از
یک بیامری طومنی فوت کردت تجارت داروخانۀ او به خاطر رقابتهای جدید دچار مشوووکل شووودت یک
جراحت قدیمی فوتبال رسبرآورده و او می لنگیدت و جامعت برای برنامۀ سوواختامن سووازی تعهد داده
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خلق شده بود ،چون زندگی طبق برنامۀ
بودند و این به ض ّد اعرتاضات شهاهی َسم بود .او شدیدا ً بد ُ
او پیش منی رفت .او تلخ ،مأیوس ،ناراحت و بسوویار شوواکی بود و رابطۀ عجیبی با خدا ،همسووایگان ،
رشایط و موقعیتها داشووت .شووام چگونه به َس وم کمک می کنید؟ تکلیف ،چه سووهم می تواند داشووته
باشد؟
مههوم م شاوران کتاب مقدس این ا ست که آنها متعهد به اقتدار و کهایت کتاب مقدس ه ستند .آنها
در پیِ نگاه کردن به مشوووکالت انسوووانی از دیدگاه کالم خدا هسوووتند .به عنوان منونه کتاب مقدس،
مشووکل َسوم را درعبارات بسوویاری به طور کامل مورد بحث قرار داده و آنرا مشووکل "غُر ُغر کردن" برای
خواسوووتۀ خود یا ترس از رشایط مضوووطرب کننده می نامد 2.مشووواوران کتاب مقدس می خواهند به
مراجعین خود کمک کنند تا آنها نیز بر اسوواس کتاب مقدس در مورد مشووکالت و مسووا ل زندگی فکر
کنند .فکر و نهن َسم باید تازه شودت او باید طبق روش خدا به سختیهای خود رسیدگی کند.
مشوواور کتاب مقدس ،چیزی بیش از گوش شوونوا و کلامت تس ولّی دهنده و همدردی فراهم می کند.
شام گوش می کنید .شام با مردی که "و سو سه شده ،تالش کرده و گاهی اوقات شک ست خورده"،
همدردی می کنید .همچنین َسم را هدایت می کنید تا خود و مشکلش را با نو ِر شناخت مسیح درک
کند" :حتی وقتیکه قلبم می شکند ،او که ت سلّی من ا ست ،به جانم کمک می کند 3 ".ادراک کتاب
مقدس به سوی عمل سوق می دهد ،کاری که از نظر کتاب مقدس در هر بخش از رشایط او مناسب
می باشوود .تکلیف؟ مشوواور کتاب مقدس تالش می کند تا مراجع را بالفاصووله وار ِد کالم خدا کند ،تا
برنامۀ مراجع برای م شاوره کامالً بر ا ساس کتاب مقدس با شد .شاید َسم بخواهد که با ِر شکایتهای
خود را خالی کند و به خودش و شوووام ثابت کند که زندگی ناامید کننده اسوووت .خدا می خواهد که
َسم از غُرغُر کردن توبه کند و در رشایط سخت برای جالل خدا زندگی کند.
تکلیف ،به مراجع این توانایی را می دهد تا در دولتمندی کتاب مقدس کاوش کند تا ادراک ،الزام،
وعده و هدایت دریافت کند .تکلیف که بر اسووواس کتاب مقدس طراحی شوووده به مشووواور فرصوووت
خوشووایندی می دهد تا مراجع را با حکمت شووخّووی و عملی از کتاب مقدس متعجب کند ،حکمت
که در مورد مسووا ل خات زندگیش صووحبت می کند " :اجازه بدهید که نگاهی بیندازیم به افراد که
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در سووختی بودند و ببینیم که آنها چگونه وسوووسووه شوودند تا واکنش نشووان بدهند(اعداد .)21 – 11
اجازه بدهید که ببینیم خدا می خواهد در این سختیها چه کار کند ،سختی های که باعث می شود
تا مردم شکننده بودنِ زندگی شان را اح ساس کنند(.تثنیه  .)8اجازه بدهید نگاهی بیندازیم به اینکه
خدا از شام چه می خواهد تا به غُرغُر و کناره گیری با پشت کردن به خدا رسیدگی کنید (فیلیایان 2
" .)16 – 1 :
تکلیف کتاب مقدس ،تع ّهد می خواهد .در آغا ِز مشووواوره ،مراجع را تحت اقتدار خدا در کتاب مقدس
قرار می دهد .متام طریقهای خدا راسوووت اسوووت و متام کالمش حقیقت اسوووت ،بنابراین تکلیف از
مراجع می خواهد که هر سوووؤال را با کتاب مقدس مورد آزمایش قرار دهد .از مراجع می خواهد که
تالش خود را رصف مطالعه ای کند که شخص را در مسا ل و مشکالت زندگی به سوی حکمت کتاب
مقدس هدایت می کند .تکلیف از مراجع می خواهد که تهسوویر خود را تسوولیم کند و تهسوویر خدا را
باذیرد .از او می خواهد که یک زندگی ،برگرفته و مت شکّل از قواعد کتاب مقدس دا شته با شد ،نه بر
اساس احساسات و خواسته های شخّی.
به طور خالصوووه ،تکلیف به طور عملی ،اصوووول و تعالیم اقتدار و کهایت کتاب م قدس را در زندگی
مراجع به کار می برد .تکلیف از شوووخص می خواهد که در سوووازگاری با تعالیم کتاب مقدس فکر و
عمل کند .اصوووول و تعالیم ما از کتاب مقدس ،تکلیف را می خواهد که مراجعین را به سووووی کتاب
مقدس هدایت کند.
اصول مسئولیت انسانی
وقتی بیل و ف َرن ،وارد دفرت من شدند ،تقریباً یک تّویری به من نشان دادند .بیل ،ج ّدی و انزواطلب
بود ،درحالیکه ف َرن قبل از بیانِ اولین سؤال ،ا شکش جاری شد .من به فهرست اطالعات شخ ّی
آنها نگاه کردم ،4خودم را معرفی کرده و اولین سوووؤال را پرسووویدم .گهتم" :به من بگویید که امروز چه
چیزی شووام را به اینجا آورد؟ شووام چه مشووکل دارید؟ "همزمان ،هر دو یک کلمه برای خالصووه کردنِ
مشکل خود مطرح کردند .بیل گهت " :ف َرن" ت ف َرن گهت " :بیل"!
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حال ،به عنوان یک م شاور ،دچار م شکل شدم! بیل و ف َرن متایل ندا شتند که م شاوره دریافت کنند.
آنها فکر می کردند که دیگری م شکل آنها ست .آنها می گهتند که اگر طرف مقابل ا صالح شود ،همه
چیز خوب می شوووود .در این رشایط مشووواور یک مراجع واقعی در دفرت خود ندارد .آنها مسوووئولیت
مشووکالت موجود در رابطه یا مسووئولیت ایجاد تغییرات مزم را برعهده منی گرفتند .مشوواوره با بیل و
ف َرن به هیچ نتیجه ای منی رسووید ،مگر اینکه آنها مسووئولیت مشووکالت موجود و تغییرات مورد نیاز را
برعهده می گرفتند .چگونه تکلیف می تواند به مراجعین کمک کند که از نو مترکز کنند؟
واضووح اسووت که مشووکل مسووئولیت ،مترکز اصوولی مشوواور کتاب مقدس می باشوود .کتاب مقدس می
گوید که هر یک از ما در برابر خدا مسووئول هسووتیم .هر شووخص برای هر کالم و عملش حسوواب پا
می دهد .خدا از ما می خواهد که صووادقانه خود را بیازماییم ،صووادقانه اعرتاف کنیم و صووادقانه توبه
کنیم .او از ما می خواهد که کامالً در کار او برای تغییر رشکت کنیم .دعوت کتاب مقدس این اسووت
که بیشرت نگران چوب باشیم که در چشم خود داریم ،نه کاهی که در چشم همسایه می باشد .خدا
می خواهد که مردم از مقرص دانسنت دیگران دست برداشته و قلب خود را بیازمایند.
اصووول و تعالیم کتاب مقدس ،تکلیف را می خواهد که باعث می شووود مراجعین به خدا گوش کنند.
این اصووول مسووئولیت انسووانی ما را به سوووی تکلیف دیگری فرامی خواند :نگاه کردن به خود تکلیف
برای این طراحی شوووده که مترکز مشووواوره را مشوووخص کند .خودآزمایی صوووحیح ،مکلّف می کند که
مترکز اولیه از اعامل دیگری برداشته شده و متوجۀ واکنشهای مراجع نسبت به رشایط و موقعیت ها
شود .تکلیف مترکز را از م شاور "حرفه ای" و جنبۀ ارسار آمیز یک ساعت در ههته ،بردا شته و بیل و
ف َرن را مسوئول مشوارکت روزانه در فرایند تغییر می کند .همچنین تکلیف نقطۀ مترکز امید را هدایت
می کند .امید مردم را از اینکه دیگران یا رشایط تغییر کرده و زندگی آسانرت می شود برمی دارد .امید
مردم را از اینکه مشووواور کارهای قدرمتندی انجام می دهد تا تغییر ایجاد کند برمی دارد .نگاه کردن
به مسئولیت شخّی ،امید را بر خدا و قدرت انجیل برای تغییر مراجع قرار می دهد.
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در مراحل اولیۀ مشوواوره ،تکلیف از مراجع می خواهد که خودش را در مقابل خدا درک کند ،خودش
را به خدا بسوواارد و با مسووئولیت در حضووور خدا رفتار کند .تکلیف کمک می کند تا مراجع مسووئول
تغییرات شووود که باید در رابطه با خدا و همسووایه ایجاد شووود .او به مشوواوره منی آید تا منهعالنه در
مقابل یک معلم مذهبی بنشووویندت بلکه مشووواور یک راهنام و معلم می باشووود که سوووهم مراجع را در
فرایند تغییر نشان می دهد.
ِ
تکلیف خوب از این حقیقت نشأت می گیرد .همۀ اینها مهم است چون نیروی
انسان مسئول است و
جنبش سوووقوط و فرهنگ مان در جهت مخالف حرکت می کند .بیل و ف َرن در فرهنگی زندگی می
کنند که مقرص و دانسوونت دیگران را به رسوومیّت شووناخته اسووت" .کودک درون"" ،وابسووته"" ،خانواد
معلول" ،سوویسووتمهای "بالغ -کودک" ،همۀ اینها به خاطر رفتار و نگرش مراجع دیگران را مقرصوو می
دانند .نه فقط این ،بلکه متایل طبیعی قلب سقوط کرد ما این است که خود را ترب ه کرده و دیگران
را مقرص بدانیم ،درحالیکه ما نسبت به خطاهای خود نابینا هستیم .شام متوجه می شوید که چقدر
تکلیف می تواند نقش مهم داشووته باشوود تا مراجع را در آزمودن خود و ایجاد تغییر بر اسوواس امید و
تکیه به خدا ،فعال و مشوووغول کند .اصوووول و تعالیم ما در رابطه با مسوووئولیت انسوووان تکلیف را می
خواهد که به مراجعین کمک می کند تا توقف کنند و به درستی به خود نگاه کنند.
اصول خدا
صوودای جِین می لرزید ،وقتی نگرانی خود را مطرح می کرد که "یک بار دیگر مشوواوره را امتحان می
کند .من عّووبی و به هم ریخته هسووتم .من با هشووت درمانگر متهاوت مالقات کرده ام .من بسوورتی
شوودم و درمان از طریق شوووک الکرتیکی را امتحان کردم .من داروهای تجویزی بسوویاری را امتحان
کرده ام که حتی منی توانم آنها را به یاد بیاورم .من درمان بیوفید َبک را امتحان کردم (اسوووتهاده از
تجهیزات الکرتونیکی برای ثبت و اجرای فعالیت در بدن که معمومً تحت کنرت ِل هوشووویارانه منی
باشوووود ،منونه :رضبان قلب ،تا شوووام بتوانید یاد بگیرید که این عمل را کنرتل کنید) .من تنظیم
تعهدات در سووال جدید را امتحان کردم .تعطیالت را امتحان کردم .داشوونت شووغل را امتحان کردم تا
ببینم که آیا کمکی به من می کند .گروه های حامیتی را امتحان کردم .به شوووهادهندگان درون
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مراجعه کرده ام تا ببینم که آیا از نظر روحانی می توانند زخمهای درون مرا شها بدهند .متام دوستانم
را خسووو ته کرده ام ،چون انرژی آن ها را می گیرم .من  ......امت حان کرده ام ".تکلیف ،چه نقش در
کمک به جِین می تواند داشته باشد؟
مشووواوران کتاب مقدس ،متهاوت از سووویسوووتمهای دیگر عمل می کنند ،چون معتقدند که خدا تنها
کسووی اسووت که می تواند مردم را تغییر دهد .وجه متایز مشوواور کتاب مقدس ،اعتامد آن به خدای
نجات بخش می باشوود که قدرت تغییر قلب انسووان را دارد .مشوواور کتاب مقدس خود را نه به عنوان
خالق تغییر ،بلکه به عنوان ابزاری در د ستان ک سی می بیند که می تواند تغییر بدهد ،تغییر فراتر از
متایل و تّو ِّر مشاور یا مراجع.
مشووکل اینجاسووت که مردم در رشایط خود و در خودمحوری جسووم شووان ،نگاه خود را از خدا برمی
دارند .این یک پدید جدید نی ست .وقتی ارسا یل متوجه شد که ارتش م رص در تعقیب آنها ست ،در
مقابل دریای رس ،چادر زد و وحشوووتزده شووود .ارسا یل ،نگاه خود را از خدا ،کنرتل محبت آمیز او و
هدف نجات بخش او بردا شت .چند آیۀ اول خروج  14به و ضوح می گوید که رشایط ،خارج از کنرتل
نبود ،ارسا یل به حا ِل خود رها نشده بود و خدا از این تجربه هدف داشت.
قوم ارسا یل برخالف جِین نبودند .او نیز مانند ارسا یل ،نگاهش را از خدا ،از خداوندیِ او بر رشایط
انجام متام کارهای که برای آن فراخوانده شوووده بود ،برداشوووت.
و قدرتش برای توانایی بخشووویدن به
ِ
ِ
حقیقت متام حقایق تهسووویر کنند :خدا
غالباً مراجعین موفق منی شووووند که رشایط خود را در نور
هسووووت و کنرتل محبت آمیز و نجات بخش او بر متام چیزهاسووووت .به خاطر اینکه آنها منی توانند
رشایط خود را به خدا ،شووخّوویت او و کار او منسوووب کنند ،طوری واکنش نشووان می دهند که انگار
تنها هستند .این عدم هوشیاری نسبت به خدا ،طرز فکر و رفتار آنها را شکل می دهد.
تکلیف ،فر صت فوق العاده ای را فراهم می کند تا خدا را م ّدنظر قرار دهیم .تکلیهی که به خدا و کا ِر
او برای قومش اشاره می کند ،اساساً به جِین تهسیر متهاوت در مورد رشایط اش می دهد .تکلیف که
مراجع را نسوووبت به خدا هوشووویار می کند ،کمک می کند تا شوووخص بداند که چه چیزهای در این
رشایط ،در مسووئولیت او می باشووند و چه چیزهای را باید به خدا بسوواارد .تکلیف که خدا را در مرکز
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قرار می دهد ،معمومً مراجع را از وابسووتگی به مشوواور،به وابسووتگی عمیقرت و قابل اعتامدتر به خدا
سوق می دهد .مراجع که نگاهش بر خداست ،می تواند بدون ترس با شکست ،ضعف و ناتوانی خود
مواجه شودت امیدش بر خداست .او می تواند با انضباط و بدون اضطراب به کارهای که خدا از او می
خواهد رسیدگی کند ،درحالیکه کارهای را که قادر به انجامش نیست ،به خدا می ساارد.
ح ضور و کار خدا باید مه ّرس ا صلی تجربۀ شخ ّی مراجع با شد .مطالعات کتاب مقدس که خدا را
م ّدنظر قرار می دهند ،یک امر حیاتی و زنده می باشد .این مطالعات باید شامل:
 .1خدا کیست :شخّیت و صهات او.
 .2خدا چگونه عمل می کند :فرایند تقدیا ،کنرتل مطلق ،فیو و بخشش او.
 .3رابطۀ مراجع با خدا :هویت در مسووویح و فرزندخواندگیت چگونه با خدا مالقات کنیدت چگونه
در روح القدس ،خدا را خدمت کنید.
 .4مطالعه در مورد موضوع خات از کتاب مقدس :خدا برای قومش عمل می کندت خدا به وعده
های خود عمل می کند.
تکلیف که بر این حقایق در مورد خدا مترکز می کند ،رشایط مراجع و مشوووکالت اش را به شوووکل
صوووحیح مورد توجه قرار می دهد .حقیقت ،چشوووامن مراجع را از دشوووواریهای این لحظه برداشوووته و
کاری می کند که با اعتامد و امید به نویسنده و تکمیل کنند ایامنش نگاه کند .مهم است که کاری
بیش از اعالم این حقایق برای مراجعین انجام بدهیم .آنها نیاز دارند که در این فرایند جسوووتجوی
کتاب مقدس رشکت کنند تا حضور قدرمتند خدا ،دامئاً در قلبهای شان ُمهر شود .اصول و تعالیم ما
از خدا ،تکالیف را می خواهد که باعث می شود که مراجعین با خدا مالقات کنند.

اصول گناه
وقتی جیم و ِمری برای مشووواور ازدواج آمدند ،معلوم بود که مشوووکالت آنها ،مشوووکالت تازه ای نبود.
ازدواج آنها همیشه پُر از مشاجره بود .جیم یک شخص متوقع ،معتاد به کار و کاملگرا بود که شکست
را به عنوان لعنت می دید و اوقات فراغت را نشووانه ای از بی مسووئولیتی .او تقاضووای زیادی از ِمری
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داشت و وقتی به موفقیت خات دست منی یافت ،با خشونت او را قضاوت می کرد .ارتباط او با ِمری
و فرزندانشان منهی و عیبجویانه بود.
ِمری ،یک زن عّوووبانی بود که هر روزه خطاهای را که جیم نسوووبت به او مرتکب می شووود ،بازگو می
کرد .او می توانسووت این وقایع را با جز یات دقیق به یاد بیاورد .او به ِ
روش خودش هر روز با جیم می
جنگید ،بارها ،متقابالً با او برخورد کرده بود .به هر حال ِمری خود را به عنوان یک شووخص عّووبانی
منی دید .او ن سبتاً متکی به عدالت شخ ّی بود ،خود را یک قربانی درمانده در یک زندگی جهنمی
می دید .ما چگونه مشووکل ِمری را درک کنیم؟ چگونه تکلیف می تواند در ادراک او و ادراک مشوواور
سهم داشته باشد؟
م شکالت مراجعین ،چیزی عمیقرت از رفتارشان می با شد .عمیقرت از اح سا سات و برچ سب های که
فرهنگ ما به مشکالت نسبت می دهد اعتامد به نها پایین ،وابستگی ،وسواس عملی ،دو شخّیته
بودن ،اختالل ناگهانی ،والد -کودک و چیزهای مشووابه .بعضووی از مشووکالت ،اسوواسوویرت از عادات،
اعامل ،کلامت و حرف زدن با خود می باشوووند .مشووواور کتاب مقدس به چیزی بیش از تغییر رفتار،
تغییر اح سا سات  ،تغییر درک و آگاهی توجه دارد .م شاور کتاب مقدس به ری شۀ م شکالت توجه می
کند.
وجه متایز م شاور کتاب مقدس این ا ست که بر ا ساس تعریف کتاب مقدس او به " قلب" توجه دارد.
این مترکز در فرهنگ که حتی باور ندارد که قلبی وجود دارد ،یک امر اسوووواسوووی می باشوووود .در
روانشناسی مدرن این اصطالح فقط به عنوان یک فرهنگ قدیمی عمل می کند .در روان شناس های
مسوویحی ،این اصووطالح پُر از انواع بارهای دنیایی می باشوود :ما در مورد "قلبهای زخمی" یا "قلبهای
نیازمند" یا قلب به عنوان " انبا ِر زخمهای فروخورده و خاطرات آسووویب دیده" ،چیزهای می شووونویم.
هیچ یک از این تعاریف حقیقی نیستند .وقتی دسته بندیهای دنیایی همه چیز را تحت کنرتل دارند،
دلیل مشکالت انسانی به طور اجتناب ناپذیری اشتباه تشخیص داده می شوند.
اگر قرار اسووت که تغییر اسوواسووی و پایدار ایجاد شووود ،مراجع باید تعریف بر اسوواس کتاب مقدس از
گناه داشته باشد که شامل بحث و گهتگویی دربار قلب می باشد.
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کتاب مقدس اعالم می کند که ری شۀ م شکالت ان سانی در قلب ا ست .سی ستم ری شه در قلب ا ست
(عربانیان 12 : 4ت پیدایش  )5 : 6که میو کالم و اعامل شوووخص را تولید می کند .آنچه که قلب را
کنرتل می کند ،رفتار را شوکل می دهد .آنچه که بر قلب حاکم اسوت ،بر هر بخش از زندگی شوخص
تأثیر می گذارد.
م سیح به شکل ساده و آ شکار آنرا بیان می کند .نیکویی از چیزهای خوبی حا صل می شود که در
قلب اندوخته شده و بدی از چیزهای بدی که در قلب اندوخته شده است .مشکالت میوه ،مستقیامً
مربوط به مشوووکالت ریشوووه می باشووود .با اینحال مراجعین اندکی با برنامۀ آزمودنِ قلب مراجعه می
کنند .اکرث اوقات آنها یک برنامۀ خارجی دارند .آنها می خواهند که مشووکل شووان برداشووته شووده یا
ا صالح شود تا بتوانند دوباره شاد با شند .یا برنامۀ داخلی آنها به سادگی اح سا سات ناخو شایند را
بردارد.
حزقیال  5 :14می گوید که خدا برنامۀ دیگری دارد " :قلبها را دوباره تسوووخیر کند" ،قلب افراد که از
او جدا شوووده اند .او قلب قومش را دوباره تسوووخیر می کند تا فقط او را خدمت کنند .مشووواور کتاب
مقدس نیز باید چنین برنامۀ قلبی داشته باشد.
در اینجا دوباره تکلیف بسووویار مهم می شوووود .کتاب مقدس مانند یک آینه عمل می کند .درحالیکه
مراجع ،مشوووتاقانه به آن نگاه می کند ،خود را به طور واقعی می بیند .عربانیان  12 :4می گوید که
کتاب مقدس خیلی عالی رازهای دل را آشووکار می کند .کتاب مقدس نهون کرده و افکار و ن ّیت های
را که رفتار مراجع را شکل داده ،آشکار می کند.
مراجع باید ببیند که قلبش با متام اتهاقات اطرافش ارتباط برقرار می کند .اگر قلب مراجع تحت
کنرتل چیزی غیر از خدا باشد ،واکنش او نسبت به رشایط بر طبق فرمان خدا نخواهد بود .به عنوان
منونه ،یعقوب دلیل مشووواجر انسوووانی را متایالت قلبی می داند که در جنگ هسوووتند .به خاطر این
ِ
متایالت "درونی" ،مردم با یکدیگر می جنگند .بسیار حیاتی است که مراجع ،افکار و ن ّیت های قلبی
خود را تشوووخیص داده و باذیرد ،چون این مسوووا ل واکنش او را نسوووبت به زندگی شوووکل می دهند.
چگونه یک تکلیف خات از اصول گناه به وجود می آید؟
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من از مری خواسووتم که یادداشووت از مکاوات خود با جیم تهیه کند .به او گهتم که برای چند ههته
یادداشووت کند و بعد من این یادداشووتها را یک ههته نزد خود نگاه می دارم تا نگاهی به آنها بیندازم.
حق با من بود .من به این یادداشتها
من می دانستم که خشم ،موضوع یادداشتهای او خواهد بود و ّ
نگاه کرده و متام قسووومتهای را که خشوووم قابل مشووواهده بود ،عالمتگذاری کردم .درحالیکه ِمری
یادداشوووت برداری می کرد ،از او خواسوووتم که حزقیال  ،5 – 1 :14لوقا  45 – 43 : 6و یعقوب  4را
مطالعه کند .مری ،قلب و خشووم خود را دید و متوجه شوود که رفتارش نسووبت به جیم بر اسوواس این
مسا ل می باشد.
یادداشوووت که با دقّت ،مق ّرر و تنظیم شوووده به همراه تکلیف کتاب مقدسوووی دربار قلب ،مراجع را
ِ
مسئولیت تغییر اساسی و ریشه ای را برعهده بگیرد .این کار پیش فرضهای اشتباه
هدایت می کند تا
فرهنگی را دربار دلیل مشکالت مراجع اصالح کرده و در نابینایی شخص که به علت فریبندگی گناه
می باشد نهون می کند.
علم بر این چیزها شووناسووایی می شووود :عدالت ،صوولح جویی ،محبت ،اطاعت و رفعِ مشووکل.
گناه با ِ
ِمری در حا ِل شنا سایی م شکل (در آوردن ،مطابق اف س سیان  ،)4متوجه می شود که خدا در عوض
چه می خواهد (پوشیدن) ،درحالیکه انجیل مسیح را نیز می پذیرد .تکلیف ،با مهارتهای صلح جوییِ
مشووخص انجام می شووود :طلب بخشووش ،یادگیری رو در رویی محبت آمیز و فروتنانه و انجام اعامل
محبت آمی ِز ملموس ،حتی زمانیکه هم سایۀ ما مثل د شمن عمل می کند .تکلیف فرصت می شود تا
در رشایط خات برای انجام "کارهای خوبی که خدا پیشوواپیش برای ما مهیا کرده" برنامه ریزی کنیم
(افسووسوویان  .)10 : 2اصووول ما دربار گناه ،خواهان تکلیف اسووت که به مراجعین کمک می کند تا
دوباره به ادراک خود دربار م شکالت شان فکر کرده و آنها را به سوی تغییر خات در زندگی هدایت
می کند.
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اصول تقدیس پیرشونده
جاش گهت" :اما من امتحان کردم .من هر کاری را که خدا گهته در رابطه با شووهوت انجام دادم ،اما
هیچ فایده ای نداشووت .من توبه کردم ،دعا کردم ،کنرتل امور را به خداوند سوواردم ،شوویطان را نهیب
زدم .گاهی اوقات فکر می کنم که این مشوووکل را برای همیشوووه برطرف کرده ام ،ولی یک ماه بعد
ِ
لغزش او در
دوباره سوووقوط می کنم ".مشوووواور چیزهای دیگری از او می خواهد :موقعیت که باعث
اعامل غیراخالقی می شوووود ،خواه او اجازه بدهد که یک مسووویحی بالغ در این چالش در کنارش
حل همیشگی باشد .پاسخ آن قابل پیش بینی می باشد .جاش تقریباً
باشد ،و خواه به دنبال یک راه ّ
دربار سبک زندگی مسیحی و معنای فیو خدا ،چیزی منی دانست.
برکوف ،فرایند تقدیا را اینطور توصیف می کند ..." :تقدیا کاری است که خدا نویسند آن است،
نه ان سان .فقط طرفداران اراد آزاد می توانند ادعا کنند که این کار ان سان ا ست .با اینحال تقدیا
متهاوت از اصالح است که در آن انسان می تواند و مودف است که با استهاده از وسایل که خدا در
اختیارش گذاشوووته ،برای دسوووتیابی به تقدیا در حا ِل رشووود ،تالش کند .این به وضووووح در کتاب
مقدس تعلیم داده شده است :دوم قرنتیان 1 :7ت کولسیان 14 – 5 : 3ت اول پطرس ".22 : 1

5

خدا از چه وسایل برای تقدیا فرزندان خود استهاده می کند؟ سه وسیله ای که درعهدجدید بسیار
مهم است :کالم خدا ،تدارکات خدا ،و خدمت تهذیب کنند بدن مسیح می باشد .مشاوره مربوط به
این مسووا ل می شووود .مشوواوره ،خدمت کالم از یک ایامندار به ایامندار دیگر ،با توجه به کار خدا در
رشایط شوووخص مورد نظر می باشووود .مشووواور کتاب مقدس بالفاصوووله متوجۀ اقتدار کالم ،حاکمیت
مطلق خدا بر رشایط و خواندگی بدن مسیح برای خدمت شخّی می شود.
همۀ اینها چه ارتباط با تکلیف دارند؟ تکلیف ،فرصوووت را برای مراجع فراهم می کند تا هدف تقدیا
خدا را درک کرده و در فرایند تقدیا او رشکت ک ند .تکلیف از مراجع می خواهد که در انضوووباط
تقدیا رشکت کند ،مخّوصاً مطالعۀ کالم ،بکارگیری پیوستۀ کالم با ایامن ،اطاعت و تسلیم شدن
به خدمت تهذیب کننده ،تشویق کننده و نّیحت کنند بدنِ مسیح.
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تکلیف به مراجع یاد می دهد که رشد در فیو ،با یک ج ّرقه و مالقات جادویی اتهاق منی افتد ،بلکه
با بکارگیری کالم خدا با فروتنی ،صووداقت ،اطاعت و به طور عملی در تجربیات خات روزانه حاصوول
می شوووود .خدا در تقدیا ،فرزندان خود را فرا می خواند تا پیروی کنند ،ثابت قدم باشوووند ،ترک
کنند ،اعتامد کنند ،در آورند و باوشوند ،اجرا کنند ،اطاعت کنند ،بکُشوند ،مطالعه کنند ،فرار کنند و
مقاومت کنند .تکلیف ،خواندگی خدا را به طور مشوووخص در رشایط که مراجع دارد به کار می برد.
تکلیف ،نیاز به مقاومت ،ترک ،پیروی و پوشووویدن چیزهای انتزاعی دارد تا آنها را واقعاً تبدیل کنیم.
تکلیف از مراجع می خواهد که در رشایط خات خود ،کاری را انجام دهد که خدا از او خواسووته تا به
عنوان شخص حارض در رحمت تقدیا کنند او انجام دهد.
همچنین تکلیف ،به خوبی در فرایند گ سرتد تقدیا به کار می رود .ا ستعاره های تقدیا در کتاب
مقدس شاملِ دویدن در مسابقه ،از دور نوزادی به بلوغ و ِ
رشد دانه به گیاه بالغ ،تقدیا را به عنوان
کل زندگی ما را دربرمی گیرد.
یک فرایند طومنی نشوووان می دهد .در واقع ،این فرایندی اسوووت که ّ
تکلیف کمک می کند تا مراجع ،امید به اصووالح رسیع نداشووته باشوود و فرایند تدریجی خدا را برای
تغییر باذیرد .تکلیف ،اهمیت قدمهای را که به نام خدا برداشوته می شوود و مراحل برجسوتۀ یادآوری
ِ
تکلیف یاددا شت برداری یا نوشنت گزارشات به عنوان گزارش دلگرم
ستایش خدا را ن شان می دهد.
کنند پیمفت می باشد ،درحالیکه خدا از مشاوره برای ادامه کار تقدیا خود استهاده می کند.
ِ
"حق دسرتسی به حریم شخّی" را که بسیاری از مسیحیان در تجربۀ مسیحی
نهایتاً تکلیف،
نگرش ّ
رعایت می کنند ،به چالش می کشاند.غالباً تقدیا به عنوان مسألۀ شخّی میان شخص و خدا در
نظر گرفته می شود ،اما غیرممکن ا ست که اف س سیان  4و اول قرنتیان  12را بخوانید و به این نتیجه
برسید که تقدیا یک مسألۀ شخّی می باشد .طبیعت تکلیف از یک ایامندار دیگر ،پاسخگویی و
رسسووواردگی می خواهد .از مراجع می خواهد که در حضوووور خدا و یکی از ابزارهای نجات بخش او،
یعنی مشوواور صووادق باشوود .از مراجع می خواهد که غرور و ترسووی را که باعث کناره گیری از افرادی
می شوووود که خدا برای کمک به او فراهم کرده ،کنار بگذارد و با صوووداقت قدم بردارد و خدا را برای
تدارکاتش شکر کند .اصول و تعالیم ما در تقدیا پیمونده ،تکلیف را می خواهد که مراجعین را در
فرایند تغییر تشویق کرده و آنها را به طور پیوسته به دیگران وصل می کند.
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خالصه
 اصوووول ما در رابطه با کتاب مقدس ،تکلیف را می خواهد که مراجعین را به کتاب مقدس
وصل می کند.
 اصووول ما در رابطه با مسووئولیت انسووانی ،تکلیف را می خواهد که باعث توقف مراجعین می
شود تا به درستی به خود نگاه کنند.
 اصول ما در رابطه با خدا ،تکلیف را می خواهد که باعث مالقات مراجعین با خدا می شود.
 اصوووول ما در رابطه با گناه ،تکلیف را می خوا هد که به مراجعین کمک می کند تا دوباره به
ادراک خود دربار مشوووکالت فکر کنند و آنها را به سووووی تغییر خات در زندگی هدایت می
کند.
 اصووول ما در رابطه با تقدیا پیمووونده تکلیف را می خواهد که مراجعین را در فرایند تغییر
تشویق کرده و آنها را پیوسته به دیگران وصل می کند.
تکلیف ،بخش رضوری در مشووواور کتاب مقدس می باشووود .بکارگیری آن با اصوووول که پایۀ مشووواور
حقیقی کتاب مقدس می باشد در هامهنگی است ،چنانکه در منونه های بام دیده می شود .تکلیف
روش را برای این اصول فراهم می کند تا در زندگی هر مراجع به قواعد عملی تبدیل شوند.
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ضمیمه  :5تکلیف و چهار مرحلۀ مشاوره
ترس ،شدیدا ً زندگی ُسو را کنرتل می کرد .وقتیکه او برای مشاوره آمد به من گهت که همۀ چاقوها را
از خانه جمع کرده ،چون خیلی می ترسید که در خواب راه برود و به فرزند و شوهرش آسیب برساند.
او دامئاً نگران بود که مبتال به بیامری ُمهلکی شوووده اسوووت .بی اعتامدی سوووو نسوووبت به شووووهرش
غیرمنطقی بود ،او نگران بود که شوواید چیزی گهته یا کاری کرده باشوود که به بعضووی از دوسووتانش
آسیب رسانیده ،آنها را عّبانی کرده یا از خود رانده باشد .او از مشاوره می ترسید ،چون "هیچکا
درک منی ک ند که چه ات هاق برای من اف تاده و مرا رد می کن ند" .چگونه تکلیف می توا ند در این
کابوس نهون کند و به سو کمک کند تا به خدا و مشاورش اعتامد کند؟
مزامیر  37به اشوووخات ناراحت و ترسوووو ،کسوووی را می دهد که بتوانند به او اعتامد کنند ،کسووویکه
محبتش عمیقرت از م شکالت آنها ست .مزامیر  37به و ضوح در مورد رشایط ترسناک زندگی صحبت
می کند و مزامیر  37اشوووخات ترسوووو را به چالش می کشووواند تا زندگی خود را بیازمایند .در پایان
جلسووۀ اول از سووو خواسووتم که این مزمور را تا ههتۀ آینده چندین مرتبه بخواند و از خودش بارسوود:
"خدا به من چه می گوید؟" در ههته های بعدی مزمور  ،37وسووویله ای را فراهم کرد تا وارد دنیای
ِ
ترسناک سو َش َوم و با او رابطۀ م شاوره برقرار کنم .تکالیف بعدی مزامیر ،ترسهای سو را خارج کرد و
آنها را به وعده های خدا سارد .او با دلیلِ ترسهای ویرانگر خود مواجه شد :عکا العمل او نسبت به
گناهان دیگران ،گناهان و بی ایامنی خودش را آشکار کرد.
ما پیش از این دیدیم که ف َرن و بیل برای دریافت مشوواوره نیامده بودند .وقتی من از آنها پرسوویدم که
چه مشکل در ازدواج شان وجود دارد آنها بالفاصله نام یکدیگر را گهتند .هریک از آنها به مشاوره آمده
بودند تا به من بگویند که چگونه شخص مقابل را ا صالح کنم .چگونه تکلیف می تواند بر جمع آوری
اطالعات مترکز کند و وار ِد اتهامات متقابل و حالت دفاعی آنها شود؟
در طول جل سۀ دوم ،من در مورد قاعد "پَ ِر کاه و چوب" صحبت کردم ،فیو خدا و طریقِ توبه (متی
5 – 1 :7ت لوقا  .)42 – 37 : 6من از آنها خواستم که "فهرست از چوبهای خود" تهیه کنند :شام چه
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اشووتباهی می کنید که به اتحاد مق ّرر شوود خدا برای ازدواج تان آسوویب می رسوواند؟ ف َرن و بیل این
تکلیف را انجام دادندت آن ههته هر دو به مراجعین تبدیل شدند ،شاگردان خداوند عیسی مسیح .در
حل مشکالت بر پایۀ فهرست آنها بود و قواعد کتاب مقدس در
جلسات بعدی ،جمع آوری اطالعات و ّ
آن تکالیف قرار گرفت.
"منی توانی باور کنی که من این ههته در تکلیف خود چه چیزی را کشف کردم!" ،اینها اولین کلامت
جودی در آغاز جلسوووۀ پنجم ما بود .من از جودی خواسوووته بودم که از برخوردهای خود با شووووهرش
یادداشوووتی تهیه کند .زندگی زناشوووویی آنها یک منطقۀ جنگی بود و جودی معتقد بود که دلیل آن،
فقط "واکنش خودخواهانه و معمول جیم در رابطه با همۀ مسوا ل بود" .جودی " سوالها دعا کرده بود
ولی هیچ چیز عوض نشده بود "،چگونه تکلیف می توانست به جودی کمک کند تا خودش را مطابق
کتاب مقدس ببیند؟
یادداشتهای جودی ،مباحثات میان او و جیم را پیگیری می کرد ،مخّوصاً با نوشنت افکار ،خواسته
ها ،اح سا سات و کارهای که در هر برخورد وجود دا شت .جودی با امانتداری ،به مدت سه ههته این
گزارشات را تهیه کرد .در ههتۀ چهارم ،تکلیهش این بود که چندین بار این یادداشتها را به طور کامل
بخواند ،به دنبال الگوهای فکری ،نیّت و رفتار باشووود .او یافته های خود را با عبارات از کتاب مقدس
دربار روابط مقایسوووه کرد :یعقوب 6 – 1 : 4ت افسوووسووویان 32 – 25 : 4ت اول قرنتیان  .13من می
دانسوووتم که جودی در آن ههته چه چیزهای کشوووف کرده بودت حقیقت خدا نهون کرده بود .من می
توانسوووتم فروتنی و امید تازه را در کلامت او بشووونوم ،و در چهر او ببینم که این کلامت ،فقط حرف
نبودند.
بارِت ،سوووالها بود که از خانواد خود جدا شوووده بود .در جلسوووۀ مشووواوره ،تلخی و بی تهاوت رسد او،
ولیم فیو خدا شوود .تکلیف چگونه می توانسووت "تأثیری" در تغییرات قلبی و رفتاری بارت داشووته
تسو ِ
با شد؟ تکلیهش این بود که نامه ای برای آ شتی به مادرش بنوی سد ،مادری که بیش از ده سال با او
در متاس نبود .از او خواستم که این نامه را نهرستد ،بلکه آن را به جلسۀ بعدی بیاورد تا با یکدیگر آنرا
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ارزیابی کنیم .ما می خواستیم مطمنئ شویم که نامۀ بارت ،در رابطۀ او با خانواده اش ،برنامۀ خدا را
برای تغییر نشان می دهد ،تغییراتی که از تغییر در رابطۀ بارت با خدا جاری می شد.
شام در این داستانها ،چهار منونۀ تکلیف را می بینید که هر یک از آنها نسبتاً متهاوت است و در پیِ
انجام هدف متهاوت می باشد .تکلیف من با سو ،وسیله ای برای شکسنت دیوارهای حهادت شخص
و بنای رابطه اش با خدا و با من بود .تکلیف برای ف َرن و بیل ،وسووویلۀ مهم برای مترکز بر فرایند جمع
آوری اطالعات بود .تکلیف جودی ،آشوووکارسوووازی خودش بود :به او کمک کرد تا خودش را در آینۀ
کتاب مقدس ببیند .تکلیف بارت ،منونه ای از بکارگیری واقعی برنامۀ خدا در زندگی روزانه اش بود.
تکلیف ،چیزی بیش از مطالعۀ هدایت شووود کتاب مقدس می باشووود .تکلیف ،تقویت جنبۀ تعلیمی
مشاوره می باشد .تکلیف برای مشاور کتاب مقدس ،محدود به یک هدف نیست و بر یک چیز مترکز
منی کند .تکلیف که خالقانه طراحی شووده و به طور صووحیح مورد اسووتهاده قرار می گیرد ،دوره های
مشوووواوره را پیش می برد .تکلیف که به خوبی بکار می رود ،به عنوان یک برنامۀ اضووووافه در فرایند
مشوواوره نیسووت ،بلکه بخش جدایی ناپذیر در مشوواوره می باشوود .حتی وقتیکه مراجع و مشوواور با هم
ِ
تکلیف خوب به حرکتش ادامه می دهد.
نیستند ،فرایند مشاوره ادامه می یابد ،چون
م شاور کتاب مقدس باید در طول دوره های م شاوره بارسد" :چه نوع تکلیف منا سب و مهید ا ست؟
چه چیزی از کا ِر کنونی ما حامیت کرده و آنرا پیش می برد؟"
با توجه به اهداف این مقاله ،می خواهم فرایند مشووواوره را به چهار مرحله تقسووویم کنم .البته که در
مشوواور واقعی ،این مرحله ها هرگز بر اسوواس آنچه در اینجا می بینیم ،متهاوت نیسووتند .چهار دور
مشاور مورد بحث این است:
 .1استقبال کنید :با مراجعین خود رابطۀ دیندارانه برقرار کنید.
 .2درک کنید :اطالعاتی را جمع آوری کنید که به سوی قلب پیش می رود.
 .3رو در رو کنید و تسووولّی دهید :به مراجعین کمک کنید تا خود را مطابق کتاب مقدس ببینند
و وعده های خدا را باذیرند.
 .4عمل کنید :برنامۀ تغیی ِر خدا را در زندگی روزانه به کار بربید.
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برای هر مرحله ،هدف مخت رص را ارا ه می دهم که به همراه منونۀ تکالیهی می با شد که از هر هدف
جاری می شود .اینها برای تحریک اشتهای شام برای تکلیف خوب می باشدت شام باید منوی کامل
و متنوع برای خدمت مشاور خود تنظیم کنید.
استقبال کنید
هدف :رابطه ای برای درک و اعتامد با مراجع برقرار کنید ،درحالیکه امید مراجع را در خدا بنا می
کنید.
مشوواوره ،رابطه میان دو نهر (یا بیشوورت) می باشوود .رابطه ای که خدا ،در حاکمیت مطلق خود ایجاد
کرده تا هدف تقدیا کنند خود را انجام دهد.
چقدر زندگی شخص و محبت م شاور در م شاوره اهمیت دارد؟ به الگوی م سیح ،م شاو ِر فوق العاده،
توجه کنید .او وارد دنیای ما شوود و از نزدیک با تجربیات ما آشوونا شوود .او کاهن اعظم شوود که با ما
همدردی کرده و ما را درک کرد ،با ضعهها ،وسوسه ها و رنجهای ما مرتبط شد .ما می توانیم با اعتامد
به رساغ او برویم ،چون می دانیم که در هنگام نیاز ،رحیم و پُرفیو می باشوود( .عربانیان 5 – 14 : 4
 )9 :به الگوی پولا توجه کنید .محبت آشکار او به افراد تحت خدمت خود و صداقتش در زندگی با
مردم ،به متام خدمتش برای کالم خدا ،راستی و نیروی متقاعد کننده می بخشید.

1

به طور خال صه ،م شاور کتاب مقدس چی ست؟ "با بیان محبت آمیز حقیقت ،از هر حیث تا به ح ّد او
که رس اسووت ،یعنی مسوویح ،رشوود خواهیم کرد( ".افسووسوویان  )15 : 4مراجعین باید بدانند که شووام
حقیقت خدا را اعالم می کنید .همچنین مراجعین باید بدانند که می توانند به شووام که اعالم کنند
حقیقت هسوووتید ،اعتامد کنندت بدانند که شوووام طرفدار آنها هسوووتید .اگر مراجعین ،چینی دریف
زندگی خود را در دسوووتان شوووام قرار می دهند ،پا شوووام نیز باید مانند مسووویح ،همدردی ،درک و
فروتنی ن شان دهید .آنها نیاز به اعتامد دارند تا بدانند که م شاور دریافتی از جانب ک سی ا ست که
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دنیای شان را درک می کند و با ضعف های آنها مرتبط است .این کار به مراجعین اعتامد می بخشد
تا در فرایند مشاوره رشکت کنند.
این چه ارتباط با تکلیف دارد؟ یکی از اهداف تکلیف در مرحلۀ اولیۀ مشوواوره این اسووت که به عنوان
کانال برای انتقال فیو ،ارتباط برقرار کنید .من می خواهم که مراجع از ابتدا بداند که "خدا در
مورد چالش و کشووومکش من صوووحبت می کند ".همچنین می خواهم که مراجع از ابتدا بداند که:
"مشاور به حرف من گوش داد و چالشهای مرا درک کرد".
من در آغا ِز مشاوره ،در پیِ مسا ل درواز ورودی هستم ،که گزارش تکلیف و نظرات اولیۀ مرا تشکیل
خواهند داد .ب سیاری از اوقات ،م سا ل درواز ورودی" ،م شکالت زمان حارض" می با شند که مراجع
توصیف می کند .شاید آنها مسئلۀ (مسا ل) اصلی نباشند که نهایتاً باید به آنها رسیدگی کرد ،بلکه
دری را به زندگی شوووخص باز می کنند .اگر مراجع می خواهد که متعهد به ایجاد تغییر شوووود و در
فرایند شوواگردی رشکت کند ،باید به مسووا ل درواز ورودی رسوویدگی کرد .من می پرسووم" :در حال
حارض این شووخص با چه مسووا ل در کشوومکش اسووت؟ من چه تکلیف را به او بدهم تا به این مشووکل
رسیدگی کند؟ " منونه های از مسا ل درواز ورودی شامل :ترس ،دلرسدی ،خشم ،تلخی ،تنهایی و
ناامیدی می باشد.
اگر مشاور به خوبی به مسا ل درواز ورودی رسیدگی کند ،غالباً این مسا ل در را به سوی مشکالت
ا سا سیرت باز می کنند .به عنوان منونه ،سو که زندگیش با ترس متالشی شده بود ،نیاز به اطمینان
اولیه داشووت :مشووکالتش قابل درک اسووتت او دیوانه نیسووتت خدا اهمیت می دهدت مشوواور کتاب
مقدس می تواند به او کمک کند .ساا ،م شکالت اولیۀ دیگری داهر می شود :خ شم ،ت ّوقع ،ترس
از انسووووان ،خودخواهی ،کاملگرایی و بی ایامنی .در ابتدا ،زمینه ای برای اعتامد و حقیقت ایجاد
کردیم که بعدا ً به ما این توانایی را داد تا به این مسا ل باردازیم.
من می خواهم که طراح و ارا ۀ تکلیف برای اشاره به مسا ل درواز ورودی ،امید ببخشند .بسیاری از
اوقات ،مراجعین با امید اندک یا بدون هیچ امیدی به مشووواوره می آیند .تکلیف امیدبخش باعث می
شود که به طور طبیعی وارد رابطه با مراجع شوید و اعتامد به خدا را برمی انگیزاند.
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سووارا ،یک زن مج ّرد در اواخر دهۀ بیسووت زندگیش بود .او خود را به عنوان شووخص "درونگرا ،گوشووه
گیر و چاق" توصوویف می کرد .او از شووغلش متنهر بود ،با کلیسووای خود احسوواس راحت منی کرد و
احسووواس می کرد که درکش منی کنند و با خانواده اش احسووواس دوری و جدایی می کرد .او می
گهت که نزدیکرتین دوسووتش ،گربه اش اسووت! معتقد بود که زندگیش افتضوواح اسووت و او "یکی از
اشوووتباهات خدا می باشووود" و هیچ راه به غیر از مرگ وجود ندارد .چه تکلیف می توانسوووت سوووارا را
نت این مطلب کند که خدا و مشاورش ،او را درک می کنند؟ من تکلیف امید را از اول
تشویق به دانس ِ
قرنتیان  13 : 10به او دادم.
ستلزم آن ا ست که در
این تکلیف باید پیش از ارا ه ،با دقّت تو سط م شاور تنظیم شود .این م سأله م
ِ
طول جلسه ای که تکلیف ارا ه می شود ،به همراه مراجع ،به اول قرنتیان  14 – 1 : 10باردازید .این
عبارت با افرادی که در سوووختی هسوووتند ،صوووحبت می کندت واکنشوووهای گناه آلود رایج نسوووبت به
سووختیهای زندگی را شووناسووایی می کندت دربار چگونگی حضووو ِر مسوویح برای برکت دادن در میان
وسوووسووه ها ،صووحبت می کند .این تکلیف در مورد سووارا چه کار کرد؟ اول ،به من کمک کرد تا وارد
تجربۀ او شوم .دوم ،به سارا کمک کرد تا بداند که دلیل ناامیدیش قابل شناسایی می باشد .به طرز
فکر او نسبت به خدا ،خودش و رشایطش مربوط می شد .به واکنشهای او مربوط می شد .و سوم ،به
سارا کمک کرد تا چالشهای خود را از نو تهسیر کند .وقتی بر اساس کتاب مقدس به مشکالتش نگاه
حا امیدواری در او رشد کرد.
کردّ ،
خودتان بر روی این مطالعه کار کنید .آنرا کُای کنید تا در مشوواور خود از آن اسووتهاده کرده یا از آن
اقتباس کنید.
در اینجا منونه های دیگری از تکلیف درواز ورودی و برقراری ارتباط ،مطرح شده است:
 .1با م شاهد کا ِر خدا در رنجها و سختیهای خود ،امید ر شد می کند .به عنوان منونه ،رومیان
11 – 1 : 5ت 39 – 18 :8ت یعقوب  27 – 2 : 1ت اول پطرس 3 :2 – 1 : 1ت تثنیه  8را مطالعه
کنید.
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مههوم
 .2بر منابع و هویت خود به عنوان فرزند خدا مترکز کنید .به عنوان منونه ،افسوووسووویان و
ِ
"در مسیح بودن" را مورد مطالعه قرار دهید.
 .3از داسووتان های کتاب مقدس اسووتهاده کنید که تأکیدشووان بر دیدنِ خدا در رشایط زندگی
تان می باشوود .به عنوان منونه ،خروج 14 – 13ت اعداد 11ت اعداد  20و اول سوومو یل ،17
مترک ِز همۀ اینها بر این اسوووت که آیا مردم خداوند را فراموش می کنند یا به یاد می آورند .از
این داستانها ،سؤامت زیر را بارسید:
آنها با چه مشکالت مواجه می شوند؟ افراد که در این رشایط هستند ،دربار این اتهاقات چه
فکری می کنند؟ چه احساس می کنند؟ چه واکنش نشان می دهند؟ چه می خواهند؟ خدا
چه کار می کند؟ شووواخّوووهای حضوووور خدا در این رشایط چیسوووت؟ اگر افرادی که در این
رشایط بودند" ،خدا" را در رشایط خود می دیدند ،چه رفتار متهاوت نشان می دادند؟
 .4افراد را که در کتاب مقدس دلرسووود شوووودند ،مورد مطالعه قرار دهید .منونه :ایلیا در اول
پادشواهان 19ت سومو یل در اول سومو یل 8ت موسوی در اعداد .11بر روی سوه سوؤال مترکز
کنید :دلیل این دل رسدی چه بود؟ واکنش خدا ن سبت به دل رسدی این شخص چه بود؟ چه
حل برای این دلرسدی وجود داشت؟
راه ّ
 .5به ترس و نگرانی به عنوان تجربیات مشوورتک انسووانی باردازیدت منونه :فیلیایان 10 – 4 : 4ت
مزامیر 37ت مزامیر  .46این سووؤامت را بارسووید :چه چیزی باعث ترس می شووود؟ نتایج ترس
در زندگی این شخص چی ست؟ نتایج ترس در زندگی شام چی ست؟ در این عبارات ،چه راه
حل های برای ترس وجود دارد؟ چگونه رابطۀ شوووام با خدا بر ترسوووتان تأثیر می گذارد؟ اگر
ّ
بدون ترس زندگی می کردید ،زندگی تان چه تهاوت داشت؟
مشاور کتاب مقدس ،مسا ل درواز ورودی را در زندگی مراجعین پیدا می کند ،که بر اساس آن می
توان تکلیف را تنظیم کرد .این تکلیف به مراجع می گو ید" :من نگرانی تو را شووون یدم .آنرا ج ّدی
گرفتم .می خواهم بدانم که چه مشوووکالت داری .خدا حضوووور دارد .در خدا می توان امید و کمک

378

دریافت کرد ".وقتی سووارا این جلسووه را ترک کرد ،احسوواس کرد که درک و تشووویق شووده ،چون این
تکلیف به کشمکش او رسیدگی کرد.
درک کنید
ِ
دانش دست اول کسب کنید و مترکز را بر مسا ل مهم قرار دهید.
هدف:
ِ
درک جز یات و رشایط شخص می باشد.
اولین امر حیاتی در مرحلۀ جمع آوری اطالعات در مشاوره،
هرگز گناه و اطاعت ،مسووا ل کلّی نیسووتند .بلکه همیشووه واکنش های مشووخص به موارد خات در
ِ
هدف مشاور کتاب مقدس این است که
رشایط می باشند که خدا در زندگی شخص قرار داده است.
کالم خدا را به طور م شخص به کار بربد .این یکی از م سا ل ا ست که آن را از موعظۀ عمومی متامیز
می کند .من اطالعات جمع آوری می کنم تا مراجع را به عنوان یک شوووخص درک کنم و جز یات
رشایطش را به خوبی درک کنم تا بتوانم کاربردی واقعی بر اسووواس کتاب مقدس تنظیم کنم .جمع
آوری اطالعات ،یک عمل تج ّسم کننده می با شد .باید وارد دنیای مراجع شوید ،با جز یات دنیای او
آشنا شوید و تحت تأثیر واقعیت های او قرار بگیرید.
دوم ،مترکز بر مسا ل مهم ،یک امر حیاتی می باشد .این مسأله ،فرصت برای تعلیم متقابل و طبیعی
را برای من فراهم می کند .درحا ِل بیانِ س وؤامت که از دیدگاه کتاب مقدس به مردم و مشووکالتشووان
می پردازد ،مراجعین باید بی شرت بر ا ساس کتاب مقدس دربار خود و رشایط شان فکر کنند .هدفم
این است که بر اساس کتاب مقدس ،مراجع را به خودآگاهی بیشرتی برسانم .درحا ِل گسرتش جمع
آوری اطالعات ،مراجع باید پیش از هدایت و راهنامیی واقعی ،مسوووا ل جدیدی را دریابد .من این
اطالعات را جمع آوری منی کنم تا فقط بدانم که در کجا باید تغییری ایجاد شوووودت بلکه جمع آوری
اطالعاتی که به خوبی انجام شوووود ،بخش از فرایند تغییر می شوووود .جمع آوری اطالعات ،جنبۀ
آموزشوووی دارد .سوووؤامت خوب به مراجع یاد می دهد تا دنیای خود را بر اسووواس کتاب مقدس نظم
بخشیده ،تهسیر و تمیح کند.
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من می خواهم که تکلیف در طول دور مشووواوره ،این دو هدف را خارج از جلسوووۀ ههتگی رو به جلو
سوق دهد .چنانکه پیش از این نکر شد ،یکی از بهرتین ابزارهای تکلیف برای جمع آوری اطالعات،
تهیۀ یادداشتهای روزانه می باشد .شام از مراجع منی خواهید که همه چیز را بنویسد .این کار بسیار
طاقت فرسا بوده و نتیجۀ معکوس خواهد داشت .به هر حال ،خوب است که یادداشت های منظم و
مشووخص تهیه کنند .این منونه ای از یادداشووت های اسووت که برای جودی تنظیم کردم ،مراجع که
شوهرش را برای متام مشکالتش مقرص می دانست:
 .1از او خواسوووتم که یک دفرت جیبی بخرد تا بتواند آنرا در جیب یا کیف خود حمل کند .این
دفرت برای یادداشوووت های فوری او بود تا بعدا ً بتواند به آنها مراجعه کند .از جودی خواسوووتم
که همیشه آنرا به همراه داشته باشد .او می توانست چند کلمه بنوی سد تا بعدا ً در طول روز،
در هنگام تکمیل یادداشت هایش ،در یادآوری آن رشایط به او کمک می کرد.
 .2از جودی خواستم که مترکز یادداشت هایش بر مشاجرات خود با شوهرش ،جیم باشد.
 .3از او خواستم که در هر رویداد ،به پنج سؤال پاسخ بدهد:
 چه اتهاق افتاد؟
 تو چه احساس کردی؟
 تو چه فکری داشتی؟
 تو چه می خواستی؟
 تو چه کار کردی؟
 .4از او خواسوووتم که با امانتداری به مدت سوووه ههته ،این یادداشوووتها را تهیه کند .بعد از آن،
جودی باید به عنوان تکلیف ،این یاددا شتها را می خواند و به دنبال مو ضوعات و الگوها می
گشت .در جلسۀ بعدی یافته های او را با کتاب مقدس مقایسه کردیم.
یادداشوووت های جودی ،اطالعات جز فراوانی را دربار چالش هایش در اختیار من می گذاشوووت.
همچنین به جودی کمک کرد تا قدم به عقب بردارد و به طور صحیح دربار رشایط و برخوردش با این
رشایط فکر کند.
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انواع دیگری از تکالیف برای جمع آوری اطالعات وجود دارد .به عنوان منونه ،اغلب اوقات از فهرست
ها و پرسشنامه های استهاده می کنم که در ارزیابی به مراجعین کمک می کنند .اینها شامل:
" فهرست چوبها" (چنانکه پیش از این در مورد ف َرن و بیل نکر شد)
 " تغییرات که در ازدواجم می خواهم".
" راه های که برای برخورد با این مشکل به کار برده ام".
 " اگر می توانستم یک دکمۀ جادویی را فشار دهم و زندگی مطابق ِمیلم شود ،این زندگی به
چه شکل می شد؟"
ِ
تکلیف واین َمک برای م شاوره بر ا ساس کتاب مقدس ،جلد  ،2تکالیف ب سیار مهید
 راهنامی
برای ارزیابی ازدواج دارد.

2

اغلب اوقات ،یک مقالۀ ارزیابی برای وادار کردنِ مردم به توصیف زندگیشان بسیار مهید است:
 من از زندگی خود خشنود نیستم چون....
 در حال حارض مهمرتین چیز در زندگی من....
 بزرگ شدن در خانۀ من مانند این بود که....
 ازدواج من بهرت می شد ،اگر.....
 بیشرتین چیزی که در زندگی از آن می ترسم این است که...
از این چیزها به عنوان منونه استهاده کنید و تکالیف خود را در ارتباط با مراجعین خود تنظیم کنید.
دا ستانها و ت ّاویر به بعو از مراجعین در انتقال م سا ل که بیانِ آن با کلامت د شوار ا ست ،کمک
می کند .وقتی اطالعات تاریخی را جمع آوری می کنم ،غالباً از مراجع می خواهم که خانواد اولیۀ
خود را با یک داسووتان توصوویف کند" :زندگی من در یک خانواد  .".....تّوواویر هم می توانند مهید
باشوووند .به عنوان منونه ،از مراجع بخواهید تا تّوووویری را بکشووود که روابط را در خانواد اولیه اش
ن شان می دهد .ساا از مراجع می خواهم که این ت ّویر را در جل سۀ بعد برای من تو ضیح داده و
تهسیر کند.
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ِ
تکلیف "تّویر بزرگ" می
یکی از تکالیف موردعالقۀ من در جمع آوری اطالعات ،تکلیف است که آنرا
نامم (به صوووهحۀ  102نگاه بیندازید) .من با مراجعه به لوقا  45 – 43 : 6و آشووونا کردنِ مراجع با
مههوم "میوه و ریشه" ،این تکلیف را آغاز می کنم .به آنها می گویم که هدفم از مشاوره فقط مترکز بر
رشایط و دشووواری های آنها ،یا مترکز بر دیگران یا رفتارشووان نیسووت .می خواهم که قدم رو به عقب
برداریم و به تّویر بزرگ نگاه کنیم :رشایط ،میوه و ریشه .از مراجع می خواهم که به چهار سؤال در
صهحۀ تکلیف ،پاسخ بدهد( آزادانه این سؤامت را بر اساس نیازهای مشاور خود تنظیم کنید).
نامه نوشنت می تواند ابزاری برای کمک به مراجع در بیانِ صادقانۀ اتهاقات باشد .در این مورد ،نامۀ
مراجع به ک سی فر ستاده منی شود .بلکه به منظور جمع آوری اطالعات نو شته می شود .این روش
اسووت که مراجع ،بوسوویلۀ آن برنامۀ خود را بر روی کاغذ می نویسوود .این تکلیف زمان عملکرد خوبی
دارد که مراجع در رابطۀ خات دچار مشوووکل شوووده باشووود .از مراجع می خواهم که "نامه ای دربار
رویاهای خود بنوی سد" ،دربار افکار و اح سا سات خود در این رابطه صادق با شد .داهرا ً ب سیار مهم
است که این نامه فرستاده نشود .این وسیله ای برای مشاور و مراجع برای جمع آوری اطالعات دربار
خواسته ها و نیّات حقیقی مراجع می باشد.
جانِ بی ست ساله ،مج ّرد و ع ّبانی ،نامه ای را به مادرش نو شت که من از او خوا سته بودم .این چه
نامه ای بود -ده صوووهحه بود! این نامه برای من بسووویار مهید بودت فهمیدم که چه چیزی جان را
عّبانی می کند .اما جان نیز خود را بهرت شناخت .جان ،خود را در حال نامه نوشنت دید .این نامه
ِ
الزام جان بود .تکلیف جمع آوری اطالعات،
و
سؤامت حاصل از آن ،دریچه ای به سوی خودآگاهی و ِ
جان را به سوی قدم های او ِل تغییر هدایت کرد" :من عّبانی هستم .چگونه می توانم تغییر کنم؟"
تکلیف ،فرصت های را فراهم می کند تا پیمفت جمع آوری اطالعات در خارج از دفرت مشاوره ادامه
یابد .این کار ،مراجع را وارد فرایند فعا ِل خودآزمایی می کند .تکلیف ،مراجعین را دخیل می سوووازد،
نه اینکه فقط تو سط دیگران شناخته شوند ،بلکه م سئولیت خودآزمایی و یادگیری تهکر دربار خود،
بر اساس راه های جدید کتاب مقدس را برعهده می گیرد.
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رویارویی و تسلّی
هدف :به مراجعین ک مک می ک ند تا خود را بر اسوووواس ک تاب م قدس دیده و وعده های خدا را
باذیرند.
به خاطر فریبندگی گناه ،همۀ ما باید رو در رو شویم .به خاطر اح ساس گناه ،قدرت و بدبختی گناه،
همۀ ما باید در مسیح تسلّی بیابیم .ما در کنار خود به افرادی نیاز داریم که خواندگی خدا را باذیرند
و "حقیقت را با محبت اعالم کنند" .رو در رویی در فرهنگ ما ،بدنام شده است .رو در رویی دملت بر
خشووونت دارد .اما کتاب مقدس رو در رویی را به عنوان محبت نشووان می دهد :اینها کلامت محبت
آمیز ،با درک و آگاهی ،و صادقانه می باشند ،برانگیخته از نیاز همسایه ،نه راحتی و آسایش خود.
ِ
"حامیت" بردبارانه ،مناسووب ،کامالً تأیید
به طور مشووابه ،تسوولّی و تشووویق ،دملت بر گمراهی دارد:
کننده ،تقویت کنند ع ّزت نها ،بدون رشط .اما تسوولّیِ کتاب مقدس ،حقیقی می باشوود ،به همراه
ِ
ح مّلوب شده و قدرت روح القدس برای تغیی ِر ما.
انجیل نجات
بخش مسی ِ
سوووه جنبۀ بیان حقیقت بر اسووواس کتاب مقدس در رابطه با فرایند رو در رویی -تسووولّی و چگونگی
ا ستهاده از تکلیف به عنوان بخش از این کار ،باید هدایت کنند افکار شام با شد .اول ،مراجع خود
را دخیل کنید .دوم ،کالم خدا را در مقابل مراجعین گرفته و ارا ه دهید .سوووم ،در حا ِل رسوویدگی به
رفتار ،به مسا ل و مشکالت قلبی نیز رسیدگی کنید.
اول ،شوام چگونه مراجع را که شواید در برابر حقیقت مقاومت کند ،دخیل می سوازید؟ دوم سومو یل
ِ
سوووبک رو در
 25 – 1 :12یک منونه می باشووود .ناتان نبی ،داوود را با زنا و قتلش رو در رو کرد .به
رویی ناتان توجه کنید .او یک مکاوه ای با داوود داشوووت ،به جای اینکه بالفاصوووله او را در حالت
دفاعی قرار دهد .داسوووتان او وجدان داوود را به چالش کشووواندت وار ِد دیوارهای خودفریبی و مخهی
کاری شووود .سووواا ناتان گهت" :آن مرد تو هسوووتی!" این رو در رویی رصیح و به موقع ،هیچ حالت
دفاعی ،فریب و بهانه ای به همراه نداشووت .مزامیر  32و  51متح ّرک درونی واکنش داوود به توبه در
برابر رو در رویی ماهرانۀ ناتان را نشان می دهد.
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ناتان یک تسووولّی دهند ماهر و وقت شوووناس نیز بود .او به طور مثبت و بدون رشط به داوود توجه
نکردت برای مالحظه کردنِ او ،پنهان کاری نکردت یا پیغام های برای افزایش ع ّزت نها به داوود نداد.
بلکه داوود را دوسوووت داشوووت و امید خدا را به او بخشوووید" :خداوند گناهت را زدوده و نخواهی مرد"
(دوم سووومو یل  .)13 :12داوود با متام قلب او را باور کرد .بعدها ،ناتان پیغام دیگری از جانب خدا
برای تسووولّی داوود داد" :خداوند سووولیامن را دوسوووت می داشوووت" (دوم سووومو یل .)25 – 24 :12
بنابراین ،سوولیامن ،نام دیگری داشووت ،یِدیدیا" ،محبوب خداوند" .مزامیر  32و  51ایامن داوود را به
وعده های فیو که ناتان می داد ،ن شان می دهد .شام در رو در رویی و ت سلّی خود در م شاوره می
توانید از الگوی ارتباط ناتان استهاده کنید.
دومین جنبۀ رو در رویی -ت سلّی بر ا ساس کتاب مقدس ،در یعقوب  1می با شد :ا ستانداردهای خدا
را نگاه داشته و وعده های خدا را ارا ه دهید .یعقوب  24 – 22 : 1کتاب مقدس را به آینه تشبیه می
کند .این عبارت به طور فوق العاده ،چگونگی رو در رویی در مشووواور کتاب مقدس را توصووویف می
کند .در مرحلۀ اعالم حقیقت در مشووواوره ،می خواهم به مراجعین کمک کنم تا خود را در انعکاس
ح کالم خدا ببینند .غالباً آنها در آینۀ کارناوال به خود نگاه می کنند ،که هامن خود فریبی و
صوووحی ِ
نظ ِر دیگران می با شد .آنها دیدگاه تحریف شده ن سبت به خود دارند .رو در رویی ،آینۀ کالم را مقابل
مراجعین می گذارد تا خود را به طور واقعی ببینند .م شاوران تأثیرگذار کتاب مقدس ،مجبور نی ستند
که همی شه کالم رسزنش آمیز بگویند .آنها آینه را نگاه می دارند .طوری از کتاب مقدس ا ستهاده می
کنند که کالم خدا در نابینایی آنها نهون کرده و آنها را محکوم کند .خودآگاهی حقیقی ،به توبه و
اعرتاف حقیقی سوق می دهد.
یعقوب  1نیز تسووولّی فراوان می دهد (آیات 5 – 2ت 18 – 17ت  .)25توجه کنید که نکتۀ اصووولی در
ت سلّیِ کتاب مقدس ،تأیید ان سانی برای تقویت ع ّزت نها و جایگزین فریبنده ای برای دنیا نی ست:
"من طرفدار تو ه ستم .به تو یقین دارم .به نظر من ،تو خوب ه ستی ".ت سلّی نیز از جانب خدا ست.
اگر رو در رویی آینۀ خدا را نگاه می دارد ،تسووولّی وعد خدا را می دهد :اگر کسوووی در میان شوووام
حکمت ندارد ،اگر حامقت و گناه شام در آزمایشات داهر می شود ،از خدا حکمت بطلبید ،کسی که
با بخشوووندگی به شوووام می دهد و به خاطر نیاز به کمکی که فقط او می تواند فراهم کند ،شوووام را
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رسزنش منی کند .این وعده ای است که مراجعین می توانند در قلب شان نگاه دارند و بر اساس آن
عمل کنند.
همچنین سومین جنبۀ مهم در مرحلۀ رو در رویی تسلّی در مشاوره ،در یعقوب  1می باشد .آیۀ  14و
 15نشووان می دهد که چگونه خواسووته های گناه آلود ،سووبک زندگی گناه آلود را ایجاد می کند ،که
نتیجۀ آن بدبختیِ لعنت خدا می با شد .سو ،ف َرن ،بیل ،جودی و بارت ،همگی بدبختی ،رسدرگمی و
ناراحتی را تجربه کردند .همۀ آنها گناهان خات را در رفتار ،اعامل و کالمشوووان نشوووان دادند .همۀ
ِ
خدمت باورهای غلط و شهوات جسامنی بودند .شام باید این
آنها در قلب خود ،خدا را ترک کرده ،در
مسا ل قلبی را در کنار رفتار حاصل از آن ،منایان کنید.
برنامۀ خدا برای زندگی مردم چیست؟
به یو یل  13 – 12 : 2توجه کنید:
"  ...حتی همین امن با متام دل خود ،و با روزه و گریه و ماتم ،نزد من بازگشوووت کنیدت دل خود را
چاک زنید ،نه جامۀ خویش را ".به سوی یهوه خدای خود بازگ شت کنید زیرا او فیاض و رحیم ا ست،
دیرخشم و آکنده از محبت ،و از بال منرصف می شود".
این نبی به آداب و رسوم عهدعتیق ا شاره می کند که لبا سهای خود را در غم و اندوه پاره می کردند.
چاک زدنِ جامه ،نشوووانۀ داهری واکنش قلبی بود .خدا منی خواهد که "توبه" فقط در سوووطح تغییر
رفتار با شد .او می خواهد که توبه از قلبی که به سوی او بازمی گردد ،جاری شود .او می خواهد که
قلب مراجعین را دوباره تسوووخیر کرده و بر آن فرمانروایی کند ،و درنتیجه روش زندگی شوووان را تغییر
دهد .تسلّی مشاوره از مردم می خواهد که با متام قلب به سوی خدای رحیم بازگردند .اعالم حقیقت
در مشاوره باید به قلب و رفتار اشاره کند.
مشاوره باید ارتباط متقابل برقرار کند ،بر اساس کتاب مقدس باشد و نهون کننده باشد .تکلیف ،چه
ک مک می ک ند؟ تکلیف که در این مرح له از مشوووواوره ارا ه می دهم ،در دو مقوله جای می گیرد:
تکلیف سازنده و تکلیف خودآگاهانه .من در مورد هر یک از اینها صحبت کرده و منونه های ارا ه می
دهم.
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من تکلیف سووووازنده را می دهم ،چون بسووویار از مراجعینم تعالیم اندکی دریافت کرده اند .آنها از
مهاهیم اسووواسوووی ،مقوله ها ،قواعد ،فرمانها و وعده های کتاب مقدس آگاهی ندارند یا آنها را درک
منی کنند .اگر مراجع می خواهد بر اساس کتاب مقدس زندگی را تهسیر کرده و واکنش نشان دهد،
درک حقیقت ،یک امر حیاتی می باشووود .بنابراین باید در حال رو در رو کردن ،تعلیم بدهمت باید در
حال تسلّی دادن ،تعلیم بدهم.
تکلیف" :زندگی م سیحی چی ست؟" (به صهحۀ  102نگاه بیندازید) ،این منونه ای از تکلیف سازنده
را ارا ه می دهد .شوووام به راحتی می بینید که این تکلیف خات ،تعالیم تشوووویق آمیزی دارد ،حتی
الهام بخش نیز می باشووود .همچنین مراجعین را به وضووووح به چالش می کشووواند .مشووواور کتاب
مقدس ،رو در رویی و تسووولّی را از هم جدا منی کندت این دو ،دسوووت به دسوووت هم کار می کنند تا
هدف خدا را اجرا کنند.
چرا چنین مطالعه ای مهید ا ست؟ ب سیاری از مراجعین ،ا صول اولیۀ تقدیا پی مونده را درک منی
کنند" :خدا در زندگی تو کار می کند .شوواگرد به طور پیوسووته تبدیل می شووود ،هنوز کامل نیسووت و
شکست می خورد ،اما همیشه در ایامن و اطاعت رشد می کند ".عد کمی درک می کنند که زندگی
مسیحی ،فرایندی برای تغییر می باشد ،نه کامل یا شکست .بسیاری از مراجعین در پیِ "رازهای" در
زندگی مسیحی هستند تا چالشها را از بین بربند .بسیاری از افراد ،به راحتی تسلیم شده و به گناه و
بدبختی خود ادامه می دهند .عده ای دیگر ،هرگز نشنیده اند که خداوندی مسیح بر متام مسیحیان
اسووت ،نه فقط بر عده ای از افراد برگزیده و رسسووارده ای که قدمهای دیگری برای تقدیا برداشووته
اند .عده ای دیگر هنوز درک نکرده اند که خدا نه فقط ما را از محکومیت گناه نجات می دهد (عادل
شوومردگی) ،بلکه از حاکمیت گناه نیز نجات می دهد( تقدیا و شوواگردی) .نقل قول لوتر و عبارات
کتاب مقدس ،به طور همزمان ،یک بیداری ،چالش و تشویق می باشند" .زندگی مسیحی چیست؟"
را خودتان مطالعه کنید .آنرا به عنوان وسووویله ای برای کمک به مراجعین خود اسوووتهاده کنید ،یا
سؤامت را به گونه ای تنظیم کنید که برای مراجعین شام مناسب باشد.
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دیدگاه های زندگی که به طور مشووخص بر اسوواس کتاب مقدس می باشوود ،باید جایگزین سوویسووتم
های فکری غیرکتاب مقدسی شود .من بارها افراد را مکلّف به مطالعات سازند زیر می کنم:
 .1کتاب مقدس در مورد قلب چه می گوید؟ ( امثال 23 :4ت لوقا 45 – 43 :6ت یعقوب – 1 :4
)5
 .2بُت پرستی چیست؟ (حزقیال 6 – 1 :14ت رومیان 32 – 18 : 1ت اول قرنتیان 14 – 1 : 10ت
افسسیان )7 – 3 : 5
 .3هویت مراجع در مسیح چیست؟ (رومیان 14 – 1 : 6ت افسسیانت دوم پطرس )9 – 3 : 1
 .4خدا کیست و چه کار می کند؟ (مزامیر 34ت مزامیر 46ت اشعیا 40ت رومیان )8
 .5شام چگونه باید آزمای شات و سختی ها را درک کنید؟ ( رومیان 5 – 1 :5ت یعقوب – 1 : 1
8ت اول پطرس)
 .6شام چگونه باید با گناهان که دیگران ن سبت به شام مرتکب می شوند ،برخورد کنید؟ (متی
5ت 35 – 5 :18ت رومیان )21 – 9 :12
این یک فهرست جامع و فراگیر نیست ،بلکه منونه ای از انواع تکالیف سازنده می باشد که می تواند
در طول مرحلۀ رو در رویی تسلّی در مشاوره ،به عنوان تکلیف ارا ه شود .این تکالیف باعث می شوند
که زمان مشوووواوره به طور مؤثرتری مورد اسوووتهاده قرار بگیرد .مراجع با آمادگی می آید تا راهنامی
حقایق مهم مورد نیاز برای بکارگیری در زندگی را مطالعه کرده و در جلسوووۀ مشووواوره برای صوووحبت
دربار آن آماده باشد.
تکلیف نوع دوم که برای رو در رویی تسوولّی ار ه می دهم ،تکلیف خودآگاهی می باشوود .این تکالیف
ِ
چالش فریبندگی گناه ،در درون
بر م سا ل قلب مترکز می کنند ،چون قلب ،رفتار را شکل می دهد.
اتهاق می افتدت توبه و ایامن در درون اتهاق می افتد.
غالباً تکلیف که من ارا ه می دهم ،از یعقوب  6 – 1 : 4می باشووود .یعقوب می گوید که مشووواجر
انسانها به خاطر خواسته های حاکم بر قلب شان می باشد .مردم با یک برنامه ،با خواسته های اعالم
شده یا نشده ،به رساغ دیگران می روند .من از مراجع می خواهم تا مسا ل را بنویسد که برای او مهم
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اسووت یا به این سووؤامت پاسووخ بدهد" :خواسووتۀ من از زندگی این اسووت که ".....یا "خواسووتۀ من از
اطرافیانم این اسووت که "....سوواا از مراجع می خواهم که طریق تأثیرگذاری این خواسووته ها را بر
روابطش بنویسد .این یکی از روشهای سؤال کردن می باشد" :چگونه برنامۀ قلبی شام(خواسته های
حاکم) ،احساس و عملتان را نسبت به اطرافیان تان شکل داده است؟ "
داهرا ً هدف تکلیف این اسوووت که مراجع را وادار به شوووناسوووایی بُتهای قلبی کند که دامئاً او را از
رفتاری که خدا می خواهد ،دور می کنند .بسووویاری از مراجعین ،منطقی را که در ِ
پا رفتارشوووان
اسووت ،مورد سووؤال قرار منی دهند .در حقیقت ،رفتار را به عنوان مسووئلۀ معناداری منی دانندت اینکه
اعامل ما نشووواندهند افکار و نیّتهای قلبی ما می باشوووند .به همین دلیل ،مراجعین غالباً فکر می
حق انتخاب در انجام این کارها ندارند .شوووخص با ارا ۀ دیدگاهش دربار رشایط و
کنند که هیچ ّ
حق انتخاب ندارد .وقتی آنها متوجه می شوند که
خواسته ها ،متوجه می شود که چرا به نظرش هیچ ّ
حق انتخاب دارند ،وعد یعقوب  6 : 4معنا می یابد" :اما فیو که او می بخشد ،با فزونرت است .از
ّ
متکربان می ایسوووتد ،اما فروتنان را فیو می بخشوووود".
همین رو کتاب می گوید" :خدا در برابر
ّ
خودآگاهی به آگاهی از خدا تبدیل می شود و به سوی مالقات با خدا سوق می دهد( .یعقوب 7 : 4
– )10
من به مراجعین کمک می کنم که به انگیزه های خود فکر کنند .به آنها کمک می کنم که از قلبشان
ِ
تکلیف "واکنش به رشایط زندگی" می با شد
صحبت کنند .یکی از رو شهای من برای انجام این کار،
(به صووهحۀ  103نگاه بیندازید) .من یک پاراگراف می نویسووم که مشووکل مشووابه مشووکالت مراجع را
ن شان می دهد .ساا از مراجع می خواهم که به این ت ّویر پا سخ بدهد و پنج واکنش احتاملی به
این رشایط را به همرا ِه دلیل انتخاب هر یک از این واکنشوووها بیان کند .این بخش از تکلیف به او
کمک می کند که طبیعت هدفمند رفتار را شناسایی کند .ساا از او می خواهم که واکنش خود را
ن سبت به رشایط خات که دربار آن صحبت کردیم ،م شخص کرده و بررسی کند که چه چیزی را در
رابطه با خواسته ها و اهداف قلبیش منایان می کند.
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در اینجا مطالعۀ داسوووتانهای کتاب مقدس مهید اسووووت و به راحتی در تکلیف "واکنش به رشایط
زندگی" به کار می رود .از مراجع می خواهم که واکنش یکی از شخّیت های کتاب مقدس را در را
بطه با رشایط خود بررسی کند و ساا به دنبال رسنخ های باشد که نشاندهند مح ّرک این واکنشها
می باشووود :یونات موسوووی در اعداد 11ت جدعون در داوران 6ت پطرس در غالطیان 2ت هیرودیا در
مرقا 6ت اسوورت در اسوورت  .5 -4این تکلیف می خواهد که با دینداری و شووکرگزاری از خدا و توجه به
جالل خدا ،واکنش نشان دهیم.
یک تکلیف دیگر نیز وجود دارد که غالباً در این بخش از مشووواوره به کار می برم .این تکلیف از متی
 40 – 37 :22ا ستهاده می کند .من با بحث و گهتگو از این عبارت ،مراجع را در طول جل سه ای که
تکلیف ارا ه می شوووود ،آماده می کنم .از مراجع می خواهم که بر دو فرمان بزرگ و چگونگی برنامۀ
این دو فرمان برای رسووویدگی به رشایط او و افرادی که هر روزه با آنها مواجه می شوووود ،عمیقاً تهکّر
کند .سوواا او دو فهرسووت با این رسفّوولها تهیه می کند" :اگر واقعاً خدا را بیش از هر چیز دیگری
دوست دارم ،من ........خواهم کرد ".و "اگر واقعاً همسایه ام را همچون خود دوست دارم ،من.......
خواهم کرد ".ههتۀ بعد ،در مورد این فهرست و تغییرات خات که تحمیل می کند ،بحث و گهتگو می
کنیم.
هدف از رو در رویی -تسلّی ،توبۀ حقیقی است که شامل فکر ،انگیزه و رفتار می باشد .مشاو ِر کتاب
مقدس باید تکلیف را طراحی کند که مراجعین را در فرایند خودآزمایی کتاب مقدس دخیل می کند،
ِ
سوووبک
به سووووی اعرتاف قلبی به خدا هدایت می کند ،مسووویح را می پذیرد و تغییرات عملی در
زندگیشان ایجاد می کند.
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عمل
هدف :به مراجع کمک کنید تا حقایق را که در مورد خدا ،خودش و دیگران یاد گرفته در بخشوووهای
خات رشایط زندگیش به کار بربد ،اصالحات و عادات جدیدی را بر اساس کتاب مقدس ایجاد کند.
مشوواوره در بخش بینش و بّوویرت به پایان منی رسوود .با علم بر کالم خدا ،بینش مراجع نسووبت به
خود ،همچون پایه ای برای تغییر زندگی که در پیِ آن می آید ،دارای اهمیت اسوووت .کتاب مقدس،
یک فرایند عملی دارد که باید "کامالً برای هر کار نیکویی تجهیز شووویم ".مشوواور کتاب مقدس باید
در هنگام بکارگیری آموخته های مراجع در واقعیت های دشوار زندگی روزانه ،در کنارش باشد.
در این بخش از مشاوره ،مسا ل مهم آموخته شده که باید به کار برود .این دستور کار مشاور در این
بخش می با شد :اول ،به عنوان شبان عمل می کند ،مراجع را در بکارگیری حقایق که شاید برای او
تازگی داشووته باشوود ،هدایت می کند .سوواا ،مشوواور به عنوان دوسووت عمل می کند و درحالیکه
مراجع با روشهای تازه به فشارهای قدیمی رسیدگی می کند ،او را تسلّی می دهد ،حامیت و تشویق
می کند .سوم ،مشاور به عنوان کشیش عمل می کند ،وقتیکه وسوسه ها به رساغ مراجع می آیند تا
او رو برگردانده یا تسلیم شود ،او را نسبت به استانداردهای بامی خدا پاسخگو نگاه می دارد .چهارم،
مشواور به عنوان مراقب عمل می کند ،از واقعیت وسووسوه آگاه اسوت ،دربار حمالت زیرکانۀ دشومن
هشوودار می دهد و کمک می کند تا طرح را برای دفاع بر ضوو ّد تجهیزات دشوومن به کار بربد .پنجم،
مشوواور به عنوان معلم عمل می کند .وقتی شوواگرد ،بینش جدیدی را بر اسوواس کتاب مقدس کسووب
می کند ،این دوره به پایان منی رسد .زندگی واقعی در عمل می باشد ،آزمایشگاه .معلم باید در آنجا
باشد ،به طور پیوسته حقایق را که آموخته شده ،تقویت کند.
این پنج مورد عملی ،نوعی تکلیف را می سازند که برای این مرحله از مشاوره مناسب است.
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 .1شووبان .یک برنامۀ شووخّووی بر اسوواس کتاب مقدس مق ّرر کنید .من در ابتدا ،آنرا به عنوان
تکلیف به مراجع می دهم .سووواا در جلسوووۀ بعدی ،با هم بر روی آن کار می کنیم .اول از
مراجع می خواهم تا در جاییکه نیاز به تغییر دارد ،اهداف را برای خود تنظیم کند .از او می
خواهم که این سؤال را بار سد" :خدا از من می خواهد که چه بخش های را در زندگی روزانه
ام تغییر دهم؟ "(منونه :تغییر در سبک زندگی و عادات شخ ّی ،تغییر در روابط و تغییر در
ِ
خات ان جام آن
رشایط زندگی) .دوم ،از مراجع می خواهم که در زیر هر هدف ،راه های
هدف را بنوی سد .مراجع باید فهرست برای تکلیف هدفمند تهیه کند .تغییرات باید به دمیل
ایجاد شوندت اینها مراجع را به سمت اهداف خدا سوق می دهند .سوم ،از مراجع می خواهم
که اهداف و فهرسوووت تکلیف را در زیر هر هدف ،اولویت بندی کند .هامنطور که گهتم ،در
طول جلسۀ بعدی ،ما این برنامه را برای مراجع تنظیم می کنیم که آنرا به کار بربد.
ِ
فهرست درآوردن /پوشیدن .شاید آسانرتین راه برای راه اندازی مراجع در طول زمان مشاوره این باشد
که با فهرست ساده ای از درآوردن /پوشیدن آغاز کنید .من می خواهم که مراجع بارسد" :چه مسا ل
در زندگی ،عادات شووخّووی ،روابط و رشایط زندگیم وجود دارد که باید آنها را ترک کنم؟" و از او می
خواهم که بارسد" :چه کارهای را انجام نداده ام که اکنون باید خود را متعهد به انجام آنها کنم؟" من
این را به عنوان تکلیف مق ّرر می کنم ،چون می خواهم که مراجع مسوووئولیت این نوع خودآزمایی و
برنامه ریزی بر اساس کتاب مقدس را برعهده بگیرد .برنامه ریزی خات به سوی اطاعت خات سوق
می دهد.
تعریف مسووئولیتها بسوویار مهم اسووت .بسوویاری از مراجعین من ،به وضوووح منی دانند که مسووئول چه
چیزی هستند و مسئول چه چیزی نیستند .من تکلیف ساده ای را بر اساس دعوت خدا به "ایامن و
اطاعت" به آنها می دهم .این مسووأله را برای آنها آشووکار می کند (به مشووخص کردن مسووئولیت در
صهحۀ  150نگاهی بیندازید) .اکرث افرادی که این کار را انجام می دهند ،آنرا بسیار مهید می دانند.
من به شکل ساده ای آنرا تنظیم کرده و می گویم" :همۀ ما دو دایره در زندگی خود داریم ،یک دایر
کوچکرت برای مسئولیت و دایر وسیعرت برای نگرانیها .دایر مسئولیت ما شامل متام مسا ل است که
خدا از ما می خواهد .در اینجا ما به اطاعت فراخوانده شوووده ایم .این مسوووئولیتها را به کا دیگری
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منی توانیم بدهیم .اینها احکام ما ،در رشایط می باشند که خدا مق ّرر کرده است .دایر دوم ،مسا ل
می باشوووند که برای ما مهم اسوووت و بخش از نگرانی روزانه ما می باشوووند ،اما رسووویدن به آنها در
مسووئولیت و تحت کنرتل ما نیسووت .باید این مسووا ل را به خدا بسووااریم .من می خواهم که شووام
مسوووا ل زندگی را در دایر مناسوووب قرار بدهید ".ثابت شوووده که این روش سووواده ای برای تعیین
مسئولیت می باشد .همچنین دلیل خشم ،نگرانی ،ترس ،تحت نهون درآوردن دیگران ،منهعل بودن و
بسوویاری از گناهان دیگر را مشووخص می کند .تالش برای کنرتل کردن ،در جاییکه از شووام خواسووته
شده که اعتامد کنید و عدم فعالیت ،در جاییکه از شام خوا سته شده که اطاعت کنید ،ری شۀ متام
بدیهاست.
یکی از راه های من برای مق ّرر کردنِ این تکلیف ،با ارجا ِع مراجع به رومیان  21 – 17 :12می باشد.
پولا دربار این صحبت می کند که دیگران نسبت به ما مرتک گناه می شوندت به این ترتیب او فرق
میان م سئولیت خدا و م سئولیت ما را م شخص می کند .کار ما این نی ست که بدی را با بدی پا سخ
بدهیمت خدا انتقام می گیرد .کار ما این اسوووت که با نیکویی بر بدی غلبه کنیم .پولا می گوید" :
آنرا به غ ضب خدا واگذارید ".در حقیقت او می گوید " :سعی نکنید که کار خدا را انجام دهیدت از رس
را ِه او کنار بروید .با نیکویی سزای بدی را بدهید و کار نیکویی را که به وضوح از شام خواسته ،انجام
بدهید ".همچنین پولا می گوید" :تا جاییکه به شوووام مربوط می شوووود ،با همه در آرامش زندگی
کنید ".کار شوام این اسوت که به دنبال صولحجویی باشوید .اما شوام مسوئول تغییر دیگران یا تبدیل
د شمن به دوست نی ستید .شام باید نتیجۀ تالش های خود را به خدا ب ساارید -چه خوشحال کننده
باشوود یا نباشوود .این عبارت روش سوواده ای برای تنظیم تکلیف مسووئولیت فراهم می کند .آنرا برای
مراجعین خود به کار برده یا از آن اقتباس کنید.

 .2دوست .در اینجا مترکز بر روی این است که با استهاده از انجیل ،مراجع را تشویق و حامیت
کنیم ،در حالیکه او کار سوووخت کاربرد را انجام می دهد .به طور کلّی ،من آنها را مکلّف می
کنم تا مطالعاتی بر روی عباراتی از کتاب مقدس دا شته با شند ،مطالعاتی که هویت شخص
را به عنوان فرزند خدا ،امید به انجیل ،وعده های خدا ،منابع که خدا فراهم کرده ،قدرتی که
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خدا برای تغییر و اطاعت داده ،خدمت روح القدس در زمان حال ،نگاهی بر چالش امروز از
دیدگا ِه ابدیت و قدرت خدا بر رشیر ،را به طور برجسووته نشووان می دهد .من هر تکلیف را بر
اساس نیازهای خات مراجع طراحی کرده و از او می خواهم که در طول ههته به آنها باردازد
و ساا در آغاز جلسۀ بعد در مورد آن بحث و گهتگو می کنیم.
 .3کشیش .در عربانیان  ،13کشیش به عنوان کسی توصیف شده که بر قوم خدا نگهبانی می
کند ،کسی که "باید حساب پا بدهد ".مشاوره ،چیزی بیش از نّیحت است .مشاوره یک
عملکرد کشوویشووی دارد .من شووخّوواً به خاطر افرادی که خدا به من سووارده ،نسووبت به او
پاسوووخگو هسوووتم .کشووویش ،نه تنها به قوم خدا حقیقت را می دهدت بلکه آنها را برای باور و
اطاعت آن ،پاسوووخگو نگاه می دارد .با این عملکرد ،دو نوع تکلیف را مق ّرر می کنم .اولین
تکلیف ،ارزیابی می باشد .من به این شکل آنرا اجرا می کنم:
 مسا ل که آموخته ام ( در مورد خدا ،خودم ،دیگران ،زندگی ،انجیل ،رشایط زندگیم ،غیره)
شک)
 مسا ل که باید بیاموزم ( رسدرگمی ها یا
ّ
 مسا ل که تغییر کرده است ( فهرست تغییرات خات که ایجاد شده است).
 مسا ل که هنوز باید تغییر کنند.
 کارهای که انجام می دهم تا به این مسا ل رسیدگی کنمت بخش های که نیاز به تغییر دارند.

تکلیف دومی که در اینجا به کار می برم ،یادداشت برداری می باشد .با دقّت که قبالً توصیف شد ،به
همراه پنج سووؤال ،آنرا برای مراجع تنظیم می کنم .این به خوبی به ارزیابی و پاسووخگویی کمک می
کند .همچنین تشووویق می کند که این یادداشووتها را با یادداشووت های که پیش از این در مشوواوره
انجام شوود ،مقایسووه کنند .این کار مراجع را به سوووی سووتایش قلبی سوووق می دهد و به شووناسووایی
نیازش برای عملکرد پیوسته ،نظم  ،انضباط و تغییر بیشرت.
 .4نگهبان .در اینجا م شاور به دو شکل اولیه عمل می کند .اول ،نگهبان ه شدار می دهد .من
می خواهم مراجع را ن سبت به حمالت د شمن هوشیار نگاه دارم .دوم ،نگهبان محافظت می
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کند .من می خواهم به مراجع کمک کنم تا ح ّارهای منا سب به ض ّد این حمالت بنا کند.
منونه ای از تکلیف که برای هر یک از این عملکردها تنظیم شده ،ارا ه می دهم.
 هشوودار :یک تکلیف تکراری ،فهرسووت "نقاط فشووار" می باشوود .من می خواهم که مراجعین
تشخیص بدهند که در کجا دچار چالش می شوند .می خواهم که آنها شناسایی کنند که در
کجا وسوسه می شوند که قوانین را منحرف کنند یا راه رسیعرت را انتخاب کنند .و می خواهم
که آنها توجه کنند که چرا به طور خات در این نقاط آسووویب پذیر هسوووتند .بحث و گهتگوی
حاصل از این تکلیف ،برای تنظیم برنامۀ تکلیف بعدی بسیار مهید است.
 محافظت :چیزی که تقریباً همیشه در مرحلۀ بعد مق ّرر می کنم ،طراحی یک "نقشۀ وسوسه"
توسط مراجع ،برای زمانها و مکان های می با شد که به او حمله می شود .غالباً بعد از انجام
این تکلیف توسط مراجعین و بعد از تنظیم آن با یکدیگر ،از آنها می خواهم که عنارص مهم را
بر روی یک کارت  3در  5بنویسند تا آنرا با خود حمل کنند و وقتی وسوسه می شوند ،آنرا در
دسرتس داشته باشند .این نقشه شامل سه چیز می باشد:
مسا ل که باید به آنها فکر کنند (عبارات مهم ،مهاهیم کتاب مقدس ،هشدارها).
اعامل که باید انجام دهند (کارهای که باید انجام شود تا بر وسوسه پیروز شوند).
شخص که باید با او متاس بگیرند (کسی که موافقت کرده تا در هنگام نیاز به عنوان حامی و
مش ّوق" ،در دسرتس" باشد).
 .5معلم :نهایتاً در اینجا مانند معلم عمل می کنم ،در میان شوواگردانی که در آزمایشووگاه علمی،
دور میز جمع شوووده اند ،حرکت می کنم .معلم ،آنها را در کار عملی هدایت می کند .معلم
سؤامتی می پرسد و مشاهدات انجام می دهد که شاید شاگردان از عهد انجامش برنیایند.
حتی در زمان منا سب ،م سا ل تازه ای را یاد می دهد .بنابراین ،به عنوان یک "متخ ّّص در
این زمینه" ،به تعلیم مراجعینم ادامه می دهم ،درحالیکه آنها نیز آموخته های خود را به کار
می برند .من می خواهم دو نوع تکلیف را بیان کنم.
ِ
هدف این تکالیف ،نه تنها کمک به مراجع می باشوود تا
اول ،تکلیف تهسوویر بر اسوواس کتاب مقدس.
بر اساس کتاب مقدس به زندگی خود فکر کند ،بلکه به او تعلیم می دهد که چگونه درک معتربی بر
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ا ساس کتاب مقدس و ته سیری از م سا ل روزانه دا شته با شد .ما رشایط را شنا سایی می کنیم که
هنوز رسدرگمی یا کشوومکش را برمی انگیزاند .عبارات مناسووب را از کتاب مقدس پیدا کرده و آنها را
به عنوان تکلیف مق ّرر می کنیم .من از مراجع می خواهم که از هر عبارت ،چهار سؤال بارسد:
 خدا چگونه این را توصیف می کند؟
 هدف خدا از این عبارت چیست؟
 خدا از من می خواهد که چه کار کنم؟
 خدا چه منابع را در این عبارت به من داده است؟
ساا با توجه به آموخته های خود از کتاب مقدس ،به او کمک می کنم تا تجربیاتش را تهسیر کند.
نوع دوم تکلیف که در بخش تعلیم مق ّرر می کنیم ،تکلیف موضووووع جدید می باشووود .این تکلیف به
دنبال موضووووع خات می باشوووود که مراجع آنرا مطابق کتاب مقدس درک منی کند .شوووواید این
مو ضوعات شامل امور مالی ،رابطۀ جن سی ،کار و شغل ،کلی سا ،عملکرد والدین ،ارتباطات ،عبادت
شخ ّی و غیره با شد .من مطالعات هدایت کننده ای را که برای سطح بلوغ مراجع منا سب با شد،
طراحی می کنم .از مراجع می خواهم که پیش از بحث و گهتگو در مورد این موضوووع ،کاوش های را
انجام بدهد.
هدف نهایی مشاوره ،عمل کردن می باشد .این مربوط به انجام کاری است که خدا از من می خواهد
تا در مکانی که برایم مق ّرر کرده ،انجام بدهم .برای م شاور ،این قدم عملی به معنای شبان ،دو ست،
کشوویش ،محافظت و تعلیم اسووت .تکلیف یکی از ابزارهای اسووت که مشوواور کتاب مقدس باید برای
رسیدن به این اهداف ،آنرا به کار بربد .دلیل انجام این کارها باید واضح و مشخص باشد .این مرحله
از مشوواوره به سوووی عمل پیش می رود و تکلیف از مراجع می خواهد که عمل کند .از او می خواهد
که مسوووئولیت تغییر زندگیش را برعهده بگیرد .از او می خواهد که کاوش ،مطالعه و ارزیابی کند و
کاری انجام بدهد و دوباره آنرا انجام بدهد .و در کنار آن ،ماهیچه های روحانی و انضوووباط روحانی را
می سازد.
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رس
هر چقدر بر اهمیت تکلیف ،در م شاوره با سوها ،ف َرن ها ،بیل ها ،جودی ها و بارت هایی که خدا ِ
راهامن قرار می دهد ،تأکید کنیم ،باز هم کم است .تکلیف ،یک عملِ تمیهاتی نیست .این وسیلۀ
کمکی برای فرایند مشاور عادی بر اساس کتاب مقدس نیست .بلکه بخش حیاتی مشاور مثربخش
بر اسوواس کتاب مقدس می باشوود .تکلیف برای برقراری ارتباط ،جمع آوری اطالعات ،رو در رو کردنِ
گناه ،ارا ۀ تسلّی مسیح ،یا تنظیم کاربرد واقعی مهید است .تکلیف ،مراجع را فعال نگاه می داردت او
را در کتاب مقدس نگاه می داردت قلب او را دخیل می کندت او را مسووئول رفتارش می سووازد .تکلیف
باعث می شووود که مراجع به طور فعال در هر مرحلۀ مشوواوره رشکت کند .تکلیف ،کار مشوواور را پیش
می برد ،در حالیکه مراجع با تکلیف عملی ،مثربخش ،حکیامنه و جالل دهند خدا ،مشوووواور را به
خانه خود می برد .جی آدامز ،در بحث و گهتگو در مورد تکلیف می گوید:
علم بر کتاب
" از ابتدا ،از آنها (مراجعین) خوا سته می شود که کاری را که خدا از آنها انتظار دارد ،با ِ
مقدس و تکیه بر قدرت روح القدس انجام دهند .مشووواور ،کار آنها را برایشوووان انجام منی دهد .او به
آنها تعلیم می دهدت شوووبانی برای هدایت گوسوووهندانش می باشووود .با اینحال ،آنها کار را انجام می
حل) از طریق
دهند .او ارصار دارد که آنها یاد بگیرند که "نجات خود را در عمل اجرا کنند" ( راه ّ
اطاعت از خدا و تکیه بر کمک او .تکلیف ،تأکید را بر جایی قرار می دهد که به آن تعلق دارد -بر
مسئولیت مراجع در برابر خدا و همسایه اش.

3

دروغهای دشمن ،حقیقت خدا
" م شکل شام منح رص به فرد ،بزرگرت و سخت تر از م شکالت دیگران ا ست ( ".فهرست از م شکالت
زندگی خود تهیه کنید ،م شکالت که به این شکل در مورد آنها فکر کرده اید " ).شام با و سو سه های
م شرتک برخورد می کنید ( ".فهرست از و سو سه های تهیه کنید که روزانه با آنها برخورد می کنید و
برخالف وسوسه های دیگران می باشد).
"خدا شام را فراموش کرده است( ".فهرست از زمان های تهیه کنید که احساس می کردید ،فراموش
شده اید" ).من امین هستم( ".شواهد و مدارک از امین بودن خدا را در زندگیتان بنویسید).
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"مشکالت شام فوق از طاقت شامست( ".در کدام قسمتها احساس کرده اید که بیش از توانتان زیر
فشار هستید یا بارهای زیادی را حمل می کنید؟) "من اجازه نخواهم داد که فوق از توانتان وسوسه
شوید( ".چه منابع برای رسیدگی به مشکالت کنونی زندگیتان وجود دارد؟)
" شام در دام افتاده اید و هیچ راه خروجی وجود ندارد( ".فهرست از م شکالت تهیه کنید که به نظر،
حل ندارند" ).من راه برای خروج فراهم می کنم تا بتوانید آنرا تحمل کنید( .تغییرات را در
هیچ راه ّ
خود شناسایی کنید که به شام توانایی می دهد تا با سختیهای رشایط تان برخورد کنید).
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ِ
درک تصویر بزرگ
لوقا 45 – 43 :6

رشایط:
چه چیزی در حال وقوع است؟ ( رشایط ،رفتار دیگران)
میوه:
شام چه واکنشی به این واقعه نشان می دهید؟ ( احساسات ،اعامل ،عکا العملها)

ریشه ها:
شام در مورد این اتهاقات چه فکری می کنید؟ ( خدا ،خود ،دیگران ،زندگی)
شام چه می خواهید؟ (اهداف ،متایالت ،خواسته ها ،تقاضاها)
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زندگی مسیحی چیست؟
 .1موارد زیر ،دیدگاههای مختلف زندگی مسیحی است:
الف .آیا فکر می کنید که زندگی مسیحی "رازی" دارد که متام چالشها را به پایان می رساند
و زندگی را به یک سهر دریایی راحتی تبدیل می کند؟
تسلیم شکست شده اید چون به نظرتان ،تغییر بسیار دشوار
ب .آیا شام به عنوان مسیحی،
ِ
است؟
پ.آیا هرگز "شوواگرد" بوده اید ،کسووی که آگاهانه تغییر می کند ،یاد می گیرد که چگونه در
هر رشایط از زندگی ،مانند عیسی مسیح ،فکر و عمل کند؟
ج .وقتیکه از قّور خود در زندگی آگاه می شوید ،آیا برای ترب ۀ خود یا به خاطر نومیدی ،به
عنوان یک بحران بزرگ به آن نگاه می کنید ،یا به دنبال کامل فوری و رهایی هستید؟
 .2توصیف زندگی عادی مسیحی را بخوانید:
بنابراین این زندگی ،عدالت نیست بلکه رشد در عدالت است،
سالمتی نیست ،بلکه شهاست،
بودن نیست ،بلکه شدن است،
اسرتاحت نیست ،بلکه ورزش و مترین است.
ما هنوز آن شخص نیستیم که باید باشیم ،اما برای رسیدن به آن ،در حال رشد هستیمت
این فرایند هنوز به پایان نرسیده ،اما ادامه داردت
این یک پایان نیست ،بلکه یک مسیر است.
هنوز همه چیز در جالل منی درخشد ،اما همه چیز پاک و خالص می شود.
(مارتین لوتر)
الف .این زندگی به چه صورت می باشد؟
ب .این چه وعده های را برای ما دارد ،برای زمان حال و آینده؟
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پ .آیا این دیدگاه شام نسبت به زندگی مسیحی است؟ شام در کدام قسمتها در کشمکش
هستید؟ چگونه تشویق می شوید؟
ج .چگونه به طور مشخص نیاز به تغییر دارید؟
 .3لوتر این مطالب را نوشوووت ،چون او کتاب مقدس را مطالعه کرده بود .عبارات زیر را از کتاب
مقدس مطالعه کنید:
یعقوب 5 – 2 : 1ت فیلیایان 6 : 1ت 11 – 9 : 1ت  13 – 12 : 2ت دوم پطرس  .11 – 3 : 1از
هر عبارت ،هامن سؤامت را بارسید که از نقل قول لوتر پرسیدید.
الف .این زندگی به چه صورت می باشد؟
ب .این چه وعده های را برای ما دارد ،برای زمان حال و آینده؟
پ .آیا این دیدگاه شام نسبت به زندگی مسیحی است؟ شام در کدام قسمتها در کشمکش
هستید؟ چگونه تشویق می شوید؟
ج .چگونه به طور مشخص نیاز به تغییر دارید؟
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واکنش به رشایط زندگی
داسووتان زیر را با دقت بخوانید( .مشوواور یک پاراگراف کوتاه می نویسوود که مربوط به رشایط زندگی
مراجع می باشد).
پنج واکنش که شخص می تواند ن سبت به رشایط بام ن شان دهد را بنوی سید و ساا هدف را به هر
یک از آنها اختّات دهید.

واکنش
.1
.2
.3
.4
.5

دلیل
.1
.2
.3
.4
.5
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شام چگونه به ................واکنش نشان داده اید؟
این در مورد خواسته ها و اهداف قلبیتان به شام چه می گوید؟

نگرانی

مسئولیت
اطاعت

اعتامد

تعیین مسئولیت
ِ
مسا ل که در زندگی نگرانشان هستم ،اما در مسئولیت من نیست .این مسا ل را باید به خدا بساارم.

.6 .1
.7 .2
.8 .3
.9 . 4
.10 .5
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مسا ل که مسئولیت از جانب خدا می باشند و منی توان آنها را به ِ
کا دیگری واگذار کرد.

.6 .1
.7 .2
.8 .3
.9 .4
.10 .5

تغییرات که من باید ایجاد کنم:

یادداشتها

فصل  :1بهرتین خرب  :دلیل برای بیدار شدن از خواب صبحگاهی
 1برای مطالعۀ بیشرت ،به "حکمت در مشاوره" مراجعه کنید ،یادداشت های از مشاور کتاب مقدس،
جلد  ( ،19.2زمستان .13 – 4 ،)2001

فصل  :2در دستهای نجات دهنده
 1برای مطالعۀ بیشووورت ،به "مأموریت بزرگ :الگویی برای خدمت در کلیسوووای محلی" مراجعه کنید،
یادداشتهای مشاور کتاب مقدس ،جلد  ( 16.3بهار .4 – 2 ،)1998

403

 2به کتابهای دیوید ِه ِ
ندرسوووون مراجعه کنید ،تغییر فرهنگ :اعالم حقیقت خدا به دنیای در حال
تغییر
(  ، )Grand Rapids: Baker Books, 1998برای بحث و گهتگوی مهید در مورد ا ستهاده صحیح از
کتاب مقدس در صهحۀ .ff 29
 3برای کاربرد بیشووورت قاعد ازدواج ،به "رویای چه کسوووی؟ کدام نان؟" مراجعه کنید .یادداشوووتهای
مشوووواور کتاب مقدس ،جلد( 15.3 .بهار  .50 -47 ،)1997این مقاله به عنوان کتابچه در رسی
منابع برای تغییر زندگی نیز منتم شد ،با عنوانِ ازدواج :رویای چه کسی؟

فصل  :3آیا ما واقعاً نیاز به کمک داریم؟
 1برای بحث و گهتگوی گسرتده در این مورد ،به ضمیمه های  3 – 1مراجعه کنید.

فصل  :4هدف ،قلب ماست
 1این منونه ،اول در عرصووو فرصوووت ها منایان شووود :یک راهنامی کتاب مقدس برای والدی کردنِ
نوجوانان
.(Philipsburg, N.J.: P&R, 1997), 49 – 50

فصل  :8برقراری ارتباط از طریق همدردی با رنجدیدگان
 1من شووودیدا ً دو کتاب را برای مطالعۀ بیشووورت توصووویه می کنم :وقتی خدا می گِریَد ،نوشوووته جونی
اریکسون تادا و استیون اِستا
) (Grand Rapids: Zondervan, 1997و چرا بووایوود برنجووانوود؟ نوشوووتووۀ دان جی .مووک کووارتنی
).(Philipsburg, N.J.: P&R,1998
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نت رسنوشووت :کمک به مراجعین برای دیدنِ زندگی
 2برای مطالعۀ بیشوورت ،به مقالۀ من" ،در نظر گرف ِ
خود از دیدگاه ابدیت ".مراجعه کنید .یادداشتهای مشاور کتاب مقدس ،جلد ( 13.1پاییز ،)1994
 .24 – 13این مقاله به عنوان کتابچه در رسی منابع برای تغییر زندگی ،تحت عنوان رنج و عذاب
منتم شد :ابدیت ،تهاوت ایجاد می کند.
فصل  :12فرایند اعالم حقیقت با محبت
 1برای مطالعۀ بی شرت در مورد کاربرد تکلیف در هر مرحله از خدمت شخ ّی به ضمیمه های 5 – 4
مراجعه کنید.
 2برای بحث و گهتگوی بیشرت ،به "حرفهای نجات بخش" مراجعه کنید ،یادداشت های مشاور کتاب
مقدس ،جلد  (16.3بهار  ،18 – 10 ،)1998و "غُرغُر کردن -نگاهی به یک گناه کوچک" ،یادداشت
های مشاور کتاب مقدس ،جلد ( 18.2زمستان .52 – 47 ،)2000
فصل  :14فهامنیدنِ هویت در مسیح و فراهم کردن پاسخگویی
 1این رسود به همراه منت آن ،نوشوووتۀ هرنیک تیِ .شووونک می باشووود ،که برگرفته از رسودهای تثلیث
است.
.(Philadelphia, Pa: Great commission Publications, 1990), # 542
ضمیمۀ  :4تعالیمی که تکلیف را اجرا می کنند
 1جی آدامز ،آماده برای احیا.(Phillipsburg, N.J.: P & R, 1981)72 ،
 2اعداد 12 – 11ت فیلیایان  16 – 14 : 2و غیره.
 3ن قل قولها برگرف ته از بیتهای دوم و سووووم این رسود می باشووو ند" :عیسوووی ،چه دوسوووتی برای
گناهکاران!"
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 4منونه ای از فهرست اطالعات شخّی را می توان در دفرتچۀ راهنامی مشاو ِر مسیحی ،نوشتۀ جی
آدامز یافت.
.(Grand Rapids: Zondervan, 1973), 433-435
 5ال .بِرکوف ،الهیات اصولی .(Grand Rapids: Eerdmans, 1941), 534
ضمیمۀ  :5تکلیف و چهار مرحلۀ مشاوره
 1به دوم قرنتیان 4 :2 – 3 : 1ت اول تسووالونیکیان  ،20 – 1 :2و اعامل  38 – 17 :20مراجعه کنید،
در این سه عبارت گسرتده ،محبت و صداقت شخّی ،صحنه را برای خدمت مؤثرکالم آماده می کند.
پولا به طور پیوسوووته رابطۀ خود را با شووونوندگانش بنا می کند ،حتی در رسوووامتی که نسوووبتاً "غیر
شخّی" و "بیطرف" می باشد (منونه :افسسیان ،کولسیان ،رومیان).
 2وِین َمک ،یک دفرتچۀ راهنامی تکلیف برای مشووواور کتاب مقدس ،جلد (Phillipsburg, N.J.: 2
).P&R, 1980
 3جی آدامز ،دفرتچۀ راهنامی مشاو ِر مسیحی .(Grand Rapids: Zondervan, 1973), 306f
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