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 شادي در جامعه 
 اریک بنکرافت  نویسنده:

ي  بردارها مشغول فیلم بسیاري از ما این است که دوربین  يآورید؟ خاطره التحصیلی از دبیرستان را به یاد می فارغ 
و دوستان آمده بودند تا به ما تبریک بگویند. در آن وضع و شرایط شیرین، کسی    ها حضور داشتند بودند، خانواده 

  اید. اما در واقع فقط انتظارات کرد البد درمان بیماري العالجی را کشف کرده دانست تصور می که ماجرا را نمی 
با این حال،  دارند برآورده کرده   انتظار آموزان سال دوازدهمی ایاالت متحده  ي تحصیلی را که از دانشاولیه  اید. 

کردید و امید است  گفتند. احتماالً اولین باري نبود که شادي را تجربه می دیگران به شما تبریک و تهنیت می 
 آخرین بار نیز نبوده باشد. 

ها، اخبار تولد و غیره)  ها، عروسیالتحصیلی این رویدادهاي مهم زندگی (فارغ   ،بودند نمی  تصور کنید که اگر دیگران
در  اما مانند این  بودند.  ، ولی خالی و ناقص داشتند آمدند. البته این رویدادها همچنان وجود می به چه شکل درمی 

صادق است. این    گذرانند میروابط معنادار بسیار کمی  با    زندگی مسیحی خود را  بسیاري از مسیحیان که  زندگی
خوانند یا براي  کنند یا کتب مسیحی نمی سخن لزوماً بدین معنی نیست که آنها در کلیساي محلی حضور پیدا نمی 

ي این کارها را بدون روابطی که خداوند در کلیساي  کنند. در عین حال، عمدهوقت صرف نمی  دعاخدا و    کالم
 دهند.  انجام می  است  ان در نظر گرفته محلی برایش

اي آفرید تا در اجتماع و نزدیک همنوعانش باشد. از آدم که یاور مناسبی  از آغاز زمان، خداوند انسان را به گونه 
خدمت  را برگزید تا طی دوران    شاگردبرایش آفریده شد تا موسی که هارون همراهش شد و تا عیسی که دوازده  

امروزه ذهن    ، ده است. متاسفانهو از فرد به جمع بحرکت همیشه    ، اش با او زندگی کنند و از وي بیاموزند زمینی 
راجع    افراد مسیحیو همین تاثیر فراوانی بر تفکر    نهد تاید و حریم خصوصی را ارج میس غربی خودمختاري را می 

انگیز متوجه نیستند که زندگی مسیحی گرچه شخصی  شان با دیگر مسیحیان داشته است. آنها به نحوي غمبه رابطه 
ي خواهران و برادران جدیدي دعوت  وصی نیست. مسیحیان از خود به بیرون کشیده و به جامعه ولی خص   ،است
زندگی  کشند، از  آموزند، بارهاي یکدیگر را بر دوش می هاي یکدیگر را میشوند که همگی یک پدر دارند. آنها ناممی 

کوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا که  در پی مقصد می کنند « و یکدیگر را تشویق می   گیرند یکدیگر چیزها یاد می 
 ) 14: 3» (فیلیپیان  .در مسیح عیسی است

ولس  شود، بلکه راه دستیابی به شادمانی است. پاشتباه نکنید. این مشارکت در اجتماع فقط به اطاعت ختم نمی 
ي شادي را که از دل  رودخانه  شادمانی ماست. با این حال، آن چشمه  او که دلیل  ؛مسیح شاد باشید گوید در  می 

می جامعه جدید  عهد  پرآب  ي  کنند  کند می گذرد  پیروي  و  تقلید  را  عیسی  زندگی  بخواهیم  دیگران  از  اینکه   .
دانید  ). اینکه ب10:  4بخش است (کنند لذت   ). اینکه دیگران براي شما ابراز نگرانی17:  3بخش است (فیلیپیان  لذت

بخش است (دوم  نه فقط همدلی کردن بلکه همدردي کردن، لذت فرستاده،  خداوند دیگران را براي تسلی مصائب  
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بدانید 4:  1قرنتیان   اینکه  می   خداوند به    محبت  ).  تشویق  کارها  همین  به  را  دیگران  کالمش  از  اطاعت  کند  و 
  امّت   و   ملوکانه   کهانت  و   برگزیده  يه قبیلی از « ). اینکه بدانید شما بخش9-8: 1بخش است (اول تسالونیکیان  لذت

 آفرین است. شادي  )9:  2» (رساله اول پطرس د هستی باشد  خدا خاصِّ مِلک  که   قومی و  مقّدس 

به  را  مقصود خود  دهید  کنیم.  اجازه  بیان  براي شرکت درمنظور من  وضوح  در    درخواستی  مسابقات شخصیت 
در    منگذرانند نیست.  در مقابل شما زندگی مسیحی خود را با شادي می که    ي یا تماشاي افراد  کلیساي محلی 

ي بازگشت او  وعده عیسی مسیح و    ریشه در امیدي دارد که از انجیل   که   کنم صحبت می چیز بسیار مهمتري    مورد 
اي چوب وقتی در  شادي ماست. همانطور که تکه   محرك و    ع منب  انجیل ).  10:  1(اول تسالونیکیان    برآمده است
ي کلیساي محلی به شادمانی بیشتري  سوزد، مسیحیان نیز با حضور در جامعه تر می هاي دیگر باشد گرممیان چوب 

پیدا می با دره کنند.  دست  و همدلی  بلنداي شادمانی شادان  از  محزونان حاصل می این شادمانی  شود هاي غمِ 
او چگونه اثبات    مدارد، کالرا نگاه می   قومش اینکه دست خداوند چطور    ي). چگونه؟ با مشاهده15:  12(رومیان  

ي  کند و به سوي شفقت به دیگران در خانواده را از منافع خودشان رویگردان می   قومشالقدس چگونه  شود و روح می 
 . سازدمی شان رهنمون  کلیساي محلی 

میل دارید از کجا شروع کنید؟ از خداوند و پادشاه اعظم    ،پردازید می   تاكتیبل وقتی به این موضوع از  شما چطور؟  
پرسید؟ یکی از نقاط شروع مناسب این است که خود را یک قدم دیگر به کلیساي محلی نزدیک کنید.  ما چه می 

  يی بیشتر در کلیسا بمانید. در جلسه تلفن را بردارید. قرار گفتگویی را ترتیب دهید. پس از مراسم یکشنبه کم
کمی زودتر حاضر شوید. از دیگران    شودکه یکی از روزهاي وسط هفته برگزار می   مقدس کتاب ي هفتگی  مطالعه 

توانید  می   اتی براي چه موضوعگذشته چه چیزهایی دلگرمشان کرده است. از دیگران بپرسید   ي بپرسید طی هفته 
  شواهد فیض خداوند یابد و  تحقق می   امور تدریج در پی این  شوند. شادي به همراه  کنید تا با عیسی    برایشان دعا
 شوند. مشاهده می 

ي  با خانواده ، باشد که  آن روز فرا برسد . وقتی  نهایی دارد که در انتظار آنهاست  التحصیلیفارغ یک    ، هر مسیحی
،  خداونداگوید «را بخوانند که می   » جان منراضی است  سرودهایی همچون «  حضور یافته و  با اعتمادخود در مسیح  

همه خواهند دانست شادي حقیقی    ،». در آن روزبه دیدن تبدیل شودبشتابان فرارسیدن روزي را که ایمان من  
 چیست. 
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