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ﻣوﻋظﮫ  27ﻣﺎرس  ،2022دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ،7-3 :1ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
اﻋﺿﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻋزﯾز،

ﻣﺎ از ﺧدا  ،ﭘدرﻣﺎن وﺧداوﻧد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓﯾض و ﺻﻠﺢ آرزو ﻣﯽ ﮐﻧﯾم!
اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭘوﻟس در ﻧﺎﻣﮫ دوم ﺧود ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﻗرﻧﺗس ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد وﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ھﻣﮫ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎ ﮐﮫ آن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ،ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد.
 - Lätareﺷﺎد ﺑﺎﺷﯾد...اﯾن ﻋﻧوان ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ اﺳت.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم اﻣروز ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷم!؟
ﻣن ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺎدی ﺧود را از دﺳت داده ام .و ﺻﻠﺢ وﺟود ﻧدارد ،ﻧﮫ در ﺟﺎی ﮐوﭼﮏ و ﻧﮫ در ﺟﮭﺎن ﺑزرگ ﻣﺎ.
ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ھﻣﺎن اﺣﺳﺎس را دارﻧد ﮐﮫ ﻣن دارم -
ﺟﮭﺎن اﻓﺳرده اﺳت ،ﺑﺳﯾﺎری اﺳﺗﻌﻔﺎ داده اﻧد و ﻧﺎاﻣﯾد ھﺳﺗﻧد.
ﭼﻧدی ﭘﯾش از ﮐﺗﺎب اﺷﻌﯾﺎ ﺻﺣﺑت از ﺗﺳﻠﯽ دادن ﺑود:
ﺳﭘس ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾد:

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻓرزﻧدش دﻟداری ﻣﯽ دھد ،ﺗو را دﻟداری ﻣﯽ دھم.
ﻋﮑﺳﯽ زﯾﺑﺎ از ﻋﺷق ﺧدا.
ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﻏﻣﮕﯾن وﮔرﯾﺎن ﻣﺳﺗﺎﺻل را ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎدری ﺧوب در آﻏوش ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن واﻣﻧﯾت را ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﺳﻠﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺗﺳﻠﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯽ ﻣﻌﻧﯽ دھد؟
ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾد:
ﮔوش ھﺎﯾت را ﺳﻔت ﻧﮕﮫ دار ،دوﺑﺎره ھﻣﮫ ﭼﯽ ﺧوب ﻣﯽ ﺷود...
ﺗﺳﻠﯽ  ،ﺗﺷوﯾق اﺳت ﯾﺎ ﭼﯾز دﯾﮕری اﺳت؟
آﯾﺎ ﺷﺎدی از دﻟداری وﺗﺳﻠﯽ ﻣﯽ آﯾد؟
ﭘوﻟس در اﺑﺗدای ﮐﺗﺎب دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن ﮐﻣﺗر از ده ﺑﺎر ازﺗﺳﻠﯽ وﺗﺳﻠﯽ دادن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﺻﻠﯽ
"ﺗﺷوﯾق" و "ﺗﺷوﯾق ﮐردن" آﻣده اﺳت.

ﺳﺗﺎﯾش ﺧدای ﭘدر ﺧداوﻧد ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ!
او ﭘدری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ رﺣم ﻣﯽ ﮐﻧد وﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او دﻟﮕرﻣﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم.
او ﻣﺎ را در ﺗﻣﺎم ﻧﯾﺎزھﺎﯾﻣﺎن ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭘدرﻋﯾﺳﯽ اﺳت.
ﺧدای اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ ﻗوم ﺧود را ﺗﺳﻠﯽ ﻣﯽ دھد ِ
واو ﭘدر ھﻣﮫ ﻣﺎﺳت .ﻣﺎ در او آراﻣش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﮐﻠﻣﮫ اﯾﻧﺟﺎ در ﯾوﻧﺎﻧﯽ  parakaleinاﺳت.
ﻣن واﻗﻌﺎ ً دوﺳت دارم ﺑداﻧم واﻗﻌﺎ ً ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد!
ﻣﻧظور از آن در آن زﻣﺎن ،در زﻣﺎن ھﺎی ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﺳت؟
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ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗرﺟﻣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ -ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﻓﺎﺻﻠﮫ -اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻧﯾﮫ :اﺣﺿﺎر ،ﺗﻣﺎس ﺑرای ﮐﻣﮏ ،درﺧواﺳت...
و ﻧﯾز :دﻟداری دادن ،ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ،ﺗﺷوﯾق ﮐردن.
اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار اﺳت.
ﺑرای دادن آراﻣش ،ﺑرای ﺗﺷوﯾق ...ﮐﻠﻣﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣن را ﺷﮑﺳت دھﻧد.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺑرای ﺗﺳﻠﯽ دادن ﻧﯾﺎز دارﯾم؟
ﺑر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻏﻠﺑﮫ ﮐن-
ﻓﻘط ﻧزدﯾﮏ ﺑودن ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑﺎﻋث آراﻣش ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻋﮭد ﻋﺗﯾق ﺑﺎ اﯾوب روﺷن ﻣﯽ ﺷود.
اﯾوب ھﻣﮫ ﭼﯾزش را از دﺳت داد  -داراﯾﯽ ھﺎﯾش ،ﻓرزﻧداﻧش ،ﺳﻼﻣﺗﯽ اش.
دوﺳﺗﺎﻧش از ﺑدﺑﺧﺗﯽ او ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد.
ﺳﭘس ﻧزد او ﻣﯽ آﯾﻧد ﺗﺎ او را دﻟداری دھﻧد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺿﺎﯾﻌﮫ وﺣﺷﺗﻧﺎک ،ﭼﻧﯾن رﻧﺞ ﺑزرﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑدھﻧد؟
وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد درد او ﭼﻘدر ﺑزرگ اﺳت ﺑﺎ او ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد وﺑﮫ او ﮐﻠﻣﮫ ای ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
ﻣدت طوﻻﻧﯽ  -ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس از ھﻔت روز ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد -در ﺳﮑوت ﺑﺎ اوﻧﺷﺳﺗن.
و ﺷﮑﺳﺗن ﺳﮑوت را ﺑﮫ اﯾوب واﮔذار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺳﯽ و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣن ﺧﯾﻠﯽ واﺿﺢ ﺑﮫ ﯾﺎد دارم:
ﯾﮏ دوﺳت ﺧوب ﻓرزﻧد ﺷش ﻣﺎھﮫ ﺧود را از دﺳت داد :ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧوزاد .ﺑﮫ ﺧواب رﻓت و دﯾﮕر ﺑﯾدار ﻧﺷد وﺧﯾﻠﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ .ﯾﮏ ﮐودک ﺑﮫ ظﺎھر ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟم اﻣﺎ ﻣرده
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم اﯾن ﻣﺎدر را آرام ﮐﻧم؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ او در ﻧﺎاﻣﯾدی ﮐﻣﮏ ﮐﻧم؟
رﻓﺗم وﺑﺎ او ﺳر ﻣﯾز ﻧﺷﺳﺗم .ﺑﮫ او ﮔوش داد
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎ او ﮔرﯾﮫ ﮐرده ام ،ﯾﺎدم ﻧﻣﯽ آﯾد.
ﻣن ﺧودم ﻣﺎت وﻣﺑﮭوت ﺑودم.
اﻣﺎ او ﺑﻌدا ً ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﮐﺎری ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم دادم .او اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐرد درک ﺷده اﺳت.
ﺟﻣﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد» :ﺧب ،ﺗو ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﭼﮫ دار ﺷوی «!...ﯾﺎ» :ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺗو دو ﻓرزﻧد داری «!...ﯾﺎ دﯾﮕر ﮐﻠﻣﺎت آرام آرام ،ﻧﺎآراﻣﯽ
او را ﺗﻣﺎم ﮐرده اﺳت

وﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻓراد دﯾﮕری را ﮐﮫ ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾم.
ﻣﺎ ﻧﯾز از ﺧدا ﺗﺷوﯾق ﺷده اﯾم.
ﻣﻧظور ﭘوﻟس ﭼﯾﺳت؟
ﺗﺷوﯾق؟ ﺟرات دادن ﺑﮫ دﯾﮕران؟
ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﮕوﯾﯾم ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗرﺟﻣﮫ ﻟوﺗر :راﺣﺗﯽ ،آﺳﺎﯾش؟
ﺷﺎﯾد ھر دو ﻣورد ﻧﯾﺎز ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد:
اول دﻟداری وﺑﻌد ﺗﺷوﯾق.
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ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت :اداﻣﮫ زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﺷروع دوﺑﺎره.
ﭼﻧﯾن ﺷوﮐﯽ ﮐﮫ اﯾن زن ﺟوان ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ زﻣﺎن دارد و در اﯾن ﻣدت اﻓرادی ﮐﮫ ﻓﻘط آﻧﺟﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﮔوش ﻣﯽ دھﻧد ،درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﺣﻣل درد ھﺳﺗﻧد.
ﺗﺎ وﻗﺗﯽ اﺷﮏ ﻣﯽ آﯾد ﺑﺎﯾد ﺗﺣﻣل ﮐرد.
ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ وﻗﺗﯽ ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﺷم وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺧوﺑﮫ ﺗﺳﮑﯾن ﻣﯽ دھد.
ﮔرﯾﮫ ﻓﺷﺎر را از روح ﺷﻣﺎ دور ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧوﻋﯽ رھﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷﯽ ھﺳت.
ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﺑزرگ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻗرون وﺳطﯽ ،ﺗوﻣﺎس آﮐوﯾﻧﺎس ،از ﻗﺑل اﯾن را ﻣﯽ داﻧﺳت .او ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
"از طرﯾق ﮔرﯾﮫ ،ﻏم از روح ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود".
و ﮔرﯾﮫ ﮐردن ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ھم اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد.
اﮔر ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ،ﺷﺧص ﻣورد ﻧظر را در آﻏوش ﺧود ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑﮫ اﻧدوه و درد ،اﺟﺎزه اﺷﮏ را ﺑده ،آﻧﮭﺎ را ﺟدی ﺑﮕﯾر -
اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم از دﺳت دادن و رﻧﺞ را ﺑﭘذﯾرﯾم.
ﻗﺑول رﻧﺞ وﭘذﯾرﻓﺗن آن -
ﭘوﻟس در ﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد:

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ وﻓور رﻧﺞ ﺧواھﯾم ﺑرد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد.
ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﮐن
ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﻻن در ﻓﺻل درد.
ﺑﮫ ﺑﺎغ ﺟﺗﺳﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐن.
ﻋﯾﺳﯽ ﺗرﺳﯾده وﻋﻣﯾﻘﺎ ً اﻧدوھﮕﯾن اﺳت.
او ﺧﯾﻠﯽ آرزو ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دوﺳﺗﺎﻧش ﺑﺎ او اﺣﺳﺎس ھﻣدردی ﮐﻧن ،ﺑﺎ او ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧن ،ﺑﺎ او دﻋﺎ ﮐﻧن اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺧﺳﺗﮫ
ھﺳﺗﻧد.
آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز او را ﺧﯾﻠﯽ ﮐم درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻋﯾﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧد.
ﺑﺎ ﺗرﺳش ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺳﯾر ﺟﻠو ﻣﯾرود:
ﺗﻣﺳﺧر ،درد ،ﻣرگ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ اﻣﺎ اوﻓﻘط ﺑﮫ ﭘدر دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳوال ﻣن اﯾن ھﺳت آﯾﺎ ﺧدا ﻧﺑﺎﯾد دﺧﺎﻟت ﮐﻧد و ھﻣﮫ ﭼﯾز را درﺳت ﮐﻧد!
ﭼﻧد ﺑﺎر از ﺧدا اﯾﻧطور اﻟﺗﻣﺎس ﮐردم.
آﯾﺎ ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دﺧﺎﻟت ﮐﻧد؟
ﺗﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﮭﺗر ﺷدن ﺑرﮔرداﻧﯾم؟
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ھﯾﭻ راھﯽ ﺑرای ﻋﺑور از ﺳﺧﺗﯽ وﺟود ﻧدارد.
ﻋﯾﺳﯽ راه ﺳﺧﺗﯽ را طﯽ ﮐرد.
اﻣﺎ او ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ آن را راه ﺑرود ﭼون ﺧدا او را ﺷﻧﯾد.
ﺧدا او را ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺧواھد ﮔذاﺷت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ را ﺑﮕوﯾد:
"اﻣﺎ آﻧطور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ آﻧطور ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم".
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ﺗﺳﻠﯽ دادن ﯾﮏ از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ دارد -
ﮔوش دادن ،درک ﮐردن ،ھﻣراھﯽ ﮐردن ،ﺣﻣﺎﯾت ﮐردن.
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﺷوﯾق ﺗﺑدﯾل ﺷود.
در زﺑﺎن ﻋﺑری ،آﺳﺎﯾش ﻋﺑﺎرت اﺳت از »آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرد اﺟﺎزه ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن ﻣﯽ دھد«.
ﻣﯽ ﺗوان آن را ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ ﺗﺻور ﮐرد :اﻧدوه ،رﻧﺞ ،درد ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎری ﺳﻧﮕﯾن روی ﺳﯾﻧﮫ اﺳت وﻧﻔﺳت را ﻣﯽ ﮔﯾرد و ھﻣﯾﻧطور ﻣﺎﻧﻊ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﺷوﯾق وﺷﺟﺎﻋت ﺑرای زﻧدﮔﯽ -
اﯾﻧﮭﺎ در زﻧدﮔﯽ اﺟﺎزه ﺗﺣرک ﻣﯽ دھد.
ﺑﮕذار ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯽ ﺑﺎرت ﺳﺑﮏ ﺗر ﻣﯽ ﺷود واز درد ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوی و ﺑر رﻧﺞ ﻏﻠﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ
و زﻧدﮔﯽ دوﺑﺎره ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود.

اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ﺗﺷوﯾق ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ وﻓور ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﭘوﻟس در راﺑطﮫ ﻋﻣﯾق ﺧود ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺗﺳﻠﯽ ودﻟﮕرﻣﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
دﻗﯾﻘﺎ ً در رﻧﺞ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ او را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑرای داﺷﺗن آراﻣش ﯾﮏ ﭘﯾش ﻧﯾﺎزی ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد:
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھرﮔز رﻧﺞ ودرد را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑرده اﺳت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺳﻠﯽ ﺑدھد.
ﻣن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧم آن ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ھدﯾﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ام ،ﺑﺎز ﺑدھم.
ﭘوﻟس ﻣﯽ ﺧواھد ﻣردم ﻗرﻧﺗس را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧد -
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ دﯾدن ﻧﯾﺎزھﺎ وﻣﺷﮑﻼت او ،ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺑﮫ ﭘوﻟوس دﻟﮕرﻣﯽ و ﺗﺳﻠﯽ داده ﺷده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘوﻟس ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾم ،اﺟﺎزه دھﯾد ﺷﻣﺎ ﺗﺷوﯾق ﺷوﯾد ﺗﺎ ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺗﺷوﯾق ﺷوﯾم ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺷﮭﺎﻣﺗﯽ ﺗﺎزه ﺧواھد داد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺻﺑر وﺣوﺻﻠﮫ رﻧﺞ ھﺎی ﯾﮕدﯾﮕر را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﯾد.
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗﯾم.
زﯾرا ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دﻗﯾﻘﺎً رﻧﺞ را ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد و در ﺗﺷوﯾق ھﺎی ھم ﺷرﯾﮏ ﺷوﯾد.
"درد ﻣﺷﺗرک ﻧﯾﻣﯽ از درد اﺳت" -
اﯾن ﺿرب اﻟﻣﺛل ﺑﮫ ذھﻧم ﻣﯽ رﺳد وﻣﯽ ﺧواھم اداﻣﮫ دھم" :آﺳﺎﯾش ﻣﺷﺗرک دو ﭼﻧدان اﺳت :راﺣﺗﯽ وﺗﺷوﯾق!"
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘوﻟوس رﺳول در ﻧﯾﺎز ورﻧﺞ ﺑﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻗرﻧﺗس ﺷرﯾﮏ اﺳت ،او ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣردم ﺗﺳﻠﯽ دھد.
او ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد وﻣﯽ ﻓﮭﻣد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧدا را ﺷﮑرﮔزاراﻧﮫ وﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ ﺳﺗﺎﯾش ﮐﻧد.
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اﮐﻧون ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻗرﻧﺗﯾﺎن را در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧم:

ﺧدای ﭘدر ﺧداوﻧد ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺟﻼل ﺑﺎد!
زﯾرا او ﭘدری ﻣﮭرﺑﺎن وﺧداﯾﯽ اﺳت،
ﮐﮫ ﺑﮫ ھر طرﯾق ﻣﻣﮑن دﻟداری ﻣﯽ دھد وﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﺗﻣﺎم ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎ ،او ﺑﺎ آراﻣش وﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾد ،وﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم دﯾﮕران را ﮐﮫ ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾم:
ﻣﺎ آراﻣش ودﻟﮕرﻣﯽ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ از ﺧدا ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎ در درﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم
ﺑﺎ ﺷرﯾﮏ ﺷدن در ﻣﺻﺎﺋب ﻣﺳﯾﺢ ،ﻣﺎ ﻧﯾز از طرﯾق ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺳﻠﯽ و ﺗﺷوﯾق را ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎص ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﭘس وﻗﺗﯽ ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ را ﭘﺷت ﺳر ﻣﯽ ﮔذارﯾم ،اﯾن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد
ﺗﺎ ﻗدرت دﻟﮕرم ﮐﻧﻧده وﻧﺟﺎت دھﻧده ﺧداوﻧد را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾد.
و وﻗﺗﯽ دﻟداری و ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﺷوﯾم،
آﯾﺎ اﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ھم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻟداری وﺗﺷوﯾق اﺳت؟ اﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗواری ھﻣﺎن رﻧﺞ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم،
ﺗﺣﻣل ﮐﻧﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ ﺳرﺷﺎر از اﻣﯾد واطﻣﯾﻧﺎن ھﺳﺗﯾم،وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،زﯾرا ﻣﯽ داﻧﯾم:
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻧﯾﺎزھﺎ ﺷرﯾﮏ ھﺳﺗﯾد ،در ﺗﺳﻠﯽ و ﺗﺷوﯾق ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷرﯾﮏ ﺑﺎﺷﯾد.
آﻣﯾن

