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 ساله در سلولِ زنداني 69، يك پيرمرد مسيحيِ 1972 سال پيش، روز اول ژوئنِ سال 35تقريباً 
او بيست سال كُنجِ آن زندان بسر برده بود و از آنجا كه قوم و . انفرادي در چين در تنهايي مرد

ر آنان، او صرفاً يكي ديگر از از نظ. خويشي نداشت، مسئولين زندان بيدرنگ جسدش را سوزاندند
اين . شد اهميتِ چين بود كه بزودي سلولش توسط كسي ديگر پر مي زندانيانِ سياسيِ ناشناخته و بي

خورده بود، اما از نگاه كليسا يكي از بزرگترين قديسينِ جهان  زنداني از نظر دنيا فردي شكست
 . رفت مسيحيت به شمار مي

او اگرچه از لحاظ جسماني فرزندي از خود باقي نگذاشت، اما هنگامي . ودمن ني ب اسم اين زنداني، واچ
 هزار نفر مسيحيِ چيني محسوب 150 الي 70 به زندان افكنده شد پدر روحانيِ 1952كه در سال 

 كليساي خانگي مستقل در نقاط مختلف اين كشور پهناور خدا را 500شد كه در بيش از  مي
من ني چه تعداد نوه و نتيجة روحاني از خود  داند كه واچ درستي نمي بهامروزه هيچ كس . پرستيدند مي

 ميليون مسيحي در چين 70 تا 40زند كه بين   تخمين ميBBCبه يادگار نهاده، اما شبكه خبريِ 
  .وجود دارند

. رود شمار مي مقدس در قرن بيستم به ترين معلمين كتاب اين زندانيِ مسيحيِ گمنام، يكي از برجسته
ها بدون آنكه  كردند و او گاه تا ساعت داد زيادي از مردم در جلسات عبادتيِ او شركت ميتع

 فهم  كرد و تعاليم مسيحي را به زباني ساده و قابل يادداشتي مقابل خود داشته باشد، موعظه مي
 شاگردان او برخي از موعظات و تعاليمش را گردآوري كرده، در قالب عناويني چون. داد توضيح مي

 منتشر نمودند كه همگي "آزاديِ روح" و "زندگي متعادلِ مسيحي"، "نشستن، راه رفتن، ايستادن"
ها، از جمله فارسي، ترجمه  حال به بسياري از زبان ترين كتب مسيحي دنياست و تابه جزو پرفروش

د، و از اين دانستن من ني را سوزاندند احتماالً اين موضوع را نمي زندانباناني كه جسد واچ. شده است
 كتاب مسيحي نيز 11 كتاب ديگر هم نوشته و 114خبر بودند كه او عالوه بر كتب فوق،  موضوع نيز بي

  . از زبان انگليسي به چيني ترجمه كرده است

هايش براي تحويل گرفتنِ خاكسترِ جسد او به زنداني رفت كه  ها بعد، هنگامي كه يكي از نوه سال
آن محبوس بود، مقامات زندان تكه كاغذي به او دادند كه آن را زير بالشِ من ني ساليان دراز در  واچ
عيسي «: بر روي كاغذ با دستاني لرزان و با حروف درشت نوشته شده بود. من ني پيدا كرده بودند واچ

اين است بزرگترين حقيقتِ . مسيح پسر خداست كه در راه گنهكاران مرد و بعد از سه روز زنده شد
  ».من ني واچ. شوم خاطر ايمان خود به مسيح كشته مي بهمن . عالَم
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  تسليمِ كامل

در ) Swatow( در يكي از شهرهاي چين به اسم سواتو 1903من ني در چهارم نوامبر سال  واچ
 بود، اما پس از آنكه تصميم "ني سو تسو"اش در بدو تولد  نام اصلي. اي مسيحي متولد شد خانواده

نيِ "معناي   به"ني تو شِنگ"دمت به مسيح كند، نام خود را به گرفت زندگي خود را وقف خ
من ني يكي از  پدربزرگ واچ. تغيير داد) Watchman Nee ("من ني واچ" يا در انگليسي "بان ديده

بااينحال مهمترين تأثير در . اولين مبشران چيني بود و بويژه در فن موعظه تبحري خاص داشت
من ني زن نابغه و مقتدري بود كه در ابتدا در عرصة  مادر واچ. رش بودزندگي روحاني او از جانب ماد

 به مسيح ايمان آورد، زندگي و استعدادهاي 1919سياست فعاليت داشت، اما پس از آنكه در سال 
  . خود را يكسره وقف بشارت پيام انجيل كرد

اش بپذيرد، و  داوندِ زندگيعنوان خ من ني از همان اوانِ نوجواني تصميم گرفت عيسي مسيح را به واچ
او از همان . طور كامل به مسيح سپرد ، در سن هفده سالگي قلب خود را به1920بنابراين در سال 

كرد و در نتيجة همين  هايش نيز دعا مي روزهاي اولِ توبه، با شور و حرارت براي نجات همكالسي
  . مسيح سپردنددعاها، از هفتاد همكالسيِ او جز يك نفر همگي قلب خود را به

اما . گفتند آينده درخشاني در انتظار اوست اش مي من ني كودك بسيار باهوشي بود و همه معلمين واچ
توانست به دانشگاه راه يابد و در زندگي حرفة پردرآمدي داشته باشد، تصميم  راحتي مي او با اينكه به

من ني در پيِ اين تصميم  واچ. شودگرفت عمر خود را يكسره وقف خدمت خدا كند و واعظِ كالمِ خدا 
يكباره در نظرم پوچ و  هاي بلندپروازانة من پس از ايمان به مسيح به تمام نقشه«: چنين نوشت

كرد و به موعظه و تأسيس كليسا  من ني به مناطق مختلف چين سفر مي واچ» .ارزش جلوه كرد بي
 كه مسيح بر روي صليب جهت آمرزش رفت، بر ضرورتِ ايمان به كاري او به هر جا مي. پرداخت مي

مقدس نرفت، اما  من ني با اينكه هيچگاه به آموزشگاه كتاب واچ. ورزيد گناهان ما انجام داد تأكيد مي
خواند و در كتابخانه  آثار روحاني كالسيك و مخصوصاً كتب راجع به تاريخ كليسا را با ولع خاصي مي

  . اشتاش بيش از سه هزار جلد كتاب روحاني د شخصي

هاي بشارتي خود ساخت و نهضتِ موسوم به   شهر شانگهاي را مقرّ فعاليت1928من ني در سال  واچ
هاي مختلف تأكيد   را در اين شهر آغاز كرد كه بر تأسيس كليساهاي خانگي در محله"گله كوچك"

 1930 در دهه شدة چيني به آمريكا و اروپا نيز رسيد و او طولي نكشيد كه آوازة اين واعظ وقف. داشت
بااينحال تعاليم او در خارج از چين جنجالِ . سفرهاي متعددي به كليساهاي اين كشورها انجام داد

اش از رفتار آن  واسطة بيزاري مقدس و نيز به من ني بر اساس مطالعة تعاليم كتاب واچ. فراوان آفريد
گرايي در كليسا را  فرقهدسته از مبشران خارجي كه در پيِ تحميل فرهنگ غرب بودند، هرگونه 

من ني، تنها  از نظر واچ. ورزيد كرد و در عوض بر اتحاِد تمامي كليساها تأكيد مي شدت محكوم مي به



هاي خود همواره  او در تمام نوشته. شان بود دليل موجه براي جدايي كليساها، موقعيتِ جغرافيايي
  .جود داشته باشدتأكيد داشت كه در هر منطقه بايد تنها يك كليساي محلي و

اش ازدواج كرد و در سال   در كمال حيرتِ ناظران با معشوقة دوران كودكي1934من ني در سال  واچ
بااينحال هدفِ او هيچگاه كسب ثروت . اتفاق برادرش به حرفة داروسازي روي آورد  نيز به1942

كرد و به بسياري  ين ميشخصي نبود، بلكه از اين راه مخارج مؤسسه بشارتي خود در شانگهاي را تأم
  .نمود از ديگر مؤسسات مسيحي نيز سخاوتمندانه كمك مي

من ني  مقامات كمونيست واچ. ناگاه برگشت  ورق به1942ها در سال  و اما با روي كار آمدن كمونيست
هاي مسيحي به پانزده سال زندان محكوم   به جرم فعاليت1956 دستگير و در سال 1952را در سال 

، حكم "اصالح نشد"اصطالح  ما از آنجا كه در زندان ايمان مسيحي خود را انكار نكرد و بها. كردند
  .محكوميتش به حبس ابد افزايش يافت

هاي گرانبهايي آموخت كه در اينجا به سه مورد اشاره  توان درس من ني مي از زندگي و خدمات واچ
  :خواهيم كرد

از زندگي روحاني خود دريافت كه خدا با فرزندانش سخن من ني از همان آغ  واچ:من ني ايمانِ واچ - 1
 سال بيشتر نداشت به بيماري 21، در حاليكه 1924او در سال . شود به او اتكا كرد گويد و مي مي
من ني با شنيدن اين خبر تصميم  واچ. الريه مبتال شد و پزشكان به او گفتند بزودي خواهد مرد ذات

او پس از اتمام . "شخص روحاني"نام  رصت داشت، كتابي بنويسد بهگرفت در مدت كوتاهي كه هنوز ف
: گويد اما احساس كرد خدا با او سخن مي. »حال بگذار خادمت در آرامش نزد تو آيد«: اين كتاب گفت

، و جملة »به ايمان خواهي ايستاد«: جمله دوم» .عادل به ايمان خواهد زيست«: جملة اول اين بود
. من ني تصميم گرفت دقيقاً مطابق اين عبارات عمل كند واچ» .خواهيم رفتبه ايمان راه «: سوم

دانست گروهي از ايمانداران برايش مشغول دعا  طرف مكاني كه مي بنابراين از بستر برخاست و به
من ني يكشنبة همان هفته به مدت سه  واچ. آسا شفا يافته بود طرزي معجزه او به. هستند براه افتاد

از نظر او، زندگي مسيحي عبارت بود از توكلِ روزانه به خدا و داشتنِ ! ساعت در كليسا موعظه كرد
اعتماد بودنِ خداست كه باعث شد بتواند با چنان  همين ايمانِ او به قابل . اي زنده و ملموس از او تجربه

  . بايستد و آن همه زحمات را با شادي تاب آوردشهامتي تا پايان عمر براي خداوند

من ني در مورد كليسا هرچند در آن زمان جنجال بسيار   نگرش واچ:ديدگاه او درمورد كليسا - 2
من ني ساختارِ كليسايي به  واچ. آفريد، اما بويژه براي مسيحيان ايراني داراي كاربردهاي عملي است

شد برخي از افراد صرفاً  و باعث مي(دادن پول به مردم مبتني بود گرايي و  شيوة غربيان را كه بر فرقه
در عوض، بر اين اصل تأكيد . دانست كلي مردود مي به) براي دريافت كمك از كليسا، مسيحي شوند

داشت كه ايماندارانِ هر منطقه بايد اوالً خودكفا، ثانياً خودمختار يا خودگردان، و ثالثاً خودجوش 



: من ني به اين صورت بود الگوي تأسيس كليسا از نظر واچ. سترش پيدا كنندباشند و خودشان گ
سپس بتدريج . شوند مي نخست مسيحيانِ هر منطقه در منزل يكي از ايمانداران براي پرستش جمع 

يافت، بايد از بين خود كساني را  كه تعدادشان از طريق بشارت دادن به ديگر افرادِ محل افزايش 
توانند  پذير نبود، مي اگر جمع شدن در منازل ايمانداران امكان. يا شيخ انتخاب كنندعنوان رهبر  به

 خواهند بود و "رسوالن"برخي از اعضاي اين گروه خانگي، . عنوان كليسا اجاره كنند مكاني را به
 وقت به بشارت پيام انجيل و تأسيس كليسا در مناطقي كه  طور تمام شان اين است كه به مأموريت

اي ايجاد گرديد متشكل از كليساهاي  بدين ترتيب شبكه. چ كليسايي در آن وجود ندارد، بپردازندهي
خوبي توانست  داد و به  را تشكيل مي"گله كوچك"اي كه شالودة نهضت موسوم به   شبكه- خانگي 

اين نوع ساختار كليسايي در بسياري از . در برابر فشارهاي كمونيسم دوام آورد و گسترش يابد
خوبي عمل كرده  اند، به كشورهاي ديگري نيز كه در آنها مسيحيان از سوي مقامات تحت جفا بوده

  .است

من ني مصداق عينيِ اين حقيقت است كه زندگي مسيحي هيچگاه   واچ:تحمل رنج و زحمت - 3
 او .وقفه در رنج بود اش كمابيش بي اين مرد خدا در سراسر زندگي. اي نيست دغدغه زندگي راحت و بي

برد، و از   رنج مي- هاي قلبي  از جمله اختالالت گوارشي و ناراحتي-هاي مختلف  از يك سو از بيماري
در اوايل ايمان . ديد خاطر ايمان خود به مسيح بارها از لحاظ احساسي و عاطفي ضربه  سوي ديگر به

هنگامي كه .  دل بِكَنداي نداشت  كه به مسيح عالقه"چارِتي چانگ"نام  ناگزير شد از معشوقة خود به
پذير گرديد، خالة چانگ كه زني دنيوي بود  شان امكان چانگ سرانجام به مسيح ايمان آورد و ازدواج

ها  شدت به خشم آمد و در روزنامه اش با يك واعظ ازدواج كرده است به ديد خواهرزاده از اينكه مي
از ديگر موارد .  و فردي غيراخالقي استگيرد من ني را متهم ساخت به اينكه از خارجيان پول مي واچ
  .دار شوند من ني و همسرش اين بود كه هيچگاه نتوانستند بچه انگيز در زندگي شخصي واچ غم

مخالفت او با . گرفت اش نيز هر از گاه مورد اهانت قرار مي من ني از سوي همكاران مسيحي واچ
هنگامي نيز . آن فعاليت داشت بركنار شودگرايي سبب شد در اوائل خدمت، از كليسايي كه در  فرقه

اي كه خود در شانگهاي    حرفه داروسازي را آغاز كرد، رهبران نهضت كليساي خانگي1941كه در سال 
گذاري كرده بود او را متهم كردند به اينكه دنيوي شده است، و از او خواستند از امور كليسايي  پايه
  .من ني از درِ آشتي درآمدند  با واچ1947آنان تنها در سال . گيري كند كناره

ها متحمل شد،  من ني از جانب كمونيست و اما تمامي اين زحمات در مقايسه با رنج و عذابي كه واچ
شان در كليسا اتهامات گوناگوني به وي نسبت دادند و  مقامات كمونيست و نيز جاسوسان. هيچ است

آنان او را متهم كردند به اينكه جوانان را به فساد . ندها خواند ها و مزدورِ اجنبي او را جاسوس ژاپني
مقامات كمونيست حتي تا بدانجا پيش . كند، و روابط نامشروع دارد كشاند، از پيروانش اخّاذي مي مي



هايي شركت كنند كه در آنها  رفتند كه تمام اعضاي كليساهاي خانگيِ او را واداشتند در كالس
  !شد اده مي تعليم د"من ني جناياتِ واچ"

اش عبارت بود از هشت  برد و برنامه روزانه من ني در اين مدت در سلولي انفرادي بسر مي خود واچ
ساعت كار اجباري، هشت ساعت شستشوي مغزي، و هشت ساعت تنهايي در سلولي تاريك و 

  .تنها كسي كه اجازه داشت در اين مدت به مالقاتش بيايد، همسرش چانگ بود. نمناك

آوري اعانه و پرداخت مبلغي به مقامات  من ني در غرب كوشيدند با جمع  ايام دوستان واچبه مرور
چنين معامالتي پيشتر نيز در مورد زندانيان سياسي . چين، موجبات آزادي او را از زندان فراهم سازند

 متحمل او رنج و زحماتي را كه در زندان. من ني زير بار نرفت چين صورت گرفته بود، اما خود واچ
عالوه، چنين زحماتي با تعليم  به. عنوان آنچه اراده خدا براي زندگي اوست پذيرفته بود شد به مي

اساسي او در اين مورد كه مسيحيان بايد نفس خود را انكار كنند و شكسته شوند تا از اين طريق 
  . كرده را تجربه نمايند، همخواني داشت حياتِ مسيحِ قيام

يكي از بهترين . خوبي آموخته بود ندگي خود با خدا درسِ اطاعت كردن را بهمن ني در مدت ز واچ
برد و  كنگ بسر مي  در هنگ1950من ني در سال  هاي اين اطاعت را هنگامي شاهديم كه واچ نمونه
بسياري از دوستانش كوشيدند او را از بازگشت . دانست بازگشتش به چين خطرناك خواهد بود مي

دانست فرار از رنج و زحمت با طريقِ صليب سازگار نيست، خطاب به  و كه ميمنصرف كنند، اما ا
سوزي شده است، آيا شتابان به منزل  اش دچار آتش اگر مادري متوجه شود كه خانه«: دوستانش گفت

دانم كه  دانم كه بازگشت من به چين كاري پرمخاطره است، اين را نيز مي گردد؟ اگرچه مي باز نمي
توانم در اين شرايط آنها را تنها  چطور مي. ادران و خواهرانم داخل كشور هستندبسياري از بر

توانست در  من ني مي واچ. به همين جهت به چين بازگشت و دو سال بعد روانة زندان شد» بگذارم؟
اي داشته باشد و به فرستادنِ كتب روحاني و نوارِ موعظات خود به داخل  غرب زندگي راحت و آسوده

بازگشت . رفت بايست خودش مي مي. دانست كه راهِ صليب غير از اين است كتفا كند، اما او ميكشور ا
ها ديوانگيِ  ها كمر به سركوبيِ مسيحيان بسته بودند از نظر خيلي او به چين در شرايطي كه كمونيست

ا اين رسولِ من ني از خارج از كشور به تشويق مسيحيان بپردازد؟ ام آيا بهتر نبود كه واچ. محض بود
چيني در پاسخ به اين نوع طرز تفكر كه اراده خدا براي مسيحيان اين است كه در اين دنيا در ناز و 

مسيحيت عبارت است از اينكه با يك دست شخم بزنيم و با «: نويسد نعمت زيست كنند، چنين مي
  ».مان را پاك كنيم هاي دست ديگر اشك

زني و  اي زيادي را از چهره پاك كند، اما او هيچگاه از شخمه من ني براستي نيز ناچار شد اشك واچ
نتيجه آن شد كه حصادي در اين كشور به ثمر نشست كه . كاشتن بذر ايمان در كشور خود بازنايستاد

من ني در آن سلول نمناك سي و پنج سال بيشتر  از زمان درگذشت واچ. انگيز است براستي شگفت



گذاري   نظير آنچه او پايه ها نفر چيني از طريق شبكة كليساهاي خانگي گذرد، اما امروزه ميليون نمي
عمل آورد،  اگر خدا قادر است در چينِ كمونيست چنين حصادي به. اند كرد به مسيح ايمان آورده

  .دهاي خود را در اين سرزمين بياب من ني  اگر واچ- گمان در ايران نيز خواهد توانست چنين كند  بي

  تيمور شاهيني
  


