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 مان شادي آمیخته با ناله 
 مایک پلمن  نویسنده:

طبق روایت آفرینش تالشمان براي شادي از پایان آفرینش آغاز شد و با ناله در آمیخت، در روایت آفرینش خداوند  
به سبب    ي آنچه خلق کرد، نگریست و آن را «نیکو» خواند. جاي تاسف است که چنین آفرینش نیکوییبه همه 

گناه والدین نخستش ما کامال به گناه آغشته شد و غضب خدا به جاي رحمت او بر ما آورد. اما در ظلمانیترین  
لحظات باز هم امید طنین مینوازد. پولس رسول به ما اطمینان میدهد روزي فرا میرسد که خداوند برکاتش را  

 جاري سازد «بسیار بیشتر از غضبش»:

ي خود، بلکه بخاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خودِ خلقت  مطیع بطالت شد، نه به اراده «زیرا خلقت،  
دانیم که تمام خلقت تا  نیز از قید فساد خالصی خواهد یافت تا در آزادي جالل فرزندان خدا شریک شود، زیرا می 

کشیم  ایم، در خود آه می ا نیز که نوبر روح را یافته باشند، و نه این فقط، بلکه ماآلن با هم در آه کشیدن و درد زه می 
در انتظار پسرخواندگی، یعنی خالصی جسم خود، زیرا که به امید نجات یافتیم، لکن چون امید دیده شد، دیگر  

 ) 24 - 20: 8امید نیست، زیرا آنچه کسی بیند چرا دیگر در امید آن باشد؟» (رومیان  

شماري در هم  ر زمانی بین ظهور و بازگشت مسیح که شادیمان با «نالههاي» بیقوم خدا «به این امید» زندهاند: د
  آمیخته، نالههایی که با دنیایی گناهآلود پیوند دارد. 

 پس چگونه اطمینان داریم که شادیمان غرق ناله نمیشود؟

 شادي و دشمنانش

 میدهد:آنچه در مقابل شادیمان است را شرح  3 - 1: 2شادي دشمنانی دارد. افسسیان 

می رفتار  قبل،  آنها  در  که  گردانید،  زنده  بودید،  مرده  گناهان  و  در خطایا  که  را  کردید  «شما 
دوره  فرزندان  برحسب  در  الحال  که  روحی  آن  یعنی  هوا،  قدرت  رئیس  وفق  بر  جهان،  این  ي 

خود قبل از این    ي ما نیز در شهوات جسمانیکند، که در میان ایشان، همه معصیت عمل می 
آوردیم و طبعاً فرزندان غضب  کردیم و هوسهاي جسمانی و افکار خود را به عمل می زندگی می 

 بودیم، چنانکه دیگران.» 

آلود این جهان را پیش گرفتیم و با شیطان دست یاري داده و در خدمت  جدا از مسیح ما به خواست خود طرق گناه 
 ایم، با این قاتالن شادي در نبردیم. ان نجات یافته شهواتمان بودهایم. اکنون که از گناه

 نبرد در راه شادي 
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 مان مقهور شوند. اگر بخواهیم شادیمان در خداوند رشد کند، پس باید دشمنان شادي 

اوالً در نظر بگیرید که چگونه دنیا به شادیمان هجوم میآورد. این دنیا ما را وادار میکند شادیهاي پوچ را در آغوش  
کنند. این بتپرستی همان چیزي است  یعنی شادیهاي پوچ جانشین مسیح میشوند که هرگز ما را اغنا نمی گیریم. 

نویسد، «جهان» که «تجلی جوامع متعدد است از کرنش در حضور خدا امتناع  که دیوید ولز به جهت آن با ناله می 
کند. به عالوه «جهان» همان  سیح را رد می ورزیده و دریافت حقایق الهی و اطاعت از فرامین او و ایمان به عیسی م

 چیزي است که انسان سقوط کرده آن را جانشین خدا و راستی آن انگاشته.»

براي آنکه از شادیمان مراقبت کنیم، «هم شکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل  
). چنانچه از کالم  2:  12ل خدا چیست.» (رومیان  ي کامي نیکوي پسندیده دهید تا شما دریافت کنید که اراده 

کند. همانطور که ذهنمان را لبریز از حقیقت خدا  خدا مجدّانه یاري بگیریم، روحالقدس در زندگیمان ما عمل می 
 میکنیم، «آمال زمینی در پرتو جالل و فیض خدا به شکلی شگرف رنگ میبازند.»

له به ایمانمان، به شادي ما حملهور میشود. ما یک تصویر تاملبرانگیز  ثانیاً در نظر بگیرید که چگونه شیطان با حم
شاهدیم که در آن عیسی مسیح در مورد خواهش شیطان به پطرس    32  - 31:  22از چنین مسالهاي را در لوقا  

هشدار میدهد: «شمعون، اي شمعون، اینک، شیطان خواست تو را چون گندم غربال کند، لیکن من براي تو دعا  
 تا ایمانت تلف نشود.»  کردم 

شیطان میخواهد ایمان را از بین ببرد. اگر ایمانمان به عیسی از میان رود، شادیمان نیز نابود میشود. چه کسی در  
 مسیحی که به او اعتماد ندارند شادمان است؟

هاي خدا از آنجایی که به سبب شفاعتمان به دست عیسی مسیح آسوده و مطمئنیم، با تقویت ایمانمان به وعده
این همان جبهه  میرویم.  نبرد شیطان  دژ  به  نبردش «خدایمان  عالی  در سرود  لوتر  مارتین  که  است  نبردي  ي 

 مستحکمی است» توصیف میکند. در حقیقت «کلمهاي کوچک نیز شیطان را به لزره میاندازد.»

امیالمان حرکت میکنیم، با  سرانجام در نظر بگیرید که گناه درونی چگونه به شادیمان حمله میکند. وقتی طبق  
ي روح، محبّت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و  القدس همگام نیستیم. «لیکن ثمره روح 

است،» (غالطیان   پرهیزکاري  و  (رومیان  ).  22:  5تواضع  بکُشند  را  گناه  باید  رو مسیحیان  این  ؛  14  -12:  8از 
  در این باره میگوید: گناهتان را بکُشید، پیش از آنکه گناه شادیتان را بکُشد. جان اوون). 10  -5: 3کولسیان  

شادي مسیح در جهانی که به سبب بار سنگین گناه ناله سر داده است، جریان دارد. «به وساطت او دخول نیز  
از  ). 2: 5اییم.» (رومیان  نمي ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جالل خدا فخر می وسیله ایم به یافته 

مان را در مسیح پی میگیریم، زیرا اوست که ندایمان میزند: «این را به شما گفتم تا  این رو تا روز بزرگ شادي 
 ). 11: 15خوشی من در شما باشد و شادي شما کامل گردد.» (یوحنا 
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شبان ارشد کلیساي بپتیست    ي مسیحی در دانشگاه الهیات بپتیست جنوبی و دکتر مایک پلمن استادیار موعظه 
 سیدارکریک در لوئیزویل کنتاکی است. 

 

 منتشر شده است.   تاكتیبل این مقاله در مجله 
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