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ای عیسی بیا و مهمان خانه هایمان باش
انجیل یىحنا فصل  2ایه 11-1

"ای عیسی بیا و مهمان خانه هایمان باش" وقتی که ما با
این جمله از عیسی خواهش می کنیم که با ما همسفره
گردد  ،بعد نبایستی ما تعجب بکنیم اگر او هم خواهش
ما را بپذیرد و یا اگر هم در ان زمان معجزه ای هم رخ
داد نبایستی متعجب بشویم .بله ؛ در ان مهمانی اب ها به
شراب تبدیل می شوند .و اکنون شماها در اینجا مشتاقانه
نشسته اید و منتظر این هستید که معنی و مفهوم این
معجزه ای را که یوحنا شرح داده است را از زبان من
بشنوید .این معجزه عیسی حتما باید یک معنای خاصی
داشته باشد و یا شاید هم نه  ،شاید در ان هیچ نکته ای
نهفته نباشد .و یا شاید هم او فقط می خواست همینطوری ان اب ها را به شراب تبدیل نماید و با ان کار قصد
داشت به همه غذای صلح خود ش را بشناساند و یا شاید هم با این کار قصد اشکار ساختن این را داشت که
بودن از ابتدا تا انتها با عیسی همان جشن پرفضیلت خداوند است .ما انسان ها به کرار عیسی را به عنوان
یک زاهد و یا کسی که شبانه روز به فکر سیر کردن فقرا بود  ،تصور نموده ایم .بطوری که او شبانه روز
می بایستی عرق می ریخت و بدون اینکه وقتی برای غذا خوردن داشته باشد  ،بیماران را شفا می داد .ما
مسیحیان هم اغلب از این روش زندگی عیسی الگو می گیرم و به خیال خودمان  ،یک مسیحی را فقط اینگونه
می پنداریم و به همین دلیل  ،دیگر در جشن ها خلق و خوی شادی نداریم .بنابراین ما با این طرز تفکر
همیشه در مراسم های شادی با نارضایتی شرکت کرده و سعی در این می کنیم که شادی و سرور ما بیش از
اندازه نگردد .اگر ما با این دید به جشن ها بنگریم  ،عیسی هم از ما راضی نخواهد بود  ،چراکه در هیچ
جایی از انجیل هم نیامده است تا زندگی مان را بدون شادی بگذرانید .ما بایستی این را به خاطر بیاوریم که
عیسی همیشه با ادم های گوناگونی  ،مهمانی های زیادی پر از شادی برپا کرده است .که یکی از ان نمونه ها
همسفره شدن عیسی با گناه کاران بود که موجب خشم زیاد فریسیان هم گشته بود.
عیسی برای ما مسیحیان  ،فقط در زمان ناراحتی ها و تلخی ها نمی باشد بلکه او قصد دارد مهمان خانه های
ما شود جای ی که ما در مسیر زندگی هستیم و یا در جشن ها  ،مراسم ها و یا حتی در عروسی هایمان
خواستار حضور او می شویم .ما می توانیم در نزد خداوند برای تمام هستی که برای ما افریده دعا کنیم و از
این بابت بسیار خشنود باشیم .بله ؛ درنتیجه ما می توانیم و یا بهتر بگوییم بایستی در شادی ها شرکت نماییم.
البته این کار به همین ساده گی هم نمی باشد زیرا با توجه به تکالیف سخت خداوند که او در پیش روی ما
قرار داده است  ،این عمل را برای ما کمی دشوار می نماید .چون دنیای زمینی ما به صورت کامل نمی باشد
و سختی ها و رنج های زیادی در ان وجود دارد .ما می توانیم اهمیت برپایی مراسم های شادی را در معجزه
عیسی در ان زمان درک کنیم و بایستی به ان پی ببریم که ان معجزه فقط یک حرکت نمادین نبوده بلکه عیسی
با ان قصد داشته به ما ان اگاهی را بدهد که هدف او از این کار ترویج شادی و سرور می باشد که همین امر
بایستی یکی از مهمترین تکالیف ما در زندگی باشد .بله  ،وقتی که ما عیسی را در پیش خودمان داریم همین
موضوع باعث برقراری یک جشن مفره و نیکو می شود.
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بدین ترتیب یوحنا قصد دارد تا این حقیقت از زندگی عیسی را در نامه خود به واضح شرح دهد .او همچنین
در فصل اول نامه خود اینگونه عیسی را نشان می دهد" :زندگی حقیقی در عیسی خالصه شده و در او تکامل
می یابد" .او درواقع اعمال نیکوی عیسی را در داستان معجزه شراب توضیح می دهد .عیسی هیچ وقت
مخالف شاد زیستن نیست بلکه او برای خوشبختی ما امده است و زندگی ما توسط او تکامل می یابد .همانطور
که او در این داستان به ما نشان داد که با خواست او همه ان خمره ها پر از شراب گردید  ،او باز هم می
تواند زندگی همه ما را پر از شادی و مستی نماید .نسل های زیادی از یهودیان منتظر همچنین میسحی بوده
اند .حال ما می بینیم که عیسی با ای ن معجزه خود و پر نمودن شراب ها  ،بخشی از ان انتظار را براورده
کرده است .در انزمان ها شراب عیسی به معنای خوشبختی می بود و اگر زمانی ان به پایان می رسید
یهودیان دیگر روی خوش زندگی را نمی دیدند .که دقیقا ان همان زمانی بود که عیسی پا در اورشلیم گذاشته
بود .زمانی که انها تحت سلطه حکومت رومی بودند و از طریق قانون های بسیار سختگیرانه ای به پایین
ترین مقام رسیده بودند و تشنه و ارزوی ازادی و یک زندگی مطلوب را داشتند .ولی عیسی در زمان مقرر
می اید و به همه شراب ناب اش را که همان زندگی جاویدان است هدیه می دهد .و با این کار به همه اشکار
می سازد که او تکامل کننده زندگی انسان ها است .و همه اینها بخاطر این است که مسیح امده است و در
کنار ما قرار دارد .حال به نظر شما بودن عیسی در نزد ما  ،ارزوی دیرین ما نمی تواند باشد؟ ایا ما در
زندگی ناامیدانه و تلخ خودمان این را احساس نمی کنیم که با کمبود تسلی خداوند و یا شادی او مواجه هستیم؟
ایا همه اعمال ما بی هوده نمی شوند وقتی که ما بر روی میز غذا دعا نمی خوانیم و یا در تمام کارهایمان از
عیسی یادی نمی کنیم؟ ما مواد غذایی  ،تلفن و وسایل دیگر خودمان را با پولی که برای اش زحمت کشیده ایم
از مغازه ها می خریم .و ما بدون عیسی از این امکانات لذت می بریم .تا جایی که تمام تجهیزات مدرن را
دراختیار می گیریم .ولی در انتها می بینیم که ما بازهم تشنه ان شراب مسرت بخش جاودان می شویم .و حال
کمبود این شراب را در خانوادهای پردردسر و یا در روابط ناصحیح مان می توانیم جستجو بکنیم .که همه
انها نشانه ناخوشبختی بودن ما است .در همین زمینه یک خانم مسنی از بدبختی هایش می گوید که او هیچ
وقت روی خوش زندگی را ندیده است و یا حتی یکبار هم نشده است که او یک وعده غذا را به راحتی نوش
جان بکند و در اخر فقط ارزوی مرگ را از خدا دارد.
ای عیسی بیا و در نزد ما قرار بگیر و مهمان خانه هایمان شو و بیا با ما هم غذا شو .ای عیسی بیا در پیش
ما حتی در روز جشن ها و یا زمان خوردن یک پیاله شراب .خداوند ما عیسی مسیح دوست دارد زندگی
تکامل یافته خود اش را به ما هدیه دهد او می خواهد همیشه در کنار ما باقی بماند تا زندگی ما هم همیشه
روی خوشی داشته باشد .هدف او این اس ت که زندگی ما به مسرت پیش برود و نه به تلخی  .برای همین هم
عیسی در ان جشن حضور داشت تا ان به خوشی برگزار گردد .از این رو زندگی من و تو هم می تواند
بصورت یک جشن همیشگی باشد چراکه عیسی همواره در نزد ما حضور دارد.
ما این را باید بدانیم که عیسی بزرگترین چشمه شادی بخش زندگی مان است .و این موضوع را ما نباید
همانند داستان زیرخانه اورباخس گوته اشتباه بگیریم .داستان بدین شرح می باشد که شخصی در شراب خانه
ای ایستاده و از داخل مغازه سوراخی در زیرخانه که بشکه های شراب در انجا قرار دارند ایجاد می کند و از
ان باال در هر زمان از بهترین شراب ها می چشد .ان شادی و خوشبختی که عیسی از ان می گوید در این
دنیای که ما جستجو می کنیم یافت نمی شود .زیرا خودمان این را بخوبی می دانیم که لذت هایی مثل غذا
خوردن  ،نوشیدن  ،سکس و  ...که ما در اینجا تجربه می کنیم در اخر به نتیجه ای نخواهد رسید و در انتها
باعث خود خوری خودمان می شود چون همه اینها ما را راضی نخواهند کرد .ما عیسی را با انجام این
معجزه نمی توانیم شخصی شرابخوار بنامیم و یا بگوییم او این کار را فقط بخاطر رسم و سنت تطهیر کردن
که از فرمان های موسی بوده  ،انجام داده است .خیر  ،همانطور که در داستان امده است این برداشت ها
درست نمی باشند .عیسی با این عمل اش به همه نشان داد که او قصد دارد فرمان های سرد گذشته را بهبود
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ببخشد و انها را تکمیل نماید .عیسی نمی توانست معجزه ای بهتر از این برای تغییر این سنت ها انجام دهد.
حال می توان چهره ان چوپانان ی که در جشن بودند مجصم کرد که چگونه اب هایی که برای تطهیرشان بود
به شراب تبدیل گشته است .مطمعنا برای انها خیلی باعث تعجب شده بود .امروز عیسی ما را هم به سوی این
معجزه دعوت می نماید .او می خواهد نگرش ما را به معجزاتش معتوف نماید تا ما ان دید روشن او را پیدا
کنیم .ما همیشه تنها با انجام کارهای خودمان به سرشکستگی می رسیم و یا وقتی که بخواهیم با خدا معامله
نماییم  ،در دام خواهیم افتاد و کور می شویم .ما با دریافت دیدی که عیسی به ما می دهد متوجه می شویم که
ما به چه کسی متصل هستیم و نه به اعمال خودمان .ما با عیسی و در غسل تعمید با تاک حقیقی متصل می
گردیم .به همین خاطر در رگ های ما نیروی او در جریان می باشد .و در همین جا می توانیم این را در
خودمان درک بکنیم که چطور خمره های گناه  ،اعمال و تفکرات ما توسط عیسی یکباره به شراب تبدیل می
شوند .در داستان معجزه شراب عیسی  ،موضوع بر سر شراب و یا یک زندگی خوشبخت نبود بلکه فقط
وجودیت عیسی جهت نمایان ساختن می باشد.
نکته قابل توجه اینجا می تواند این باشد که خیل ی از مهمان های ان جشن  ،خبر از معجزه عیسی نداشتند .انها
چیزی درباره این معجزه نداشتند که صحبت کنند .ولی این واقعه برای شاگردان عیسی طوری دیگر رقم
خورد  .انها ان معجزه را به عیسی مربوط دانستند و از قبل با کارهای او اشنا بودند .برای ما مسیحیان هم
بایستی همینگونه باشد مثال در مراسم نان و شراب  ،موعظه  ،غسل تعمید و در زندگی اجتماعی می توانیم به
خوبی  ،وجود عیسی را بشناسیم .بله  ،عیسی خود نور  ،نان  ،درخت انگور و حقیقت است .و فقط از طریق
او ما می توانیم زندگی تکاملی را تجربه کنیم .و همچنین من دیگر نمی خواهم غذای خودم را تنها میل بکنم.
پس ای عیسی بیا و مهمان خانه ما شو.

آمین.

