عشق غیر قالبی
رومیان  ۹ ، ۱۲ـ ۱۶
9محبّت شما حقیقی و صمیمی باشد.
از بدی بگریزید و به نیكی بچسبید .
10یكدیگر را با محبّت مسیحایی
دوست بدارید و هرکس به دیگری
بیشتر از خود احترام نماید. 11با
كوشش خستگی ناپذیر و با شوق و
ذوق ،خدا را خدمت كنید .
12امیدتان مایهٔ شادی شما باشد و
در رنج و مصیبت صابر باشید و
از دعا كردن خسته نشوید. 13در
رفع احتیاجات مقدّسین شركت نمایید
و همیشه مهماننواز باشید .
14بركت خدا را برای آنانی كه به
شما جفا میرسانند بخواهید ،برای
آنان طلب بركت كنید ،نه لعنت. 15با خوشحاالن خوشحالی كنید و با ماتمیان ماتم نمایید. 16تبعیض قایل نشوید ،مغرور
نباشید و از معاشرت با حقیران خودداری نكنید و خود را از دیگران داناتر نشمارید.

در "اینترنت" دستور العمل های زیادی برای زندگی وجود دارد .با مثل راه حل های ساده مانند چگونگی لک
شکالت از فرش تمیز می شود ،موضوعات پیچیده تر هم هستند ،مانند چگونگی حل بحران های ارتباطی ،بین زان و
مرد .پولس رسول به نظر می رسد امروز نیز چنین "دستو العمل برای زندگی" را نشان می دهد .در آیه های کوتاه که
ما می شنویم ،او  21پیش نهاد در مورد چیزهای مهم در زندگی مسیحی به ما می دهد .این پیشنهادات پولس رسول
در مورد این که چگونه مسیحیان می توانند با همدیگر زندگی کنند .با این حال ،آنچه که ما در "پدیده زندگی" پولس
نمی بینیم این جمله است" :اگر شما این کار را می کنید ،شما می تونید آن مشکل را حل کنید ".به این جهت ،توصیه
رسول پولس از توصیه های عملی سخن نمی گوید که ما می توانیم در این دنیا شفا پیدا کنیم .برعکس ،توصیه
پولس رسول به ما نشان می دهد که چه چیزی درما اشتباه است .بنابراین توصیه های رسول پولس بیشتر شبیه یک
تشخیص است و به ما نشان می دهد که به چه دلیل خداوند از ما جدا است .به عنوان مثال :با شنیدن اینکه من باید
دشمنم را دوست داشته باشم ،ابتدا می بینم که من واقعا نمی توانم دشمنم را دوست داشته باشم؛ وقتی که می شنوم که
در هر موقع امیدواری و خوشحالی داشته باشم ،ابتدا متوجه شدم که من امیدواری و خوشحال نیستم ،اما اغلب خیلی
ناراحت و غمگین هستم؛ وقتی می شنوم که بایستی در نماز جشن بگیریم ،ابتدا متوجه شدم که هر روز دعا نمی کنم؛
هنگامی که می شنوم که من مجبور هستم به کسانی که می خواهند من را مورد آزار و اذیت قرار دهند ،برکت دهم،
متوجه می شوم که دشمنانم را دوست نداشتم .بنابراین آنچه که از رسوالن پولس به دست می آید این است :راه حل
مخفی است! چکار کنیم؟ چگونه می توانم به عنوان مسیحی در کلیسای من زندگی کنم همانطور که رسول در اینجا
پیشنهاد می دهد؟ این رازرا می تونیم در اولین جمله پیدا کنیم .پولس گفت به عشق تظاهر نکنید .عشق واقعی
همیشه ناب و بدون اشتباه است! این راه حل برای همه مشکالت است! این آسان است اما متاسفانه من این عشق ناب
را از دست داریم .متاسفانه ،من از عشق دروغین یا از عشق ناپاک می دانم .چطور با عشق اشتباه کار می کنم دقیقا
می دانم .به عنوان مثال : ،یک فرد من را ناامید و اذیت کرد .به این ترتیب مبارزه با کلمات بد بود .پس از آن،
احساس عصبانیت و خشم شدید داشتم .و هنگامی که مشکل دارم ،این افکار را معموال به خانه بردم .آنها اجازه نداد
که من بتوانم فراموش کنم .حتی ،زمانی که فردی را که به من آسیب رسانده را نمی بینم ،هنوز هم احساس خشم را
دارم و عصبانیت با من به خانه می رود .بعد از چند روز ،دوباره با این شخص که من را اذیت کرد روبرو می
شوم .من می خواهم این شخص را نادیده بگیرم اما من نمیخواهم خودم را شرمسار کنم .بنابراین ،من با بهترین لبخند
که می توانم آن را آنجام کنم تالش می کنم .اما عشق اجباری است و واقعی نیست .من در خودم پاره می شوم خشم و
ناامیدی که احساس می کنم بر روی صورت من مشخص است .این یک احساس ناراحت کننده است .عشق جعلی
اینجوری است! این ناخوشایند است زیرا این واقعیت نیست ،فقط یک تظاهر است .بنابراین فقط یک نسخه ارزان از

عشق واقعی است .این حتی مخالف وحشتناک از عشق واقعی است .او تظاهر می کند چیزی است که واقعی نیست .و
جایی که حقیقت وجود ندارد ،عشق هم نمی تواند وجود داشته باشد .هر کسی که از عشق فریب رنج می برد ،دیر یا
زود از آن عشق اشتبا خواهد شکست.

وقتی پولس پیشنهاد می کند که عشق باید درست باشد ،از اول می گوید که چه جوری عشق منشاء دارد .منشاء عشق،
همانطور که بسیاری از مردم فکر می کنند ،در دل مردم یافت نمی شود .منشا عشق تنها در خدا یافت می شود" .پس
خداوند دنیا را انقدر دوست داشت ،تا او پسر خود را داد  "...خداوند غشق را به انقدر مشخص داد و این کار را از
طریق عیسی مسیح انجام داد .این عشق خدا چنان قانع کننده است چون که او پسر خود عیسی مسیح را به ما داد.
خداوند در صلیب جلجتا تمام ثروت خود را سرازیر کرد .و خودش را به ما داد .این عیسی منبع تمام عشق است .اگر
من بخواهم عشق واقعی را تجربه کنم ،تنها در عیسی پیدا می کنم .در فصل اول رومیان ،پولس می گوید که تمام عشق
تنها از عیسی می تواند باشد .همه چیزهایی که مردم می توانند تولید کنند واقعی نیستند .بنابراین ،آنها تظاهر می کنند.
چیز فوق العاده این است که خدا عشق خود را برای خود حفظ نمی کند .از طریق عیسی خدا خود را به ما می دهد و
بنابراین او نیز عشق خود را به ما می دهد .بله ،عشق به خدا در عیسی مسیح بر روی کوه جلجتا نماند .عشق با عیسی
در قبر ناپدید نشد! نه ،عشق خدا به عیسی در حال حرکت است .این عشق عیسی از قبر بیرون رفت .این عشق نیز
 12شاگرد را از مکان های مخفی خود آورده است و آنها را به سفر در سراسر جهان فرستاد و آن شاگردان انجیل
عیسی مسیح اعالم کردند .تا امروز ،این عشق در کل جهان مشخص است .او در زندان ها مسافرت می کند  .در
آنجا که مسیحیان می توانند کسی که آنها را شکنجه کرد ببخشند .این در راه است در جایی که فقیرترین مردم امید
تازه بدون بازپرداخت بگیرند .و این عشق نیز در راه ماست .اگر نمی توانید برادر خود را ببخشید یا اگر احساس می
کنید که تو نمی توانید فرمان های خوب خدا را حفظ کنید ،این بدان معنی نیست که تو باید سخت تر کار کنید .نه ،تو
فقط باید بدانی کجا می تونید عشق واقعی را پیدا کنید .چند آیه قبل پولس این کلمات را می نویسد ،او می گوید" :عشق
خدا از طریق روح القدس داخل قلب ما ریخته می شود " .این یک واقعیت است که خداوند از طریق غسل تعمید ما
برقرار کرده است .به خاطر غسل تعمید ،همه آنچه که عیسی برای ما بر روی صلیب انجام داده است نیز در ما فعال
است .و این دقیقا راز  21دستورالعمل که توسط پولس رسول در این بخش است .با  21دستورالعمل او نمی خواهد به
ما یک کتاب قانون جدید تجویز کند .پولس هیچ چیز غیر ممکن از ما انتظار ندارد .او به ما نمی گوید که ما باید
بیشتر تالش کنیم تا در نهایت مسیحیان واقعی باشیم! نه ،ما در حال حاضر از طریق غسل تعمید مسیحی هستیم .و فقط
چون ما مسیحیان هستیم ،می دانیم که عیسی و روح القدس در ما کار می کنند .این در مورد من سخت تر نیست تا در
نهایت به هدف برسد .اما این در مورد من نگه داشتن عیسی و زندگی از عشق او است .ما مسیحیان خورشید نیستیم،
ما تنها در نور و گرمی که خداوند از طریق عیسی به ما داده است ،ایستاده یم .و از طریق این کار ما چیزی از عیسی
می گیریم ،که پس از آن می تواند منتقل می شود .البته ،متوجه شدم که عیسی کامال با من متفاوت است .اگر در مورد
یک فرد عصبانی شدم یا اگر کسی به من صدمه بزند ،این آسیب بین ماست .من نمیتوانم ببخش در عوض ،من می
خواهم فردی را که به من آسیب می زند مجازات کنم .بنابراین پس از یک اقدام انتقام در هر عمل بد انجام می شود.
متاسفانه ما فقط این کار را بکنیم .عیسی در نهایت این زنجیره را شکست .عشق او اساسا متفاوت است .با توجه به
تنفر با عشق ،جهان را تغییر می دهد .در انجیل امروز ما شنیدیم که عیسی از آب شراب ساخت .این آب یهودیان
نیاز داشتند که برای عبادت آیین خود استفاده کردند .این کارعیسی اولین معجزه بود و عالمت عیسایی برای همه
کارهایش است .عیسی نمی خواهد به ما کمک کند تا مردم حتی بهتر شوند .نه ،عیسی باید اساسا شراب را در عروق
های قدیمی تغییر دهد .این باید چیزی جدید را از آن می سازد .دقیقا همانطور که عیسی شراب را از آب به وجود
آورد ،بنابراین او امروز با ما این کار را می کند .و چون عیسی این کار را می کند ،می دانم که عشق او میان ما
هرگز بدون میوه نخواهد بود.آمین

