ایا ادم می تواند یک خیار شیرین را در یک بشکه خیار ترش قرار دهد؟
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در طول تمام تاریخ  ،انسان ها دارای یک فطرت پلید
بودند .بطوری که این خصلت در ادم های عادی نیز
وجود داشت .یکی از روان شناس های زندان گوان
تان امو درباره این معضل می گوید :ادم نمی تواند در
یک بشکه پر از خیار ترش  ،یک خیار شیرین به
عمل اورد .ما انسان ها اصوال در هر زمان به دنبال
کارها و اعمال نادرست هستیم .و برای توجیح ان می
گوییم که  :همه نیز ان کارها را انجام می دهند...
در خطبه امروز  ،عیسی به ما یک هوشداری می دهد که ما مسیحیان به صورت مداوم از سوی طبیعت
اطراف مان تحت فشار قرار می گیریم .و این موضوع برای ما مسیحیان خیلی متفاوت می باشد .برای مثال
وقتی که در ان زمان های دور که اولین مسیحیان از اجتماع یهودیان ترد می شدند این فقط به این معنی نمی
بود که انها دیگر مالیات کلیسایی نمی دهند بلکه انها دیگر جایی در قبیله انها نداشتند .اینگونه مسیحیان در این
شرایط بصورت خیلی سختگیرانه ای از قوم خود ترد می شدند بطوری که اجازه تجارت کردن و یا صحبت
با افراد دیگر را هم نداشتند .این رویه گفته شده را ما می توانیم تا به امروز دنبال نماییم و این را می توانیم
ببینیم که چطور مسیحیان در هر جای جهان ترد و فراری می شوند .این تناقض را عیسی بخوبی می شناسد و
می گوید کسی که پدر این جهان را نشناسد  ،عیسی  ،پسر او و کلیسا را هم نخواهد شناخت .و این داستان این
را به ما می فهماند که دنیا و بدن انسان  ،اگاهیی از روح خدا و دین مسیحی ندارد .و این امر نیز نباید برای
ما تعجب اور باشد برای اینکه ما اتفاق های زیادی در این ضمینه می بینیم مثال جایی که مسیحیان از دین
خودشان فاصله می گیرند و به امیال انسانی خودشان روی می اورند  .جایی که انها از قدرت خودشان در
سیاست و فرمانروایی استفاده نموده اند و کالم خدا را به گوشه ای پرت کرده اند .که در نهایت کسی نمی
توانست انها را به عنوان یک مسیحی تجسم نماید .دقیقا در همین نقطه است که شیطان دوست دارد ما را
وسوسه ن ماید و ما را از کلیسا دور نماید و از شمار مسیحیان بکاهد  .ولی امروزه ما در کشورهای مختلفی
می بینیم که معجزه ای خوب اتفاق می افتد و مسیحیان جدیدی به ما اضافه می شوند ولی متاسفانه بعضی از
انها در زندان ها و یا بصورت ناگواری کشته می شوند ولی از طرف دیگری هم که در یک کشور مثل المان
که امنیت وجود دارد فشار بر مردم مسیحی چندان زیاد نمی باشد .چه کسی از ما می تواند امروزه این را
درک کند که ما ایا به یک ناجی نیاز داریم یا نه .با این سوال امکان دارد که ادم مورد تمسخر قرار گیرد چرا
که در زمان ما مسیحیان در کلیسا بیشتر از اینکه د رباره نجات عیسی صحبت شود درباره موضوعات اخالقی
ما انسان ها صحبت می شود .برای ما اینگونه راحت تر است عنوان داشته باشیم که ما تمایالت خودمان را

در کلیسا اعمال می کنیم تا بگوییم که ما ادم های بد ذاتی هستیم .و ما انسان ها همیشه دوست داریم تا از
طرف دیگران پذیرفته شویم تا اینکه از سوی انها مسخره شویم .ولی انجیل همیشه بر کسانی تاثیر گذاشته که
با خود و خدای خود یک دل بوده اند .عیسی برای ما این موضوع را روشن ساخته بود که این دنیا برای کالم
خدا اماده نمی باشد .به همین دلیل در هر کجای این دنیا این امکان وجود دارد که هر مسیحی ای در معرض
خطر قرار گیرد و از ایمان خود سر باز زند و ان را انکار نماید .ولی هر جایی که این گونه از مسیحیانی که
با وجود تمام این سختی ها و فشار ها و تحدیدها برسر ایمانشان می مانند انها یک شاهد و گواهی دهند زنده
مسیح هستند .انسان های بی خدا به این نتیجه رسیده اند که با عیسی به هیچ سودی و یا قدرتی و یا ثروتی
نخواهند رسید و فقط یک خدای حقیقی را در نزد خودشان خواهند داشت .حال اینجا این سوال مطرح می شود
که ایا من ان گواهی عیسی می توانم باشم؟ ایا من جرات ان را دارم که جلوی تمام ان سختی ها و وسوسه
های زمینی بیاستم؟ و ایا من در برابر قدرت های پلید ایمان خودم را انکار می کنم؟
عیسی همه ما را بخوبی می بیند و او کامال بر کلیسای خود مسلط است و می داند که برای پایداری ما چه
چیزهایی نیازمند است .او تمام وسوسه های شیطانی و قدرتهای پلید ما را به تنهایی بر دوش می گیرد .او
شخصی نبود که چون برای ما انسان ها خیلی سخت می گذشت از پیش ما زود رفته باشد .این برنامه خدا بود
که عیسی می بایستی به تنهایی به جنگ شیطان می رفت و از طرف قوم خودش شکنجه می شد .عیسی چون
خدا بود همه این کارها را می توانست انجام دهد ولی ما ادم ها نه .برای همین عیسی همیشه به ما فکر می
کند و این را در زمان خداحافظی او با شاگردانش می بینیم که می گوید :ای پترس من برای تو دعا می کنم
که مبادا ایمان تو از بین برود .و یا می گوید :شما ها در این جهان زندگی می نمایید و بزودی روح القدس را
دریافت می نمایید .و در انتها به پترس و ما می گوید که از برادر خود پشتیبانی بکن .ما همیشه مورد ازمایش
قرار می گیریم و برای پیروزی از این امتحانات ما نیازمند نیروی عیسی هستیم تا همیشه بتوانیم بر روی
ایمان مسیحی مان باقی بمانیم.
حال ما چطور می توانیم از عهده این فشار دنیوی ازاد بگردیم؟ ما در انجیل می خوانیم که این فقط عیسی بود
که توانست بر شیطان علبه نماید .از زمان های اول تا حال انسانی پیدا نشده است که همانند عیسی از قدرت
خدایی برخوردار بوده باشد .این نیرو بایستی برای ما انسان ها از جای دیگری بیاید .از جایی که عیسی به ما
گفته اس ت و ان هم روح القدس می باشد .کسی که به ما ارامش و تسلی می دهد .و نیرو و هدف او همانند
قدرت عیسی می باشد .او بتنهایی مقابل شیطان و این جهان برای ما خواهد جنگید و برنده خواهد شد .ما
انسان ها نیازمند او هستیم چراکه به تنهایی از عهده ان بر نمی اییم .این نیرو را فقط عیسی و روح القدس
دارند .عیسی به ما امروزمی گوید که روح خدا در پیش ما قرار دارد .ما از این خوشحال هستیم که عیسی ما
را فراموش نکرده است .من و تو که ادم های خیلی ضعیفی هستیم به روح خدا نیازمند هستیم.
ایمان همیشه یک موهبت و نعمتی از طرف او می باشد که ما ان را بصورت هدیه دریافت می داریم .انسان
ها این ایمان را نمی ت وانند بصورت شخصی تصاحب نمایند و یا از طریق طبیعت بدست اورند و یا ان را در

قبال کاری دراختیار گیرند .ولی چیزی که همیشه برای ما ادم های معمولی اتفاق می افتد ان هم این است که
ایمان از طریق زبان انسانی به ما انتقال داده می شود .در اینجا یک چراغی در زندگی ما روشن می گردد و
کالم خدا در ان بصورت زبان مادری مان با ما صحبت می نماید .این عمل به ما این را اشکار می سازد که
روح خدا تا به امروز با ما همیشه در ارتباط می باشد و ما نیز همیشه در حال اشتباه و امتحان دادن می باشیم
جایی که او با شاگردان عیسی صحبت می نمود ولی باز انها به گمراهی کشیده می شدند و . ...ما نیازی
نیست که دارای خصوصیات زیاد و مهم انسانی باشیم تا روح خدا بتواند بر ما نازل گردد بلکه او ما را همین
طور که هستیم قبول می دارد .روح خدا در کار خودش از وسایل بخصوصی استفاده نمی کند او تنها بوسیله
اب ما را از همه بدبختی ها نجات می دهد چیزی که هیچ انسانی فکرش هم نمی کند .و از طریق نان و
شراب ما جسم و خون عیسی را دریافت می داریم .همینطور که عیسی بخاطر ما بسوی ما امده است روح
خدا نیز به صورت مکرر به نزد ما می اید.
ولی همیشه یک اتفاق های جالبی رخ می دهد .مثل وجود افراد خاص در بین ما که نه به شیطان و نه به
امیال انسانی روی اورده اند بلکه به خدا .و من نیز اینجا دوست دارم که یک ادم خاص باشم .و من دوست
دارم به جهانیان یک پیغام جدیدی بدهم خبری که ان را تا به حال نشنیده اند .بله من می توانم همان خیار
شیرینی باشم که در یک بشکه پر از خیار ترش قرار دارد.
امین

