برای امیال درونی خود زندگی کردن یا برای بهشت قدم برداشتن؟
خطبه ای از کتاب فیلیپیان فصل  3ایه 21-17
ای برادران من ،هم ٔه شما از من سرمشق
بگیرید و به کسانیکه از نمون ٔه ما پیروی
میکنند ،نگاه كنید. 18بارها این را به
شما گفتهام و بار دیگر آن را با اشک
خود تكرار میكنم كه ع ّد ٔه زیادی طوری
زندگی میكنند كه گویی دشمنان صلیب
مسیح هستند. 19آخر و عاقبت آنها
هالكت و خدای ایشان ،امیال جسمانی
آنهاست و افتخاراتشان در رسوایی و
شرمساری است .افكار خود را به
چیزهای دنیوی مشغول میسازند20 ،امّا
ما تابع كشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی مسیح خداوند هستیم كه به عنوان نجاتدهنده از آسمان میآید. 21او طوری بدنهای
ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا به بدن پر شكوه او شباهت یابد و این كار را با قدرتی كه همهچیز را تحت فرمان او در
میآورد ،انجام خواهد داد.

ایا برای تو هم اینگونه می باشد که وقتی از تو برای کاری کمک می خواهند و تو با میل زیاد قبول می کنی ولی بعدا متوجه می
شوی که تو قرار دیگری داری و یا اصال وقت نداری و یا شاید حوصله ان را نداری و دیگر نمی توانی به ان کار بپردازی؟ بعد
پیش خودت این فکر را می کنی که تو برای ان یک عذرخواهی پیدا می کنی .و یا تو از ان ادم ها هستی که برای هر کمکی هیچ
چیزی از خودت دریغ نمی کنی و با جان و دل به ان می شتابی .ادم برای چه کارهایی خیلی سریع و با اشتیاق برای انجام انها
می شتابد و برای انجام ندادن چه کارهایی دلیل عذرخواهیی پیدا می کند؟
وقتی که امروز پولس با این کلماتش به ما جرات می دهد :مرا دنبال کنید! دیگر نباید درنگی کنیم و باید همه چیزمان را برای
پیروی کردن ان کنار بگذاریم چون موضوع بر سر پیروی از عیسی می باشد .معنی این جمله را ما می توانیم در الگوگرفتن از
خود عیسی دریابیم .از انجایی که عیسی در صحرا مورد ازمایش شیطان قرار گرفت او به ما نشان داد که این کلمات به چه معنی
می باشند .به عبارتی  :دور شدن از شیطان و نزدیک شدن به خدا .و این کار را ما باید صد در صد انجام دهیم ولی وقتی صحبت
از پیروی کردن از عیسی می شود امکان دارد ما راه دیگری را بجز ان راه توصیه شده عیسی انتخاب نماییم .بخاطر اینکه ما
انسان هستیم و خدا نمی توانیم باشیم .ما در این دنیا و در قرن  21زندگی می کنیم .ما در اینجا خیلی با فعالیت های مان مشغول
هستیم و از همه چیز در اینجا پیروی می کنیم جز خدا و شیطان .ما اهداف زیادی را دنبال می کنیم .مثال وقتی که ادم از کشور
خودش فرار می کند و به المان می رسد  ،دوست دارد که در اولین وهله اقامت المان را دریافت نماید .یا ادم دوست دارد یک
خانه و یا یک امنیت جانی داشته باشد .و هزاران اهداف دیگری وجود دارد که ما انسان ها ان را دنبال می کنیم .یکی دوست
دارد در رابطه عاشقانه خودش خوشبخت باشد کسی دیگری دوست دارد خیلی پولدار شود و یا شخصی دیگری دوست دارد که
یک ورزشکار خوبی بشود .ایا من اماده گی این را دارم که همه این چیزها را رها کنم و از او فقط پیروی کنم؟ و یا این هم

امکان دارد که من برای عیسی در زندگی ام یک جای کوچکی را فقط در نظر بگیرم؟ تا زمانی که او مزاحم کارهای من نباشد
من هم با او مشکلی ندارم .ولی کسی که عیسی را پیروی می کند باید در کارش راسخ باشد .ادم با زبان اش و با شوق زیاد به
عیسی بله گفته است ولی در همان لحظه به این فکر هم بود که چطور میتواند از زندگی مسیحی وار بگریزد .متاسفانه امروزه
کلیساها از وجود این نوع ادم ها که روحیه و جسمی مسیحی ضعیفی دارند  ،رنج می برند .چراکه انها تا زمانی پیرو عیسی
هستند که به انها اسیبی نرسد .و یا تازمانی که ادم را از مسیر و هدف زندگی زمینی اش دور نکند.
پولس در ایه های امروز به ما می گوید که ما چطور فقط در خدمت خودمان هستیم .ابرو وحیثت و بی ابرویی ما همه در این دنیا
خالصه می شود و بخاطر همین ما نمی توانیم از عیسی پیروی کنیم .پولس و دوستانش از عیسی پیروی می کردند انها همه ان
چیزی که داشتند را کنار گذاشتند و فقط به دنبال عیسی راه افتاداند .و همه خطرها را به جان خریدن و با شوق زیاد ایمان شان را
به رسمیت شناختند .پولس می فرماید :ما یکی از شهروندان بهشت هستیم .از این اعتقاد پولس رسول ادم می تواند کامال شگفت
زده شود .او برای عیسی همه کار انجام داد امروزه من هم از قربانی کردن زندگی بعضی از مسیحیان برای عیسی خیلی شگفت
زده می شوم .ولی برای ما کامال این موضوع روشن است که ما بخاطر ایمانمان به زندان نمی افتیم .ما در المان تحت تعقیب
قرار نمی گیریم و ما می توانیم مثل همه شهروندان دیگر زندگی معمولی و ارتباط داشته باشیم .ما این تجربه را داشته ایم که ما
بخاطر مسیحی بودن متحمل هیچ ضرری در اینجا نشده ایم .ما تفاوتی بین مسیحیان و غیر مسیحیان در زمینه شغلی و یا در زمان
خرید کردن و یا هر چیز دیگر نمی بینیم .ما مسیحیان مراقب همدیگر هستیم تا بتوانیم زندگی خوبی هم در این دنیا به همراه
خانواده مان داشته باشیم .این چیزها اصال هیچ ربطی به شیطان ندارد بلکه اینها همه برکاتی از طرف خداوند هستند که ما از او
به عنوان یک هدیه در زندگی مان دریافت می کنیم که ما برای ان از او خیلی متشکر هستیم .ولی این امکان هم دارد که ما
خداوند مان را در پشت همه این خوبی ها اصال نبینیم .و در این حالت ما همه انها را به حاصل زندگی زمینی مان ربط می دهیم.
ما بیشتر در اینجا معطوف به زندگی زمینی و دریافت اقامت مان هستیم و با یک برگه می خواهیم که به زندگی جاودان دست
پیدا نماییم .ولی ما این را می دانیم که همه اینها در این دنیا زمان پایانی دارند و ما بایستی همه انها را زمانی رها بکنیم  .و وقتی
که زمانی این اتفاق بیافتد که بایستی چیزی از زندگی مان کم بشود دیگر ما توان ایستادن روی پای خود نمی شویم و به نابودی
کشیده می شویم .پولس ولی قصد دارد به ما راه دیگری را نشان دهد تا ما بتوانیم بوسیله غسل تعمید با ان اقامت بهشت و راهی
به ان پیدا کنیم .بنابراین ما یک اقامت شهروندی در بهشت و در پیش خداوند داریم و نه در این دنیای زمینی .این اقامت باعث
بدست اوردن راه جدیدی و با یک کیفیت متفاوتی برای ما می شود .برای همین ما می توانیم تمام این ازدست دادن ها و ناامیدی
های خودمان در این دنیا را  ،اتفاقات قبل از رسیدن به هدف مان بدانیم .ما مثل همه انسان های دیگر غمگین می شویم ولی با این
تفاصیر می دانیم که راه برای ما هنوز ادامه دارد .چون ما انسان ها در ذات خطا کار هستیم امکان دارد که ما گاهی از پیروی
کردن از عیسی سر باز زنیم و یا هدف مان را در بهشت نبینیم .پولس اولین نفری هست که در اینباره می گوید :من نمیگویم كه
قبالً این را به دست آوردهام و یا به كمال رسیدهام ،بلكه آن را دنبال میکنم تا به چنگ آورم ،همانطور كه مسیح نیز مرا بهخاطر
آن به چنگ آورده است(.فیلیپیان  )3.12پیرو عیسی بودن به این معنی نمی باشد که ما با قرار دادن خودمان در شرایط سخت و
عذاب دیدن راهی به بهشت پیدا کنیم .بلکه به معنی این است که ما در همه امورمان عیسی را در جلوی چشمان مان قرار بدهیم.
وقتی که ما حتی کارهای خیلی ساده ای را انجام می دهیم باید عیسی را در جلوی خودمان ببینیم .عیسی شخصیتی نیست که در
دور دست ها و در بهشت قرار داشته باشد بلکه او به پیش ما انسان ها امده است تا در کنار ما انسان ها زندگی نماید .او می می
خواهد در کنار زندگی زمینی ما در پیش ما قرار داشته باشد .او می خواهد در کنار تصمیم گیری های سخت مان در زمینه شغلی
مان در نزد ما حضور داشته باشد .او می خواهد در زمانی که ما نمی دانیم در رابطه های مان چگونه باید ادامه دهیم در کنار ما
قرار بگیرد .او در من دوست دارد بماند حتی زمانی که من برای بدست اوردن اقامت ام در اینجا مبارزه می کنم .او حتی در
زمان مریضی من و یا حتی در زمان اخرین ثانیه های زندگی من دوست دارد در پیش من باشد .همه اعمال و افکارما از طریق
عیسی بررسی می شود ولی او فقط نمی خواهد که در بهشت نظاره گر ان باشد بلکه او میل دارد که در همین دنیا نیز ما را
همراهی نماید .او دوست دارد که همیشه دعاها و خواهش های تو را برای رفع مشکالت زمینی بشوند چراکه ما نمی توانیم از

این همه عذاب و دشوارهایی که در این دنیا وجود دارد خشنود باشیم .او دوست دارد که ما برای این همه گرفتاری ها از او طلب
کمک نماییم .همچنین او از ما می خواهد که ما برای ان دسته از افرادی که در زندگی روحی و جسمی خیلی ضعیفی هستند دعا
کنیم .او می خواهد که ما با تمام ضعف ها و اشتباهات و کاستی هایمان به سوی او برویم .و ما با این همه دانستنی ها باید
اطمینان کامل به پیش او برویم اگر که در بعضی وقت ها با گریه و صورتی خیس همراه باشد .همین کاری را که پولس نیز انجام
داد  .گریه کردن  ،کاری که او انجام داد زیرا او چیزی را از دست داده بود .برای اینکه ما ادم های کاملی نیستیم .گریه باید
بکنیم زیرا ما او را هنوز بخوبی نمی توانیم ببینیم .و ما همیشه کمی از سخاوت او را می توانیم دریافت داشته باشیم تا متوجه
شویم که در کنار او بودن به چه معناست .حتی در زمانی که ما در زمان های سخت مان از او تسلی پیدا می کنیم .این تسلی
پیش پرداخت کمی از ان چیزی است که ما به یکباره باید ان را دریافت نماییم .ما یک گوش زد کوچکی از پولس دریافت می
کنیم که او چنین می گوید :و طوری بدنهای ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا به بدن پر شكوه او شباهت یابد .آمین

