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کولسیان ۱:۴ – ۱:۳
اگر کتاب مقدس دارید و امیدوارم که داشته باشید ،بذارید از شما دعوت کنم که به همراه من
به اول کولوسیان  ۳مراجعه کنید .در موعظۀ قبل به نامۀ پولس به غالطیان نگاه کردیم .و
حاال ی کی دو نامه رد میشیم و به نامۀ پولس به کولسیان میرسیم ،کولسیان  . ۳حاال که به
آخرین موعظه از این سری با نام ماندن رسیدیم  ،میخوایم ببینیم ماندن در مسیح ،یا بودن در
مسیح چه معنی داره؟ در دو موعظۀ اول به این نگاه کردیم که برای هر کدوم از ما بودن در
و برای مسیح بودن در ما چه مفهومی داره و اینکه چطور اون عمالً ما را از درون تبدیل
میکنه .ما دیدیم که چطور مسیح بر طرز فکر ما  ،بر نحوۀ احساس ما ،بر طرز رفتار و بر
بدن ما و بر ارادۀ ما اثر میذاره .ما دیدیم که هدف از همۀ آنها بهبود و ارتقاء شرایط انجام
مأموریت او توسط ما بوده است .حاال بازهم به نمودار دایره های متحد المرکز که در موعظۀ
دوم رسم کردیم فکر کنید دایرۀ ماقبل آخر مربوط به روابط هست .امروز میخوام به این فکر
کنیم که چطور مسیح بر روابط ما با همدیگه اثر میذاره.
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مسیح در من به خاطر آنها...
"مسیح در من به خاطر آنها ".این تصویری هست که ما در کولسیان  ۳خواهیم دید .هر کاری که مسیح در
من میکنه به خاطر این هست که بر تمام کسانی تأثیر بذاره که مسیح در اطراف من قرار داده .پس مسیح
در من کار میکنه به خاطر دیگران .حاال چند موعظه قبل در متی  ۹و  ۱۰در مورد این صحبت کردیم که
اون چطور بر شریعت تأثیر میذاره و بر تمام ملت ها به خاطر جالل مسیح تأثیر میذاره .میخوام از این هم
فراتر بریم و ببینیم اون چطور بر روابط ما در کلیسا تأثیر میذاره و چطور کلیسا بازتابی از مسیح در هر
کدوم از ما هست .ما میخواهیم به کولسیان  ۳نگاه کنیم و در واقع قصد داریم به کل باب نگاه کنیم .پش
میخوام نگاهی کلی به اون بندازیم و همۀ متن را بخونیم .اون خودش به تنهائی خودش را موعظه میکنه.
میخوام حقایقی را که اینجا باز شده ببینید که من فکر میکنم کاربردی اساسی در زندگی اجتماعی ما و

روابط ما با همدیگه داره .به کولسیان  ۳نگاه کنید از آیۀ  ۱شروع میکنیم پولس میگه :مگر شما با مسیح
زنده نشده اید؟ پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی ،جایی که مسیح در آنجا در دست راست
خدا نشسته است ،دل ببندید .در بارۀ آنچه در عالم باال است بیندیشید ،نه به آنچه بر روی زمین است ،زیرا
شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است .وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند،
شما نیز با او در شکوه و جالل ظهور خواهید کرد .بنابراین تمایالت دنیوی یعنی زنا ،نا پاکی ،هوی و
هوس ،شهوت و طمع را (که یک نوع بت پرستی است) در خود نابود سازید .به سبب این اعمال است که
افراد سرکش گرفتار غضب خدا می شوند .زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید اعمال شما نیز
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مانند دیگران بود  .اکنون شما همچنین باید خشم ،غیظ و بد خواهی را از دلهایتان و اهانت و حرف های
زشت را از لبهای خود بطور کلی دور سازید .دیگر دروغ نگویید ،زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و
عادت های او قطع رابطه کرده اید .و زندگی را به صورت انسان تازه ای شروع کرده اید انسانی که
پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه ای در می آید تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد .پس بین
یونانی و یهودی ،مختون و نامختون ،بربری و وحشی ،غالم و آزاد فرقی وجود ندارد ،بلکه مسیح همه
چیز است و در همه می باشد .پس شما که برگزیدگان مقدّس و محبوب خدا هستید ،خود را به دلسوزی،
مهربانی ،فروتنی ،مالیمت و بردباری ملبس سازید .متحمل یکدیگر شوید .اگر از دیگران شکوه و شکایتی
دارید یکدیگر را عفو کنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید .به همۀ اینها
محبت را اضافه کنید ،زیرا محبت همه چیز را به هم می پیوندد و تکمیل می کند .آرامشی که مسیح به
شما می بخشد قاضی وجدان شما باشد ،چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده
است و شما باید سپاسگزار باشید .اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پُری آن سرتاسر وجود شما را فرا
گیرد .یکدیگر را با نهایت خرد مندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور و تسبیحات و
سرود های روحانی برای خدا بخوانید .هر چه می کنید ،چه گفتار باشد ،چه کردار همه را به نام عیسی
خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دائمأ سپاس گویید .ای زنان ،مطیع شوهران خود باشید،
زیرا این کار وظیفۀ مسیحی شماست .ای شوهران ،زنان تان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید .ای
فرزندان ،از والدین خود در هر امری اطاعت کنید ،زیرا این کار خداوند را خوشنود می سازد .ای پدران،
بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید مبادا دلسرد شوند .ای غالمان در کلیۀ امور مطیع اربابان خود که
مانند شما بشرند باشید و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می خواهید دیگران
را خوشنود سازید ،بلکه با خلوص نیت و خدا ترسی اطاعت کنید و کارهایی را که به شما رجوع می کنند
با جان و دل انجام دهید چنانکه گویی برای خداوند کار می کنید ،نه برای بشر .زیرا می دانید خداوند
میراثی به عنوان پاداش به شما عطا خواهد کرد .مسیح ارباب شماست و شما غالمان او هستید .شخص بد
کار کیفر بدی خود را خواهد دید و خدا تبعیض قائل نمی شود.
کولسیان ۴:۱ – ۳:۱

کند و کاوی در زندگی اجتماعی تبدیل شده به لحاظ روحانی...
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حاال این تصویر کولسیان  ۳هست .حاال یادتونه چند موعظه قبل ما کولسیان  ، ۱:۲۷تصویر مسیح در
شما ،امید جالل را مطالعه کردیم .و کاری که پولس در سرتاسر این کتاب انجام میده اینه که این حقیقت
باور نکردنی را عنوان میکنه این زیربنای الهیاتی را که مسیح در ما امید جالل ما هست.
اما چیزی که ما در کولسیان  ۳می بینیم خالصه ای از معنی و کاربرد مسیح در ما هست و تأثیر آن در
روابط بین ما و دیگران و زندگی اجتماعی ما هست .پس میخوام ببینید که اینجا وقتی صحبت از بررسی
زندگی اجتماعی تبدیل شده به لحاظ روحانی هست ،پولس به ما چی نشون میده ،و میخوام به این فکر کنیم
که چطور مسیح بر زندگی اجتماعی ما تأثیر میذاره و به طرق مختلف بر روابط ما با همدیگه تأثیر میذاره.
تمامیتی را که در مسیح دارید درک کنید
اوالً برای بررسی یک زندگی اجتماعی تبدیل شده به لحاظ روحانی ،ما باید تمامیتی را که در مسیح داریم
درک کنیم .حاال این کولسیان  ۴ – ۳:۱هست که اساسا ً در بر گیرندۀ چیزی هست که تا این نقطه در این
سری مطالعه کرده ایم .این تصویر ما هست که با مسیح برخیزانده شدیم ،ما افکارمون را بر مسیح قرار
دادیم .ما مردیم و زندگی ما حاال با مسیح در خدا مخفی شده ،مسیح زندگی ما هست .اون تصویر کلی
اساسا ً دو حقیقت اصلی را که در موردش صحبت کردیم نشون میده.
شمارۀ یک ،ما با مسیح مرده ایم .این چیزیه که او در آیۀ  ۳از اون صحبت میکنه و میگه" :زیرا شما مرده
اید" معنی اون چیه؟ معنیش واقعا ً چیزیه که در موعظۀ قبلی دیده ایم " ،من با مسیح مصلوب شده ام".
وقتی مسیح مرد او مرد تا دو کار انجام دهد .شمارۀ یک :او مرد تا جریمۀ گناهان ما باشه و شمارۀ دو ،او
مرد تا قوت غلبه بر گناه را بدهد .او مرد تا بر جریمۀ گناه غلبه کند و بر قدرت گناه غلبه کند .بنابراین
وقتی به مسیح اعتماد میکنید و با او می میرید معنیش اینه که دیگه مجبور نیستید جریمۀ گناه را بپردازید و
دیگه قدرت گناه در زندگی شما وجود نداره.
و نه تنها شما با او مردید ،بلکه در مسیح زندگی هم میکنید .و این تصویری هست که او اینجا از اون
صحبت میکنه" :و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است " .و " مسیح ...زندگی شماست".
کولسیان  . ۴ – ۳:۳این زیبائی چیزی هست که به اون پیرو مسیح بودن میگیم .ما در مسیح هستیم .مسیح
در ماست .مسیح به طرق مختلف زندگی ما هست.
اوالً او همین االن زندگی ما هست .شما شنیدید که پولس در آیۀ  3گفت :و زندگی شما اکنون با مسیح در
خدا پنهان است .این یعنی شما هم اکنون در او زندگی دارید .اینطور نیست که االن اینجا بشینیم و منتظر
حیات ابدی باشیم ،ما هم اکنون حیات ابدی را تجربه میکنیم .این چیزیه که پولس در فیلیپیان  ۱:۲۱گفته" .
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برای من زندگی چیه؟ مسیح" زندگی من اکنون در هویت مسیح خالصه شده .در عین حال زیبائی اش در
اینه که این تمام داستان نیست .روزی میرسه که زندگی ما در مسیح تکمیل میشه ،تماما ً کامل میشه.
مسیح اکنون زندگی ما هست و او تا ابد زندگی ما هست .ببینید مسئله این هست ،بله ما درست همین االن
زندگی ابدی داریم ،اما در عین حال هم اکنون عیسی مسیح در دست راست خدای پدر نشسته .اما روزی
میرسه ،اول تسالونیکیان  ۴:۱۶و  ۱۸وقتی او با صدای شیپور خدا نازل میشه و مردگان در مسیح بر می
خیزند و ما با او گرد هم خواهیم آمد و تا ابد با او زندگی خواهیم کرد .مسیح برای من و شما بر میگرده .او
به خاطر ما پیروانش بر میگرده و ما تا ابد با او زندگی خواهیم کرد .این چیزیه که او در رومیان ۸:۳۰
گفته :او کسانی را که قبال برگزیده بود به سوی خود خوانده است ،و خوانده شدگان را کامال نیک محسوب
کرد و نیکان را نیز جاه و جالل بخشید .من اون آیه را دوست دارم ،چون اون عمالً میگه اگه شما عادل
شمرده شدید ،توسط خدا فراخوانده شدید ،میتونید خودتونو جالل یافته ببینید ،این مسئله ای خاتمه یافته و
حتمی هست .شما الزم نیست نگران باشید که چه چیزی پیش خواهد اومد .حاال ازتون میخوام با هم به این
فکر کنیم که چقدر عظیم هست .تمامیتی که ما در مسیح داریم ،اگه مسیح زندگی های ما هست چطور بر
روابط ما با دیگران تأثیر خواهد گذاشت .بذارید رو راست باشیم ،همۀ ما بدون استثناء وقتی صحبت از
روابط انسانی هست همۀ ما در رابطه های خود با دیگران در روی این زمین درد و رنج و زخم هائی
تجربه کردیم ،همۀ ما .وقتی به رابطه با شخص دیگه ای شروع میکنیم ،زخم ها و درد های رابطۀ گذشته
را با خودمون میاریم .و این به اون معنی نیست که روابط گذشته بد بودند ،شاید اون روابط گذشته بسیار
عالی بوده اند ،و بعد اون رابطه ها از ما گرفته شده اند خواه توسط مرگ یا جدائی ،یا هر چیز دیگه ای .و
ما در هر رابطه ای انواع درد ها و زخم ها را از روابط گذشته با خود میاریم.
اما زیبائی کولسیان  3این هست که وقتی شما به مسیح اعتماد میکنید و با مسیح می میرید و حاال در مسیح
زندگی میکنید ،بعد از اون ،او شما را آزاد میکنه ،او ما را آزاد میکنه که کفایت خود مونو ،در رابطه با
دیگران جستجو نکنیم .او ما را آزاد میکنه که کفایت خودمون را در رابطه با او پیدا کنیم .ما وارد زیبائی
یک رابطه با مسیح شده ایم که در اون ،او عمالً همه چیز ما شده .او ما را از زخم ها و درد های گذشته
آزاد میکنه و حتی زخم های آینده .او همه چیز ما هست .او کفایت کامل ما هست .حاال این بدان معنی
نیست که تنها نی ازی که ما داریم مسیح هست و به همدیگه نیازی نداریم .ما در مطالعۀ گروه های کوچک
و اجتماعات کتاب مقدسی دیدیم که خدا ما را طوری طراحی کرده که به همدیگه تکیه کنیم و به هم وابسته
باشیم .در عین حال وقتی ما وارد رابطه با همدیگه میشیم ،ما این تصویر این تمامیت را می بینیم ،تمامیت
کامل در مسیح و من به شما نیازی ندارم که منو تکمیل کنید و شما هم به من نیازی ندارید که شما را
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تکمیل کنم .زیبائیش در اینه که مسیح ما را تکمیل میکنه و امیدوارم این خبر خوبی برای مردم باشه ،حتی
شاید برای اونهائی که امروز با درد ها و زخم های عمیقی از رابطه ها اینجا نشستند .میخوام به شما یاد
آوری کنم که مسیح شما را کامل میکنه .مسیح شما را تکمیل میکنه .زیبائی کولسیان  3در این هست که
مسیح شما را کامل میکنه.
و این چیزیه که او اینجا حقیقتا ً از اون صحبت میکنه .وقتی به کولسیان  ۳:۱۱میرسید با یکی از جامع
ترین آیات در کل این باب روبرو میشید .و او از این صحبت میکنه که در این تصویر یونانی یا یهود وجود
نداره ،ختنه شده یا ختنه ناشده ،برده و آزاد وجود نداره و بعد او این عبارت را میگه ،عبارت بسیار
عظیمی هست .باید زیر اون توی کتاب مقدستون خط بکشید .درست در انتهای کولسیان  ۳:۱۱او میگه
مسیح همه چیز است .به عبارت دیگه او میگه مسیح در همه هست و مخصوصا ً از کلیسا صحبت میکنه.
مسیح در همۀ ما هست .پس این تصویر کلیسا هست .هر کدوم از ما در کلیسا مسیح را به عنوان همه
چیزمون در خودمون داریم و او در هر کدوم از ما هست .و این ما را آزاد میکنه که با همدیگه بر مبنای
تمامیتی که در مسیح به عنوان افراد داریم رابطه برقرار کنیم .این چیزیه که شخصی به نام دیتریش
بانهوفر که در آلمان نازی زندگی میکرد نوشته .او بهترین کتابی را که من در مورد جامعۀ مسیحی
میشناسم نوشته به نام زندگی با همدیگر .او ن کتاب شگفت انگیزی هست ببینید او چی گفته " :مسیحیت
یعنی اجتماعی توسط عیسی مسیح و در عیسی مسیح .هیچ جامعۀ مسیحی کمتر یا بیشتر از این نیست.
خواه یک مواجهۀ کوتاه فردی یا دوستی سالیان دراز ،جامعۀ مسیحی فقط همین هست ،ما تنها توسط عیسی
مسیح و در عیسی مسیح ،به همدیگه تعلق داریم .و اساسا ً چیزی که او در ادامه از اون صحبت میکنه
تصویر حیرت انگیزی از چیزی هست که من و شما به عنوان خواهران و برادران با هم دیگه ارتباط
برقرار میکنیم ،به عنوان عضوی از خانوادۀ الهی ما توسط مسیح با هم دیگه رابطه برقرار میکنیم که من
و شما مسیح را در خودمون داریم و به خاطر مسیح با هم رابطه برقرار میکنیم .تمام رابطۀ ما توسط مسیح
مجاز شده .حاال اون یک اساس الهیاتی هست که میخواهیم کاربرد عملی اون را ببینیم ،اما باید ذهن و
آغوش خودمون را برای این باز کنیم .مسیح همه چیز هست و او در هر کدام از ما هست ،پس ما در او
کمال داریم .این نقطۀ شروع عظیمی برای هر رابطه هست که ما با هر انسانی داریم .تمامیتی را که ما در
رابطه با مسیح داریم درک کنید .حاال بر مبنای این زیربنا میخواهیم در بقیۀ این متن تعمق کنیم .و چیزی
که ما در کولسیان  ۳:۹و  ۱۰می بینیم ،تقریبا ً در آخر آیۀ  ۹و اول آیۀ  ۱۰شما تصویری می بینید که تمام
این باب را تحت تأثیر قرار میده .او از این صحبت میکنه که به همدیگه دروغ نگید و بعد اینو میگه، :
زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادت های او قطع رابطه کرده اید .و زندگی را به صورت انسان
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تازه ای شروع کرده اید .کولسیان  ، ۱۰ – ۳:۹عبارتی که در اینجا به کار رفته همون عبارتی هست که
برای عوض کردن لباس به کار میره او میگه شما لباس خود را عوض کرده اید .شما لباس های کهنه را
در آوردید و لباسی کامالً نو پوشیدید .شما خود قدیمی تان را به در آوردید و خود جدیدی به تن کردید .ما
انسان کهنه را در آوردیم و انسان جدیدی پوشیدیم ،این تصویری هست که اینجا می بینیم؛ یک تغییر بنیادی
در هویت ما صورت گرفته .و اساسا ً از این نقطه به بعد از این صحبت میکنه که به عنوان پیروان مسیح
که انسان جدیدی هستیم و مسیح را در خودمون داریم چطور این بر طرز زندگی ما در کنار همدیگه تأثیر
میذاره.
عادت هائی را که پیش از مسیح داشتید کنار بذارید.
و حاال میرسیم به دومین جنبه از بررسی زندگی اجتماعی تبدیل شده ،و اون با ترک کردن عادت هائی که
پیش از مسیح داشتیم شروع میشه .او میگه :شما خود قدیمی تون را از تن در میارید ،عادت هائی را که
پیش از مسیح داشتید کنار بذارید .پولس در کولسیان  ۳:۵تا  ۳:۹دو لیست کامالً متفاوت به ما میده .اساسا ً
دو لیست متفاوت از عادت ها ،خصوصیاتی که به خود قدیمی مربوط میشند و ما اونو از تن درآوردیم .و
او میگه شما اونو از تن درآوردید ،عمالً او در آیۀ  ۵میگه :ما اونها را به مرگ سپردیم .یعنی ما نسبت به
این چیز ها مردیم .ما کامالً نسبت به اونها مردیم.
پس میخوام به بعضی از خصوصیات فکر کنیم .این لیست ها از هیچ نظر جامع نیستند ،اما شرحی از
چیزی را که ما از تن درآوردیم به ما میدند ،و میخوام فکر کنیم که چطور هر کدوم از این چیز ها به
زندگی اجتماعی ما مربوط میشند .کاری که من کردم اینه که سعی کردم این مطالعه کالم خدا را با سئوال
هائی از خود ما پر کنم تا واقعا ً توسط اونها به زندگی خودمون فکر کنیم – آیا این در زندگی من رواج
داره؟ خوب بذارید ببینیم چیزی که او میگه اول سپردن به مرگ هست .او میگه ما گناهانی که ما را نابود
میکنند باید به مرگ بسپاریم .آیۀ  – ۵بنابراین تمایالت دنیوی را در خود نابود سازید و بعد شروع میکنه
به ذکر کردن اونها یعنی زنا ،نا پاکی ،هوی و هوس ،شهوت و طمع را (که یک نوع بت پرستی است).
کولسیان  . ۳:۵حاال ما خیلی اینجا تمرکز نخواهیم کرد .چون چند موعظه قبل در مورد تعداد زیادی از این
چیزها صحبت کردیم ،اونجا که در مورد بدن شاگرد صحبت میکردیم ،اما میخوام ببینیم که چطور این
لیستی که پولس اینجا ارائه کرده واقعا ً بازتاب تمام چیزهائی هست که ما مطالعه کرده ایم و بازتابی از این
هست که چطور ذهن ها ،امیال و بدن های ما همه تحت تأثیر زندگی روحانی ما هستند.
اولین چیزی که او ذکر کرده فساد جنسی هست .پس چیزی که ما به مرگ می سپاریم ،گناهانی هستند که
ما را نابود میکنند ،سئوالی که تشویقتون میکنم دائما ً از خود بپرسید اینه :آیا بدن من به خدا وقف شده؟ این
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اولین چیزیه که پولس همیشه وقتی از گناهان جنسی صحبت میکنه ،ذکر میکنه .او میگه فساد جنسی،
اساسا ً تصویر فحشاء با بدن شما سرو کار داره و اون چیزیه که خدا را جالل نمیده .پس سئوالی که ما به
عنوان پیروان مسیح که مسیح در ما ساکن هست باید دائما ً از خودمون بپرسیم اینه :آیا بدن ما به خدا وقف
شده؟ و مطلب بعدی که او میگه نا پاکی هست ،آیا ذهن من در مقابل خدا پاک هست؟ حاال میخوام ببینید
اینها چطور به همدیگه مربوط میشند .منظور از یک ذهن ناپاک ،تصویر نا پاکی در طرز فکرمان هست،
آیا ذهن ما پاک هست؟ آیا اون مقدس هست؟ او شهوت و امیال شریرانه را پشت سر هم آورده ،آیا امیال
من توسط خدا کنترل میشند؟
تصویری که ما اینجا در کولسیان  ۳:۵داریم امیالی هستند که خارج از کنترل اند .امیالی هستند که به جای
مسیح دنبال چیزهای این دنیا میرند .اون تصویری هست که در اینجا داریم .آیا امیال من توسط خدا کنترل
میشند یا شهوات من منو کنترل می کنند؟ آیا من توسط امیالم برای این و آن کنترل میشم؟
و بعد میرسیم به مطلب آخر ،طمع که یک نوع بت پرستی است .و سئوالی که ما اونجا از خودمون
میپرسیم اینه :آیا قلب من در خدا قانع هست؟ چیزی که او در این تصویر طمع از اون صحبت میکنه اینه
که شما چیزهائی را میخواهید که خدا برای شما در نظر نگرفته ،اما شما اونها را میخواهید و به دنبالشون
میرید ،و او میگه این بت پرستی هست .رضایت ما ،لذت ما ،امیال ما ،افکار ما باید تنها و تنها به خداوند
قانع باشند .این مفهوم خداوندی او بر ما هست .این مفهوم قرار گرفتن او در مرکز پرستش های ما هست.
پس وقتی اون چیزها را در فهرست می بینید ،من تشویقتون میکنم به اونها در زندگی خودتون نگاه کنید.
آیا بدن شما وقف خدا شده؟ آیا ذهن شما پاک هست؟ آیا ذهن شما مقدس هست؟ آیا امیال شما تحت کنترل
خدا هستند؟ و آیا قلبتون در خدا قانع هست؟ آیا او منبع رضایت شما هست تا جائی که شما دنبال چیزهای
دنیائی نمیرید؟ شما برای رضایت به چیز های این دنیا نیاز ندارید؟ آیا قلب شما در خداوند قانع هست؟
وقتی بدن ما برای خدا استفاده نمیشه ،وقتی ذهن ما ناپاک میشه ،وقتی امیال ما خارج از کنترل هستند و
وقتی قلب ما در خداوند قانع نیست ،آن وقت گناهان ما را نابود میکنند .و این چیزیه که پولس در این لیست
اول به اون اشاره میکنه.
بعد او ادامه میده و به گناهانی اشاره میکنه که نه تنها ما را نابود میکنند بلکه به دیگران نیز آسیب می
رسونند .و چیزی که ما در لیست بعدی میبینیم گناهانی هستند که مستقیما ً بر رابطۀ ما با دیگران تأثیر
میگذارند .میخوام به فهرستی که او اینجا ارائه کرده نگاه کنیم .خوب از به آیۀ  ۸نگاه میکنیم .بعدا ً دوباره

به آیۀ  ۶و  ۷بر میگردیم او میگه :اکنون شما همچنین باید خشم ،غیظ و بد خواهی را از دلهایتان و اهانت
و حرف های زشت را از لبهای خود بطور کلی دور سازید .دیگر دروغ نگویید .کولسیان . ۹ – ۳:۸
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خوب او اینجا به ما لیستی از چیزهائی میده که باید از خودمون دور کنیم ،عمالً یعنی به مرگ بسپاریم .ما
باید این چیز ها را در زندگی خودمون بکشیم .اونها چی هستند؟ خوب بذارید از خودمون بپرسیم .اوالً آیا
من به تلخی چسبیده ام ؟ اولین چیزی که او ذکر میکنه ،خشم هست .و تصویری که در زبان اصلی در عهد
جدید هست اساسا ً یک خشم ریشه دار هست که غالبا ً چنان در اعماق نفوذ کرده که ما همیشه رفتار
خشمگینانه ای داریم .البته صحبت ما از خشم معمولی نیست که هر از گاهی طغیان میکنه و ما عصبانی
میشیم  ،بلکه اون چیزیه که وقتی در شرایط خاصی قرار میگیریم در اعماق وجود ما اتفاق میفته ،اون مثل
دیوی خفته هست که به ناگهان سرشو بلند میکنه ،این رفتار پر از خشمی است که درون ماست .پس فکر
میکنم الزمه که این سئوال را بپرسیم ،آیا من در خشم لنگر انداخته ام؟
دومین سئوال بر همین مبنا اینه ،آیا من زود خشمگین میشم؟ کلمه ای که اینجا برای خشم بکار رفته عمالً
انفجار ناگهانی خشم هست ،این تصویر خشم ناگهانی هست .فکر نکنید این از شما بعید هست و خیلی از
شما فاصله داره ،این در حقیقت جائیه که اکثر ما در اون قرار داریم .آیا من زود خشمگین میشم؟
سومین سئوال ،آیا من با کسی خصومت دارم؟ کلمه ای که اینجا بکار رفته عمالً کینه توزی هست .سؤنیّت
نسبت به کسی که شما بهترین را برای او نمی خواهید .من حدس میزنم اگه در مورد همه هم صدق نکنه
ولی اکثر ما با این وسوسه آشنا هستیم که گاهی در یک رابطه موفقیت کسی را نمیخواهیم .و وقتی اونها
موفق نمیشوند خوشحال میشیم و وقتی موفق میشند تقریبا ً کمی نا امید میشیم .کتاب مقدس به این گناه میگه،
گناهی که در کلیسا بی نهایت مخرب هست – بی نهایت مخرب .آیا من با کسی خصومت دارم یا برای
اطرافیانم موفقیت میخوام؟ آیا کسی در زندگی شما هست که با او عداوت دارید؟ این میوۀ مسیح در شما
نیست .این میوۀ مسیح در شما نیست.
بعد ،آیا من هرگز در مورد کسی منفی حرف میزنم؟ مثل تهمت زدن یا غیبت کردن ،عمالً گفتن چنین
چیزهائی شخصیت دیگران را بنا نمیکنه .اینجا کلمۀ کفر گوئی به کار رفته که به معنی بی حرمت کردن
نام خدا هست ،اما با بی حرمت کردن نام اطرافیانمون چه اتفاقی می افته؟ او میگه تهمت زدن و بدگوئی
مثل کفر گوئی هست که شما با زبان و حرف خودتون شخصیت دیگران را بنا نمیکنید .آیا من هرگز در
مورد کسی منفی حرف میزنم؟ خطر جدی در مورد این تصویر بدگوئی در کلیسا این هست که ما گاهی
حرف های خودمونو در لفافۀ مذهبی به زبان میاریم " .میدونید من میخوام اینو به شما بگم چون میدونم
شما حتما ً برای این شخص دعا میکنید ".اما افسسیان  ۴به ما فرمانی میده "یک کلمۀ زشت از دهانتان
خارج نشود بلکه گفتار شما به موقع ،خوب و سودمند باشد تا در نتیجۀ آن به شنوندگان فیضی برسد" پس
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بیائید در کلیسا غیبت را با درخواست دعای روحانی توجیه نکنیم .این ماهیت عمل شما را تغییر نمیده.
خطر این را دست کم نگیرید.
ما در مورد فساد جنسی ،شهوت ،امیال شریرانه ،ناپاکی صحبت کردیم ،میدونیم اونها گناه هستند .چند
موعظه قبل من آمارهائی را با شما در میون گذاشتم و شما فکر میکنید " ،اوه من نمیتونم باور کنم که
گناهان جنسی در کلیسا رواج داره .اما من هم یه جائی در طول مسیر ،نگران شدم که ما دیگه تقریبا ً از
رفتارهای بد در کلیسا تعجب نمیکنیم ،از غیبت در کلیسا ،از سهل انگاری در کلیسا ،یه نفر ممکنه توی
کلیسا فریاد بزنه و ما به اون خشم بر حق میگیم به قول معروف اینها گناهان قابل توجیه هستند.
و ما باید بفهمیم که ،بله گناه جنسی ،همون طور که در چند موعظۀ قبل دیدیم ،متفاوت هست و مخصوصا ً
خیلی جد ّیه ،اما در عین حال ما نمیتونیم به جائی برسیم که در کلیسا نسبت به گناه بی تفاوت باشیم
مخصوصا ً در روابط مون با همدیگه .ما باید مراقب این باشیم .آیا من هرگز در مورد کسی منفی صحبت
میکنم؟ بعد آیا حرف های من دیگران را میرنجونه؟ او میگه حرف های زشت را از لبهای خود دور
سازید .حرف های زشت – آیا حرف های شما اهانت آمیز هست؟ عمالً شوخی ناپسند ،حرف های زننده در
صحبت ها ،آیا حرف های ما تعرض به دیگران هست؟ میخوام یعقوب  ۳را به شما یادآوری کنم،

زبان هم آتش است! در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیایی از شرارت است که همۀ وجود
مان را می آالید و دوران زندگی را به جهنم سوزانی مبدل می کند .انسان توانسته است و باز هم
می تواند تمام حیوانات وحشی و پرندگان و خزندگان و ماهیان را رام کند ولی هیچ کس هرگز
نتوانسته است زبان را تحت فرمان خود نگهدارد .زبان ،شرور و رام نشدنی و پر از زهر کشنده
است .ما با آن هم خداوند و پدر را حمد و سپاس می گوییم و هم انسان را که به صورت خدا
آفریده شده است دشنام می دهیم .از یک دهان هم شکر و سپاس شنیده می شود و هم دشنام! ای
دوستان ،این کار درست نیست .یعقوب ۱۰ – ۳:۶
این تصویر واضحی از قدرت زبان هست .آیا چیزی که میگیم اهانت به دیگران هست؟ متّی  ۱۲:۳۶را به
یاد بیارید ،هر حرف بی مالحظه ای که انسان میزنه ،در روز داوری برای اون پاسخگو خواهد بود .من
شما را نمیدونم اما اون هر حرکتی را از من سلب میکنه" .بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب
هر سخن بیهوده ای که گفته اند بدهند .زیرا بر طبق سخن خود یا تبرئه خواهی شد و یا محکوم ".متّی
 .۱۲:۳۶آیا سخنان من باعث رنجش دیگران میشه؟
و باالخره آیا من هرگز حقیقت را بد جلوه دادم؟ او میگه به همدیگه دروغ نگید .همدیگه را فریب ندید.
حتی حرف های راست را نپیچونید تا کسی را فریب بدید ،یا چیز دیگه ای را پنهان کنید .او میگه ،به
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همدیگه دروغ نگید ما در سراسر عهد جدید می بینیم که شیطان مؤلف دروغ هست ،شیطان مؤلف فریب
هست .روح خدا که اکنون در ما زندگی میکنه روح چی هست؟ روح راستی .پس او میگه وقتی شما دروغ
میگید با شیطان همکاری میکنید .وقتی حقیقت را میگید با روح همکاری میکنید .و سئوالی که ما باید از
خودمون بپرسیم اینه ،ما با چه کسی همکاری میکنیم؟ آیا من تا حاال حقیقت را بد جلوه دادم؟ ببینید چطور
این چیزها که به نظر میرسه به اندازۀ فساد جنسی بزرگ نیستند ،به کلیسا رخنه کرده اند .و پولس میگه:
اونها را از خود دور کنید – اونها را به مرگ بسپارید .و به این دلیل اونها را به مرگ می سپاریم .شمارۀ
یک – و این بر میگرده به آیۀ  ۶و  – ۷چون اونها داوری خدا را میارند .ببینید او در آیۀ  ۶چی گفته " ،به
سبب این اعمال است که افراد سرکش گرفتار غضب خدا می شوند ".کولسیان  . 6:3اگه این انگیزه ای
برای جدی بودن در مورد گناهان نباشه – من دیگه نمیدونم چه چیز دیگه ای ممکنه باشه .غضب خدا
میاد .خدا از این چیزها نفرت داره .خود خدا در شخصیت قدّوس خودش گفته ،او با این چیز ها مخالف
هست .آرتور پینک گفته " ،غضب خدا نفرت ابدی او از تمام ناراستی هاست .اون نارضایتی و خشم عدل
الهی نسبت به شرارت هست .اون قدوسیّت خداست که بر علیه گناه وارد عمل شده ".خدا این چیز ها را
بسیار جدی میگیره بنابر این او میگه در کلیسا شما هم اینکار را بکنید چون آنها داوری خدا را به دنبال
دارند و در ثانی چون اونها خیانت به نجات خداوند هستند .و این در واقع رمز چیزی هست که پولس
میگه ،او در آیۀ  ۷میگه ،زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید اعمال شما نیز مانند دیگران بود.
کولسیان  . ۳:۷اما حاال شرایط فرق کرده .چیزی که پولس میگه اینه :این طرز زندگی قبلی شما هست ،اما
مسیح در شما ساکن شده ،مسیح شما را باز خرید کرده ،او شما را از این چیز ها آزاد کرده ،چرا هنوز در
این چیز ها زندگی میکنید؟
و من فکر میکنم این قسمت مخصوصا ً برای ما مهمه که بشنویم .چون پولس ادامه میده و میگه :شما
زندگی را به صورت انسان تازه ای شروع کرده اید انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه
ای در می آید تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد .و وقتی من میشنوم مردم توی کلیسا کارهای مختلفی
انجام میدند ،دروغ میگند ،غیبت میکنند ،عصبانی میشند ،همدیگه را فریب میدند و یا هر چیز دیگه ای،
موهای بدنم سیخ میشه .و بعد هم میگند  " :خوب من این طوری هستم ،همیشه با این در کشمکش بودم.
خوب این هم ضعف منه .من میدونم افراد مختلف ضعف های مختلفی دارند و همۀ ما با چیز های متفاوتی
در کشمکش هستیم .ممکنه شما با چیزی کشمکش داشته باشید که من ندارم و یا بر عکس .اما زیبائی انجیل
در اینه که ما از انسان قدیمی آزاد شده ایم ،ما دیگه مثل گذشته نیستیم ،ما با مسیح مردیم و حاال در او
زندگی میکنیم.
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آیا نمی دانید که وقتی ما در اتحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید
خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان طوری که مسیح به وسیلۀ قدرت پر شکوه پدر
پس از مرگ زنده شد ما نیز در زندگی تازه ای به سر بریم .رومیان ۴ – ۶:۳
خدایا به ما کمک کن تا به شیطان خیلی اهمیت ندیم وقتی که میخواد ما را فریب بده و بگه "ما همین
طوری هستیم ".شما دیگه اون طور نیستید .شما در مسیح هستید ،مسیح در شماست ،و او هویت ما را
تبدیل میکنه.
پس ما نمیتونیم در هر وضعی که هستیم قانع باشیم و این چیز ها را به مرگ نسپاریم و تالشی نکنیم و بگیم
"مسیح! از تو میخوام منو قادر بکنی که این چیز ها را به مرگ بسپارم" او قادر کرده .اون به همون ابتدا
بر میگرده " .او بر صلیب مرد تا بهای گناهان شما را بپردازه و به شما قدرت پیروزی بر گناه را بده.
بذارید مسیح کاری را بکنه که در نوع ایجاد رابطه با دیگران قصد داره در ما انجام بده.
پس من شما را به چالش میکشم که به سئواالتی که کردیم بر گردید .چه چیزی در زندگی ما الزمه به
مرگ سپرده بشه که به صورت عادت از انسان قدیمی میاد و ما هنوز اونو نگه داشتیم؟ من اصالً نمیگم
این آسون هست ،اما میگم این طرح باشکوه خدا برای تبدیل ما به شباهت مسیح هست .وقتی اون عادت ها
را از خودمون دور کنیم ،تمامیتی را که در مسیح داریم درک میکنیم و همۀ اون چیز ها را پشت سر رها
میکنیم.
زندگی در شخصیتی که از مسیح دریافت کرده اید.
و بعد ما در شخصیتی زندگی میکنیم که از مسیح دریافت کرده ایم .عیسی انسان قدیمی را در ما قرار نداد
و بعد ما را به همون شکلی که بودیم به حال خودمان رها نکرد ،او انسان تازه ای در ما قرار داد و او حاال
در ما زندگی میکنه .و وقتی به کولسیان  ۳:۱۲میرسید این چیزیه که پولس ازش صحبت میکنه .ببینید چی
میگه :پس شما که برگزیدگان مقدّس و محبوب خدا هستید ،خود را به دلسوزی ،مهربانی ،فروتنی ،مالیمت
و بردباری ملبس سازید .کولسیان  .۳:۱۲و او حاال شروع میکنه و لیست دیگه ای میده .او میگه شما اون
لباس ها را در آورید و این لباس ها را بپوشید .کلمه ای که برای توصیف ما بکار میبرد خارق العاده است،
اونو شنیدید؟ برگزیدگان ،مقدس ،محبوب خدا .این تصویری از این واقعیت هست که خدا شما را به نام
فراخوانده ،که پیرو مسیح باشید ،شخص بغل دستی شما را دعوت نکرده ،یا شخص مقابل شما یا پشت
سری در همین جائی که نشستید شما را فرا نخوانده که پیرو مسیح باشید ،خدای جهان شما را به نام خوانده
که پیرو مسیح باشید .او شما را مقدس خوانده ،عمال او شما را برای خودش جدا کرده.
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دیروز توی یک جشن عروسی بودم و شاهد بودم که عروس و داماد زندگی خودشونو به هم پیوند زدند،
اونها از دنیا برای هم جدا شدند .این دقیقا ً تصویری هست که اینجا می بینیم .مقدس بودن یعنی جدا شدن
برای خدا.
حاال اگه توی یه عروسی ببینیم که عروس و داماد برای هم جدا شدند و زندگی شونو با هم پیوند زدند و بعد
داماد با یکی از ساقدوش های عروس ،عروسی را ترک میکنه ،این به نظر معقول میاد؟ مطلقا ً نه! پس
چطور ما که برای خود خدا جدا شدیم میتوانیم با چیز های این دنیا مشغول بشیم .پولس میگه شما برای او
جدا شدید .شما به او تعلق دارید .شما مقدّس و محبوب هستید .او محبت خودش را نثار شما میکنه .این
تصویری از فیض کامل و مطلق هست .ما تحت نفوذ فیض مسیح هستیم .اما چیزی که واقعا ً مهیّج هست
اینه که ما نه تنها تحت نفوذ فیض خدا و فیض مسیح قرار داریم ،بلکه چیزی که جالبه اینه که وقتی به
اناجیل نگاه میکنیم هر سۀ این عناوین مختلف ،برگزیده ،مقدس و محبوب برای توصیف مسیح به کار
رفته .ما فرصت نداریم به همۀ اونها نگاه کنیم اما لوقا  35:23میگه :این مرد مسیح و برگزیده خداست،
مرقس  ۱:۲۴و لوقا  ۴:۳۴قدّوس خدا ،متی « ۳:۱۷این است پسر حبیب من که از او خشنودم ».این ها
واژه هائی هستند که برای توصیف مسیح به کار رفته اند و حاال برای توصیف ما به کار رفته اند ،آیا این
خارق العاده نیست که فیض مسیح چنان ما را پر میکنه که ما با مسیح در خدا مخفی میشیم و او واقعا ً
زندگی ما هست؟
و این بدان معنی است که شخصیت او در ما قرار میگیره و اون بر نحوۀ ارتباط ما با همدیگه تأثیر
میذاره .پس ما نه تنها دریافت کنندگان فیض او هستیم ،بلکه تکثیر کنندگان فیض او نیز هستیم .و حاال من
و شما کانال هائی برای فیض هستیم ،و با نحوۀ ارتباط مان با همدیگه ،نشان دهندگان شخصیت مسیح
هستیم.
با زندگی در شخصیتی که از مسیح دریافت میکنیم ،اوالً فیض مسیح را به دیگران انتقال میدیم .فیض
مسیح از ما به طرف دیگران جاری میشه .و بعد او به ما لیستی از چیزهائی میده که ما به اونها ملبّس
میشیم  -دلسوزی مهربانی ،فروتنی ،مالیمت و بردباری با همدیگه و بخشیدن همدیگه کولسیان – ۳:۱۲
.۱۳
پس بذارید از خودمون این سئوال ها را بپرسیم .شمارۀ یک ،آیا من رحمت عظیمی به دیگران نشان میدم؟
این تصویری از کلمۀ دلسوزی است ،داشتن قلبی رئوف و داشتن شفقت که همۀ این ها در عهد جدید در
زب ان اصلی در کلمۀ دلسوزی خالصه شده .آیا من رحمت او را به دیگران نشان میدهم؟ آیا من رحمت
دارم .آیا میتونید خودتونو به عنوان کسی توصیف کنید دلتون به اطرافیانتون می سوزه؟
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سئوال دوم ،بر مبنای کلمۀ مهربانی ،آیا مهربانی من دیگران را به طرف مسیح سوق میده؟ تصویر اینه که
عمالً فیض مسیح چنان در کل وجود شما نفوذ میکنه که دیگه این احساسات خشن و ریشه های تلخی را
ندارید و فیض مسیح از شما جاری میشه.
سئوال سوم ،آیا من در روابط با دیگران بری از خود خواهی هستم؟ کلمه ای که اینجا مد نظر هست کلمۀ
فروتنی است .واقعا ً جالبه اگه در این برهۀ زمانی خاص به ادبیات غیر مسیحی نگاه کنید ،فروتنی به
عنوان یک ارزش قابل تحسین شناخته نمیشد .بلکه هر چیزی حول محور غرور و سلطه دور میزد .اگه
رو راست باشیم باید اذعان کنیم که امروزه ما در دوره ای زندگی میکنیم که بسیار مشابه آن زمان هست.
ما کسانی را که دیگران را مغلوب میکنند تحسین میکنیم و این اشتیاق را داریم که شخص دیگری را
مغلوب کنیم ،خانواده ای را مغلوب کنیم در هر موردی که باشه .و او در میانۀ یک فرهنگ غرور و سلطه
میگه ،به فروتنی ملبس بشید .این کاریه که ما باید بکنیم او میگه خودتونو به خاطر دیگران کوچک کنید
برای پیشرفت دیگران .آیا من در روابطم با دیگران بری از خودخواهی هستم؟
سئوال بعدی ،آیا با دیگران با مالیمت رفتار میکنم؟ و او از مالیمت صحبت میکنه که امیدوارم با ضعف
اشتباه نگیریم .این ضعف نیست این قوت و کنترل هست .من شخصی را می شناسم که مدتها بود او را
ندیده بودم و این هفته وقتی موعظه میکردم او وارد کلیسا شد و تمام جو کلیسا را عوض کرد .او یکی از
کسانی هست که وقتی وارد جائی میشه همه چی عوض میشه .او شخص بسیار مالیمی هست .او بسیار
قویه و یکی از قاطع ترین افرادیه که من در تمام عمرم شناختم او توی خدمت بسیار قاطع هست اما
مالیمت خودشو حفظ میکنه .آیا با دیگران با مالیمت رفتار میکنم؟
بعد آیا من با دیگران صبور هستم؟ و در رابطه با اون سئوال ،آیا من در رابطه با دیگران سختی را تحمل
میکنم؟ آیا من سختی را تحمل میکنم؟ پولس عمال میگه متحمل یکدیگر شوید .وقتی در یک رابطه چیز ها
اون طور که شما انتظار دارید پیش نمیرند ،با اون مدارا کنید – اونو تحمل کنید .این چیزیه که پولس در
اول قرنتیان  ۴:۱۲از اون صحبت میکنه او میگه :وقتی آزار میبینیم ،تحمل می کنیم .از اون رد میشیم .آیا
من در رابطه با دیگران سختی را تحمل میکنم؟ سئوال بعدی ،آیا من دیگران را کامالً می بخشم؟ به عبارت
دیگه من نه تنها ،نباید تالفی کنم بلکه باید ریشۀ هر تلخی را از خود دور کنیم و کسانی را که به ما بدی
میکنند کامالً ببخشیم درست همون طور که ما مایلیم عیسی ما را ببخشه .آیا در رابطه با کسی ریشۀ عدم
بخشش در زندگی شما وجود داره؟ پولس میگه این شخصیت مسیح نیست ،ببخشید همون طور که بخشیده
شدید.
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ببینید این چیز ها در ظاهر ساده به نظر میرسند اما اونها سخت هستند ،ساده نیستند .اساسا ً با فرهنگی که
ما در اون زندگی میکنیم سازگار نیستند و تنها میتونند حاصل کار مسیح در ما باشند .و باالخره آخرین

اونها ،آیا محبت حقیقی در رابطۀ من با دیگران نقشی دارد؟ او در آیۀ  ۱۴میگه :به همۀ اینها محبت را
اضافه کنید ،زیرا محبت همه چیز را به هم می پیوندد و تکمیل می کند .کولسیان .۳:۱۴
او اساسا ً همه چیز را جمع بندی میکنه و میگه همه چیز حول محور محبت می چرخه .اگه شما سعی کنید
همۀ این کارها را بدون محبت انجام بدید ،اون وقت در رابطه با دیگران فقط شریعت گرا هستید و سعی
میکنید این چیز ها را انجام بدید .این محبت هست که در همۀ اونها نفوذ میکنه .این محبت هست که اساس
همۀ اونهاست .به این دلیل پولس در میانۀ بحث گوناگونی عطایای روحانی و مردم در کلیسا در اول
قرنتیان  ۱۳:۱۳میگه خالصه این سه چیز باقی میماند :ایمان و امید و محبت ،ولی بزرگترین اینها محبت
است .محبت خالصۀ تصویر کلی هست.
پس مسیح در ماست و فیض خودش را بر ما می ریزد تا توسط ما فیضش را به دیگران انتقال دهد .آیا ما
کانال های فیض او هستیم؟ آیا من و شما کانال های فیض او هستیم؟ ما فیض مسح را انتقال میدیم .بعد او

ادامه میده و در آیۀ  ۱۵میگه :آرامشی که مسیح به شما میبخشد قاضی وجدان شما باشد ،چون خدا شما را
به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید .کولسیان  .۳:۱۵ما
آرامش مسیح را در بین دیگران رواج میدیم .ما میخوایم دیگران را طوری بنا کنیم که آرامش او را نشان
دهند .ما میخواهیم آرامش او در کلیسا حکمفرما بشه .این چیزیه که پولس میگه ،آرامش مسیح باید بر بدن
او حکمفرما بشه ،یعنی بدن او را هدایت کنه .من فکر میکنم همۀ ما از خطرات فقدان این آگاه هستیم ،و
حدس میزنم بسیاری از ما که در کلیسا بزرگ شده ایم ،بخشی از زمانهائی در کلیسا بوده ایم که آرامش
مسیح در کلیسا حکمفرما نبوده .او میگه بذارید آرامش مسیح حکمفرما بشه .بذارید مسیح درون هریک از
شما بر صلحی که با همدیگه دارید تأثیر بذاره .ما آرامش مسیح را در بین دیگران رواج میدیم .و چیزی که
واقعا ً جالبه اینه که او میگه :باید سپاسگزار باشید .شما باید دور این خط بکشید در انتهای آیۀ  ۱۵او میگه
سپاسگزار باشید .در آیۀ  ۱۶او میگه ما با سپاسگزاری سرود های روحانی میخونیم .میدونید من دور اون

خط کشیدم و در انتهای آیۀ  ۱۷میگه :و همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر
را دائمأ سپاس گویید .کولسیان  .۳:۱۷چیزی که ما اینجا میبینیم ،اینه که بر قلبی سپاسگزار نسبت به خدا
تأکید شده ،قلبی شکر گزار نسبت به خدا به خاطر همۀ چیز هائی که داده .وقتی قلبی شکرگزار داریم این
تأثیر عظیمی بر روابط ما با همدیگه داره .اون حقیقت عظیمی هست که ما باید اونو ببینیم ،که شکرگزاری
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و سپاسگزاری نسبت به خدا با آرامشی که ما در رابطه با هم داریم در هم تنیده شده اند .آرامش مسیح را
در بین دیگران رواج دهید.

ما کالم مسیح را با دیگران در میون میذاریم .آیۀ  ۱۶نه تنها بذارید آرامش مسیح حکمفرما بشه – اجازه
بدهید که پیام مسیح با تمام پُری آن سرتاسر وجود شما را فرا گیرد .یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و
پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید.
کولسیان  .۳:۱۶کالم مسیح کلیسا را پر می سازد .او گفته کالم را با دیگران در میون بگذارید ،بذارید کالم
در رابطۀ شما با دیگران نفوذ بکنه .او میگه کالم را تعلیم بدید .با کالم همدیگه را نصیحت کنید یعنی
خطاهای همدیگه را با کالم اصالح کنید .بذارید کالم مبنای رابطۀ شما با همدیگه باشه و بعد سرودهایی از
کالم بخونید .این الهیات سرود خواندن هست ،از کالم سرود بخوانید ،دربارۀ نیکوئی و عظمت خداوند اون
طور که در کالم او آشکار شده بخونید و این را با همدیگه انجام بدید .کالم مسیح را با دیگران در میون

بذارید .و بعد نام مسیح را در مقابل دیگران گرامی بدارید .او میگه :هر چه می کنید ،چه گفتار باشد ،چه
کردار همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دائمأ سپاس گویید .کولسیان
 .۳:۱۷و تصویر اینجا اینه که چون ما با مسیح متحد شدیم ،چون ما با او مردیم و با او زندگی میکنیم و
مسیح زندگی ماست .یعنی نام او بر ما هست ،ما به او تعلق داریم و اعتبار او در ما دیده میشه .و تصویر
اینجا اینه که هر کاری که شما میکنید نام مسیح را نشون میدید .این چیزیه که او در اول پطرس  ۲:۱۲از
اون صحبت میکنه و میگه :بلکه چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی و درستی زندگی کنید که اگر
چه در حال حاضر شما را متهم به بدکاری می کنند با دیدن اعمال نیک شما خدا را در روز بازپسین تمجید
نمایند .این همون چیزیه که او در رومیان  ۲هم میگه :چنانکه کتاب مقدّس می فرماید :به سبب شما
یهودیان ،مردمان غیر یهود نام خدا را بی حرمت میسازند .ما باید درک کنیم چه چیزی اینجا اهمیت داره.
ما در طرز ارتباط با دیگران نام عیسی مسیح را حمل میکنیم .و به این دلیل هست که ما قصد داریم دربارۀ
زنان و شوهران و فرزندان و والدین در تعامل با همدیگه در رابطه ای خاص صحبت کنیم .به این دلیل
اینجا نقطه ها را به هم وصل میکنیم ...بین روابطمون با همدیگه ،ازدواج ما ،خانوادۀ ما و روابط ما با
همدیگه تأثیر شگرفی در خدمت بشارتی داره .ما با سئواالت متعددی از خاور میانه مواجه هستیم در مورد
ازدواج ،کو رتاژ ،و فساد جنسی و همۀ چیزهائی که در روابط ما و در فرهنگ ما رواج دارند اونها می
پرسند :آیا این چیزیه که مسیحیت عرضه میکنه؟ ما باید عمیقا ً به مفهوم تأثیر مسیح بر روابط ما با همدیگه
و بر ازدواجمون و بر خانه هامون و بر کل این تصویر نگاه کنیم ،چون نام مسیح توسط قوم او به ملت ها
نشان داده میشه ،این روشیه که او طراحی کرده .و اگه در این مورد سهل انگاری کنیم ،شاید چیزی که در
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رومیان  ۲گفته شده خطاب به ما باشه ،به سبب شما مسیحیان ،مردمان غیر عیر مسیحی نام خدا را بی
حرمت میسازند .ما باید به دنبال این باشیم که نام مسیح را در میان ملت ها برافرازیم و گرامی بداریم .و
کاری که پولس میکنه اینه که ادامه میده و در مورد روابط فردی صحبت میکنه .و چیزی که متوجه میشید
اینه که در سرتاسر این آیات که در ادامه می آد او همیشه در مورد این صحبت میکنه که چطور همه چیز
به خداوند ختم میشه .همه چیز در گرو تسلیم نام او شدن هست ،همه چیز تحت اقتدار نام او هست .یعنی
هر رابطه ای که من دارم ،رابطه ام با زنم ،رابطه ام با پسرم ،رابطه ام با شما ،رابطه ام با کسانی که
مسیح را نمی شناسند ،رابطه ام با کارمندان کلیسا ،تمامی روابطم تحت انقیاد خداوندی مسیح قرار داره.
هر رابطه ای تحت نام و خداوندی مسیح قرار داره .خوب اون چطور بر این روابط خاص تأثیر میکنه؟
پولس به عمق اونها میره و میگه :ای زنان ،مطیع شوهران خود باشید ،زیرا این کار وظیفۀ مسیحی
شماست .کولسیان  .۳:۱۸تصویر اینه که زنان با اطاعت محبت میکنند .محبت مطیعانه .حاال ما وقت
نداریم اینو کامالً باز کنیم اما در این نقطه فقط کافیه که بگیم این تصویری از تفاوت بین زن و مرد نیست،
حتی اصالً نمیشه اینو فرض کرد .تصویری که ما در سراسر عهد جدید می بینیم اینه که انجیل به زنان
چنان آزادیی داده که زنان در اون فرهنگ از اون بهره مند نبودند .تصویر در اینجا اینه ،زنی که در یک
رابطه با شوهرش متحد شده به رهبری شوهرش احترام میذاره و از او پیروی میکنه .این همون کلمه ای
هست که برای اطاعت مسیح از پدر به کار رفته .این همون کلمه ایه که برای شرح تسلیم اعضاء در بدن
نسبت به همدیگه به کار رفته؛ اون تصویر بسیار زیبائی در اینجا هست .ای زنان ،مطیع شوهران خود
باشید ،زیرا این کار وظیفۀ مسیحی شماست .کولسیان  .۳:۱۸اون باز هم تحت خداوندی مسیح هست.
اینطور نیست که شوهران ،شما را به بی حرمتی خدا هدایت کنند و شما ملزم به پیروی باشید ،اون تماما ً
تحت خداوندی او هست ،اما این تصویری هست که خدا طراحی کرده تا زنان با اطاعتشان محبت کنند .اما
در مقابل ،این حقیقت هست که شوهران زنان خود را فداکارانه محبت کنید .و این در واقع بخش انقالبی
کولسیان  3هست؛ و بخش انقالبی افسسیان  ۵هست .برای کسی تعجب آور نبود که بشنوه زنان مطیع
شوهران خود باشید .اما شنیدن این تکان دهنده بود ،ای شوهران ،چنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت و
جان خود را برای آن داد شما نیز زنان خود را دوست بدارید .افسسیان  .25:5ای شوهران ،زنانتان را
دوست بدارید و با آنان تندی نکنید .کولسیان  .۳:۱۹اونها را رهبری کنید اما نه با دیکتاتوری و سروری
بر اونها ،با خدمت به اونها – اونها را رهبری کنید .با دادن جان خودتون اونها را رهبری کنید همونطور
که مسیح جان خودشو برای کلیسا داد .این یک قیاس هست.
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شوهران اینجا مانع خیلی باال برده شده – زنان خودتونو طوری محبت کنید که اونها مشتاقانه مطیع بشند،
نه با تندی کردن ،بلکه با محبت ،مراقبت و همیشه خواستن بهترین ها برای اونها ،تالش برای نیکوئی
اونها ،با زندگی بدون خودخواهی اونها مشتاقانه مطیع شما خواهند شد ،این تصویر اون رابطه هست.
تصویر شوهری که جان خود را برای محبت به زنش میدهد و زنی که مطیع رهبری شوهرش میشود .چه
تصویر شگفت انگیز و زیبائی در کولسیان  3می بینیم! مردم این تمایل را دارند که میگند خوب او آیۀ ۱۸
در بارۀ زنان مسئله ای فرهنگی هست و فقط برای اونها در اون زمان بوده و برای ما نیست ..خوب اگه
قرار باشه بگیم آیۀ  ۱۸مربوط به فرهنگ هست باید بگیم آیۀ  ۱۹هم مربوط به اون فرهنگ هست و به ما
مربوط نمیشه ،که فکر نمیکنم بخواهیم اون کارو بکنیم .فکر نمیکنم مسئلۀ محبت شوهران به زنانشان
مسئله ای مربوط به فرهنگ باشه .خوب بیائید ببینیم مسیح برای خانواده ها چه چیزی طراحی کرده ،بیائید
به اون تصویر نگاه کنیم .قبل از اینکه به مطلب بعدی راطۀ فرزندان و والدین بپردازیم میخوام یه ثانیه
مکث کنم .میدونم زوج های ازدواج کردۀ زیادی توی کلیسا هست .من فکر میکنم دلیلی داره که به زنان و
شوهران قبل از فرزندان و والدین اشاره شده .اگه بهش فکر کنید تقریبا ً طبیعی به نظر میاد .من معتقدم
یکی از بزرگترین نیاز های کودکان در فرهنگ امروزی ما عمدتا ً داشتن مادر یا پدری خوب نیست ،من
فکر میکنم یکی از بزرگترین نیاز های کودکان در فرهنگ امروزی ما دیدن زنان و شوهران خوب هست
و ما نمیتونیم سعی کنیم این دو را از هم مجزا کنیم .ما باید تالش کنیم به خاطر کودکان که تا چند لحظۀ
دیگه به اونها خواهیم پرداخت ،شوهر خوبی باشیم و باید تالش کنیم زن خوبی باشیم.

فرزندان :کامالً اطاعت کنید .والدین این آیه را دوست دارند " ،ای فرزندان ،از والدین خود در هر امری
اطاعت کنید" کولسیان  .۳:۲۰اون دیگه جائی برای بحث نمیذاره ای فرزندان ،از والدین خود در هر
امری اطاعت کنید ،زیرا این کار خداوند را خوشنود می سازد کولسیان  .۳:۲۰باز هم تمام این در تسلیم به
خداوند هست .شرایط خاصی هست که والدین فرزندانشون را به چیزهائی هدایت میکنند که باعث بی
حرمتی خدا میشه اینجا الزامی نیست که فرزند کاری را انجام بده که دور از خداوندی عیسی مسیح هست،
اما تصویر این هست که فرزندان کامالً اطاعت کنند .و بعد در ادامه میگه :ای پدران ،بر فرزندان خود
زیاد سخت نگیرید مبادا دلسرد شوند .کولسیان  .۳:۲۱اینجا میتونیم به جای کلمۀ پدران کلمۀ والدین را
قرار بدیم .این تصویری از والدین هست .والدین :دائما ً تشویق کنید .خانه جائی برای دلسردی و جنگ
نیست ،خانه پناهگاهی از دلسردی ها و نبرد های این دنیاست.
بعد پولس در مورد برده ها و اربابان صحبت میکنه .بازهم فرصت نداریم که به کل این تصویر بپردازیم،
اگه واقعا ً میخواید بدونید انجیل چطور به مسئلۀ بردگی نگاه میکنه به کتاب فلیمون نگاه کنید .که عمالً
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کتابی دربارۀ برده ای فراری و بسیار جالب هست .و ما خیلی به عمق اون نخواهیم رفت .اما اینجا تصویر
واقعا ً یک الهیات در مورد کار هست ،در پرتو این واقعیت که امروزه فرنگ برده داری منسوخ شده .اما
میتونیم بگیم که این در درجۀ نخست خطاب به کارگران و کارمندان هست که با تمام دل کار کنند و بدونند
که برای مسیح کار میکنند و بدونند که با کار خودشون مسیح را جالل میدند و این مسیح هست که پاداش
نهائی را خواهد داد .این مسیح هست که عدال هست حتی وقتی شما در سر کار نا عادالنه رفتار میکنید .و
بعد خطاب به کارفرمایان هست که فروتنانه با زیر دستان خود رفتار کنید و بدونید که شما هم اربابی
دارید .یادتون باشه کسی هست که شما به خاطر کاری که میکنید به او پاسخگو خواهید بود.
خوب حاال چی؟
این تصویری بود از اینکه چطور مسیح بر روابط ما تأثیر میذاره .میخوام از شما دعوت کنم که به این
کالمی که مطالعه کردیم نگاه کنید و میخوام از شما دعوت کنم که به این سئواالت نگاه کنید .خوب حاال
چیکار کنیم؟ دو و یا سه و یا چهار تا از عرصه هائی را که در زندگی اجتماعی تون نیاز دارید مسیح اونها
را تبدیل کنه ،مشخص کنید .و بعد کسی را پیدا کنید که بتونه در طول هفته برای تبدیل روحانی شما در این
عرصه ها دعا کنه.
و بعد از شما دعوت میکنم زمانی را در دعا سپری کنید و از خدا بخواهید که به شما قدرت بده که عادت
های قدیمی را کنار بذارید و انسان جدید را بپوشید و در شخصیت مسیح زندگی کنید که در شماست.
هیچکدام از این چیز ها غیر قابل ترک نیستند ،همه قابل ترک هستند .اما با تالش شما قابل ترک نیستند،
اونها با تالش مسیح در شما و شخصیت مسیح در شما قابل ترک هستند .پس از شما دعوت میکنم زمانی
را برای تأمل د ر این عرصه ها و دعا اختصاص بدید .و بذارید قبل از اینکه شروع به تأمل کردن بکنیم
یک چیز دیگه بهتون بگمف میدونم کسانی هستند که هرگز تمامیت در مسیح را تجربه نکرده اند ،تمامیتی
که با مردن نسبت به گناه و زندگی در مسیح میاد ،اگه شما این تمامیت را تجربه نکردید از شما دعوت
میکنم توی دلتون بگید مسیح من نیاز دارم که گناهان منو ببخشی و من میخوام وارد تمامیت رابطه ای با
تو بشم .میخوام قدم ایمانی بردارم .مهمترین قدم ایمانی که میتونیم در زندگیمون برداریم .ازتون میخوام در
طی این زمان دعا و تفکر  ،در حالی که به این جنبه های مختلف زندگیتون فکر میکنید این کار را بکنید.
شاید تصویر برای شما این باشه که فکر کنید ،برای اولین بار تمام زندگیم را به مسیح میدم .برای دعا و
تفکر زمان بذارید.
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مجوز رسمی
شما مجاز هستید و ما تشویق میکنیم که این مطالب را تکثیر و توزیع نمائید .یادآوری میکنم که هیچ گونه
تغییری در محتوی این مطالب مجاز نیست .لطفا ً در پایان نسخه های تکثیر شده این عبارت را قید نمائید:
.By David Platt. © David Platt & Radical
:Website
Radical.net
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