تجربه مسيحي
هاميلتون اسميت
رساله به فيليپيان نوشته ای در مورد تجربه مسيحي مي باشد .در این رساله تجربه ایماندار از زندگي
مسيحي با قدرت روح القدس ،به طرز بسيار موثری ارائه شده است .گر چه ،این رساله توسط پولس
رسول نگاشته شده است،اما او از رسالت خود حرفي به ميان نمي آورد ،و در مقابل اهالي فيليپي خود
را ،رسول مورد خطاب قرار نمي دهد،بلكه غالم عيسي مسيح مي خواند.او از عطایا و قدرتهای كه فقط
به رسوالن تعلق دارد صحبتي نمي كند،اما از تجاربي مي گوید كه ممكن است برای هر مسيحي پيش
آیند.بنابراین ،وقتي كه این رساله را مي خوانيم ،همه ما مي توانيم بگویيم"،این سرگذشتي است كه
ممكن است برای من نيز پيش آید اگر من هم زندگي مسيحي را با قدرت روح القدس به انجام
رسانم".
تجربه هایي كه برای ما در زندگي مهيا شده اند ،بطور كلي از شرایط محيطي مستقل مي باشند .اگر چه
شماری ناراحت كننده و شماری نيز خوش حال كننده هستند .زمانيكه پولس رسول این رساله را مي
نوشت شرایطي غم انگيز و دلگير كننده ای داشت .او خود ،چهار سال متوالي را در زندان سپری كرده
بود .و مي دانست كه در كانون مسيحيت آن روز ،كساني بودند كه خدمت به مسيح را به عهده گرفته
بودند ،و مسيح را موعظه مي كردند ،و ممكن بود حس حسادت و رقابت به رنج و پریشاني آنان مي
افزود (فيليپيان .) 11- 11: 1از طرفي نيز ،خارج از دایره مسيحيت مخالفتهایي مطرح شده بودند كه حتي
مي توانستند به قيمت از دست رفتن جانش ختم شوند (فيليپيان .)1::1:وضعيت حرفه او ،چنين بود و در
همين شرایط مسيحيت را چنين توصيف مي نماید" :هر كس فقط به مسائل خود مي اندیشد ،به فكر
خدمت به مسيح نيست"(فيليپيان .) 11: 1و عملكرد بسياری از آنان چنين بود ،كه به جای شهادت دادن
به مسيح و كار او" ،به دشمنان صليب مسيح" تبدیل شده بودند.
شرایط آن زمان بدین گونه بود كه :پولس در زندان بسر مي برد،درون هسته مسيحت پر از كينه و
دشمني بود .نزاع و مشاجره در همه جا گسترده شده بود،هر كس در پي منافع خویش بوده و بسياری
نيز قدمهایي در دشمني با صليب بر داشته بودند .بيرون از این كانون هم مخالفتها و افراد شروری قرار
داشتند.با تمام این احوال،در اوج تمام این مشكالت پولس رسول را مي بينيم كه از تجربه های شيرین و
متبارك مسيحي لذت مي برد.

پولس شادی عميق و هميشگي در خداوند و نسبت به ایمانداران مسيحي دارد(.فيليپيان 3- 1: 3و فيليپيان
.) 11- 4: 4
اعتماد او به خداوند تزلزل ناپذیر است .او به مسيح افتخار مي كند و بر نفس خود اعتماد ندارد
(فيليپيان 1: 1و 3: 3و .) 13: 4
او در آرامشي به سر مي برد كه به دور از فهم آدمي است(فيليپيان.) 7-: 4
محبت او در ایمانداران جاری شده و او نيز محبت آنان را در دل مي پروراند (فيليپيان :: 1و 1: 4و17: 1
).
هيچ شكي در اميد او به بازگشت عيسي مسيح وجود ندارد(فيليپيان.) 11: 3
ایمان او به خداوند در هر شرایطي كه قرار گيرد سست نمي گردد(فيليپيان.) 13- 11: 4
سرّ این زندگي متبارك در دل شرایط بحراني چه مي تواند باشد؟ جواب در یك كلمه است ،مسيح
.تمام تجربه ای كه در این رساله برای ما گفته مي شود شامل نتایج زیستن فرد ایماندار در عيسي مسيح
است .پولس رسول بطور واضح مي بيند كه مسيح در حضور خدای پدر ،ایمانداران را شفاعت مي
نماید .و ایمانداران برای مدتي در این جهان نهاده شده اند ،كه مسيح را جالل دهند .او مالحضه مي
نماید كه در پيشگاه خداوند ،مسيح عدالت ما است و در پایان سفر نيز پاداش ما محسوب مي شود.
پولس هميشه و در هر قدمي كه بر مي دارد ،مسيح را پيش رو دارد .برای او فقط مسيح مطرح است،
"چه در مرگ و چه در زندگي" .او با داشتن مسيح در زندگيش از شادی و تجربه مبارك خویش
سخن مي گوید .و برای اینكه ما نيز از این تجربه لذت ببریم مسيح را پيش روی ما اینگونه عرضه مي
نماید:
مسيح زندگي ما(،فيليپيان.) 11-11: 1
مسيح الگوی ما(فيليپيان.) 1 :1
جالل مسيح هدف ما (فيليپيان.) 14 -13 :3
مسيح اميد ما(فيليپيان.) 11 -11: 3
مسيح قدرت ما (فيليپيان.) 13: 4
 -1مسيح زندگي ما(فيليپيان.) 01- 02: 1
پولس به راستي ایمان داشت"،مرا زیستن مسيح است" .در زندگي او ،مسيح همه چيز بود .اگر او زنده
بود بوسيله مسيح و برای مسيح بود.اگر مرگ سرنوشت او بود ،او برای مسيح مي مرد .نيروهای شریر و
مخالف در مقابل چنين فرد مسيحي هيچ قدرتي ندارند .هيچ روزنه ایي برای حمله شيطان وجود ندارد،

و مرگ هراسي نخواهد آورد .كينه توزی و حسادت برادران ایماندار ،او را تكان نمي داد ،و اعمال
آنانيكه دنبال منافع دنيوی بودند فقط مي توانست اشكهای او را جاری سازد .خودخواهي و نفس او از
بين رفته بود ،اهانتها و تنها گذاشتن او هيچ تلخ كامي و كينه ای برایش باقي نمي گذاشت؛ هرگز در
مورد پيشامدها و تالش های منفي عليه او ،شكایتي نمي كرد .هدف او دفاع كردن از خود و یا ارتقاء
مقام نبود ،و نمي خواست كسي را بي اعتبار و یا رسوا نماید اما،درهروضعيتي ،چه در مرگ و چه در
زندگي،

هدف او جالل مسيح بود.

-0مسيح الگو و طرز فكر ما(فيليپيان.) 5- 3: 0
در فصل دوم این رساله،نگاه به مسيح،نگرشي به جالل و عظمت او نمي باشد بلكه نگاه به كسي است
كه به پای صليب مي رود؛و مشاهده مي كنيم كه این طرز فكر فروتنانه او را قدم به قدم تا پای صليب
همراهي مي نماید .با این وجود مسيح،با تمام فروتني و فيض خویش در مسيری پر جالل تا صليب قدم
بر مي دارد،تا برای ما به عنوان الگوی كاملي باشد تا در زندگي فيض و فروتني را به ارمغان آوریم.
جسمي كه ما در آن قرار داریم بزرگي و شكوه بيهوده ایي دارد؛هر گونه كوششي جهت باال بردن خود
موجب تحقير دیگران مي شود .پس در اینجا مي خوانيم" كه در بين شاگردان نزاع در گرفته
بود"،چون هركدام از آنان مي خواست بزرگترین باشد(لوقا .) 14: 11از آن به بعد  ،هميشه ،ریشه
جنگ و جدال ميان مردان خدا به این دليل بوده كه همواره یكي خواسته بزرگترین باشد .اما ،پولس
رسول مي گوید" ،اجازه ندهيد هيچ چيزی با جنگ و جدال در بين شما اتفاق بيافتد؛ بلكه با روحيه ایي
افتاده هر كس دیگری را ارج نهد" .شاید فكر كنيم این كار در مواقعي مشكل به نظر آید زیرا اغلب ما
بطالت و پوچي و غرور دیگران را خيلي زود مي بينيم ،و یا تفاوت در عملكرد افراد را مشاهده مي
كنيم ،اما اگر به مسيح نزدیك باشيم ،در مقام مقایسه خيلي بهتر قدم بر مي داریم ،در حضور او به
پوچي و حقير بودن خود ،خيلي زودتر از پوچي برادرمان پي مي ببریم .و بدون مشاهده ایرادات و
ضعف ها ،خصوصيات مشابه مسيح را در دیگران مي بينيم .بعد از آن دیگر تقدیر و ارج نهادن به
دیگران برای ما مشكل نخواهد بود.
پولس رسول ،از ما مي خواهد كه هم فكر باشيم(آیه) 1؛ هم فكری به این معني كه افتاده و فروتن
گردیم(آیه) 3؛ افتاده دلي و فروتني در مسيح به حد كمال نشان داده شده است(آیه  .) 1فكر مسيح
داشتن ،ما را از خود خواهي جسم نجات خواهد داد ،و ما را به جایي هدایت خواهد كرد كه خود را از
همه كمتر قدر نهيم.

هنگاميكه مي خواهيم فيض مسيح را فروتنانه ارائه دهيم به طرز فكر او نياز خواهيم داشت .شاید تصور
كنيم كه باید روشي حقيرانه را نشان دهيم ،و از كلماتي استفاده نمایيم كه افتادگي ما را نمایان
كنند؛اما ،اگر قرار باشد فيض مسيح در ما دیده شود باید افتادگي و فروتني او در ما وجود داشته باشد.
بنابراین پولس رسول چشمان ما را به سمت مسيح بر مي گرداند .شاید ایماندارن خالص و وفادار بتوانند
ما را بوسيله زندگي خود ،خدمت خود ،و استطاعت خود ،كمك نمایند اما فقط مسيح مي تواند الگوی
كامل برای گام بر داشتن یك مسيحي باشد.
مسيح در تمام طول مسير كامل خویش ،همواره مخالف واقعي آنچه مربوط به جسم مي شود ،بود .او
هيچ وقت در پي ارضای نفس خود نرفت .جسمي كه ما در آن قرار داریم هميشه دنبال جاه و مقام برای
خویش است ،حتي اگر در امور دنيوی هم نباشد ،در محيط مذهبي تمایل به خود نمایي دارد .مسيح
خویشتن را به شكل یك غالم ساخت؛ اما جسم ما مایل است كه خدمت كرده شود .او خود را فروتن
نمود ،اما نفس ما ميل دارد به باال كشيده شود .او مطيع خواست دیگران بود ،در حاليكه هر انساني دنبال
خواست قلبي خود است.
در مسيح ما محبت كامل را مشاهده مي نمایيم كه خود را هيچ شمرده تا به دیگران خدمت كند .محبت
واقعي مي خواهد تا كاری برای كسي انجام دهد ،اما نَفس مایل است كه برایش خدمت كرده شود.
نفس انسان فكر مي كند هر موقع كساني در انتظار انجام اموری برای او هستند به مقام باالیي ترفيع یافته
است در حالي كه اگر در با روح مسيح قدم بر داریم ،عظمت خواهي باطل وجود نخواهد داشت ،و
فيض همراه با فروتني مسيح نشان داده خواهد شد.

 -3جالل مسيح هدف ما (فيليپيان.) 11- 13: 3
اگر فصل دوم این كتاب ،مسيح را در فروتني برای ما عرضه مي دارد ،و الگویي جهت حركت ما نشان
مي دهد ،فصل سوم مسيح را در جالل نمایان مي كند و او را چون هدفي نشان مي دهد كه ما باید به
سمت او رهسپار باشيم .خداوند مسيح را در جالل پيش روی ما بعنوان اميد كامل برای جانهای ما قرار
داده است ،و به ما مي گوید كه خوانده شده ایيم تا در آسمان با او و شبيه او باشيم .با این چشم انداز
روشن كه برای ما مهيا شده است ،قادر خواهيم بود امور گذشته پشت سر خودمان را فراموش نموده ،و
از درد و رنجهای كنوني ارتقاع یافته ،و به تعلقاتي كه جلو روی ما نهاده شده دسترسي پيدا نمایيم.

در نور تابناك جالل جاویدان كه در پيش روی ما قرار داده شده ،چيزهای زمان حاضر ارزش خود را
از دست داده اند ،و رنجها و غمها تنها برای چند لحظه دیده مي شوند .در مقایسه با شكوه و عظمتي كه
برای ایمانداران تدارك دیده شده ،پولس رسول امور جسماني را بي ارزش ،و حتي فضله خوانده
است .او بي اعتبار بودن آنها را درك كرده ،و نه تنها آنها را پشت سر نهاده ،بلكه فراموش نيز كرده
است .او چنين مي گوید" ،آنچه در عقب است فراموش كرده و به سوی آنچه در پيش است،خویشتن
را كشيده(".آیه.) 13.

مسيح پولس رسول را به این منظور در دستان خود قرار داده بود كه او را هم در این جهان و هم در
جالل شریك خود گرداند .پولس مي گوید"،یك چيز مورد نظر من است و آن بودن با مسيح در
جالل است—جایزه ایي كه انتظار مرا در پایان سفرم مي كشد".
چه امر مباركي است كه همه ایمانداران چه پير و چه جوان باید آنرا بدانند .كه اگر ما هنوز در جالل
مسيح شریك نشده ایم ،مسيح با ما شراكت یافته است ،و او كه كار نيكو را در ما آغاز نموده است تا
آخر نيز آنرا ادامه خواهد داد .مهم نيست كه راه ناهموار باشد ،سختيها ،غمها و رنجها تا چه اندازه
عميق باشند ،دشمن تا چه حدی قدرت داشته باشد ،مسيح ما را ترك نخواهد كرد .او قادر است"تمام
امور را مطيع خود گرداند"،بنابر این او در پایان ما را مانند خود و همراه خود در جالل خواهد داشت.
و چنين است كه ما فرزند تو شدیم ای پدر،
آیا این همان فيضي است كه بخاطر كار او ،ما را فرو گرفت
ای پدر پرجالل،فكر تو باالتر از هر فكری ،در شكوه و عظمت خود قرار دارد
همه چيز را به شباهت متبارك خود بساز.
-1مسيح اميد ما (فيليپيان.) 01- 02: 3
پولس رسول به آسمان مي نگرد و مسيح را در جالل مي بيند ،و مي داند كه ایمانداران نيز به شباهت
فرزند خدا در شكوه و عظمت در خواهند آمد .شاید ممكن باشد مثل مسيح قدم بر داشت ،حتي تا
حدی نيز مانند او رفتار نمایيم .اما برای به شباهت در آمدن كامل باید تا آمدن جالل صبر نمایيم .ما
هنوز در این بدنهای فاني ،قابل ابتال به امراض ،و نيازمند ،و آسيب پذیر از هر خطر ،و مرگ به سر مي
بریم.
حال چگونه مي توانيم از این بدنهای آسيب پذیر نجات پيدا كنيم؟ به مسيح در آسمان مي نگریم و مي
دانيم كه مانند او خواهيم شد :روش زندگي ما ،احساسات و دلبستگيهای ما ،همه مربوط به آسمان

است .و ما برای تبدیل این بدنها هم به آسمان چشم دوخته ایيم .و از آنجا كه ،پولس رسول مي
نویسد"،ما به انتظار خداوند عيسي مسيح مي مانيم،كه به عنوان نجات دهنده،بدنهای حقير ما را مانند
بدن جالل یافته خود تبدیل نماید".
یكبار او بعنوان نجات دهنده آمد كه ما را از گناهانمان برهاند ،این كار را او با مرگ خویش بر روی
صليب به انجام رسانيد .بار دوم او مي آید كه ما را از این بدنهای حقير و آسيب پذیر آزاد نماید.
تنها یك چيز الزم است كه این تغيير عظيم را بوجود آورد و آن نيز آمدن مسيح است .مسيح اميد ما
است ،و آمدن او كه ما با اميدواری منتظر آن هستيم در جالل به وقوع خواهد پيوست .در یك چشم به
هم زدن ما به شباهت مسيح در خواهيم آمد.
-5مسيح قدرت ما(فيليپيان.) 13- 10 :1
زماني كه به گذشته نگاه مي كنيم و فيض مسيح را در زندگي فروتنانه او مشاهده مي نمایم باعث
بركت مي شود .اما باشكوه است كه به باال نگریسته و مسيح را در جالل ببينيم .اما باید همچون هدفي
شكوهمند او را در مقابل جانهای خود مالحظه نمایيم .بسيار خجسته خواهد بود كه نگاهي رو به جلو
داشته باشيم ،تا مسيح را ببينيم كه آمده است تا ما را به شباهت خود در آورد .ولي با توجه به زندگي
پيرامون خویش گاهي شرایطي پيش مي آید كه بر مشكالت پيروز مي شویم و یا بر عكس واقعه ای
رخ مي دهد كه ناموفق و ناراضي مي شویم .چطور مي توانيم با وجود همه این رویدادهای ناراحت
كننده و شادی آور به راه خود ادامه دهيم؟
در جواب به این سؤال ،پولس رسول از تجربه خود به ما سخن مي گوید .او خوب مي دانست كه
زندگي فردی كه در فقر بسر مي برد چگونه است و یا كسي كه كاميابي و موفقيت را تجربه مي كند
چه احساسي دارد .او هم سير بود و هم گرسنه؛ از فراواني لذت برده بود و از تنگدستي زجر كشيده
بود .ولي در تمام آن شرایط پشتيباني و امداد را از مسيح دریافت كرده بود .برای همين نوشت "،قدرت
هر چيزی را دارم در مسيح كه مرا تقویت مي بخشد".
آن زمان كه ضعيف و بيمار بود خداوند به او گفت"،فيض من ترا كافي است ،قوت من در ضعف
كامل مي گردد(".دوم قرنتيان) 9: 11بنابراین پولس یاد گرفته بود در هر شرایطي خوشحال و مسرور
باشد.

مسيح قدرت او بود .اما او این حقيقت محض را به شكلي اتفاقي نپذیرفته بود ،بلكه این حقيقت را از
طریق تجربه كسب كرده بود .و بوسيله نيروی عظيم مسيح او باالتر و واالتر از هر رویدادی ،چه خوب
و یا بد قرار گرفته بود.
شاید بتوانيم بگویيم كه مسيح این كار را برای همه ایمانداران انجام مي دهد ،و این حقيقتي عمومي
است .اما پولس مي گوید:او این كار را برای من كرده است ،و من تجربه كرده ام كه" قدرت هر چيز
را دارم در مسيح كه مرا تقویت مي بخشد".
بدین ترتيب ،با بودن مسيح در وجودش و به عنوان الگو  ،هدف  ،اميد و قدرت همه زندگيش،زندگي
یك مسيحي با قدرت روح القدس را تجربه نمود .و جالب آنكه ،بر همه این رویدادهای غم انگيز و
تلخ بي شماری كه حادث شد ،غالب آمد.
مي توان دید كه مسيح هميشه حاضر است و در كنار ما باقي مي ماند ،و او همان است و تغيير نمي یابد
(عبرانيان  .) 11 – 11: 1در این روزهای آخر و در ميان این تاریكي ،برای اینكه ساده ترین ایماندار نيز
بتواند از زندگي لذت ببرد؛ باید زندگي مسيحي را تجربه نماید .و آن یعني شادی و لذت در مسيح
خداوند ،اعتماد به او ،آرامش و سالمتي در اوج سختيها ،محبت نسبت به همه مقدسين و ایمانداران ،
اميد و انتظار برای آمدن مسيح ،و ایماني كه ما را قادر مي سازد در شرایط سخت به مسيح تكيه كرده تا
ما را باالتر از تمام سختيها و دشواری ها یاری دهد.

