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   پیشگفتار

  

ًاز این رو کامال طبیعی است . ِی نسبت به مسیح رنجبرشاگردی یعنی وفادار«
   ».که مسیحیان انتظار رنج و زحمت را داشته باشند

   ُدیتریش بونهفر

  

ارتباط میان رنج و زحمت، شهادت، و شاگردی تنها به مرور ایام، پس از قریب به پانزده 
ای را نخست به قصد تهیه موعظه  چنین بررسی. سال مطالعه و بررسی، بر من آشکار شد

در سال اول دانشکده وقتی نج و زحمتی بود که علتش نیز دوران امتحان و ر. آغاز کردم
من در اطاعت از دعوت خدا، به اتفاق .  شدمروبروبا آن خواندم،  درس میالهیات 
اما ناگاه . کرده بودمآماده خدمت برای تازگی تشکیل داده بودم، خود را ه ای که ب خانواده
تأمین حتی کوچکترین بایست برای   که براستی میقرار گرفتیمدر چنان تنگنایی همگی 

دانستیم  می. رفتیم  میو با ایمان پیشکردیم  نیازهای روزمره خود، یکسره به خدا توکل می
ِ خیلی دیگر از مردم مانند برویم، اما ١که خدا ما را خوانده است تا برای تحصیل به مانیتوبا

کاری و تحمل ایثار و فدابه معنای اطاعت از مسیح اغلب روزگار خود، متوجه نبودیم که 
در .  درس را آموختیم اینسرانجام به فیض خدااما در خالل آن سال، . رنج و زحمت است

ِ واعظ مهمان در کلیساهای مختلف جنوب مانیتوبابه عنوانِمدت آن یک سال، اغلب  ِ 
های  از طریق نوشتهنیز دادم که خدا از طریق کالمش، و  کردم و شهادت می صحبت می
ِساتیدی چون دکتر اد  و اندرزهای ا۳چارلز اولریش  و۲س و ادیت شافر فرانسیکسانی چون

 رنج و  زمینههای مهمی در چه درسدادند،   که در آن دانشکده الهیات درس می۴ِنوفلد
تر شد که در  ِدرک من از مبحث رنج و زحمت زمانی عمیق. زحمت به ما یاد داده است

همچنین در . پرداختم خدا ِناپذیر بودن حساسقیق پیرامون آموزه اسال سوم دانشکده، به تح
ِدوران شاهد وفاداری برادر و زن این ند و با وجود داشتبرادرم بودم که پسری معلول   ِ

دوستان ایوب امروزه نیز (شان  اصطالح خیراندیش به "ِدوستان"ی ها زبان ها و زخم تهمت
 چندی . و به او توکل داشتند، کماکان ایمان خود را به خدا حفظ کرده بودند!)حضور دارند

ِ تیم شبانی کلیسایی در ِبعد، به عضویت درآمدم و این افتخار را پیدا کردم که ِجنوب مانیتوبا ِ
اینگونه بود که . آنچه را در خالل مطالعاتم آموخته بودم، با اعضای کلیسا در میان نهم
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  در سایه صلیب ۱۲

ه این حقایق چگونه به دریافتم قوم خدا تا چه حد تشنه شنیدن چنین حقایقی است، و اینک
ِپر شدن خالء فکری، احساسی و روحانی که در زندگی ایمانداران وجود دا ِ  و آنان تنها تا ردُ

مورد رنج و  همچنان که این ایمانداران در. کند ، کمک میندای از وجود آن آگاه اندازه
ل ِهای مختلف یک پاز کردند، چنان بود که گویی تکه زحمت شناخت بهتری پیدا می

   .شد زده میکنار شان  ای از برابر چشمان د و پردهمآ شان کنار هم می بتدریج برای

که هدفش یاری رساندن به  ١ِ کانادایی سازمان ندای شهداِدفتردر ، ۱۹۹۷در سال 
یکی های من  مسئولیتجمله از . کار شدم مشغول ِمسیحیان جفادیده در سراسر دنیا است،

 .باشمِسخنگوی اصلی این سازمان های مختلف،  فرانسدر کلیساها و کناین بود که 
ِاین افتخار را نیز یافتم که با مسیحیان جفادیده در بسیاری از ِ، در این سمت عالوه هب

ِدیر ارتباطات  مبه عنوانهمچنانکه در خالل انجام وظائفم  .کشورهای دنیا مالقات کنم ِ
م، متوجه شدم که رنج و زحمت دارای ردکمطالعه تر  کالم خدا را عمیق سازمان ندای شهدا

 پی نبرده یا بدرستی هااست که پیشتر هرگز در مطالعات خود به آنتری   بس گستردهِابعاد
ِی که از من خواسته شد با رهبران مسیحی تحت جفا در کشور هنگام. درک نکرده بودم ِ

ثر مطالبی که در مورد جفا صحبت کنم، دریافتم که اک  درمقدس کتابکلمبیا راجع به تعلیم 
 گذشته راجع به این موضوع آموخته بودم اگرچه نادرست نبود، اما کامل نیز نبود و یها سال

، عهدجدیددر شد که بویژه  هر روز بیش از پیش بر من محرز می. نواقص فراوان داشت
درد و رنجی که نتیجه زندگی در ِدر مفهوم یعنی (مسئله رنج و زحمت در مفهوم کلی 

چنین رنج و زحمتی در عهدجدید . نیست أکیدچندان مورد ت) کرده است  سقوطدنیایی 
مورد رنج و زحمت  ی عهدجدید که درها بلکه اکثر قسمت. ه استشد بدیهی فرض 

اما با مطالعه  .خاطر نیکویی و عدالت است هپردازد که ب  به درد و رنجی میکند، صحبت می
این واقعیت وشته شده بود، متوجه شدم که مورد جفا ن بسیاری از کتب کالسیکی که در

تا حدی گمانم این امر   البته به.مورد تأکید قرار نگرفته است ها در هیچ یک از این کتابمهم 
اما به نظر . ای از جفا به این مفهوم ندارند زیرا مسیحیان در غرب چندان تجربهطبیعی است، 
ِمن هم و غم  ِلو به نیت خیرو(ًصرفا این است که واعظین امروزی ّ ِ ی را مقدس کتابمتون ) ّ
ِ گاه سد راه مطالعه درست راکِ اعمال کنند، و این مرهبر مسائل روز و شود  می مقدس کتابِ

کریستر . کنیمن را بدرستی درک مقدس کتابِ مقصود اصلی نویسندگان اولیه گردد باعث می
  : گوید  محقق برجسته لوتری در این باره می۲ِتندلش
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 ۱۳ پیشگفتار

 مقدس کتابِشود نتوانیم به مطالعه جدی   چیزی که باعث میبزرگترین
بپردازیم این است که بکوشیم تمام مطالب آن را به زور به روزگار خود 

ِدر پی شناخت  باید آنقدر صبر و ایمان داشته باشیم که .سازیم" مربوط" ِ
 لطمه مقدس کتابدر غیر اینصورت، مطالعه . ِمعنای اصلی متن برآییم

های غلط و  گیری ِد و ممکن است ما را به انواع و اقسام نتیجهخواهد دی
  .تفاسیر اشتباه سوق دهد

  

ای پیاده کرد  توان به آسانی بر جامعه مورد جفا را نمی  درمقدس کتاباز آنجا که مطالب 
شود که چنین متونی را  خود ندیده، این گرایش در واعظین ایجاد میه که چندان جفایی ب

به درد و رنج جسمی، روانی، یا روحی مربوط شرایطی ربط دهند که در واقع به اشتباه به 
بدین . شود ِمورد خود متن نیز اعمال می ِآنگاه این کاربرد اشتباه، در .استدر مفهوم کلی 

و وقتی کاربرد، ! کند متن چگونه باید تفسیر شود ترتیب، این کاربرد است که تعیین می
 در غرب مقدس کتابشود که دانشجویان   کند، نتیجه این میِچگونگی تفسیر متن را تعیین

 راجع به رنج و زحمت مقدس کتاباغلب حتی به فکرشان نیز خطور نکند که آنچه در 
خاطر عدالت و  هی اشاره داشته باشد که بنوشته شده، ممکن است به رنج و زحمت

   . است گناهی که نتیجهرنج و زحمتًصرفا ، و نه نیکوکاری است

در این زمینه، ِبر ادبیات منتشر شده ی و مقدس کتابِ مطالعات الهیاتی و طه غرب برسل
ی بین مقدس کتابمورد رابطه  ِاین غفلت یا سوءتفاهم ناخواسته درکه گردیده تنها باعث 

به این نکته وقتی پی بردم که با رهبران کلیسا . تر شود و گسترش یابد جفا و شاگردی، عمیق
ِان نیز همچون همتایان غربی خوداین رهبر. جفا مالقات کردمدر کشورهای تحت   اغلب ِ

آنان پاسخ . اطالع بودند مورد مبحث جفا بی  درمقدس کتاببار از تعلیم  طرزی تأسف  هب
ِجستند، و حال آنکه من نیز با توجه به زمینه الهیاتی و آموزشی  االتی را در من میؤچنین س

خوشبختانه، مطالعاتی که پیشتر راجع به موضوع رنج . بودمغربی خود، از ارائه پاسخ عاجز 
   .بودم، کمک کرد که الاقل بدانم کار را باید از کجا آغاز نمود عمل آورده هو زحمت ب

  مبرمی کهکتابی که در دست دارید، حاصل تالش من است جهت پاسخگویی به نیاز
خصوص جفا و  ستی در برامقدس کتابآنچه  مورد درتر  برای رسیدن به درکی روشن

 این کتاب در وهله نخست برای رهبران کلیسا در .، وجود دارددهد تعلیم می شاگردی
کشورهایی نوشته شده که در آنها از آزادی مذهب خبری نیست، به این امید که به آنان 

و . مؤثرتر حقایق کالم خدا را با اعضای کلیساهای خود در میان نهندای   گونه هکمک کند ب
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  در سایه صلیب ۱۴

 نیز برخوردارند آزادی مذهب ِ ساکن جوامعی که ازِا روی سخن کتاب با ایماندارانام
شود و   دارند برطرفمقدس کتابمورد متون  هست، تا از این طریق سوءتفاهماتی که در

 من با این .دنگرد ریایاند، از لحاظ شبانی   مفهوم کلی مواجهدرچنانچه با رنج و زحمت 
 متوجه شدم که به ۲۰۰۲دیک آشنا هستم، زیرا خودم در سال نوع رنج و زحمت نیز از نز

بررسی به من کمک کرده  این. ناپذیر مبتال هستم ِبیماری سرطان خون از نوع مزمن و عالج
تر درک کنم، و دریابم که همان خدایی که از  ی بسیار عمیقبه طرزاست که فیض خدا را 
برند توجه و التفات  ر تنگی و نیاز بسر میکه دنیز کند، به فرزندانش  جفادیدگان حمایت می

اما در عین حال نباید از . به اعتقاد من، این نوع کاربرد بسیار بجا و درست است. دارد
توسط ) بویژه عهدجدید (مقدس کتاب. د غافل شمقدس کتابمقصود اصلی و اولیه متون 

 را نادیده چارچوب این اگر. ِایماندارانی جفادیده خطاب به ایمانداران تحت جفا نوشته شد
انحراف دچار های خود  در زندگی مقدس کتابِمطالعه و پیاده کردن نحوه بگیریم، در 

 این کتاب حاوی .برای عیسی مسیح نخواهیم بودنیز خواهیم شد و پیروان خوبی 
ای متعددی نیز هست که امیدوارم بر درک خوانندگان از  ِ و مقاالت حاشیهها یادداشت

ای جزو متن اصلی کتاب نیستند، آنها را  ِاز آنجا که این مقاالت حاشیه. فزایدمبحث جفا بی
   .توان نادیده گرفت یا در آخر مطالعه کرد می

ِاگر بررسی حاضر باعث گسترش ملکوت خدا شود و به خادمین خدا در اجرای 
 ای از این در بررسی. سند و سپاسگزار خواهم شدهای او کمک کند، بینهایت خر نقشه

خواننده ممکن است  ها مطرح خواهد شد که گیری دست، طبیعی است که برخی نتیجه
ًالزم به ذکر است که نظرات مطرح شده در این کتاب لزوما . خود را از آن مستثنی بداند

ِکننده دیدگاه الهیاتی رسمی سازمان ندای شهدا نمی منعکس ای  ندای شهدا مؤسسه. باشد ِ
ه خاصی وابسته نیست، و از این رو هرگونه اظهارنظری در این است بشارتی که به هیچ فرق

ِای خاص است، منحصرا دیدگاه نویسنده این سطور است ِکتاب که نمایانگر تأکید بر آموزه ً.   

یر مد ١در پایان جا دارد از هیئت مدیره سازمان نهدای شهدا در کانادا، و کالس برابل
ً موقتا از انجام وظائف خود ۲۰۰۳دند در پاییز سال به من اجازه داِاجرایی این سازمان، که 

ِ استاد دین و فلسفه در دانشگاه وسلیبه عنوانترخیص شوم تا  ِ واقع در در  ۲ُاکالهاما ِ
زیرا در آنجا بود که . ِبارتلویل اوکالهاما خدمت کنم، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم

، وقت کافی به انجام بررسی ِتوانستم ضمن آماده کردن مطلب جهت تدریس این مبحث
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 ۱۵ پیشگفتار

 ١ِهمچنین مراتب سپاس و قدردانی خود را از دکتر گراهام واکر. حاضر اختصاص دهم

ِمعاون رئیس دانشگاه وسلی ِ ُاکالهاما که از من جهت تدریس در این دانشگاه دعوت  ِ
 و ۲برابلِ آقایان نلی .دارم اعالم می آوردند و مرا به انجام این تحقیق تشویق نمودند، عمل به

مند  رات باارزش خویش بهره اکثر مطالب این کتاب را خواندند و مرا از نظ۳تام وایت
ِ عضو گروه ۴خانم لین کوپلندزحمات  جا دارد از همچنین. آنها نیز سپاسگزارم از .ساختند

گویند  می. قدردانی کنم که ویراستاری این کتاب را برعهده گرفتند، صمیمانه ۵"ِجنسس"
. به سخنش گوش دهدنویسنده ِبهترین دوست نویسنده است، مشروط بر آنکه ویراستار 

ِاز دانشکده الهیات دانشگاه علوم دینی کلمبو در . خدمات خانم لین گواه این واقعیت است

 از ۲۰۰۳سریالنکا و نیز از تک تک کارکنان این دانشکده سپاسگزارم که در تابستان سال 
خاطر این دو دعوت نبود، بعید  هاگر ب. ث تدریس کنممورد این مبح من دعوت کردند در

مراتب همچنین . توانستم فرصت کافی برای انجام این بررسی پیدا کنم دانم هیچگاه می می
ِاز دانشجویانم در دانشگاه وسلیقدردانی خود را  ِو دانشکده الهیات دانشگاه علوم  ُاکالهاما ِ

شور و اشتیاق در این برنامه تحقیقی شرکت این عزیزان با . دارم اعالم میدینی کلمبو 
دانستند چه چیز  نام برای این درس به هیچ وجه نمی کردند، هرچند مطمئنم به هنگام ثبت

دعای من این است که خدا از بین این دانشجویان، مبشرانی برانگیزد . در انتظارشان است
و .  جهانیان اعالم کنندِمحور انجیل را به ِکه صلیب خود را بر دوش گرفته، پیام صلیب

فرزندانم یوئیل، ربکا و دیوید تشکر کنم که حمایت و  و ۶ِسرانجام باید از همسرم دنیتا
شان بسیار بیشتر از آنچه خود آگاهند باعث تشویق و ادامه فعالیت من بوده  دریغ  بی محبت

د معمول از کند که بسیار بیشتر از ح خدمت من در زمینه کلیسای جفادیده ایجاب می. است
   !اجرشان در آسمان عظیم باد. اند ِ ملکوت خدا ایثار فراوان کردهخاطر بهآنان . آنان دور باشم
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   فصل اول

   ِجفا از نگاه عهدعتیق

  

  )ِپنج کتاب تورات(یی از افسار خمسه ها درس : در آغاز

ِمابقی د که پرداز ِ به معرفی مفاهیم بنیادینی میکتاب پیدایش. ستها ِپیدایش کتاب آغاز
مورد مبحث جفا و شاگردی نیز   دراین مطلب. استآن در تکمیل  مقدس کتابمکاشفه 

  درمقدس کتاب، مبنایی است برای دیدگاه ِبویژه چند فصل نخست پیدایش. صادق است
   .خصوص اهمیت حقوق بشر و آزادی مذهبی، و نیز علل جفا

   

   مقدس کتابحقوق بشر و آزادی مذهب در 

از  صا خیً و آزادی مذهب از دیدگاه مسیحیت عمدتا نه بر سلسله آیاتحقوق بشر
ه  بمقدس کتاب. مورد انسان مبتنی است  درمقدس کتابِ، بلکه بر نگرش کلی مقدس کتاب

این ). ۲۷ و ۲۶ :۱پیدایش (دارد که انسان به صورت خدا آفریده شده است  وضوح اعالم می
   .های بسیار مهمی است وق بشر دارای داللت دیدگاه مسیحیت راجع به حقخصوصدر امر 

  

   ِبشر و محافظ این حقوقحقوق   اعطاکنندهبه عنوان خدا -۱

 طبیعی در برابر خدا مسئول به طورانسان از آنجا که به صورت خدا آفریده شده است، 
خدا نیز به نوبه خود از انسان حمایت . است که از او اطاعت نماید و با او در ارتباط باشد

یی ها ِشخصیت خدا، سرچشمه تمام قوانین و ارزش. نماید ارتباط برقرار میکند و با او  می
ِشود انسان بتواند در مقام کسی که تصویر خدا را بر خود دارد، از آزادی  است که باعث می
   .آنکه گرفتار هرج و مرج و اغتشاش شود برخوردار باشد بی

نقطه آغاز، این . شود ی احکام الهی حاصل نمًای صرفا در نتیجه اطاعت از چنین آزادی
البته باید ." گوید و بنابراین باید اطاعت کنیم  چنین میمقدس کتاب" : نیست که بگوییم

ای   را جدی بگیریم، اما مکاشفه خدا در وهله نخست مکاشفهمقدس کتابمکاشفه خدا در 
- ِ شخصیت خداست،مقدس کتابِفرامین  ِپایه و اساس تمام احکام و. است از خودش
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  فصل اول ۱۸

کننده آن   کسانی که تصویر خدا را بر خود دارند، منعکسبه عنوانشخصیتی که ما باید  
   .کند  رفتار کنیم که او با ما رفتار میهمان طورخدا از ما انتظار دارد با دیگران . باشیم

سازد که خدا  ، بیدرنگ ما را متوجه این واقعیت میمقدس کتابنگاهی ولو گذرا به 
ِخواهد حقوق مدنی اقشار ضعیف و آسیب  می  مثال، به عنوان. ِپذیر جامعه رعایت شود ِ

ِشریعت موسی به لحاظ تأکیدش بر این اصل که با تمام شهروندان، صرفنظر از موقعیت  ِِ

روزگار  ِمنصفانه رفتار شود، از تمام دیگر قوانین مدنیبطور یکسان و به شان، باید  اجتماعی
برای انسانی که از گوشت و استخوان خلق شده است، در  ِق حیاتح. خود جلوتر بود

بینیم که  وضوح میه  بمقدس کتابهمچنین در .  بدیهی فرض شده استمقدس کتاب
کند که هیچگاه  اند ایجاب می عدالت خدا نسبت به کسانی که به صورت او آفریده شده

ِمایحتاج ضروری زندگی از کسی دریغ نشود، اموال مردم مور د دستبرد قرار نگیرد، و از ِ
ِجنین و به گروگان گرفتن افراد نیز به همین دلیل در  سقط . کسی سوءاستفاده جنسی نشود

   . منع شده استمقدس کتاب

 این واقعیت چارچوبمورد حقوق بشر را در  ِبنابراین تجلی دیدگاه مسیحی در
ِ محافظ حق و حقوق کند و هم ّهایی محول می شاهدیم که خدا هم به انسان مسئولیت

ابناء بشر جملگی از حق و حقوق مشخصی برخوردار هستند، و این از آن روست . اوست
مورد او اجرا  خواهد عدالت در کند، و می که خدا به انسان توجه دارد، از او محافظت می

گوییم خدا هم اعطاکننده حقوق بشر است و هم محافظ  به همین خاطر است که می. شود
   .این حقوق

  

   ِ حق احترام-۲

 علت بههرچند این تصویر ( موجودی که تصویر خدا را بر خود دارد به عنوانانسان 
احترامی به  بی. ِشایان احترام و دارای شأن و منزلت است) گناه مخدوش و کدر شده است

احترامی به خدایی است که آدمی  اند، در واقع بی یی که به شباهت خدا آفریده شدهها انسان
ی و مقدس کتابِاین واقعیت، پایه و اساس دیدگاه ). ۹ :۳یعقوب ( اوست ی ازصویرت

گوید، پایه و   می١ُ که پل مارشالهمان طور. دهد  حقوق بشر را تشکیل میدر موردمسیحی 
ِاساس حقوق بشر را نباید در شأن و منزلت ذاتی خود انسان، یا وجود ویژگی ِ ِ هایی چون  ِ
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 ۱۹ جفا از دیدگاه عهدعتیق

بلکه مبنای . جستسراغ ه شاید هویت انسان را تشکیل دهد، اراده، عقل، یا وجدان ک
   .ِ مخلوق خدا داردبه عنوانحقوق بشر، در وهله نخست مقامی است که انسان 

، و تگویند که انسان به شباهت خدا آفریده شده اس اما اسالم یا کمونیسم هیچ کدام نمی
ِ بر اساس آن برای انسان حق به همین جهت نیز هیچ مبنایی در اختیار ندارند که بخواهند

در مرام اسالم یا دین به همین خاطر است که چنین حقوقی در . ِآزادی مذهب قائل شوند
کمونیسم همواره پایمال شده است و پیروان این مکاتب در حفظ و رعایت این حقوق 

 و  حقوقسلسلهکمونیسم عبارت است از در مکتب اسالم یا دین آزادی در . اند ناکام مانده
ِشود، و نه چیزی که جزو ذات بشر است و  هایی خاص داده می ی که به افراد یا گروهامتیازات

ِحق مسلم اوست   از آن ها اما در مسیحیت، حق و حقوقی که انسان.  انسانبه عنوانِ
شود که آدمی را به  برخوردارند نه توسط نهادهای بشری، بلکه از سوی خدایی اعطا می

   .ِصورت خود آفرید

  

   ِ حق در اشتباه بودن-۳

غریبان را اذیت "خواهد  خوانیم که خداوند از قوم اسرائیل می  می۲۱ :۲۲در خروج 
ها  گوید کسانی که بت شود که خداوند می این دستور بالفاصله پس از آن داده می". مرسانند

ور، ضد و در نگاه اول ممکن است این دو دست. پرستند باید کشته شوند و خدایان غیر را می
ِاما آنچه مشخص است این است که قوم اسرائیل گرچه از پرستیدن .  آیندنظر بهِنقیض هم 

این امر . رساندند بایست به خود بیگانگان آزار می ِخدایان بیگانه منع شده بودند، اما نمی
ِتلویحا بدان معناست که بیگانگان ساکن در بین قوم اسرائیل، در انجام آداب و مناسک د ِ ِینی ً

ِشد که بیگانگان به مراسم  ای تنها زمانی محدود می چنین آزادی. خود آزاد بودند
بایست  میالبته قوم خدا ). ۲ :۲۰الویان (پرداختند  ِای چون قربانی اطفال می مشمئزکننده

ِخود را از مذاهب دروغین روزگار خود دور نگاه می ِ داشتند، اما در عین حال اجازه نداشتند  ِ
   .دانستند در اشتباهند، پایمال کنند وق کسانی را که میحق و حق

ِعنوان دفاع از آزادی مذهب در مسیحیت با  که مارشال در کتاب خود همان طور
سوی مرزهای خود به جهاد یا نبردی  هیچگاه از اسرائیل خواسته نشد در آن گوید، می

پرستی  ِکن ساختن بت یشه ردر موردتمام احکامی که . مقدس علیه اقوام بیگانه دست بزند
سایر اقوام در اجرای آداب و . پرستی در خود اسرائیل بود ًصادر شد، صرفا متوجه بت

وضوح اعالم شده بود که اعتقادات و آداب و ه ِمناسک دینی خود آزاد بودند، ولو آنکه ب
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  فصل اول ۲۰

داشته  خاطر  بهبااینحال این واقعیت را نیز باید .  و دروغین استپوچمراسم این اقوام، 
ِد و به حقیقت خدا ن باشها رفت باعث برکت جمیع امت باشیم که از اسرائیل انتظار می

   .دنشهادت ده

ِدهد عقاید مذهبی دروغین  اجازه میخدای آفریدگارشان که مسیحیان با الگو گرفتن از 
 که  قائلندی مختلفها ًموقتا بدون مجازات ادامه حیات یابد، این حق را برای افراد یا گروه

زور و اجبار در  : ِفرق بشارت و تبلیغ نیز در همین است. خواهند، در اشتباه بسر برند  میچنانچه
ِدین به معنای پایمال کردن حق خدادادی انسان در انتخاب عقیده است ِ ِ حتی اگر برخی رسم و . ِ

یرت ِآیند و با مکاشفه کلی و خاص خدا مغا  نظر  بهرسومات مذهبی نادرست و غیراخالقی 
  .داشته باشند، مادام که حق و حقوق دیگران را ضایع نکنند نباید آنها را سرکوب کرد

ِالبته این امر به معنای نادیده گرفتن اهمیت بشارت یا دفاعیات مسیحی نیست ِ ما . ِ
ِ کسانی که تصویر خدا را بر خود داریم، حامل پیغام خوش او نیز عنوان  بهایمانداران  ِ ِ

ای صحیح با آفریدگارشان سوق  ِداشتن رابطهسوی  آنیم که افراد را به ِهستیم، و در پی
کار را نه با زور و اجبار، بلکه به  کننده تصویر خدا هستیم، این اما از آنجا که منعکس. دهیم

ایم،  ِاز آنجا که به صورت خدا آفریده شده. دهیم  ِنرمی و از طریق ترغیب آنان انجام می
 به دیگران از طرقی استفاده کنیم که اگر بخواهند در عقاید خود دعوت داریم در بشارت

   .ِباقی بمانند، حق آنان مبنی بر در اشتباه بودن پایمال نشود

ِمعموال کشورهایی که در طول تاریخ تحت نفوذ نگرش مسیحی بسیار قوی  ِ و بویژه (ً
  مذهب را قائلاند، برای شهروندان خود بیشترین آزادی قرار داشته) نگرشی پروتستان

ها در  جفای بیرحمانه آناباپتیست. هایی همیشه رعایت نشده است البته چنین آزادی .اند شده
دهد چگونه  انگیزی است که نشان می های غم دوران اصالحات دینی تنها یکی از نمونه

امروزه نیز . اند ِی آزادی مذهب، ناکام ماندهمقدس کتابِمسیحیان گاه در عمل به دیدگاه 
بینند،  نام آیین کاتولیک روم جفا می  هی التین بآمریکامسیحیان انجیلی در برخی از مناطق 

ِو در اتیوپی نیز به اسم مسیحیت ارتدوکس اتیوپی مورد آزار و اذیت قرار می ِ . گیرند ِ
تحوالت اخیر در اروپای غربی نیز باید مایه نگرانی عمیق مسیحیان باشد، زیرا کشورهایی 

ِاند که هدف از آنها، محدود کردن   اتریش، آلمان و فرانسه قوانینی وضع کردهچون بلژیک،

بسیاری . نوپا و غیرارتدوکس است) های"فرقه"یا (های اعتقادی  ِفعالیت و موجودیت نظام
 علت  بهی عقیدتی جدید دارند، و نیز ها  خصومتی که با این نظامعلت  بهاز این کشورها 

اند  هایی محسوب کرده های انجیلی را نیز جزو گروه  اغلب اقلیتعدم شناخت کافی از آنها،
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کننده درصدد محدود  ی نگرانبه طرز ها در اروپای شرقی نیز دولت. که براستی خطرناکند
ِساختن فعالیت و موجودیت گروه شود ممکن است  ای هستند که تصور می های مذهبی ِ

 حال آنکه چنین اقداماتی نه تنها با دیدگاه و. سلطه فرقه مذهبی حاکم را به مخاطره بیندازند
، بلکه در واقع ناقض چنین دیدگاهی سازگار نیست حقوق بشر در موردی مقدس کتاب
ِ مسیحیت نباید بر اساس اعمال ناقص پیروان آن، بلکه در مورد. است ِ  تعالیم، ِبر اساسِ

قضاوت ،  مکشوف شده استمقدس کتابِاعمال و شخصیت عیسی مسیح آنگونه که در 
   .کرد

  

   فردِه نبودنخودبسند -۴

 خدا آفریده شده است، موجودی خودبسنده نیست، زیرا صورت  بهانسان از آنجا که 
القدس مکشوف  گانه، یعنی پدر، پسر و روح  خدایی سهعنوان  به مقدس کتابخدا در 

ست که اند این ا ِداللت این حقیقت برای آدمیانی که به شباهت خدا خلق شده. شود می
ّروابط متقابل و مکمل، جزو انفکاک  که همان طوردرست  -  ِناپذیر ماهیت بشری است ُ

ِحقیقت مکشوف خدا  ِدر قالب ارتباط متقابل و مکمل بین ) او" ِشناسی هستی"یعنی (ِ ِ ّ ُ ِ ِ
تواند موجودی  به همین ترتیب، انسان نیز نمی. شود های تثلیث تعریف می شخصیت

هستی و موجودیت بدین معناست که ِبه شباهت خدا ِن انسان خلق شد. خودبسنده باشد
به همین جهت، هر نوع مفهومی از . یابد  رابطه با دیگران معنا میچارچوبانسان تنها در 

 موجودی که با دیگران در ارتباط است، عنوان  به انسان چارچوبحقوق بشر را نیز باید در 
ن خواست عمل کنیم، و به دیگران هیچ اعتنایی ما توانیم هر طور که دل ما نمی. بررسی کرد

حق و حقوق انسان تنها جنبه فردی ندارد، بلکه وقتی از حقوق بشر سخن . نداشته باشیم
   . روابطش با دیگرانچارچوبگوییم، منظور حقوق فرد است در  می

  

  برخورداری از روابط گروهی ِ حق-۵

توان  اند، نمی گانه خلق شده خدای سهِ به شباهت ها به همین ترتیب، از آنجا که انسان
ًبویژه مذهب، ذاتا دارای ماهیتی . ِآنها را از داشتن روابط گروهی با دیگران محروم کرد

ِجمعی و گروهی است، زیرا خواست خدا این است که آدمیان با یکدیگر، با دنیا، و نیز با 

). ۱۸ :۲پیدایش (باشد خوب نیست انسان تنها . خدای خود در ارتباط و مشارکت بسر برند
 به عنواندیگر ،  استای شخصی و خصوصی تبدیل شده هرگاه که مذهب به زور به مسئله
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ِچیزی که حق مسلم بی همواره در طول آزادی مذهو  . افراد است مورد پذیرش نبوده استِ
   .گیرند ی دانسته شده که سایر حقوق مربوط به انسان از آن سرچشمه میتاریخ اولین حق

  

    مبنای مساوات و برابری-۶

ِ مفهوم واقعی مساوات در مورداین واقعیت که انسان به شباهت خدا آفریده شده است،  ِ
های مستقیم این واقعیت   مثال، یکی از داللتبه عنوان. سازد نیز حقایق مهمی را آشکار می

م ابناء تما. ِکه انسان به صورت خدا خلق شده است، یکسان و برابر بودن زن و مرد است
 یکسان انعکاسی از خدا هستند، خواه او را بپرستند و خواه به او ایمان نداشته به طوربشر 

ًطبیعت ما ذاتا . باشند ِای است که بر این جمله معروف جورج اورول نویسنده  به گونهِ

 "اند همه با هم برابرند، اما برخی برابرتر از سایرین«که " قلعه حیوانات"انگلیسی در کتاب 
  .کشد خط بطالن می

   

    تفاوت مبنای-۷

ِبااینحال، به این برابری باید در پرتو تصویر تثلیث نگریست القدس با  پدر، پسر و روح. ِ
ّهایی مکمل نیز هستند  تثلیث دارای نقشچارچوباینکه با هم برابرند، در  بین . ُ

ِ سه شخص تثلیث این ارتباط متقابل بین. های تثلیث ارتباطی متقابل موجود است شخصیت
مساوات و برابری به معنای یکسان . توان از هم تمایز داد بدان معنا نیست که آنها را نمی

اند، هر یک دارای  گانه خلق شده ِابناء بشر از آنجا که به صورت خدای سه. بودن نیست
برابری درست است که تمام ابناء بشر با هم برابرند، اما این . باشند فرد می هماهیتی منحصرب

   .بدان معنا نیست که همگی یکسان و همشکل نیز هستند

  

    مبنای آزادی-۸

های   مثال، شخصیتبه عنوان. کننده مفهوم آزادی نیز هست ِماهیت تثلیث منعکس
خوانیم که پسر خدا در باغ  در اناجیل می. کنند تثلیث آزادانه یکدیگر را محبت می

چنین . خواهد از پدر اطاعت کند یا نه یا میکرد که آ بایست انتخاب می جتسیمانی می
آزادانه تصمیم گرفت کاری را او اما . خواست بمیرد تصمیمی برای او دشوار بود، زیرا نمی

ِاگرچه آزادی انتخاب جزئی از موجودیت خلقت . دانست درست است انجام دهد که می ِ

ایم دیگر  ست و سقوط کردهحال که گناه وارد جهان شده ااما ِآغازین ما قبل از سقوط بود، 
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پولس در فصل اول رومیان . برخورداریم" اراده آزاد"توانیم مدعی شویم که براستی از  نمی
گیریم خوبی  گزینیم و حتی هنگامی نیز که تصمیم می گوید که ما پیوسته بدی را برمی می

ِهای پنهانی دیگری در پس این تصمیم کنیم، انگیزه ن است برخی ممک.  نهفته است ماِ
بگویند که برای اصالح این وضع، خدا باید طوری در ما کار کند که به هیچ وجه نتوانیم در 

سراغ " فیض آغازین "ِمفهوم  بهتر را باید درِ من، توضیحنظر  بهاما . برابر او مقاومت ورزیم
سازد تا بتوانیم از او اطاعت کنیم و  جست که به موجب آن، خدا اراده ما را آزاد می

اراده "تر آن است که بجای   من درستنظر  بهبه همین جهت، . وطلبانه او را پیروی نماییمدا
ِ، واقعیت گناه چندان جدی گرفته "اراده آزاد"در ، زیرا "اراده آزاد شده"بگوییم " آزاد

ِذهن او نداشته است، اما  انسان تأثیری برِشود و چنان است که گویی سقوط و گناه  نمی
   .درس ِ، تمام جالل به خدا می"اراده آزاد شده"م گویی وقتی می

تواند و باید  میای هستیم که  و بااینحال ما همچنان در آرزوی دست یافتن به آزادی
ِمنجر به ایجاد فضایی شود که در آن انسان قادر است آزادانه خدای خود را بپرستد و به 

ای در  ِتجلی چنین آزادیهیم دید، ً که بعدا خواهمان طوراما . ِترویج ایمان خود بپردازد
ِشود مخالفین ما بیشتر به ما جفا برسانند و بخواهند  کرده اغلب باعث می دنیای سقوط

ِتحقق کامل حقوق بشر و آزادی مذهب، . ِآزادی مذهبی ما را محدود سازند  که همان طورِ
البته این بدان  .ِدر باال اشاره شد، به علت سقوط انسان از هر لحاظ سخت لطمه دیده است

نقشه خدا از . ِآل باغ عدن بود معنا نیست که دیگر نباید خواهان بازگشت به وضعیت ایده
یی که آنها را به صورت خود آفرید این بود که بتوانند آزادانه عقاید ها همان آغاز برای انسان

رویج و دفاع خود را بیان کنند، و از این رو چنین حقی را همواره باید محترم شمرد و در ت
کمال مطلوبی را که چنین ای از  گوشه، شدطور که پیشتر مالحظه  همان. از آن کوشید

ی مقدس کتابِتوان در جوامعی که مسیحیت  زمانی در باغ عدن حکمفرما بود هنوز هم می
اما . ای شاهد بود  است، تا اندازه ِی اجتماعی آن داشتهها تأثیر بیشتری بر معیارها و ارزش

ای مدام در  کرده، چنین آزادی ِر این جوامع نیز، همچون مابقی این دنیای سقوطحتی د
طور که کمی جلوتر  همان. شود پیوسته رعایت نمی به طورمعرض خطر است و هیچگاه 

ِدر بحث خود پیرامون فصل سوم کتاب پیدایش خواهیم دید، روند بازگرداندن خلقت خدا  ِ ِ

در دنیایی . آکنده از تنشاست آن در نظر داشت، روندی به وضعیتی که خدا در ابتدا برای 
 جفای مذهبی ِکرده ما، فقدان اما در دنیای سقوط. آل، آزادی مذهبی چیز خوبی است ایده
ِروند بازگشت خلقت به وضعیتی که در آغاز مورد این ن باشد که دهنده ای تواند نشان می ِ
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به ِآوران خدا دیگر در دنیایی متخاصم  امنظر خدا بود، کند یا حتی متوقف شده است زیرا پی
به همین خاطر است که مسیحیان پیوسته برای  .اند کردهِ عامالن صلح و آشتی عمل نعنوان

ای البته همان کمال مطلوبی  چنین آزادی. اند  بوده های مذهبی در تالش ِایجاد و حفظ آزادی
ِا نباید جهت آسایش شخصی است که خدا برای ما در نظر داشت، اما این کمال مطلوب ر ِ

   .ِخود بخواهیم یا آن را به بهای از دست دادن غیرت برای بشارت، بدست آوریم

 مقدس کتابِاز آنچه تاکنون گفته شد البد باید چنین نتیجه گرفت که مسیحیان معتقد به 
اما . های فردی ارزش و احترام قائلند ِبیش از هر قشر دیگری برای حقوق بشر و آزادی

قوق بشر  حتی برخی مسیحیان مفهوم حدر واقع. تأسفانه باید گفت که اغلب چنین نیستم
ِکار، بر معنای عمیق این واقعیت که   و متوجه نیستند که با اینشمارند  مردود میبه کلیرا 

   .اند انسان به صورت خدا آفریده شده است چشم فروبسته

. اند موضوع حقوق بشر طفره رفتهتن به پرداخِمسیحیان انجیلی در بهترین حالت اغلب از 
 زیرا مگر نه این است که .شود تلقی میکاری غیرروحانی نوعی   هبًظاهرا دفاع از حقوق بشر 

 حق و خود گرفت ازه انسان بجسم وقتی  دارند درست مثل عیسی مسیح که مسیحیان دعوت
- ۳ :۲فیلیپیان (شویند ِ، آنان نیز از حقوق مشروع خود دست بچشم پوشیدِحقوق مشروع خود 

ِبینیم پیروان مسیح جهت احقاق حقوق شخصی  براستی چه جای تأسف است وقتی می ؟)۱۱ 
دنیایی . شود بدن مسیح بدنام گردد چنین کاری تنها باعث می. جنگند می) بویژه با یکدیگر(خود 

" بت دارندببینید مسیحیان چقدر نسبت به هم مح"که ناظر این وضع است، بجای آنکه بگوید 
و برخی !" جنگند ببینید مسیحیان چطور با یکدیگر می" : اغلب قادر بوده که تمسخرکنان بگوید

دنیای  تری از خود به مسیحیان برای اینکه این وضعیت اسفناک را اصالح کنند و تصویر مثبت
عی ِاند که ما مسیحیان دارای هیچ حق و حقوق مشرو شکاک ارائه دهند، چنین استدالل کرده

  . آن بجنگیمخاطر  بهنیستیم که بخواهیم 

 بهتر این است که بر تمایز بین حقوق شخصی و حقوق راه حلبه اعتقاد من، اما 
ُاز بعد شخصی، . شود تمایزی که متأسفانه اغلب نادیده گرفته می -  عمومی تأکید ورزیم

ِمر به معنای انکار اما این ا). ۴۲ - ۳۸ :۵متی (مسیحیان نباید خودشان مجری قانون شوند  ِ
ِحق و وظیفه خدادادی دولت مبنی بر اجرای قوانین کشوری و مجازات مجرمین نیست  ِ

   ).۴ :۱۳رومیان (

به همین ترتیب، مسیحیان ممکن است بخواهند از حق و حقوق خود بگذرند، اما این 
وق را ن حق ندارد و دیگران نباید ایِبدان معنا نیست که حق و حقوق آنان جنبه مشروع
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و در (گاهی اوقات . نیز به این بهانه نباید حقوق دیگران را نادیده بگیریم. محترم بشمارند
ِدعوتی که برای پیروی از مسیح و شبیه او شدن داریم ایجاب ) واقع باید گفت اغلب اوقات

ِکند که از حق و حقوق مشروع خود صرفنظر کنیم و چنین حقوقی را نادیده بگیریم می اگر . ِ
نادیده صحبت از ما مسیحیان از هیچ حقوقی برخوردار نیستیم، ) گویند نانکه برخی میچ(

داکاری توان ف حقوق نامشروع را به هیچ وجه نمیِنادیده گرفتن . معناست بینیز  فتن آنهاگر
   !و از خود گذشتگی نام نهاد

ً محترم نشمردن حقوق دیگران صرفا به این دلیل که خودمانبه همین ترتیب،  تصمیم ِ
ِانصافی و نقض آشکار فرامین  ایم از چنین حق و حقوقی چشم بپوشیم، نهایت بی گرفته ِ
شان  به یاریدهد از حق ضعفا و ستمدیدگان دفاع کنیم و   است که به ما تعلیم میمقدس کتاب

از آنجا که من از حق و حقوق خود "  :تواند بگوید القلب می تنها فردی بیرحم و قسی. برخیزیم
از تصمیم من پیروی کنید و به همین جهت که دانم  ام، شما را نیز موظف می م پوشیدهچش
  ."گذارم در سکوت رنج ببینید و هیچ قدمی برای کمک به شما برنخواهم داشت می

ِهمچنین، جدا بودن حقوق شخصی و عمومی بدین معنا نیست که مسیحیان نباید هر از 

ِگاه از حقوق مسلم خود  پولس رسول نمونه . هروندان یک مملکت، دفاع کنند شبه عنوانِ
دید که یا از حقوق خود چشم بپوشد، و یا از  خود را آزاد میاو . خوبی در این زمینه است

 یک به عنواننویسد که پولس الاقل در سه مورد از حق خود  لوقا می. آنها استفاده کند
ِشهروند رومی استفاده کرد تا از اعتقادات دینی خود ِ  مقدس کتابمعیار ًظاهرا .  دفاع نمایدِ

از حق و حقوق خود بگذریم یا خیر، این است که آیا چنین کاری به آیا که در این مورد 
 که ما اغلب بدین معیاریاما متأسفانه . انجامد یا خیر پیشرفت و گسترش ملکوت خدا می

فی که خود در سر ای به تحقق اهدا ریم این است که آیا چنین فداکاریب منظور بکار می
 که اعتقاد به درک کردخوبی ه بباید این واقعیت را به همین جهت . انجامد یا خیر داریم می

 ، مسلم و انکارناپذیر برخوردارندیاز حقوق همچون تمام دیگر ابناء بشر اینکه مسیحیان نیز
رعکس، بلکه ب. باشدکننده رفتاری خودخواهانه و خودمحورانه  توجیهنباید به هیچ وجه 

آندسته از ِ انسان باید باعث شود بیش از پیش نگران وضعیت در موردی مقدس کتابدیدگاه 
ًبرادران و خواهران مسیحی خود باشیم که صرفا به این خاطر که پیرو مسیح اند، جفا   ِ

حد مرگ شکنجه  گناه تا سر شنویم که مردان و زنان و کودکان بی وقتی می. بینند می
عدالتی منزجر  ه این خاطر که به مسیح ایمان دارند، باید از این همه بیًشوند صرفا ب می
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ِای خداوند قدوس و حق، تا به کی « : شویم و به خشم آمده، همصدا با آنان فریاد سر دهیم ِ

   ).۱۰ :۶مکاشفه (» کشی؟ ِنمایی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین نمی انصاف نمی

ِی برادران و خواهران مسیحی  آزادی مذهبِ وضعیتِا نگرانتنهو اما از طرف دیگر، نباید 
 چون شاهدان یهوه، ای های غیرمسیحی ِجفا و آزار و اذیت گروهبلکه . خود باشیم

و احساس همدردی ِ نیز باید موجب نگرانی ما باشد ١گرایان ها، هاراکریشنا، یا علم مورمون
 از نظر قانونگذاران یا توده مردم  نیزجیلیاغلب اوقات، مسیحیان انزیرا د انرا در ما برانگیز

ها که به محض آنکه  منتهی بر خالف این گروه .شوند  میادف دانستهترمهایی   چنین گروهبا
ی شمالی زنگ خطر را در آمریکاشان بویژه در  گیرند، همقطاران میمورد آزار و اذیت قرار 

، در مجامع مختلف به دفاع از شان برخاسته آورند و به حمایت سراسر جهان به صدا درمی
بینند بدون  پردازند، مسیحیان در بسیاری از مناطق دنیا اغلب جفا می حق و حقوق آنها می

   .د و به دفاع از آنان برخیزدوآنکه کسی از وضعیت آنان باخبر ش

های مذهبی زحمت  البته این امر به این علت نیست که مسیحیان کمتر از سایر گروه
شود که  ، تخمین زده می۲۰۰۳در سال . ًکه اتفاقا وضعیت درست برعکس استبل. بینند می

 به مسیح و شهادت دادن به نام او، جان خود   ایمانخاطر به هزار نفر مسیحی ۱۶۶قریب به 
تواند از لحاظ این آمار و ارقام با  ِهیچ گروه مذهبی دیگری نمی. ندا هرا از دست داد

، هشتاد و دو در صد از کسانی که در نقاط مختلف دنیا ۱۹۹۸در سال . مسیحیان برابری کند
 ۲ِشورای جهانی مسیحیان انجیلی.  اعتقادات دینی خود کشته شدند، مسیحی بودندخاطر  به

شان هر روزه با خطر   ایمانخاطر  به میلیون مسیحی در سراسر دنیا ۲۰۰زند که  تخمین می
ِ میلیون مسیحی دیگر نیز در جوامعی ۴۰۰، به عالوه. حبس، شکنجه، یا اعدام روبرو هستند

  .شود که آشکارا علیه مسیحیان تبعیض قائل میهستند قوانینی که دارای کنند  زندگی می

ها و شاهدان یهوه، اغلب  ها، مورمون ِهای مذهبی غیرارتدوکسی چون بهایی گروه
ِگواه حقانیت اند که جفایی که متوجه آنهاست  مدعی چنین استداللی اگر . استشان  مذهبِ

شان از این لحاظ به گرد پای  هیچ کدام، )دانم که من بعید می(براستی درست باشد 
   .رسند هم نمیمسیحیت 

ِتفاوتی آشکار مسیحیان انجیلی   نگرانی است، بی آنچه براستی مایه ی شمالی آمریکاِِ
رچه در اگ. شان در سایر مناطق دنیا  مسیحیبرادران و خواهران است نسبت به وضعیت

توان ذکر کرد، به اعتقاد من الاقل یکی از دالئل عمده،  توجیه این وضع دالئل زیادی را می
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ِعدم توجه کافی نسبت به موضوع آزادی مذهب و حقوق بشر از سوی مسیحیان انجیلی 

زادی مذهب و حقوق بشر را جزو قلمرو سایر ما مسیحیان انجیلی اغلب موضوع آ. است
ِکاری مذهبی  ایم آنها بردباری مذهبی را با مسامحه ایم و وقتی دیده ستههای مسیحی دان فرقه

. ایم پرداخته) ِو نیز محکوم کردن خود این مباحث(ِگیرند، به محکوم کردن آنها  اشتباه می
ِمدرن در جامعه امروزی ما و به تبع آن، تضعیف ِبا گسترش تفکر پست ِشدن حقیقت  ِ ِ

ِ از جمله حتی مسیحیان انجیلی، نقش دفاعیات  از مردم وریِاخالقی و عینی در اذهان بسیا
 آنچه جایز نیست مسیحیان به عنوانطرزی روزافزون نادیده گرفته شده و ه و بشارت نیز ب

هاست انجام دهند، مورد  ِدر جوامعی چون جامعه کانادا که دارای کثرت و تنوع فرهنگ
مسیحیان انجیلی در صدد احیا و اعاده که براستی جا دارد بنابراین . انتقاد واقع شده است

   .آنچه که بخشی از میراث ما است، یعنی حقوق بشر، برآیند

ِی حقوق بشر و مقدس کتابهای اول و دوم پیدایش به مبنای  حال که بر اساس فصل
 مذهب پی بردیم، بجاست که به بررسی فصل سوم کتاب پیدایش بپردازیم که شرح  آزادی

   .دنیا آنطور که باید، نیستدهد چرا امور  می

  

  

  آزادی مذهب در اسالم

ِنوشته هنریک ارتنر راسموسن، دبیر کل  ِ ِسازمان بشارتی اروپا و دانمارک"ِ ِ"  

ِهنریک ارتنر راسموسن، دبیر کل  ِ ِسازمان بشارتی اروپا و دانمارک"ِ   تفسیر شخصی در "ِ
 ِاقامتِ دوران تحصیل و ِجربیات تناد بهبا استکوشد  می، ۱۸ِخود برای شبکه خبری شماره 

به . توضیح دهد که آزادی مذهب از نظر اسالم به چه معناستخود در کشورهای مسلمان 
اهل "دهد، مفهوم   مسئله آزادی مذهب را شکل میدر مورداعتقاد او، آنچه دیدگاه مسلمانان 

ِاست که بر اساس آن، غیرمسلمانان حق تبلیغ مذهب خود را ندارند،" ّذمه  و با مسیحیان و ِ
حقوق محدودی حق و  ازشود که تنها   شهروندان درجه دومی رفتار میبه عنوانیهودیان 

ِهنریک ارتنر راسموسن می. برخوردارند در که " ِسوپرمارکت مذهبی"گوید چیزی شبیه یک  ِ
های مختلف دسترسی داشته باشند  از شرکتِمردم به انواع و اقسام کاالهای مختلف آن 

هایی وجود دارد حاکی از این که  ر جهان اسالم جایی ندارد، اما معتقد است نشانههنوز د
ِتوان امید داشت بزرگان مذهبی و متفکرین اهل ادب در کشورهای مسلمان رفته رفته  می

گوید  او می.  آن به بحث و بررسی بپردازنددر موردتر بگیرند و آشکارا  این موضوع را جدی
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تواند منشاء اصالحاتی شود که در نهایت به ایجاد  های مسلمان میای در کشور چنین رویه
   .ِهای مذهبی بیشتر در این کشورها بینجامد آزادی

در کنفرانسی که موضوع آن گفتگوی بین اسالم و مسیحیت بود، صحبت از مسئله 
ر در کشور ما مسیحیان د" :  یکی از رهبران مسلمان اعالم داشت.به میان آمدآزادی مذهب 

چون مسیحیان این حق را . بیشتری برخوردارندبسیار ِمقایسه با مسلمانان از آزادی مذهبی 
در کنفرانسی دیگر، وقتی این ." ددارننی حقر دین دهند، اما مسلمانان چنین یدارند که تغی

ًکننده کامال در این مورد با مسیحیان  ِهای مسلمان شرکت موضوع مطرح شد، یکی از گروه
اما وقتی نمایندگان .  که آزادی مذهب چیز خوبی است و باید وجود داشته باشدموافق بود

 بدین معناست که مسلمانان نیز باید مانند  در پاسخ گفتند که آزادی مذهبمسیحی
   !"به هیچ وجه" : ِمسیحیان حق تغییر دین داشته باشند، قاطعانه جواب شنیدند که

مرتبط بوده " ّاهل ذمه"ول تاریخ با مفهوم مسئله آزادی مذهب در اسالم همواره در ط
ِ پیامبر اسالم، مسلمانان در مناطق تحت تصرف خود به ،ِپس از درگذشت محمد. است

دادند که  شدند این اجازه را می خوانده می" اهل کتاب"اصطالح  مسیحیان و یهودیان که به
نان بود برای خود نگاه دارند،  کلیسا یا کنیسه متعلق به آبه عنوانِالاقل اکثر بناهایی را که 

ِمراسم نیایشی و مذهبی خاص خود را داشته باشند، مردگان خود را مطابق رسوم دینی  ِ
 زیادی  ِزمینه تبعیت از قوانین مذهبی خود نیز تا اندازهخود به خاک بسپارند، و در 

ِمسیحیان و یهودیان از حمایت حکام مسلمان برخوردار می. خودمختار باشند ُ به این ودند ب ِ
ِجزیه، مالیات یا خراجی بود که تک تک افراد اهل (پرداختند  میکه به حکومت جزیه ط شر

ِذمه موظف به پرداخت آن بودند ِنیز به همین پیمان حمایت مشروط اشاره " ّذمه"ِعنوان . ّ ِ

   ).داشت

بر ت، گرف ای حقوقی درمی مشاجره" ّاهل ذمه"ِافراد اما به محض آنکه بین مسلمانان و 
ِغیرمسلمانان در اجرای مراسم مذهبی . شد حکم می آنان در مورداساس شریعت اسالمی 

های  ِبه عبارت دیگر، انجام فعالیت. خود آزاد بودند، اما حق تبلیغ مذهب خود را نداشتند
   .ًبشارتی در بین مسلمانان اکیدا ممنوع بود

اند، نفوذی   از جهان اسالم بودهی متمادی جزئیها ر جوامعی که قرنب" ّاهل ذمه"مفهوم 
توان در  های چنین نفوذی را امروزه نیز می نشانه.  استبر جای نهادهعمیق و گسترده 

اهل "افراد ای که بر اساس آن  شک و سختگیرانهِاینگونه جوامع شاهد بود، هرچند قوانین خ
اختند و بدین گونه س از مسلمانان متمایز میاز لحاظ ظاهری خود را بایست  ًحتما می" ّذمه
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بر اساس اینگونه قوانین، .  برچیده شده استست کهها مدت، گرفتند رار می قتبعیض مورد
شد به  ی مخصوصی بودند که باعث میها ِمسیحیان و یهودیان موظف به پوشیدن لباس
بر  اجازه نداشتند به عالوه، غیرمسلمانان. آسانی بتوان آنان را از مسلمانان تشخیص داد

بایست همواره خود را  سوار شوند، بلکه تنها مجاز بودند سوار االغ شوند، و میاسب 
   .دادند فروتن و افتاده نشان می

به  چنین کاریشریعت اسالم، گرویدن از اسالم به مذهبی دیگر را منع ساخته و از 
 مردی اگر" : در یکی از احادیث به نقل از پیامبر آمده است که. کند  ارتداد یاد میعنوان

ای شرایط بر این حکم افزوده  ِدر سنن بعدی، پاره." مذهب خود را عوض کرد، او را بکشید
ِشد و امروزه معموال تصور بر این است که مرد مرتد را باید تا سه مرتبه به بازگشت به  ً

ِزن مرتد را نیز باید تا سه . اسالم ترغیب کرد، و اگر به دین خود برنگشت، باید او را کشت

بر . تبه به بازگشت ترغیب کرد، و اگر چنین نکرد باید او را تا پایان عمر محبوس ساختمر
ِاساس دیدگاهی متجددتر که علمای ارشد اسالمی در مصر نیز با آن موافقند، به فرد مرتد 

البته دولت در این مدت . باید تا پایان عمر فرصت داد توبه کند و به آغوش اسالم بازگردد
   .کند تا زندگی را تا آنجا که ممکن است بر چنین کسی تلخ کند د را مینهایت سعی خو

ِدر اعالمیه جهانی حقوق بشر اسالمی که در سال  ِ از سوی شورای جهانی ۱۹۸۱ِ
ِاما متن عربی این . ای نیز به موضوع آزادی مذهب شده است مسلمانان تصویب شد، اشاره ِ

ِ دارد، حاوی این ممنوعیت همیشگی است ِبخش که در چند مورد با متن انگلیسی تفاوت ِ
و حال آنکه این . یا اجتماع مسلمانان جدا شود" مهُا"که هیچ مسلمانی حق ندارد از 

   !ممنوعیت در متن انگلیسی از قلم افتاده است

بحث و گفتگوهای ِموضوع آزادی مذهب در بسیاری از مناطق دنیای اسالم مسئله 
، از این گفته قرآن که سخن خود ، الاقل از لحاظ تئوریداغی بوده است، و برخی از علما

ًعموما بر این ). ۲۵۶ :۲" (در دین اجبار نیست" : اند که شود جانبداری کرده خدا دانسته می
ِتوان به زور به پذیرش دین اسالم  باورند که منظور از این آیه این است که کسی را نمی

وان تعمیم داد و از آن چنین استنباط کرد که ت برخی معتقدند که این آیه را می. واداشت
ِکسی را که تصمیم به ترک دین اسالم گرفته است نمی به زور واداشت دوباره به اسالم توان  ِ

ِبااینحال این نوع برداشت، با برداشت مسلمانان تندرو و بنیادگرا از سایر آیات . بازگردد ِ

پیام اصلی چنین آیاتی این است . است آشکارا در تعارض ۱۲۳؛ ۳۶؛ ۲۹؛ ۱۲ :۹قرآن نظیر 
که مسلمانان افراطی زیاد از آن استفاده " کافر"منظور از اصطالح » .با کافران بجنگید« : که
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رو و تجددگرا، چنین آیاتی تنها به  ِاما از نظر علمای میانه. کنند، تمام غیرمسلمانان است می
ًنان تعمدا به زورگویی به مسلمانان برخی موارد بخصوص اشاره دارند که در آنها غیرمسلما

ِدر مفهوم توان  نمیرا بر اساس این دیدگاه، هیچ یک از این آیات  .اند ِو استثمار آنان پرداخته
رو و  به همین ترتیب، علمای میانه. تعبیر کردغیرمسلمانان دستوری کلی جهت نبرد با 

برد،  ِانت سیاسی یا نظامی بکار خیدر موردتجددگرا معتقدند که اصطالح مرتد را تنها باید 
ِو نه اعتقادات مذهبی شخصی و باطنی افراد ِ ِ.   

شماری از صدور حکم  در واقع باید گفت که در خالل پنجاه سال اخیر، موارد انگشت
 در موردقوانین قدیمی . است  اعدام به دلیل ارتداد در کشورهای اسالمی به ثبت رسیده

اینگونه قوانین تنها در کشور یمن کماکان پا بر . شده استنیز کمابیش منسوخ " ّاهل ذمه"
 یمن را ترک ۱۹۵۰ِجا بود، تا اینکه سرانجام تمام یهودیان ساکن این سرزمین در سال 

ِ تا پایان دوران سلطه ممالک غربی بر مستعمرات، در بین قرن نوزدهاز مسیحیان . کردند ِ

  ِها از هنگام برچیده د، اما اینگونه فعالیتهای بشارتی وسیعی زدن مسلمانان دست به فعالیت
طرزی روزافزون با مانع ه ، ب۱۹۵۰ و ۱۹۴۰های  های استعماری در دهه ِشدن حکومت

   .مواجه بوده است

 مثال، در به عنوان. رفته مبهم و نامشخص بوده است هم قوانین مربوط به ارتداد روی
ارند مذهب خود را تغییر دهند، اما اگر مصر هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید افراد حق ند

ِکسی از اسالم به مسیحیت بگرود، به محض َ به  ممکن است حرز گردد آنکه تغییر دین او مَ
خواهد دین خود را عوض کند  کسی که می مطابق قانون،. دستگیر و زندانی شوداین خاطر 

ِبه مالقات د نخست بای) شوند ِتنها اسالم، مسیحیت و یهودیت ادیان قانونی محسوب می(

ِیکی از بزرگان مذهبی دین مورد نظر برود، یعنی با یک کشیش، خاخام یا مال دیدار کند و  ِ

ِآن مرجع دینی مطمئن شود که تغییر دین فرد مورد نظر به اجبار نبوده است، و  حتی سعی ِ
د باقی ِکار منصرف سازد و تشویقش کند در همان جامعه مذهبی اولیه خو کند او را از این

ف به گرویدن به شود، و مسیحیان اغلب به انحاء مختل اما این قانون بندرت اجرا می. بماند
ًتواند رسما اسم خود را عوض کرده،  راحتی میه نفر مسیحی ب یک. ندگرد اسالم ترغیب می

ِنفر مسلمان  نامی اسالمی برای خود انتخاب کند و مدرک شناسایی جدیدی بگیرد، اما یک

در برخی دیگر . ًده از نظر قانونی هرگز این امکان را ندارد که رسما تغییر نام دهدمسیحی ش
کار   ارتداد وجود دارد و ایندر مورداز کشورهای اسالمی، قوانین بسیار روشن و صریحی 

   .مجازات مرگ در پی دارد
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انتخاب ای خاص   قانون رسمی کشور یا منطقهبه عنوانشریعت اسالمی که جا در هر 
ِشود، یا حتی در مناطقی که پیروی از این شریعت جزو انتظارات فرهنگی جامعه است،  می ِ

ِ آزادی مذهب آنگونه که در بند هیجده منشور جهانی حقوق بشر اسالمی آمده مفهومِکل 

 ۱۸تعبیر سنتی از شریعت اسالمی آشکارا با آنچه در بند . ساز بوده است است، مشکل
پذیرش مفاهیم بااینحال . سالمی مطرح گردیده، در تضاد استمنشور جهانی حقوق بشر ا

 اما اند تی جزئی از دنیای اسالم بوده سنبه طورکشورهایی که  در ۱۸مطرح شده در بند 
اند، حتی در بین  همواره از لحاظ مذهبی از خود خویشتنداری و شکیبایی نشان داده

اما حتی در . ین کشوری، اندونزی استبهترین نمونه چن. مسلمانان، بسیار آسانتر بوده است
ِشدت تحت نفوذ مسلمانان افراطی  اندونزی نیز روند قانونگذاری در حال حاضر به    .استِ

اند و  دسته از جوامعی که زمانی تحت سلطه حکومت شوروی سابق قرار داشته آندر 
تخاب مذهب ًاند، اینکه اساسا یک مسلمان حق ان از لحاظ تاریخی جزو دنیای اسالم بوده

 به کلیموارد اغلب در ای عجیب و نامأنوس است و  داشته باشد، در بهترین حالت ایده
ِ ارتداد و پشت کردن به اسالم، حتی از دید مسلمانان اسمی که تنها .شود مردود شمرده می ِ

   . خیانت استبه منزلهِبه لحاظ فرهنگی مسلمان هستند و اعتقاد دینی راسخی ندارند، 

آنچه طرز تفکر مردم را شکل کشورهای خاورمیانه، سایر ناطق نیز همچون در این م
دهد نه تنها متون دینی، بلکه این تصور دیرین است که ساکنین این مناطق پیوسته در  می

ها بوده باشند،  اند، خواه این صلیبیون فرانک ِطول تاریخ مورد ظلم و جور صلیبیون بوده
 در نگاه این مردم به معنای پیوستن به صفوف دشمن گرویدن به مسیحیت. ها خواه روس

   .است

کننده است زیرا ما در  با توجه به تمام آنچه گفته شد، چنین وضعیتی براستی نگران
ِیم که به سرعت در حال تغییر است، و مفاهیم تعریف شده از سوی کن دنیایی زندگی می

را به مفاهیمی فردگرایانه داده  حقوق و وظایف مردم رفته رفته جای خود در موردجامعه 
ِاین تغییرات نتیجه روند جهانی شدن ممالک است، و روند جهانی .است  شدن نیز خود  ِ

حتی در . یی است که در زمینه وسایل ارتباط جمعی حاصل شده استها ثمره پیشرفت
کاری چون کشورهای حوزه خلیج فارس که همه چیز حول محور طایفه و  جوامع محافظه

از پذیرند که  میتأثیر ی چشمگیر از مطالبی به طرز و نوجوانان چرخد، جوانان  می هقبیل
شنوند،  بینند و می شرق و غرب و شمال و جنوب از طریق ماهواره، تلویزیون و اینترنت می

ِعلت چنین تنش و  .نماید ناپذیر می ها امری اجتناب ِو از این رو رویارویی تمدن
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شود که با  ِرفته شریعت اسالم هنوز به طرقی اعمال می  که رویهمای نیز این است رویارویی
 پدید آمده بیگانه است، و کسانی نیز که مسئول اجرای جامعهِبافت تغییرات عمیقی که در 

را مطابق با این تغییر و " ِکلمات شریعت"این شریعت هستند به هیچ وجه حاضر نیستند 
   .تحوالت، تغییر دهند

نام دکتر ناصر حمید ابو زائد از سوی ه ی از اساتید تاریخ در مصر ب، یک۱۹۹۵در سال 
ِ به جرم ارتداد محکوم شناخته شد زیرا وی در قوانین اسالمی مربوط به ی در مصردادگاه

 رابطه گفته استشده بود که با آنچه قرآن در این خواهان ایجاد تغییراتی ارث و وراثت 
د این بود که آنچه قرآن در مورد موضوع ارث و وراثت استدالل دکتر ابو زائ. منافات داشت

گوید که  ِگوید قدمی بزرگ در جهت اعتالی حقوق زنان است، زیرا قرآن در واقع می می
شان هیچ نوع حقی بر ارث و میراث نداشته  ِجای آنکه پس از درگذشت پدرانه زنان ب

ِباشند، باید این حق را داشته باشند که نصف سهم برادران و بنابراین . شان را به ارث برند ِ
شان در جامعه چنان دگرگون شده  که نقش زنانامروزه باید برای باید چنین نتیجه گرفت که 

از ین حق را قائل شد که اآور خانه هستند،  شان نان است که در واقع آنها نیز همپای شوهران
ِآوران   که زمانی تنها نانشندی برابر با مردها برخوردار بالحاظ تقسیم ارث و میراث از حقوق

   .بردند شان را به ارث می ِشدند و بنابراین دو برابر سهم خواهران خانه محسوب می

شود،   مرتد محکوم میبه عنوانداند اینگونه  حال وقتی کسی که خود را مسلمان می
ت را مسلمانی که بخواهد به اسالم پشت کند و مسیحینحوه برخورد با رسد   میبه نظربعید 

هنوز تصور اینکه گروهی  .دیاب تغییر ای نزدیک در آینده) چه رسد به سایر مذاهب(بپذیرد 
سر را  "هارا کریشنا"های  شعارهای مربوط به آیینقاهره های  از جوانان مصری در خیابان

شاهدان یهوه نیز در تمام کشورهای عرب و اکثر کشورهای . دهند، غیرممکن است
ِتنها سه مذهب سنتی یکتاپرست در . روند انونی بشمار میمسلمان، گروهی غیرق به مصر ِ

کلیساهای خارجی که به فرقه خاصی وابسته نیستند، یا .  قانونی اجازه موجودیت دارندطور
توانند در این کشور شعبه  اند، تنها در صورتی می ًقبال در مصر وجود نداشتهکلیساهایی که 

ِهای مسیحی مجاز مصر به رسمیت شناخته شوند قهداشته باشند که از سوی یکی از فر به . ِ
عقیده نباشد   همآمریکاِای پنطیکاستی که با کلیسای جماعت ربانی   مثال، اگر فرقهعنوان

ِ نخست باید خود را نزد شعبه آن کلیسای این کاربخواهد در مصر اجازه فعالیت بیابد، برای 

   !جماعت ربانی در مصر به ثبت برساند
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ر مناطق خاورمیانه توان در دیگ ام، اما شبیه همین وضع را می ها از مصر مثال آوردهمن تن
 هم روی - بویژه در عربستان -  ِشرایط در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. نیز شاهد بود

اند که هیچ  کرات اعالم داشته در عربستان، نمایندگان دولت به. رفته بسیار نامساعدتر است 
ًظاهرا یکی از وزرای دولت گفته . مسجد نباید در این کشور ساخته شودبنای مذهبی جز 

ِاست که عبادات مذهبی مسیحیان در منازل شخصی بالمانع است، اما پلیس مذهبی  ِ
آنان بارها جلسات . مسئله دارداین تعبیر متفاوتی از  نام دارد، ١"ُمتوا"ِمتعصب این کشور که 

. اند کنندگان را دستگیر نموده اند و شرکت وقف کردهدعای مسیحیان را در منازل شخصی مت
شود که اسالم   پیامبر اسالم استناد می،ًدر توجیه این نوع برخورد معموال به این گفته محمد

   .تواند در شبه جزیره عربستان با هیچ مذهب دیگری همزیستی داشته باشد نمی

دفاع از حقوق بشر و از جمله ادعای از آنجا که اکثر کشورهای مسلمان الاقل در ظاهر 
اند که اسالم اولین دینی است که بر ضرورت حقوق  آزادی مذهب را دارند و حتی مدعی

فهمند با  ًبشر تأکید کرده است، کامال پیداست که آنچه این ممالک از آزادی مذهب می
به چیزی .  آزادی مذهب وجود دارد بسیار متفاوت استدر موردتعبیری که در دنیای غرب 

ای که   که در آن مردم بتوانند آزادانه از هر گروه و فرقه" سوپرمارکت مذهبی"اسم یک 
ی حاکم بر این ها دولت. دلشان خواست پیروی کنند، هنوز در این ممالک جا نیفتاده است

 افکندن ثبات و آرامش در این  ِای به دلیل ترس از به مخاطره ًممالک نیز، احتماال تا اندازه
ِدر ممالک تحت  چندان رغبتی به معرفی و استقرار این مفهوم تا به حالمناطق، 

   .اند نشان ندادهشان از خود  حاکمیت

ِکنند که باید چون پدری از شهروندان  ی این ممالک احساس میها همچنین دولت

هبی با مذمغایر ای که   تازه گونه ایده ِپذیر، در برابر هر و آسیبخود، بویژه از اقشار بیسواد 
ِاما علت اصلی اعمال چنین . اند، محافظت کنند برده" به ارث "شان که آنان از والدیناست  ِ ِ

ِخاتم "ِدر نهایت این است که اسالم حقیقت کامل، و محمد پیامبر اسالم  هایی محدودیت
 به عبارت دیگر، محمد پیامبر اسالم آخرین کسی بوده که مکاشفه .شود دانسته می" انبیا

ِدول اسالمی خود را مدافعین . هایی الهی را بر تمامی ابناء بشر ظاهر ساخته استکامل و ن ِ َ
کنند به اینکه در اجرای این  های مسلمانی که آنان را متهم می دانند، و گروه ِدین راستین می

چنین نقشی را خود برعهده که اند   در هر فرصتی آماده،اند  عمل نکردهخوبی  بهنقش 
   .بگیرند
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اگر . دنیای اسالم هنوز در زمینه آزادی مذهب خیلی عقب استانه باید گفت که متأسف
های وابسته به آنها براستی به تعهدات  ی اسالمی و سازمانها شد کاری کرد که دولت می

ِی آموزشی خود اهمیت احترام به حقوق بشر را ها جهانی خود عمل کنند و بویژه در نظام ِ
ًمخصوصا این نیاز . شد تردید شرایط بسیار بهتر می بید دهند، ها یا از همان ابتدا به بچه

ِوجود دارد که کشورهای مسلمان به شهروندان خود یاد دهند که به معتقدات شخصی افراد  ِ

جزئی از میراث ملی آنها نیز  که ای ِآداب و سنن دینیآندسته از  و برای شتاحترام گذاباید 
   .و احترام قائل شد ارزش ست بایدِو فرهنگی این کشورها

هایی از امید در این ممالک به  روزنهدر عین حال این نکته را نیز باید یادآور شد که 
ِخورد، و بزرگان مذهبی و متفکرین اهل ادب در کشورهای مسلمان رفته رفته  چشم می َ

 پردازند،  آنها به بحث و بررسی میدر موردگیرند و آشکارا  تر می چنین موضوعاتی را جدی
ِهای مذهبی بیشتر  تواند به ایجاد آزادی ِو خواهان ایجاد اصالحاتی هستند که در نهایت می

   .در این کشورها منجر شود

  

  

  مقدس کتابجفا در 

ی اول و دوم کتاب پیدایش، ها ی فصلاجالب است توجه داشته باشیم که در انته
 ۳ فصل ِدر همان آیه اول است، اما "نیکو"گوید جهان خلقت خوب و  که خدا میخوانیم  می

  :  نیست"نیکو" که آشکارا خوریم میرب چیزی هب

و به زن . ُود، هشیارتر بودِو مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته ب
  "ه از همه درختان باغ نخورید؟ًآیا خدا حقیقتا گفته است ک" :گفت

  

   :توجه است در اینجا دو نکته شایان

   .ِسر ستیز دارد با خدا) شیطان(یداست که مار ً، کامال پسؤال از نوع - ۱

ن حال خدا کماکان تواند با خدا در حال ستیز باشد و در عی این واقعیت که شیطان می -۲
ِتوان مسبب وضعیت کنونی جهان  دهد که شیطان را نمی  بداند، نشان می"نیکو"ِجهان خلقت را  ِ ِ

  .دنیا مقصر خواند» ِنیکو نبودن «طرخا  بهتوان شیطان را  به عبارت دیگر، نمی. دانست
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   :سازد تر می آیات بعدی این دو نکته را روشن

خوریم، لکن از میوه درختی که در  از میوه درختان باغ می" : زن به مار گفت
" .وسط باغ است، خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید

داند در روزی که از آن  بلکه خدا می. آینه نخواهید مرد هر" : مار به زن گفت
 و ".بود ِبخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید

 خوشنما و به نظرچون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و 
اش گرفته بخورد، و به شوهر  افزاست، پس از میوه درختی دلپذیر و دانش
ان هر دو ایشان باز شد و فهمیدند که آنگاه چشم. خود نیز داد و او خورد

. ی انجیر به هم دوخته، سترها برای خویشتن ساختندها پس برگ. عریانند
  )۷ -  ۲ :۳پیدایش (

  

ِرابطه بین خدا و آدمیانی که تصویر او را بر خود دارند از هم گسسته است، زیرا 
ای  ز رابطه ویژهجای آنکه اه آدم و حوا ب. را مخدوش سازد" اصل"درصدد است " تصویر"

ِکه با خالق خود دارند و امکان دسترسی بی برند، خود را پنهان  حد و مرز به خدا لذت ِ
ِبدین ترتیب آزادی مذهب در تجربه باغ عدن دیگر به آن صورت راستین و . سازند می ِ

و با اینحال خدا هنوز در جستجوی کسانی است که ایشان را . پذیر نیست حقیقی امکان
   . با آنان مشارکت داشته باشدآفرید تا

خرامید،  و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می
و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان 

چون " :  گفت"کجا هستی؟" : و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت. کردند
 ".پس خود را پنهان کردم .یدم، ترسان گشتم، زیرا که عریانمآوازت را در باغ شن

دغن کردم که از که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را ق" : گفت
  )۱۱ - ۸ :۳پیدایش  ("آن نخوری، خوردی؟

  

ِآدم و حوا آنگاه که با واقعیت نااطاعتی خود مواجه می شان باز  اصطالح مچ شوند و به ِ
   .دیگر بیاندازندکسی ِکوشند تقصیر را به گردن  ود، هر دو میش می

ِاین زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که " : آدم گفت
 زن "این چه کاری است که کردی؟" :  پس خداوند خدا به زن گفت".خوردم

  )۱۳ و ۱۲ :۳پیدایش  (".مار مرا اغوا نمود که خوردم" : گفت
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 غیرمستقیم خود خدا را نیز مقصر شمرد به طور را به گردن زن انداخت، و آدم تقصیر
 را مقصر اعالم کرد، و مار هم حرفی برای رزن نیز ما. ...)ِاین زنی که قرین من ساختی(

ِدر واقع، شیطان زن را فریب داده بود، زن به حرف مار گوش داده بود، و ! گفتن نداشت

نتیجه ! ِاما هیچ کس به حرف خدا گوش نداده بود. بودِمرد نیز به حرف زنش گوش داده 
مطالب ) ۱۹ - ۱۷آیات (، و مرد )۱۶آیه (، زن )۱۵ و ۱۴آیات (خطاب به مار آنکه خدا 

  : گوید خداوند به مار می. دارد ِنبوتی مهمی درباره داوری و وعده رهایی بیان می

تر  صحرا ملعونچونکه این کار را کردی، از جمیع بهایم و از همه حیوانات 
بر شکمت راه خواهی رفت، و تمام ایام عمرت خاک خواهی ! هستی
و عداوت در میان تو و زن، و در میان ذریت تو و ذریت وی . خورد

. ِاو سر تو را خواهد کوبید، و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. گذارم می
  )۱۵ و ۱۴ :۳پیدایش (

  

گوید که  ًشود، بلکه صرفا می مار ملعون می خاطر بهگوید طبیعت  توجه کنید که خدا نمی
ِمار به خفت و خواری و شکست نهایی . ِمار بیش از مابقی طبیعت ملعون خواهد بود

ِتوسط فرزند زن که بر وی از طریق شیطان که داوری . گردد  پیروز خواهد شد، محکوم میِ
 این روند با کوفتگی و  خواهد انجامید، اماِسل زنِگیرد، به رهایی ن ِابزار انسان صورت می

ِرهایی از طریق کوبیدن سر مار میسر خواهد شد، اما پاشنه. درد و رنج همراه خواهد بود ای  ِ
ِطریق درد و رنج،  ِاین مضمون رهایی از. مار را کوبیده نیز کوفته و مجروح خواهد شدکه 

   :گردد ًگوید نیز مجددا تکرار می در آنچه خدا به زن و سپس به شوهر او می

ِالم و حمل تو را بسیار افزون گردانم؛ با الم فرزندان خواهی " : و به زن گفت
 ".اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کردزایید و 

  )۱۶ :۳پیدایش (

  

ِنوع لعنتی که متوجه زن است، ریشه در ماهیت گناه او ِ ِبه قول ریموند اورتلوند.  داردِ ِ١ ،
   :ِ مادر متحمل درد زه خواهد شدبه عنواننخست آنکه او  : رای دو بعد استِلعنت زن دا

ِحوا هنوز هم از قابلیت بدنیا آوردن فرزند برخوردار خواهد بود این امکان . ِ
ای را که با آن  طریق، وسیله ِناشی از فیض و رحمت خداست و خدا از این

اما حال بدنیا . َآورد  مار اجرا خواهد کرد، فراهم میدر موردِحکم مرگ را 
ِاین مجازات . ِآوردن فرزند توسط زن، با رنج و عذاب همراه خواهد بود
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ِبنابراین آنچه در نتیجه گناه زن بر تجربه او .  گناه زن استخاطر بهخدا 

  . استناشی از زاییدنِ، بلکه درد و رنج ِخود زاییدنشود نه  افزوده می

 

اش با شوهر خود متحمل درد و رنج خواهد  طه همسر، در راببه عنواندوم اینکه زن 
ِرنج زناشویی زن را می ِمحتوای دقیق درد و" : گوید اورتلوند در این باره می. شد توان به  ِ

توان گفت که او با شوهرش جدال و تنش خواهد  یا می : یکی از این دو صورت بیان داشت
 به عقیده من، به دو دلیل ".یوسته تحت سلطه شوهرش خواهد بودداشت، و یا اینکه او پ

ًکه تقریبا ) ۷ :۴(ای وجود دارد  نخست آنکه در فصل بعد، آیه : تر است ِتفسیر دوم درست
گوید که گناه برای او اشتیاق دارد، اما   میقائنخدا به  ،۷ آیه ۴در فصل .  است۱۶ :۳ِعین آیه 

خواهد  د و هر کاری میگناه اشتیاق داشت که بر قائن مسلط شو. او باید بر آن مسلط شود
توانیم به  بینیم، و از اینجا می  می۱۶ آیه ۳ًدقیقا همین عبارات را در فصل . با او انجام دهد

بین او و شوهرش گوید که  خدا به زن می. زن به شوهرش بهتر پی ببریم" ِاشتیاق"ِماهیت 
این خواسته ِخدا زن را تسلیم .  حکمفرما خواهد بودانهجوی تنش و سلطهُپرای  رابطه

خواهد با او عمل  َسازد که اشتیاق داشته باشد بر شوهرش تسلط یابد و هر طور می می
هنگام وسوسه مار چنین کرده  چنانکه به(نموده، از لحاظ روحانی وی را رهبری نماید 

ِ سر به عنوانِشوهر باید به نقش خود . ای به او بدهد ، اما شوهرش نباید چنین اجازه)بود
ِاین تفسیر دقیقا مطابق استداللی است که در فصل . کندزن، عمل  دلیل . بینیم  می۷ آیه ۴ً

ِشود این تفسیر را ترجیح دهم این است که دقیقا شبیه لعنتی است که  دومی که باعث می ً
. شود بعد وعده امید داده میشود، و  ِزیرا اول نوع لعنت تعریف می. خطاب به مار بیان شد

که نتیجه سقوط (بطه تیره بین مرد و زن نهفته است نه رقابت مابین آنها ِامیدی که در پس را
. ای است که پیش از واقعه سقوط بین زن و مرد حاکم بود ِ، بلکه امید احیای رابطه)آنهاست
ِای سر روحانی زنش بود، و زن نیز   چنین رابطهچارچوبمرد در  ِ شریک و معاون به عنوانِ

   .کرد وی عمل می

   :گوید به مرد میخدا خطاب 

ات را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده،  چونکه سخن زوجه
ِگفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد، و تمام ایام عمرت از 

های  خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه. آن با رنج خواهی خورد
واهی خورد تا حینی که ات نان خ ِصحرا را خواهی خورد، و به عرق پیشانی
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به خاک راجع گردی، که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هستی و به 
  )۱۹ -  ۱۷ :۳پیدایش  (.برگشت خاک خواهی

  

" نیکو"یابیم چرا جهان خلقت دیگر خوب و  در این آیات است که سرانجام درمی
د را بسیار دشوار نظارت بر دنیا به او سپرده شده است، حال وظیفه خوِکار آدم که  .نیست

ِ که بدنیا آوردن فرزند لعنت زن همان طوردرست اما . خواهد یافت نبود، کار و تالش را نیز ِ
اما اکنون . صورت خداسته ِکار، جزئی از مفهوم آفریده شدن ب. ِنت مرد دانستنباید لع

ه اب و عرق جبین همراِبه علت سقوط با درد و رنج و عذکاری که مرد باید انجام دهد 
عمر بر روی زمین کار خواهد کرد و زحمت خواهد کشید، و ِمدت تمام آدمی . خواهد بود

   . بازخواهد گشتجاه همان در نهایت نیز ب

شکست و درد و رنج به این . اما خدا در ابتدا انسان را برای این منظور خلق نکرده بود
تقصیر را نه . ایم کرده" طسقو"هستیم، بلکه به این علت است که " انسان"خاطر نیست که ما 

ِباید به گردن خلقت انداخت، نه به گردن خدا و نه حتی به گردن شیطان ِبلکه مسبب اصلی . ِ
ِوضعیت کنونی دنیا، خود انسان است که به صورت خدا آفریده شد ولی به این فکر افتاد  ِ

   .ِکه شبیه خدا بودن کافی نیست، و خواست با خدا برابر شود

خوانیم که خدا محض فیض خود، او   می۲۲در آیه . ی انسان امیدی هستبااینحال برا
مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته، "کند  را از باغ عدن اخراج می

از آنجا که انسان سقوط کرده است، نامیرایی و جاودانگی ". َبخورد و تا به ابد زنده ماند
فرد و نیز در سراسر جامعه تکثیر و  را گناه در زندگیناپذیر خواهد بود زی براستی تحمل

ای است ناشی از  بنابراین مرگ پدیده. گسترش خواهد یافت و از کنترل خارج خواهد شد
   .فیض خدا، تا عمق و گستره فساد و تباهی در دنیا تحت کنترل باشد

نیز مرده است و انسان تنها جنبه فیزیکی ندارد، بلکه او از لحاظ روحانی " مرگ"اما این 
ِبرای درمان این وضع، خود خدا باید وارد  د تا انسان ِسر مار باید کوبیده شو : عمل شودِ

و خدا به . شود" زنده"دوباره بتواند با خدا ارتباطی دوستانه داشته باشد و از لحاظ روحانی 
   .ای داد ًزن دقیقا چنین وعده

 یاد  بهرا خواهد کوبید،  زن که سر مار ِ کسی از نسلدر موردآدم نیز این وعده خدا را 
َآورد می    :خوانیم  می۲۰در آیه است که به همین جهت . َ
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و . ِو آدم زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است
ها برای آدم و زنش از پوست بساخت، و ایشان را  خداوند خدا رخت

  .پوشانید

  

ِ سر روحانی زن، ابه عنوانآدم،   عبری از در زبان" حیات"نهد که واژه  نام می" حوا"و را ِ
در . ، مهم و تعمدی است وجود داردبین این دو لغتشباهتی که . آن مشتق شده است

که در زبان عبری به " (آدمه"از " آدم"واژه  که همان طوردرست . ِفرزند زن، امید هست
اورتلوند در . دارد" حوا"ر اسم مشتق شده است، واژه حیات نیز ریشه د) است" زمین"معنی 

   :گوید این باره می

، )۱۹ -  ۱۴ :۳(های هولناک اما آکنده از امید  خدا از طریق این پیشگویی
تحت این . زد ما رقم یم برای  هست ی در آن سهیمای را که امروزه همگ هستی

ایم حقیقت بسیار مهمی را به ما گوشزد  شرایط، درد و رنجی که با آن مواجه
نیست این خواست او . خدا ما را برای این نوع زندگی نساخته است : کند  می

درد و رنج و  .ما از حیات باشد ِییغاتجربه ِ کنونی ما، ِزندگیکه 
شود  ون میمِهای کنونی ما، ما را بسوی خدای متعالی و ابدی رهن محدودیت

ِکه کمال حقیقی ماست ِ.   

 

جای آنکه با تلخی و ه او ب. ا درک کرده بودخوبی این واقعیت ره به گمان من، آدم ب
من به " : گوید گردد و می نومیدی از عدالت خدا رویگردان شود، بسوی همسرش برمی

خدا در نهایت ما را بر .  کامل ما را از خود نرانده استبه طوراو . وعده خدا ایمان دارم
ِحضور او از غنا و پری مان پیروز خواهد ساخت، و ما بار دیگر خواهیم توانست در  دشمن ُ

ِو از آنجا که تو مادر تمام آن کسانی هستی که براستی خواهند . حیات برخوردار شویم
من به خدا ایمان دارم، و برای ". زنده"حوا، یعنی  : گذارم ِزیست، اسم جدیدی روی تو می

ن رانده بود،  بر زبا۱۲ای که در آیه  آدم برخالف سخنان تلخ و گزنده." تو نیز احترام قائلم
   .پیوندند میًدو در ایمان و امید مجددا به هم  رود، و آن حال با محبت بسوی حوا می

 متحمل  گناهخاطر  بهباید  انسان درد و رنجی کهِدرمان  د کهیبااینحال توجه داشته باش
ِدر جریان کوبیدن سر مار، پاشنه .  پاشنه گزیده خواهد شد.استدرد و رنج از طریق ، شود ِ ِ

شود، که  در اینجا جدال بین مار و زن به تصویر کشیده می. ِنسل زن کوبیده خواهد شد
پیدایش است که به کتاب در فصل سوم . بینیم  نیز می۱۲ِپژواک آن را در مکاشفه فصل 
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ِعلت جفایی که در انتظار قوم خداست پی می در ِبهای آشتی دادن خلقت با خالق، . بریم ِ
   .گردد ش پرداخت می درد و رنج و تنچارچوب

 بارور و کثیر شده، بر زمین حکمرانی رمودنکه انسان را آفرید و به او فایخدا پس از 
به فرمانروایی بر موجودات زمین بپردازد وست  کسی که تصویر خدا بر ابه عنوانکند و 

). ّشبات : در عبری(ده است رسیتمام ِبه ااعالم نمود که کار آفرینش  ،)۲۸ و ۲۶ و ۲۲ :۱(
ِاین کمال آغازین، دو بار دیگر نیز اعالم  خلقت به ِبازگرداندن کار خود جهت ِوندخدا در ر

شود،  این گفته بار دوم بر روی صلیب بیان می. رسیده است" مانجا"دارد که کار او به  می
مکاشفه  بار سوم در). ۳۰ :۱۹یوحنا (یابد  زیرا در آنجاست که وعده فدیه سرانجام تحقق می

. خوریم رمیببه این گفته رسد،  ، هنگامی که کار خدا یکبار و برای همیشه به انجام می۶ :۲۱
شد، بلکه خود   کامل مجازات خواهد گردید و تاوان آن پرداخته خواهدبه طورنه تنها گناه 

 کامل دگربار به خالق خود خواهد به طورشد و مخلوق  گناه نیز از میان برداشته خواهد
ای نبود که با سقوط  ن نقشه خدا برای احیا و اعاده مخلوق، واقعه غیرمنتظرهاما ای. پیوست

ِانسان آغاز شده باشد، بلکه برنامه خدا از همان ابتدا این بود که خلقت خود را دوباره به 

   .خواند" نیکو"وضعیتی بازگرداند که بتوان بار دیگر آن را خوب و 

از همان هنگام که انسان را است که خدا ن شروً، کامال مقدس کتاببا توجه به مطالب 
نااطاعتی خواهد کرد، و از این رو جهت مقابله با عواقب این او دانست که  آفرید، می

ِالبته این پیشدانی خدا به این معنی . شده داشت ای دقیق و حساب نااطاعتی انسان، برنامه
قات جهان تنها به انسان نیست که او باعث سقوط انسان شد، زیرا خدا از بین تمام مخلو

انسان که به . این آزادی واقعی را عطا کرد که محبت او را داوطلبانه بپذیرد یا رد کند
شباهت خدا خلق شده بود، این قابلیت را داشت که براستی حق انتخاب داشته باشد 

دارد ِآنکه تحت اجبار و نفوذ کسی باشد، و نیز مانند خدا بتواند براستی کسی را دوست ب بی
.  استًای مطلقا آزاد  ارادهِ محبت واقعی، برخوردار بودن ازِشرط ًاصوال پیش. و محبت نماید

ّزیرا عشق و محبتی که اجباری یا مقدرشده باشد، محبت واقعی نیست خدا به هنگام . ُ
گرفت  را در نظر می) ناپذیر ِیا بهتر بگوییم، واقعیت اجتناب(آفریدن انسان باید این احتمال 

الواقع  فیپذیرند،  ِد، تا کسانی که دعوت فیض او را میکرمحبت او را رد خواهد انسان  که
دادند، زور و   که پدران اولیه کلیسا نیز گواهی میهمان طور .از صمیم قلب چنین کنندو 

ِدی فرید اما آزاآ می خودش به صورتاگر انسان را خدا . اجبار جزو صفات خدا نیست
ِبرخالف ذات و کاری د، در واقع رک می سلب یونکردن بر او را از  و توکل ندوست نداشت
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 دانست که نمایندگانش او را هنگام آفریدن دنیا میه خدا ب .داد انجام میشخصیت خودش 
و بااینحال، تصمیم به آفرینش . ِرد خواهند کرد و خلقت او را به نابودی خواهند کشید

 قالب احیای مجدد خلقت دیده شود و جالل و شخصیت او آشکارا درجهان گرفت تا 
ِباعث برکت کسانی باشد که خود را در زندگی تسلیم فیض و رحمت او می خدا با . سازند ِِ

َبرنامه خود را از بنیاد عالم به  گوید، نقشه و  میمقدس کتاب که همان طورِعلم بر این نکته، 
ِ بار دیگر به خلقت خود کند تا کمال و تجدید حیات را گذارد، و هر کاری می اجرا می

   .َبازگرداند

 ۱۵ :۳ که در پیدایش همان طورانجامد،  اما راهی که به این کمال و تجدید حیات می
طولی  و .و درد و رنج و کوفتگی خواهد بودتنش   وکشمکش پیشگویی گردید، آکنده از

   .سازد گر می ی خود را جلوهین کشمکشچنکشد که  نمی

  

  هابیل و قائن

، در یک مکان مقدس کتابِتوجه داشته باشیم که اولین مورد جفا در ت جالب اس
در فصل چهارم کتاب پیدایش به اولین آیین عبادت رسمی در حضور . دش عبادت آغاز 

خوانیم  در این قسمت، می. خوریم  به ثبت رسیده است، برمیمقدس کتابخداوند که در 
   :دارند تقدیم میِکه پسران آدم و حوا هدایایی به حضور خداوند 

ِبان بود، و قائن کارکن زمین بود و هابیل گله و بعد از مرور ایام، واقع شد که . ُ
و هابیل نیز از . ای از محصول زمین برای خداوند آورد قائن هدیه

و خداوند هابیل و هدیه او . ای آورد زاده گله خویش و پیه آنها هدیه نخست
ِپس خشم قائن به .  را منظور نداشتقائن و هدیه اورا منظور داشت، اما 

  )۵ تا ۲ :۴پیدایش . (شدت افروخته شده، سر خود را به زیر افکند

  

ًشود که دقیقا چرا هدیه قائن در نظر خدا ناپسند آمد اما هدیه قابیل باعث  به ما گفته نمی
 ًاحتماال قائن تنها چند نمونه از محصوالت خود را نزد خدا آورد، و. خشنودی خدا شد

به عبارت دیگر، هدیه قابیل از . اش را تقدیم خدا کرد ِحال آنکه قابیل بهترین گوسفندان گله
   .به خدا هدیه دادوظیفه  ًروی ایمان و شکرگزاری بود، اما قائن صرفا جهت انجام

شود که خدا ناخرسندی خود از هدیه قائن را به چه  به همین ترتیب، به ما گفته نمی
 روشن است که این امر آنقدر واضح و مشخص بود که قائن به صورت نشان داد، اما

نارضایتی خدا پی برد و از اینکه خدا چنین واکنشی نسبت به هدیه او نشان داده است، به 
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گذرد، بلکه محض فیض و  اعتنا نمی ِآلود قائن بی ِخداوند از کنار واکنش خشم. خشم آمد
   :َخواند ِرحمت خود، او را به توبه می

چرا خشمناک شدی؟ و چرا سر خود را به زیر " :ه خداوند به قائن گفتآنگا
شدی؟ و اگر نیکویی نکردی،  کردی، آیا مقبول نمی افکندی؟ اگر نیکویی می

 ."باید بر وی مسلط شوی ِگناه بر در، در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو
  )۷ و ۶ :۴پیدایش (

  

ر مسلط شدن بر خشم خود را نادیده اما روشن است که قائن دعوت خدا مبنی ب
شود زانوان   حاضر نمیقائن. دهد این خشم بر او مسلط شود گیرد و در عوض اجازه می می

اش  ِگیرد خود را از رقیب مذهبی خود را در برابر خدا خم کند، و در عوض تصمیم می
ولین مورد از در اینجاست که با ا. ِولو آنکه این رقیب، برادر خود او باشد -  خالص سازد

   :شویم جفای مذهبی مواجه می

و واقع شد چون در صحرا بودند، . و قائن با برادر خود هابیل سخن گفت
  )۸ :۴پیدایش . (قائن بر برادر خود هابیل برخاسته، او را کشت

  

ًروشن است که مرگ هابیل از نگاه عهدجدید چیزی بس فراتر از صرفا رقابت بین دو 
 مرگ هابیل از نظر عیسی. ه باشد استنوادگی که از کنترل خارج شدنزاع خایک برادر یا 

آشکارا شهادت در راه خدا ) ۱۲ :۳اول یوحنا (ِ، و نیز از نگاه یوحنای رسول )۳۵ :۲۳متی (
گوید که قائن از آن رو برادر خود را کشت که اعمال خودش شرورانه بود اما   یوحنا می.بود

 شهید شدن در راه چارچوبمرگ هابیل را آشکارا در یوحنا . اعمال هابیل، پارسایانه
داند  ِکند، و آن را نتیجه جدال بین دنیا و کسانی که از آن خدا هستند می عدالت بررسی می

   ).۱۳ :۳اول یوحنا (

   :گمانم عیسی نیز هنگامی که سخنان زیر را بیان فرمود، به همین واقعه نظر داشت به

سالمتی  ام تا نیامده. متی بر زمین بگذارمام تا سال گمان مبرید که آمده
ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از  زیرا که آمده. بگذارم، بلکه شمشیر را

و دشمنان شخص، . مادر خویش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم
  )۳۶ -  ۳۴ :۱۰متی ( .اهل خانه او خواهند بود

  

ز شد، بلکه در محیط خانه نیز به وقوع  عدم بردباری مذهبی آغاخاطر  بهجفا نه تنها 
ِ که باعث جدایی اولین خانواده شد، همان طوروفاداری نسبت به خدا درست . پیوست
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 بنابراین .انجامد شکاف و چنددستگی در میان اعضای خانواده میبروز امروزه نیز اغلب به 
 در هند و پاکستان شنویم که در دنیای امروز، دختران جوان زده شویم وقتی می نباید تعجب

من . شوند شان به ضرب گلوله کشته می پس از ایمان آوردن به مسیح توسط بستگان
شوند و ناچارند  آورند، از خانه اخراج می ام که وقتی ایمان می نوجوانانی را در اتیوپی دیده

ران شنویم که دخت وقتی میشود  دار می مان جریحه قلبو . ها به گدایی بپردازند در خیابان
شان به   پدراناز سوی گاه ،سپارند جوانی که در جوامع اسالمی قلب خود را به مسیح می

با مشاهده چنین . ًشان حتما مسلمان بار آیند آیند تا فرزندان زور به عقد مردان مسلمان درمی
ِاینها همه مظاهر هولناک واقعیت نبرد بین نسل زن و مار یابیم که  هایی درمی عدالتی بی ِ ِ
تواند  نهاد خانواده با اینکه برای امنیت و پرورش ما حائز اهمیتی فراوان است، می. تاس

   .هایی خونین نیز باشد مکان بروز تنش

گوید  خدا می. آموزد واکنش خداوند نسبت به قتل هابیل، نکته بسیار مهمی را به ما می
که " فریاد برآوردن" واژه ).۱۰ :۴پیدایش " (آورد از زمین نزد من فریاد برمی"که خون هابیل 

هایی که  ِدر اینجا از آن استفاده شده است، به کرات در عهدعتیق در مورد فریاد افراد یا گروه
این واژه اغلب . بکار رفته است ِاند و باید کسی داد آنان را بستاند، عدالتی واقع شده مورد بی

شان پایمال ِ دهد، زیرا حق ی که خدا به فریاد مظلومان گوش ماشاره دارد این واقعیت به
ِگرهارد . ِشده است و قادر نیستند از خود در برابر ظلم و جور و استثمار جباران دفاع کنند

ِگوید که این لغت، یک اصطالح   می۲۰ :۱۸ِ کاربرد این واژه در پیدایش در مورد ١فون راد
ِفنی حقوقی است و بیانگر فریاد کمک ِ  ظلم و جور و ِخواهی کسی است که سخت مورد ِ

   :عدالتی واقع شده است بی

انصافی  بی" :گوید فریاد می این. دانیم این چگونه فریادی است حتی می
قائن با ). ۷ :۱۹؛ ایوب ۲ :۱؛ حبقوق ۸ :۲۰؛ ارمیا "حماس" : در عبری!" (است

. خواهد که از او در برابر جامعه حقوقی محافظت کند این فریاد، از خدا می
کنند،  ِو دادگستران جامعه از شنیدنش ابا دارند یا رعایت نمیآنچه دادگران 

ِشود که پاسدار و محافظ هر نوع حق و  ًمستقیما به حضور یهوه برده می

ِبنابراین آنچه یهوه در پی آن است نه ). ۱۰ :۴فصل . رج(حقوقی است 
ِمجازات سدوم، بلکه بررسی یک پرونده است ًای که قطعا سنگین و  پرونده -  ِ

   ...او آماده شنیدن طرفین دعوی است. دی استج
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اما خدا با . رسدب قتل برادرش به مجازات خاطر بهکند که قائن  عدالت خدا ایجاب می
ِسازد، این حکم محکومیت متضمن این نیست که قائن برای همیشه  اینکه او را محکوم می
). ۱۴ :۴(ز از همین است ترس قائن نی. باشد و هدف انتقام قرار گیردفردی خوار و مطرود 

حفظ کند و دهد تا او را نیز  واسطه رحمت خود، نشانی بر قائن قرار می هبنابراین خدا ب
   ).۱۷ -  ۸ :۴پیدایش (ناحق کشته شود   نگذارد به

قائن از این شکوه داشت که خدا حضور یا چهره خود را از وی پنهان خواهد نمود، و 
این تصویر که خدا . ِ و عدل و انصاف خدا نباشدِدر هراس بود که دیگر تحت محافظت

 است و منظور این مقدس کتابِپنهان کند، تصویر بسیار متداولی در را ِحضور یا روی خود 
ولی پاسخ خدا به . است که خدا متوجه چیزی نشود یا نخواهد به آن واکنش نشان دهد

ِچنان مشمول رحمت و اما هم ِدهد که قائن با اینکه مرتکب قتل شده، قائن نشان می

ِحیات قائن نیز همچون حیات هابیل و تمام دیگر ابناء بشر از آن . ِمحافظت خداست ِ ِ

ِخدا نگاهبان حق حیات است، . توجه نخواهد بود خداست، و خدا هیچگاه نسبت به آن بی ِ

   .حتی برای کسانی که استحقاق حیات ندارند

  

  نوح

 است که در روایت عهدعتیق بدان پس از ماجرای قائن، نوح مهمترین شخصیتی
به اما آنچه در بحث حاضر در رابطه با نوح برای ما حائزاهمیت است نه نوح . خوریم برمی

 ابزاری که خدا از طریق او خلقت خود را حفظ نمود، بلکه دستوراتی است که خدا عنوان
گوید که  میخدا . دهد  محافظت از حیات انسان به او میدر مورد ۶ و ۵ آیات ۹در فصل 

ِانتقام جان انسان را خواهم گرفت"  جدال بین در موردبرخالف آنچه بار  اینمنتهی ). ۵ :۹" (ِ
شود، بلکه چنین مسئولیتی  ظاهر نمیًمستقیما در مقام داور دیگر هابیل و قائن دیدیم، خدا 

همین . َاندگرد گذارد و او را نیز در این خونخواهی سهیم می را اکنون بر عهده انسان نیز می
   :گردد  تکرار می۶ًنکته مجددا در آیه 

زیرا خدا . ِهر که خون انسان ریزد، خون وی به دست انسان ریخته شود"
  )من استتأکید از ." (ِانسان را به صورت خود ساخت

  

دارد که به انسان این مسئولیت را محول کرده که به نیابت  در این قسمت، خدا اعالم می
ِ عدالت و مدافع حقوق اساسی بشر نظیر حق حیات باشد تحققِعاملاز او  ِ از انسان . ِ

 که همان طورالبته این امر، . شود که منتظر انتقام الهی یا مداخله از باال باشد خواسته نمی
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ِکند، به معنای مجاز شمردن انتقام جهت اجرای   نیز خاطرنشان میمقدس کتابِمابقی 

 به مقامات مملکت سپرده است و به آنان اختیاراتی خدا چنین مسئولیتی را. عدالت نیست
ِاما مسئولیت حفاظت و حمایت از حقوق انسانی که به . ِداده است که افراد عادی فاقد آنند ِ

. ای الهی است صورت خدا آفریده شده است، بر دوش تک تک افراد قرار دارد و وظیفه
تفاوتی  با بی دهند نباید یخواهی سر م کسانی که مدافع حقوق بشرند و فریاد عدالت

اند، بویژه آنانی که از طریق کار  شده اند به صورت خدا خلق سایرینی مواجه شوند که مدعی
   .اند  ِبخش عیسی مسیح براستی احیا شده و به شباهت کامل خدا درآمده نجات

  

  لوط

ِفرد عادلی بود که از رفتار فاجرانه ب"خوانیم که لوط   می۷ :۲در دوم پطرس  دینان رنجیده  یِ
ِ از فرستادگان خدا پذیرایی  در سدومشروری که وقتی لوط در خانه خوددین و  مردان بی - "بود

  ).۹ :۱۹پیدایش (اش را بشکنند و به درون هجوم آورند  ِکرد، کوشیدند در خانه می

ِعدالت نیست، پطرس رهایی او از سدوم را در واقع از لحاظ اگرچه لوط بهترین نمونه 
   :داند عی رهایی از ظلم و جفا مینو

ِاو لوط عادل را که از رفتار فاجرانه بی دینان رنجیده بود رهانید، زیرا که آن  ِ
ِدل صالح خود شنید  دید و می شان ساکن بوده، از آنچه می ِمرد عادل در میان ِ

داند که  پس خداوند می. داشت روزه رنجیده می ِرا به کارهای قبیح ایشان هر
 را از تجربه رهایی دهد و ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگاه عادالن

  )۹ -  ۷ :۲دوم پطرس . (دارد

  

ِآموزیم این است که جفا تنها متوجه ایمانداران  هایی که از نمونه لوط می یکی از درس

ِاند نیست، بلکه تمام کسانی که مدعی پیروی از  اصطالح از لحاظ روحانی غول بالغی که به
 لوط، با اینکه در در مورد. شود برای خداوند بایستند تردید زمانی الزم می ستند، بیخدا ه

ِاکثر دوران زندگی خود فرد مسامحه ِ شد برای خدا  کار و سازشکاری بود، اما وقتی الزم ِ
   .بایستد، شجاعانه چنین کرد
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  ابراهیم

گمان  م، آن شخص بیلقب دهی" پدر ایمان" کسی را براستی مقدس کتاباگر بنا باشد در 
خواهد خانه  د و از او میَخوان پرستان فرا می خدا ابراهیم را از میان بت. ابراهیم خواهد بود

خدا به ابراهیم وعده . ِپدری خود را ترک کرده، به سرزمینی که به او نشان خواهد داد برود
  .خواهد گرداندِ خواهد ساخت و او را مایه برکت تمام دنیا او ملتی عظیم دهد که از می

ِابراهیم در نقشه خدا برای احیا و بازگرداندن دنیا به وضعیتی که در آغاز خلقت داشت، 

   ).۶ و ۵ :۱۵؛ ۴ - ۱ :۱۲پیدایش (د رک نقشی مهم و کلیدی ایفا 

ابراهیم ناچار بود تا پایان . بودشد، راه آسانی ن اما راه ایمان که ابراهیم بدان فراخوانده 
 در مورد هنگامی که ۱۱عبرانیان فصل . دوش زندگی کند به  نشینان، خیمه عمر مثل بادیه

ِبه ایمان در زمین وعده مثل " : دارد کند، این موضوع را چنین بیان می ابراهیم صحبت می ِ
ها با اسحق و یعقوب که در میراث همین وعده  زمین بیگانه غربت پذیرفت و در خیمه

ِمترقب شهری بابنیاد بود که معمار و سازنده آن زانرو که . شریک بودند مسکن نمود
   ).۱۰ و ۹ :۱۱عبرانیان ." (خداست

این وعده آن قدر منتظر شد تا ِیم پسری وعده داد، اما برای عملی ساختن خدا به ابراه
برای تحقق رسید که دیگر   میبه نظرواقع چنین در . به آخر عمر خود رسیدًابراهیم تقریبا 

   .شد دیر است، و بنابراین ابراهیم دچار یأس و نومیدی  اده خیلی دای که خدا  وعده

 پسرش را به باالی ست کهخوا  از ابراهیم سپسد، اما رک اش وفا  خدا عاقبت به وعده
حس ًاضطرابی را که احتماال ابراهیم  توانید دلهره و  آیا می. کوه برده، او را در آنجا بکشد

   ؟ او رارگمی، و حتی شک و تردیدسرد یا احساسکرد، تصور کنید؟  می

ِ قربانی به عنوان قوچی را ه،اما ابراهیم اطاعت کرد، و خدا در لحظه آخر وارد عمل شد
کند و به ابراهیم  بار دیگر وعده آغازین خود را تکرار میخدا آنگاه . جایگزین فراهم نمود

پیدایش (هد شد ِگوید که چون اطاعت کرده است، باعث برکت تمام اقوام جهان خوا می
۲۲: ۱۵  - ۱۸.(   

 اطاعتی که او در پیش  نبود، بلکه راهیآسانکار ِالبته اطاعت وفادارانه ابراهیم چندان هم 
این همان راهی است که کسی .  و درد و رنج و اشک نومیدی بود آکنده ازگرفته بود راهی

در . ید از آن بگذردتواند تحقق کامل وعده خدا را در مدت عمر خود شاهد باشد، با که نمی
ِآنان مشتاق وطنی نیکوتر یعنی وطن " : گوید  می۱۶ :۱۱ که عبرانیان همان طورعوض، 
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سماوی هستند و از این رو خدا از ایشان عار ندارد که خدای ایشان خوانده شود، چونکه 
   ."برای ایشان شهری مهیا ساخته است

کرد که مردی را از خانه و  یِنقشه خدا برای مصالحه دادن دنیا با خود، ایجاب م
َای که در آن راحت بود و بدان انس گرفته بود فراخواند و او را به بیابان به تبعید  کاشانه ُ

با نگاه به زندگی . ِفرستاده، راهی سرزمینی غریب سازد که آکنده از درد و رنج و وعده است
، تحمل رنج و زحمتلزم مستآموزیم که ایمان حقیقی همواره  ابراهیم این درس مهم را می

   .امید استدر عین حال حفظ ، و  گذشتگیاز خود

  

  اسحق

خواهد در سرزمینی که خدا به وی وعده  او که می .دهد ِاسحق راه ابراهیم را ادامه می
ِداده است ساکن شود، خود را با حسادت و بدخواهی فلسطین و دیگر کسانی که در 

ً، زیرا کامال روشن است که برکت خدا بر زندگی بیند کنند روبرو می  می اطرافش زندگی
نمایند، و اسحق مجبور  کنند یا آنها را مصادره می ِهای آب اسحق را پر می آنان چاه. اوست

اما سرانجام . شود برای آب دادن به گله خود پیوسته از مکانی به مکان دیگر کوچ کند می
گی اسحق است و او حاضر به بینند که برکت خدا پیوسته بر زند وقتی دشمنانش می

پایان به آیند و بدین ترتیب جفا و زحمت  جویی نیست، با او از در آشتی درمی انتقام
دهد که برخوردار شدن از برکات   تجربه اسحق نشان می.)۳۳ - ۱۲ :۲۶پیدایش ( رسد می

اما دعوت خدا از ما این . خدا ممکن است جفا و خصومت و سختی در پی داشته باشد
ای بزرگوارانه در پیش گرفته، حاضر   که در برابر این جفاها باگذشت باشیم و روحیهاست

ِکرداری خود در برابر دیگران، داوطلبانه خود را از  باشیم برای حفظ پارسایی و راست
   .خیلی چیزها محروم سازیم تا شهادت خوبی برای آنها باشیم

   

ِآزار و اذیت قوم اسرائیل توسط مصریان
  

 و جور" ظلم"سوی فرعون و مصریان مورد خوانیم که قوم اسرائیل از   میمقدس بکتادر 
 فردی یا به طورد نه به این خاطر که شو قوم اسرائیل ظلم میبه  .)۱۲ و ۱۱ :۱خروج ( ندبود

اعالم نیز خداوند .  خدا بودندقومکه  خاطر این  بهًند، بلکه صرفا  بود گروهی مرتکب گناهی شده
ِخواهد آنان را از ستم  ست، و میقوم اوِگران ظلم و جوری است که متوجه ندارد که  می

ِاین خواسته خداوند مبنی بر رهانیدن قوم اسرائیل و نگرانی . )۱۰ - ۷ :۳خروج  (مصریان برهاند ِ

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



  فصل اول ۴۸

کسانی ِین اعضای خاندان همان بد از یگرد شد، باعث  او از ظلم و ستمی که بر آنان روا داشته می
  .َبرانگیزاند شان ایای برای  رهانندهکردند یلیان ظلم میکه به اسرائ

ِبینیم که فردی عبرانی را که در حال ضرب و شتم یکی از   را می، موسی۱۵ :۲خروج در 
ِبرادران عبرانی خود بود، می ِکشد و سپس هنگامی که فرعون قصد جان او می ِ کند، از مصر  ُ

ِه عبرانیان در تفسیر آنچه باعث شد موسی دست نویسنده رسال. رود گریزد و به تبعید می می
توانست در  او می. گوید که موسی با تصمیم دشواری روبرو بود به چنین کاری بزند، می

ِلذت زودگذر گناه"از قصر فرعون بماند و  قصر فرعون را ترک بهرمند شود، و یا اینکه " ِ
   .)۲۶ -  ۲۴ :۱۱(" همراه با قوم خدا خوار و ذلیل گردد"گوید و 

ِدانیم که موسی راه دوم را برگزید، و زندگی خود را   آنچه در کتاب خروج آمده میبر اساس

ِوقف آزادی قوم خود از بردگی نموده، بانی قومی شد که خدا را خدمت می ِ موسی . کنند ِ
 متحمل رنج و مشقت و اشک و آه شود، و ِ انتخاب خود، مجبور شد تمام عمر اینخاطر به

ِاو هم از سوی اهل ایمان و هم از سوی بی.  تهدید قرار گیردپیوسته مورد ایمانان، یعنی هم از  ِ
ِجانب مصریان ستمگر و هم از طرف کسانی که برای رهانیدن ِِ شان فرستاده شده بود، هدف  ِ

گوید که او ترجیح داد   آنچه موسی کرد میدر موردنویسنده عبرانیان . دشمنی و خصومت بود
ِ یکی از افراد به عنوانتوانست  پذیرا شود، زیرا به پاداشی بس بزرگتر از آنچه میرا " ِعار مسیح"

ِدربار سلطنتی آری، ایثار و فداکاری در راه . )۲۶ :۱۱ (فرعون از آن برخوردار شود، نظر داشت ِ
  . مسیح استخاطر بهخدا، به معنای خوار و ذلیل شدن 

ِدر جریان سرگردانی قوم در بیابان، تنها مو ، ۷ :۳۰در تثنیه . بیند سی نیست که زحمت میِ
َآزرند می"گوید که آنان قوم او را  کنند می  کسانی که به قوم اسرائیل ظلم میمورد در خداوند ُ."  

  

  برکت و لعنت در تثنیه

 شاهد تجدید عهد و پیمانی هستیم که خدا در ابتدا در کوه سینا با قوم یهدر کتاب تثن
ِسرگردانی در بیابان اکنون در شرف پایان بود، و قوم اسرائیل  سالچهل . اسرائیل بسته بود

بار براستی اطاعت کند و سرزمینی را  در آستانه ورود به سرزمین موعود، آماده بود که این
 برکات و ، موسی۲۸  فصلدر تثنیه. شود  وعده داده بود متصرفاین قومکه خدا به 

   .شان برشمرد کردند، برای وم تجدید میهای مربوط به عهد و پیمانی را که ق لعنت

های مختلف را یکی  ، و سپس لعنت)۱۴ - ۱آیات (پردازد  خدا در ابتدا به شرح برکات می
و ها بسیار بیشتر از تعداد برکات است،  تعداد لعنت. )۶۸ - ۱۵آیات  (شمرد پس از دیگری برمی
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اگر قوم اسرائیل اطاعت کنند، در . )۱۵ و ۱آیات  (دنِشرط هر برکت این است که قوم اطاعت کن
های  در تمام جنبهاما اگر نااطاعتی کنند، . تمامی شئونات زندگی خود برکت خواهند یافت

این بااینحال .  خالصه همین استبه طورِالهیات تثنیه . زندگی خود دچار لعنت خواهند شد
ِانگاری کل ِانگاری واقعیت و نیز ساده  نوعی ساده،گیری  نتیجهگونه  مکاشفه خدا است آنگونه که ِ

کنند که چنین  هایی را مطرح می پرسش هر دوی این افراد، . شود توسط حبقوق و ایوب تبیین می
چرا خیانتکاران را مالحظه " : پرسد حبقوق از خدا می. برد  میسؤالتفسیری از کتاب تثنیه را زیر 

" مانی؟  خاموش میبلعد، میتر است  نمایی و حینی که شریر کسی را که از خودش عادل می
کامل و راست و خداترس بود و "، و ایوب نیز در رنج و عذاب است زیرا فردی )۱۳ :۱حبقوق (

  .)۸ و ۱ :۱ایوب " (نمود از بدی اجتناب می

ًحتی برخی محققان معتقدند که کتاب ایوب منحصرا به این خاطر نوشته شد که چنین 
 مطالعه . مطرح شده در کتاب تثنیه را به چالش بگیردِای از الهیات انگارانه ِتفسیر ساده

شده در  های مطرح ِدهد که تعبیر کردن برکات و لعنت ِتر خود کتاب تثنیه نیز نشان می دقیق
موسی در . ای است ِکار احمقانهحد ِ رفتار اخالقی، تا چه چارچوبًاین کتاب صرفا در 

شود که خدا آنان را در بیابان فروتن  ادآور می این واقعیت را به قوم اسرائیل ی۳ و ۲ :۸تثنیه 
شده بودند، بلکه تا درسی به آنها یاد دهد و  ساخت نه به این خاطر که گناه خاصی مرتکب

ِخوانیم که خدا به اسرائیل قدرت کسب ثروت را عطا   می۱۸ :۸در تثنیه . شان کند امتحان ِ

خدا، و اینطور نیست که آن را با ای است از جانب  ِبنابراین، ثروت آنان عطیه. کند می
گوید  ، خدا می۶ - ۴ :۹در تثنیه . بدهند دست آورند و با نااطاعتی از دسته اطاعت کردن ب

. ِ عادل بودن این قوم نیستخاطر بهِکه برکت زمین که آن را به قوم اسرائیل خواهد بخشید 
دهد  بخشد نشان می میدر واقع، همین واقعیت که خدا سرزمین موعود را به قوم اسرائیل 

 این کار). ۶ :۹(کار یکسره محض فیض اوست، زیرا اسرائیل قومی گردنکش است  که این
 ).۵ :۹(داده بود " به پدرانت، ابراهیم و اسحق و یعقوب"ای است که او   وعدهخاطر بهخدا 

ِخدا تنها به این دلیل از جاری کردن غضب خود بر این قوم صرفنظر ک رد که موسی از ِ
   ).۲۹ -  ۲۵ :۹(د ِطرف آنها شفاعت نمو

هایی مطلق  های عهدعتیق، روشن است که برکت و لعنت وعده با توجه به سایر قسمت
ما باید تعالیم کتاب تثنیه را در پرتو تعالیم دیگر . شد قید و شرط تصور نمی و بی

 در این  مثال، کتب تاریخی تصویری مبهمبه عنوان.  ارزیابی کنیممقدس کتابهای  قسمت
دوم (شود  ائل نمیبه هنگام جنگ، شمشیر بین این و آن تفاوت ق. دهند زمینه ارائه می
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در اول .  گنهکاران زحمت خواهند دیدهمراه باگناهان نیز  ، بلکه بی)۲۵ :۱۱سموئیل 
ًشوند صرفا به این خاطر که  عام می ِگناه شهر نوب قتل ِکاهنان بی، ۱۹ و ۱۸ :۲۲سموئیل 

ِکافی است به زندگی اشرافی پادشاهان شروری که . اند درست است انجام دادهکاری را که  ِ ِ
، و آنگاه خواهیم  نگاهی بیندازیماند ل از قوانین خدا سرپیچی کردهدر تاریخ اسرائیپیوسته 

عدالت  ِو نه انجام دید که نه شرارت و بدی همیشه در همین دنیا مجازات خواهد شد
جفاهایی که انبیا پیوسته با آن روبرو بودند و نیز . اهد داشتهمیشه خیر و برکت در پی خو

   . اشعیا، آشکارا گواه این واقعیت است۵۳خدا در فصل " ِبنده رنجبر"ِرنج و مشقت 

ها نتیجه واکنش خدا در  ها و تمام بدی  که آیا تمام نیکوییسؤالبنابراین در پاسخ به این 
   :کته مهم اشاره کردتوان به پنج ن قبال اعمال انسان است، می

   .از جانب خدا است هر عطای نیکویی - ۱

ِشود، نتیجه واکنش او در  ِهایی که شامل حال انسان می  بسیاری از برکات و لعنت- ۲
  .برابر خداست

شود، نتیجه نقشه خدا برای  ِهایی که شامل حال انسان می  برخی از برکات و لعنت- ۳
   .انسان است

   .تواند تبدیل به لعنت شود یم، برکت می اگر خدا را جالل نده- ۴

اصلی ) ۷ :۶غالطیان " (انسان هر چه بکارد، همان را درو خواهد کرد" این تعلیم که - ۵
) مدت بویژه در کوتاه(کلی است که در دراز مدت همیشه صحت دارد، اما گاهی اوقات 

   .آید که این اصل واقعیت ندارد  میبه نظرچنین 

  

  یی از کتب تاریخیها درس : نمونه تاریخ

  

   تاریخدر مورددیدگاه عهدعتیق 

 تاریخ داشتند، در موردِو ملل مختلف دنیای باستان چه نگرشی این موضوع که اقوام 
ِاگرچه بررسی مبسوط این مبحث در حوصله این . انگیز مبحثی است بسیار جالب و شگفت

ِلحاظ که روند سیر تاریخ را توان گفت که قوم یهود از این  گنجد، به جرأت می کتاب نمی ِ

فرد  هرود، منحصرب ِدانستند و معتقد بودند تاریخ بسوی مقصد معینی پیش می هدفمند می
  .بودند
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 ؟

دیدگاه مصریان در
 مورد تاریخ

 

تاریخ از نگاه
 روز خداوند مقدسکتاب

تاریخ از دیدگاه
 النهرینفرهنگ بین

ِنگاری اتفاقات و  ًصرفا وقایع  نهمقدس کتابگوید که  در این باره می ١ِای سپایسر. ای
بنا بر این . ایعی مهم استِاند، بلکه تعبیر و تفسیر وق هایی که ارزش ثبت شدن داشته اندیشه

نگرش قوم اسرائیل نسبت به تاریخ . است" ًاساسا نوعی فلسفه تاریخ "مقدس کتابدیدگاه، 
ِانگیز است، بویژه وقتی آن را با دیدگاه دو فرهنگ مصر و  العاده عجیب و حیرت فوق ِ

 فرهنگ در ًزیرا اسرائیل عمدتا با همین دو. کنیم  تاریخ مقایسه میدر موردالنهرین   بین
  .ارتباط بود

النهرین، مصر و  نمودار زیر به ترتیب نشاندهنده تاریخ از دیدگاه فرهنگ بین
   : توضیح مربوط به هر یک از این سه دیدگاه در پی خواهد آمد. استمقدس کتاب

 

 

 

 

 

  

  

    

  

   

  

هرج و مرج دانسته  النهرین، تاریخ سراسر پیچ و تابی پر های مختلف بین در فرهنگ
خدایانی  -  بینی مبتنی است مزاج و غیرقابل پیش ِبر هوی و هوس خدایانی دمدمیشد که  می

هیچ کس، حتی از خود . که هر آن ممکن بود بر آدمیان خشم گیرند و به آنان آزار رسانند
ِهیچ یک از خدایان منشاء غایی قدرت و اقتدار . رود دانست تاریخ به کجا می خدایان، نمی

به همین جهت، . نامید" قادرمطلق"شد براستی  را نمی یچ یک از خدایاندر واقع، ه. نبود
. شد بدیهی فرض کرد هیچ چیز در جهان هستی همیشگی و مطلق نبود، و هیچ چیز را نمی

 .بینی النهرین، تاریخ البته پویا است، اما غیرقابل پیش از نگاه فرهنگ بین. همه چیز نسبی بود
 ِ نگاه داشتن مصیبت این بود که بکوشیم بنوعی خدایان را راضیگیری یا دور  ِتنها امید پیش

 باعث  به آنانقربانی یا هدیهنمودن تقدیم ه این امید که شان بکاهیم، ب نگاه داریم و از خشم
ِ ماهیت بوالهوسانه واسطه بهاما چنین چیزی . شود تصمیمی مطلوب برای آدمیان اتخاذ کنند
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به همین جهت بسیار مهم بود که آدمی . مری قطعی نبودِمزاج خدایان هیچگاه ا و دمدمی
آدمی . ثمربخش بوده و نتیجه مثبت داشته است" گذشته"ًدریابد چه چیزی ظاهرا در 

ِالمثل تقدیم فالن قربانی یا انجام فالن مراسم در گذشته  توانست با پی بردن به اینکه فی می
توان در   احتمالی دریابد که چگونه میبه طورِدر فرونشاندن خشم خدایان مؤثر بوده است، 

   .حال حاضر خدایان را راضی نگاه داشت

شد مصائبی را که پیشتر بر  ِمعیار مهمی بود که بر اساس آن می "گذشته"بدین ترتیب، 
امید این بود که با نگاه به گذشته، بتوان دریافت که چه . نازل شده است ارزیابی کرد آدمیان

به همین جهت الزم بود که . شود ِیان یا تسکین غضب آنان میچیزی باعث خشنودی خدا
سپایسر . ای را بجا آورد ِها و آداب و مراسم بسیار پیچیده آدمی پیوسته مراقب باشد و آیین

ِ خالصه باید گفت که جهان هستی فاقد مبنایی واقعی جهت به طور" : گوید در این باره می ِ

ِتوانست به بهترین وجه انسان را از گزند  آنچه می. بود ِداشتن نگرشی اخالقی به زندگی

   ."ًی، بلکه صرفا شکل و ظاهر بودهای خدایان مصون نگاه دارد نه محتو بوالهوسی

ِای بارز از امید مردم  نمونه ِهای بلند و هرمی شکل موجود در این مناطق، برج

النهرین این  ِمید مردم بینا.  پل ارتباطی بین آسمان و زمینبرای ایجاد نوعیبود النهرین  بین
ِمیان آدمیان فانی و خدایان نامیرا پیوند ایجاد کنند و بدین گونه بنوعی طریق، این بود که از  ِ

 مردمِبینی  ِ مظهر یکی دیگر از ارکان جهانهایی برج چنین. بقای خود را تضمین نمایند
برداری  وی جامعه خدایان گرتهًاعتقاد به اینکه جامعه بشری دقیقا از ر :  نیز بودالنهرین بین

درست . کنند ِ حلقه ارتباطی بین این دو جامعه عمل میبه عنوانها  شده است، و این برج
ِتوانست مدعی شود از اقتدار الهی مطلق برخوردار   که هیچ یک از خدایان نمیهمان طور ِ

حاکمی  "ِمفهوم.  شودحق و حقوقیِتوانست مدعی چنین  ِاست، هیچ حاکم بشری نیز نمی
بدین ترتیب اقتدار پادشاه از دو سو . النهرین جایی نداشت به هیچ وجه در تفکر بین" الهی

   :گوید سپایسر در این باره می. شد محدود می

پادشاه بابت تک تک . گرفت اقتدار پادشاه از یک سو از خدایان نشأت می
اب پس بایست به آنان حس ِاعمال خود در برابر خدایان مسئول بود و می

ِاما از سوی دیگر، پادشاه تابع خواسته شورای ریش. دهد ِسفیدان خود نیز  ِ

ِهای مجمع  ِ که در آسمان رئیس خدایان تابع خواستههمان طوربود، درست 
   .خدایان بود
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ِمورد اعمال قدرت حاکمین محدودیت درین دو ا ِ ِ بشری، یعنی محدودیت ِ

 نحوه در موردالنهرین  ِرهنگ بیندیدگاه ف بر ِکیهانی و محدودیت اجتماعی،
تحت چنین شرایطی، حکومت جز نوعی . تأثیری مستقیم داشت حکومت

شورا انجام حت نظارت یک دولتی که ت. توانست باشد دموکراسی نمی
ِکند و پادشاهی که دارای قدرت و اختیارات مشروط باشد، الجرم به  وظیفه 

برد فرد  ، کسی که نفع میدر چنین وضعیتی. انجامد می دموکراسی یحکومت
شد، و قانون نیز در  انسان بود که حق و حقوقش از سوی قانون حمایت می

 ١"کیتوم"واقع عبارت بود از قانونی کیهانی، تغییرناپذیر و غیرشخصی که 
ِشد و معادل تقریبی آن در زبان عبری، خوانده می ِ ’emeth ِفرد حاکم . است

ِهمواره خادم  . ریاست کند" کیتوم"توانست بر  چگاه نمییبود، و ه" کیتوم"ِ
شد پادشاه هرگز نتواند از قدرت  خود سبب میوجود متون نوشتاری نیز 

   .خود سوءاستفاده کند یا در اجرای قانون دخل و تصرف نماید

  

توان در   میِتک تک افراد جامعه بودقوانین را که حامی و متضمن حقوق نوع این 
ِشناسی منطقه  های باستان ِدر جریان حفاریکشف شده  ِبسیاری از اسناد و مدارک

ًشد جوامع اکثرا  باعث می  تاریخدر مورد اگرچه چنین دیدگاهی پویا .النهرین، شاهد بود بین
 مطلق بدان معنا ِیک اقتدار و مرجعیتِقانونمند باشند و بر اساس قانون اداره شوند، فقدان 

چنین قوانینی در نهایت درست و اخالقی یا آشد مشخص کرد که  بود که به هیچ وجه نمی
ِفروپاشی . دار و جاودانه دانستیاپ امری ًاشد نهایت هیچ ارزشی را نمی. هستند یا خیر

شان، بلکه بیشتر به این  دشمنانِقدرت  ِبرتر بودن خاطر بههای آشور و بابل نه  امپراتوری
 ِ بینی ِش و هرج و مرج جهانغتشا اچارچوبکوشیدند در  دلیل بود که در همان حال که می

ُخرد شان  ِفرسای ساختار درونی ِ به نظم و هماهنگی و امنیت برسند، زیر بار طاقتخود
شان  بینی  جهانخاطر بهجویی بودند که  خواه و سلطه ِالنهرین افراد ترقی مردم بین. شدند می

که فاقد معیارهایی آنان . ِمجبور بودند مدام با ترس و نگرانی به پشت سر خود نگاه کنند
ِمطلق بودند، امنیت خود را در آیین و مراسم ظاهری ِجستند که رعایت آن هر روز  ای می ِ

ِکوشش آنان جهت دست یافتن به آرامش و . شد فرساتر می شان دشوارتر و طاقت برای ِ
   .شان شد انگیز باعث نابودی ی رقتبه طرز جهانی پرآشوب، در نهایت چارچوبامنیت در 
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ِجهان هستی در نظر آنان نه حاصل .  تاریخ داشتنددر موردا مصریان دیدگاهی ایستا و ام
و (النهرین   بین فرهنگمربوط به ِرونده نظیر آنچه در داستان آفرینش  سلسله وقایعی پیش

ِبینی   در جهان.واحد بودخالقه ِد فرایننتیجه یک  بینیم، بلکه می) مقدس کتابنیز در 
در عوض، مصریان به قانونی مطلق و شخصی . نیز خبری نبود" کیتوم"ِمصریان از مفهوم 

در . دانستند ِکه همان شخص فرعون بود اعتقاد داشتند و او را مجسمه آفریدگار میمستبد 
ِآهنگ رود نیل ثابت و الیتغیر، و  نظر مصریان، پادشاه خدایی بود که دنیایش همچون ضرب

ِ تاریخ در دوران سلطنت پادشاهی .تاسِچون تابش آفتاب جاودانه و همیشگی   خداکه ِ
 بینیم النهرین می ِمیان مردم بیندر مصر برخالف آنچه در . دگردی خالصه میشد،  انگاشته می

ِهیچ قانون مکتوبی وجود نداشت، بلکه به محض آنکه سخنی از دهان فرعون خارج  ِ

ِمصریان در وجود شخص فرعون، ثبا. یافت شد، جنبه قانون می می . دیدند ت و نظم را میِ
  :گوید  در این باره می١هربرت لیوینگستون. جی

ِهنگام تاجگذاری به ناگاه جنبه خدایی پیدا کند،   هاینطور نبود که فرعون ب
ًبلکه تاجگذاری او صرفا  فرعون در . از یک خدا بودبرداری  پردهبه منزله ِ

 دولت، عرصهشد؛ در  ِ آیین و مراسم دینی، کاهن اعظم محسوب میزمینه
عمل   مملکتِ کل سپاهیانِنقشجنگ در ِمیدان قدرتی مطلقه داشت؛ در 

توانست  البته فرعون می. ِهنر، مظهر و سمبول مصر بوددر زمینه  و کرد، می
ّقدرتش را به دیگران نیز محول کند، و گاه ممکن بود زیردستانش 

ِدرت او مورد قدر همه حال تنها  رسند، اما به نظرِقدرتمندتر از خود او 

 هیچ سند و مدرکی موجود نیست که نشان دهد گروهی از مردم. تأکید بود
ِحتی مهاجمین نیز خیلی زود به پذیرش . براستی علیه فرعون شوریده باشند
ِمفهوم برتری فرعون واداشته می ِشدند و در اولین فرصت ممکن از مصر  ِ

   .شدند رانده می

  

ِدر اسناد و مدارک  دانستند،  هر چیز دیگری مهمتر میمصریان از آنجا که پادشاه را از

به چیز دیگری شد  ِ مستقیم به تخت و تاج شاهی مربوط میبه طور به وقایعی که  جزخود
ای به  در اسنادی که از مصریان بر جای مانده، هیچ اشاره. دادند چندان توجه نشان نمی

ِحکام قبل از فرعون یا جانشینان او به چشم نمی ِ ِتاریخ در دوران زمامداری فرعون . َوردخ ُ ِ

ِتقویم مصریان با به تخت نشستن فرعون آغاز و با مرگ او به پایان . شود خالصه می ِ ِ
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ًمفهوم خطی از زمان و دورانی که پیوسته تداوم داشته باشد، کامال با جهان. رسد می ِبینی  ِ
   :گوید ِاچ فرانکفورت در این باره می. مصریان بیگانه بود

آنان دنیا را . ، تاریخ یا گذشته و حال چندان معنایی نداشتمصریانِدر نظر 
ِ کامل از دستان به طورپنداشتند که  ًاساسا راکد و ایستا و تغییرناپذیر می

ًاز این رو وقایع تاریخی نیز صرفا دخل و . آفریدگار بیرون جهیده است
ِتصرفاتی جزئی در کار نظام تعیین ِیا اتفاقات مکرر که شد،  شده محسوب می ِ

به ًگذشته و حال از نظر مصریان تماما . ِدارای معنا و مفهوم بخصوصی نبود
ِجنبه خدایی حیوانات و . ِ غیرمستقیم در خود زمان حال نهان بودطور

 ِشده، به همراه برخی دیگر از مظاهر پادشاهان، اهرام، اجساد مومیایی
های  ا هم نداشتند، نظیر مثلًفرهنگ مصر که ظاهرا چندان ارتباطی نیز ب

ِهای شعر و نثر آن، همگی نتیجه این اعتقاد  َآن و اشکال و قالبِاخالقی  ِ
شد که تنها چیزی که براستی اهمیت دارد، چیزی است که  اساسی تصور می

   .هیچگاه تغییر نپذیرد

  

 ِاسناد و مدارک شخصی و. پیچیده و دشوار ِتبیین تاریخ مصر کاری است بسسعی در 
اسناد و . سلطنتی است ِتر از اسناد از دوران قدیم اغلب بسیار موثق جای مانده  برِتجاری

ِمدارک متعلق به غرب آسیا  ِ معاهدات مختلف د، نظیرشو  مربوط می به این دورانکه ِ

عهد و دیگر های مختلف و  های تجاری، و اسناد مربوط به جنگ نامه سیاسی، موافقت
ِاند، اغلب در مقایسه با اسناد خود  ها با مصر منعقد کرده ِسایر تمدنِهایی که اقوام  پیمان

   .اعتمادتر است مصریان بسیار روشنگرتر و قابل

تا بدین حد که از لحاظ اجتماعی و مذهبی  دو فرهنگ فهمید که چطورتوان  مشکل می
د و اند در طول هزاران سال در مجاورت یکدیگر زندگی کنن  دارند توانستهرقبا هم ف

   .پیوسته با هم در ارتباط باشند

حال که اسرائیل، هم از لحاظ تاریخی و هم از نظر موقعیت جغرافیایی، از نزدیک با دو 
هایی شبیه   نشانهمقدس کتابتوان در  النهرین در ارتباط بوده است، آیا می فرهنگ مصر و بین

   .هم مثبت است و هم منفی تاریخ، سراغ جست؟ پاسخ در موردالنهرین یا مصر  ِدیدگاه بین
   :گوید سپایسر در این خصوص می

ِاز بین دو مرکز عمده تمدن در منطقه، تمدنی ًامروزه کامال روشن است که  ِ
بر اسرائیل بر جای نهاد نه تمدن ترین تأثیر را  از لحاظ فرهنگی عمیقکه 
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ِمصر که در نزدیکی اسرائیل قرار داشت، بلکه تمدن دورتر بین ِ .  بودالنهرین ِ
ِاین امر چندان هم دور از انتظار نیست، زیرا اوال خاستگاه پاتریارخ ها  ً

ِسرزمینی بود که در آن سوی رود فرات قرار داشت، و دوما برخالف  ً
ِبینی بسیار پویا  النهرین جهان ِبینی راکد و انزواطلبانه مصریان، مردم بین جهان

در  ًد، و طبعا برای گسترش بوتوسعه ِدر پیای داشتند که  خواهانه و ترقی
   ...بودنیز تر  میان سایر اقوام، و از جمله اسرائیل، مناسب

ِگذشته از این، گواه مستقل قانون در بین مردمان این دو فرهنگ خود مؤید  ِِ
ِاین واقعیت است که ارتباط فرهنگی بین النهرین و اسرائیل بیش از آنکه  ِ
ِقی که از خویشاوندی نزدیک این ًامری صرفا تصادفی باشد، امری است حقی ِ

ها، قانون و شریعت را امری  هر دوی این فرهنگ. فرهنگ حکایت دارددو 
ِپادشاه نه منشاء قانون و ارباب آن، بلکه . دانستند غیرشخصی و متعالی می

ِصرفا خدمتگزار قانون بود النهرین و قانون  ِعالوه، قانون سرزمین بین هب. ً
ِشان، از حیث محتوا و روح قانون  ِی جزئی فراوانها اسرائیل برغم تفاوت
توان بسیاری از  و از آنجا که امروزه می. ند هستبسیار به هم نزدیک

ِهای مشترک این دو سرزمین را در مراحل آغازین تکوین تمدن  ویژگی ِ ِ ِ

ِالنهرین سراغ جست، اسرائیل را باید از این لحاظ نوچه فرهنگی  بین
   .النهرین دانست بین

  

های   تاریخ تفاوتدر مورد این دو فرهنگ ِها، بین دیدگاه بااینحال برغم این شباهت
ِ مثال، من با این نظر سپایسر که قانون در اسرائیل جنبه به عنوان. داردجود وبنیادینی 

ِدر واقع همین غیرشخصی نبودن قانون در اسرائیل، یکی . غیرشخصی داشت، موافق نیستم

ِقانون اسرائیل از خدایی . النهرین است ِاین فرهنگ با فرهنگ بینِهای اصلی  از تفاوت

اش در  بندد و شخصیت و اراده گرفت که با انسان عهد و پیمان می شخصی سرچشمه می
النهرین  در تمدن بین" کیتوم"ِ با مفهوم ،چنین تصوری از قانون. این قانون متجلی است

 همین عهد و پیمان، تاریخ را امری  وجودخاطر بهاسرائیل . ها فاصله دارد فرسنگ
خداوندگاری که آفریننده  -  ِدانست که تحت کنترل خداوندگاری واحد و قادرمطلق است می

یل تاریخ در فرهنگ اسرائ. کند ِبخش همه چیز است و مسیر تاریخ را کنترل می و هستی
 ِدر گروبینیم  یالنهرین م ِبینی بین  آنچه در جهانبرخالف شد که امری هدفمند دانسته می

ِ دیدگاه مصریان، تحت سلطه حکام خودکامهمانندو ِبلهوسی خدایان نیست  ای که خود را  ُ
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، خدا به انسان مسئولیت، شأن و مقدس کتابمطابق دیدگاه . د قرار ندارندارندپ خدا می
 تاریخ در مورد مقدس کتابدر واقع باید گفت که دیدگاه . منزلت و امید عطا کرده است

ِت نقطه مقابل نگرش تاریخی دو تمدن بیندرس ِ ِ النهرین و مصر است و بر هر دوی این  ِ
، تاریخ براستی دارای اهمیت است مقدس کتاباز نظر . کشد ِها خط بطالن می دیدگاه

گسیخته  و در عین حال، خودسرانه و عنان) بینیم برخالف آنچه در دیدگاه مصریان می(
به همین جهت، فرد ایماندار هم از امید ). النهرین ِمدن بینِبرخالف اعتقاد ت(کند  عمل نمی

ِداند که تاریخ بسوی مقصد نهایی و نقطه  ِبرخوردار است و هم از احساس امنیت، زیرا می

یاد " روز خداوند "به عنوان از آن مقدس کتابِاوجی در حرکت است که نویسندگان 
   .کنند می

 به طوردانستند که  نا شدند که تاریخ را فرایندی می با دیدگاه یونانیان آشبعدها، یهودیان
سرعت به ه ِعصر طالیی به پایان رسیده بود و زمان ب. رود ِسراشیبی به سمت جلو پیش می

دانستند که بهترین  اما یهودیان می. رفت ِسمت مرگ، تاریکی و عذاب و محنت پیش می
   . آن بودِلحظه تاریخ هنوز فرانرسیده و باید مشتاقانه در انتظار

رنج و محنت به پایان رسد و عدالت بودند که  یهودیان با امیدواری منتظر روزی
ِدانستند که وضعیت کنونی دنیا، غیرعادی است آنان می. حکمفرما شود دانستند که  نیز می. ِ

بر این باورم که آنان از رکود و من  به همین جهت،. شود همه چیز به همین دنیا خالصه نمی
   .النهرین، مصر و یونان انجامید، اجتناب کردند های بین ِه الجرم به نابودی تمدننخوتی ک

ِدید که آنان و نیز باقی دنیا را به  ِاسرائیل در روند تاریخ خود دست خدا را در کار می
رنج و محنت نیز بخشی از همین برنامه . َبرد کند و به پیش می سوی هدفی نهایی هدایت می

کشیدند و   مجازات گناه به تصویر میبه عنوانیل، رنج و محنت را اغلب مردم اسرائ. بود
خواهد از این طریق قومش بار دیگر نزد او بازگردند و با او مشارکت  دانستند که خدا می می

ای بود برای پرورش معنویات در زندگی مردم و  همچنین رنج و محنت وسیله. داشته باشند
ِرساندن آنان به بلوغ روحانی ِ.   

ِبااینحال گاه رنج و محنت در ذهنیت خدا دارای ارزشی است که تنها بر خود او آشکار  ِ

ِدر چنین مواقعی فرزند خدا . ِبه حساب مجازات یا تأدیب گذاشتًلزوما است و آن را نباید 

نگاه کنید به (ِهای تاریک و مبهم، مراقب اوست  کافی است بداند که خدا حتی در راه
ِ دیدیم، نقشه خدا برای احیای قومش مستلزم ۱۴ :۳ که در پیدایش همان طور. )۴ :۲۳مزمور 

ِشدن قوم اوست جدال، رنج و محنت و کوبیده  که در همان طوردرست است که خدا، . ِ
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ِطول تاریخ اسرائیل خواهیم دید، گاه از رنج و محنت برای مجازات کردن قوم و 

های  و گاهی اوقات نیز از این طریق درسکرد  ِبازگرداندن آنان بسوی خویش استفاده می
اما در مواقع دیگر، قوم خدا به دالئلی که تنها خود . داد ِروحانی مهمی به قوم خود یاد می

انجامد، دچار رنج و  ِخدا از آن خبر دارد اما در نهایت به تحقق اهداف او در تاریخ می
   .شوند زحمت می

که تأدیب در عهدعتیق دارای یک سازند  یدرستی خاطرنشان مه  ب۲ و شراگ١گرشتنبرگر
هر نوع کوشش برای یافتن معنایی یکدست در این خصوص الجرم . معنای واحد نیست

ِدعوت . دهنده عدم اعتماد به خداست چنین کوششی نشانبه شکست خواهد انجامید زیرا 

 ای که بسیار کسی که در رنج و زحمت است این است که مصائب خود را به آن یگانه
   .داند، محول نماید قدرتمندتر است و همه چیز را می

  

   تأدیببه عنوانرنج و زحمت 

تأمل نماییم " تأدیب" ِی مقدس کتابِدر اینجاست که باید لختی درنگ کرده، در مفهوم 
، "تأدیب" ًغالبا با شنیدن واژه .  این موضوع ندارنددر موردزیرا اکثر مردم تصور درستی 

   .کنیم افتیم و آن را در مفهوم مجازات تعبیر می  تنبیه مییاد  بهناخودآگاه 

 و زحمات خود را مجازاتی از طرف خدا  ِ مثال، مسیحیان سودان اغلب رنجبه عنوان
شان  دانند که مصائب البته مطمئن نیستند چه گناهی، اما همینقدر می. دانند  گناه میخاطر به

تردیدی  گاه شامل تنبیه و مجازات نیز هست "تأدیب" البته در این که . نتیجه گناه است
 بد نیست برای روشن شدن این موضوع، از مطالب آشنا. نیست، اما این تمام قضیه نیست

   .برسیم شروع کنیم و بتدریج به مطالب ناآشناتر

 

  ِتأدیب در مفهوم تنبیه

ند، رفت پیش می" روز خداوند"تاریخ اسرائیل، بتدریج که قوم خدا بسوی  در سراسر
   :شاهد ادوار و مراحل و تضادهای زیر هستیم

 
1Gerstenberger; 2 Schrage 
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شان اغلب مملو از نعمت  های کردند، زندگی هنگامی که قوم خدا برکات او را تجربه می

اما متأسفانه برخالف هشدار خدا . زیستند اصطالح در ناز و نعمت می و فراوانی بود و به
بردند و برکات الهی را دستاوردهای شخصی  د می، خیلی زود او را از یا)۱۲ -  ۱۰ :۶تثنیه (

   .شدند خودشان پنداشته، دچار غرور می

ِخواهد از سر مهر و محبت خود قوم را  خدا میوقتی بینیم که  در کتب تاریخی می ِ
بسر برند، لطف و ") برکت"یا (تأدیب نماید تا بار دیگر نزد او بازگردند و با او در مشارکت 

بالیایی چون قحطی، خشکسالی، آنان را به و در عوض  دارد نان دریغ میبرکات خود را از آ
   .دساز  میرافترگمصائب طبیعی و دشمنان مهاجم 

بینند دیگر از آن ناز و نعمتی  شود، و می شان تلخ می افتند و روزگار به کام قوم در زحمت می
ابراین وقتی وضعیت فعلی بن. ِکه به هنگام مشارکت با خدا از آن برخوردار بودند خبری نیست

. کنند کنند، غرور خود را شکسته، توبه می ًخود را با زندگی پربرکتی که قبال داشتند مقایسه می
خدا نیز بار دیگر آنان را به برکاتی که بر طبق عهد و پیمان خود به آنان وعده داده بود، 

  .شد  تکرار میمتأسفانه این روند پیوسته در طول تاریخ اسرائیل. َگرداند بازمی

تواند عاملی باشد  دانستند که رنج و زحمت می ِقوم اسرائیل با نگاهی به تاریخ خود، می
توانست به جالل   به همین جهت، رنج و زحمت می.ِ از گناه و عواقب آن رهاییجهت

بینیم که چطور خدا با استفاده   می۲۸ و ۲۴ و ۱۸ :۲۶ الویان بویژه در. ِیافتن خدا منتهی شود
   .نماید از رنج و زحمت، گناه را تأدیب و اطالح می

   :بنابراین در تاریخ اسرائیل شاهد آنیم که

  ).رود تاریخ بسوی مقصد معینی پیش می( گناه و درد و رنج، اموری همیشگی نیستند -۱

   .تواند نتیجه سماجت در گناه باشد  درد و رنج می- ۲

 و رنج، باعث شود که مردم از گناه خود توبه ِتواند با استفاده از ابزار درد  خدا می- ۳
   .کنند و در نهایت او جالل یابد

  

 برکت رفاه و آسایش غرور

 بال و سختی رنج و زحمت توبه
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  ای جهت رسیدن به بلوغ روحانی ِتأدیب در مفهوم وسیله

ای جهت رسیدن به بلوغ روحانی باشد،  تواند وسیله ِاین موضوع را که تأدیب خدا می
ی چنین مفهومی را در عهدعتیق ها اما نشانه. ًاحتماال به بهترین وجه در عهدجدید شاهدیم

   .توان سراغ جست نیز می

یا " ذلت "به عنوان، از رنج و زحمتی که قوم در بیابان متحمل شدند ۸ِدر تثنیه فصل 
گذشت  آنچه را که در دل آنها میخواست از این طریق  تأدیب یاد شده است که خدا می

ق این تأدیب، دریابند که انسان تنها  هدف خدا این بود که قوم اسرائیل از طری.)۲ :۸(بداند 
قوم . )۳ :۸ (شود ای که از دهان خداوند صادر می کند بلکه به هر کلمه به نان زیست نمی

 که پدری پسر خود را تأدیب همان طوربردند که درست  بایست به این واقعیت پی می می
   .)۵ :۸(کند، خدا نیز آنان را تأدیب کرده است  می

 پدری که به تعلیم، تأدیب به عنوانِعهدعتیق نیز به همین تصویر خدا ِدر جاهای دیگر 
ِتأدیب . خوریم سازد، برمی شان را برآورده می پردازد و احتیاجات و اصالح فرزندانش می
ِبخشد که براستی فرزندان خدا هستند، و هدف از آن این است که  قوم به آنان اطمینان می

ِدامحوری را ایجاد کند که خود را در قالب اطاعت و ِشیوه زندگی خِدر زندگی فرزند، 
   .دهد ِرفتار اخالقی نشان می

ِ، تأدیب خدا از طریق تعالیم کالمش، گواه این واقعیت است که ۱۳ - ۱۱ :۹۴ر مزمور د ِ ِ
   :خداوند قوم خود را ترک نکرده است

نمایی و از شریعت خود او را تعلیم  ِخوشابحال شخصی که او را تأدیب می
تا او را از روزهای بال راحتی بخشی، مادامی که حفره برای شریران . دهی می

زیرا خداوند قوم خود را رد نخواهد کرد و میراث خویش را . کنده شود
   .ترک نخواهد نمود

  

   خداخاطر بهًزحمت دیدن صرفا 

ِکتب تاریخی عهدعتیق حاوی مواردی نیز هست که   نبه عنواًما معموال امروزه از آن ِ
 وفادار خاطر بهتر بگوییم،   انجام نیکی، یا دقیقخاطر بهکنیم، یعنی رنج و زحمت  جفا یاد می

ِدر این مورد، پیشتر به قتل قابیل توسط قائن و رنج و زحمتی که . بودن به خدای زنده
شاهد موارد مشابه دیگری نیز در سراسر عهدعتیق، . ها متحمل شدند، اشاره کردیم پاتریارخ
  : که برخی از آنها به قرار زیرندهستیم 
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- ۱ :۱۷خروج  (دردنک به سنگسار را تهدید موسی ،  برای نوشیدن نداشتند قوم وقتی آب ●
 ۷(.  

ِ مردی که محبوب دل خداست توصیف میبه عنوان داود ●  و )۲۲ :۱۳اعمال (شود  ِ
اول . ؛ رج۳۳ :۲۰اول سموئیل  (" را بکشدداودمصمم بود "خوانیم که شائول  بااینحال می

؛ ۱۳ :۳۱؛ مزمور ۲۷ - ۱۸اول سموئیل  (کند  محافظت میداود اما خدا از ).۲۷ - ۱۸سموئیل 
۵۹: ۱ - ۴.(  

  .)۲۲اول سموئیل (ِشائول و دوآغ هشتاد و پنج نفر از کاهنان نوب را کشتند  ●

د، که از رؤسای دربار پادشاه بوعوبدیا . کشت ایزابل انبیای خداوند را یافته، می ●
  .)۴ و ۳ :۱۸اول پادشاهان (پنهان کرد صد نفر از این انبیا را برخالف فرمان پادشاه 

اول (فرار کند  کنند که ایلیا به بیابان رسانند و کاری می جفا میایلیا اخاب و ایزابل به  ●
  ).۲ :۱۹ -  ۱۰ :۱۸پادشاهان 

  .)۱۴ و ۱۰ :۱۹ان اول پادشاه(رساند  ِایزابل انبیای همکار ایلیا را به قتل می ●

کند و او را به شورش و ایجاد آشوب متهم  ِاخاب پادشاه میکایای نبی را زندانی می ●
  .)۲۶ -  ۱۲ :۱۸دوم تواریخ (کرد  نام خداوند نبوت میه سازد، درحالیکه میکایا ب می

  .)۳۱ :۶دوم پادشاهان (کند  پادشاه الیشع را به مرگ تهدید می ●

  .)۱۰ -  ۷ :۱۶دوم تواریخ (کند  بی را زندانی میآسا پادشاه، حنانی ن ●

  )۲۲ -  ۲۰ :۲۴دوم تواریخ (شود  زکریای نبی به دستور یهوآش پادشاه کشته می ●

منسی خون بیگناهان را از حد زیاده ریخت تا اورشلیم را سراسر پر "خوانیم که  می ●
  .)۱۶ :۲۱دوم پادشاهان (" کرد

؛ ۱۶ و ۱۵ :۳۷؛ ۱۱ :۲۰؛ ۱۸ :۱۷؛ ۱۵ :۱۵ارمیا (رسانند  مقامات حکومت به ارمیا آزار می ●
 آنان نبوت بر ضدِکاهنین و انبیای دروغین خواهان مرگ ارمیا هستند زیرا او ). ۶ - ۴ :۳۸

  ).۱۱ :۲۶ارمیا (کرده است 

 پیشتر توسط کند که ِشخصی بنام اوریا از قریت یعاریم همان پیغامی را موعظه می●
او را تا مصر تعقیب نموده، دستگیر ِ افراد یهویاقیم پادشاه  بنابراین.ارمیا اعالم شده بود

  ).۲۳ -  ۲۰ :۲۶ارمیا ( کشند کنند و به اورشلیم بازگردانده، او را در آنجا می می

اند در برابر  شوند زیرا حاضر نشده ِشدرک، میشک و عبدنغو به تون آتش افکنده می ●
   ).۳دانیال (یابند  آسا از تون آتش رهایی می ی معجزهرزبه طتمثال پادشاه سر فرود آورند، اما 
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رهاند  آسا او را می ی معجزهبه طرزشود، اما خدا  ده میندانیال به چاه شیران افک ●
  ).۶دانیال (

پردازد، و بویژه  ِبه ایذاء و آزار یهودیان میُدر کتاب استر، اخشورش پادشاه ایران  ●
ِمردخای آماج حمالت هامان قرار    ).۱۴ :۵؛ ۱۲ -  ۱ :۳استر (گیرد  میِ

ِفرماید که اسرائیل همواره تک تک انبیای خدا را   می۳۵ -  ۲۹ :۲۳متی عیسی مسیح در  ●

  .رد کرده و به آنان جفا رسانده است

  

ِهایی از ادبیات حکمتی درس : شعرا و فالسفه
  

  ایوب

رستی آن را  است و کمتر کسی بدمقدس کتابکتاب ایوب یکی از دشوارترین کتب 
ِمن در اینجا به هیچ وجه مدعی فهم کامل این کتاب نیستم، و اعتراف . درک کرده است ِ ِ

ت و ابهامات فراوانی در ذهن االؤسِ برخی از جزئیات این کتاب در مورد کنم که هنوز می
ای که در پی خواهد آمد، هم به دلیل محدودیت جا و هم  به همین جهت بررسی. دارم

ًری محتوا، لزوما بررسیِعلت دشوا به بااینحال از این بابت .  سطحی و اجمالی خواهد بود ای ِ
ای است که باید آنها را فرا بگیریم، و  های ارزنده تردید ندارم که کتاب ایوب حاوی درس
   .انگیز، بینهایت سودمند است ِحتی نگاهی اجمالی به این کتاب شگفت

ِفضا و مکان وقایع کتاب در همان دو فص ِل اول به زبانی ساده و تعلیمی شرح داده ِ
از همان ابتدا به ما . شویم با شخصیت اصلی داستان یعنی ایوب آشنا مینخست . شود می

 که همان طور. )۱ :۱(کردار و خداترس است  شود که ایوب فردی کامل و راست گفته می
. وب بسیار مهم استهنگام مطالعه ماجرای ای  هِ داشتن این نکته بخاطر  بهخواهیم دید، 

زندگی ایوب . شود اش مطالبی به ما گفته می  خانواده ایوب و شیوه زندگیدر موردسپس 
   .زیسته ًشود، و کامال پیداست که او در ناز و نعمت می انگیزی توصیف می  بسیار دلبه طرز

 حضور بینیم که به یابد، و شیطان را می ، صحنه از زمین به آسمان تغییر می۶ :۱در ایوب 
اند به خدا خبر  آلودی را که مردم روی زمین مرتکب شده خدا آمده تا تک تک اعمال گناه

کننده   متهمبه عنوان از شیطان ۱۰ :۱۲وقتی یوحنای رسول در مکاشفه . )۷ و ۶ :۱(دهد 
ه ًظاهرا ب.  اشاره دارد۱ :۳ و زکریا ۱۱ -  ۶ :۱ایوب ِکند، در واقع به همین وقایع  برادران یاد می
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شود به حضور خدا راه یابد، و او در پیشگاه خدا ایستاده، به او  شیطان اجازه داده می
   .اعتمادشان بر او نیستگوید که قوم خدا در واقع خدا را دوست ندارند و  می

ِکند که نمونه کسی است که باطل بودن اتهامات  خدا در پاسخ، به ایوب اشاره می ِ

ِکوشد شخصیت ایوب  میرود و در عوض  یطان زیر بار نمیاما ش. سازد شیطان را آشکار می

های خودخواهانه دوست  ًگوید که ایوب خدا را صرفا بنا به انگیزه او می.  ببردسؤالرا زیر 
ِآنچه را که باعث راحتی و امنیت و آسایش " : گوید کند، و با نیشخند می دارد و خدمت می

   !" که چطور تو را انکار خواهد کرداو بگیر، و آنوقت خواهی دید زندگی اوست از

ِدهد که درستی اتهامات خود را  خدا که از دل ایوب باخبر است، به شیطان اجازه می ِ
. شود در همین راستا بنگریم ثابت کند، و ما نیز باید به رنج و مصائبی که ایوب متحمل می

   .ار استکرد دهد ایوب رنج ببیند زیرا ایوب فردی عادل و راست خدا اجازه می

ِاز سالمت تن و مایحتاج زندگی : دهد ایوب تمام دار و ندار خود را از دست می اش  ِ
ها زندگی  بیرون از شهر در میان زبالهاست  گزیرنا. اش  و کاشانه گرفته تا فرزندان و خانه

ایوب براستی مفلوک و درمانده است، اما همچنان به خدا . شود ، و از جامعه طرد میکند
   .)۱۰ و ۳ :۲؛ ۲۲ و ۲۱ :۱(ماند و به او اعتماد دارد   میوفادار

ِآیند تا از نزدیک شاهد مصیبتی باشند  کمی بعد، چند تن از دوستان ایوب به دیدنش می

ِآنان از دیدن وضعیت ایوب چنان یکه می. شان نازل شده که بر دوست خورند که تا هفت  ِ
 مقدس کتاباگرچه در . نشینند ها کنارش می آنکه سخنی بگویند در میان همان زباله روز بی

. تردید مایه تسلی ایوب بود چیزی در این باره نوشته نشده است، اما همین حضور آنها بی
گمان  کردند، بی ایوب که از سوی خانواده طرد شده بود و دشمنانش نیز وی را تمسخر می

انه این دوستان به اما متأسف. سخت به حضور دوستانش و حس همدردی آنان نیاز داشت
   .محض آنکه دهان به سخن گشودند، بر تأثیر مثبت حضور خود خط بطالن کشیدند

ِکسانی که گرفتار . از دیدگاه شبانی، در اینجا درس بسیار باارزشی برای ما وجود دارد
به تنها چیزی که احتیاج ندارند نصیحت و پند و اندرز است، ولو از ، اغلب اند درد و رنج

ًآنچه آنان محتاج آنند، صرفا حضور ماست. و عزیزترین کساندوستان ترین  زدیکنجانب  ِ .
ِناظر درد است قوی ی درد و رنج، اغلب بیشتر در کسی که راِضرورت یافتن معنا و توجیه ب

ِاست تا در خود شخص بینیم کسی تحت فشار و سختی است یا  اغلب وقتی می.  دردمندِ
کننده بر زبان  کنیم که سخنی دلگرم  موظف احساس میعزیزی در احتیاج است، خود را

و حال آنکه چنین . حلی عملی ارائه دهیم بینیم راه آوریم یا برای معضلی که مقابل خود می
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ِسخنانی که معموال از سر حسن تواند بدون آنکه خود متوجه  شود، گاه حتی می نیت بیان می ً
   .ِرد دردمند بیفزایدِباشیم به مشکالت دامن زند و بر درد و رنج ف

ِ، عمدتا شرح ۲کتاب پس از فصل . همین طور استً وضعیت ایوب نیز دقیقا در مورد ً
! شان خیر بود اما پند و اندرزشان بر خطا ایوب و دوستانش است که نیتبگو مگوی بین 

ِآنان از درک علت رنج دیدن ایوب عاجز ِ دید دلیل و  بودند، اما هر یک خود را موظف می ِ
   .جیهی برای این وضع ارائه دهدتو

او که . الیفاز فردی فیلسوف و مردی عملی بود. ِاولین دوست ایوب، الیفاز نام داشت
الیفاز معتقد بود . کرد شخصی مهربان و بامالحظه بود، نظراتش را با استناد به تجربیاتش ارائه می

و که گناه کند، متحمل درد بنابراین هر کس . کند که خدا عادل است و شریران را مجازات می
کنند  ام، آنانی که شرارت را شیار می چنانکه من دیده" : گوید  می۸ :۴او در ایوب . رنج خواهد شد

خوشابحال شخصی " : گوید  به ایوب می۱۷ :۵در و ." دروند کارند، همان را می و شقاوت را می
   ."ِپس تأدیب قادرمطلق را خوار نشمار. کند که خدا تنبیهش می

خدا در " : گوید به عبارت دیگر، الیفاز با همان حالت مالیم و مهربانانه خود به ایوب می
ِحال تأدیب کردن توست خواهد کمکت  ای، و حال خدا می تو به احتمال زیاد گناه کرده. ِ

   ."کند

اما . ی نیز هستمقدس کتابچنین توضیحی به ظاهر نه تنها خوب و پسندیده، بلکه 
   . اشتباه استًمتأسفانه کامال

اساس . ِاو فردی است تاریخدان و دوستدار سنت. ِنام دومین دوست ایوب، بلدد است
 کن، سؤالهای پیشین  از قرن" : خالصه شده است ۸ :۸ استدالل او به بهترین وجه در ایوب

   ."و به آنچه پدران ایشان تفحص کردند توجه نما

العاده خودرأی  ست دارد بحث کند و فوقبرخالف الیفاز که بسیار مؤدب است، بلدد دو
او به . شود جابجا کرد ای نمی داند که قوانینش را ذره گیری می ِاو خدا را داور سخت. است

ِبنابراین اگر گرفتار مصیبت . مصیبت در پی داردگناه نیز . ای البد گناه کرده" : گوید ایوب می
   ."ای هستی، البد گناه کرده

گوید  اما خدا می.  نیز هستمقدس کتابًنطقی است و اتفاقا مطابق ًاین استدالل کامال م
   .که چنین استداللی در اینجا نادرست است

ُدوست سوم ایوب، مرد رک و بی ِ ِگوش صوفر به فریاد  .صوفرای است بنام  مالحظه ِ ِ
یر ناپذ خدا بیرحم و سازش. ای تو گناه ورزیده" : گوید او می .ِگناهی ایوب بدهکار نیست بی
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. بار است عمر فرد شریر، کوتاه و محنت. کند است، و وقت خود را با شریران تلف نمی
ای و  بنابراین گناه کرده. بار است انگیز و فالکت ات رقت زندگی! نگاهی به خود بینداز

   ."تردیدی در این باره نیست

صریحی   وًاو ظاهرا خدا را فرد بسیار رک. ای به زندگی دارد صوفر نگرش بسیار ساده
   .گوید که دیدگاه صوفر نیز اشتباه است اما خدا می. داند می

نشیند و گوش  ِدر این میان فرد چهارمی نیز هست که در خالل تمام این گفتگوها، می
ایوب یاد " دوست "به عنواندر متن از او . زند دهد و حتی یک کلمه نیز حرف نمی می

الیهو .  استالیهونام او . تر از بقیه است جوانعلتش شاید این است که بسیار شود، و  نمی
داند که آراء  الیهو می. او ندای عقل و منطق و دانش است. دان و روشنفکر فردی است الهی

گوید، در واقع  اندیشانه است، اما گرچه سخنان پرطمطراق می سه نفر دیگر سطحی و ساده
کند، منتهی با  ر قبلی را تکرار میًچیز جدیدی برای گفتن ندارد و صرفا همان سخنان سه نف

   .تر بیانی ادیبانه و پرطمطراق

ِگیری هر چهار نفر این است که ایوب گناه ورزیده و به همین خاطر  خالصه آنکه نتیجه
ِکنند به اینکه ایمان خویش از کف ندهد، و معتقدند  آنان ایوب را تشویق می. در رنج است

یرد و توبه کند، دوباره به وضعیت اول برخواهد که در نهایت وقتی ایوب درس عبرت بگ
ِمطابق دیدگاه الهیاتی آنان، خدا همیشه شریران را نابود و نیکان را کامیاب خواهد . گشت
   .گرداند

 سخنان آنها تا چه حد آیا متوجه هستید که. کند اما این سخنان هیچ کمکی به ایوب نمی
یعنی " : زند یوب را شنید که فریاد میتوان صدای ا برای ایوب دردناک بود؟ گویی می

گویید من مردی شریر هستم و  گویید فرزندانم مردند چون افراد شریری بودند؟ یعنی می می
ام؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ من تمام مدت عمر  به همین خاطر به این روز افتاده

ام که  ه کار بدی زدهدر مقایسه با شما دست به چ. ام وفادارانه خدا را پیروی کنم کوشیده
   "مستحق چنین سرنوشتی هستم؟

اگر خدا ِ فرد کاملی باشد، و  استداند که کوشیده ایوب ادعای کامل بودن ندارد، اما می
 به هیچ وجه خدای آن صورتگویند، در  که این آقایان می براستی همان خدایی است

ِی کرده، مدام مراقب بلکه خدایی است که به هر طرف سرکش. مهربان و بامحبتی نیست
   .ِمردم است و منتظر است کار خالفی بکنند تا محکم بر سرشان بکوبد
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بسیاری از مردم درباره خدا چنین تصوری دارند، اینطور نیست؟ آیا چنین تصوری 
   ِدرست است؟ آیا الهیات صحیح همین است؟

چرا ایوب در " :  اصلی که باید بپرسیم این استسؤالِبه هنگام خواندن کتاب ایوب، 
 داشته باشیم که ما از یاد  بهبااینحال به هنگام مطالعه کتاب ایوب باید " رنج و زحمت بود؟

ایوب مثل ما این امکان را . بهره بود کنیم که ایوب از آن بی اندازی به موضوع نگاه می چشم
ه های آسمان ببیند در آن سو چ های قدس نداشت که از خالل درزهای موجود در پرده

ِما علت اصلی درد و رنج . شود چه سخنانی رد و بدل میبین خدا و شیطان گذرد و  می ِ

در . دانستند دوستانش نیز علت را نمی. خبر بود دانیم، اما خود او از این امر بی ایوب را می
و خدا، بنا . آن هنگام تنها خدا، فرشتگان و شیطان از علت اصلی مصائب ایوب آگاه بودند

   .داند، بر آن شد علت را بر ایوب فاش نکند  که تنها خود او میبه دالئلی

اندازی که خدا اجازه داده است از آن برخوردار باشیم به ماجرای ایوب  وقتی از چشم
نگریم و گفتگوی بین خدا  های آسمان به درون می های قدس یعنی از خالل پردهنگریم،  می

یم که رنج و زحمت اغلب با رمز و راز آمیخته یاب کنیم، درمی سمع می و شیطان را استراق
شان نائل  پاسخ و مسائلی که هیچگاه در این سوی آسمان به درک تی بیسؤاالبا  -  است

ایوب . اموری در جریان است که ممکن است هیچگاه بر ما آشکار نشود. نخواهیم شد
شیطان او را کوفته دانست که رنج و زحماتش به این دلیل بود که خدا اجازه داده است  نمی

دانیم، خدا هیچگاه در طول  و تا آنجا که می. ِو مجروح سازد تا وفاداری ایوب ثابت شود
   .زندگی ایوب این مطلب را بر او فاش نساخت

مسئله اینجاست که آیا در چنین شرایطی . رنج و زحمت اغلب با رمز و راز همراه است
های ما "چرا"ا حاضریم به خدایی که ممکن است ؟ آی)۱۸ :۱۸لوقا (توان ایمان نیز یافت  می

را پاسخ ندهد، همچنان اعتماد داشته باشیم؟ ایوب نیز همچون بسیاری از ما که در شرایطی 
خواست بداند چرا با چنین شدتی  ًگیریم، جدا می قرار می) تر هرچند بسیار خفیف(مشابه 

های  پاسخش در فصلدهد،  یاما وقتی خدا سرانجام پاسخ م. متحمل درد و رنج شده است
ِ کتاب علت رنج کشیدن ایوب را روشن نمی۴۱ تا ۳۸ ًسازد، بلکه این پاسخ صرفا  ِ

ِدر واقع خدا با مکشوف ساختن هویت خود بر ایوب، این . ای است از خود خدا مکاشفه
 ها در وهله نخست باید شود که فرد ایماندار در مواجه با سختی واقعیت را به او یادآور می

؟ خدا، "چرا"ِباشد، نه پاسخ به پرسش " چه کسی"ِدر جستجوی یافتن پاسخ برای پرسش
در واقع جواب . شود اش بر کل مخلوقات را به ایوب یادآور می قدرت، حکمت و احاطه
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دانم چه در جریان است، اما تو  من می. من چنین خدایی هستم" : خدا به ایوب این است
آیا به من توکل و اعتماد . ِتحت کنترل و مراقبت من استزندگی تو هنوز هم . دانی نمی
   .و بناست که همین پاسخ برای ایوب کافی باشد" کنی؟ می

کند دریابیم که درد و رنج همیشه نتیجه گناه نیست،  کتاب ایوب همچنین به ما کمک می
 که خدا  این نیستخاطر  به دیدیم،" ِتأدیب در مفهوم تنبیه"ِیا حتی مانند آنچه در بخش 

دوستان ایوب خود را تنها به . خواهد ما را پاک و خالص سازد یا درسی به ما بدهد می
؛ ۲ :۳۸ایوب (همین پاسخ محدود کرده بودند، و خدا نیز به همین خاطر آنان را محکوم کرد 

ه  مواقعی که خدا از درد و رنج برای تنبیه افراد استفادتر به عالوه، با نگاهی دقیق به). ۸ :۴۲
خواهد از طریق این درد  یابیم که اگر نتوان صادقانه مشخص کرد که خدا می کند، درمی می

 در اینکه مقصود خدا براستی تأدیب و آن صورتًو رنج ما دقیقا از چه چیزی توبه کنیم، در 
ًیقینا خدا مجازات . ِمجازات ماست باید تردید داشت و دلیل را باید در جایی دیگر جست

مجازاتی که به ملزم شدن نینجامد، مجازاتی . ِر آنکه هدفش ملزم کردن ما باشدکند مگ نمی
   !درست مانند مجازات پس از اعتراف و توبه -  توزانه است کینه

توصیه من به کسانی که در رنج و سختی قرار دارند این است که به دقت به حضور خدا 
. شان را تفتیش کند د قلب و زندگیِروند و صادقانه روی او را طلبیده، از روح او بخواهن

 گناهی خاص ملزم نسازد یا اگر اعتراف و توبه صادقانه به رفع بحران در موردرا ما اگر خدا 
عوامل دیگری در این توان چنین نتیجه گرفت که   به اعتقاد من میآن صورتنینجامد، در 

 داشته، اعتماد در چنین مواقعی دعوت داریم کماکان خدا را دوست. بحران دخیل است
ِخود را به او از دست ندهیم و بدانیم که چنین واکنشی در قبال درد و رنج، دروغ بودن 

   .کند ِاتهامات شیطان را ثابت می

دانسته " جزء را با کل برابر"ِدوستان ایوب مرتکب این توهم منطقی شده بودند که 
ِازات و به توبه آوردن فرزندانش به عبارت دیگر، اگر خدا گاه از درد و رنج برای مج. بودند

. ِمجازات خداستًلزوما پس هر درد و رنجی ن بود که ایِگیری آنان  کند، نتیجه استفاده می
نظرانه است، شخصیت  بینیم که چنین نگرشی عالوه بر اینکه بسیار تنگ در کتاب ایوب می

در پایان کتاب، . گیردتواند چنین چیزی را نادیده ب سازد، و خدا نمی خدا را نیز مخدوش می
 خوانده به توبه فرابینیم که خود دوستان ایوب  آمیز می ی طعنهبه طرزدر کمال تعجب و 

موضوع . بودندنده خوا را به توبه فراایوب پیشتر  که آنها همان طورد، درست نشو می
د در رنج و  گناهان خوخاطر  بهآمیز دیگر این است که این افراد که نیاز به توبه داشتند  کنایه

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



  فصل اول ۶۸

زده در برابر آنان  ایوب که یکسره به خدا وفادار بود، مفلوک و محنتعذاب نبودند، ولی 
به  باطل که خدا ِهمین واقعیت کافی است تا ما را از افتادن به دام این توهم! نشسته بود

   .کند، بازدارد عمل می" علت و معلول"ِ خودکار بر اساس اصل طور

الیفاز، بلدد،  ِانگیز به موضع ی حیرتبه طرزیم امروزی که برخالف بسیاری از تعال
ِ داشته باشیم که رنج و زحمت ایوب نتیجه خاطر  بهصوفر و الیهو شباهت دارد، باید 

ِمستقیم وفاداری او به خدا بود انجیل موفقیت و "پسندی چون  ِو این واقعیت بر تعالیم عامه. ِ
ِایمان و وفاداری به خدا همیشه برکات مادی،  است  که مدعی" کالم ایمان"و " کامیابی

ِسالمت جسمانی و امنیت و آسایش   چنین .کشد  را در پی دارد، خط بطالن میفردیِ
ًلوحانه است، و داستان زندگی ایوب را که دقیقا  نگرشی بینهایت ساده ِ  ایمانش خاطر بهِ

   .گیرد ، نادیده می)دانست هرچند خود در آن هنگام این را نمی(متحمل رنج و زحمت شد 

خوب است  رنج و زحمت و نقشه خدا، در موردی مقدس کتاب نگرشی اشتنبرای د
این . های مختلف تشکیل شده است ِهای خود را به یک پازل تشبیه کنیم که از تکه زندگی

خودی خود واجد معنا و شکل خاصی نیستند، اما بر روی هم تصویر زیبایی را   هها ب تکه
   .ندآور بوجود می

ایم این است که در  ِآلود خود با آن مواجه ِ وضعیت محدود و گناهخاطر بهمشکلی که ما 
ِها، یعنی شرایط و وقایع مجزای  توانیم تشخیص دهیم که این تکه حال حاضر نمی

ما دانای مطلق نیستیم . آیند کنند و با هم جور در می مان، چگونه به هم ربط پیدا می زندگی
. مان نیز هنوز به انتها نرسیده است اپیش تصویر کلی را ببینیم، و زندگیتا بتوانیم پیش

توانیم انجام دهیم این است که هر بار  زندگی، بهترین کاری که میاز بنابراین در هر لحظه 
بدرستی  توان به یک تکه از پازل بنگریم، و با نگریستن به یک تکه نیز به هیچ وجه نمی

   .به چه شکل خواهد بودِمشخص کرد که باقی تصویر 

به دنبال معنای مان  اگر اصرار داشته باشیم که در تک تک جزئیات و شرایط زندگی
معنای زندگی را . های نادرستی خواهیم رسید گیری ، الجرم به نتیجهخاصی بگردیم

   .باید صبر کنیم تا تصویر کامل شود. توان تنها از روی یک قطعه از آن مشخص کرد نمی

ِبخش ما باشد این است که گرچه قادر به دیدن  ی که باید تسلیا اندیشه " ِتصویر کلی"ِ
 که به ایوب یادآور شد، همان طورخدا . بیند دانیم که خدا تصویر کلی را می نیستیم، اما می

شود که هیچ پیشامدی در زندگی ما نیست که او از  به ما نیز این واقعیت را یادآور می
ِهای پازل زندگی ما در فالن  داند که چرا هر یک از تکه خدا می. شدنزدیک از آن باخبر نبا
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ما نیز همچون ایوب دعوت .  ما بدون آن ناقص خواهد بود جا قرار دارد، و چگونه زندگی
ًداریم که به خدا توکل و اعتماد نماییم، ولو آنکه فعال از شرایط سر در نیاوریم، و بدانیم که 

 عبور ِ نخواهد داد مگر آنکه نخست از دستان خدای قادر مطلقدر زندگی ما هیچ اتفاقی رخ
   .رده باشدک

  

  مزامیر

ِبه هنگام صحبت درباره کتابی چون مزامیر و برشمردن تعالیم آن، مشکلی که با آن  ِ

ِمزامیر ادبیات شعری . بلکه مشکل درست برعکس است. ِایم کمبود اطالعات نیست مواجه ِ

تعیین اینکه کدام یک از . های متنوع امین گوناگون و سبکای است با مض بسیار گسترده
ِمان پیرامون الهیات  مزامیر ما را در بررسی ِی جفا یاری خواهد داد، کار دشواری مقدس کتابِ

 نقل قولِاست زیرا نویسندگان عهدجدید بیش از هر کتاب دیگر عهدعتیق، از مزامیر 
   .اند کرده

به ًی که کلیسای اولیه در اختیار داشت تقریبا مقدس ابکت داشته باشیم که خاطر  بهباید 
های عهدجدید نیز بتدریج در حال رواج  البته نوشته.  کامل منحصر به عهدعتیق بودطور

های خود به کتب مقدسه استناد  خواستند در نوشته بود، اما وقتی نویسندگان عهدجدید می
، نویسندگان عالوه به. دادند یکنند، الجرم خوانندگان خود را به عهدعتیق ارجاع م

 انس گرفته کتب مقدسه یهودیان با خوبی  بهاز همان کودکی عهدجدید یهودی بودند، و 
و  دانستند، ای از حفظ می هایی پرستشی یا مرثیه نامه  مناجاتبه عنوانآنان مزامیر را . بودند

ر جفا افتادند، به همین جهت، تعجب نیست که وقتی د. مطالب آن را تجربه کرده بودند
ِ آوردن مزامیر مرثیهخاطر  بهِایمان خود را با  ِای گروهی و انفرادی که پیشتر بارها در دعا  ِ

   .داشتند ور نگاه می خوانده بودند، شعله

ِبنابراین وقتی این یهودیان قرن اول شاهد رنج ِمات خودشان های عیسی و رنج و زح ِ

 با آنان. جستند  قوم یهود بهره میِائبریخ هزار ساله مصِ از گنجینه غنی تاِبودند، در تبیین آن
داشتند، و با مشاهده  ِای که شریران در حق عادالن روا می هده ظلم و جور و ناعدالتیمشا

دیدند که چطور مطالب بیان شده در مزامیر بار دیگر در  می بدکاران،  عادالن به دستِکشتار
ِزحمات کنونی خود و رنج و عذابی که مقدسین آنان بین . یابد ِروزگار آنان مصداق می ِ

نویسندگان عهدجدید از . دیدند دوران قدیم متحمل شدند، نوعی تداوم و پیوستگی می
کردند، بلکه  مین مدرک یا تأکید بیشتر بر سخنان خود استفاده به عنوانًآیات مزامیر صرفا 
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ِ منبع اصلی نوشتهبه عنواناین مزامیر را   که به متون عهدجدید اعتبار و های خود و آنچه ِ
های عیسی  نجِاین نویسندگان هنگامی که در تشریح ر. بردند بخشد بکار می سندیت می

ِآالم مسیح را از محدوده جغرافیایی خود کردند،   مزامیر استناد میِمسیح بر صلیب به آیات
ِبسی فراتر برده، آن را با ابعاد وسیع ِتر رنج و زحمات  ُ    .دیدند  یکی می"بنده رنجبر"ِ

در بررسی حاضر، نخست خواهیم دید که در عهدجدید در رابطه با موضوع جفا به 
ِهنگام بررسی موضوع جفا و   هکدامیک از مزامیر استناد شده است، و چگونه کلیسای اولیه ب ِ

) یا نفرینی(ِآنگاه در پایان، به مزامیر لعنی . کرده است شاگردسازی از مزامیر استفاده می
   .گاهی اجمالی خواهیم انداختن

  

  مزامیر بکار رفته در عهدجدید در خصوص جفا

بررسی قرار  موشکافانه مورد به طور بخواهیم کاربرد مزامیر در عهدجدید را بدون آنکه
ِدهیم، الزم است به اختصار به بررسی اصول تأویلی ای بپردازیم که نویسندگان عهدجدید  ِ

خواستند بر  کردند که می  مینقل قولان اغلب هنگامی از مزامیر این نویسندگ. بردند بکار می
در سراسر  و اند ّمقدر شدهشمولی که برای همیشه در آسمان  ِامور مطلق و جهان

که در اغلب موارد، گوید  داد می. اچ. سی. ًشدند، مجددا تأکید ورزند  یافت میمقدس کتاب
شان  کردند، هدف  مینقل قول عهدعتیق ِوقتی نویسندگان عهدجدید از مزامیر و دیگر کتب

ِد به کل متن اولیهای باش این بود که این آیات اشاره ای که آیات نخستین بار در آنها ذکر  ِ
 ِ کلی آنها را درچارچوبها،  نقل قولبر خواننده بود که به هنگام مطالعه این . شده بود

   .عهدعتیق در ذهن خود مجسم کند، و نه فقط خود آیات را

ای استخراج  ِهمچنین نویسندگان عهدجدید با استناد به مزامیر، از بطن آنها معانی ثانویه
دانستند  این نویسندگان که می. ِکردند که برای وضعیت قرن اول میالد کاربرد داشت می

ِهای معنایی ثانویه نیز باشند، همیشه خود را به  توانند واجد داللت  میمقدس کتابمتون 
کردند، بلکه گاه در   متن که مربوط به شرایط و فضای اولیه متن بود محدود نمیِمعنای اولیه

کردند بدون  در مزامیر استفاده میِی خود از واژگان و مفاهیم آشنای مطرح شده ها نوشته
آن را بر وضعیتی  یا دشان این باشد که خواننده متن اصلی را در ذهن مجسم کن قصدآنکه 

   .جدید پیاده نماید
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 ۷۱ جفا از دیدگاه عهدعتیق

  ۲۲زمور م

های مهم عهدعتیق است که کلیسای اولیه آن را   قسمتتردید یکی از  بی۲۲مزمور 
دید یا معتقد بود که  ِگواهی بر درست بودن حقایق مطرح شده در عهدجدید می

متی، مرقس، یوحنا، پولس و نویسنده عبرانیان همگی در . کننده نقشه خدا است مکشوف
 شده نقل قول مستقیم به طور ۱۸ و ۱آیات . اند ناد کردهمزمور است های خود به این نوشته

   . نیز اشاره شده است۲۲ و ۲۱، ۶آیات به  است و

ِداند پدرش برای نجات او مداخله نخواهد  عیسی که بر صلیب میخکوب است و می

ِدعایی که فریاد دردمند دل یکی . دانست افتد که از کودکی آن را می ِکرد، به یاد دعایی می ِ ِ

  : کرد ِگر از خدمتگزاران خداست که از کوره آزمایشات عبور میدی

ِای و از نجات من و سخنان  ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده

   )۱ :۲۲(فریادم دور هستی؟ 

  

 مرتب به طوردانیم که یهودیان  می . بسیار حائزاهمیت است۲۲استفاده عیسی از مزمور 
هایی از  آمدند، قسمت  تشریفاتی گرد هم میِعبادتیسم انجام مراروزی سه مرتبه جهت 

ِمزامیر برای آنان حکم . دندیسرای کردند و مزامیری را می تورات و صحف انبیا را قرائت می
با  ۲۲مزمور . دانستند تر تمام مزامیر را از حفظ می ِکتاب سرود را داشت، و یهودیان مؤمن

ِشود، و یهودیانی که پای صلیب عیسی  یآغاز م" ای خدای من، ای خدای من"ِعبارت 
 مزمور آوردند که این یاد می  هًبرخی از آنان احتماال ب. شدند ًبودند فورا متوجه این امر می

تردید برخی   بی.رسد شود، اما با پیروزی به پایان می ًظاهرا با شکست یا غم و اندوه آغاز می
یزی را نقل کند که پایان خوشی چگونه ممکن است این شخص چ" : پرسیدند از خود می

اش  سراینده مزمور درباره آن امیدی که. دهد دارد در حالیکه خودش دارد بر صلیب جان می
را " ایلی، ایلی"ِبینیم، کلمات آرامی  برخی نیز، چنانکه در انجیل متی می" گوید کجاست؟ می

   !د که بیاید و نجاتش دهدخواه به اشتباه اینطور تعبیر کردند که عیسی عاجزانه از ایلیا می

دسته از پیروان عیسی که در پای صلیب همراه او بودند، تا چه  دانیم که آن بدرستی نمی
ِدانستند که این واقعه در نهایت پایان خوش و   می۲۲مور حد مانند سراینده مز

انیم، خو با نگاهی به آنچه در انجیل متی درباره واقعه صلیب مسیح می. ای دارد پیروزمندانه
شان  برخی از آنان همچون عیسی متوجه شده بودند که آنچه پیرامونالاقل یابیم که  درمی

ِگذرد، تحقق عینی پیشگویی می ِدر قسمت میانی مزمور هایی است که  ِ دهان " :  آمده است۲۲ِ
ایشان به من چشم دوخته،  ...اند های مرا سفته ها و پای دست ...خود را بر من باز کردند
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  فصل اول ۷۲

ًاحتماال آن ." رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند. رندنگ می
ِیهودیان مؤمن و باوفا که در حالیکه اکثر مریدان عیسی گریخته بودند، وفادارانه در پای 

شان اتفاق  ِصلیب مانده بودند، با شنیدن سخنان عیسی و دیدن وقایعی که در برابر دیدگان
دید چطور سربازان لباس  همچنانکه یوحنا می. ِ کلمات این مزمور افتاده بودندادبه یافتاد  می

میان یابد که  درمیکنند،  دادن بود میان خود تقسیم می عیسی را که بر صلیب در حال جان 
ِوضعیت عیسی و درد و عذاب سراینده مزمور    : وجود است شباهتی آشکار م۲۲ِ

مزمور  (، و بر لباس من قرعه انداختندِرخت مرا در میان خود تقسیم کردند
۲۲: ۱۸(.   

  

تفاوتی  ِ که در مزامیر آمده است، شریران در نهایت سنگدلی و بیرحمی، با بیهمان طور
ِگناه عاجز و درمانده در عریانی خود  ِپردازند، و مظلومان بی ِبه غارت و چپاول عادالن می

   .شوند رها می

 نیز اشاره ۶ :۲۲مزمور ، به ۳ :۵۳اشعیا  از قولنقل مرقس در انجیل خود عالوه بر 
. "ِعار آدمیان هستم و حقیر شمرده شده قوم. ِو اما من کرم هستم و انسان نی" :کند می

درباره پسر انسان مکتوب است که "کند که   به این واقعیت اشاره می۱۲ :۹ مرقس همچنین
 مرقس در این زمینه به احتمال ِمنبع اصلی." باید زحمت بسیار کشد و حقیر شمرده شود می

   .بوده است ۲۲ مزمور زیاد،

 اولین در مورد ۱۷ :۴دوم تیموتاووس  سازد که پولس، هنگامی که در آلن خاطرنشان می
ًگوید، احتماال به  ِ به تبرئه شدن او انجامید سخن میعاقبت نرو که حضور در اش دفاعیه
 : اشاره دارد ۲۱ :۲۲مزمور 

های گاو وحشی مرا اجابت  ای که از میان شاخ. الصی دهمرا از دهان شیر خ
  .ای کرده

  

ِظاهرا پولس قبل از این محاکمه و در خالل آن، قسمت مرثیه ِ  به عنوانرا  ۲۲مزمور ای  ً
ِحال خود جنبه شکرگزاری داد  به عرض"آورد و آنگاه که تبرئه شد،  دعا به حضور خدا می

ای دوم  حال که پولس خود را با محاکمه". پرداختِو به شرح مداخله خدا در این مسئله 
ِبیند و انتظار ندارد مانند بار اول به رهایی او بینجامد، کماکان اطمینان دارد که  روبرو می

ِخدا قادر است او را از هر نوع حمله شریر برهاند و به سالمت به ملکوت جاودان در 

   )۱۸ :۴دوم تیموتاووس ( آسمان برساند
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 ۷۳ جفا از دیدگاه عهدعتیق

در میان جماعت تو را تسبیح . نام تو را به برادران خود اعالم خواهم کرد"نی ، یع۲۲آیه 
شد،  هایی که متحمل ِعیسی به سبب رنج.  نقل شده است۱۲ :۲، در عبرانیان "هم خواندخوا

 ۲۲ :۲۲مزمور . خواهد این جالل را با تمامی آدمیان نیز سهیم شود به جالل آراسته شد و می
رنج و عذابی که مسیح متحمل گردید و در سراسر مزامیر . شاره داردنیز به همین واقعیت ا

خوانیم، منجر به جاللی شد که به تمام کسانی نیز که مسیح عار ندارد ایشان را  درباره آن می
   .)۱۱ :۲عبرانیان (ِبرادر خود بخواند، تعلق خواهد گرفت 

 

  ۳۱مزمور 

حق، تو مرا فدیه دادی ای یهوه خدای . سپارم روح خود را به دست تو می
)۳۱: ۵(.   

  

کند  های عیسی قبل از مرگ بر صلیب، نقل می  آخرین گفتهبه عنوانلوقا این جمالت را 
ِهای پایانی عیسی، گواه این واقعیت است که خدا در اوج جفاها و حتی  گفته). ۴۶ :۲۳لوقا ( ِ

   :گوید ر این باره می د١دالگلیش. ِتا پای مرگ، نسبت به مؤمنان خود امین و وفادار است

دهد که  ی دراماتیک شرح میبه طرزای است شخصی که  این مزمور، مرثیه
ِتوزی دشمنان باز  چگونه نویسنده با چنگ و دندان راه خود را از میان کینه

ِاو که دستخوش احساسات گوناگون و متغیر است، . رود کرده و به پیش می ِ
ین مزمور تصویری است از بنده ا. َبرد ِدر نهایت به آرامش خدا پی می

   . آمده است۸ و ۷ :۵۳اشعیا رنجبر، بویژه به صورتی که در 

  

کنند، و در  به ضد من با هم مشورت می" آمده است، یعنی ۱۳آنچه در قسمت دوم آیه 
ِبه متی در توصیف ماجرای توطئه شورای یهود ، "نمایند قصد جانم تفکر می  و ۳ :۲۶متی (ِ

های شریران در امان نیست،  از دسیسه) که مسیح نمونه آن است(عادل مرد . کمک کرد) ۴
   .)۱۴ :۳۱(کند   به خدا توکل میاما کماکان

 

  ۳۴مزمور 

در واقع یک ، "زحمات مرد صالح بسیار است "گوید می ۱۹ آیه با اینکه در ۳۴مزمور 
ِمزمور شکرگزاری است به جهت رهایی خداترسان از چنگ کسانی که قصد آزا ِ رشان را ِ

   :توان در عهدجدید نیز شاهد بود ِبازتاب آیات زیر از این مزمور را می. دارند
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  فصل اول ۷۴

   ۳ :۲اول پطرس  -  ۸ :۳۴مزمور  ●

  ۲۵ و ۲۴ :۶؛ ۵۳ :۱لوقا  -  ۱۰ :۳۴مزمور  ●

  ۱۲ -  ۱۰ :۳اول پطرس  -  ۱۶ -  ۱۲ :۳۴مزمور  ●

  ۳۶ :۱۹یوحنا  -  ۲۰ :۴ ۳مزمور  ●

  ۲۲ :۳۴مزمور  ●

دالگلیش در این باره . الخصوص جالب است  علی۲۰ :۳۴حنا از مزمور استفاده یو
   :گوید می

در تفکر عبری، . دهند ِبندی بدن را تشکیل می اسکلتها  استخوان
ِها نشان سالمت تن بودند و سمبولی از خود شخص تلقی  استخوان ِ ِ

ِدر دنیای آشفته و پرآشوب عهدعتیق، شکسته شدن استخوان. شدند می های  ِ
شدند،  عادالن براحتی کشته می. )۳ و ۲ :۳میکا (ادالن امری غیرعادی نبود ع

آمیزی که   نکته به ظاهر تناقض.شان های چه رسد به شکسته شدن استخوان
هیچ فراز و نشیبی در زندگی نیست که  : شود این است در اینجا بیان می

ِبتواند شخصیت فرد عادل را تباه کند یا راستکرداری او را  ِ بشکند، ولو آنکه ِ
های شکسته بسیاری  ِشخص عادل در جریان مصائب خود متحمل استخوان

   .شود

ِ، بررسی بدن بییوحنا ِجان عیسی توسط سربازان را توصیف می ِ کند و  ِ
زیرا که این واقع شد تا کتاب تمام شود که  : گوید ِضمن این توصیف می

   .)۳۶ :۱۹ حنایو ("استخوانی از او شکسته نخواهد شد"گوید،  می

ِ، کل صحنه مصلوب شدن و جان دادن عیسی را با واقعه پسح نقل قولاین 
به شود، منتهی  تداعی می" بره خدا" تلویحی با به طورعیسی . کند تداعی می

ّشود که شأن و عزت و کاملیت خود را حفظ   شهیدی ترسیم میصورت
 در موردکند و  رسد، لختی درنگ می خواننده حساس به اینجا که می. کرد

ِمعنای سمبولیک بره خدا و فناناپذیری     .پردازد اعظم به تفکر می" ِشهید"ِ

  

 نیز بسیار روشنگر است، چرا که این رساله اول پطرسرساله  در ۳۴استفاده از مزمور 
در این رساله از . شان به مسیح در جفا بودند  ایمانخاطر بهمخصوص کسانی نوشته شد که 

روشن . ها و جفاها، کاملیت خود را حفظ کنند شود که در سختی ت میایمانداران دعو
 را رهایی از هر نوع آزار و اذیت ۳۴مزمور  است که نویسندگان عهدجدید، وعده رهایی در
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 ۷۵ جفا از دیدگاه عهدعتیق

دهد هرگز نابود  دانستند که به صالحان اطمینان می ای می کردند، بلکه آن را وعده تلقی نمی
   .نخواهند شد

 

  ۳۵مزمور 

سبب  و آنانی که بر من بی. بر من فخر نکنند سبب دشمن منند، نی که بیتا آنا
   .)۱۹ :۳۵مزمور (نمایند، چشمک نزنند  بغض می

  

 تنفر در موردِ، آنجا که به شرح پیام عیسی به شاگردانش )۲۵ :۱۵(یوحنا در انجیل خود 
 که سراینده ورهمان طدرست . کند  مینقل قول ۳۵مزمور پردازد، از  دنیا از او و پدر می

جهت نفرت  ِجهت مورد نفرت دشمنانش بود، از خدای پدر و خدای پسر نیز بی مزامیر بی
اگر مرا زحمت  "تر به شاگردان خود هشدار داده بود که عیسی چند آیه پیش. خواهند داشت

ِبه عبارت دیگر، تعلیم سراینده . )۲۰ :۱۵یوحنا " (شما را نیز زحمت خواهند داددادند، 
 نیست، بلکه ای  تازه رد نفرت بودن برای عادالن تجربهجهت مو یر چنین است که بیمزام

   .جهت از عادالن متنفر است دنیا تا به امروز نیز بی

 

  ۴۱مزمور 

خورد،  داشتم که نان مرا نیز می ِو آن دوست خالص من که بر او اعتماد می
   .)۹ :۴۱مزمور (پاشنه خود را بر من بلند کرد 

  

ِخیانت دوستان نزدیک چقدر دردناکت دیدن از دشمن دردناک است، اگر محن تر  ِ
ِوفایی هولناکی به تصویر  ای از چنین بی  نمونهبه عنوان ۱۸ :۱۳یوحنا خیانت یهودا در . است

   .کشیده شده است

  

  ۴۳ و ۴۲مزمور 

بلی  مزامیر قدر موردطور که  این دو مزمور آن" : گوید  درباره این دو مزمور می١داد
ِبیانگر شکوه کسی هست اما دیم، به رنج و زحمت اشاره ندارند،دی  که از حضور خدا دور ندِ

سه بار در خالل این ." افتاده ولی با اطمینان امیدوار است که دوباره به این حضور بازگردد
. )۵ :۴۳؛ ۱۱ و ۵ :۴۲(خوریم  برمی" ای؟ ای جانم چرا منحنی شده"ِدو مزمور به عبارت 

ترجمه " مشرف به موت بودن" به ۲در ترجمه موسوم به هفتاد تن" منحنی شدن "ِعبارت
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نیز به  ۲۷ :۱۲ یوحنا در. بینیم می ۳۴ :۱۴مرقس ِشده است، که بازتاب آن را بوضوح در 
بنابراین روشن است که از نظر . خوریم  برمی۶ :۴۲مزمور پژواکی از ترجمه هفتاد تن از 
کننده رنج و   توصیفبه خوبیبیان شده در این دو مزمور ِنویسندگان اناجیل، احساسات 

   .عذاب مسیح است

 

  ۴۴مزمور 

شویم و مثل گوسفندان ذبح شمرده   تو تمامی روز کشته میخاطر بههرآینه 
   .)۲۲ :۴۴مزمور (شویم  می

 

 به یادکند،  ِ رنج و عذاب انبیای خدا تأمل میبارهدر ۳۶ :۸رومیان هنگامی که پولس در 
داند که گرچه قدرت خدا همراه ایمانداری است که در اوج  پولس می. افتد  می۴۴ مزمور

، اما کسانی که در راه خدا گام )۳۸ و ۳۷ و ۳۵ :۸(ماند  ها پایدار می فشارها و سختی
دارند باید همیشه انتظار درد و محنت را داشته باشند و هیچگاه از درد و رنج مصون  برمی

   .نخواهند بود

شد، از  اسرائیل شنیده می ِیشانی و درماندگی به همان آسانی که از دهان بنیفریاد پر
ِ درد و رنج در موردِپولس با روحیه شبانی خود . دهان فرد مسیحی نیز برخواهد خاست

ترین  مصائبی که حتی متعالی -  گوید حالی سخن می دوری از وطن و نومیدی و پریشان
 همین روحیه شبانی نیز هست که خاطر به.  آنها نیستِشتناز میان برداها نیز قادر به  آرمان

" محبت خدا در مسیح"و " محبت مسیح"ِپولس در کنار اشاره به رنج و زحمت، پیوسته از 
   .)۳۹ و ۳۵آیات (گوید  سخن می

 

  ۶۹مزمور 

 به عنوانکلیسای اولیه از آن های عهدعتیق است که   یکی از مهمترین قسمت۶۹مزمور 
مزمور  (۳۴ :۲۷در متی . کرد کننده نقشه خدا یاد می ِیت انجیل و یا مکشوفِگواه حقان

و ) ۴ :۶۹مزمور  (۲۵ :۱۵، یوحنا ) قسمت اول آیه۲۱ :۶۹مزمور  (۳۶ :۱۵، مرقس )۲۱ :۶۹
 ۳ :۱۵و رومیان ) ۲۵ :۶۹مزمور  (۲۰ :۱، اعمال ) قسمت دوم آیه۲۱ :۶۹مزمور  (۲۸ :۱۹

 .ه استگردیداستناد  آنه  شده یا بنقل قول ۶۹ مزمور از ،) قسمت دوم آیه۹ :۶۹مزمور (
 نقل قولاین مزمور ، همگی از آیات مختلف عهدجدیدجهت نیست که پنج نویسنده  بی

   .اند کرده
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او به توصیف . َآورد سراینده مزمور در اوج استیصال و درماندگی نزد خدا فریاد برمی
ِتوزی  سپس بدخواهی و کینه. تپردازد که در راه خدا متحل شده اس هایی می رنج

خواهد آنان را سرنگون کرده، او را رهایی دهد، و در  دهد، از خدا می دشمنانش را شرح می
ِپایان به سبب حتمی بودن نجات خود خدا را سپاس می ِ در سراسر این مزمور فرض . گوید ِ

ِبر این است که نویسنده از مصائب شخصی خود سخن می  است که گوید، اما گاه مشخص ِ
ًکامال . رود او نماینده گروهی بزرگتر است، و در نهایت از نجات صهیون سخن به میان می

ِ است که کل اینقصد نویسندگان عهدجدید از اشاره به این مزمور مشخص است که 
ِزحمات مسیح و پیروزی نهایی او ربط دهندمزمور را به  ِ.   

  

  ۹۱مزمور 

هایت  و امر خواهد فرمود تا در تمامی راهزیرا که فرشتگان خود را درباره ت
برخواهند داشت، مبادا پای خود  های خود تو را بر دست. تو را حفظ نمایند
   .)۱۲ و ۱۱ :۹۱مزمور (را به سنگ بزنی 

  

خواهد خود را  کننده از عیسی می بینیم که وسوسه در جریان دومین وسوسه عیسی، می
 و ۱۰ :۴؛ لوقا ۶ :۴متی (ا ثابت کند که پسر خداست ِاز فراز معبد اورشلیم به زیر افکند ت

اگر عیسی دست به چنین کاری گوید که  شیطان با نقل کردن از این مزمور، در واقع می. )۱۱
   . که او را از هر خطری خواهد رهانیدخدا وعده داده استبزند، 

اخالقی ای   که دالگلیش نیز بدرستی خاطرنشان ساخته، مسئلههمان طوراین وسوسه، 
ِآیا عیسی برای تحقق بخشیدن به اراده خدا از راه اطاعت، ابهام، ضعف و  : کشد را پیش می

کوشید برای به انجام  کند، یا اینکه خواهد  های خداست استفاده می ناشناخته بودن که راه
ِرساندن این رسالت خطیر، به راه طلبی متوسل شود؟  ارزشی چون قدرت و شهرت های بی ِ

ِمن رد وسوسه شیطان، در پاسخ او به تثنیه عیسی ض ِ د هد میکند که دستور   استناد می۱۶ :۶ِ
ای که عیسی در اینجا با آن مواجه است، وسوسه متوسل  وسوسه. خداوند را امتحان نکنیم

   .های زمینی جهت تحقق بخشیدن به نقشه خداست شدن به راه

دهد  ِما پاسخ منفی عیسی نشان میا. شوند انبیای خدا هنوز هم به این روش وسوسه می
ها را  این وعده. توان در هر شرایطی پیاده کرد را نمی ۹۱زمور های مطرح شده در م که وعده
 در این مقدس کتابِ شرایط خود متن و با توجه به مطالب دیگری که در چارچوبباید در 

ِتر متن ای ِ در واقع با بررسی دقیق.تعبیر نمودرابطه وجود دارد،   کلی چارچوب و ن آیاتِ
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سراینده مزمور هیچگاه این آیات را به مفهومی که شیطان از آن برداشت یابیم که  متن درمی
ِ حاوی وعده رهایی عادالنی است که در سایه  براستیمزموراین  .کرده، بکار نبرده است ِ

. )۱۴و  ۱آیات (دارند  اند و در کمال اطاعت با او راه رفته، او را دوست می خدا ساکن
شان خواهد   ها خدا را بخوانند و مطمئن باشند که به یاری توانند در تنگی عادالن براستی می

شان  توانند مطمئن باشند که هیچگاه بدست کسانی که برای آنان براستی می. )۱۵آیه  (آمد
 تواند مطمئن باشد که خدا در مشکالت به میفرزند خدا . اند، نابود نخواهند شد کمین کرده

کمک او خواهد آمد، اما نباید انتظار داشته باشد که اگر خودسرانه عمل کرد یا به کاری 
خوب . خواهد کردهای خدا دست زد، خدا در هر شرایطی او را حفظ  برخالف اراده یا راه

ِ دستان محافظ در مورداست توجه داشته باشیم که عیسی هنگامی همچون سراینده مزامیر 

   .)۴۶ :۲۳؛ لوقا ۵ :۳۱مزمور  (روی صلیب در حال جان دادن بودخدا سخن گفت که بر 

 

  ۱۱۶مزمور 

   .)۱۰ :۱۱۶مزمور  ("ام بسیار درمانده" : ایمان آوردم، حتی آنگاه که گفتم

  

 انجیل متحمل شده خاطر بههنگامی که به زحماتی که  ،۱۳ :۴قرنتیان  در دوم پولس
   :گوید دالگلیش در این باره می. نماید  مینقل قول ۱۱۶مزمور کند، از  است اشاره می

 ... رنج و ایمان در خالل قرون متمادی استِدهنده تداوم نشان ۱۱۶مزمور 
دهد،  های خود را شرح می مانند سراینده مزمور که رنجپولس رسول درست 

پردازد، اما در   انجیل متحمل شده است میخاطر بهِبه بازاندیشی زحماتی که 
است   ایمان بر وضعیتی که در آنواسطه بهراینده مزمور، عین حال، مانند س

  .آید غالب می

  

درست مانند  -  )۱۶آیه  (شود پولس رسول با اینکه در حال فرسودگی است، دلسرد نمی
ِرغم شرایط  هایمان، توکل ب. سراینده مزمور که در اوج مصائب همچنان به خدا توکل دارد ِ

   .کل در اوج شرایط ناگوارناگوار نیست، بلکه عبارت است از تو

  

  ۱۱۸مزمور 

انسان به من چه تواند کرد؟ . خداوند با من است، پس نخواهم ترسید
   )۶ :۱۱۸مزمور (
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کند که خدا هیچگاه قوم خود را   از این اطمینان صحبت می، نویسنده۶ :۱۳عبرانیان در 
 ۶ :۱۱۸مزمور طه از در سختی و جفا تنها نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد، و در این راب

دهنده آنها  شود که وقتی خدا یاری این قسمت به خوانندگان یادآور می. کند  مینقل قول
ِخدا طرفدار عادالن است، یا به عبارت . است، نباید هیچ کاری را خودسرانه انجام دهند

ت، این اندیشه که وقتی خدا با اوست، از انسان هیچ کاری ساخته نیس". با من است"دیگر 
   .بخشد قلب می به سراینده مزمور اطمینان و قوت

 که کند یمن نیضمت" ِبا ما بودن خدا"یابیم که  با نگاهی به زمینه رساله عبرانیان درمی
ِنویسنده رساله برای آنکه ایمان متزلزل . باشدِدیگر هیچ آسیبی از جانب انسان متوجه ما ن ِ

خواهد که پیوسته  از آنان می) ۷ :۱۳( بعدی ، مصرانه در آیهکندخوانندگان خود را تقویت 
ِماحصل شیوه زندگی" ، و به آنان دستور ) بنگرندارها و بارهایعنی ب(مالحظه کنند "  آنان راِ

شهادت و الگوی کسانی که با سختی و جفا . شان الگو بگیرند ِدهد که از ایمان رهبران می
ِتشویق کسانی باشد ِاسباب امید و مایه د اند، بای رو برو بوده و با موفقیت بر آن غالب آمده

خدا امین و وفادار که شود  زیرا این واقعیت را به آنان یادآور می، لنگند میکه در ایمان خود 
ٓعیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابداالباد "گوید  نویسنده در آیه بعد، آنگاه که می. است

   .شود د یادآور می، همین نکته را به خوانندگان خو)۸ :۱۳" (همان است

 نقل قولدر مزامیر در رابطه با جفا   بیش از هر آیه دیگری۱۱۸ از مزمور ۲۳ و ۲۲آیات 
  :ستا  شده

   .ِسنگی را که معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است

   .این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است

  

 و ۲۲ شده است، و آیات نقل قول ۷ :۲ و اول پطرس ۱۱ :۴، اعمال ۱۷ :۲۰ در لوقا ۲۲آیه 
   .اند  بکار رفته۱۱ و ۱۰ :۱۲ و مرقس ۴۲ :۲۱اتفاق در متی   به۲۳

ً کل مزمور، تعیین اینکه سراینده مزامیر در این دو آیه دقیقا به چه چارچوببا توجه به  ِ
گویند این دو آیه در آن روزگار  برخی می. چیزی اشاره داشته است کار دشواری است

داده که چطور چیزی که ممکن است به ظاهر  المثلی رایج بوده است و نشان می ضرب
المثلی در  چنین ضرب. الشأن است بزرگ و عظیم خوار و ناچیز باشد، در واقع امری

ِرغم شکست ظاهری اشاره می  این مزمور به پیروزی پادشاه در جنگ بهچارچوب . داشت ِ
ِینجا، اسرائیل است که گرچه در نظر  معتقد است که منظور از سنگ در ا١داهود

 
1 Dahood 

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



  فصل اول ۸۰

ِنمود، اما در بنای پادشاهی خدا جایگاهی  ِهای بزرگ آن زمان خوار و حقیر می امپراتوری ِ
 در مورد پادشاه، بلکه در موردبعدها آیین یهود این آیه را نه تنها . ویژه و مهم یافت

ِ تعبیر اخیر پیروی کرده ًظاهرا کلیسای اولیه نیز از همین. مسیحای موعود نیز بکار برد
   .است

به اند، عیسی   داشته۱۱۸نظر و اعمال رسوالن به مزمور  ِدر تمام اشاراتی که اناجیل هم
پطرس نیز در رساله اول خود با همین . ای که رد شد معرفی شده است زاویه  سنگعنوان

گوید که کلیسا  و میرود  فراتر میبسی  حد از این، اما )۸ -  ۶ :۲ (کند عنوان از عیسی یاد می
همان به همین جهت، . )۴ :۲ ( بنا گشته است،رد شدهکه زاویه  ای است که بر این سنگ خانه
ِ که از مطالب باقی رساله پیداست، کلیسا نیز از سوی دنیا رد شده استطور ِ.   

 

  ِچگونگی استفاده کلیسای اولیه از مزامیر در بحث پیرامون جفا و تأدیب

ِای نوشت خطاب به دوست ایمانداری بنام مارسلینوس  ن چهارم نامهآتاناسیوس در قر ِ

به قصد کرد و تصمیم گرفته بود  ًکه ظاهرا پس از یک بیماری، دوران نقاهت را طی می
آتاناسیوس در این نامه مطالبی را با دوست خود در میان .  مزامیر بپردازدنیایش به مطالعه

چنین دانیم  نمی .شنیده است" پیرمردی حکیم"ِبان د که مدعی است آنها را از زَگذار می
ِادعایی، تمهیدی ادبی بود جهت پنهان داشتن هویت نویسنده به قصد تواضع، یا اینکه  ِ

گذشته از این، این نامه بدون . ِآتاناسیوس براستی این سخنان را از کس دیگری شنیده بود
نگارش نامه به ما کمک کند، اشاره  تاریخ در موردتنها چیزی که شاید بتواند . تاریخ است

گمان در دوران قبل از  این امر بی.  امری طبیعی در زندگی مسیحیان استبه عنوانآن به جفا 
 ۳۱۹ ِای به بدعت آریوسی که در سال در این نامه هیچ اشاره.  میالد صحت داشت۳۱۳سال 

د دارد که آتاناسیوس از طرف دیگر، این احتمال وجو. َخورد  به چشم نمیمیالد سر بر کرد
 ۳۶۶ تا ۳۳۵های   ایمان مابین سالخاطر بهاین نامه را در خالل یکی از چهار دوره تبعیدش 

   .میالد نوشته باشد

ِتواند در زندگی افراد تحت جفا داشته باشد،   کاربردی که مزامیر میدر مورداین نامه  ِ
آتاناسیوس در این نامه از . دهد ی ارائه م را به خوانندهِهای شبانی بسیار ارزشمندی توصیه

   :نویسد جمله می

پردازد،  می که هر کس به مطالعه این کتاب مزامیر بنابراین فرزندم، باشد
ِدا بداند و آنچه را که نیازمند آن الهامی از جانب خیکسره ِمطالب آن را 

های باغستانی  ِاست در صفحات آن گلچین کند، چنانکه گویی از میوه
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ِهای حیات   جنبهیزیرا بر این باورم که این کتاب به تمام. کند دستچین می

پرداخته است و چیزی در انسان  - یعنی کلیه شرایط و افکار بشری - آدمی
زیرا در جستجوی هر چه که . نیست که در مطالب این کتاب یافت نشود

ها یا تشویق به  باشی، خواه توبه و اعتراف، یاری در مشکالت و وسوسه
 باشی یا برعکس، به هر دلیل در اندوه ستهفا، خواه از دام و دسیسه رِوقت ج

باشی، و خواه آنگاه که خود را در جاده پیشرفت و شکوفایی و دشمنانت را 
مغموم و منحنی یافته، بخواهی خداوند خود را حمد گویی و متبارک 

ِبخوانی، چگونگی انجام تمامی این کارها در صفحات مزامیر الهی آمد ِ ه ِِ
ِاست و در هر مورد، کلماتی را که در پی آنی پیشاپیش از برای خویش  ِ

   .توانی آنها را چون دعای خود تکرار کنی مکتوب خواهی یافت و می

  

توان  کند که می در سراسر این نامه، مزامیری را به دوست خود پیشنهاد میآتاناسیوس 
 کسی به عنوانسراینده مزامیر . کرد به درگاه خدا بیاندعا به عنوان ِآنها را به وقت جفا 

ِتواند به وقت ضعف و تنگی، باعث  دعاهایی تهیه کرده است که میشود که  معرفی می

   .ِجالل خدا باشد

ِزیرا که خود آنان نیز با همین کلمات خدا را خشنود ساختند و به فرموده 

قرار ها را رام نمودند، عدالت را بر ِپولس رسول، با بیان آنها پادشاهی
های   یافتند، دهان شیران را بستند، زبانهها از برای خویش  ساختند، وعده

ِآتش را خاموش کردند، از دم شمشیر رستند، در اوج ضعف، قوی گشتند،  َ
ِدر نبرد زورآور شده، لشکریان بیگانه را متواری ساختند، و زنان مردگان  ْ

   .زنده یافتندرا خویش 

پردازد، یقین دارد که از طریق  ائت مزامیر میاز این رو بگذار هر کس به قر
زیرا اگر کسی در تنگی این . شنود آنها خدا بیدرنگ فریاد نیازمندان را می

و اگر در . خاطری عمیق در آنها خواهد یافت مزامیر را بخواند، تسالی
ِوسوسه یا جفا بسر برد، قدرت آن را خواهد یافت که از  َ ها سربلند  زمایشآَ

ِخداوندی که همواره مدافع  -  و حفاظت خداوند را تجربه کندبیرون آید 
   .پردازند کسانی است که به تالوت این آیات می
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ِنامه آتاناسیوس، پدر مقدس ما، سراسقف اسکند ِ به  یهرِ
ِدر باب تفسیر مزامیر ِمارسلینوس ِ   

  

ِمارسلینوس عزیزم، ِ   

اکنون با آن  ه تنها آزمایشی را که همتو ن. دارد وفاداری تو به مسیح مرا به تحسین وامی
ای، بلکه حتی تحت فرمان  آورده  تاب به خوبیِگریبانی و درد و رنج همراه با آن را  دست به

گوید، با استفاده از اوقات فراغتی که بر اثر  ات می ِکنی و آنطور که حامل نامه زیست می
مقدسه و بویژه مزامیر را مطالعه ای تمامی کتب  ، تصمیم گرفتهبه دست دادهِبیماری اخیرت 

 درک کنی و از معنای به خوبیات، سعی داری تک تک مزامیر را   به گفته حامل نامه.کنی
من نیز به مزامیر، و در واقع به ! کار تو براستی درخور تقدیر است. شان باخبر شوی درونی
ای که در مطالعه و  زمانی با پیرمرد حکیم و فرزانه. ، ارادتی خاص دارممقدس کتابتمام 

های خود را با  او یافته. گفتم ِبررسی مزامیر رنج فراوان بر خود هموار کرده بود سخن می
ای از  ِفصاحت و بالغت تمام بر من فاش کرد، و همچنان که در تمام طول گفتارش نسخه

. گفت ِ آن با شیوایی و روشنی تمام سخن می دست داشت، درباره مطالبکتاب مزامیر را در
   .از این رو من نیز آنچه را او به من گفت، با تو در میان خواهم گذاشت

، مقدس کتاب ِتمامی کتب) ۱۶ :۳دوم تیموتاووس ( که مکتوب است همان طورفرزندم، 
.  تعلیم بغایت سودمندِبه جهته عهدجدید، الهامی از جانب خداست و چ عهدعتیق و چه

 مثال، اسفار خمسه در به عنوان. ص خود را دارد پیام خامقدس کتابِالبته هر یک از کتب 
ِباب چگونگی پیدایش جهان، اعمال پاتریارخ ِ خروج اسرائیل از مصر، نزول شریعت، و  ها، ِ

کتب یوشع، داوران و روت بر روی . گوید ِترتیب خیمه عبادت و منصب کهانت سخن می
ِهم به توصیف چگونگی تقسیم سرزمینی که به اسرائیل به میرا ِ رسید، کارهای  ث میِ

ِکتب پادشاهان و تواریخ به شرح اعمال پادشاهان . دنگوی ِداوران، و اجداد داود سخن می ِ ِ
و ِدر کتاب عزرا رهایی قوم اسرائیل، بازگشت قوم از تبعید، و بازسازی معبد  پردازند، می

، کنند گویی می دهنده را پیش شهر اورشلیم توصیف شده است؛ کتب انبیا ظهور نجات
برای و پردازند،  ِشوند، به نکوهش خطاکاران می احکام و فرامین الهی را بر ما متذکر می

بینی، هر یک از این کتب بسان باغستانی است  چنانکه می. غیریهودیان نیز پیامی ویژه دارند
اما کتاب مزامیر باغستانی است که عالوه بر میوه . روید ای مخصوص در آن می که میوه

   .ای دارد ها نیز بهره از تمامی دیگر میوهِخاص خود، 
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 نیز آمده ۱۹خوانیم، در مزمور   مثال، ماجرای آفرینش که در کتاب پیدایش میبه عنوان
و باز در ." دهد هایش خبر می کند و فلک از عمل دست آسمان جالل خدا را بیان می" :است

ِزمین و پری آن از آن خداوند ا" : خوانیم که  می۲۴مزمور  ست، و هم ربع مسکون و ساکنان ِ
ِاسرائیل از مصر که شرح آن در  واقعه خروج بنی." ِزیرا که او اساس آن را بر دریاها نهاد. آن

 سرودهنیز  ۱۱۴ و ۱۰۶، ۷۸ِهای خروج، اعداد و تثنیه آمده است، به زیبایی در مزامیر  کتاب
یعقوب از قوم اجنبی زبان، ِوقتی که اسرائیل از مصر بیرون آمدند و خاندان " : شده است

ِیهودا مقدس او بود و اسرائیل محل سلطنت وی ِ او بنده خود " : خوانیم  می۱۰۵در مزمور ." ِ
ِکلمات و آیات او را در میان ایشان اقامه . فرستاد و هارون را که برگزیده بود موسی را

ِکردند و عجایب او را در زمین حام ِ پس به کالم او .ظلمت را فرستاد که تاریک گردید. ِ
ِزمین . ِهای ایشان را به خون مبدل ساخت، و ماهیان ایشان را میرانید آب. مخالفت نورزیدند

ِاو گفت و انواع . ِهای پادشاهان ایشان ها را به ازدحام پیدا نمود، حتی در حرم ایشان غوک
این مزمور و و به همین گونه، در سراسر ." ها در همه حدود ایشان ها پدید آمد و پشه مگس

ِ خیمه عبادت و منصب کهانت نیز در در مورد. خوانیم  این امور میدر موردمزمور بعدی، 
این مزمور هنگامی سروده شد که خیمه در حال حرکت . خوریم  به مطالبی برمی۲۹مزمور 

مزمور داود، آنگاه که خیمه در  : چنین است" هفتاد تن"ِعنوان این مزمور در ترجمه (بود 
جالل و قوت را برای . ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید" : )رکت بودحال ح

 ذکر ۱۰۵، و نیز کارهای داوران، در مزمور ِاعمال یوشع پسر نون." خداوند توصیف نمایید
، زیرا تحت "ها را وارث شدند ِها را بدیشان داد و زحمت قوم های امت و زمین" : شده است

 ۱۰۶و آنگاه که در مزمور . ارث سرزمین موعود شدندِرهبری یوشع بود که قوم و
ِ، اشاره به دوران داوران "ِبر تنگی ایشان نظر کرد، وقتی که فریاد ایشان را شنید" : خوانیم می

درگاه خدا فریاد برآوردند و از او یاری ه در آن دوران بود که وقتی قوم باست، زیرا 
کردند  ِ را از چنگ کسانی که بدیشان ستم میخواستند، خدا داورانی را برانگیخت تا آنان

ها را، اما ما  ها را و آنان اسب اینان ارابه" : گوید  وقتی می۲۰به همین ترتیب، مزمور . برهانند
اند و اما ما برخاسته،  ایشان خم شده، افتاده. نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم نمود

چون خداوند " : گوید  نیز می۱۲۶مزمور . رد، در واقع به پادشاهان اشاره دا"ایم ایستاده
: خوانیم  می۱۲۲و در مزمور ." بینندگان شدیم ِاسیران صهیون را بازآورد، مثل خواب

های ما خواهد ایستاد،  پای. ‘به خانه خداوند برویم’گفتند  شدم چون به من می شادمان می" 
ًای مثل شهری که تماما با  شدهای اورشلیم که بنا ! های تو، ای اورشلیم به اندرون دروازه
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ِروند، یعنی اسباط یاه، تا شهادت باشد برای  هم پیوسته باشد، که بدانجا اسباط باال می

   ."اسرائیل

ِتمام مطالبی که در کتب تاریخی بینی که  بنابراین می  آمده است، به نوعی مقدس کتابِ
انعکاسی از این رسیم،  انبیا میهای  اما وقتی به گفته. در مزامیر مختلف نیز ذکر شده است

دهنده و این  ِ درخصوص آمدن نجات۵۰ مزمور .بینیم ًها را تقریبا در تمامی مزامیر می گفته
: گوید شود، چنین می واقعیت که چگونه خدا با وجود خدا بودن، در میان ما ساکن می

متبارک باد او که " : خوانیم  می۱۱۸و در مزمور ." آید و سکوت نخواهد نمود خدای ما می" 
یهوه خدایی است که ما را . دهیم شما را از خانه خداوند برکت می! آید به نام خداوند می

در واقع همان کلمه پدر است، و از این روست که " آید اویی که می" و ."روشن ساخته است
کالم خود را فرستاده، ایشان را شفا بخشید، و ایشان را از " : گوید  می۱۰۷مزمور 

فرستد، و  ای است که پدر می آید، همان کلمه زیرا خدایی که می." های ایشان رهانید الکته
 چنین ۴۵ای که ندای پدر است و پسر خداست، سراینده مزامیر در مزمور  درباره این کلمه

ِتو را از رحم، " : وانیمخ  می۱۱۰، و نیز در مزمور "جوشد ِدل من به کالم نیکو می" : سراید می َ
خود او " ِحکمت"و " کلمه"ِو آیا نه این است که این مولود خدا، جز ". د ساختممولو

بود که خدا فرمود " کلمه"واسطه همین  هداند ب نیست؟ و سراینده مزمور که نیک می
، بار ) به بعد۳ : ۱پیدایش (‘ همه موجودات پدید آیند’، و ‘فلکی باشد’، ‘روشنایی بشود’

ِها ساخته شد، و کل جنود آنها به نفخه  ِبه کالم خداوند آسمان" : گوید  می۳۳دیگر در مزمور  ِ
   ."ِدهان او

در بویژه خبر نیست، بلکه   مسیحای موعود بیِو بنابراین سراینده مزمور نه تنها از آمدن
ٓای خدا، تخت تو تا ابداالباد است؛ " : کند به ظهور او اشاره میبه طور خاص  ۴۵مزمور 

. عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتی. ت تو استعصای راستی عصای سلطن
 عالوه، به." ِبنابراین خدا، خدای تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مسح کرده است

برای آنکه هیچ کس تصور نکند که این ظهور تنها امری ظاهری است، مزمورنویس در 
ن است و هم کسی است که سازد که کسی که خواهد آمد هم انسا  خاطرنشان می۸۷مزمور 

و درباره صهیون گفته خواهد شد که این و آن در آن " :  او آفریده شدواسطه بههمه چیز 
کلمه خدا " :  به عبارت دیگر."ِو خود حضرت اعلی آن را استوار خواهد نمود. اند متولد شده

 ).۱۴و  ۲ و ۱ :۱یوحنا " ( او آفریده شد، و کلمه جسم گردیدواسطه بهبود، همه چیز 
کند که کلمه خدا باید از دختری باکره متولد  مزمورنویس حتی به این واقعیت نیز اشاره می
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 کردیم، بر این امر صحه نقل قول که کمی پیش از آن ۴۵شود، و بیدرنگ در مزمور 
و قوم خود و خانه پدرت را . ای دختر، بشنو و ببین و گوش خود را فرا دار" : گذارد می

ِ پادشاه مشتاق جالل تو بشود زیرا که او خداوند تو استفراموش کن، تا گفته  و آیا این ."ِ
خداوند با . سالم بر تو ای نعمت رسیده" :  نیست که فرمودجبرائیل فرشته سخنِشبیه 

یعنی همان " شده مسح"؟ چراکه مزمورنویس پس از آنکه کلمه خدا را )۲۸ :۱لوقا " (توست
ِ، بر جنبه انسانی او نیز "ای دختر، بشنو و ببین"ِنگ با گفتن َخواند، بیدر مسیحا یا مسیح می

ِگذارد و تولد جسمانی او را متذکر می تأکید می ِ تنها تفاوت در این است که جبرئیل . شود َ
دهد، زیرا در مقایسه با فرشتگان از  مورد خطاب قرار می" رسیده  نعمت"ِمریم را با لقب 

ِخواند زیرا مریم از نسل او  ِه داود او را دختر خود میسنخ و نژاد دیگری است، و حال آنک َ
   .خاست برمی

مزمورنویس پس از اشاره به این واقعیت که مسیح در قالبی بشری ظهور خواهد کرد، 
تواند متحمل درد و رنج نیز  ِدهد که او در قالب جسمی که بر خود گرفته است می نشان می

چرا " : سراید ضد عیسی چنین می ران یهود بر، درخصوص توطئه س۲و در مزمور . بشود
خیزند و  ِکنند؟ پادشاهان زمین برمی اند و طوائف در باطل تفکر می ها شورش نموده ّامت

ِه ضد خداوند و به ضد مسیح اواند، ب سروران با هم مشورت نموده همچنین سراینده ". ِ
ِدهنده چگونگی مرگ ا ِ از زبان خود نجات۲۲مزمور مزمور در  مرا به " : کند و را توصیف میِ

ها  ِجماعت اشرار مرا احاطه کرده، دست. اند ِزیرا سگان دور مرا گرفته. ای ِخاک موت نهاده
ایشان به من چشم دوخته، . ندشمار را میمهای  همه استخوان. اند های مرا سفته و پای

 این سخنان ."اختندِرخت مرا در میان خود تقسیم کردند، و بر لباس من قرعه اند. نگرند می
ِ نیز که باز از زبان ۸۸ و ۶۹ِ مزامیر تواند اشاره داشته باشد؟ جز واقعه صلیب به چه چیز می

 خود، خاطر بهها را نه  او این رنجسازد که  خود مسیح است، این واقعیت را بر ما نمایان می
آنچه " ، و)۸۸مزمور  ("بر من سنگین شده است خشم تو" :  ما متحمل شدخاطر بهبلکه 

ِزیرا مرگ او به این خاطر نبود که خود مستحق موت ). ۶۹مزمور  ("بودم، رد کردم نگرفته
ِ ما رنج و عذاب دید و خشم و غضبی را که مجازات گناهان ما بود بر خاطر بهاو بود، بلکه 

" های ما را گرفت او ضعف" : گوید به همین خاطر است که اشعیای نبی می. خود گرفت
دست راست خداوند مرا نجات " : گوییم  می۱۳۸به همین خاطر در مزمور ). ۱۷ :۸متی (

زیرا چون مسکین استغاثه کند، او را رهایی " : گوید  می۷۲، و روح در مزمور "خواهد داد
های  َبر مسکین و فقیر کرم خواهد نمود و جان. ای ندارد خواهد داد و فقیری را که رهاننده
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 اخیر از نظر آتاناسیوس به واقعه نقل قولاین دو ." (خشیدمساکین را نجات خواهد ب
   ).رستاخیر اشاره دارد، هرچند در خود متن اسمی از رستاخیز نیست

ِکند، بلکه پیشاپیش از صعود بدن  نویسنده مزمور به همین جا بسنده نمی

ای " : گوید  می۲۴ مثال در مزمور به عنواندهد و  مان به آسمان نیز خبر می دهنده نجات
ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جالل داخل ! ها سرهای خود را برافرازید دروازه

ِخداوند به آواز . ِخدا به آواز بلند صعود نموده است" : گوید  می۴۷و باز در مزمور !" شود
به .  نشستن عیسی به دست راست خدا نیز سخن گفته استدر موردمزمورنویس  ."کرنا

به دست راست من بنشین تا ’یهوه به خداوند من گفت " : گوید  می۱۱۰ال، مزمور  مثعنوان
ِ نیز به هالکت و نابودی ابلیس در آینده ۹و در مزمور ." ‘انداز تو سازم دشمنانت را پای
ای و آن شریر را  ها را توبیخ نموده ّامت. ای ِداور عادل بر مسند نشسته" : اشاره شده است

که خدای پدر دارد  از ما پوشیده نمیسراینده مزمور این واقعیت را نیز ." ای هالک ساخته
 داور همگان معرفی به عنوان خدا ،۷۲ در مزمور .را مورد داوری قرار خواهد دادهمگان 

و او قوم ! ِای خدا، انصاف خود را به پادشاه ده و عدالت خویش را به پسر پادشاه" : دشو می
: خوانیم  نیز می۵۰در مزمور." ِ کرد و مساکین تو را به انصافتو را به عدالت داوری خواهد

ها از  و آسمان ...خواند و زمین را، تا قوم خود را داوری کند خدا آسمان را از باال می" 
 نیز ۸۲به همین ترتیب، مزمور ." انصاف او خبر خواهند داد، زیرا خدا خود داور است

 دعوت از" .کند در میان خدایان داوری می. استِخدا در جماعت خدا ایستاده " : گوید می
توان شاهد بود، بویژه در این قسمت از  ِغیریهودیان را نیز در جای جای کتاب مزامیر می

و باز در ." نزد خدا به آواز شادی بانگ برآورید. ها دستک زنید ّای جمیع امت" : ۴۷مزمور 
 خواهند نهاد و دشمنان او خاک را به حضور وی صحرانشینان گردن" : خوانیم  می۷۲مزمور 

ِپادشاهان شبا و سبا . ِپادشاهان ترشیش و جزایر هدایا خواهند آورد. خواهند لیسید

 به طورتمامی این چیزها در مزامیر سروده شده است، و ." ها خواهند رسانید ارمغان
   .ها اشاره شده است ِجداگانه در دیگر کتب مقدسه نیز بدان

این نکته را بر من یادآور شد که مطالبی که در مزامیر درباره فرزانه من  ِدوست
او بر این واقعیت .  استآمده نیز مقدس کتابِخوانیم، در دیگر کتب  مان می دهنده نجات

 همگی این کتب صادق است، و همگی در در موردِیک تفسیر واحد تأکید داشت که 
   .گویند القدس به یک ندای واحد سخن می روح
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زیرا  : ای درست است ِن همچنین افزود که عکس این مطلب نیز تا اندازهدوست م
ِ که کتاب مزامیر موضوعات اصلی تمام دیگر کتب همان طوردرست   را در مقدس کتابِ

هایی در خود  ِهای خاص کتاب مزامیر نشانه خود دارد، دیگر کتب نیز اغلب از ویژگی
کند، و حبقوق دعای  ، اشعیا نیز چنین مینویسد  مثال، موسی سرودی میبه عنوان. دارند

ِبه همین ترتیب، در تک تک کتب . دارد ِخود را در قالب سرود به حضور خدا بیان می ِ

ای که در مزامیر آمده است،  ِهایی از نبوت، شریعت و مضامین تاریخی  به نمونهمقدس کتاب
ِ زیرا که در تمامی نویسندگان این کتب یک روح وا.خوریم برمی ِ حد عمل کرده است، و ِ

ِاویی که بنا به ذات خود واحد و نادیدنی است، کلیت خود را به هر یک بخشیده است و . ِ
ِبااینحال تجلیات او بر آدمیان متنوع و گوناگون است، و هر یک از نویسندگان   مقدس کتابِ

ای  ِاز دورهِگیرد، کالم الهی را به اقتضای نی دارد و از او تعلیم می که روح را دریافت می
)  که پیشتر گفتمهمان طور(به همین خاطر است که . گذارد خاص از زمان در میان می

سراید، یا انبیا گاه هم به  شود و گاه سرود و مزمور می موسی گاه در نقش نبی ظاهر می
ید؛ ای اورشلیم، دل خود را خویشتن را شسته، طاهر نمای"ِنظیر (پردازند  ِتدوین قوانین می

ورزند،  ِ، و هم به ثبت تاریخ مبادرت می)۱۴ :۴؛ ارمیا ۱۶ :۱اشعیا " !شو کنستشارت شراز 
 کتاب ۳۷ و ۳۶های  کند، یا اشعیا در فصل ِ کتاب خود نقل می۱۲نظیر آنچه دانیال در فصل 

 به همین ترتیب، سراینده مزامیر که وظیفه .گوید اشعیا درباره ربشاقی و سنحاریب می
 که پیشتر خاطرنشان کردم، در همان طورست سرودن مزمور است، اش در وهله نخ اصلی

ِقالب سرود به بررسی کلی اموری که   بررسی مقدس کتاب مبسوط در سایر کتب به طورِ
دل خود را از " : دارد، نظیر فرامینی را نیز بیان می حتی گاه احکام و. پردازد اند نیز می شده

یا با ما درباره ." ِدر پی سالمتی باش و آن را بجوی. شرارت بازگردان و نیکویی را بجا آور
   .کند دهنده را پیشگویی می گوید و ظهور نجات ِسرگذشت سفر قوم اسرائیل سخن می

 از  اندازهبه یکمقدسه ِ و کتب مقدس کتاب کنی که تمام نویسندگان بنابراین مالحظه می
ِفیض آن روح یکتا بهره دارند، و  ِبرحسب نیاز هر دوره و است که  ِ تجلیات این فیضًصرفاِ

براستی اهمیت دارد این   چیزی کهبه همین جهت، تنها. کند تغییر میالقدس  اراده روح
ً فیضی را که شخصا دریافت کرده است در مقدس کتاباست که هر یک از نویسندگان 

و در  .َندکمال امانتداری به خوانندگان منتقل سازد و بدین گونه رسالت خود را به انجام رسا
ِتردید از فیضی بخصوص بهره دارد و کیفیت ویژه آن  میان کتب مقدسه، کتاب مزامیر بی

های مشترکی که با سایر کتب  زیرا این کتاب عالوه بر ویژگی. ِبراستی درخور تعمق است
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ِفرد نیز برخوردار است که سیر تطور روح بشری، با  هِمقدسه دارد، از این ویژگی منحصرب ّ ِ
ِ در قالب صفحات آن به تصویر کشیده شده استبه خوبیِتنوع و گوناگونی آن، تمام  ِ .

با دیدن بیند، و  در آن می خود را اسی ازعکانکتاب مزامیر همچون تصویری است که آدمی 
ِبر اساس این تصویر  کوشد شخصیت خود را شناسد و می این انعکاس، خود را بهتر می

خوانیم که شریعت ما را به انجام فالن   تنها میمقدس بکتاهای  در سایر قسمت. شکل دهد
سازند، و کتب  دهنده باخبر می ِکتب انبیا ما را از آمدن نجات. کند یا بهمان کار امر می

اما در کتاب مزامیر . دهند برای ما شرح می ِتاریخی اعمال پادشاهان یا مردان مقدس را
ِتطور روح خود را، با ِسیر . کنیم ی کسب می خودمان نیز آگاهدر موردبر این امور،  عالوه ّ

بالی صفحات کتاب مزامیر مشاهده در ال و خیزهای آن،  ُها و افت تمام فراز و نشیب
َآدمی در هر نیاز و مشکلی که بسر برد، می گذشته از این، .کنیم می تواند در این کتاب  َ

. َدرد خود را دریابدِسخنانی بیابد که پاسخ نیاز اوست، و بدین ترتیب شیوه عالج 
کند، اما تنها کتاب   آدمی را از انجام شرارت منع میمقدس کتابهای زیادی در  قسمت

توان از این فرامین اطاعت کرد و از گناه احتراز  گوید چگونه می مزامیر است که به ما می
ا توبه شود، ام کرات به توبه فراخوانده می  بهمقدس کتاب مثال، انسان در به عنوان. نمود

یابیم چگونه باید توبه کرد  یعنی دست کشیدن از گناه، و تنها در کتاب مزامیر است که درمی
ای دیگر، پولس   نمونهبه عنوان. ِو در قالب چه کلماتی باید پشیمانی خود را ابراز داشت

ید و ام. کند و صبر، امتحان را و امتحان، امید را مصیبت صبر را پیدا می" : فرماید رسول می
 مکتوب به طور مزامیر است که کتاب؛ اما تنها )۵ و ۳ :۵رومیان (شود  باعث شرمساری نمی

ِها را متحمل شد، و فرد دردمند، چه به هنگام  دهد چگونه باید مصیبت مان شرح می برای

ِروند آزمایش شخص . ًدرد و رنج و چه آنگاه که زحمات به پایان آید، دقیقا چه باید بگوید ِ ِ

یابیم که امید خود به خدا را  شود، و بوضوح درمی به تمامی در مزامیر تشریح میدردمند 
در "ای دیگر، این حکم را که   نمونهبه عنوانیا . ًدقیقا در قالب چه کلماتی باید بیان نماییم

مزامیر نه تنها ما را به . در نظر بگیرید )۱۸ :۵اول تسالونیکیان " (هر امری شاکر باشید
ِکنند، بلکه کلمات مناسب جهت بیان شکرگزاری را نیز در اختیارمان  صیه میشکرگزاری تو

ِگویند که کسانی که در مسیح زندگی   به ما میمقدس کتابنیز دیگر نویسندگان . نهند می
، اما در این مورد نیز تنها در )۱۲ :۳دوم تیموتاووس (د دیجفا خواهند ای دارند  خداپسندانه

گریزند و هم آنانی که در جفا و سختی بسر  ی که از جفاها میمزامیر است که هم کسان
توانند به  ًیابند دقیقا با چه کلماتی می اند، درمی برند، و همچنین آنان که از جفاها رسته می
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به همین ترتیب، در سایر . بهترین وجه فریاد دل خود را به درگاه خدا بیان نمایند
که خداوند را متبارک بخوانیم و نام او را  شود  از ما خواسته میمقدس کتابهای  قسمت

 باید چنین کرد، و در ه صورتچبه ًخوانیم دقیقا  میاست که در مزامیر تنها اما . اقرار کنیم
در واقع در هر شرایطی متوجه . قالب چه کلماتی باید عظمت او را با فروتنی اعتراف نمود

ِشویم که این سرودهای الهی مناسب حال ماست  می    .مان و جوابگوی نیازهای روحِ

ِدر سایر کتب . خوریم ِهای عجیب مزامیر برمی و در اینجا به یکی دیگر از ویژگی
شنویم تنها متعلق به همان  خوانیم یا می سخنانی که از مردان مقدس می، مقدس کتاب

 کنیم که گویی این کسانی است که آن سخنان را بیان داشتند، و هیچگاه چنین تصور نمی
ها نقل شده  اعمالی که در این کتاببه همین ترتیب، .  نیز هستماخود سخنان متعلق به 

شان در شگفت شویم،  است برای ما الگویی است که باید از آنها نمونه بگیریم و از عظمت
و حال آنکه در کتاب . ِتوانیم آنها را اعمال خودمان به شمار آوریم اما به هیچ وجه نمی

خوانیم،  دهنده است و آنها را با هیبت و احترام می هایی که درباره نجات نبوتمزامیر، به جز 
هر کس که آنها را . ِای است که گویی سخنان دل خود ما است تمام دیگر مزامیر به گونه

ترین   ِآید چنانکه گویی کلمات این مزامیر ترجمان عمیق خواند، روحش به پرواز درمی می
ها مطالب  پاتریارخ :  بجاست در این زمینه چند نمونه بیاوریم.ِافکار خود خواننده است

 جواب  خدا اززیادی بیان داشتند که همگی شایسته و بجاست؛ موسی نیز سخن گفت، و
ِبه حیات یهوه " : ایلیا و الیشع نیز هر یک بر کوه کرمل خداوند را خوانده، چنین گفتند. شنید

در ؛ ۱۹ و ۱۵ :۱۸ ایلیا نگاه کنید به اول پادشاهان ددر مور..." (ام که به حضور وی ایستاده
 گاه در همان حال که سایر انبیا نیز). ۱۴ :۳ و ۲۵ :۲ الیشع نگاه کنید به دوم پادشاهان مورد

پرست را نیز  کردند، قوم اسرائیل یا اقوام بت دهنده صحبت می  نجاتدر موردًمنحصرا 
ها را پژواکی از  ه کسی سخنان پاتریارخو بااینحال هیچگا. دادند مورد خطاب قرار می

ِدهد که فرمایشات موسی را  خود نمی  هکند، یا چنین جسارتی ب ِصدای دل خود فرض نمی

 اسحق یا اسماعیل گفته است طوری بکار برد که در موردتقلید کند یا آنچه را که ابراهیم 
ِگویی این سخنان حرف دل خود اوست دیدگان همدرد   رنجبه همین ترتیب، کسی که با. ِِ

" خدایا، خود را به من بنما" : گوید است یا آرزوهایی متعالی دارد هیچگاه مانند موسی نمی
ای  آمرزی و اگرنه مرا از دفترت که نوشته ٓاالن هرگاه گناه ایشان را می"، یا )۱۳ :۳۳خروج (

بیا در کتب ای را که ان هیچ کس حمد و ثنا یا شکوه و گالیه). ۳۲ :۳۲خروج " (محو ساز
 این کلمات متعلق به خود اوست، و د که گوییبر  نمیرابکاند طوری  خود بیان داشته
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زیرا کسی که این ..." ام قسم به یهوه صبایوت که امروز در حضور وی ایستاده" : گوید نمی
ِخواند، آشکارا مشغول خواندن کلماتی است که نه متعلق به او، بلکه از آن  کتب را می ِ

اما نکته . اند قدس و دیگر افرادی است که آن نویسندگان راجع به آنها نگاشتهمردان م
دهنده یا  های مربوط به نجات ، به استثنای نبوت مزامیر این است کهدر موردانگیز  شگفت

ِ، خواننده تک تک کلمات  استپرست راجع به اقوام بتکه ها  برخی نبوت ِ را سخنان آنهاِ

و برای سراید که گویی مخصوص خود او  زامیر را طوری میپندارد، و م ِدل خودش می
 آنچه به عنوانسراید، نه  کند و با خود می آنها را از بر می. او نوشته شده استخود ِمنفعت 

ِحال احساسات شخصی دیگر است، بلکه طوری که انگار این  ِسخن کسی دیگر یا شرح ِ

ِ فریاد به عنوانسازد و  لمات را میکلمات برخاسته از زبان خود اوست و اوست که این ک

ها یا  ِخواننده در کلمات مزامیر مانند سخنان پاتریارخ. دارد دلش به درگاه خدا عرضه می
ًفرمایشات موسی صرفا با هیبت و حیرت نمی دهد   میخود  بهنگرد، بلکه این جسارت را  ِ

ِکه آنها را سخنان دل خودش بداند که مختص شخص خود او نوشته  ِ ِ خواه . شده استِ
کننده کارهایی  شریعت را نگاه داشته باشد، خواه آن را زیر پا گذاشته باشد، مزامیر توصیف

هر کس، چه ایماندار و چه گنهکار، انعکاسی از خودش را در . زده است که از خود او سر
ِحال خودش را در صفحات آن می بیند و وصف مزامیر می    .خواند ِ

 و هر  استِسرایندگان آن ِالحال   از آنجا که مزامیر اینگونه وصفبه نظر من،به عالوه، 
بیند، چنین کسی   در آن می راشد سراید انعکاسی از روح خو کس که مزموری را می

ِخواند که کلمات آن اختیار مزمور را طوری می بی ناخودآگاه در شنوندگان نیز تأثیری چنان  َ
گاه واکنشی . َانگیزاند ا نیز به بروز واکنشی عمیق برمیکند و آنان ر عمیق و ماندگار ایجاد می

 که ۵۱ِشود توبه است، نظیر کلمات مزمور  که به این صورت در مخاطب برانگیخته می
که چطور  واقعیت در مواقعی دیگر، شنونده با شنیدن این. سازد وجدان شنونده را ملزم می

شود  بندند، او نیز غرق در شادی می کل میَشتابد که بر او امید و تو ِبه یاری کسانی میخدا 
آمیز  ِگشاید، چنانکه گویی پیشاپیش از آن استعانت فیض ِتایش پروردگار میسو زبان به 

 مثال، کسی ممکن است با سراییدن مزمور سوم، مصائب و به عنوان. بهرمند شده است
کسی ممکن است . مد نظر داشته باشدها دست به گریبان است هایی را که خود با آن سختی
ِ دعا و اعتراف ایمان خود بسراید؛ و کسی نیز که مزامیر به عنوان را ۱۲ و ۱۱ِمزامیر  ِ۵۴ ،۵۶ ،

ِگونه زبان به حمد خدا  ِبه سبب تجربیات خودش است که بدین، سراید  را می۱۴۲  و۵۷

 کسی ِ جفاها و مصائبدر موردخواند که گویی  گشاید، و هرگز این مزامیر را طوری نمی می
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القدس تصنیف و بیان  ِ تک تک مزامیر به همین شیوه تحت هدایت روح.تسادیگر 
ِهای روح خود ما را منعکس  آنها درست مثل آینه، تجلیات و فراز و نشیب : اند شده
ِ کلماتی که برخاسته از بطن خود ما به عنوانتوانیم  ِسازند و کلمات آنها را براستی می می

ِاتی که هم یادآور متغیر بودن شرایط ماست، و هم الگویی است تا بر کلم -  است بکار بریم ِ ّ ِ
ّاساس آن به بهبود زندگی خود همت گماریم ِ ِ.   

ِو این همه از سر مهربانی نجات  ما انسان شد، نه خاطر  بهدهنده ماست که پس از آنکه  ِ
َتنها در راه ما مرد تا همگی ما را از موت برهاند، بلکه نیز از آ ِ ُ خواست شیوه  نجا که میِ

َزندگی کامل و آسمانی خود را بر ما بنمایاند، چنین زندگانی ِ ِای را در وجود شخص خود  ِ ِ

ِمان دهد، محض طیب  دانست شیطان چه آسان قادر است فریب او که می. متجلی ساخت
ِطر ما، ما را از پیروزی خود که آن را به نیابت از ما بدست آورده بود مطمئن ساخخا اما . تِ

به همین حد بسنده نکرد، بلکه از این نیز قدم فراتر نهاده، خود آن اموری را که به ما محول 
تواند به سخنان او گوش دهد و  به همین جهت، هر کسی هم می. فرموده بود به عمل آورد

ِهم همزمان از اعمال و رفتار او برای زندگی خود الگو بگیرد، همچنانکه خود نیز فرمود ِ :
ترین  بهترین و کامل). ۲۹ :۱۱متی " (باشم دل می از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده" 

ها،  صبر و شکیبایی، محبت به انسان : ِالگوی فضیلت و تقوی، زندگی خود خداوندمان است
و . توان در خداوندمان سراغ جست نیکویی، شجاعت، و رحم و عدالت را جملگی می

روی زمین تعمق کنند، از تمام  ِکامل در زندگی عیسی مسیح بر به طورکسانی نیز که 
به همین خاطر است که پولس رسول . فضائل و سجایای معنوی برخوردار خواهند شد

). ۱ :۱۱اول قرنتیان " (کنم پس اقتدا به من نمایید چنانکه من نیز به مسیح می" : فرماید می
خداوند که براستی خداوند و ر داشتند، اما  بالغت تبح فنِقانونگذاران یونانی براستی در 

ِسرور حقیقی همگان است و به تمامی آفریده های خود توجه دارد، نه تنها احکام و فرامین  ِ
ای در   نمونهبه عنوانو رهنمودهای اخالقی برای آدمیان تدوین نمود، بلکه خود را نیز 

اسند و از او تقلید کنند، ببینند که این اند او را بشن اختیار آنان نهاد تا تمام کسانی که آماده
رو، پیش از آنکه به این جهان  و از این. فرامین را چگونه باید در عمل بکار بست احکام و

ِای از این زندگی کامل را در همین کتاب مزامیر به جهت منفعت ما به تصویر  آید، نمونه ِ
آسمانی کامل و  آن انسان که به عنوان که او خود را در جسم همان طورکشید، تا درست 

ِمردان خداجوی بر الگویی که از زندگی در  در کتاب مزامیر نیز مکشوف ساخت، است
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های زندگی خود را در آن  ِآنجا به تصویر کشیده شده است بنگرند و شفا و عالج نابسامانی
   .بیابند

ِبنابراین جان کالم آنکه سراسر  ِمان حقیقی تعلیم  الهی ما را به تقوی و ایمقدس کتابِ

و . دهد دهد، اما مزمورنویس تصویری از زندگی روحانی را پیش روی ما قرار می می
ِخواهد به پیشگاه پادشاهی زمینی شرفیاب شود نخست   که کسی که میهمان طوردرست 

ِدر تشریفات ویژه درباری نظیر نحوه لباس پوشیدن و شیوه درست رفتار و گفتار دقیق  ِ ِ

نزاکت شمرده شود، به   با کوتاهی ورزیدن در این امور، شخصی گستاخ و بیشود مبادا می
ِکسی که در پی نیک زیستن و الگو گرفتن از زندگی و منش نجاتنیز همین سان  مان  دهنده ِ

ِروی زمین است، با مطالعه این کتاب مقدس نخست به وضعیت روح خویش پی میبر  ِ َبرد  ِ َ
ِنوی خویش به درگاه پروردگار، کلمات مناسب این کار ِو آنگاه برای ادای نیازهای مع ِ در را ِ

ِهای این کتاب مقدس یکی این است که مزامیر   زیرا از ویژگی.گیرد فرامیمزامیر 
 قالبی ۱۱۵ و ۱۱۴، ۷۸، ۷۳ِبرخی نظیر مزمور . ِدهنده آن از انواع گوناگون و متفاوتند تشکیل

ِ مزامیر تشویقی هستند؛ برخی مزامیر نبوتی ۱۰۳ ، و۹۷، ۳۲روایی دارند؛ برخی مانند مزمور  ِ
به ، ۱۰۲ و ۵۴، ۱۶، ۶ِ؛ برخی از مزامیر نظیر مزمور ۱۱۰ و ۴۷، ۴۵، ۲۲مزامیر  ِهستند، نظیر

اند که به درگاه خدا بیان   دعا نوشته شدهبه صورتها،   کامل یا در بعضی قسمتطور
ِرخی دیگر به نکوهش شریران ب. ِ حالت اعتراف دارند۵۱برخی مانند مزمور . شود می
 و بسیاری ۱۲۵، ۱۱۷، ۹۸، ۸ِ؛ و باز برخی دیگر نظیر مزامیر ۱۴ِپردازند، نظیر مزمور  می

 است ۶۶در این بین تنها مزمور . باشند کننده شکر و سپاس و شادی و حمد می دیگر، بیان
   .ِ خاص به رستاخیز خداوندمان اشاره داردبه طورکه 

ِ در مزامیر نه تنها انعکاسی از وضعیت روح خود را ببینیم و همچنین توانیم از این رو می ِ

ِهایی برای تمامی شرایط زندگی بیابیم، بلکه نیز کلمات مناسبی بیابیم که  ها و نمونه رهنمود

توبه و هم  هم کلمات -  ِخداوند را در تک تک شرایط زندگی خشنود سازیماز طریق آنها 
مان نیست که باید در پیشگاه   اعمالخاطر بهزیرا تنها . ُاه نیفتیمتا در گن - ِکلمات شکرگزاری

ِداور متعال حساب پس دهیم، بلکه نیز به سبب تک تک کلمات بیهوده ای که بر زبان  ِ
. خواهید کسی را برکت دهید و متبارک بخوانید  مثال، فرض کنید میبه عنوان. ایم رانده

و اگر . دهد ِگی انجام این کار را به شما یاد می چگون۱۲۸ و ۱۱۹، ۱۱۲، ۴۱، ۳۲، ۱ر یمامز
مان سخن گویید، مزمور دوم الگوی  دهنده  نجاتبر ضدِدر تقبیح توطئه یهودیان خواهید  می

تان  رسانند و مخالفان از هر سو احاطه تان به شما جفا می اگر اعضای خانواده. خوبی است
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ِخواهید خدا را به سبب پایان محنت و آنگاه که می. اند، مزمور سوم را بسرایید کرده تان  های ِ
شما را تا بینید که شریران در صددند  اگر می.  را بسرایید۱۱۶، و ۷۵، ۴ِحمد گویید، مزامیر 

 ۵تان به گوش خدا برسد، سحرگاهان برخاسته، مزمور  خواهید دعای به دام بیاندازند و می
را از شما برگردانده و او را ناخشنود کنید که خدا روی خود  و اگر احساس می. را بسرایید

ِ مناسب حال شماست۳۸ و ۶اید، مزامیر  ساخته تان دسیسه چیده است، بر ضداگر کسی . ِ
ِد، با سراییدن ای دهو از این موضوع باخبر ش شوریده بود، داودَاخیتوفل که بر ضد نظیر 

   . بر خدایی توکل بندید که شما را خواهد رهانید۷مزمور 

دهنده  ِشمول نجات ِبرای بشر مهیا شده و فیض جهاناز ی که ه در نجاتآنگاه ک
 ۱۹و با همین مزمور و نیز با مزمور . اندیشید، مزمور هشتم را برای خداوند بسرایید می
ُ به سبب محصول مو توانید او را می ِبه وقت پیروزی بر دشمن و نجات . حمد گوییدِ ِ

ِر مکن، بلکه بدان که این همه به سبب پسر خدا های خود فخ ِمخلوقات خدا، بر توانایی
ِو اگر دشمنان قصد جانت .  را برای او بسرای۹میسر شده است، و از این رو مزمور 

ِپایان  ِآنگاه که کبر و غرور بی.  را بخوان۱۱اند، همچنان بر خداوند توکل نما و مزمور  کرده

دیگر ) ًظاهرا( حد که  تا بدانکند بسیاری را شاهدی و بدی و شرارت در همه جا بیداد می
و  . را بخوان۱۲ست، به خداوند پناه ببر و مزمور ی نهیچ چیز مقدسی در میان آدمیان باقی

ْها بدین منوال باقی ماند، جرأت از کف مده که گویی خدا تو را از یاد  اگر وضعیت تا مدت
شنوی که دیگران به خدا   میاگر.  نزد او فریاد برآور۲۷ِبرده است، بلکه با سراییدن مزمور 

 همداستان مشو، بلکه با نبرند، با آنا  میسؤالگویند و اقتدار و مشیت او را زیر  کفر می
خواهی بدانی  و برعکس، اگر می. شان شفاعت کن  نزد خدا برای۵۳ و ۱۴سراییدن مزامیر 

ِشهروند پادشاهی آسمان چگونه کسی است، مزمور     . را بسرای۱۵ِ

ِخواهی از فرط ناعدالتی دشمنان و آنانی که به تو جفا می آنگاه که می رسانند نزد خدا  ِ
و اگر .  همگی جوابگوی نیازت خواهند بود۱۴۰ و ۸۸، ۸۶، ۱۷ِفریاد سر دهی، مزامیر 

که ( خواهی یافت ۹۰کرد، جواب را در مزمور  خواهی بدانی موسی چگونه دعا می می
هنگامی که از این ). دعای موسی، مرد خدا : ستچنین ا" تن هفتاد"ِعنوان آن در ترجمه 

 ،ِ را بخوان، و آنگاه که از نظم خلقت۱۸دشمنان و جفاکنندگان خالصی یافتی، مزمور 
ِمشیت نیکوی خدا ِ، و احکام مقدس شریعت الهی در شگفت مینجها در ّ  ۱۹شوی، مزامیر  ِ

ات درست را در دهانت  نیز کلم۲۰مزمور . ِ به بهترین وجه بیانگر دعای تو هستند۲۴و 
. شان دعا کنی خواهد نهاد تا با این کلمات کسانی را که در تنگی هستند تسلی دهی و برای
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ِای و هدایت و رهبری او را در زندگی خویش  و آنگاه که خود از خداوند سیراب گشته
خود اند؟ دل  ات کرده آیا دشمنان احاطه.  شادی کن۲۳ای، با سراییدن مزمور  تجربه نموده

 را بخوان، و آنگاه خواهی دید که چگونه گنهکاران ۲۵را به سوی خداوند برافراز و مزمور 
ِو اگر در شرارت خود سماجت ورزیدند و از نیات پلید خود دست . گردند مغلوب می ّ

ِنکشیدند، آنگاه به جای اتکا بر داوری انسان، مستقیما نزد خدا که یگانه داور عادل است  ً ِ
ِ دست دعا به درگاه او بلند کن تا آنان را برحسب ۴۳ و ۳۵، ۲۶اییدن مزامیر برو و با سر

یند و ابر شدت حمالت خود بیفزو اگر دشمنانت . آنچه حق و درست است داوری کند
ای به تمسخر گیرند،  زندگی را بر تو تلخ کرده، تو را از این سبب که هنوز تدهین نشده

: عنوان این مزمور در زبان یونانی چنین است(ن  را بخوا۲۷هراسان مباش بلکه مزمور 
ِمعنای مسیحی تدهین، مسح شدن است که در . مزمور داود، پیش از آنکه تدهین شود 

ِ بخشی از مراسم تعمید برای فرد ایماندار انجام میبه عنوانکلیسای اولیه  شد و او بدین  ِ
ِسانی خودت توجه کن و نه به های ان نه به ضعف). گرفت ترتیب مورد تأیید کلیسا قرار می

ِشدت حمالت دشمنان، بلکه با سراییدن مزمور  ِ پیوسته نزد خدا فریاد سر ده و از او ۲۸ِ

ِدرستی و با درک روحانی ه خواهی بدانی خدا را چگونه باید ب و آنگاه که می. یاری بخواه

 یعنی جانی را که ات را،  و سرانجام، آنگاه که خانه. را بخوان۲۹شکر و سپاس گفت، مزمور 
ِپوش روح توست، برای خداوند تقدیس  ِاز خداوند یافتی و خانه حواس خویش را که تن

   . را بسرای۱۲۷ و ۳۰کنی، او را حمد گفته، مزمور  می

 به مسیح منفور ان و خویشانت تو را به سبب ایمان داشتنبینی که دوست وقتی می
 به ۳۱ آنان مهراس، بلکه با سراییدن مزمور رسانند، مأیوس مشو و از دارند و جفا می می

گیرند و فدیه   تعمید می، از این دنیای شریر، گریزانبینی مردم و آنگاه که می. آینده بنگر
و .  را بسرای۳۲ در شگفت شو و حمدگویان مزمور  خدا نسبت به آدمیانِیابند، از محبت می

خوانید، از آنجا که جملگی مردانی هر گاه برخی از شما بخواهید یکصدا با یکدیگر سرود ب
بینی اما  خود را در بین دشمنان می وقتی.  بسراییدا همسی و سوم را بنیک و عادلید، مزمور 

پذیری و بدین گونه از گزندشان در امان  شان را نمی ِخرج داده، مشورت شریرانهه حکمت ب
بینی  و آنگاه که می.  بسرایید را۳۴اتفاق، مزمور  ِمقدسین را گرد خود جمع کن و بهمانی،  می

ورزند، تصور نکن که بدی و شرارت  رت خود سماجت میخدانشناسان تا چه حد در شرا
 ۳۶مزمور بلکه گویند،  چنانکه برخی معلمین کاذب میدر آنان امری ذاتی و مادرزاد است، 

ِرا بخوان و آنگاه درخواهی یافت که آنان خود مسبب گناهان خویش بینی که  یو اگر م. اند ِ
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ِخواهی کسانی را که در تیررس  ِهمین شریران قصد حمله به ضعفا را دارند، و می
د هشدار دهی تا نه به این شریران توجه نشان دهند و نه به آنان حسادت نهای آنان شرارت

برای خودت و هم برای دیگران  ورزند زیرا که بزودی محو و نابود خواهند گردید، هم
   .ن را بخوا۳۷مزمور 

و اگر امنیت و آسایش خودت به خطر افتد و دشمنان بر تو حمله آورند، و بخواهی 
ِاگر در صورت حمله دشمن، مشقت بینی .  را بخوان۳۹شان را پاسخ دهی، مزمور  حمالت

بینی  ان را میوقتی فقیر.  را بسرای۴۰ِو بخواهی ارزش صبر و شکیبایی را بیاموزی، مزمور 
توانی با سراییدن مزمور  میاند، و بخواهی بر آنان دل بسوزانی،  یشوِکه محتاج نان شب خ

اند تمجید کنی و از سایرین نیز بخواهی  شان شتافته ای ، دیگرانی را که پیش از تو به کمک۴۱
ِتاب است، از دشنام و ناسزاگویی  ه دلت در اشتیاق برای خدا بیآنگاه کو  .چنین کنند

ای جاودان و ناپژمردنی دارد، و از  ه چنین اشتیاقی ثمرهمشوش مشو، بلکه بدان ک دشمنان
ِ جان خود را تسلی ده و آالم خویش را با امید بستن به خدا ۴۲ِاین رو با خواندن مزمور  ِ ِ

 به یادِای را که خدا به پدران ایمان نشان داد  خواهی لطف و مهربانی اگر می .تسکین بخش
و در مورد  -  د و هم زمانی که در بیابان بودندنشد هم آنگاه که از مصر خارج می - آوری

ِنیکویی خدا و ناسپاسی آدمیان تأمل کنی، مزامیر   ۱۱۵ و ۱۱۴، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۸۹، ۷۸، ۴۴ِ
ِمناسب حال توست آنگاه که پس از رهایی از نیز  ۴۶مزمور . اند بسیار مناسب همگی ِ
 و ها  رحمتی تمامدر مورد، بگریزی و بخواهی او را حمد گفتههایت به نزد خدا  محنت

   . که او به تو نشان داده است سخن بگوییهایی نیکویی

ای، و  حالی، پشیمان گشته و توبه کرده پس از پریشانای و   گناه کردهفرض کنحال اما 
 ۵۱ِدر این صورت، کلمات اعتراف و توبه را در مزمور . ِاز خداوند خواستار بخشایشی

بینی که  اند و می ِ حضور پادشاهی شریر به تو تهمت ناروا زدهو یا شاید در. خواهی یافت
.  را بخوان۵۲در این صورت، مزمور . بالد کسی که به تو تهمت و افترا زده، به کار خود می

زنند، درست مانند آنچه زیفیان و بیگانگان با  و آنگاه که دشمنان به تو جفا رسانند و تهمت 
 کامل به خدا توکل به طور، مشوش مشو بلکه )۲۹ -  ۱۳ :۲۳ل اول سموئی(ِداود پادشاه کردند 

و اگر همچنان به شدت بر تو جفا .  او را تمجید نما۵۶ و ۵۴نما و با سراییدن مزامیر 
به همان غاری داخل شود ) بداند آنکه خود بی(ِ و کسی که قصد کشتن تو را دارد رسانند می

، بیم و هراس به دل راه مده، زیرا که حتی )۳ :۲۴اول سموئیل (ای  که تو در آن پنهان گشته
چه بسا آنکه بر . تو خواهد بودِ مایه دلگرمی ۱۴۲ و ۵۷ِدر چنین وضعیتی هولناک، مزامیر 
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بنابراین . ِضد تو توطئه کرده است، نگهبانی را بر خانه تو بگمارد، و تو فرصت فرار یابی
و . ات بر دلت مکتوب شود  خالصیِ یادگاربه عنوان ۵۹خدا را سپاس گوی و بگذار مزمور 

ِکه آنان را دوست و یاور خود نیز ور شوند، بلکه کسانی  اگر نه تنها دشمنان بر تو حمله
زنند و تا مدتی به شدت تو را ناروا ِپنداشتی زبان به مالمت تو گشوده، به تو تهمت  می

توانی در  چنین میهم.  از خدا یاری بطلبی۵۵ن مزمور ودتوانی با سر بیازارند، باز می
 و اما در.  استفاده کنی۵۸کنند، از مزمور  ِنکوهش ریاکاران و آنانی که به ظواهر فخر می

 چنان با تو دشمنی دارند که حتی حاضرند جان تو را بگیرند، سالحی جز برابر آنان که
 از اینگونه دشمنان به هیچ وجه مترس، بلکه هر چه. اطاعت از خداوند در اختیار نداری

ِسخنان مناسب بدان که ِبیشتر بر تو خشم گیرند، بیشتر خود را تسلیم اراده خداوند ساز و 
و اگر جفا چندان شدت یابد که ناگزیر به بیابان .  خواهی یافت۶۲این وضعیت را در مزمور 

بگریزی، مترس و خود را تنها مپندار زیرا که خدا با توست، و آنجا در بیابان، در 
های  ِو اگر وحشت دشمنان و دسیسه. درگاه او بخوانه  را ب۶۳ر سحرگاهان، مزمو

شان در   کند، و تعدادشان بیشمار و سماجت شان حتی در آنجا نیز تو را تعقیب امان بی
ِجستن تو بی حد و حصر باشد، باز تسلیم مشو، زیرا که ملعبه کودکان برای مجروح 

ِساختن ایشان کافی است، اگر مزامیر     . بر لبان تو باشد۷۱ و ۷۰، ۶۵، ۶۴ِ

و اگر بخواهی . ِ آنگاه که بخواهی خداوند را حمد گویی، مناسب حال توست۶۵مزمور 
وقتی از خداوند طلب رحمت .  را بخوان۶۶ قیامت تعلیم دهی، مزمور در موردکسی را 

بینی شریران کامیاب و در   بسرای، و آنگاه که می۶۷سراییدن مزمور  کنی، او را با می
خاطر مشو، بلکه  رنجیدهمشوش و کشند، از این وضعیت  اند اما مردان نیک رنج می ایشآس

ِ حاوی کلمات ۷۴وقتی خدا از قوم خویش خشمگین است، مزمور .  را بخوان۷۳مزمور 

 خدا شهادت در موردو هر گاه فرصتی یافتی تا . ای در این باره است بخش و حکیمانه تسلی
 جملگی بدین ۱۳۸ و ۱۳۶، ۱۲۶، ۱۱۸، ۱۱۱، ۱۰۸ الی ۱۰۵، ۹۲، ۷۵، ۷۱، ۹دهی، مزامیر 

 نیز چنانچه هوشمندانه بکار رود، به تو خواهد آموخت که ۷۶مزمور . منظور مناسب است
ِونه باید به آنان فهماند که معرفت خدا به تدان را چگونه باید پاسخ گفت و چگکفار و مر

ِر دشمن، ملجا و پناهگاه تو را متصرف و اگ. هیچ وجه در آنان نیست، بلکه در کلیسا است

غایت رنجور و جفادیده باشی، نومید مشو بلکه دعا کن، و آنگاه که  هشود، ولو آنکه ب
دشمنان خانه ببینی که و اگر .  خدا را سپاس گوی۷۷دعایت شنیده شد با سراییدن مزمور 

ِ را مقابل الشخوران اند و اجسادشان بسته مقدسین او  کمر به قتل، حرمت ساخته خدا را بی
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شان مشو، بلکه با آنانی که  ِسنگی آنان وحشت نکن و تسلیم اند، از قساوت و دل افکنده
   .شان شفاعت کن  نزد خدا برای۷۹کشند همدرد باش و با سراییدن مزمور  اینچنین رنج می

  در اعیاد یااتفاق دیگر مقدسین، خواهی به ر می بسیار مناسبند اگ۹۵ و ۸۱مزامیر 
ات کرده، خانه خدا را تهدید   و آنگاه که دشمن بار دیگر احاطه. را بسراییدخداوندها  جشن

ِضد مقدسین خداوند متحد گردد، از تعداد یا قدرت ایشان مترس نماید و به ، زیرا که تو ِ
ِو اگر خانه خدا و مسکن . گوید اش سخن می  درباره۸۳ِلنگرگاه امید را داری که مزمور 

از برای آن در دل خویش حس  نگریسته، همچون پولس رسول اشتیاقی عظیمقدس او را 
فرونشیند و خالصی یابی،  ِو آنگاه که خشم دشمنان سرانجام.  را بسرای۸۴کنی، مزمور 

 برای آنکه به تفاوت بین کلیسا و تفرقه .گوی سپاس ۱۱۶ و ۸۵ِبا سراییدن مزامیر خدا را 
خواهی خودت و  و اگر می.  را بخوان۸۷ی، مزمور جویان را شرمسار کن پی برده، تفرقه

کند هرگز  ِدیگران در ترس خدا رشد کنند و بر آنی که نشان دهی کسی که بر خدا توکل می
   . را بسرای۹۱هراسان نخواهد شد، مزمور 

 ۲۴خواهی در روز خداوند، یعنی روز یکشنبه، او را حمد خوانی؟ به مزمور  آیا می
و اگر .  را بخوان۹۵ی در روز دوشنبه شکر او را بجا آوری، مزمور خواه اگر می. رجوع کن

 خواهی یافت، زیرا ۹۳ِبخواهی در روز جمعه چنین کنی، کلمات شکرگزاری را در مزمور 
های دشمن، بنا گشت و از این رو  رغم تمام تالش هدر روز صلیب مسیح بود که خانه خدا، ب

الخصوص مناسب  علی ۹۶مزمور . ی سر دهیمِسرود پیروزشایسته است که در روز جمعه 
و آنگاه که آتش جنگ از . است اگر خانه خدا تسخیر، ویران و سپس بازسازی شده است

خداوند پادشاه "ِات فروکش کرده و صلح و امنیت بدان بازگشته است، سرود  سرزمین
وند را خواهی در روز چهارشنبه خدا می. شود  یافت می۹۷را بخوان که در مزمور " است

عنوان این مزمور در ( را بخوان، زیرا چهار روز پس از روز سبت بود ۹۴بسرایی؟ مزمور 
که به ) مزمور داود برای چهارمین روز پس از سبت : ترجمه هفتاد تن چنین است

خداوندمان خیانت شد و او راه صلیب را در پیش گرفت تا ما را فدیه دهد و پیروزمندانه بر 
خوانی که چگونه یهودیان در روز  از این رو وقتی در انجیل می. ابد یرگناه و موت ظف

بینی که دلیرانه   خداوندمان با یکدیگر به مشورت نشستند، و او را میبر ضدچهارشنبه 
نیز آنگاه که مشیت و .  را بسرای۹۴شیطان را به نیابت از ما به چالش گرفت، کلمات مزمور 

خواهی دیگران را به ایمان و اطاعت از او  بینی و می قدرت خدا را در همه چیز در کار می
ِو آنگاه که خود، قدرت داوری او را .  را بخوانند۱۰۰ترغیب کنی، به آنان توصیه کن مزمور  ِ
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، مزمور بعدی، یعنی مزمور )ِزیرا که عدالت او همواره با رحمت قرین است(تجربه کردی 
   .ِ، بیانگر نیاز توست۱۰۱

های زندگی خود را مفلوک و مغموم  ِ ضعف بشری و دشواریواسطه بهاگر گاه 
ِپنداری، به جهت تسلی خویش مزمور  می  را بخوان، و دو مزمور بعدی، یعنی مزامیر ۱۰۲ِ

ِ را به نشان حمد و سپاس از خدا بسرای که دل ما را در هر شرایطی از امید و ۱۰۴ و ۱۰۳

 نه تنها به ذکر ۱۵۰ الی ۱۴۶ و ۱۳۵، ۱۱۷، ۱۱۳، ۱۰۷، ۱۰۵ مزامیر .سازد شادمانی آکنده می
آیا ایمان . دارند  را نیز بر ما بیان میاین کارِپردازند، بلکه چگونگی  ِدالئل پرستش خدا می

 را ۱۱۶کنی اعتقاد داری؟ در اینصورت مزمور  داری و به دعاهایی که با زبان خود بیان می
توانی تمام  کنی که می اس میآیا همچون پولس رسول احس.  به بعد بخوان۱۱۶از آیه 

؟ اگر چنین است )۱۴ :۳فیلیپیان ( چیزهای گذشته را فراموش کنی و پشت سر بگذاری
   .کنند ِ تو را در تک تک مراحل رشد هدایت می۱۳۳ الی ۱۱۹ِمزامیر 

. ای  استدالل سایرین منحرف گشتهواسطه بهزمانی دیگر ممکن است احساس کنی که 
 این امر، دست از گناه بردار و همچون مردان روزگاران بردن به در اینصورت به محض پی

، به سبب ۱۳۷ِهای بابل گریستند، بنشین و با سراییدن مزمور  گذشته که در کنار آب
ها و آزمایشات است که ارزش انسان  و از آنجا که در وسوسه. گناهانت شیون و زاری کن

بب که تو را سربلند از کوره آزمایش شود، آنگاه که بخواهی خدا را از این س مشخص می
و اگر دشمن بار دیگر تو را به دام .  را بسرای۱۳۹بیرون آورده است سپاس خوانی، مزمور 

 ۱۴۱، ۵مزامیر . گشای توست  مشکل۱۴۰اندازد و بخواهی از چنگش رهایی یابی، مزمور 
بر  ُجلیاتچون کسی آیا . درگاه خدا مناسب استه ه بی دعا و استغاث برا۱۴۶ و ۱۴۳الی 
َ قوم خدا قد علم کرده است؟ بیم مدار بلکه همچون داود بر خدا توکل بر ضد تو و ضد

و آنگاه که از مهربانی خدا نسبت به . درگاه خدا بسرایه  ب۱۴۴ِکن، و سرود او را در مزمور 
ی، او را با سراییدن  شوِتمامی ابناء بشر، و نیکویی او در حق خود و دیگران در شگفت

 ۹۸ و ۹۶خواهی برای خدا سرود بخوانی؟ مزامیر  آیا می.  شکر و سپاس گوی۱۰۵زمور م
  .  استاین کارمخصوص 

برگزینند و بر منصب  هایت، تو را از بین برادرانت جهت رهبری اگر با وجود ضعف
 ۱۵۱َقدرت تکیه زنی، مغرور مشو و مپندار براستی از آنان برتری، بلکه با سراییدن مزمور 

ِ مزامیر خاص داود است، خداوندی را که تو را برگزید تجلیل نماکه از  الی ۱۰۵ِمزامیر . ِ
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 نیز جملگی مخصوص ۱۵۰، و ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۱۸ الی ۱۱۱، ۱۰۷
   .است" هللویا"ِپرستش خدا است و حتی عنوان برخی 

گویند،  خن میدهنده س  خاص درباره نجاتبه طورگردی که  ِاگر در پی مزامیری می
 بویژه به ۱۱۰ و ۴۵اما مزامیر . شود یافت میدهنده  ای به نجات ًتقریبا در تمامی مزامیر اشاره

ِمولود شدن الهی او از پدر و جسم پوشیدن او اشاره دارند، و مزامیر  ِ نیز وقایع ۶۹ و ۲۲ِِ
 ما خاطر هبهایی را که او  های شوم علیه خداوند، و رنج ِمربوط به صلیب مقدس، دسیسه

های یهودیان علیه عیسی   به دسیسه۱۰۹ و ۳همچنین مزامیر . کنند متحمل شد پیشگویی می
َ، خداوند را در مقام داور به ۷۲ و ۵۰، ۲۱مزامیر . ِو خیانت یهودای اسخریوطی اشاره دارند

ِاین مزامیر به دعوت . کنند ِکشند و بازگشت ثانوی او در جسم را پیشگویی می تصویر می

 و ۲۴دهد، و مزامیر  ِ قیام مسیح از مردگان را نشان می۱۶مزمور . ریهودیان نیز اشاره دارندغی
 نیز تمامی ۹۹ و ۹۸، ۹۶، ۹۳ِ مزمور در چهار. گویند  درباره صعود او به آسمان سخن می۴۷

   .گردد، برشمرده شده است دهنده نصیب ما می های نجات  رنجواسطه بهبرکاتی که 

. و اینگونه است برخی از موارد استفاده از آن ِاهیت کتاب مزامیرمآری، چنین است 
ِبرخی از این مزامیر به جهت تأدیب و اصالح روان آدمی نگاشته شده ِ ِ، و اغلب آنها، ستا  ِ

اما حال . دهند می مان عیسی مسیح خبر دهنده چنانکه پیشتر گفتم، پیشاپیش از آمدن نجات
ای نه تنها بر زبان  گونه ِ الزم است چنین کلمات مناجاتًبجاست توضیح دهیم که اساسا چرا

لوحانی در میان ما  واقع ساده زیرا به. آورده شود، بلکه در قالب سرود و آهنگ بیان گردد
ِکنند دلیل سراییدن آنها  ِهستند که گرچه به الهامی بودن این کلمات ایمان دارند، تصور می

! ًو حال آنکه ابدا چنین نیست. ی را به وجد آوردنواز باشد و آدم ًصرفا آن است که گوش
ِبلکه به جهت منفعت  است،  نواز بودن نگاشته نشده ِکتب مقدسه به جهت زیبایی و گوش ِ

ِ اساسا به دو دلیل در قالب سرود بیان مزامیر. شود ِروح آدمی است که مزامیر سروده می ً
دسه عالوه بر نثر، به نظم نیز  شایسته و بجاست که متون کتب مقنخست آنکه : گردد می

ها در  ا و قصیدهِپذیرتر شعر که مزامیر و سروده ِ شکل آزادتر و انعطافزیرا. نگاشته شود
 ، تثنیه۱۸ -  ۱ :۱۵ًاحتماال منظور سرودهایی است که در خروج  (این قالب نگاشته شده است

برخی . شود یده مینام" قصیده" آمده است و در ترجمه هفتادتن، ۳، و حبقوق ۴۳ - ۱ :۳۲
توان از آن  ها را نیز می دیگر از سرودهای عهدعتیق نظیر سرود حنا و سرود خوشابحال

ِشود انسان محبت خویش نسبت به خدا را با تمام قدرت و  ، باعث می)جمله دانست

بخشی است  ِو اما دلیل دوم، تأثیر وحدت. نیرویی که در این سرودها نهفته است بیان نماید
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ِزیرا آدمی برای سرودن مزامیر باید . نهد ِییدن مزامیر بر شخص سراینده بر جای میکه سرا

ِبر آنها متمرکز شود که در این رهگذر، آشفتگی ذهن و نیز تشویش و چنان با تمام وجود 
 که همان طوردرست  -  شود هنگام سراییدن مزامیر از میان برداشته می  ِحالی تن به پریشان

ِاصوات مختلف ن ِ  نوایی دلنشین و موزون به صورتی هماهنگ کنار هم آورده و به طرزی ِ
کند که با اینکه  ِنتیجه آنکه سراینده مزامیر دیگر مثل پیالطس عمل نمی. شوند عرضه می

، اجازه داد یهودیان آنچه )۳۸ :۱۸یوحنا " (من در این شخص هیچ عیبی نیافتم"گفت 
سراید دیگر دچار تناقض  سی که مزامیر را میبه دیگر بیان، ک. خواستند با عیسی بکنند

 سرودن مزامیر به واسطه بهنیست و اینطور نیست که افکارش نیک باشد و اعمالش بد، بلکه 
دی باشد و از انجام ِو یا اینطور نیست که در پی ب. یابد وحدت و انسجام درونی دست می

خود خداوند . تاب باشد ی دیگر بیِآن عاجز، یا از یک گناه احتراز کند اما برای انجام گناه
ِنیز از این سبب مزامیر را به جهت سروده شدن مقدر داشته است که آهنگین بودن مزامیر  ِ

ِای است از وحدت و انسجام روحانی درون فرد، درست  نشانه ِ که کلمات مزامیر همان طورِ

ِبیانگر افکار ما است ِ.   

آورد این است که این مزامیر را  به وجد میِخواسته دل آدمی و آنچه وی را به عالوه، 
" اگر کسی خوشحال باشد، سرود بخواند" : هر چه زیباتر بسراید، چنانکه نوشته شده است

 موزون و واسطه بهِو اگر این مزامیر حاوی کلماتی تند، تلخ و خشن باشد، ). ۱۳ :۵یعقوب (
مان محزون  اه که روح و روانچنانکه ما نیز آنگ. شود ِآهنگین بودن از شدت آن کاسته می

ای؟ چرا بیقراری  ِای جان من، چرا َخموده گشته"سراییم که  گردیم وقتی می است، دلشاد می
ِدر واقع ضعف و ناتوانی " اند هایم متزلزل گشته پای" : سراییم آنگاه که می" دهی؟ و آزارم می

انسان به من چه . ار من استخداوند مددک" : سراییم داریم، و آنگاه که می خود را اذعان می
   .سازیم ِامید را جایگزین ترس می" َتواند کرد؟

سرودهای مقدس را با خوانند، یعنی  بنابراین کسانی که کتب مقدسه را اینگونه نمی
ِسرایند بلکه صرفا در پی  درک و فهم نمی ، اینگونه کسان آنند که خود را خشنود سازندً

اما ". ِحمد و ثنا در دهان فرد گنهکار زیبنده نیست" که زیرا. اند  ِر نکوهشدرخوبراستی 
 طبیعی از به طورِای که آهنگ کلمات  خوانند، به گونه مطابق آنچه گفتم سرود میکسانی که 

ِآهنگ روان شخص و اتحاد و یگانگی وی با روح ضرب ِ یرد، سرود گ القدس نشأت می ِ
ک است و ایشان نه فقط به خود منفعت ِبا ادرا زبان، بلکه نیز ِخواندن آنان نه تنها به

چنین چیزی را . سپرند سرودهای آنان گوش میبه رسانند بلکه به تمام کسانی که  می
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 هم خدا را این کارداود با  : نواخت شاهدیم  داود که برای شائول میدر موردبوضوح 
 امش را بهد و آرْران ِساخت و هم در عین حال خشم و جنون شائول را از او می خشنود می

ِروح پریشان او بازمی ِبه همین ترتیب، کاهنان به هنگام سراییدن، به روح و روان . دْگردان ِ

ِشدند میان قوم و آنانی که دسته سرایندگان آسمانی را  بخشیدند و باعث می قوم آرامش می

ِبنابراین سراییدن مزامیر صرفا به جهت . کنند اتحاد و یگانگی پدید آید رهبری می ً ایجاد ِ
ِموسیقی خوشایند نیست، بلکه تجلی ظاهری وحدت و هماهنگی درونی روان است، زیرا  ِ ِِ

همچنانکه . دهنده دلی آرام و منسجم است ِچنین سراییدن هماهنگ و موزونی خود نشان
ِای چون دف و چنگ و ساز و نی، نشانی ظاهری  یدانیم، پرستیدن خدا با آالت موسیق می

ِبدن و افکار دل همچون خود است از اینکه اعضای  آالت موسیقی، در نظم و هماهنگی این ِ
ِبرند و جملگی به توسط دم روح با یکدیگر بسر می َ ِالقدس و فریاد او حیات دارند و  ِ

 روح است که آدمی واسطه به"به همین ترتیب، از آنجا که مکتوب است . شوند جنبانده می
ِزید و افعال بدن را می می خواند،  سراید و سرود می ، آن که نیک می)۱۳ :۸یان روم" (ُکشد َ

ِآهنگ روان خود را تنظیم  ضرب های آن را به تدریج اصالح  اقص و کاستیرده، نوک ِ
یابد و به هماهنگی و انسجام  ِی که عاقبت روح و روان او چنان پاالیش میبه طورنماید،  می
ِ و آزادی کامل و فارغ از خیاالت رسد که دیگر از هیچ چیز بیم ندارد بلکه با آرامش می ِ

ِ سراییدن واسطه بهزیرا روح و روانی که . کشد میباطل، برای چیزهای نیکوی آینده اشتیاق 

ِکلمات مقدس مزامیر موزون گشته و به وحدت و هماهنگی رسیده است، محنت خویش  ِ ِ

ِبر◌د و با شادمانی تنها در امور مسیح می را از یاد می َ َ    .اندیشد َ

ِپردازد، مطالب آن را  ابراین فرزندم، باشد که هر کس به مطالعه این کتاب مزامیر میبن
ِیکسره الهامی از جانب خدا بداند و آنچه را که نیازمند آن است در صفحات آن گلچین  ِ

ر این باورم که این کتاب به زیرا ب. کند های باغستانی دستچین می کند، چنانکه گویی از میوه
پرداخته است و چیزی  - کلیه شرایط و افکار بشریبه یعنی  - ِهای حیات آدمی  جنبهِتمامی

زیرا در جستجوی هر چه که باشی، . در انسان نیست که در مطالب این کتاب یافت نشود
ِها یا تشویق به وقت جفا، خواه از دام و  خواه توبه و اعتراف، یاری در مشکالت و وسوسه

 هر دلیل در اندوه باشی، و خواه آنگاه که خود را در جاده دسیسه رسته باشی یا برعکس، به
پیشرفت و شکوفایی و دشمنانت را مغموم و منحنی یافته، بخواهی خداوند خود را حمد 

ِگویی و متبارک بخوانی، چگونگی انجام تمامی این کارها در صفحات  ِ مزامیر الهی آمده این ِِ
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ِی پیشاپیش از برای خویش مکتوب خواهی ِاست و در هر مورد، کلماتی را که در پی آن
   .توانی آنها را چون دعای خود تکرار کنی یافت و می

بنا به هر استداللی به خود هیچ کس نباید . ِکالم هشداری در اینجا الزم استبااینحال 
َاجازه دهد که مزامیر را به مطالبی اضافی بیاراید، ترتیبش را بر هم زند، یا کلمات آنها را 

 ستا   که نگاشته شدههمان طوربلکه مزامیر را باید در نهایت سادگی، درست . یر دهدتغی
ِسرایید، تا مردان مقدسی که این مزامیر را در اختیار ما نهادند کلمات خود را تشخیص داده، 

القدس نیز که از طریق آن مقدسین تکلم فرمود،  تر، روح آن مهماز صدا با ما دعا کنند و  هم
زیرا به .  همان کلماتی که آنها را الهام فرمود ما را نیز به آن مقدسین پیوند دهدِبا تشخیص

ِتر از زندگی دیگر ابناء بشر است،  ِهمان سان که زندگی مقدسین بسی زیباتر و پسندیده
ِشان نیز بسی بهتر و سودمندتر از کلماتی است که از ذهن ناقص ما می کلمات َتراود، و  ِ

   . خواهد داشت مشروط بر آنکه توسط دلی عادل بیان گرددمنفعت بیشتری نیز

ِزیرا که خود آنان نیز با همین کلمات خدا را خشنود ساختند و به فرموده پولس رسول، 

ها از برای خویش  ها را رام نمودند، عدالت را برقرار ساختند، وعده ِبا بیان آنها پادشاهی
ِآتش را خاموش کردند، از دم شمشیر رستند، در های   یافتند، دهان شیران را بستند، زبانه َ

ْاوج ضعف، قوی گشتند، در نبرد زورآور شده، لشکریان بیگانه را متواری ساختند، و زنان 
   .)۳۶ - ۳۳ :۱۱عبرانیان (ِمردگان خویش زنده یافتند 

پردازد، یقین دارد که از طریق آنها خدا  از این رو بگذار هر کس به قرائت مزامیر می
زیرا اگر کسی در تنگی این مزامیر را بخواند، . شنود درنگ فریاد نیازمندان را میبی

ِو اگر در وسوسه یا جفا بسر برد، قدرت آن را . خاطری عمیق در آنها خواهد یافت تسالی َ َ
- ها سربلند بیرون آید و حفاظت خداوند را تجربه کند زمایشآخواهد یافت که از 

آدمی به مدد  .پردازند  کسانی است که به تالوت این آیات میِخداوندی که همواره مدافع 
اگر گناه کرده باشد، با . سازد یابد و شیاطین را متواری می این آیات، بر شیطان ظفر می

کند؛ و اگر گناه نکرده باشد، شادی خواهد کرد از اینکه بسوی  ِخواندن این آیات توبه می
ِ و به قدرت مزامیر از خالل فراز و نشیبنماید، آنچه پیشاروی اوست جد و جهد می های  ِ

چنین کسی هیچگاه از حقیقت منحرف نخواهد شد، . ِسفر عمر سربلند بیرون خواهد آمد
ِبلکه آنانی را که در پی فریفتن و گمراه ساختن وی هستند نومید و ناکام خواهد کرد این . ِ

ِها از جانب آموزگاری بشری نیست، بلکه خود کالم م وعده . گوید ِقدس الهی به ما چنین میِ
َسرود عظیم را بنگارد زیرا خدا به موسی فرمان داد آن  و آن را به قوم تعلیم )۱۹ :۳۱تثنیه  (ِ
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ِخدا همان کسی را که به رهبری قوم گماشت تعیین کرد تا کتاب تثنیه را بنویسد، آن . دهد
. )۱۹ و ۱۸ :۱۷تثنیه (کر نماید ِو همواره در کلمات آن تفرا پیوسته همراه خود داشته باشد، 

ِاند تا هم اذهان آدمیان را بسوی عدالت و تقوی سوق  ی خود کافیخود بهزیرا این کلمات 

در این حقیقت تردید . دهند و هم هر کسی را که صادقانه در آنها تأمل کند، یاری رسانند
ِنیست که وقتی یوشع پسر نون وارد سرزمین موعود شد و لشکریان دشمن  ِو پادشاهان ِ

، در برابر تمامی شمشیرهای )۹ :۸یوشع  (اند آرایی کرده اموری را دید که در برابرش صف
شریعت را به  ِهای کشنده آنان کتاب تثنیه را در گوش همگان خواند و کلمات ّبران و سالح

ی  یوشیا.آنان یادآور شد، و پس از آنکه قوم را بدین گونه تجهیز نمود، بر دشمن غالب آمد
ِ آنگاه که کتاب شریعت یافت گردید و برای همگان خوانده شد، دیگر از دشمنان پادشاه نیز

و هر گاه خطر جنگ اسرائیل را تهدید . )۸ :۲۲دوم پادشاهان  (هراس در دل نداشت
ِهای سنگی شریعت در آن قرار داشت پیشاپیش لشکریان  کرد، تابوت عهد را که لوح می ِ

 همین برای نابودی دشمنان کافی بود، مگر آنگاه که در میان خود کردند و اسرائیل حمل می
؛ اول ۲ :۳یوشع (ِکنندگان تابوت، یا در بین قوم، گناه یا ریاکاری وجود داشت  حمل

زیرا که اگر بناست شریعت به آدمی منفعت رساند و . )۴ تا ۲؛ اول سموئیل ۴ تا ۲پادشاهان 
   .تن ایمان و ذهنیتی صادق ضروری استاو را در نیل به اهدافش یاری دهد، داش

ام که در ایام قدیم در  از مردانی حکیم چنین شنیده :ِآن پیر فرزانه همچنین در ادامه گفت
ِدیوها را صرفا با خواندن کتب مقدسه متواری میاسرائیل  های دشمنان را  کردند، و دسیسه  ً

   .ساختند  نیز به همین طریق فاش نموده، نقش بر آب می

و در عوض اند  ِه همین جهت، دوست فرزانه من کسانی را که از کتب مقدسه غافلب
ِبرای بیرون راندن ارواح پلید به کلمات فاخر و پرطمطراق متوسل می شوند، نکوهش  ِ

 گفت میاو . )۱۶ - ۱۴ :۱۹اعمال (دانست   میِسخت سزاوار محکومیتکرد و آنان را  می
ِکلمات مقدس الهی اینگونه افراد، گیرند و خود را به شیاطین و دیوها تسلیم   را به بازی میِ

کوشیدند به این  کردند و می سازند، درست مانند کاری که آن یهودیان در افسس می می
ِهراسند و تاب  ِدیوها از سخنان مردان مقدس میبرعکس، . شیوه روح خبیث را اخراج کنند

ِند در کلمات کتب مقدسه وجود دارد، و ِزیرا که خود خداو. تحمل چنین کلماتی را ندارند ِ

ِدیوها تاب تحمل او را ندارند زنان به مسیح التماس کردند  به همین خاطر است که نعره. ِ
پولس نیز به همین . )۲۹ :۸؛ متی ۲۸ :۸لوقا  ("مان ندهی تمنا داریم پیش از وقت، عذاب" : که

 ارواح پلید از همین سبب از ، و)۱۸ :۱۶اعمال (داد  ترتیب به ارواح ناپاک فرمان می
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ِدست خداوند بر الیشع نبی نیز بود، و او پس از . )۱۷ :۱۰لوقا  (بردند شاگردان فرمان می

ِآنکه مطرب به فرمان او ساز زد، خطاب به آن سه پادشاه  دوم  ( آبها نبوت کرددر موردُ
َتپد، از این   میهر کس که دلش برای رنجدیدگان : امروزه نیز چنین است. )۱۵ :۳پادشاهان 

َکلمات الهی بهره جوید ُ ِ تا هم به دردمندان و جفادیدگان یاری رساند و هم حقانیت ایمان ِ ِ َ
ِنگرد و سالمت کامل بدیشان عطا  ِخدا نیز بر اینگونه کسان می. َخویش به اثبات رساند

 ۱۱۹ مزمور ِبراستی چه خوش گفته است مزمورنویس مقدس، آنگاه که در. فرماید می
یض تو افر " و"کنم، و کالم تو را فراموش نخواهم کرد در فرایض تو تفکر می"سراید  می

ِ زیرا که آنان جملگی با همین کلمات نجات ".ِسرودهای من گردید، در خانه غربت من

ِاگر در شریعت تو تفکر " : گفتند آوردند، و اینچنین می دست میه خود را به جد و جهد ب

ِمذلت خود هالک میکردم، هرآینه در  نمی پولس نیز با این کلمات شاگرد خود را ". شدم ّ
" ِدر این امور تأمل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو بر همه ظاهر شود" : تقویت بخشید

   ).۱۵ :۴اول تیموتائوس (

ِبنابراین تو نیز، ای مارسلینوس عزیز، اگر در مزامیر تفکر کرده، آنها را با درک و فهم 
ِخواهی توانست به درک معنای  رهنمای تو باشد،زمینه القدس در این  لعه نمایی و روحمطا

آنگاه تو نیز خواهی کوشید از زندگی آن مردان خداترس و مقدسی . شوی ِتک تک آنها نائل
   .که این مزامیر را نخستین بار بر زبان آوردند، پیروی نمایی

  

  کننده ِمزامیر لعن

های   دندانخواهد  آن سراینده مزمور از خدا میدر را که ۵۸ر شما باید مزمو به نظر
های  ، یا این آرزوی او را که عادالن روزی پای)۶آیه  (شان خرد کند  را در دهاندشمنان وی

 را که ۱۰۹یا مزمور  ؟ردتعبیر کباید چگونه  ،)۱۰آیه (خود را در خون شریران بشویند 
ِان مرد شریر را یتیم و زن او را بیوه سازد فرزند خواهد سراینده در دعا از خدا می  ؟)۹آیه (ِِ

ِو یا ابراز شادمانی نویسنده مزمور  ِ را از این اندیشه که کسی اطفال بابلی را بگیرد و آنها ۱۳۷ِ

توان با این تعلیم عیسی که باید  ؟ چنین مزامیری را چطور می)۹آیه (ها بزند  را به صخره
   ، کنار هم آورد؟مخشیب و آنان را بیمه باشدشمنان خود را دوست داشت

 داشت آنچه در اینگونه خاطر بهنخست آنکه باید . در این باره باید به چند نکته توجه داشت
ِشود، دعای مزمورنویس است برای انجام عدالت الهی، و نه کینه و نفرت بشری مزامیر بیان می ِ ِ .

. مل شود و شریران را به مجازات برساندًخواهد که مستقیما وارد ع سراینده مزمور از خدا می
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ًخواسته او این نیست که خدا این قدرت را به او بدهد که شخصا به سراغ دشمنان خویش رفته، 
ای به مزمورنویس  در واقع خدا نیز هیچگاه چنین اجازه. شان برساند آنان را به مجازات اعمال

گشاید   سفره دل خود را در پیشگاه خدا میًبلکه سراینده مزمور در اینگونه دعاها صرفا. دهد نمی
ِلحن مزمورنویس در اینگونه . نهد و درد و رنج و خشم و عصبانیت خود را با خدا در میان می

ِمزامیر بیانگر ظلم و جور هولناکی است که خود شاهد بوده است به خود ما را چنین مزامیری . ِ
هایی باعث شده چنین  ی چه مظلومیتدرک کنیم که براستکند تا  مان می کمک و َآورد می

 نه چندان"ِکوشد این احساسات   سراینده مزامیر نمی.مزمورنویس بیرون آیدِسخنانی از دهان 
چنین کلماتی را به آنان الهام کرد و خود الهی ّد، و خدا نیز در مشیت کنرا از ما پنهان " خوشایند
ِ به جهت منفعت ما نگاشته شواجازه داد ِن چنین بودتوانیم از  هایی که می رسیکی از د. دِ

ّ یاد بگیریم این است که خدا بسیار کمتر از ما از چنین احساساتی یکه مقدس کتابمزامیری در 
 و با درد و رنج ما نگرد ِشود به قلب فرد می بیان میاز خالل کلماتی که بلکه او َخورد،  می

 کامل در به طورل خود را صادقانه و بیند قوم او سفره د به همین جهت وقتی می. همدرد است
ِبه عالوه باید توجه داشت که بخشیدن دشمنان و داشتن . شود گشایند، خشنود می حضور او می ِ

ِ سرکوب کردن و پنهان داشتن چنین احساساتی  از طریق،ِدید خدا نسبت به مسئله ظلم و جفا
بخشیم و آنها را دوست داشته باشیم توانیم دشمنان خود را ب شود، بلکه تنها زمانی می ّمیسر نمی

ًکه در حضور خدا به وجود چنین احساساتی اعتراف کنیم، و این دقیقا همان کاری است که 
بسیار مهم است که یاد بگیریم در مواقعی که در سختی "به قول بونهفر، . کند سراینده مزمور می

ِبه خود را انیم که هر کس که انتقام درگاه خدا دعا کنیم، و بده ّبریم، با جدیت ب و فشار بسر می

َافتد که خودش دست به انتقام زند کند، هرگز به این فکر نمی خدا واگذار می َ".   
ِبه عالوه، شادی کردن از سقوط دشمنان احساسی نیست که تنها مختص عهدعتیق 

توصیف ِبینیم که سقوط بابل در قالب واژگانی   می۱۸ مثال، در مکاشفه فصل به عنوان. باشد
ِشود که یادآور همین مزامیر لعن می عیسی نیز به شاگردان خود دستور داد که . کننده است ِ

ِو خود نیز خواهان نزول ). ۱۵ :۱۰متی (پذیرای آنان نبود، لعنت کنند هر شهری را که  ِ

پولس بر همچنین ). ۲۴ - ۲۱ :۱۱متی (صیدا و کفرناحوم شد  ِداوری الهی بر شهرهای بیت
هر کس که به بر ، و نیز )۲۲ :۱۶اول قرنتیان (ه مسیح خداوند را دوست ندارد هر کسی ک

 به آواز بلند از  در آسمانداشه. فرستاد لعنت )۹ و ۸ :۱غالطیان (انجیلی دیگر موعظه کند 
بنابراین ). ۱۰ و ۹ :۶مکاشفه (شان بگیرد  ِخواهند انتقام خون آنان را از قاتالن خداوند می
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ًرای عدالت صرفا گرایشی نامهربانانه در عهدعتیق که با ظهور مکاشفه ِمیل به دیدن اج
   .مسیح اصالح شده باشد، نیست

د تا با مظلومان و رنجدیدگان نگیر کننده همچنین خواننده را به چالش می مزامیر لعن
این مزامیر . ای داشته باشد دغدغه راحت و بی احساس همدردی کند، ولو آنکه خود زندگی

خوانند تا به نیابت از دیگران دعا کنیم، زیرا ما را متوجه ناعدالتی و شرارتی که  رامیما را ف
ًشود، دقیقا در   متذکر می١ِ که تیتهمان طورممکن است این مزامیر، . سازند در دنیاست می

ِبدون شک دعای برادران و خواهران ایمانی ماست که تحت حال حاضر دعای ما نباشد، اما 
کلیسای . ِهایی قرار دارند که خارج از کنترل آنهاست و آزار اشخاص و قدرتجفا و ایذاء 

مسیح اینگونه مزامیر را از دیرباز دعای مسیح به نیابت از نیازمندان و رنجدیدگان دانسته 
ِبونهوفر این سنت دیرین را در کتاب کوتاه خود ب. است ِکتاب دعای  : مزامیر"ِنام ه ِ
ِپسر مجسم خدا که . ، احیا نمود۵۸اش پیرامون مزمور  هو نیز در موعظ" مقدس کتاب به ِ
داند، قادر است بجای ما در پیشگاه خدا بایستد و این دعاها را به  های ما را می  ضعفخوبی

به همین جهت، چنین مزامیری براستی هم دعای . نیابت از ما به حضور خدا بیان نماید
ِگناه خدا قادر است بدون  ِ پسر کامل و بینبه عنواعیسی مسیح . مسیح است و هم دعای ما

توانیم چنین  گونه احساس تقصیر چنین دعاهایی را بر زبان آورد، و حال آنکه ما نمی هیچ
شان بر ضدآوریم که خود نیز تقصیرکاریم و اغلب مانند همان کسانی که   میبه یادکنیم زیرا 

ِخود ما را نیز متوجه گناهان تواند  یبنابراین این مزامیر م. ایم کنیم، رفتار کرده دعا می

ایم و کینه و نفرتی که از دیگران داریم بسازد، و نیاز  ای که مرتکب شده آور و بیرحمانه شرم
   .به اعتراف و توبه را به ما یادآور شود

  

  جامعه

 پیامدهای گناه و گرفتاربینیم که از هر سو  ِوقتی خود را با واقعیت دنیایی مواجه می
  : شویم که در یکی از این دو جهت بگریزیم انسان است، اغلب وسوسه میسقوط 

های فراوانی ذکر  توان نمونه  هر یک از این دو میایرب. ِبینی کاذب، یا بدبینی نومیدانه خوش
 برای این نوشته شده است که بر کتاب جامعه. کرد، که از حوصله بحث حاضر خارج است

ًط بطالن بکشد، و در عوض دیدگاهی کامال متعادل و های کاذب خ حل هر دوی این راه
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همان آورد و واقعیت را  کتاب جامعه ما را به خود می.  پیش روی ما بگذارد رایمقدس کتاب
   .دارد  که هست بر ما عرضه میطور

 کتاب جامعه را از همه مقدس کتابگویم از بین تمام کتب  ها وقتی به آنها می خیلی
گویم که به  شود وقتی به آنها می شان بیشتر می و تعجب. کنند جب میبیشتر دوست دارم، تع

متأسفانه باید بگویم که .  استمقدس کتابِترین کتب  اعتقاد من، کتاب جامعه یکی از عملی
 قرار مقدس کتابِمهری مفسران   من کتاب جامعه بینهایت سوءتعبیر شده و مورد بیبه نظر

   .گرفته است

خواهند در این  است که به فرزندان خدا یادآور شود که اگر میهدف کتاب جامعه این 
آنچه در این . شده جلوه کند، الجرم نومید خواهند شد زندگی همه چیز منطقی و حساب

شود و عدالت  حق همیشه پیروز نمی : افتد اغلب با عقل سلیم سازگار نیست دنیا اتفاق می
باید با " : ه کتاب جامعه در واقع این است کهِصادقانه بگویم، حرف نویسند. یابد پاداش نمی

   ."کرده همین است زندگی در دنیایی سقوط. این وضع عادت کنید

شویم که در سراسر این کتاب پژواکی از فصل  با مطالعه دقیق کتاب جامعه متوجه می
عنوان مناسبی برای این " کرده زندگی در دنیایی سقوط"شاید . سوم پیدایش موجود است

تر  العاده با خوانندگان خود صادق است، شاید حتی صادق نویسنده جامعه فوق.  باشدکتاب
ِاو عینک آفتابی را که ما معموال از پشت آن به دنیا نگاه می. از آنکه ما عادت داریم ً کنیم و  ِ

کند و خیلی  دارد، مستقیم به ما نگاه می ما برمی بینیم از چشم  همه چیز را بر وفق مراد می
اگر . ِزندگی به علت سقوط انسان اینگونه است. ت بیابه خود" : گوید پرده می و بیُرک 

تو را اغنا کند، یا باید به ًاصرار داری که این زندگی حتما با عقل و منطق جور در بیاید و 
ِبینی کاذب پناه ببری و سر خود را مثل کبک در برف فرو کنی، و یا دچار افسردگی و  خوش

   ."نومیدی شوی

آیا نباید وقتی " : توانیم از نویسنده بپرسیم در خصوص مبحث جفای مسیحیان می
: جواب خواهد داد" ّکنند یکه بخوریم و ابراز انزجار کنیم؟ بینیم مسیحیان را سالخی می می

   ".البته" 

   "آیا نباید به خشم آییم؟"

   !"البته"

  "آیا نباید کاری در این مورد انجام دهیم؟"

  !"ینیمنشباید همین طور دست به سینه نب! البته"
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  "اما آیا باید از این وضع متعجب شویم؟"

کرده در دنیایی   موجوداتی سقوطبه عنوانما حتی با اینکه افرادی مسیحی هستیم، . خیر
ِکنیم، و از این رو باید انتظار قساوت و بیرحمی و ظلم و جور را  کرده زندگی می سقوط

   .داشته باشیم

  

  امثال

کند که رنج و زحمت و جفا امری دور از انتظار  کتاب امثال نیز به این نکته اشاره می
ِمردان خونریز از مرد کامل نفرت دارند، اما راستان سالمتی " : گوید  می۱۰ :۲۹امثال . نیست ِ

ِسازد که ترکیب یک اسم جمع  این نکته را خاطرنشان می ١ِدرک کیدنر." جان او را طالبند ِ
به  که همان طور". همه"، اصطالحی است عبری به معنای )او( و یک اسم مفرد )راستان(

ِبینیم، راست و عادل بودن در دنیایی که با خدا سر عناد  تر در عهدجدید نیز می  روشنطور ِ
   .ی نیستا هطراخم ِدارد کار آسان و بی

ین کند، ا  جفا و شاگردسازی کمک فراوان میدر موردموضوعی که به بحث حاضر 
 امثال .هستندمشخصی " حقوق"حق و ظر کتاب امثال دارای نافراد از مفهوم است که 

سازد که افراد بشر از حق و حقوقی برخوردارند و بر قوم خداست  بوضوح خاطرنشان می
   .شان بکوشند که از این حقوق دفاع کرده، در رعایت

ِد، اما شریر برای دانستن آن کن ِمرد عادل دعوی فقیر را درک می" : گوید  می۷ :۲۹امثال 
شود مست شراب  نیز از رؤسا و پادشاهان خواسته می ۵ و ۴ :۳۱در امثال ." فهم ندارد

 را )یعنی حق و حقوق مردم (مبادا بنوشند و فرایض "ِمشوند و عقل سلیم از کف مدهند،
ِفراموش کنند، و داوری جمیع ذلیالن را منحرف سازند    :خوانیم ز می نی۹ و ۸ :۳۱در امثال ." ِ

   دهان خود را برای گنگان باز کن،

ِو برای دادرسی جمیع بیچارگان ِ.   

   دهان خود را باز کرده، به انصاف داوری نما،

   .و فقیر و مسکین را دادرسی فرما

  

دهد   است از قوانینی که شرح می عهدعتیق پر. ها هستندچه" حقوق"حال ببینیم این 
پذیر و  هبری خداست چگونه باید با اعضای ضعیف، آسیبِای که تحت اقتدار و ر جامعه

ِتر جامعه بر گردن  ِرحم و شفقت، حقی است که اعضای ضعیف. ِدفاع خود رفتار نماید بی ِ
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ِتر دارند و کامال طبیعی است که از آنها انتظار عدالت و کمک عملی داشته  اعضای قوی ِ ً
خود خدا چنین حق و حقوقی . ان برخیزندِباشند و بخواهند زورمندان جامعه به دفاع از ایش

اند از چنین حقوقی  را مقرر داشته است، و تمام کسانی که به صورت او آفریده شده
   .برخوردارند

دانیم  کند، و نیز می دانیم که خدا ما را فراموش نمی  اعضای خانواده خدا میبه عنوانما 
 خدا اینچنین خود را نسبت به ما .مان نخواهد کرد که با ما عهد بسته است که هرگز ترک

ِکنندگان چنین فیضی، آن را   دریافتبه عنوانرود که  از ما نیز انتظار می. متعهد ساخته است

کند که  شریعت خدا حکم می. به دیگران نیز نشان دهیم و خود را در قبال آنان متعهد بدانیم
محبت خدا تنها . ب نرسانیمِهمسایه خود را مثل نفس خودمان دوست بداریم و به آنان آسی

ِشود که ما از حق و حقوق خدادادی  زمانی در جامعه و در میان مردم آشکار می به آنان ِ
اند دفاع کنیم و برای چنین حقوقی ارزش و   کسانی که به شباهت خدا آفریده شدهعنوان

ا به دیگران ما ربه توانیم محبت خدا نسبت  تنها از این طریق است که می. احترام قائل شویم
   .نیز نشان دهیم

ِبیانیه الهیاتی . های زمینی نیز تحت این فریضه الهی قرار دارند به همین ترتیب، دولت
ِقول یونگله ِبارمن، وظیفه حکومت، یا ب ِعلت وجودی "١ِ آن را، به این صورت تعریف " ِ

یونگل در ." در این دنیایی که هنوز نجات نیافته است ...حفظ عدالت و آرامش" : کند می
که در اینجا به آن " عدالت و آرامش"دهد که منظور از  ِتفسیری بر بیانیه بارمن توضیح می

   اشاره شده است،

ِنیافته، برای حیات بشر  ابزار و کاالهایی است که در این دنیای هنوز نجات...

ِو زندگی اجتماعی انسان ضروری، حیاتی و اجتناب  ناپذیر است، اما آشکارا ِ
اگر الزم نبود . معرض تهدید قرار دارد و باید به دفاع از آن برخاستر د

صورت عدالت و آرامش در  در آنکسی از عدالت و آرامش دفاع کند، 
بود و دیگر نیازی به  نیافته حقوقی مسلم و بدیهی می ِدنیای هنوز نجات

و حال آنکه باید با جد و جهد در حفظ و . داشت ِحضور دولت وجود نمی
هایی  ِاری آرامش و عدالت کوشید، زیرا آرامش و عدالت در بین انسانبرقر

 همین همزیستی پیوسته در واسطه بهکنند،  که در کنار یکدیگر زیست می
   .ِمعرض خطر است
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ِبیانیه الهیاتی بارمن ِ
  

یوحنا ." (آید هیچ کس نزد پدر جز بوسیله من نمی. من راه و راستی و حیات هستم "- ۱
گویم هر که از در به آغل گوسفند داخل نشود، بلکه از راه  ین آمین به شما میآم). "۶ :۱۴

" هر که از من داخل گردد نجات یابد. من در هستم ...زن است دیگر باال رود، او دزد و راه
   ).۹ و ۱ :۱۰یوحنا (

ِدهد، یگانه کالم خداست که باید   به ما شهادت میمقدس کتابعیسی مسیح، آنگونه که 
   . گوش بسپاریم، و در موت و حیات بدان توکل کنیم و از آن اطاعت نماییمبدان

  

ِ عالوه بر این یگانه کالم خدا، سایر وقایع، ما این تعلیم دروغین را که کلیسا باید
 به عنوان منشاء موعظه خود و به عنوانهای تاریخی یا حقایق را نیز  ها، شخصیت قدرت

   .شماریم  مردود میبه کلیاسد، آنچه مکاشفه خداست به رسمیت بشن

  

عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است، عدالت، قدوسیت و  "- ۲
   ).۳۰ :۱اول قرنتیان ." (فدیه ما است

ِ آمرزش تمامی گناهان در موردِبخش خدا  ِ که عیسی مسیح گواه تسلیهمان طور
ِ سیطره خدا بر تمامی شئونات زندگی ِای کمتر، گواه اقتدار و ماست، به همان سان، و نه ذره

توانیم با شادمانی از قید و بند این دنیای خدانشناس  طریق اوست که می از. ما نیز هست
   .ِرها شویم و آزادانه و با شکرگزاری به خدمت به مخلوقات خدا بپردازیم

ه اربابان و که ببلِما این تعلیم دروغین را که برخی از ابعاد زندگی ما نه به عیسی مسیح، 
ِشمردگی و تقدس از طریق او نیاز   این ابعاد به عادلدر موردسرورانی دیگر تعلق دارد و 

   .شمریم  مردود میکلی بهنداریم، 

   

بلکه در محبت پیروی راستی نموده، در هر چیز ترقی نماییم در او که سر است،  "- ۳
   ).۱۶ و ۱۵ :۴ان افسسی" (یعنی مسیح؛ که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته

ِای است از برادران ایمانی که عیسی مسیح، در قالب کالم خدا و  جامعه کلیسای مسیح
 خداوند در به عنوانالقدس، در آن حضور دارد و  های مقدس کلیسایی و از طریق روح آیین

ِکلیسا باید با ایمان و اطاعت خود، از طریق پیامی که ارائه . کند ِچارچوب آن عمل می ِ

 کلیسایی متشکل از به عنوانِدهد و ترتیب و توالی ارائه این پیام، در میان دنیایی گنهکار  یم
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ِگنهکاران آمرزیده شده شهادت دهد که تنها به عیسی مسیح تعلق دارد، تنها تحت هدایت  ِ

   .ِکند، و پیوسته منتظر ظهور دوباره او است  او زندگی میِ تسلیواسطه بهو او 

ِروغین را که کلیسا مجاز است نحوه ارائه پیام خود یا ترتیب ارائه این پیام ما این تعلیم د
ِ را مجری یِآراء و عقاید سیاسی یا فکری روزگار تغییر دهد یا شخص یا نهاد دیگررا بنا به 

   .شمریم  مردود میبه کلیارائه این پیام سازد، 

  

ِآگاه هستید که حکام امت "- ۴ . د و رؤسا بر ایشان مسلطندکنن ها بر ایشان سروری می ُ
خواهد بزرگ گردد،  لیکن در میان شما چنین نخواهد بود، بلکه هر که در میان شما می

   ).۲۶ و ۲۵ :۲۰متی " (خادم شما باشد

ِمناصب مختلف کلیسایی برای این نیست که برخی بر برخی دیگر اعمال نفوذ کنند،  ِ

ِبلکه به جهت خدمتی است که بر کل جامعه کلیسا َجام رسدانیی محول گشته و باید به ِ ِ.   

ما این تعلیم دروغین را که کلیسا مجاز است عالوه بر خدمتی که به آن محول گشته است، 
   .شمریم  مردود میبه کلیاند خدمت و بندگی نماید،  رهبران و اربابانی را نیز که صاحب قدرت

  

   ).۱۷ :۲رس اول پط." (پادشاه را احترام نمایید. از خدا بترسید "- ۵

ِ مشیت الهی، در این واسطه بهِدهد که مقامات حکومتی   به ما تعلیم میمقدس کتاب ّ
 آن فعالیت دارد، این مسئولیت و وظیفه چارچوبنیافته که کلیسا نیز در  ِدنیای هنوز نجات

ِدهد و در توان انسان  اجازه میِتا آنجا که حکمت و درایت بشری  - را بر عهده دارند که

ِکلیسا با ابراز . بکوشندِحفظ عدالت و آرامش  زور در ل بهستوِاز طریق تهدید و  -  است
ِقدردانی و احترام نسبت به خدا، بر منفعت این مشیت الهی صحه می َگذارد و توجه مؤمنین  ِّ

ِرا به ملکوت خدا، احکام خدا و عدالت او، و نیز به مسئولیت ی که متوجه کسانی است های ِ
ِکلیسا بر قدرت . کند شود، جلب می نند و کسانی که بر آنان حکم رانده میرا که حکم می

 و از این کالم ، دارد کاملِ اعتمادَدارد  آن همه چیز را مستدام میِکالم خدا که خدا از طریق
   .کند الهی اطاعت می

  

ای که خدا به آن محول کرده  ِما این تعلیم دروغین را که دولت عالوه بر رسالت ویژه
ِ زندگی بشر باشد و در نقش کلیسا نیز عمل در موردگیرنده  تواند یگانه تصمیم ست، میا

   .شمریم  مردود میبه کلی، کند
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ای که خدا به آن محول  ِهمچنین ما این تعلیم دروغین را که کلیسا عالوه بر رسالت ویژه
ت است نیز تواند ماهیت، وظائف، و شأن و منزلتی را که متعلق به دول کرده است، می

   .شمریم  مردود میبه کلی  نهادی دولتی عمل کند،به عنوانمتصاحب شود و خود 

   

کالم خدا ). "۲۰ :۲۸متی " (باشم و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می "- ۶
   ).۹ :۲دوم تیموتائوس ." (شود بسته نمی

ِرسالت کلیسا که شالوده و مبنای آزادی آن است، عبارت است  از اینکه به نیابت از ِ
ِ کالم او، پیام فیض رایگان خدا را از طریق موعظه و او ومسیح، و در راستای خدمت به  ِ ِ ِ ِ

   .های مقدس کلیسایی خطاب به مردم اعالم نماید آیین

ِطلبی بشری، امیال، اهداف و   جاهواسطه بهتواند  ما این تعلیم دروغین را که کلیسا می
ِرداخته خود را بر خدمت کالم و کار خداوند مقدم شمارد، های ساخته و پ برنامه  به کلیِ

   .دانیم مردود می

  

ِعترف کلیسای انجیلی آلمان اعالم میُمشورای   صحه گذاردن بر این حقایق و مردود دارد که ِ
ِ همانا رکن اصلی و حیاتی کلیسای انجیلی آلمانانحرافاتِشمردن این  ِ دهد که   را تشکیل میِ

توانند با این بیانیه  این شورا، تمام کسانی را که می. ُونی است از کلیساهای معترفکنفدراسی
ِخواند تا در تمامی تصمیمات خود در رابطه با کلیسا و دولت،  اعالم همبستگی کنند فرامی ِ

ِنکات الهیاتی فوق را پیوسته مدنظر داشته باشند این شورا همچنین از تمام کلیساهای مربوطه . ِ
   .در ایمان، امید و محبت با یکدیگر متحد گردندبار دیگر کند که  یدعوت م

  

  هایی از انبیا درس : یدگو خداوند چنین می

  اشعیا

درد و رنج در زندگی قوم خدا را وجود ، مقدس کتاب پیشتر مالحظه کردیم که چطور
به درد و رنج  - ۲ِ مجازات گناه به عنواندرد و رنج  - ۱ : ددان ِمورد زیر میسه   یکی ازنتیجه
ای که   پدیدهبه عنوان درد و رنج - ۳ِ تأدیبی که هدف از آن، دادن درس عبرت است عنوان

   .نتیجه ارتباط فرد با خدای زنده و وفاداری او نسبت به خداست
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ِاشعیای نبی به بعد چهارمی از مفهوم درد و رنج می ِ پردازد که نخستین بار در پیدایش  ُ
ِدرد و رنج به جهت تحقق  : ُکننده بعد سوم است و در واقع تکمیل بدان اشاره شده ۱۴ :۳

   .های خدا ِیافتن نقشه

ِشود که خدا از طریق آن اهداف  ای معرفی می  شیوهبه عنوانِدرد و رنج در نبوت اشعیا  ِ
بینیم که درد و رنج مهمترین  در واقع در کتاب اشعیا می. َرساند خود را برای دنیا به انجام می

ِای است که خدا از طریق آن، اراده خود مبنی بر احیای جهان خلقت را عملی  هوسیل ِ
ِنما در خود درد و رنج و  ی متناقضبه طرزِ معضل درد و رنج و مرگ، راه حل. سازد می

  .فداکاری و از خود گذشتگی تا پای جان نهفته است

وأم با ای ت خوریم که برای زندگی برمی" شخصی"های اشعیا به  ما در نبوت
ِنه به جهت  - او خوانده شده است تا بمیرد. ّرنج و خفت خوانده شده است

ِگناه است، بلکه به جهت گناهان  پاک و بیاو خود ِگناهان خود، زیرا که 

ِدیگران، تا آنان از عواقب هولناک گناهان خویش رستگار گردند ِ " بنده یهوه. "ِ
گ را به نیابت از دیگران داوطلبانه درد و رنج و مرخوانده شده است تا 

 پاداشی عظیم خواهد این کارشود که در  بپذیرد، و به وی اطمینان داده می
ای  نیز به مرتبه). ۱۱ :۵۳" (ِثمره مشقت جان خویش را خواهد دید"یافت و 

   .عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد رسید، و جالل خواهد یافت

  

ِای که خدا از طریق آن به مداوای  شیوه به عنواناین مکاشفه راجع به درد و رنج 
ِترین مفهوم در ادیان   مهمترین و حیاتیبه صورت"پردازد،  ِترین مشکل بشریت می اساسی

 کتاب اشعیا، شخصیتی را به ما ۶۶ تا ۴۰های  اشعیا در فصل." آید مسیحی درمی - یهودی
 را  خود ِز طریق او نقشهشود و خدا ا مییاد " بنده یهوه "به عنوانکند که از او  معرفی می
   .سازد عملی می

ِبررسی مبسوط تمامی جزئیات مربوط به نبوت اشعیا از حوصله بحث حاضر خارج  ِ ِ ِ ِِ

ًاش را منحصرا  شود نقشه کافی است به ذکر همین نکته بسنده کنیم که خدا بر آن می. است
ِاز طریق درد و رنج و ایثار خویش پیاده سازد اش  ِعملی ساختن نقشهدر واقع خدا برای . ِ

 اشعیا این حقیقت را بر ما مکشوف به عالوه،. ِای جز بنده رنجبر خویش ندارد شیوه
 خود دعوت خواهند داشت به ،کنند که از این بنده رنجبر پیروی مینیز سازد که کسانی  می
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 باره در این ١ تون.همین گونه متحمل رنج و زحمت شوند و ایثار و از خود گذشتگی کنند
  :نویسد می

ِبنده مخصوص خدا مجری نقشه او خواهد بود، اما این بنده خدا تنها آغازگر  ِ ِ
 بقیه قوم خدا دعوت دارند .دار است  تنها یک پیشگام و طالیهاو. استکار 

ن شیوه ی هماز طریقاز این بنده پیروی کرده، او را الگوی خود قرار دهند و 
   . را تداوم بخشندِرنج و زحمت و از خود گذشتگی، خدمت او

  

گناه  ، اشعیا برای نخستین بار به رسوایی و رنج و زحمتی که بنده بی۷ و ۶ :۵۰در اشعیا 
، تأکید از بنده خداوند به ۱۰اما در آیه . کند ِو مطیع خدا متحمل خواهد شد، اشاره می

کنند،  ِترسند و به ندای بنده یهوه گوش سپرده، از او اطاعت می کسانی که از خداوند می
کنند،  ِترسند و از ندای بنده حقیقی خدا اطاعت می  اینان گرچه از خداوند می.یابد تغییر می

ِفعل راه رفتن یا که گوید   می۲یانگ. اند و ایشان را روشنایی نیست اما در تاریکی سالک
ِ ترسندگان خداوند بدو توکل کنند، کهدر اینجا نه به زمان گذشته قبل از آن" سالک شدن"

کسی که . کنند اشاره دارد اکنون آن را تجربه می همآنان بلکه به زمان حال و به شرایطی که 
ِکند باید در اوج چنین وضعیت فالکت از بنده یهوه پیروی می ای، به  بار و نومیدکننده ِ

   :گوید یانگ می. خداوندی اعتماد کند که هرگز او را ترک نخواهد کرد یا فریب نخواهد داد

ِترسند و از ندای بنده حقیقی او اطاعت  انی که از خداوند میآری، کس
آنان نیز باید . ، در تاریکی باشنداین کارِکنند ممکن است با وجود  می

ها، مرگ و  همچون بنده خداوند، مورد جفا و سختی قرار گیرند و در تنگی
ن آنا. هاویه از خداوندشان تبعیت نمایند تا سرانجام به شهر آسمانی برسند

اما بنده خداوند بر این دنیا . در این دنیا با جفا و سختی روبرو خواهند شد
به خداوندی  : ِظفر یافته است، و ایشان یک راه بیشتر پیش روی خود ندارند

ِکه خود را از طریق کارهایش بر آنان مکشوف ساخته است اعتماد کنند، و 
   .دندشان نخواهد کرد توکل بن بر خدای خویش که هرگز رهای

  

ِ به رنج و زحمتی که بندگان بنده خداوند ۱۱ :۵۰اشعیا کند که  تون چنین استدالل می

ِبااینحال این نظر یانگ که تأکید گرامری بر این واقعیت . باید متحمل شوند نیز اشاره دارد
ها را نیز  و مشعل) ِآتش شما(اند  که آتش متعلق به کسانی است که آن را برافروختهاست 
ِ، با اینکه تعبیر جالبی است، اما به نظر من با تفسیر )های شما مشعل(اند  ها افروخته همان ِ ِ
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 ۱۱۵ جفا از دیدگاه عهدعتیق

پردازد که در انتظار  ِاین آیه به توصیف مجازاتی میبه اعتقاد من، . تون در تعارض است
نابودی و هالکتی که آنان . رسانند ِکسانی است که به بنده خداوند و خدمتگزاران او جفا می

ِبینند، گریبان خودشان را خواهد گرفت و اسباب نابودی  ه خداوند تدارک میبرای بند ِ
   .خودشان خواهد شد

 که ۱۳ :۵۲ تا ۱۰ :۵۰کاهد که از اشعیا ِ امر از اهمیت این گفته تون چیزی نمیبااینحال این
ِ بر وضعیت دردناک گیرد، تأکید سراسر در آن بنده یهوه بار دیگر مورد خطاب قرار می ِ

در میان این تاریکی، خدا شریعت و عدالت . کنند ی است که از بنده رنجبر پیروی میکسان
او قوم خویش را تسلی .  برقرار خواهد نمود)۴ :۵۱" (ها ِروشنایی قوم "به عنوانخود را 

در دنیایی باشند ظاهر گروهی کوچک  ، ولو آنکه آنان در )۱۲ و ۳ :۵۱ (خواهد بخشید
کند که به ابراهیم و سارا بنگرند و به   خدا قوم خود را تشویق می،۲ :۵۱ در اشعیا. متخاصم

خداوند قوم خود را تشویق . یاد آورند که چگونه خدا از این دو نفر، ملتی عظیم پدید آورد
زیرا . )۷ :۵۱ (ِها، از ظلم و جور و دشنام انسان مهراسند کند که در اوج جفاها و سختی می

، کسانی نیز که به )۹ :۵۰ (ه خداوند هالک خواهند شد که دشمنان بندهمان طوردرست 
تون در این باره ). ۸ :۵۱ (گویند محو و نابود خواهند گردید قوم خدا دشنام و ناسزا می

   :نویسد می

است که درست پیش از آنکه خدا این پیام را خطاب این نکته حائزاهمیت 
د که از تازیانه و خفت دار به بندگان خود اعالم کند، خود بنده یهوه اعالم می

ِنوبت بندگان بنده یهوه است که مانند او در راه و حال .  بیم نداردرسواییو  ِ

  .دهد متحمل رفتاری مشابه شوند همان خدمتی که او انجام می

  

ِهای خود، به قدرت خدایی بنگرند  شوند که بجای نگریستن بر ضعف قوم تشویق می

خدا کالم ). ۱۵ و ۱۳ و ۳ :۵۱(ِباغ عدن سرسبز سازد که قادر است بیابانی برهوت را چون 
دهد و آنان را زیر سایه دستان خویش پنهان کرده، ایشان را  خود را در دهان قوم قرار می

-  ۱۷ :۵۱ (البته آنان کماکان در رنج و زحمت خواهند بود. )۱۶ :۵۱ (َخواند قوم خود می
را از اسرائیل گرفته، آن را در دست ، اما خدا در زمان موعد، کاسه سرگیجی و غضب )۲۱ 

بتدریج که خدا قوم . )۲۳ و ۲۲ :۵۱(رسانند  کسانی خواهد گذاشت که به اسرائیل جفا می
فرستد تا پیام آزادی و  انبیا و مبشرانی را به نزد آنها می ،)۶ - ۱ :۵۲( کند خود را احیا می

ِ، مضمون بنده ۱۲ :۵۳تا  ۱۳ :۵۲اشعیا در  .)۱۲ -  ۷ :۵۲ (رهایی را خطاب به قوم اعالم کنند
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شود که بنده یهوه چگونه با رنج  شود، و آشکارا نشان داده می رنجبر بار دیگر پی گرفته می
   .رساند ِن دنیا با خود را به انجام میِو عذاب و مرگ خود، نقشه خدا مبنی بر آشتی داد

  

   ارمیا

ِارمیا که در سیزدهمین سال . شدهیچ یک از انبیای خدا به اندازه ارمیا مورد جفا واقع ن

ِسلطنت یوشیا پادشاه یهودا از جانب خدا دعوت نبوت یافت، احتماال خدمت خود را در  ًِ ِ

تازگی در یهودا ه های اصالحات دینی ب سن هیجده سالگی و در شرایطی آغاز کرد که جرقه
   .ور شده بود شعله

ِارمیا در خالل بیست سال نخست خدمت خود، در مملکت ِ ِش شاهد آزادی مذهبی ِ
را " کالم خداوند"سرزمین یهودا پر بود از انبیایی که همگی ادعا داشتند . ای بود سابقه بی

ِاما چشمان تیزبین ارمیا می. کنند اعالم می  این اصالحات جنبه ظاهری داشت و دید که اکثر ِ
ِبه نحوه انجام فرائض دینی و آداب نیایشی مربوط می د خداوند نیز به به عالوه، خو. شد ِ

   .)۱۰ :۳" (یهودا با تمامی دل خود نزد من رجوع نکرد، بلکه با ریاکاری"ارمیا گفت که 

داد که اگر صادقانه به  به آنان هشدار میو خواند  ارمیا در این مدت مردم را به توبه فرامی
ِلطنت ِاما در این مورد که کسی در دوران س. نزد خداوند بازنگردند مجازات خواهند شد

او ضدیت ورزیده شد یا با بامورد ایذاء و آزار قرار داده  ش موعظاتِخاطر بهارمیا را یوشیا 
   .خوانیم باشد، چیزی نمی

ِو اما با مرگ یوشیا پادشاهی جنوبی نیز بتدریج رو به افول نهاد، هرچند اورشلیم تا  ِ

خوانیم که   می۲۵ :۳۵ریخ در دوم توا. ِبیست و دو سال بعد همچنان پایتخت یهودا باقی ماند
   . مرگ یوشیا ماتم گرفتخاطر بهارمیا 

 اما دوران سلطنت وی سه ماه بیشتر دوام .پس از یوشیا، پسر او یهوآحاز پادشاه شد
درش یهویاقیم را انیافت زیرا نکو، فرعون مصر بر یهودا تاخته، یهوآحاز را اسیر کرد و بر

رحمی بود که به مدت یازده سال   شریر و بیِیهویاقیم پادشاه. بجای او بر تخت نشاند
   .ِارمیا اکثر پیام خود را در دوران حکومت یهویاقیم اعالم نمود. سلطنت کرد

ِارمیا پس از به تخت نشستن یهویاقیم، همچنان به اعالم پیغامی که خدا به او داده بود  ِ
. کشیدند او نقشه میضد  دشمنان از هر سو براما اکنون جانش در خطر بود و . ادامه داد

). ۲۳ - ۱۸ :۱۱(ِنخست، اهالی روستای عناتوت که زادگاه ارمیا بود قصد جان وی کردند 
من مثل بره " :  خداوند ارمیا را از این توطئه باخبر نمود، او به تلخی چنین شکایت کردوقتی
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 ۱۱۷ جفا از دیدگاه عهدعتیق

گفتند،  ، میدانستم که تدبیرات به ضد من نموده و نمی. برند بودم آموز که به مذبح می دست
اش ضایع سازیم و آن را از زمین زندگان قطع نماییم تا اسمش دیگر  درخت را با میوه’

   "‘.مذکور نشود

ِکند که ظاهرا بیش از هر چیز دیگر موجب حیرت و  ی را مطرح میسؤالارمیا  ِ ً
گردند در حالی که قوم  چرا شریران کامیاب می" :  استمقدس کتابِسردرگمی نویسندگان 

ِن خدا باید عذاب کشند؟امی حال ه ب تاجواب خداوند این بود که آنچه ارمیا ). ۱ :۱۲" (ِ
   :تنها ابتدای کار استه، شد متحمل

اگر وقتی که با پیادگان دویدی تو را خسته کردند، پس چگونه با اسبان 
ِتوانی برابری کنی؟ و هرچند در زمین سالم، ایمن هستی در طغیان اردن  می ِ

   ).۵ :۱۲" (د؟چه خواهی کر

  

منتظر باش تا اوضاع براستی ! ای هنوز جفای اصلی را ندیده! ای ارمیا"به عبارت دیگر، 
   ).۶ :۱۲" (اند برادرانت و اعضای خانواده خودت به تو خیانت کرده. وخیم گردد

دهد که به اورشلیم برود و کالم  خداوند به ارمیا دستور می. این جفاها بزودی آغاز شد
ِکند و تعالیم دروغین و ریاکاری کاهنان و انبیا  وقتی او چنین می. ر آنجا موعظه کندخدا را د

   .کشند سازد، سران دینی آنجا به ضد او نقشه می را محکوم می

دهد ارمیا را دستگیر کنند و او را  ناظر خانه خدا دستور می، ۳ -  ۱ :۲۰سرانجام در ارمیا 
، تحمل )۱ :۱(ای کاهن بود   ارمیا که خود از خانوادهبرای. دهند قرار ای کتک زده، در کنده

   .اند، براستی دشوار بود این که ببیند رهبران مذهبی همگی علیه او موضع گرفته

شود،  ِشایان توجه است که وقتی ارمیا به دستور فشحور ناظر خانه خدا از کنده آزاد می
بلکه در . دَآور  نمیبر زبان د  که متحمل شده بوای ِیک کلمه نیز راجع به رنج بدنی حتی

توانیم تصور کنیم چگونه  می. گوید عوض از ریشخند و تمسخری که شده بود سخن می
به دیدند که  آمدند، وقتی ارمیا را می ِافراد محترم یهودا که هنوز برای عبادت به اورشلیم می

: گوید ارمیا می. فتندگر  فردی خطاکار در آن کنده زندانی است، او را به باد تمسخر میعنوان
روزهایم در خجالت  ... )۷ :۲۰(کند  ِتمامی روز مضحکه شدم و هر کس مرا استهزا می" 

   ).۸ :۲۰" (شود تلف می

ِو وقتی وقوع مصیبتی که ارمیا پیشگویی کرده بود به درازا کشید، مردم تمسخرکنان به 
ٓکالم خداوند کجاست؟ االن واقع بشود" : گفتند او می ای که  مردم ارمیا را دیوانه). ۱۵ :۱۷!" (ِ
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هایش بتدریج عملی شد، او را  و حتی آنگاه که پیشگویی. گوید لقب داده بودند هذیان می
   ).۲۷ و ۲۶ :۲۹(کند  خواندند که خود را به دروغ فردی نبی معرفی می ای می دیوانه

ِرهبران دینی قوم  ِبر ضد بویژه ،و بااینحال ارمیا همچنان به موعظه پیام خویش ادامه داد ِ

، هنگامی که ارمیا بار دیگر مردم را به توبه ۲۶در فصل . کردند  که مردم را گمراه می
ِد، جماعتی خشمگین به سرکردگی کاهنان و انبیای دروغین بر سرش ریختند و ْخوان فرامی ِ

اوضاع مقامات حکومتی از این جریان باخبر شدند و آمدند تا ببینند . ِخواهان مرگ او شدند
ضد اورشلیم و خانه  کاهنان و انبیا اصرار داشتند که ارمیا از آنجا که بر. از چه قرار است

وقتی ارمیا در دفاع از پیام خود گفت که چنین . خدا نبوت کرده است، باید کشته شود
 عشق و عالقه عمیقی واسطه بهپیغامی را از طرف خود خداوند یافته است و سخنانش 

ِسرنوشت آن است، مقامات حکومتی به این نتیجه  ِدارد و نگران  اورشلیماست که نسبت به

به مردم ِ برخی از بزرگان قوم  به عالوه،.رسیدند که ارمیا کاری نکرده که مستحق مرگ باشد
ًیادآور شدند که میکا نیز قریب به یکصد سال قبل دقیقا شبیه چنین پیغامی را نبوت کرده 

   .دشاه او را به سبب آن سخنان نکشتبود و بااینحال حزقیای پا

ِ با شنیدن این استدالل قانع شدند و از ارمیا در برابر خشم رهبران ِجماعت خشمگین ِ
   .آنکه آسیبی ببیند، آزاد شد بدین ترتیب ارمیا، بی .دینی محافظت نمودند

 ثلعاریم ماوریا اهل قریه ینبی دیگری بنام خوانیم که   می۲۳ -  ۲۰ :۲۶در ارمیا بااینحال، 
ِاوریا با اینکه دقیقا همان پیغام ارمیا را موعظه می. شانس نبود ارمیا خوش ِکرد، اما مأموران  ً

بسته به اورشلیم بازگرداند و به شمشیر  یهویاقیم پادشاه او را تا مصر تعقیب کرده، دست
   .کشتند

شت و مورد گ شد، تحقیر می یم پیوسته دستگیر میِارمیا در تمام مدت سلطنت یهویاق
دلی شاهد بود که  او به مدت چهل سال با شکسته. گرفت ایذاء و آزار و تهدید قرار می

علت این نبود که مردم یهودا قومی المذهب و . کنند اعتنایی می چطور مردم به پیغام او بی
. کردند مردم به معبد اورشلیم افتخار می! ًبلکه کامال برعکس. توجه به امور دینی بودند بی

آنان حتم داشتند که اورشلیم هیچگاه به دست دشمن نخواهد افتاد زیرا که خانه خدا در آن 
دادند که قوم را از بابت آرامش  آنان مشتاقانه به سخنان انبیایی گوش فرامی. شهر قرار داشت

اما به ارمیا جفا . ساختند و امنیت و کامیابی، و محبت و لطف خدا خاطرجمع می
   .کردند امش را رد میرساندند و پیغ می
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ِآمد که خدمت نبوت را رها کند و از  تردید هر از گاه این وسوسه به سراغ ارمیا می بی

ِخیانت خانواده، طرد شدن از جانب همشهریان، . ِپی کاری دیگر برود ِتوزی  نفرت و کینهِ
ِامان کاهنان و انبیا، و خصومت پادشاهان و رؤسای حکومتی بی بی ث گمان همگی باع ِ
   .ارمیا هر از گاه احساس یأس و نومیدی کندکه شد  می

آیا تنها من حکیم " : ًاحتماال ارمیا نیز همچون مارتین لوتر بارها از خود پرسیده بود
، احساس  هستند بر ضد اوهمه مردان بزرگ و برجسته  آندید تردید وقتی می او بی" هستم؟

براستی نیز بسی جای حیرت است که  .شد کرد و دچار یأس و نومیدی می شک و تردید می
فایده  ًدید گوش هیچ کس به سخنان وی بدهکار نیست و موعظاتش ظاهرا بی او با اینکه می

   .است، هیچگاه مأموریت خود را رها نکرد و از اعالم پیغام الهی دست نکشید

   :ِحال ببینیم چه عواملی باعث شد ارمیا همچنان به رسالت الهی خود ادامه دهد

   .دانست که مردم با پیام او ضدیت خواهند ورزید  ارمیا از همان آغاز خدمتش می- ۱

تو  من با" :در عین حال، خدا این وعده را به او داده بود که همراه او خواهد بود - ۲
خدا همین وعده را چندین سال بعد، بار دیگر ). ۱۹ :۱." (هستم و تو را رهایی خواهم داد

من برای نجات دادن و  ...البته تو را برای نیکویی رها خواهم ساخت" : به ارمیا یادآور شد
اش مبنی بر اینکه هیچگاه قوم  حضور خدا و وعده). ۲۰ و ۱۱ :۱۵." (ِرهانیدن تو با تو هستم

ها و جفاها مایه تشویق، دلگرمی و تقویت  خود را رها نخواهد کرد، در اوج سختی
   .کند ز آنان را فراموش نمیدانند که خدا هرگ قوم خدا می. آنهاست

او از همان آغاز رسالتش این . کند ً ارمیا کامال مطمئن بود که کالم خدا را موعظه می- ۳
هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو " : حکم را از جانب خدا دریافت کرد

کند   کالم خدا یاد میوانبه عنِارمیا از پیغام خود ). ۷ :۱." (ّرا امر فرمایم تکلم خواهی نمود
؛ ۳ :۱۹؛ ۵ و ۱ :۱۸؛ ۲۰ :۱۷؛ ۱ :۱۶؛ ۱۷ -  ۱ :۱۴؛ ۱ :۱۱؛ ۱ :۱۰؛ ۲۰ :۹؛ ۱ :۷؛ ۱۳ و ۱۱ و ۴ :۱(

او نیز همچون دیگر انبیا، اغلب پیغام خود را با این  و).  و غیره۱۲ :۲۸؛ ۱ :۲۷؛ ۳ :۲۵؛ ۱۱ :۲۱
؛ ۲۲ و ۱۹ و ۵ :۲؛ ۱۴ :۱" (را گفتخداوند م"یا " گوید خداوند چنین می" :کند عبارت آغاز می

کسانی دانست که   میبه خوبی رمیاا).  و غیره۹ :۶؛ ۲۷ و ۹ و ۳ :۴؛ ۱۴ و ۱۲ و ۱۰ و ۶ و ۱ :۳
   .کنند  بلکه خدا را رد می، در واقع نه اوکنند  را رد میِ پیغام و خدمت اوکه

ر انجام  ارمیا محبت شدیدی نسبت به قوم خود داشت و همین انگیزه اصلی او د- ۴
او برای قوم خود گریست . ستقوم ادانست که نابودی در انتظار  او می. خدمت خدا بود

او در ارمیا ). ۲۲ -  ۱۷ :۱۴(شان دعا کرد  و برای) ۴۸ :۳؛ ۱۱ :۲؛ مراثی ۱۷ :۱۴؛ ۱۷ :۱۳؛ ۱ :۹(
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ِاز بودن شبان برای پیروی تو تعجیل "قوم،  ِرغم طرد شدن از سویه گوید که ب  می۱۶ :۱۷

   ."دانی که یوم بال را نخواستم ودم و تو میمنن

ِرغم طردشدگی، جفا و تحقیر، وفادارانه به مدت چهل سال همچنان خدا را ه ارمیا ب
ِبا همین اشتیاق و اخالص از  هر یک از ما نیز گفته شود که در موردباشد که . خدمت کرد

ِشویم که از پرداخت تاوان  و آنگاه که مانند ارمیا وسوسه می. کنیم خدای خود پیروی می

َپیروی از خدا شانه خالی کنیم، باشد که این سخنان ارمیا ما را به خود آورد پس گفتم که " : َ
او را ذکر نخواهم نمود و بار دیگر به اسم او سخن نخواهم گفت، آنگاه در دل من مثل آتش 

."  بازنتوانستم ایستادهایم بسته گردید و از خودداری خسته شده، افروخته شد و در استخوان
)۲۰: ۹.(   

  

  دانیال

ِ در خصوص دعوت رنج و زحمت که پیروان خدا در راستای تحقق نقشه کتاب دانیال

نی است الهیاتی و هم یبینند، هم تبی الهی در طول تاریخ اغلب خود را با آن مواجه می
   .ای است عملی نمونه

یست یکی از این دو راه را انتخاب با دانیال و سه دوستش از همان فصل اول کتاب، می
ِ عقاید خود مسامحه کنند و از آداب و سنن دربار پیروی نمایند، و یا در موردیا  : کردند می

   .شان و به شریعت خدا وفادار بمانند ِاینکه به ایمان پدران

آنان با لبیک گفتن . خبر باشند  آن بیعواقباین تصمیمی نبود که دانیال و دوستانش از 
شان به خطر   اعتقاداتخاطر بههم زندگی خودشان و هم زندگی دیگران را ه راه خدا، ب

وقتی این . ِاما آنان مصمم بودند که خود را به خوراک پادشاه آلوده نسازند. انداختند می
شان را محک زنند و از این آزمایش سربلند بیرون  مردان جوان اجازه یافتند که اعتقادات

ن بار دریافتند که خدا نسبت به آنانی که به عهد او وفادار باشند، امین و آمدند، برای اولی
   .شد شان آزموده می ایبااینحال این آخرین باری نبود که ایمان. وفادار است

در برابر مجسمه طالیی کردن چندی بعد، همین سه نفر حاضر نشدند که با سجده 
شان از خدا  دانستند که اطاعت آنان می. انجام دهندبرخالف ایمان خود کاری پادشاه بابل، 

   :خوانیم  می۱۵ -  ۱۳ :۳در دانیال . شان در پی داشته باشد تواند عواقب وخیمی برای می

آنگاه نبوکدنصر با خشم و غضب فرمود تا شدرک و میشک و عبدنغو را 
پس نبوکدنصر . پس این اشخاص را در حضور پادشاه آوردند. حاضر کنند
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ًما عمدا شآیا ! ای شدرک و میشک و عبدنغو" : کرده، گفتایشان را خطاب 
کنید؟  ام سجده نمی پرستید و تمثال طال را که نصب نموده خدایان مرا نمی

ٓاالن اگر مستعد بشوید که چون آواز کرنا و سرنا و عود و بربط و سنتور و 
کمانچه و هر قسم آالت موسیقی را بشنوید به رو افتاده، تمثالی را که 

اما اگر سجده ننمایید، در همان ساعت در میان . فبهاام سجده نمایید،  تهساخ
ِتون آتش ملتهب انداخته خواهید شد و کدام خدایی است که شما را از 

   "دست من رهایی دهد؟

  

   :انگیزی دادند ِاما ببینید این سه نفر چه جواب حیرت

  

اگر . ا جواب دهیمدرباره این امر ما را باکی نیست که تو ر! ای نبوکدنصر"
پرستیم قادر است که ما را از تون آتش  چنین است، خدای ما که او را می

   ).۱۷ و ۱۶ :۳ (".او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید ملتهب برهاند و

  

پیشتر چنین چیزی را تجربه کرده زیرا . دانستند که خدا قادر است آنها را برهاند آنان می
ًدانستند که خدا قول نداده است که حتما آنان را خواهد رهانید، زیرا  را نیز میاما این . بودند

   :خوانیم در آیه بعدی چنین می

ولی حتی اگر نرهاند، بدان که خدایان و مجسمه طالی تو را سجده "
   ).، ترجمه تفسیری۱۸ :۳" (نخواهیم کرد

  

دانستند که   میه خوبیبآنان . دانستند که خدا چه خواهد کرد این مردان جوان نمی
ِصرف  ن چنیً که خدا قادر به انجام کاری است بدین معنا نیست که او حتما این واقعیتِ

دانستند که باید به خدا توکل کنند و از او پیروی نمایند،  اما این را نیز می.  خواهد کردیکار
ِرط آن، ش اطاعت چیزی نیست که پیش. ای باک نداشته باشند و از عواقب چنین پیروی

   .اطمینان از رهایی باشد

هنگامی که . دیدند  آزمایشات روبرو میاینگونهدانیال و همقطارانش پیوسته خود را با 
خواهد از قانون جدیدی که دعا  گرفت که آیا می بایست تصمیم می سالی می دانیال در کهن

رفت از اطاعت ساخت تبعیت کند یا خیر، تصمیم گ کردن به درگاه خدای حقیقی را منع می
هنگامی که او .  آگاه بودبه خوبیتصمیم این از چنین فرمانی سر باز زند، هرچند از عواقب 

   .دانست را به چاه شیران افکندند، علت را خوب می
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دانست که   اما این را نیز می،دانست که خدا قادر است قوم خود را رهایی دهد دانیال می
   ).۳۳ :۱۱" (دند افتاه خواجرااتاسیری و تش و آبه شمشیر و "های قوم خدا  بهترین

 وقایع آینده به در موردی که خدا یِهای دشوارتر کتاب، به رؤیاها برخی از قسمت در
 در این ها را ماهرانه خالصه کرده است، و  این قسمتتون. خوریم دانیال نشان داد برمی

   :کند شاره می تاریخ ادر مورددیدگاه دانیال  به دو اندیشه مهم در رابطه

ای را که برای  او نقشه.  خدا بر جهان هستی و بر مسیر تاریخ تسلط کامل دارد- ۱
ِفرزندان خود دارد عملی خواهد کرد، حتی از طریق مصائبی که فرزندانش باید در مسیر  ِ

   .تحقق این نقشه متحمل شوند

ِایی بر خلقت خود ِاو کار حکمفرم. سازد خدا انسان را نیز در اقتدار خود سهیم می - ۲

این اختیار ) نظیر نبوکدنصر(، اما به برخی افراد )۲۸ :۱پیدایش (کند  را به انسان واگذار می
بااینحال وقتی شخصی اقتدار و . )۳۸ و ۳۷ :۲ (ها حکمروایی کنند دهد که بر ملت را می

و نقشه هدف . ِحاکمیت خدا را نپذیرد، خدا نیز ممکن است چنین اقتداری را از او بگیرد
به نحو شایسته دهد  ِخدا، یافتن کسانی است که بتوانند از اقتداری که خدا به آنان می

ِایی بر کل خلقت خود را به آنان ِاستفاده کنند، تا خدا در نهایت مسئولیت حکمرو محول ِ
 کسی در مورد،  ۱۴ و ۱۳ :۷ دانیال در.  آزمایشی، بلکه تا به ابدبه طورًنه صرفا  - نماید

اقتداری که  - دهد است و خدا چنین اقتداری را به او می" پسر انسان"وانیم که شبیه خ می
اما بالفاصله پس از این قسمت . دهد آن را به خود نسبت می ۶۷ :۲۶ متی عیسی مسیح در

ها به  ِخوانیم که کار سلطنت بر ممالک و پادشاهی می) ۲۷ و ۲۲ و ۲۱ و ۱۸آیات یعنی در (
ِاین حاکمان، دو کار اساسی انجام خواهند . شد خواهد  نیز سپرده "مقدسان حضرت اعلی"

ِآنان تحت حاکمیت خدا، حکومت . )۲۷آیه (خدا را عبادت و اطاعت خواهند کرد  : داد ِ

   .خواهند کرد

آنان تحت . ِاما قبل از آنکه چنین اتفاقی بیفتد، این مقدسین زحمت بسیار خواهند دید
ِشده که حکومت مقدسین تحت اقتدار و  ، یعنی آن مسح"سیحم. ")۲۵ :۷(جفا خواهند بود 

 ، منقطع خواهد گردید و هیچ چیزی نخواهد داشتگرفتخواهد صورت ِحاکمیت او 
اماکن مقدس حتک حرمت خواهند شد و قوم خدا خود را با همان تصمیماتی . )۲۶ :۹(

   .)۳۲ و ۳۱ :۱۱ ( بودندمواجه مواجه خواهند دید که دانیال و دوستانش با آن

ِ که کلید درک کل کتاب دانیال، در گوید تون می نهفته است زیرا این  ۳۵ - ۳۲ :۱۱دانیال ِ
   :دهد که بر قوم خدا چه خواهد گذشت و چرا چنین خواهد شد قسمت توضیح می
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اما . ورزند با مکرها گمراه خواهد کرد آنانی را که به ضد عهد شرارت می
. شده، کارهای عظیم خواهند کرد ند قویشناس آنانی که خدای خویش را می

و حکیمان قوم بسیاری را تعلیم خواهند داد، لیکن ایامی چند به شمشیر و 
و چون بیفتند، نصرت کمی خواهند . آتش و اسیری و تاراج خواهند افتاد

و بعضی از حکیمان به . شد یافت و بسیاری با فریب به ایشان ملحق خواهند
خواهند خورد که تا وقت آخر طاهر و سفید جهت امتحان ایشان لغزش 

   .بشوند زیرا که زمان معین هنوز نیست

  

آنان . های خدا آگاهند ها و نقشه شناسند و از راه حکیمان کسانی هستند که خدا را می
   .دهند، و تا پای جان به خدا وفادارند دیگران را نیز تعلیم می

قوم خدا ملحق خواهند شد  کند که برخی به  اشاره می۳۴ :۱۱تون به این نکته در دانیال 
ًدر بین قوم خدا کسانی خواهند بود که صرفا چند صباحی ادای " : که افراد صادقی نیستند

دشمن کاری خواهد کرد که برخی از حکیمان لغزش ." قهرمانان را درخواهند آورد
   . بسیار واقعی و شدید خواهد بود،دشمنی و خصومت. بخورند

از آنجا که . شد حکیمان پاک و خالص و طاهر گردند ها باعث خواهد یاما این دشمن
ِامتحان وفاداری  سازد،حاکم ِنقشه غایی خدا این است که انسان را بر کل جهان خلقت 

ِ تحت حاکمیت مطلق خدا باقی خواهد ماند یا خیرنسانساخت که آیا ا مشخص خواهد  ِ .
نیافتنی، همچنان پایداری  هر دور و دستظا  است و وعده بهوخیمآیا آنگاه که اوضاع 

دهد که در ایام آخر، کسی که وفادار   اگر چنین کند، آخرین آیه دانیال وعده میخواهد کرد؟
ِجفا و زحمت، شایستگی . )۱۳ :۱۲(ِاست پاداش و نصیب خود را دریافت خواهد کرد 

ان خواهد داد که  و نش،شده سلطنت کند محک خواهد زد  که قرار است با آن مسحرا کسی 
ِچنین شخصی آماده است حاکمیت مطلق خدا را بر زندگی خود اذعان نمایدآیا  .  یا خیرِ

دهد که توکل و اعتمادش به خدا، با وجود  نشان میشخصی ن چنیِاستقامت و پایداری 
   .، توکلی واقعی استستا  اینکه همه چیز خود را از دست داده

ّبه چه کسانی محول نماید؟ ها را   حکومت بر ملتِ، کارآخر زمانخواهد در  خدا می
  :  خالصه کرده استبه خوبیِتون تعلیم دانیال در این مورد را 

 کامل به طوراند که در هر شرایطی  گرفتهرا  به مردان و زنانی که این تصمیم اساسی - ۱
   .کنندخواهند مطابق احکام او زیست  آنان به هر قیمتی می. دنمایناز خدای خود اطاعت 
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 به مردان و زنانی که به هنگام روبرو شدن با آزمایشات، جفاها و خطر مرگ، وفادار - ۲
   .ها و حتی در آستانه شهادت، ایستادگی کنند بمانند و در تمام مشکالت، شکنجه

ِ به مردان و زنانی که مشتاق اعالم کردن حاکمیت مطلق خدا هستند و در همه چیز - ۳ ِ ِ ِ

ای را  دانند و هیچ نیکویی ِتمام جالل و شکوه را همواره از آن او می. نددار او را اذعان می
   .دهند به خود نسبت نمی

گویند، آنان را   خدای خود سخن میدر موردپیوسته با دیگران  به مردان و زنانی که - ۴
   .دهند ِکنند و راه عدالت را به دیگران نشان می به سوی او هدایت می

ِدانند از دست دادن چیزهای   درک روشنی از تاریخ دارند و میکه به مردان و زنانی - ۵

 خدا در واقع نه زیان، بلکه منفعت خاطر بهِگذرای این دنیا و حتی از دست دادن زندگی 
ِآنان بجای آنکه در پی خوشی آنی در همین جا باشند، مشتاقانه منتظر خوشی حقیقی . است ِ ِ

   .در ابدیت هستند
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   فصل دوم

   شفه خدا در مسیحمکا

  

   خدایی رنجبربه عنوانخدا 

ِ، یک شبان لوتری جوان بنام دیتریش بونهوفر به اتفاق ۱۹۴۳در روز پنجم آوریل سال 
ِتوسط پلیس گشتاپوی دو تن از دوستانش به اتهام دست داشتن در توطئه قتل آدولف هیتلر 

 در شهر ۱۹۴۵ آوریل م نهروز از آنکه در پیشبونهوفر نه ماه . آلمان دستگیر شدند
درد و  در موردای به یکی از دوستانش، به نکته بسیار جالبی  فالسنبرگ اعدام شود، طی نامه

تواند به  تنها خدای رنجبر می" : او چنین نوشت. رنج و حضور خدا در جهان اشاره کرد
   ."انسان یاری رساند

در آلمان در همان دوران،  در آن، در جای دیگری هکند ک داستانی را نقل میستات اجان 
والد، بعد  ِها بنام بوخن های کار اجباری نازی ِگروهی از یهودیان فرهیخته در یکی از اردوگاه

اش به  توجهی به قوم برگزیده گیرند خدا را به اتهام بی از ظهر یک روز یکشنبه تصمیم می
شوند، و چند  میشاهدین به نفع و بر علیه متهم و مدعوین فراخوانده . ِکمه کشندامح

ِخاخام یهودی نیز در نقش هیئت  هر دو طرف دالئل و . پردازند  به بررسی شواهد میمنصفهِ
ناپذیر است که ردارند، اما شواهد علیه متهم چنان آشکار و انکا شواهد خود را عرضه می

   .ِای جز محکوم کردن خدا ندارند  چارههیئت منصفه

ًی نادرست، اما با توجه به شرایط آن زمان کامال این محاکمه و رأی صادره، هرچند کار
های  جنایات هولناکی که در دوران آلمان نازی صورت گرفت، اردوگاه. درک است  قابل

ِظاهرا سکوت خدا در برابر این همه   حیات، و ِاز بین بردنهای گاز،  کشتار جمعی، اتاق ً
ی ما پر است از شرارت و بدی و دنیا. بیرحمی و ناعدالتی، ایمان بسیاری را متزلزل ساخت

ِآلمان نازی تجلی بارز . عدالتی درد و رنج و بی . بود مدر اواسط قرن بیستاین واقعیت ِ
ُجنایات خمرهای سرخ به سرکردگی پل پات در کامبوج مظهر همین واقعیت در دهه  ِ ِ

اکی های سودان و یوگسالوی سابق با جنایات هولن  نیز دولت۱۹۹۰ بود، و در دهه ۱۹۷۰
   .ِکه مرتکب شدند، فساد و گمراهی فطری بشر را بار دیگر یادآور گردیدند

درد و رنج در جهان وجود مسیحیت تنها آیینی نیست که در صدد یافتن پاسخ به مسئله 
. اند ً تقریبا تمام ادیان مهم جهان کمابیش با این مسئله دست و پنجه نرم کرده.برآمده است
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دهد که هم گریز از واقعیت نیست و  در این باره درکی بدست میاما تنها مسیحیت است که 
ما مسیحیان برخالف . شود  برده نمیسؤالهم در عین حال شأن و منزلت خدا در آن به زیر 

ِ، واقعیت وجود درد و رنج در دنیا را انکار ١"علم مسیحی"گری یا نظریه  آیین بودا، الادری

دانیم که در توضیح درد و  ما می.  دالئل آن نیستیمهرچند همیشه قادر به درک -  کنیم نمی
البته این بدان . رنج یک جواب واحد وجود ندارد که برای تمام شرایط مصداق داشته باشد

معنا نیست که ما سعی نداریم درد و رنج را درک کنیم یا اینکه جوابی که در این باره داریم 
ای است   که جستجو برای معنا کار بیهودهگوییم نیز نمی. ترین است همیشه بهترین و درست

ّیا نقض مشیت الهی است    .پذیرند که درد و رنج امری واقعی است اما مسیحیان آشکارا می. ِ

پیروان عیسی . ِتاریخ جفا و درد و رنج بوده است سراسر ،در واقع تاریخ ایمان مسیحی
کمی از  دستشان در سبعیت  های گرانی که شیوه از همان آغاز به دست شکنجه

های چنین جفاهایی را بوضوح  نمونه. اند ها نداشت، رنج دیده های نازی گری وحشی
حتی الزم . شاهد بود" آینه شهدا"یا " ِکتاب شهدای فاکس"توان در آثار کالسیکی چون  می

رحمانه علیه مسیحیان و تبعیض علیه آنها حتی  جفای گسترده و بی. نیست آنقدر دور برویم
   .ز در بسیاری از نقاط دنیا ادامه داردامروزه نی

ِترین جنبه درد و رنج، مفهوم خدایی است که  آزاردهندهبرای بسیاری از مسیحیان، شاید 
چند سال پیش، . اعتنا است شوند بی ًظاهرا نسبت به درد و رنج و جفاهایی که قومش متحمل می

ما در قسمت . رکت داشتم نماینده سازمان ندای شهدا در یک کنفرانس بزرگ شبه عنوان
شان به   ایمانخاطر بههایی از برخی از مسیحیانی را که  ها و شهادت ِتبلیغات غرفه خود، عکس

کنندگان نصب  ِمسیح شکنجه شده اما به فیض خدا وفادار مانده بودند، جهت بازدید شرکت
   .فیلیپها راجع به مرد جوانی بود از سودان بنام  یکی از این داستان. کرده بودیم

مسلمانان طرفدار دولت سودان فیلیپ را دستگیر کرده و سعی داشتند او را به اجبار به 
به همین جهت چند . اما فیلیپ حاضر نبود مسیح را انکار کند. پذیرش دین اسالم وادارند

اش قرار  های مشتعلی را نزدیک سینه نفر از سربازان او را بستند و چند نفر دیگر چوب
یپ مطمئن بود که او را خواهند کشت، اما تصمیم گرفته بود که به هیچ قیمت فیل. دادند

اش گواهی  آسا زنده ماند و زندگی ی معجزهبه طرزبااینحال او . خداوند خود را انکار نکند
   .است بر قدرت خدا در اوج جفاها
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گفتگو من با اینکه سرگرم . میز غرفه ما نزدیک شدسال به  در خالل کنفرانس، زنی میان
آن . ی داشت بتوانم کمکش کنمسؤالپاییدم تا اگر  با دیگران بودم، اما از گوشه چشم او را می

ِزن مشغول خواندن داستان فیلیپ به او . داد شد و مدام سر خود را با ناباوری تکان می ِ
ًاصال ! فهمم نمی" : گفت توانستم صدایش را بشنوم که پیش خود می می. نزدیک شدم

خواهم خانم، چه چیزی را  معذرت می" : کنارش رفتم و محتاطانه پرسیدم" !فهمم نمی
کرد  زده نگاهم کرد و در حالیکه به عکس فیلیپ اشاره می با چشمانی حیرت" فهمید؟ نمی

   !"تواند اینطور قوم خودش را ترک کند فهمم چطور خدا می نمی" : زیرلب گفت

احساس این زن را دارند، هرچند من با  احساساتی شبیه افراد بسیار زیادی هستند که
ناپذیر، براستی چه آسان  ًدر میان رنج و مشقتی ظاهرا پایان. گیری او موافق نیستم نتیجه

ِاست تصور کردن خدایی که او را با محنت آدمیان کاری نیست و راحت و آسوده بر تخت 

ِیچگاه طعم رنج و خدایی که ه. ِآسمانی خود نشسته و از دنیا و مصائب آن به دور است
و ،  استخدایی که هرگز پا جای پای ما نگذاشته. مشقت را نچشیده و از درد مصون است

آن باالها بر "ستات اقول جان ه خدایی که، ب. ایم تجربه نکرده است آنچه را ما از سر گذرانده
نفر ها  روی یک صندلی راحت لم داده و مشغول چرت زدن است، در حالی که میلیون

ِپنداریم که بر کرسی  عاطفه می گری بی ما او را نظاره. اند نه این پایین در حال جان کندنگرس
برد در حالی که خود آسوده  ِاز تماشای بدبختی جهان لذت می : آسمانی خود تکیه زده است

ِبه مسائل این دنیای پایین حد در شگفتیم که براستی چنین خدایی تا چه ." و در امان است
همچنانکه جفاهای هولناکی را شاهدیم که در سراسر جهان علیه مظلومان . استعالقمند 

دهند، و   ایمان مسیحی خود هر روزه جان میخاطر بهدر جریان است، هزاران نفری که 
شوند و همه چیز خود را از دست  ها هزار نفری که به این خاطر زندانی و یتیم و بیوه می ده

   ...شویم دهند، براستی در شگفت می می

های ما، خدا کجاست؟  شنود؟ در تاریکترین لحظه بیند؟ آیا می آیا خدا این چیزها را می
ِربایند، او کجاست؟ وقتی به آالت تناسلی  ِوقتی کودک سودانی را از آغوش مادرش می

او پیچند، او کجاست؟   میبه خوداز درد آنان شود و  فرزندان او شوک الکتریکی وارد می
ربانی بخورند   عشاءبه عنوانمدفوع خود را دارند   کشیشان مسیحی را وامیکجاست وقتی

پاشند و آنان را زنده زنده  و ادرار خود را بیاشامند؟ آنگاه که بر روی رهبران کلیسا بنزین می
کشند، خدا کجاست؟ وقتی دختری هشت ساله شاهد است که پدرش را مقابل  به آتش می

   حرمتی کند، خدا کجاست؟  بیمقدس کتاب نشده به کشند زیرا حاضر چشمان او می
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در اوج عذاب و محنت، آنچه درک آن براستی دشوار است نه خود رنج و زحمت، یا 
ًحتی دردناک یا ناعادالنه بودن آن، بلکه این موضوع است که خدا ظاهرا دردمندان را به  ِ

رسد که خدا   میبه نظر چنینًظاهرا زنیم و بااینحال  فریاد می. حال خود رها کرده است
تواند یا  ًآور است، و خدا ظاهرا نمی مان عذاب سکوت آسمان برای. توجهی ندارد

   .ِ آالم ما کاری کنددر موردخواهد  نمی

 به انسان دتوان تنها خدایی رنجبر می"حل چیست؟ منظور بونهوفر از این جمله که   راه
حل مسئله درد و رنج و جفا، در این   هقسمتی از راچه بود؟ آیا ممکن است " یاری رساند

   بیند؟ نگرش نهفته باشد که خدا نیز همچون ما درد و رنج می

 خدا درست در موردالبته پیش از هر چیز باید از خود بپرسیم که آیا چنین مفهومی 
؟ قصد ما در این بخش این است که برای این )ای درست است یا الاقل تا اندازه(است 
یا اینکه ) تواند رنج ببیند یعنی نمی(ناپذیر است  آیا خدا احساس. ابیم پاسخی بیسؤال

 است؟ مقدس کتابِبراستی قادر به درک درد و رنج هست؟ آیا مفهوم خدایی رنجبر مطابق 
    مطرح گردیده است؟مقدس کتابو اگر چنین است، چنین مفهومی چگونه در 

 طور دلمان خواست راجع به خدا ما اجازه نداریم که هر. تی اساسی استسؤاالاینها 
 خدا باید با آنچه خود خدا درباره خود مکشوف کرده در موردمان  فکر کنیم، بلکه درک

اگر بخواهیم غیر از این کنیم و به چیزی غیر از این ایمان داشته . است مطابقت داشته باشد
   .پرستی است  بتایم که همانا گناه ً صرفا خدایی به صورت خود ساختهاین کارباشیم، با 

خدا در زمینه " : ی که باید در این بخش مطرح کنیم این استسؤالبنابراین 
   "پذیری چه چیزی راجع به خود مکشوف کرده است؟ احساس

  

   ِناپذیری خدا آموزه احساس

 آموزه چارچوب سنتی همواره در به طورتواند رنج ببیند،  این مسئله که آیا خدا می
هیچ چیز "یعنی این آموزه که . مورد بررسی قرار گرفته است" ذیریناپ احساس"موسوم به 

." ِتواند بر خدا اعمال نفوذ کند یا به لحاظ احساسی بر او تأثیر بگذارد در جهان خلقت نمی
و در نتیجه " ناپذیری رنج"به معنای  impassibilisِاز واژه التین " ناپذیری احساس"ِاصطالح 

 از apathesِمعادل یونانی آن، یعنی اصطالح . ته شده استبرگرف" تهی بودن از احساس"
 کسی که ورای لذت و درد است، بکار به عنوانسوی فالسفه یونان جهت توصیف خدا 

ِفالسفه یونان چنین احساساتی را که مستلزم تغییر است، با ذات کامل، الیتغیر و . رفت می
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چون و چرا مورد   رفته رفته بیاین دیدگاه. دیدند ناپذیر الوهیت در تعارض می خدشه
ستات جان ا که همان طورپذیرش پدران اولیه کلیسای یونان قرار گرفت و در نتیجه، 

رسد   میبه نظرمآبانه  شان راجع به خدا گاه بیشتر یونانی سازد، تعالیم بدرستی خاطرنشان می
خشم، اندوه و  محبت، حسادت، در موردآنان تمام اشاراتی را که در عهدعتیق . تا یهودی

 به طوردانستند که نباید آنها را  وارانگارانه می  انسانیرحم و شفقت خدا وجود دارد، تعابیر
، زیرا عقیده داشتند که ذات الهی از هیچ گونه احساسی متأثر الفظی تعبیر کرد تحت

ل ِاین ایده را که طبیعت الهی بتواند متحم)  میالد۴۵۱در سال (شورای کالسدون . شود نمی
   .مردود شمرد و به شدت محکوم کرد" هایی کودکانه گویی یاوه "به عنوانرنج و درد شود 

ِ پسر مجسم خدا متحمل رنج و به عنوانپدران کلیسا گرچه قبول داشتند که مسیح  ِ
خدا . کردند که خود خدا هیچگاه رنج نکشید عذاب شد، اما چنین استدالل می

گانه کلیسای انگلیکن  ِدر بند اول از بیانات سی و نهقول آنچه ه ناپذیر است، یا ب احساس
مینستر نیز بوضوح  نامه وست اعتقاد". فاقد بدن، اعضا یا احساسات است"آمده است، خدا 

   ." تغییرناپذیر استبه کلیفاقد بدن، اعضا و احساسات است و "دارد که خدا   میاعالم

جایگاهی عمده در تفکر مسیحی ناپذیری خدا همواره در طول تاریخ از  ِموضع احساس
ِترتولیان، هیپولیتوس اهل روم، آگوستین، سیریل اسکندریه، آنسلم، . برخوردار بوده است

   .اند کرده آکویناس، کالوین، آرمینیوس و وسلی همگی از این آموزه جانبداری می

در سراسر تاریخ .  نیست بودنشمول بااینحال جایگاه عمده داشتن به معنای جهان
اند و   خدا ابراز تردید کردهدر موردِاند کسانی که در درستی چنین دیدگاهی  یسا، بودهکل

نظران  بویژه در قرن بیستم، بسیاری از صاحب. اند  بردهسؤالِی بودن آن را زیر مقدس کتاب
اند و تعداد قابل  ناپذیری خدا فاصله گرفته ِدر محافل مسیحی از دیدگاه سنتی احساس

دانان و فالسفه مسیحی از  ، الهیمقدس کتابین برجسته مسیحی، ادیبان توجهی از متفکر
ِپذیر بودن خدا جانبداری کرده یا دست ایده احساس کم خواهان تعریف دوباره آموزه  ِ

   .ام عقیده من نیز بیشتر با همین گروه اخیر هم. اند ناپذیری شده احساس

سا در جانبداری از ایده ِالبته به حق باید پذیرفت که نیت پدران اولیه کلی
 بر این خواستند میدر وهله نخست آنان . "ًناپذیری خدا اساسا درست و بجا بود احساس

یا شود و افزوده ه او بنابراین محال است چیزی ب(حقیقت تأکید ورزند که خدا کامل است 
را مشوش و تواند او  و بنابراین هیچ چیز نمی( خدا تغییرناپذیر است  نیز و،)از او کم گردد

بنابراین آنچه . ی درباره خداستمقدس کتاباینها همگی اصول دیدگاه ). خاطر سازد پریشان
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ِواقعا الزم است، ارائه تعریفی دوباره یا روشن کردن دوباره این موضوع است که  ً
   .ً خدا دقیقا به چه معناست و به چه معنا نیستِیناپذیر احساس

ِدادن درد و رنج به خدا، در حکم نسبت دادن اغلب این ترس وجود دارد که نسبت  ِِ
ِای است که با خصوصیات قادرمطلق بودن و تغییرناپذیری او در تعارض است ویژگی ِ .

و حال آنکه چنین .  داردپذیر  خدایی ضعیف و آسیبداللت برخدایی رنجبر از نگاه برخی 
بسیاری از ایراداتی "سازد که   بدرستی خاطرنشان می١اوهلریش. ًچیزی لزوما درست نیست

رود وقتی  شود بیدرنگ از میان می ِپذیر بودن خدا وارد دانسته می که بر مفهوم احساس
خدای رنجبر  .کند که متحمل درد و رنج شود اراده میآوریم که خدا داوطلبانه   میخاطر به

 پذیرا کند که آن را شود، بلکه فعاالنه اراده می  منفعل متحمل نمیبه طوردرد و رنج را 
ناپذیر است  گفتند که خدا احساس ِاجداد مسیحی ما درست می "۲ دنیس نیین،به قول." شود

توانند بر او  ها نمی ثبات نیست و انسان اگر منظورشان این بود که خدا از لحاظ احساسی بی
 هیچ گونه احساسی نیست، دارایگیری آنان که پس خدا  اما این نتیجه. نفوذ کنند ِاعمال
   ."ه استاشتبا

توان برخالف میلش به توسط  ناپذیری این باشد که خدا را نمی رادمان از احساسُماگر 
ِعوامل درونی یا بیرونی به انجام کاری واداشت و بر او اعمال و اینکه او هیچگاه نفوذ کرد،  ِ

ِقربانی شرایط، اعمال یا احساسات نیست، در این صورت سخنی کامال مطابق مکاشفه خدا  ً َ ِ
 ناخودآگاه یا به طورتوان  خدا را به هیچ وجه نمی. ایم  بر زبان راندهمقدس کتابر د

بیند زیرا  او درد و رنج می. برخالف میلش به انجام کاری یا بروز احساساتی واداشت
   .کند که محبت نماید داوطلبانه اراده می

توان  یری، هرگز نمیناپذ ِدر اینجا باید بالفاصله اضافه کنیم که بر اساس آموزه احساس
ِخدا را واداشت که برخالف شخصیت و دیگر خصوصیات مکشوف خود عمل کند ویلیام . ِِ

توان گفت که خدا، آنگونه که در  به تعبیری بسیار فنی می" : گوید  در این باره می۳تمپل
زیرا او خالق است و متعالی است، و هیچگاه .  است‘بدون احساس’مسیح مکشوف گردید، 

نیز آنکه .  او اتفاق بیفتدایبرِبدون خواست او  که وقایعی و این طور نیست نیست منفعل
ِقدم است و اینطور نیست که عنان ذات خود را به دست احساسات بسپارد و بر  خدا ثابت

" ِعدم توانایی رنج دیدن"ناپذیری،  اما اگر منظور از احساس." لهوسانه عمل کندُاین اساس ب
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ًناپذیری در این مفهوم تصویری کامال اشتباه از خدا ارائه  احساس" که گوید است، تمپل می
   ".دهد می

ِ که جلوتر خواهیم دید، با شهادت همان طورناپذیری در این مفهوم،  احساس

لویز . آر. جیصدا با  ی است که هممقدس کتابًاین گفته کامال .  نیز منافات داردمقدس کتاب
 کامل از قوای عقالنی و ارادی خود به طور که  طورهماندرست "اعالم کنیم که خدا 

احساسات بر خدا  ...گیرد  کامل بکار میبه طورِکند، قوای احساسی خود را نیز  استفاده می
ِکند؛ هیچ احساس ناشایست، نامتعادل، یا احساسی که خارج از کنترل او باشد، در  غلبه نمی

ِی تجربیات احساسی سالم و شایسته براستی دارامقدس کتاببلکه خدای  ...خدا نیست ای  ِ
   ." آنها را تحت کنترل داردبه خوبیاست که 

ِنه تنها تغییرناپذیری خدا را  ناپذیری خدا احساسِمفهوم  در موردی مقدس کتابدیدگاه 
گوید  اندیشد، می نچه میگذارد که خدا، در هر آ بلکه بر این واقعیت صحه می ،کند نفی نمی

عالوه، چنین  به. نماید ای که دارد عمل می و نقشهِذات خود  خصوصیات ِمطابق ،کند و می
بر این واقعیت تأکید دارد که خدا نه تنها متعالی است، بلکه ملموس و فراگیر نیز  دیدگاهی

هست و گرچه احساسات ناشایست و خارج از کنترل در او جایی ندارد و هیچ چیز 
و تأثیر بگذارد، اما او در عین حال قادر است تواند برخالف میل و خواسته او بر ا نمی

   .اند، ارتباط ایجاد کند رئوفانه و دلسوزانه با دردمندان و با کسانی که در رنج و زحمت

توانیم چنین  و بااینحال می. داریم که خدا الیتغیر و قادرمطلق است از این رو اعالم می
باشیم که چنان مثل خود ما است که بگوییم بدون آنکه از یک سو به خدایی اعتقاد داشته 

با ما فرق دارد که نتواند با قوم خود ارتباطی نتوانیم به او اعتماد کنیم و در عین حال چنان 
   .آمیز داشته باشد حقیقی، زنده و محبت

  

  وارانگارانه ِتشبیهات انسان

 کردیم رنج ای که پیشتر بیان تواند به گونه در بحث پیرامون این موضوع که آیا خدا می
ِببیند، باید حتما مسئله تشبیهات انسان    .وارانگارانه را مورد بررسی قرار دهیم ً

وارانگارانه چیست؟ ساده بگوییم، اینگونه تشبیهات،  ِمنظورمان از تشبیهات انسان
 کسی به عنوان و در آنها خدا اند  بکار رفتهمقدس کتاب هستند که در ای ِصناعات ادبی

ِای نظیر خشم، غم و اندوه، و شادی را تجربه  ِکه احساسات بشریتوصیف شده است 
ًی که باید برای آن پاسخ بیابیم این است که آیا خدا چنین احساساتی را دقیقا سؤال. کند می
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ً صرفا مقدس کتابکند؟ یا اینکه  کنیم، تجربه می ها تجربه می به همان صورت که ما انسان
    فهم باشد؟ ها قابل ه برای ما انسانگوید ک  خدا سخن میدر موردطوری 

هر زبانی که ناپذیر است، بدین معنا که  باید پذیرفت که خدا از بسیاری جهات توصیف
به همین ترتیب، باید بپذیریم که وقتی . ِدر توصیف او بکار ببریم ناقص و ناکافی است

ای  ید، به شیوهگو کند سخن می ای که خدا تجربه می ِ در مورد احساسات بشریمقدس کتاب
 خدا به زبانی که از حیطه بشر در مورد"گوید، به این معنا که  وارانگارانه سخن می انسان

ِبااینحال این گفته که احساسات خدا بشری نیست، به ." کند برگرفته شده است صحبت می

اگر چنین " : ستاتاِبه قول جان . باشد این معنا نیست که چنین احساستی واقعی نمی
ِماند، کوه  مان باقی می ًساتی صرفا متافیزیکی باشد، در آن صورت تنها خدایی که برایاحسا

ِیخی الیتناهی خواهد بود از عالم متافیزیک َ ِ".   

در (وارانگارانه  ِتمام این اصطالحات انسان" : گوید لویز به حق در این باره می. آر. جی
ِاعات مجازی، حقیقتی غیرمجازی را جنبه مجازی دارند، اما این صن) ِ احساسات خدامورد

تداوم و این استعارات و تشبیهات، " : عقیده است ً کامال با لویز هم١فرتیم." دارند بیان می
این تشبیهات،  ...سازند ِیکپارچگی بنیادینی را با حقیقتی که همانا خداست آشکار می

   ."کشند حقیقت را به تصویر می

وارانگارانه براستی قادرند توصیفی  ِبیهات انسانتوان گفت که تش در این مفهوم، می
ِچنین تشبیهاتی حاوی اطالعاتی درست، هرچند نه .  خدا به دست دهنددر موردحقیقی 

کننده خدا باشند، بدون  توانند توصیف این تشبیهات می.  خدا هستنددر موردکامل و جامع، 
چراکه  -  مع و فراگیر توصیف کنند کامل و جابه طورهای ذات او را  آنکه بتوانند تمام جنبه

و بااینحال . ِتوان در هیچ یک از توصیفات بشری ما محدود کرد خدا را در نهایت نمی
سازند، درست و حقیقی است، و باید جدی گرفته  اطالعاتی که راجع به خدا منتقل می

برای ما  خود مکشوف کرده است نه تنها در مورد آنچه خدا ۲ِبه گفته فرانسیس شافر،. شود
حقیقت برای آنکه درست و حقیقی . درست است، بلکه برای خودش نیز درست است

ما . ها پرداخته باشد ًباشد حتما الزم نیست از هر لحاظ جامع و فراگیر باشد و به تمام جنبه
 در مورد خدا برسیم الزم نیست همه چیز را در موردبرای آنکه به شناختی درست و واقعی 

 ایمان داریم، مقدس کتاباگر به خدای . ِتوان شناخت همه چیز را داشته باشیماو بدانیم، یا 
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 خود مکشوف کرده است در مورد باید ایمان داشته باشیم که هرآنچه خدا آن صورتدر 
   .شویم درست است، و ما تنها بر اساس چنین شناختی از خدا مسئول دانسته می

بیند مکشوف کرده   که درد و رنج می کسیبه عنوانبه همین جهت، اگر خدا خود را 
 خودکار چنین فرض کنیم که چون خدا طوری سخن گفته است که ما به طوراست، نباید 

شود  گوید که چنین نگرشی باعث می فرتیم می. ًبفهمیم، پس سخنش لزوما غیرواقعی است
تی ِنه تنها شناخت او ممکن نباشد، بلکه ح"تفاوت جلوه کند که مخدا موجودی چنان 

   ." غیرممکن گرددبه کلیارتباط با او نیز 

ًکامال دهد، قادر مطلق است،  می گواهی مقدس کتاب که همان طوردر واقع اگر خدا، 
هایی از شخصیت خود  خدا این توانایی را دارد که جنبهمنطقی است چنین فرض کنیم که 

خواهد  اگر خدا می. ایدِدرک بر انسان محدود و فانی آشکار نم  ی قابلبه طرزرا بدرستی و 
ً خودش به انسان منتقل کند، قطعا این توانایی را نیز دارد که هم چنین در موردحقیقتی را 

   .شود کند و هم مطمئن شود انسان به درک چنین حقیقتی نائل می

ِناپذیری خدا و تشبیهات   آموزه احساسدر موردبنابراین، با توجه به آنچه  ِ
ًظاهرا " تواند رنج ببیند؟ آیا خدا می"ه شد، در جواب این پرسش که ِوارانگارانه گفت انسان

 خدایی سخن بگوییم که قادر در موردًباید گفت که این امکان کامال برای ما وجود دارد که 
تواند بسیار برای ما   خدا میدر مورددر واقع اینگونه سخن گفتن . به رنج دیدن است

   .سودمند باشد

ها  بیند، فرسنگ ای با این گفته که خدا براستی درد و رنج می گیری بااینحال چنین نتیجه
 خدا در پسرش عیسی آنچهبه حال باید . ایم ما وجود چنین احتمالی را پذیرفته. فاصله دارد

 اگر وبیند،  بنگریم تا ببینیم آیا خدا براستی رنج میمکشوف نموده  مقدس کتاب درمسیح و 
   بیند، چگونه؟ می

   

ِن خدا در قالب تجسمرنج دید ِ  

ِگوید آنگاه که در کتاب مختصر اما بسیار   به احتمال زیاد درست می١چارلز اولریش
ِبرانگیزترین تعلیم  ترین و جنجال آزاردهنده" : نویسد می" خدای رنجبر"نام   هِارزشمند خود ب

ِ این است که عیسی مسیح، پسر نجاری ساده از شهرک ناصره، در واقمقدس کتاب ع خدا ِ
   ".ِبود در جسم انسان
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مسیحیان دوران عهدجدید مطمئن بودند که خود خدا در وجود عیسی مسیح به این دنیا 
امیدی . ِشکاف بین خدا و انسان از این طریق برداشته شده بود. فدیه داده است آمده و آن را

هی دیگر، یا بنا به تشبی. که عهدعتیق بدان اشاره کرده بود، در شخص عیسی تحقق یافت
های آن را در کتاب پیدایش  لین زمزمهوِ فدیه و نجات بشر که ادر موردسرود خدا 

 کتاب اشعیا بلندتر شد، در کتاب دانیال و دیگر کتب انبیا تکرار گردید، و در شنویم، در می
   .خدا خود را از طریق پسرش بر انسان مکشوف ساخته بود .اوج رسید مکاشفه عیسی به

  

   ایی است؟او چگونه خد

کنید و کدام شبه را با او  پس خدا را به که تشبیه می" :  پرسیده بود۱۸ :۴۰اشعیا در اشعیا 
 هستند برای  توان گفت که تمام مذاهب جهان، کوششی به تعبیری می" توانید کرد؟ برابر می

ر ًانسان فطرتا خواهان آن است که مفهومی را که از خدای خود د. سؤالپاسخگویی به این 
   .ذهن دارد توصیف نماید

ً اشعیا از نظر قوم اسرائیل صرفا نوعی صنعت ادبی بود و برای آن انتظار جواب سؤال
چه ذهنی و (مسلم است که خدا را به هیچ کس مانند نتوان کرد، و هیچ تصویری . نداشتند

ی هر تصویر. منعکس سازددرستی ِوجود ندارد که بتواند ذات الهی او را ب) چه فیزیکی
   .کننده است الجرم گمراه

ناگهان خدا تصویری از خود نمایان . ناگاه تغییر یافته اما این امر با مکاشفه مسیح ب
   .به عیسی : به ناگاه پاسخی یافته بود" کنید؟ خدا را به که تشبیه می" که سؤالاین . ساخته بود

. ِا تصویر خداستخوانیم که عیسی صورت ی  می۱۵ :۱ و کولسیان ۴ :۴در دوم قرنتیان 
عیسی همان تصویر یا .  بت یا تمثال بت بکار رفته بوددر موردهمین واژه روزگاری 

در عبرانیان . طریق بر انسان مکشوف سازدآن فرموده خود را از  ای است که خدا اراده نمونه
ِجوهر یا ذات خداست و " ِخاتم"گوید که عیسی  تر می ی مشخصبه طور، نویسنده ۳ و ۲ :۱

در زبان یونانی از آن مشتق شده " شخصیت"که واژه " (خاتم". باشد وغ جالل او میفر
   .است" ای عینی و دقیق از شکل یا ساختاری خاص نسخه"به معنای ) است

. توانند او را در شخص عیسی ببینند خواهند بدانند خدا چگونه است، می کسانی که می
عیسی چگونه خدایی را بر ما بینند؟   چیزی میًنگرند، دقیقا چه اما مردم وقتی به عیسی می

   سازد؟ مکشوف می
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او  ...دیده ها و رنج خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غم" : خوانیم  می۵۳در اشعیا 
   ).۴ و ۳ :۵۳اشعیا ." (های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود غم

ای که بنده رنجبر به  اکارانه و جانبازانهِ کتاب اشعیا بیشتر بر کار فد۵۳اگرچه فصل 
نیابت از گناه بشر انجام داد تأکید دارد، متی از این آیات در رابطه با خدمت عیسی قبل از 

 نه در کفاره ۴ و ۳ :۵۳ِاز نظر متی، نبوت مطرح شده در اشعیا . کند  مینقل قولواقعه صلیب 
   .ِمسیح، بلکه در جسم پوشیدن او تحقق یافت

ِ، در پی ۴ و ۳ :۵۳خوانیم که پیشگویی مطرح شده در اشعیا   می۱۷ :۸ در متی بویژه
: به انجام رسید و تحقق یافت) ۱۶ تا ۱در آیات (ِخدمت عیسی مبنی بر شفا دادن بیماران 

   ."های ما را برداشت های ما را گرفت و مرض او ضعف" 

 های زندگی در دنیایی بهبه عبارت دیگر، عیسی با آمدن و زیستن در بین ما، تمام جن
عیسی با مشاهده درد و رنج مردم، چنان به شدت بر آنان دل . کرده را بر خود گرفت سقوط

ْسوزاند که در واقع خود درد و ضعف می را که   او بارهایی.کرد های آنان را حس می ْ
ِشدند نظاره کرد، و خود به زیر بار سنگین آنان بسیاری از مردم متحمل می ، ایشان  خم شدهِ

   .ِرا در حمل آن یاری داد

غم و  : ایم قدم به همان شرایطی گذاشت که ما با آن مواجهعیسی با آمدن به این جهان، 
ِاو که خود غم و مرض را تجربه کرد و با رنج و عذاب بشر همدرد . بیماری و رنج و عذاب

اعالم پیام نجات به شد، با مشاهده آالم بشر چنان به ترحم آمد که تصمیم گرفت به هنگام 
بینیم که عیسی  در اناجیل به کرات می. شان را نیز تسکین دهد آنان، دردهای این دنیای
 رحم و واسطه بهعیسی . سوخت داد زیرا دلش به حال آنان می امراض مردم را شفا می

ِشفقت عمیق خود،  های کسانی شد که برای  ِی شخصی وارد غمبه طرز کامل و به طور"ِ
ها و اضطراب و  ها، دردها، اشک وارد ترساو "، ١ِبه گفته بردین." ن آمده بودشا نجات

   ."شود تا آنها را دگرگون کند های مردم می نگرانی

ِرنج و عذاب فیزیکی را که نتیجه وقتی خدا در شخص عیسی مسیح انسان شد، 
 درد و رنج را ها بود و او مرد غم.  کامل تجربه نمودبه طورکرده انسان است  ِوضعیت سقوط

یوحنا (، تشنگی را تجربه کرد )۲ :۴متی (او گرسنه شد ). ۳ :۵۳اشعیا (دانست   میبه خوبی
 که نویسنده رساله عبرانیان همان طور). ۲۴ و ۲۳ :۸؛ لوقا ۶ :۴یوحنا (، و خسته شد )۲۸ :۱۹

 ه خوبیب درد و رنج را تجربه کرده بود، درد و رنج بشر را ْکه خودکند، او  خاطرنشان می

 
1 Bredin 

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



  فصل دوم ۱۳۶

پنتیوس . کنیم ما اینچنین خدایی را خدمت می. نمود کرد و با آنان همدردی می درک می
، "اینک پادشاه شما" : ِپیالطس، آنگاه که به تن رنجور و خونین عیسی اشاره کرد و گفت

   ).۱۴ :۱۵یوحنا (تر از آنچه خود متوجه بود را بیان داشت  واقعیتی بس عمیق

  

  هست؟آیا در کفاره، شفا 

 نقل قول ۴ :۵۳ مستقیم از اشعیا به طورًدر عهدجدید دو قسمت وجود دارد که ظاهرا 
 که در زیر خواهیم دید، متی همان طوراما .  است۱۷ :۸، متی نقل قولترین  مشخص. کند می

َبرد تا کفاره او بر صلیب  را بیشتر در اشاره به تجسم مسیح بکار مینقل قولاین  بسیاری . َ
 که اریکسن همان طوراما . ۴ :۵۳ نیز نقل قولی است از اشعیا ۲۴ :۲ه اول پطرس معتقدند ک

. کنند روشن نیست برخی فکر می  آنقدرها هم کهینقل قولسازد، چنین  خاطرنشان می
هیچ . کند  مینقل قولدهد حاکی از اینکه از متنی در عهدعتیق  ای نمی  هیچ نشانهپطرس

. خورد  یا جمله و عبارتی از این قبیل به چشم نمی"چنانکه مکتوب است"عبارتی نظیر 
.  اشاره دارد۱۲ کتاب اشعیا، و بویژه به آیه ۵۳ِپطرس به احتمال زیاد در اینجا به کل فصل 

را عملی ساخت؟ بیایید  ۴ :۵۳ اشعیا بنابراین عیسی چگونه پیشگویی مطرح شده در
   .موضوع را به دقت بررسی کنیم

های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش  لکن او غم" : گوید می ۴ :۵۳اشعیا 
ِنای اصلی اسم اول یعنی مع." حمل نمود هرچند  -  یا مرض است" بیماری جسمی"، "ها غم"ِ

 و هوشع ۵ :۱ِتواند به معنای بیماری روحانی نیز باشد، چنانکه در اشعیا  این اصطالح می
بر خود "ِفعل . ِاژه در جمله حالت تأکیدی داردباید توجه داشت که این و. بینیم  می۱۳ :۵

حمل کردن، متحمل "، "بلند کردن" :دارای سه معنای مجزا است)  nasa :در عبری" (گرفت
. است" بلند کردن"، هرچند معنای اصلی آن، "بردن، دور ساختن"، و "شدن، حمایت کردن

" حمل کردن"یا " شدن تحملم" در اینجا به معنی nasaِبسیاری از مفسران معتقدند که فعل 
اما اریکسون . تواند به این معنا باشد این فعل براستی نیز می. به نیابت از کسی دیگر است

اند و این  ای که براون، درایور و بیگز ذکر کرده کند که در تمام یکصد آیه چنین استدالل می
تنها در شش آیه بکار رفته است، " حمل کردن"یا " متحمل شدن"فعل در آنها به معنای 

اریکسون بر این اساس  .است" ِمتحمل شدن گناه یا تقصیر به نیابت از دیگری"منظور اصلی 
همان . است" برداشتن"، ۴ :۵۳ِتر این فعل در اشعیا  گیرد که معنای محتمل چنین نتیجه می

" متحمل شدن مجازات"ِسازد، معنای اصلی این فعل   نیز خاطرنشان میجان استات که طور
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را در مفهوم " بر خود گرفتن"ِا تنها در صورتی مجازیم فعل م" : گوید میاریکسون . نیست
همچنین باید " : افزاید او می. باشد" گناه"ِتفسیر کنیم که فاعل آن، " متحمل شدن مجازات"

َبرد  تأکیدی بکار نمیبه صورتتوجه داشت که اشعیا این فعل را  ًبنابراین ظاهرا آنچه . َ
ِم است، چیزی است که بنده رنجبر بر خود گرفته، و نه چگونگی بر خود گرفتن براستی مه ِ

   ".آن

، تنها شانزده بار در سراسر عهدعتیق "دردها"اسم دومی که در این آیه بکار رفته، یعنی 
ِگزنیوس. ِبکار رفته است و الاقل در یازده مورد، درد و رنج فکری مورد نظر بوده است ِ١ 

ای که این واژه در  مفهوم اصلی" : گوید اریکسون می. َخواند می" رد روحد"چنین دردی را 
ِ ذهنی ناشی از مشقات این دنیا، از جمله ِپریشانیرنج، غم، یا  ِصدد القای آن است، درد و ِ

   ."ِفشارهای فیزیکی آن است

 از ِحالی ناشی یا شاید پریشان" غم"این واژه، ادل برای ترین مع ًبنابراین ظاهرا محتمل
حمل "ًصرفا ) sabal  :در عبری" (حمل کردن "معنای فعل دوم، یعنی. ِضعف جسمانی باشد

کاربرد آن بویژه در . ه بار در عهدعتیق بکار رفته استُاین واژه ن. است" ِکردن باری سنگین
در بقیه . است" حمل کردن به نیابت از دیگری"ِ بیانگر مفهوم ۱۱ :۵۳ و اشعیا ۷ :۵مراثی 
است و حمل کردن به نیابت از کسی دیگر " حمل کردن بار"ًاین واژه صرفا به معنای موارد، 

قیده  ممکن است، چنانکه برخی ع۴ :۵۳اگرچه فعل بکار رفته در اشعیا . باشد مورد نظر نمی
باشد، هیچ دلیلی نیست که بگوییم " حمل کردن به نیابت از کسی دیگر"دارند، به معنای 

ِدر اینجا نیز مثل قسمت " : کند  که اریکسون خاطرنشان میهمان طور. ًلزوما بدین معناست

ِبر چگونگی حمل آن اول، تأکید بر چیزی است که بنده رنجبر حمل کرده است، و نه ِ".   

بااینحال . توان به چندین شکل تفسیر کرد البته باید اذعان داشت که این آیه را می
های جسمی و روحی صحبت   رنجدر مورد ۴ :۵۳رسد که اشعیا   میبه نظرالواقع چنین  فی
ِکند، هرچند منظور لزوما حمل این رنج می اریکسون در . ها به نیابت از کسی دیگر نیست ً

تفسیری که ." بینیم ً متی نیز دقیقا شبیه چنین مفهومی را مینقل قولما در " : گوید این باره می
ترجمه " ِمعمول است زیرا نه با متندهد بسیار عجیب و نا  ارائه می۴ :۵۳متی از اشعیا 

این دو متن اخیر، هر دو تفسیری روحانی از  ۳.ِ مطابقت دارد و نه با متن تارگوم۲"هفتادتنان
ِمتن عبری این آیه ارائه می تفاوت فاحشی  بر این عقیده است که با توجه به ۴کارسون. دهند ِ

 ۱۷ :۸ باید چنین نتیجه گرفت که متی  و تارگوم دارد، ترجمه هفتادتنانِ با متون۱۷ :۸که متی 
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های مهم بین متن  یکی از تفاوت.  است۴ :۵۳به احتمال زیاد ترجمه خود متی از اشعیا 
و نقل قولی که متی ) کند  مینقل قولکه متی اغلب در انجیل خود از آن (ترجمه هفتادتنان 

َآورد،   از اشعیا می۱۷ :۸در  . کند  را عوض می۴ :۵۳شعیا ِاین است که متی افعال قسمت اول اَ
حمل کردن "توان آن را به صورت   را بکار برده است که میpheroِفعل  ترجمه هفتادتنان

استفاده  lambanoِاما متی بجای این فعل، از فعل . نیز ترجمه کرد"  دیگریبه نیابت از کس
ی دیگر بکار ِکند که در هیچ جا به معنای متحمل شدن گناه یا تقصیر به نیابت از کس می

لغتی است بسیار معمول و  lambanoِفعل . رساند نرفته است و چنین معنایی را نیز نمی
یا " برداشتن"ً صرفا به معنی ۱۷ :۸متداول که هیچ معنای الهیاتی بخصوصی ندارد و در متی 

   .است" دور کردن"

ِفعل دوم، یعنی فعل  ِbastazo از لحاظ معنایی بسیار به فعل ،sabal دیک است و نز
بکار " حمل کردن به نیابت از کسی دیگر"ِدهد، اما هیچگاه به معنی  معنی می" حمل کردن"

شاید منظور در اینجا، حمل کردنی ناشی از دلسوزی است، نظیر آنچه در . نرفته است
برد،  ای که متی آن را بکار می این متن به شیوه" : نویسد  می١رابرتسون. بینیم  می۲ :۶غالطیان 

عیسی براستی احساس همدردی خود با " : افزاید اما می." هیچ ارتباطی با آموزه کفاره ندارد
دلسوزی و ترحم مسیح نسبت به دردمندان چنان شدید و عمیق بود که . دارد ابراز میرا ما 

ها بر  هنگامی که بار فشارها و سختی. کرد شان را احساس می او براستی ضعف و دردهای
شود و ما را در حمل کردن  ِکند، عیسی خود به زیر بارهای ما خم می  میدوش ما سنگینی

گوییم که  در واقع ما در اینجا می" : اریکسون نیز با این نظر موافق است." دهد آن یاری می
ِحالی فکری و   نه به گناه، بلکه به ضعف و بیماری جسمی و پریشان،هم متی و هم اشعیا

های  ِ حمل دلسوزانه مشکالت و سختیدر مورداحتمال زیاد آنان به . وحی اشاره دارندر
اگر این تفسیر براستی درست باشد، در آن صورت عیسی نه با . کنند این زندگی صحبت می

های ما را گرفت و  ضعف’ِپرداختن کفاره گناه و بر صلیب رفتن، بلکه از طریق تجسم 
   "‘.های ما را برداشت مرض

ِ کسی که نقش بنده به عنوان این بود که عیسی را متیقصد گوید که  فرانس می. تی. آر
 که فرانس خاطرنشان همان طوربااینحال . بخشد، معرفی کند یهوه در اشعیا را تحقق می

 و چه اشعیا ۱۷ :۸چه متی (بسیار جالب توجه است که هیچ یک از این دو قسمت " : کند می
ای که به برخی   خواه به لحاظ اشارهبرند و ، خواه از نظر واژگانی که بکار می)۴ :۵۳
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دهنده رنج و زحمت اشاره  ای و فدیه ِهای خدمت مسیح دارند، به عملکرد کفاره جنبه
ِای عیسی، بلکه  های عهدعتیق نه فقط در کار فدیه و کفاره از نظر متی، پیشگویی. کنند نمی

ِدر قالب کل زندگی و خدمت او بر زمین تحقق می    ."یابد ِ

ِ چگونگی تحقق در موردِد به این نکته اشاره کنیم که توضیح فوق  جا داردر خاتمه
ِآید و بر اساس  ِ به مشکلی که به لحاظ ترتیب زمانی وقایع پیش میِیافتن پیشگویی اشعیا،

ِشود که چگونه ممکن است تأثیر کفاره را پیش از آنکه اصال کار   مطرح میسؤالآن این  ً
 کفاره را مد نظر ۱۷ :۸اگر متی در . دهد  شاهد بود، پاسخ میای بر صلیب صورت گیرد کفاره

ها قبل از مرگ عیسی بر صلیب از چنین  شد توضیح داد که چرا او مدت داشت، مشکل می
نه کفاره بلکه ) ۴ :۵۳و نیز در اشعیا  (۱۷ :۸اما اگر بپذیریم که در متی . کند  مینقل قولای  آیه

ِ دیگر مشکلی به لحاظ ترتیب زمانی آن صورتر واقعه تجسم مسیح مورد نظر است، د ِ
یعنی (چنین دیدگاهی با محتوا و معنای هر یک از این دو متن . وقایع وجود نخواهد داشت

گیریم که تأکید  بنابراین چنین نتیجه می.  سازگار استبه خوبینیز ) ۴ :۵۳ و اشعیا ۱۷ :۸متی 
   .ِلکه بر تجسم اوست نه بر کفاره مسیح، ب۴ :۵۳ و اشعیا ۱۷ :۸در متی 

  

   آیا ممکن است عیسی مریض شده باشد؟

ِآید اولین بار که در مورد احتمال مریض شدن عیسی مطلبی نوشتم، بخشی از  یادم می ِ

بااینحال اگر تجسم مسیح را جدی . کرد ای به شدت مخالفت می وجودم انگار با چنین ایده
 خود را با این پرسش نیز مواجه خواهیم بگیریم، کمااینکه کمی پیشتر چنین کردیم، الجرم

اگر عیسی سایر پیامدهای زندگی در دنیایی !" چرا که نه" : یافت و از خود خواهیم پرسید
ِآیا بیمار شدن کار مورد استثنا قائل شویم؟ این شد، چرا باید در  کرده را متحمل سقوط

د و رنج دیگر نتیجه آلودی است؟ مگر نه اینکه بیماری و مرض نیز همچون هر در گناه
کن  هنگام بازگشت دوباره مسیح سرانجام ریشه ِسقوط انسان است و عواقب آن تنها به

ِخواهد شد؟ اگر بگوییم عیسی هیچگاه مریض نشده است، در توضیح این امر که چرا او 
 کرده را تجربه کرد اما بیماری را که بسیار رایج و ِتمام دیگر اثرات زندگی در دنیایی سقوط

باید مراقب باشیم که گناه را با نتایج آن . متداول است خیر، به مشکل برخواهیم خورد
   .اشتباه نگیریم

ِ، تشویش و اضطراب رویارویی با شکنجه، درد و رنج و مرگ را متحمل خدا در مسیح
ریزان خود را با واقعیت  ما براستی باید وقایع باغ جتسیمانی را که در آن عیسی عرق. گردید
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نویسد که  در توصیف حالت عیسی میمرقس . بیند، جدی بگیریم ِلناک صلیب روبرو میهو
ِوقایعی که در ساعات ). ، ترجمه فارسی هزاره نو۳۳ :۱۴" (پریشان و مضطرب شد"او 

بعدی در انتظار عیسی بود چنان هولناک بود که او به شدت خود را با این وسوسه مواجه 
   .ِت به انجام آن خوانده شده است، شانه خالی کنددانس دید که از کاری که می می

او . خواست متحمل رنج صلیب شود و نه خود چنین پیشنهادی داده بود عیسی نه می
پسر بسوی صلیب . صلیب ابتکار پدر بود، نه پسر. ًصرفا از سوی پدر فرستاده شده بود

ریزان، با   فریادزنان و اشکاما در باغ جتسیمانی،. ًرود صرفا تا از پدر اطاعت کرده باشد می
کنم مرا  خواهش میپدر، " :او سه بار دعا کرد. کند تشویش و اضطراب به درگاه پدر دعا می

." خواهی انجام دهم، انجام خواهم داد آنچه می" : ، اما هر بار افزود" وامداراین کاربه انجام 
طاعت را آموخت، به همین گوید که عیسی با رنج دیدن، ا نویسنده رساله عبرانیان وقتی می
ًرود صرفا از  عیسی به پای صلیب می. )۸ و ۷ :۵عبرانیان  (واقعه باغ جتسیمانی اشاره دارد

   .آن رو که اراده پدر چنین است

ِگوید که موضوع اصلی پیغام او، مسیح و آن  می۲ :۲ و ۲۳ :۱پولس در اول قرنتیان  هم  ِ
ه بسوی واقعه صلیب که نقطه اوج است، پروایان بیتمام اناجیل . ِمسیح مصلوب است

با دیدن . کند صلیب در تجسم عیسی نقشی محوری و اساسی ایفا می. کنند حرکت می
ِدر قالب مسیح . بینیم ِچگونگی ماهیت خدا را میعیسی بر روی صلیب، تصویری کامل از 

ِنیین . استبینیم که نقاب از چهره برگرفته و خود را نمایان ساخته  مصلوب، خدایی را می
 از تا به حالِعیسای مصلوب، تنها تصویر درستی است که جهان " : گوید در این رابطه می

   ."خدا دیده است

-  "خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟" : زند روی صلیب فریاد می عیسی بر
ِفریادی که بیانگر احساس عمیق طردشدگی از سوی خداست؛ احساسی که مزمورنویس   ِ

کردن به درگاه خدا نشان  و بااینحال عیسی با دعا .  آن را تجربه کرده بود۲۲ر مزمور نیز د
داند که  اما این را نیز می. دهد که خدا براستی یا برای همیشه او را ترک نکرده است می

 نجاتش دهد یا دردش را تسکین هلکهشود تا از م پدرش به نیابت از او وارد عمل نمی
وسوسه دست به گریبان است که از راهی که خدا از قبل برای او مقدر عیسی با این . بخشد

ِاو که از سوی جمعیت . اش را عملی سازد، طفره رود داشت تا بدین طریق نقشه

میرد  اند، یکه و تنها و مطرود می مزاج طرد شده و شاگردانش نیز رهایش کرده دمدمی
وانی صلیب عیسی را حمل کرد، از سر ِآنگاه که شمعون قیر. اش آید آنکه کسی به یاری بی
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سربازان نیز .  واداشتنداین کارترحم و دلسوزی چنین نکرد بلکه سربازان او را به انجام 
توانند  ای بر تن دارد که می دیدند جامه ند، جز آنکه میددا ِهیچ اهمیتی به قربانی خود نمی

رفته تا کاهنان، او را مسخره همگان، از مردم عامی و بیسواد گ. آن را بین خود قسمت کنند
   ).۳۲ - ۲۹ :۱۵مرقس  (کردند می

خدای من، خدای من، چرا مرا ترک "شود عیسی فریاد سر دهد  اما آنچه باعث می
ِگناه خدا در راه ما ملعون می ِپسر بی. مداخله پدرش است ِ، هولناک بودن عدم"کردی؟ شود،  ِ

 که در همان طوردرست  -  شدگی است ت نمایانگر این لعنبه خوبیو نزول تاریکی غلیظ 
  تاریکی تمامی سرزمین مصر را فراگرفتبه صورتجریان اولین واقعه پسح، لعنت خدا 

   .)۳۳ :۱۵؛ مرقس ۲۲ و ۲۱ :۱۰خروج (

گویند که خدا برای درد و رنج انسان پاسخی ندارد زیرا  بنابراین وقتی افراد شکاک می
ِست، مسیحیان بیدرنگ به حماقت چنین ادعایی پی خود هرگز درد و رنج را تجربه نکرده ا

ترین  ِدر واقعه تجسم مسیح، خدا درد و عذاب جسمانی و احساسی را به کامل. برند می
 خاطر بهشد، با ما رنج دید،  خدا خود در میان ما زندگی کرد، با ما همدرد. وجه تجربه کرد

حق  ر سرود زیبای خود چه بهچارلز وسلی د.  ما مردخاطر بهما رنج دید، و در نهایت 
   "میری؟ چگونه است که تو خدای من، در راه من می! انگیز ِمحبت حیرت"سروده است که 

نوشته گراهام گرین، که در آن " ِکیف سوخته"ِکند از رمان  اولریش داستانی را نقل می
ای  دهای که توسط ع خانه ین مردم بدبخت و مفلوک جذامبشخصیتی به اسم دکتر کالین در 

اما خود دکتر کالین، فردی . شود، مشغول خدمت است کشیش و راهبه کاتولیک اداره می
ِپدر "بینیم که در کنار  در پایان رمان، کالین را می. ملحد است و به خدا اعتقادی ندارد

کند که   بیمارانی را نظاره میِجانکاهِایستاده است و رنج و عذاب " مرتبه ِروحانی عالی
کند  کالین به پدر روحانی رو می. دهند  خود را یکی پس از دیگری از دست میاعضای بدن

. آید ِگوید که البد خدا با دیدن این همه درد و رنج در دنیا، سراسر وجودش به درد می و می
 وقتی بچه بودی خوب به تو الهیات یاد معلوم است" : گوید در روحانی در جواب میپ

و کالین پاسخ ." شود کند و مأیوس و نومید نمی س نمیخدا هرگز دردی احسا. ندادند
   ."شاید به همین خاطر است که من به چنین خدایی اعتقاد ندارم" : دهد می

در دنیایی که درد و رنج در آن واقعی است، "کند که   را مطرح میسؤالستات این ا
 نمونه،  عنوانبهستات ا" توان خدایی را پرستید که از درد و رنج مصون است؟ چگونه می
، ییشورهای مختلف آسیابه هنگام بازدید از معابد بوداییان در ککند که چگونه  تعریف می
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زده دست به سینه نشسته است و در  با پاهای چمباته ایستاده است کهدر برابر مجسمه بودا 
و نگرد  ها می حالی که چشمان خود را بسته و لبخند ملیحی بر لب دارد، انگار به دوردست

نویسد که هر بار در  ستات میا. ها فاصله دارد ِبا درد و رنج و فالکت پیرامون خود فرسنگ
در تخیالت خود، " : اختیار راه خروج را در پیش گرفته است چنین وضعیتی قرار گرفته، بی

ام که  ِاحساس، به پیکر خونین و رنجور عیسی بر صلیب اندیشیده ِبه عوض آن مجسمه بی
، پشتش تازیانه خورده اند هایی طویل دست و پاهایش را سفته در حالی که میخیکه و تنها، 

اش از خارها خونین است، دهانش خشک است و به شدت تشنه است، در  و پیشانی
. ای که نتیجه طرد شدن از سوی خداست بر فراز صلیب در حال جان دادن است تاریکی

شدن عیسی  ستات، تجسم و مصلوبا از نظر!" خورد  من میِاین است خدایی که به درد
توجه است و  ها که به درد و رنج آدمیان بی مسیح بر هر نوع اندیشه خدایی در آن دوردست

ِخدا مصونیت خود در برابر درد "در وجود مسیح، . کشد از آالم دنیا مصون، خط بطالن می

او در راه ما . ِبه دنیای گوشت و خون و اشک و مرگ ما وارد شد و رنج را کنار گذاشت و
   ."رنج دید

   :ی زیبا از ویلیام تمپل، اسقف اعظم، به پایان آوریمنقل قولبجاست که این قسمت را با 

خداست که دنیا و هرچه در آن است را آفریده، پس " : گوید آنگاه که عقل می
آری، " : دهیم ، پاسخ می"ِاوست که باید رنج کشد. ِخود او نیز مسئول است

آنگاه که عقل فریاد !" بر صلیب بنگر. کشد راستی رنج میاو ب! البته
اگر خدا براستی خدای مهربان و پرمحبتی است که شما " : آورد برمی

آورد و قلبش به درد  ِگویید، فالکت و درماندگی فرزندانش را تاب نمی می
بر . آید قلب او براستی نیز به درد می! آری، البته" : دهیم پاسخ می." آید می

خدا الیتناهی " : ِکشد که زده فریاد برمی و آنگاه که عقل حیرت!" ب بنگرصلی
توانیم او را بشناسیم، زیرا او  کفر است که بگوییم می. و خطاناپذیر است

به توان او را  آری، براستی نیز نمی" : گوییم ، پاسخ می"ناپذیر است شناخت
و را شناخت که توان ا اما همین قدر می.  کامل و از هر جهت شناختطور

   !"بر صلیب بنگر. کافی باشد دوستش بداریم
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 ۱۴۳ مکاشفه خدا در مسیح

ِرنج دیدن خدا در قالب ارتباط با بشر ِ  

ِیابیم که رنج دیدن خدا تنها به تجربه تجسم مسیح محدود   درمیمقدس کتابِبا بررسی 

 ارتباط واسطه بهدهد که چطور خدا  هایی که نشان می عهدعتیق پر است از نمونه. شود نمی
 خواست خدا مبنی بر درگیر بودن در امور جهانی که خلق کرده، و .دبین میخود با بشر رنج 

شود که او داوطلبانه پذیرای درد و عذابی باشد که  اشتیاقش به داشتن رابطه با بشر باعث می
ِالجرم در پی چنین ارتباطی و در نتیجه تضاد منافع طرفین پدید می    .آید ِ

  : گویند در این باره می ۲ و شراژ١ِگرشتنبرگر

ها، در آسمان  جایگاهی در آن دوردستیا " جهان آخرت"خدا خودش را در 
 چنین مفاهیمی مقدس کتابالبته در . سازد  یا در اماکن مقدس، پنهان نمیو

؛ ۲۷ :۸اول پادشاهان . رج(وجود دارد " ها در آن دوردست" خدایی در مورد
، باز به سراغ "سکونت داشته باشد "، اما او در هر جا هم که)۴ :۲مزمور 

پیدایش  (اند ًآید که بعضا یاغی، غیور یا رنجدیده ِمردان برگزیده خود می
خواست او . )۵ :۱۲؛ مزمور ۲۴ :۵؛ دوم سموئیل ۸ :۲۵؛ خروج ۲۱ :۱۸؛ ۵ :۱۱

 این است که هم در ایام تلخ و هم در زمان شادی در کنار آدمیان باشد
ترین  حتی پیچیده. )۳۶ و ۳۵ :۱۰؛ اعداد ۱۵ و ۱۴ :۳۳؛ ۸ و ۷ :۳خروج (

 موجودی به عنواندادند یهوه را  ِدانان عهدعتیق نیز که بیشتر ترجیح می الهی
الوصف  مع توان به آسانی به او نزدیک شد معرفی کنند، نیافتنی که نمی دست

تثنیه  ( کسی که در قالب کلماتبه عنوان تاریخ بشر چارچوباو را در 
، ستونی از آتش و )۲۳ -  ۲۰ :۲۳خروج  ( یک فرشتهبه صورت، )۱۴ -  ۱۱ :۳۰
، یا در )۱ :۳۸ایوب  (، در توفان)۲۱ :۱۳؛ خروج ۲۴ و ۲۳ :۹الویان  (ابر

ِپیام اصلی . کردند  حضور دارد، ترسیم می)۸ و ۷ :۶۸مزمور  (لرزه زمین
د ِعظمت و متعالی بودن او را بای. ِعهدعتیق، نزدیک بودن خدا به بشر است

ِنتیجه آنکه خدا حتی در رنج و آالم آدمیان . ِدر نزدیکی او به انسان شاهد بود
ِدرد او برای دنیا هیچگاه شیون و زاری دلسوزانه ناظری که . شود سهیم می

ًخود ارتباطی با آن درد ندارد نیست، بلکه درد واقعی کسی است که مستقیما  ِ
 است که خود قسمتی از بار ِرنج و محنت رفیقی -  متأثر از چنین دردی است

   .شود را متحمل می

 
1Gerstenberger; 2 Schrage 

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی
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خوانیم که وقتی خدا شرارت آدمیان را دید، از آفریدن انسان پشیمان  می ۶ :۶پیدایش در 
خوانیم که چطور قوم خدا  نیز می ۴۱ و ۴۰ :۷۸ مزمور در". در دل خود محزون گشت"شد و 

، خدا پس از ۸ :۱۱در هوشع ! وردندبارها و بارها او را محزون ساختند و دل او را به درد آ
َآورد اعالم داوری بر اسرائیل و افرایم، فریاد برمی ای افرایم چگونه ترا ترک کنم و ای " : َ

َاسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم؟ چگونه تو را مثل ادمه نمایم و تو را مثل صبوئیم سازم؟  َ ِ
خدا از اینکه باید ". تعل شده استهای من با هم مش ّدل من در اندرونم منقلب شده و رقت

شان  اند، اما باز خدا دوست اگرچه قوم مستحق داوری. آید نمی به وجد کندداوری انسان را 
شان خشمگین است، در عین حال به شدت دوست  او همان کسانی را که از دست. دارد
ست مبنی بر دوست کننده اراده او ِدرد خدا منعکس" : گوید  در این رابطه می١کیتاموری. دارد

ِداشتن آنچه او را بر سر خشم آورده است دارد که بر قوم  ، خدا اعالم می۲۳ :۲ هوشع در." ِ
خاطر شده  وفایی او محزون و رنجیده ِمحبوب خود رحم خواهد کرد، هرچند که از بی

ه نعر"و " َفریاد برآورد"گردد که خدا   رابطه خدا با قومش باعث می. )۵ و ۴ :۲هوشع ( است
َبزند    ).۲ :۱؛ عاموس ۱۴ و ۱۳ :۴۲اشعیا (" َ

شود  می" محزون"القدس با دیدن گناهان قوم خدا  گوید که روح  به ما میمقدس کتاب
ِعیسی مسیح نیز با مشاهده کوردلی و لجاجت اورشلیم، . )۳۰ :۴؛ افسسیان ۱۰ :۶۳اشعیا (

   .)۳۹ -  ۳۷ :۲۳ ؛ متی۴۴ -  ۴۱ :۱۹؛ ۳۵ و ۳۴ :۱۳لوقا  ( این شهر گریستخاطر به

   :نویسد فرتیم با توجه به این آیات و آیاتی مشابه می

 اگر قومش او را طرد کنند یا او کهشود  مکشوف نمی کسی به عنوانخدا 
دهد و از این بابت متأثر  شان کند، با خونسردی به حیات خود ادامه می ترک
 شدن شود که قلبش از گسسته  کسی مکشوف میبه عنوانبلکه او . نشود

ارتباط متقابل بین . شود آید و محزون می ًای عمیقا به درد می چنین رابطه
ًخدا و مردم، ارتباطی صرفا عقالنی نیست که گویی دو طرف در دادگاه با 

ِبلکه خدا و انسان در سطح احساسی نیز با هم ارتباط . یکدیگر مجادله کنند
گذارد، بلکه   در میان نمیِخدا تنها افکار خود را با آدمیان. کنند ایجاد می

های خدا آگاهند،  قوم خدا نه تنها از افکار و اندیشه. ِاحساسات خود را نیز
 ِبدین ترتیب تصویری کامل از خدا در. دانند ِبلکه احساسات او را نیز می
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 ۱۴۵ مکاشفه خدا در مسیح

ِخدا در تمامی سطوح با کلیت وجود انسان ارتباط . شود برابرمان ظاهر می ّ
  .کند ایجاد می

  

ِدوست داشتن کسی و دانیم که   انسان در روابط خود با یکدیگر میانبه عنوما 
داستان رابطه انسان با خدا نیز به همین . ِجواب ماندن این عشق چه دردناک است بی

کشد و قلبش به درد  کند، رنج می بیند انسان او را رد می خدا از اینکه می :صورت است
   .آید می

 

ِرنج دیدن خدا در قالب همدردی    با بشرِ

. بیند ِبینیم که خدا در قالب همدردی با قومش نیز رنج می  میمقدس کتابهمچنین در 
هنگامی که اسرائیل در مصر بندگی . ِهای شخصی ما سهیم است خدای زنده در محنت

اشعیا ، بلکه )۲۴ :۲خروج (شان را نشنید  کرد، خدا تنها وضع اسفناک آنان را ندید و ناله می
   ".های ایشان به تنگ آورده شد او در همه تنگی" : دگوی  می۹ :۶۳

ِوقتی خداوند عیسی در راه دمشق بر شائول ترسوسی ظاهر شد، از این مرد که آنهمه بر 

اعمال " (کنی؟ ای شائول، شائول، برای چه بر من جفا می" : قوم او جفا رسانده بود پرسید
ِتگی خود را با کلیسای خود اعالم عیسی از این طریق، همبس). ، تأکید از نویسنده۴ :۹

   .)۲۳ :۵افسسیان  (ِدارد چراکه این کلیسا، بدن خود اوست می

نیز همین " همدردی"ِمعنی واقعی . بیند بینند، او نیز رنج می آنگاه که قوم او رنج می
ِهمدردی صرفا این نیست که به حال کسی . است سهیم "بلکه همدردی یعنی . دل بسوزانیمً

ِای بین اشخاص یا اشیاء که بر اساس آن، هرچه بر یکی  رابطه. ِساسات دیگریشدن در اح
   ."نهد گذارد، بر دیگری نیز تأثیری عمیق بر جای می تأثیر می

عبرانیان (ِ و مشقات ما با ما همدرد است ها ترین معنای کلمه، در محنت قعیخدا به وا
انگیز است  بسیار شگفت" : دارد یصورت بیان م  این موضوع را به اینجان استات. )۱۵ :۴

انگیزتر این که او نیز در رنجهای ما  توانیم در رنجهای مسیح شریک باشیم، اما شگفت که می
   ".است، یعنی خدا با ما‘ عمانوئیل’نام او براستی . شریک است

ِهای شناخت خدای رنجبر، پی بردن به این واقعیت است که در زندگی  شگفتییکی از 

خدا با یک اسم " خدایا کجایی؟" : دهند که وقتی دردمندان فریاد سر می. ها نیستیمهیچگاه تن
 که در سراسر این مبحث خواهیم دید، موضوعی که همان طور." عمانوئیل" : دهد پاسخ می

 همواره خدا :  مشهود استمقدس کتابنخستین بار در کتاب ایوب مطرح شد، در سراسر 
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  فصل دوم ۱۴۶

کسانی که اغلب در رنج و . دهد ای از خود ارائه می  مکاشفهدر پاسخ به مسئله درد و رنج،
ِداند که نیاز حقیقی فرد  اما خدا می. طلبند یپاسخی پرمعنا م" چرا"ِاند، برای پرسش  زحمت

ِدردمند، دانستن پاسخ به پرسش     .است" چه کسی"ِ

ًخداوند در خصوص معضل درد و رنج در زندگی فرزند خدا، صرفا خدایی نیست که  ِ
سوزاند،  مان دل نمی ًاو صرفا برای .بلکه او عمانوئیل یعنی خدا با ما است. باشد" ِمراقب ما"

خداوند خود پیش " : گوید  می۸ :۳۱تثنیه  که همان طور. شود ًبلکه خود شخصا وارد عمل می
پس . او با تو خواهد بود و تو را وانخواهد گذاشت و ترک نخواهد نمود. رود روی تو می

   ." هراسان مباشترسان و

  

  سازد جوهره خود را منتقل می خدایی که به عنوانخدا 

نظیر آنچه  -  ِهای مسیحیت راستین این است که بگوییم خدا یکی است از ویژگییکی 
ای اسرائیل بشنو، یهوه، خدای ما، یهوه واحد " : آمده است ۴ :۶تثنیه در این بیانیه اعترافی در 

گانه نیز معتقد است، یعنی به پدر، پسر و  ه خدای سهِاما مسیحیت راستین ب." است
ها را شاگرد  پس رفته، همه امت" : خوانیم می ۱۹ :۲۸ متی  مثال دربه عنوان. القدس روح

ِگریگوری نازیانزن". القدس تعمید دهید سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح  که یکی ١ِ
:  بیان داشته است صورتاینبه وار   خالصهِدانان قرن چهارم است این حقیقت را از الهی

   ".خدا یکی است در قالب سه شخص، و این سه یک هستند" 

ِ در بحث خود پیرامون حیات درونی خدا، به اهمیت مناقشات آموزه۲گیل آرتور مک ِِ ِ ای  ِ
. کند ِکه در قرن چهارم بر سر مسئله تثلیث بین آتاناسیوس و آریوس در گرفت اشاره می

مناقشه نه ابهامی ریاضی در این صلی این ریشه ا باور عموم،گوید که برخالف  میگیل  مک
تواند یک چیز باشد، بلکه بر سر این موضوع بود که چطور  مورد که چطور سه چیز می

. ماند شود ولی کماکان وجودی الهی باقی می توان گفت وجودی الهی تولید یا صادر می می
ِ اگر بگوییم پدر پسر را تولید کرده است و ذات خود را به کرد که آریوس چنین استدالل می

 کند، ِدیگری داده است، و اگر بپذیریم که کسی دیگر توانسته است حقیقت پدر را دریافت
ِ چنین حقیقتی بالفاصله پس از دریافت شدن، دیگر حقیقت خدا نخواهد آن صورتدر 

ه باشد، ممکن نیست که خدای حقیقی  از این رو عیسی، اگر از خدا مولود یا مشتق شد.بود
ناپذیر است، به هیچ کس متکی نیست، از هیچ کس و هیچ چیز مشتق   خدا انفکاک.باشد
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از نظر . نشده است، و نیازی ندارد که خود را تغییر دهد، منتقل سازد و یا تولید نماید
ِآریوس، گفتن اینکه پسر موجودی الهی است، ناقض الوهیت خداست ِ عتقد بود آریوس م. ِ

 نخستین مخلوق خدا خلق شد، و تمام دیگر به عنوانآغازی داشت،  که عیسی نقطه
ِخدا به منظور حفظ خودبسندگی و مطلق بودن ذات . ندمخلوقات از طریق او آفریده شد ِ ِ

ِخویش، هیچ دخالت مستقیمی در آفرینش مخلوقات خود نداشت، بلکه حکمروایی او بر 
   .ِ عامل او یعنی عیسی استًجهان خلقت کامال از طریق

   :نویسد  آریوس میدر موردگیل  مک

 متعالی در موردای  توان نظریه الهیاتی در کل تاریخ مسیحیت، مشکل می
ِبودن خدا یافت که به اندازه نظریه آریوس و پیروانش پیچیده، کامل و 

ّهم و غم آریوس و پیروانش این بود که .  باشدمقدس کتابمستند به آیات  ّ
آنان . ِبرتر قرار دادن خدا در قیاس با مخلوقاتش، او را حرمت نهند اب

ِخواستند حقیقت الهی را از تمام ضعف می مشخصه  هایی که وجه ها و نقص ِ
ِ حاکم و ارباب کامال مطلق به عنوانمخلوقات خداست بزدایند و خدا را  ً ِ

ذاشته تمامی مخلوقاتش معرفی کنند، تا بدین ترتیب بر جالل خدا صحه گ
   .باشند

  

مطلق، بلندمرتبه و متعالی، ین خدای ا در مقابل چنین استدالل کرد که اما آتاناسیوس
ِپرستیدن چنین خدایی به منزله پرستش خدایی .  نیستمقدس کتاب خدای ، نیافتنی دست

 کامل مکشوف کرده است به طوربرای آنکه خدا را آنگونه که خود . دروغین است
ای ایستا یا  و منظور از تثلیث نه یگانگی.  را در قالب تثلیث بررسی کنیمبشناسیم، باید خدا

ِای است که سه شخص آن در عین مجزا و متمایز  گانگی ای غیروابسته، بلکه سه گانگی سه
   .برند بودن، با یکدیگر در ارتباطی متقابل و وحدتمند بسر می

 کامل از پدر مشتق یا طور بهل آتاناسیوس در رد آراء آریوس اعالم داشت که پسر از از
 از نظر آتاناسیوس، رابطه بین پدر و .ًتولید شد، و بااینحال کامال با خدا یکسان و برابر بود

درست " : یک چشمه و نهری است که از آن چشمه جاری استپسر بیشتر شبیه رابطه بین 
یست، هرچند گیرد جدای از آن ن ای که از یک چشمه سرچشمه می  که رودخانههمان طور

اند، به همین ترتیب نیز نه پدر پسر  که رودخانه و چشمه دارای دو شکل و دو اسم جداگانه
-   و هم تمایزوجود داردم وحدت و یگانگی بین اعضای تثلیث ه." است و نه پسر، پدر

   .گردد بیان می" ِوحدت جوهری"ِحقیقتی که در قالب اصطالح  
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 آید، به نظراین صورت قدری عجیب و غیرمنتظره اگرچه ممکن است بیان این نکته به 
توان گفت که هر یک از سه شخص تثلیث به دیگری نیاز دارد، بدون آنکه  اما به تعبیری می

ِچنین نیازی بر الوهیت واقعی آنها خدشه القدس آزادانه با  پدر، پسر و روح. ای وارد سازد ِ
 در این باره ١ِرودریک لوپ. ستانند از هم میدهند و  به هم می -  اند ِیکدیگر در ارتباط متقابل

به شناسد و به نوبه خود   کامل میبه طورهر یک از این سه شخص، دیگری را " : گوید می
ِپدر نیز حیات الهی را . شود پسر از پدر مولود می."  کامل توسط آنها شناخته شده استطور

. شود ِدو شخص دیگر تثلیث سهیم میسازد، بلکه آن را تا به ابد با  تنها به خود محدود نمی
یوحنا ( دهد پسر تمام جالل را به پدر می. شود ِالقدس از طریق پسر از پدر صادر می روح

القدس نه از خود،  روح. )۱۴ :۱۶یوحنا (دهد  القدس تمام جالل را به پسر می روح. )۱۳ :۱۴
ِبلکه بر اساس اقتدار پسر سخن می نیز آنچه را که از پدر ، و پسر )۱۳ :۱۶یوحنا  (گوید ِ

دهد، پسر نیز همان را  هر کاری را که پدر انجام می. )۲۸ :۸یوحنا  (گوید شنیده است می
 که پدر در خود حیات دارد، این حیات را به پسر همان طور. )۱۹ :۵یوحنا ( دهد انجام می

پسر نزد القدس بیاید، الزم است که نخست  برای آنکه روح. )۲۶ :۵یوحنا ( نیز داده است
، و پدر پسر را فرستاد زیرا جهان را دوست )۷ :۱۶یوحنا  (القدس را بفرستد برود و روح پدر

ِمبتنی بر دادن متقابل حکمفرماست ای  بین اعضای تثلیث رابطه. )۱۶ :۳یوحنا  (داشت ِ

دارد و پسر نیز هیچ چیز را از پدر دریغ   پدر هیچ چیز را از پسر دریغ نمی. خودهای هجوهر
   .دارد ینم

اش این بود که پسر را در راه خلقت بدهد، و پسر نیز از ازل مطیع پدر  پدر از ازل نقشه
نقطه اوج این توکل و اطاعت . کرد و از او ازاطاعت میداشت در هر چیز به او اعتماد بود و 

د هنگامی که پسر پس از مرگ و قیام به آسمان به نز. را بر فراز صلیب بر تپه جلجتا شاهدیم
القدس  روح. القدس را فرستاد تا ایمانداران را با یکدیگر متحد سازد پدر صعود کرد، روح

ِبخشد تا ابتکار عمل خدا در فرستادن بره قربانی را با  همچنین به ایمانداران قوت می
 و پسران و القدس حیات را بیابند  روحواسطه بهدیگران نیز در میان بگذارند، تا آنان نیز 

ِپدر برادر ارشدشان عیسی مسیح گردندِدختران  ِ.   

اینگونه رابطه مبتنی بر دادن و گرفتن، وابسته بودن به یکدیگر، و خود را در اختیار 
ً کامال با تصوری که آریوس از خدا مقدس کتابشود که خدای  یکدیگر نهادن، باعث می

   .ته باشدداند، فرق داش دارد و او را موجودی مطلق و یکسره یکتا و متعالی می
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کند نیز  ایجاد میارتباط با مخلوقات خود  هچگوندر این زمینه که او گانه خدا  ِماهیت سه
ِاعمال خدا ریشه در شخصیت او دارد، و بنابراین با . های بسیار مهمی است ای داللتدار َ

کند، نباید متعجب شویم از اینکه  دهد و دریافت می ِشناختن خدایی که جوهره خود را می
. خودش استِوجود آمیز  بینیم پاسخ او به مسئله درد و رنج و نیاز انسان، اعطای محبت می

ِ زور و اجبار، بلکه از طریق محبت و دادن وجود خود عملی ههای خود را نه ب خدا نقشه

ِصلیب، تجلی طبیعی شخصیت خدای سه. سازد می ِ  راه حلخدا ممکن نبود . گانه است ِ
   .باشدهمخوانی داشته ته باشد که همچنان با ذات او دیگری برای نیاز بشر داش

ًکه حدودا بین " ِرساله به دیوگنتوس"ای با عنوان  یک نویسنده مسیحی گمنام در نوشته
پردازد که خدا چگونه   میسؤال میالد نگاشته شده است، به طرح این ۲۰۰ تا ۱۲۵سالهای 

   :شود ین عنوان میِپاسخ این پرسش در این رساله چن. پسر خود را فرستاد

تا مانند فردی مستبد حکمروایی کند؟ تا مردم را بترساند و آنان را به حیرت 
بلکه او را با مهربانی و . خدا پسرش را به این دالئل نفرستاد. َوادارد؟ خیر

البته او در مقام پادشاهی که پسر محبوب خود را . فروتنی به میان ما فرستاد
اما او را به میان آدمیان .  خدا به میان ما فرستادبه عنوانفرستد، او را  می

ِفرستاد نه تا بر آنان اعمال زور کند، بلکه تا نجات شان دهد و با مالیمت  ِ
  .زیرا که زور و اجبار جزو صفات خدا نیست. متقاعدشان سازد

  

   :نویسد گیل در این رابطه می مک

ِدانان  ِ اصل الهیترین این اساسی - "زور و اجبار جزو صفات خدا نیست" 

بتواند امور او الوهیت خدا عبارت از این نیست که . معتقد به تثلیث است
َبرد،  پیرامون خود را به زور به پیش  در آسمان اراده یشاز مکان امن خوَ

ها بر آدمیان تحمیل کند، و در جالل و جبروت  خود را از آن دوردست
بلکه او بجای آنکه .  نظاره کندِاجرا شدن فرامینش را توسط آدمیانبنشیند و 

او چیزی را . فرستد بر فراز جهان بماند، جالل خودش را به داخل جهان می
ِخواهان . کند نماید و ترغیب می کند، بلکه مهربانانه دعوت می تحمیل نمی

ِبندگی آدمیان نیست تا بر منزلت خودش بیفزاید، بلکه جان خود را در راه  ِ
خدا با جهان . تا آنان بلند کرده شوند و منزلت یابندنهد  خدمت به آدمیان می

ِکند زیرا حیات درونی او، حیاتی است که جوهره خود را  اینگونه عمل می ِ

   .سازد منتقل می
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نهد، آیا جای شگفتی   مکاشفه خدا قدم به این جهان میبه عنوانبنابراین وقتی عیسی 
ِین چیزی کامال با ماهیت درونی خدا آید؟ چن  قربانی به این دنیا میبه عنواناست که  ِ ً

. به هدفی، ولو بغایت متعالی، برسددهد تا از این طریق  عیسی خود را نمی. همخوانی دارد
ِ اعمال فداکارانه، .اوِحقیقی ِ هویت ازای است  ً دقیقا مکاشفه عیسیِبلکه این کار َ

این اعمال نشان . اوستِالهی ذات ِآمیز و بخشنده او جملگی تجلیات  خدمتگزارانه، محبت
دهد که قوم خدا  و نیز نشان می. دهد که او حضور خداست در میان ما، یعنی عمانوئیل می

   ).۸ -  ۳ :۲نگاه کنید به فیلیپیان (باید چگونه زیست کند 

این مکاشفه که زور و اجبار جزو صفات خدا نیست، از این جهت که خادمین خدا باید 
خادمین . های بسیار مهمی است  اجرا کنند نیز دارای داللتهای او را به چه صورت نقشه

فداکاری عمل کنند و وجود ِخدا نیز باید بر اساس همین اصل ترغیب، محبت، و ایثار و 
آنان نباید بکوشند پیام خود را به زور بر دیگران . خود را یکسره در اختیار دیگران نهند

ِ، کشیش گری ادمون۲۰۰۳در سال . تحمیل کنند ِدز دبیر کل اتحادیه جهانی مسیحیان َ ِ ِ
ِ، در خصوص تفاوت بین بشارت و تبلیغ تعریف بسیار دقیقی ارائه داد که با درک ١انجیلی

   :ًفوق کامال سازگار است

تفاهم  از آنجا که در دنیای امروز در خصوص دو واژه تبلیغ و تبشیر سوء
د، اتحادیه نگیر میها اغلب مورد سوءاستفاده قرار  وجود دارد و این واژه

ِجهانی مسیحیان انجیلی مایل است تعریفی رسمی در مورد هر یک ارائه  ِ
ِاتحادیه جهانی مسیحیان انجیلی تبلیغ را به شدت مردود می. دهد داند، اما  ِ

ِآزادی کامل مذهب را بر اساس آنچه در بیانیه حقوق بشر سازمان ملل آمده  ِ
چنین . کند از آن حمایت میشمرد و  محترم می) ۱۹ و ۱۸بند (است 
دهد که معتقدات خود را با  ِای به پیروان تمام ادیان این حق را می آزادی

این اجازه را به هر کس بدهند که در صورت تمایل، دیگران در میان نهند و 
   .چنین اعتقاداتی را بپذیرد

ِاتحادیه جهانی مسیحیان انجیلیاز نظر   ، تبلیغ و تبشیر از لحاظ معناییِ
 تمایز راهبهترین "ستات، . دبلیو. به گفته دکتر جان آر. مترادف هم نیستند

 ‘ارزش ِشهادت دادن بی’این است که تبلیغ را اصطالح  بین این دو گذاشتن
 ۱۹۷۰ِشورای جهانی کلیساها و کلیسای کاتولیک روم در سال . بدانیم
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ِبررسی مستند بسیار مفیدی را منتشر کردند تحت عنوان  ِ ". دت و تبلیغشها"ِ
تبلیغ هنگامی است که  : ِدر این بررسی، به سه ویژگی تبلیغ اشاره شده است

ِیعنی بجای جالل دادن خدا، به فکر (ارزش است  مان بی های  انگیزه- ۱ ِ

یعنی وقتی (ارزش است  مان بی شگردهای - ۲). ِجالل دادن خودمان هستیم
یا روانی متوسل  اخالقیفشار جسمی، ’به منظور ترغیب دیگران، به هر نوع 

تصویر نادرستی از ًیعنی عمدا (ارزش است  مان بی  وقتی پیام- ۳). شویم می
برعکس، ). کنیم را تحریف میدهیم و عقایدشان  ارائه میاعتقادات دیگران 

ِاعالم روشن و صادقانه پیام انجیل، که شنونده "بشارت دادن عبارت است از 
خواهیم نسبت به  ما می. گذارد ًمال آزاد میگیری راجع به آن کا را در تصمیم

ای را که مستلزم  هر نوع شیوه مذاهب دیگر بامالحظه و حساس باشیم، و
   ).به تقل از بیانیه مانیل." (شمریم  مردود میستِاعمال زور بر آنها ا

  

 شخصیت خدا، به نحوه در موردای  چنین مکاشفههای مهم  از داللتدیگر  یکی
موضوعی که بویژه در  - شود  با مسئله بدعت و ارتداد مربوط میِبرخورد مسیحیان

های موسوم به   در سلسله سخنرانی١ِریچارد بل. ساز است کشورهای خودکامه مشکل
علل از  یکی در مورد در دانشگاه ادینبرگ ایراد کرد، ۱۹۲۵که در سال  ۲"ِدروس گانینگ"

ِاحتمالی سقوط سریع مسیحیت در برابر قوای اسالم  در قرن هفتم، به نکته بسیار ظریف و ِ
این است که رهبران کلیسا که از قرن چهار تا  گوید دلیل اصلی میاو . جالبی اشاره کرد

ششم میالد درگیر مناقشاتی خونین بر سر ماهیت مسیح و مبحث تثلیث بودند، رفته رفته 
  : حقایق بسیار مهمی را نادیده گرفتند

 مغرور از اینکه حقیقت را در اختیار دارند، ِمسیحیان آن روزگار، سرمست و
ًظاهرا ایمان خود را نسبت به این واقعیت که حق در نهایت بر باطل پیروز 
ِخواهد شد از دست داده بودند و در تب و تاب غیرتی که برای حفظ 

 از یاد یمسیحیت راستین داشتند، وظیفه محبت نسبت به ابناء بشر را بکل
   .ِه محبت کردن به برادران مسیحی خودبرده بودند، چه رسد ب

  

ِدر پی صدور فرمان میالن در سال رهبران کلیسا که  ِ و قانونی شدن مسیحیت رفته ۳۱۳ِ

ِرفته به قدرت سیاسی دست یافته بودند، برای واداشتن مردم به اعالم وفاداری نسبت به 
ِتصمیمات صادره از سوی مجامع مختلف کلیسایی،  ِ ِ به مقامات ی روزافزونبه طرزِ
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ًو در این رهگذر، ظاهرا از یاد بردند که زور و اجبار جزو صفات . شدند غیردینی متوسل می
   .های قوم خدا نیز نباید باشد خدا نیست و بنابراین جزو خصلت

حفظ و اجرای آن باید مطابق با  حیاتی است، اما یم صحیح البته برای کلیساتعال
ِسازد، مشکل کلیسا در قرن  که بل خاطرنشان می همان طور. شخصیت خدا انجام شود

ِهای الهیاتی آن، بلکه ناشکیبایی آن بود پردازی های فکری و نظریه ششم نه فعالیت البته . ِ
باط تأدیب و انض.  جوالن دادلجامِمنظور این نیست که باید به نظریات ارتدادی آزادانه 

  های گره ا اشکها همراه باشد، نه با مشت اما چنین تأدیبی باید ب. ضروری استکلیسایی البته
   .کرده

  

   انتظار برای ماشیح

  تعریف ماشیح

ِاصطالح عبری  مایعی بر "یا " تدهین کردن"به معنی " مسح"ِاز واژه عبری " ماشیح"ِ
اصطالح متداولی بود که اسرائیلیان و " مسح. "مشتق شده است" چیزی یا کسی پاشیدن

 به عنوانره به ریختن روغن بر شیئی خاص یا بر بدن کسی و یا غیراسرائیلیان آن را در اشا
نگر آن بود که بیاهمچنین این اصطالح در مفهومی تشریفاتی . بردند رنگ بر خانه بکار می

   .خصوص جدا شده استه شخص یا شیئی خاص برای منصب یا هدفی ب

ِخود اصطالح عبری  ِهت مقاصد آیینی ای که به ج"شده مسح" اشیاء در مورد نه "ماشیح"ِ ِ

وقتی . شد  افراد بکار برده میدر مورداند، بلکه تنها  بخصوصی وقف و تخصیص شده
ای  است، منظور این بود که چنین کسی برای منصب یا وظیفه" مسح شده"گفتند کسی  می

خاص انتخاب، تعیین، منصوب، واجد شرایط، یا تجهیز شده است و یا اقتدار الزمه بدین 
 مترادفی به عنوان انحصاری به طورًاین اصطالح تقریبا . ِ اعطا گردیده استمنظور به وی

 ها ، پاتریارخ)۵ :۴الویان  (، اما کاهنین)۵ و ۳ :۱۲اول سموئیل ( رفت بکار می" پادشاه"برای 
 پادشاهی خدانشناس و حتی )۱ :۶۱؛ اشعیا ۱۶ :۱۹اول پادشاهان  (، انبیا)۱۵ :۱۰۵مزامیر (
   .اند خوانده شده" شده مسح"ز جملگی  نی)۱ :۴۵اشعیا (

 به طورِ عبری یهودیان مقدس کتابدر " شده مسح"ِاگرچه برخی معتقدند که اصطالح 
ِ لقب مسیحایی که در آینده ظهور خواهد کرد و اسرائیل را خواهد رهانید به عنوانمستقیم 

توان  مده است میِ از فصل نه کتاب دانیال آ۲۴استفاده نشده است، بر اساس آنچه در آیه 
   .به کسی جز مسیحای موعود اشاره ندارد ۲۶ :۹دانیال براستی چنین نتیجه گرفت که 
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ِبرگردان لفظی اصطالح  ، تنها دو بار در کل )یعنی کریستوس(در زبان یونانی " ماشیح"ِ
ِدر عهدجدید، واژه یونانی کریستوس از . )۲۵ :۴؛ ۴۱ :۱یوحنا (عهدجدید ذکر شده است 

ِنایی دقیقا معادل لحاظ مع    .بود) یعنی کسی که مسح شده است" (مسح"ِاصطالح عبری ً

  

ِانتظارات آیین یهود قرن اول    ماشیحدر مورد ِ

ِ شخصیت ماشیح در موردرفته  هم ِبا نگاهی کلی به انتظاراتی که یهودیان قرن اول روی

چنین شخصیتی . بریم ِیا مسیحا داشتند، بیدرنگ به تنوع و دگرگونی این انتظارات پی می
 به عنوانگرفت،  بسته به اینکه توسط کدام نویسنده یا در کدام جامعه مورد بررسی قرار می

   .شد پادشاه، کاهن یا نبی توصیف می

ِسنن ربونی دوران عیسی بسیار متنوع و گوناگون بود های مختلفی وجود داشتند  گروه. ِ
 ماشیح در مورد، مقدس کتابِمختلف های  که هر یک بسته به نحوه تفسیرشان از قسمت

   .انتظارات مختلفی داشتند

 کلی از یکی از به طور ماشیح وجود داشت، در موردمفاهیم متداولی که در قرن اول 
   :زیر نشأت گرفته بودمنابع عمده 

   ِ سپتواجنت یا ترجمه هفتادتنان- ۱

 )سیودوپیگرافیک(مستعار های با نام  و یا نوشته) آپوکالیپتیک(ای  های مکاشفه  نوشته-۲

   ِ کتب یهودی آپوکریفا- ۳

    طومارهای دریای مرده- ۴

   :ِ متون ربونی که عبارت بود از- ۵

ِهایی از کتب  ، که قسمتِبود از شریعت شفاهی ای رمزی میشنا، که مجموعه - 
   .خروج، الویان، اعداد و تثنیه را به لحاظ حقوقی تفسیر کرده بود

ِای بود از شریعت شفاهی، با تفاسیر و تعلیقات  تردهتلمود، که مجموعه گس -  ِ

  ربونی و تفاسیری از میشنا

 از موعظات و متشکلِمیدرش، که تفسیری آیه به آیه از کتب مقدسه عبری بود  - 
معلمین یهودی نوشته و  قبل از میالد توسط ۴۰۰وصایا و تفاسیری که از حدود سال 

   گردآوری شده بود
مقدسه عبری به زبان آرامی جهت استفاده در  یری بود از کتب تارگوم، که تفاس- ۶

   ها کنیسه
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ِهای فیلو و ژوزفوس، بویژه در ارتباط با ادعاهای مربوط به ماشیح در آن   نوشته- ۷
   روزگار

    عهدجدید- ۸

  

دانستند و  لی بین آسمان و زمین میًتوان گفت که ماشیح را معموال پ  کلی میبه طور
ِت ملکوت آسمان را بر زمین مستقر خواهد کرد و نجات خدا را برای معتقد بودند عدال ِ

عقیده بر آن بود که ماشیح، اسرائیل را از گناه پاک خواهد کرد . بشر به ارمغان خواهد آورد
   .و قوم را بار دیگر به پیروی از شریعت خدا سوق خواهد داد

 قوم را در جایگاه خدا برخی مشتاقانه منتظر ظهور پادشاهی از نسل داود بودند که
ِرهبری خواهد کرد، یا کاهنی که در نقش پادشاه حکم خواهد راند و دارای خصوصیات 

ِ منتظر ظهور پیامبری ۱۸ - ۱۵ :۱۸تثنیه ِبرخی دیگر بر اساس . داود و موسی خواهد بود
تیجه  به این ن۵ :۴ و ۱ :۳ مالکی چون موسی در آخر زمان بودند، و باز برخی دیگر با مطالعه

رسیده بودند که شخصیتی چون ایلیا ظهور خواهد کرد و راه را برای خود خدا مهیا خواهد 
 ها نیز بر اساس برخی از کتب آپوکریفا نظیر کتاب اول خنوخ یا عهد یهودا بعضی. نمود

الهی باشند که از ازل وجود داشته  بشری و نیمه عقیده داشتند که باید منتظر شخصیتی فوق
و اما برخی دیگر که از . کردند ًنیز ماشیح را شخصیتی کامال سیاسی تصور میبرخی . است

آنچه از پادشاهان زمینی دیده بودند نومید و سرخورده بودند، ماشیح را موجودی مافوق 
   .ِدانستند که او را با پادشاهی زمینی کاری نیست طبیعی می

، تصوراتی که ) ساده بیان کردبه طورن موضوعی را اگر براستی بشود چنی(به بیان ساده 
تا ً از پادشاهانی کامال بشری از نسل داود وجود داشتِ ماشیح موعود در اذهان در مورد

، و کرد فرق میالهی است و از ازل وجود داشته است  دهنده که نیمه پادشاهی نجات
ای فیلو یا ه نظیر آنچه در نوشته (ه چیزی مابین این دو دیدگاه بودترکیبات گوناگونی نیز ک
   .وجود داشت)  ماشیح آمده استدر مورددر برخی از متون قمران 

 ندنادرست است اگر بگوییم تک تک یهودیان قرن اول مشتاقانه منتظر ظهور ماشیح بود
ِیا اینکه یهودیان قرن اول منحصرا انتظار آمدن ماشیح در مفهومی عهدجدیدی  را ً

 نادرست است که یهودیان قرن اول ما این گفته نیزا.  که هم خدا بود و هم انسانکشیدند می
دانستند  ًبه هیچ وجه منتظر ظهور ماشیح نبودند یا او را صرفا یک رهبر سیاسی معمولی می

" ماشیح"واحدی در این مورد که " ِراستین"ِتردید هیچ مفهوم   بی.که انسانی بیش نیست
باید در گاه در این مورد که آیین یهود هیچ. چگونه شخصیتی خواهد بود، وجود نداشت
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 ۱۵۵ مکاشفه خدا در مسیح

نیافت، جز اینکه همگان باور داشتند که خدا عاقبت قوم  آینده منتظر چه بود به توافق دست
ًاحتماال به همین خاطر است که یهودیان روزگار عیسی . خود را رستگار خواهد ساخت

ِظاهرا از درک آنچه برای ما  ً مسیحیان دو هزار سال بعد کامال روبه عنوانً  شن و بدیهیِ
   .است، عاجز بودند

های  توان گفت این است که در آثار ادبی بر جای مانده از گروه آنچه با قطعیت می
در مفهومی (زیستند، انتظار برای ظهور ماشیح  ِیهودی مختلفی که در سراسر آن دوران می

" ردای که از یعقوب ظهور خواهد ک رهاننده"وجود داشت، و چنین انتظاری برای ) کلی
   .به لحاظ الهیاتی مهم و پرمعنا بودبرای برخی از آنان بسیار شدید، دقیق و مبسوط، و 

 ماشیح چنان قوی و گسترده بود در موردرسیم، چنین انتظاراتی  به قرن اول میالد که می
اند تا   کسانی که از طرف خدا فرستاده شدهبه عنوانهایی از مردم برخی از افراد را  که گروه

و عیسای ناصری در چنین دنیایی مملو از آرزوها و . و را برهانند، قبول داشتندقوم ا
ِشناسی مختلف اعالم داشت  های آخرت های گوناگون و دیدگاه فرض امیدهای متنوع، پیش

حتی تعدادی (به همین جهت عجیب نیست که برخی ". پادشاهی خدا نزدیک است"که 
   .دحاضر به پذیرش ادعاهای او نبودن) کثیر

  

  ِانتظارات شاگردان

  )۱۶متی (پطرس 

َتصمیمات، اعمال یا سخنانی که به  -  ود داردِدر صفحات تاریخ، نقاط عطف فراوانی وج
 یکی از متی انجیل ۱۶فصل . اند ِمنزله نقطه پایان یک فصل و آغاز فصلی جدید در تاریخ

ِعیسی شاگردان خود را به نواحی شمالی شهر . عطف است این نقاط برد  قیصریه فیلپس میِ
" د؟دانن  میچه شخصیمردم مرا که پسر انسانم " : پرسد  را از آنها میسؤالو در آنجا این 

)۱۶: ۱۳(   

   : گفتگوی زیر را شاهدیم۲۰ -۱۴آیات و بعد در 

بعضی یحیی تعمید دهنده و بعضی الیاس و بعضی ارمیا یا یکی از «  :گفتند
شمعون پطرس در جواب گفت » دانید؟ که میشما مرا « : ایشان را گفت» .انبیا
خوشابحال « : عیسی در جواب وی گفت» !تویی مسیح، پسر خدای زنده«که 

زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه ! تو ای شمعون بن یونا
گویم که تویی پطرس و بر این  و من نیز تو را می. پدر من که در آسمان است
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. کنم و ابواب جهنم بر آن استیال نخواهد یافت  میصخره کلیسای خود را بنا
سپارم؛ و آنچه بر زمین ببندی در  و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می

آنگاه » .آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود
   .شاگردان خود را قدغن فرمود که به هیچ کس نگویند که او مسیح است

  

  : عطفی در خدمت عیسی است نقطه به منزله ۲۱آیه 

و از آن زمان عیسی به شاگردان خود خبر دادن آغاز کرد که رفتن او به 
اورشلیم و زحمت بسیار کشیدن از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان و کشته 

   .و در روز سوم برخاستن، ضروری استشدن 

  

خدا است، اما " شده مسح"اگرچه پطرس بدرستی تشخیص داده بود که عیسی، مسیح یا 
دهد روشن است که متوجه نیست درد و رنج  از جوابی که در واکنش به سخنان عیسی می

 را به کناری یاو عیس. تواند در نقشه خدا جایی داشته باشد و خواری و مرگ نیز می
!" حاشا از تو ای خداوند که این بر تو هرگز واقع نخواهد شد" : گوید ِکشد و به او می می

)۱۶: ۲۲(   

او را شیطان ها در بیابان،  به هنگام دوران وسوسه. ًعیسی این گفته را قبال نیز شنیده بود
. بدون پذیرش مرگ به جالل و عظمت برسدبا طفره رفتن از صلیب، کرده بود که وسوسه 

به همین . شنید و حال عیسی بار دیگر همین وسوسه را، اینبار از زبان یکی از شاگردانش می
، روی به پطرس )۱۰ :۴( که پیشتر شیطان را در بیابان سرزنش کرده بود  طورهمانجهت، 

باشی، زیرا نه امور   زیرا که باعث لغزش من می،دور شو از من ای شیطان" : کرد و گفت
   )۲۳ :۱۶" (!کنی لکه امور انسانی را تفکر میالهی را ب

اید در زندگی فرد مسیحی ًدر روزگار ما نیز تصور معموال بر این است که درد و رنج نب
ای  بینیم که جفا مداخله ِتجلی چنین دیدگاهی را در این باور همگانی می. جایی داشته باشد

است در حیات کلیسا و فرد ایماندار، و مخالفت و خصومت نسبت به ایمانداران امری نادر 
 و سختی کنند که شاید خدا کسانی را که در جفا مردم اغلب تصور می. و استثنایی است

اند یا گناهی   خطایایی که مرتکب شدهخاطر بهبرند ترک کرده است، یا جفادیدگان  ر میسب
   .بینند شان وجود دارد رنج می که در زندگی

ًتوانست بفهمد چرا خدا ظاهرا  در ابتدای این فصل، ماجرای زنی را نقل کردم که نمی
متأسفانه باید  . خود واگذارده استبرند، ترک کرده و بحال قوم خود را که در جفا بسر می
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دهنده از ذهنیت بشری است، و نه طرز  انعکاسی تکان ت او سؤاالبگویم که به نظر من 
   .نگرش خدا

. ِدر ذهن پطرس، رنج و زحمت هیچ جایی در نقشه خدا برای مسیح خود نداشت
پطرس .  ماشیح نبوددر موردِمفهوم مسیحایی رنجبر به هیچ وجه جزو انتظارات پطرس 

   .کرد، نه مثل خدا مثل انسانها فکر می

  : چنین طرز تفکری چیستدر قبالببینیم پاسخ عیسی حال 

اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید «  :آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت
زیرا هر کس . خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته، از عقب من آید

 را هالک سازد، اما هر که جان خود را بخواهد جان خود را برهاند، آن
  )۲۵ و ۲۴ :۱۶(» .خاطر من هالک کند، آن را دریابد به

   
 زندگی و خدمت خود در مورداکنون  خواهد به پطرس بفهماند که آنچه او هم عیسی می

ای است که خدا از طریق آن در زندگی تمام  ًبه شاگردانش گفته است، دقیقا همان شیوه
به عبارت دیگر، نه تنها مسیح رنج خواهد دید و . کند  او هستند کار می شهکسانی که جزو نق

. کنند نیز چنین سرنوشتی خواهند داشت خواهد مرد، بلکه تمام کسانی که از او پیروی می
   .این است نحوه تفکر خدا

" ِمسیح خدا بودن"ِهویت عیسی را تشخیص داده بود، اما از درک معنای پطرس گرچه 
انتظارات .  مسیح انتظار داشت سازگار نبوددر موردسخنان عیسی با آنچه پطرس  .بود عاجز

   .شد  ماشیح، مسیحایی مصلوب را شامل نمیدر موردپطرس 
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  )۱۱؛ متی ۱یوحنا (یحیی تعمیددهنده 

اگر بنا بود کسی از هویت واقعی عیسی باخبر باشد، آن شخص بدون شک یحیی 
د، اولین کسی بود که بو راه برای عیسی ِآماده ساختنتش یحیی که رسال. تعمیددهنده بود

   .خواند "بره خدا"عیسی را 

جویا از او را ِاما جالب اینجاست که در فصل اول یوحنا، مردم هویت واقعی خود یحیی 
   :ندشو یم

و این است شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از اورشلیم کاهنان و الویان 
ال کنند که تو کیستی، که معترف شد و انکار ننمود،  تا از او سؤندرا فرستاد

پس چه؟ آیا تو « : آنگاه از او سؤال کردند. بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم
. جواب داد که نی» آیا تو آن نبی هستی؟» «.نیستم« : گفت» الیاس هستی؟

م؟ پس کیستی تا به آن کسانی که ما را فرستادند جواب بری« : آنگاه بدو گفتند
نم که راه ای در بیابا من صدای ندا کننده« : گفت» گویی؟ درباره خود چه می

و فرستادگان از فریسیان » .خداوند را راست کنید، چنانکه اشعیا نبی گفت
اگر تو مسیح و الیاس و آن نبی نیستی، « : پس از او سؤال کرده، گفتند. بودند

من به آب « :  گفتیحیی در جواب ایشان» دهی؟ پس برای چه تعمید می
و او . شناسید دهم و در میان شما کسی ایستاده که شما او را نمی تعمید می

آید، اما پیش از من شده است، که من الیق آن  آن است که بعد از من می
و این در بیت عبره که آن طرف اردن » .نیستم که بند نعلینش را باز کنم

   )۲۸ -  ۱۹ :۱یوحنا ." (گشتداد واقع  است، در جایی که یحیی تعمید می

  

پس . آید یحیی عیسی را دید که به جانب او می" : خوانیم که فردای آن روز سپس می
این است آنکه من درباره او گفتم که ! دارد اینک بره خدا که گناه جهان را بر می« : گفت

او را  و من .آید که پیش از من شده است زیرا که بر من مقدم بود مردی بعد از من می
" »دادم نشناختم، لیکن تا او به اسرائیل ظاهر گردد، برای همین من آمده به آب تعمید می

   )۳۰ و ۲۹ :۱یوحنا (

پاسخ " به نظر شما عیسی کیست؟" که سؤالاگر قرار بود کسی باشد که بتواند به این 
   .صحیح دهد، آن شخص بدون شک یحیی تعمیددهنده بود

این است پسر حبیب من " : گفت  عیسی میدر موردشنید که وقتی یحیی ندایی از آسمان 
، به احتمال بسیار زیاد خود او نیز بسیار از این بابت خشنود )۱۷ :۳متی " (که از او خشنودم
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تا راه را نشان دهد و مردم را برای آمدن  : برای همین به این دنیا آمده بوداو ًزیرا اصال . بود 
   .ْرهاند، آماده سازد ان را از اسارت گناه میبره خدا، یعنی پسر خدا که آن

زده با  ًشد، یحیی احتماال شگفت همچنانکه عیسی پس از تعمید از آن مکان دور می
اندیشید که خدا چه کارهای عظیمی از طریق عیسی انجام خواهد داد، و مشتاقانه  خود می

ِدر انتظار دیدن رستگاری موعود بود ِ.   

سرانجام نیز به این . دْخوان   می و مردم را به توبه فرادادوعظه ادامه ِیحیی کماکان به خدمت م
ازدواجی که  - ِخاطر که جسارت کرده، ازدواج پادشاه را با زن برادرش محکوم ساخته بود

نامشروع چنین ازدواجی . به زندان افتاد - شد مطابق شریعت موسی زنای با محارم محسوب می
هیرودیس و همسر جدیدش بر . ِ گفتن این امر پروایی نداشتو غیراخالقی بود، و یحیی از

بااینحال هیرودیس که از واکنش . یحیی خشم گرفته، دستور دادند او دستگیر و زندانی شود
   .)۱۸ و ۱۷ :۶؛ مرقس ۵ -۳ :۱۴متی (ترسید، از کشتن یحیی صرفنظر کرد  مردم می

با . اطی با دنیای خارج نداشتبار، هیچ گونه ارتب یحیی، محبوس در سلول زندانی رقت
گرفت و  توانست هر از گاه از خویشاوندش عیسی سراغی می این وجود تا آنجا که می

   .شد شنید گیج و سردرگم می کند، اما از آنچه می خواست بداند او چه می می

ِبسیار ساده و زاهدانه زیسته بود و پیوسته پیام ساده و روشن توبه را موعظه خود یحیی  ِ
سخن ًمعموال در قالب داستانهایی او . آشامید خورد و می  اما عیسی با گنهکاران می .ده بودکر
خواهد  ًنمود که گویی عمدا می  میآورد، و چنین که کمتر کسی از آنها سر در میگفت  می

ِکار پذیرفتن پیغام خدا را برای مردم سخت کند ِ ِ.   

. کرد بر جمعیتی انبوه موعظه میِخدمت یحیی جنبه عمومی داشت و او اغلب در برا
کرد، اما اکثر اوقات در  عیسی نیز هر از گاه در برابر تعداد کثیری از مردم صحبت می

کرد، از مردم  و وقتی معجزه می. داد هایی کوچک تعلیم می های مردم و خطاب به گروه خانه
   .اند به دیگران چیزی نگویند خواست در مورد آنچه دیده می

کرد که  یحیی فکر می. کرد چ وجه آنطور که یحیی انتظار داشت رفتار نمیعیسی به هی
 موعظه پیام توبه خاطر بهاما اکنون خود یحیی .  تا پیام رهایی را موعظه کنداستعیسی آمده 

در یحیی هر چه بیشتر . ُبرد و عدالت که خدا در دهان او گذاشته بود، در کنج زندان بسر می
شوند،  شنید که کوران بینا می او می. شد اش بیشتر می درگمیشنید، سر  عیسی میمورد

! رسید ِ زنده شدن مردگان خبرهایی به گوشش میدر موردشوند، و حتی  ها آزاد می دیوزده
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خراش  ِاما خود او همچنان در کنج آن زندان تاریک و سرد گرفتار بود و فریادهای گوش
   . که چرا فراموش شده استیحیی در حیرت بود. شنید هایش را می سلولی هم

ِراه را برای خدمت خویشاوند کوچکترش عیسی . او نسبت به خدا وفادار مانده بود ِ

ِچال هیرودیس بپوسد؟ آخر چرا؟ آیا مقصر  بایست در سیاه و حال می. مهیا ساخته بود

   ...خداست؟ شاید هم تقصیر عیسی است

َیابد و روحش را   دل یحیی راه میرفته رفته شک و تردید و شاید حتی رنجش و کینه به
تنی چند از شاگردان خود را با یک . تواند بیش از آن صبر کند سرانجام دیگر نمی. َآزارد می

پیامی که امیدوار بود باعث شود عیسی به خود آمده،  -  فرستد پیام ساده نزد عیسی می
  :خوانیم  می۶ - ۲ :۱۱متی ماجرا را در . َاعمالی شایسته ماشیح از خود نشان دهد

و چون یحیی در زندان، اعمال مسیح را شنید، دو نفر از شاگردان خود را 
عیسی در » آیا آن آینده تویی یا منتظر دیگری باشیم؟« : فرستاده، بدو گفت
اید، اطالع دهید  بروید و یحیی را از آنچه شنیده و دیده« : جواب ایشان گفت

آیند و ابرصان طاهر و کران شنوا  ار می و لنگان به رفتگردند که کوران بینا می
شنوند؛ و خوشابحال کسی که  شوند و فقیران بشارت می و مردگان زنده می

   )تأکید از نویسنده(» .در من نلغزد

  

خوشحابحال " : ِعبارت آخر در ترجمه فارسی هزاره نو به این صورت بیان شده است
 تصویری قتی، وکند رات ما رفتار نمی وقتی عیسی مطابق انتظا." من نلغزدبه سببکسی که 

که از خدا در ذهن ما حکاکی شده است با مشاهده پیام و شگرد عیسی در هم شکسته 
ما   که هست بپذیرد، نه آن طور کههمان طورِشود، فرد متبارک کسی است که عیسی را  می
طابقت دارند، آیات و معجزات همگی با هویت ماشیح م .انتظار داریمما از او خواهیم یا  می

او به حمایت از . ها محدود دانست اما ماشیح یا مسیح موعود را نباید به این آیات و نشانه
های  شود نه تا از این طریق نقشه خیزد و به نیابت از آنان وارد عمل می نیازمندان برمی

   .کند خودش را تحقق بخشد، بلکه به این خاطر که ذات و هویتش چنین ایجاب می

شوند،  به یحیی خبر دهند که برخی از کوران بینا میگوید  ه شاگردان یحیی میعیسی ب
شوند، و بسیاری از فقیران پیام  گردند، برخی از مردگان زنده می برخی از کران شنوا می

   .شنوند بشارت را می

ِپس از پایان خدمت ! گشتند؟ خیر شدند؟ آیا همه کران شنوا می آیا همه نابینایان بینا می

ِیسی بر این زمین، هنوز مردم کور و کر زیادی در اسرائیل باقی مانده بودند، و بسیاری از ع
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 از مردگان  گرفت بعضی  تصمیم میعیسی. بردند مردگان نیز کماکان در خواب ابدی بسر می
   .بودند ًو طبعا همگان بشارت ملکوت خدا را نشنیده. را زنده کند، اما البته نه همه را

همه مردم از " : خواهد به یحیی بگوید رسد که عیسی می  می نظربهدر واقع 
 که تو، ای یحیی، همچنان در مشکل بسر همان طورشوند، درست  شان آزاد نمی مشکالت

به من اعتماد کن، حتی آنگاه که درهای زندان محکم ! ایمان خود را از کف مده. بری می
   ."بسته است

خدا تو را دوست دارد " : شود این عبارات آغاز می با بشارتیمعروف ای ه جزوهیکی از 
مشکل . ِتک تک کلمات این گفته عین حقیقت است." و نقشه عالی برای زندگی تو دارد

ما . سوءتفاهم وجود دارد" نقشه عالی برای زندگی تو"  معنای در مورداینجاست که اغلب 
و آسایش و موفقیت و قدرت ًلزوما به معنای امنیت " نقشه عالی"کنیم که  چنین تصور می

ای  ِاما اگر خدا شما را به داشتن زندگی. بر دارد ها را در یکی از این ویژگی است، یا الاقل
مملو از درد و رنج و عذاب فرابخواند و مدام مورد سوءتفاهم قرار بگیرید، تکلیف 

بدون آنکه  فردی گمنام زندگی کنید و به عنوانتان این باشد که  ِچیست؟ اگر دعوت الهی
تان چه خواهد بود؟ آیا  تان کند خدا را خدمت نمایید، واکنش شود و تحسین کسی متوجه

   همچنان او را دوست خواهید داشت و بر او توکل خواهید نمود؟

ِ مفهوم پیروی کردن از او به شاگردان در موردای است زنده از آنچه عیسی  یحیی نمونه
ِاه درد و رنج، ایثار و از خود گذشتگی، و اعتماد و توکل ِراه ماشیح، ر. دهد خویش تعلیم می

ِنفع ببرند، کسانی که پیرو اویند اغلب اگرچه دیگران ممکن است از خدمت عیسی . است
توانند چنین چیزی را  البته همگان نمی. ِباید در راه رنج و عذاب و موت قدم بردارند

   . نخورندبپذیرند، اما خوشابحال آنان که به سبب عیسی لغزش

 

  )۹؛ لوقا ۹؛ مرقس ۱۷متی (تبدیل هیئت 

نظر نقل شده است و در هر مورد، از ترتیب و  ماجرای تبدیل هیئت در تمام اناجیل هم
   :ای یکسان پیروی شده است توالی

   . اعتراف پطرس مبنی بر اینکه عیسی همان مسیحای موعود است- ۱

   .ید در این مورد با کسی صحبت کنند اخطار عیسی به شاگردان مبنی بر اینکه نبا- ۲

    پیشگویی عیسی راجع به رنج و عذاب، مرگ و قیام خود- ۳

خواهند شاگرد او باشند مبنی بر اینکه باید   از تمام کسانی که میدعوت عیسی - ۴
   همچون او صلیب خود را بردارند و آماده تحمل رنج و زحمت باشند
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    تبدیل هیئت- ۵

 آنچه در مورداو از مرگ،  ِ اینکه نباید تا پیش از برخاستن دستور عیسی مبنی بر- ۶
   اند با کسی صحبت کنند دیده

    آمدن الیاسدر مورد بحثی - ۷

   ِ شفای پسر دیوزده- ۸

    دومین پیشگویی عیسی درباره مرگ خود- ۹

  

 کوتاه، به نوعی به ِای های روایی یا محاوره قسمتهر کدام از این " عقیده دارد که ١ِلیفلد
ِهویت عیسی و علت آمدن او  بااینحال واقعه اصلی در اینجا ماجرای ". شود مربوط میِ

تبدیل هیئت است، و بنابراین در این قسمت از بررسی خود بر همین واقعه متمرکز خواهیم 
   .شد

ِای انتقالی در کل انجیل   که پیشتر مالحظه کردیم، واقعه تبدیل هیئت نقطههمان طور
 اعتراف کرده بود که عیسی همان مسیحاست، ۱۶ :۱۶پطرس در متی . شود متی محسوب می

آیه  (و عیسی نیز در پاسخ گفته بود که این حقیقت را خدا بر پطرس مکشوف کرده است
ِجیمز پنر. )۱۷ در " شش روز"ِ زمانی  واقعه تبدیل هیئت از طریق اشارهمعتقد است که  ۲ِ
ِ شده است، و شباهت بین اعتراف پطرس و  ربط داده۱۶ :۱۶، به اعتراف پطرس در ۱ :۱۷

دارد نیز گواهی دیگر بر ارتباط بین تبدیل هیئت و اعتراف  اعالم می ۵ :۱۷ آنچه خدا در متی
او را . این است پسر حبیب من که از وی خشنودم "این اعالم خدا که. پطرس است

ِ هویت واقعی عیسدر مورد برای شاگردانی که اغلب )۶ :۱۷!" (بشنوید ی دچار سوءتفاهم یا ِ
ای  ، مکاشفه)نظیر آنچه پطرس درست پس از اعتراف خود به عیسی گفت(تردید بودند 
ِآشکار شدن جالل مسیح از طریق واقعه تبدیل هیئت، . ِ هویت ماشیحدر مورداست دیگر 

   .گواه دیگری است بر اینکه او براستی همان مسیحاست

دارد الاقل تا  اعالم می  عیسیدر مورد ۵ :۱۷ آنچه پدر در متیاگرچه برخی معتقدند که 
ًای مخصوصا در انجیل  گیری خاطر خود عیسی است، چنین نتیجه ای جهت اطمینان اندازه

در واقعه تبدیل هیئت آنگونه که در انجیل متی آمده، . رسد  نمیبه نظرمتی چندان درست 
، که !"او را بشنوید. دماین است پسر حبیب من که از وی خشنو" :دارد که خدا اعالم می

. اعالم داشته بود یکسان است ۱۷ :۳ هنگام تعمید عیسی در متیه ًدقیقا با آنچه خدا پیشتر ب
هنگام تعمید عیسی ه ِدر اناجیل مرقس و لوقا، ندایی که بجالب است توجه داشته باشیم که 

 
1 Liefeld; 2 James Penner 
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تنها در . دده ِگوید عیسی را در قالب ضمیر دوم شخص خطاب قرار می از آسمان سخن می
 ضمیر سوم شخص سخن به صورتهنگام تعمید عیسی ه انجیل متی است که این ندا ب

ِپنر در این . شود  نیز تکرار می۵ :۱۷ ًگوید، و این دقیقا همان چیزی است که در متی می

، در اصل  هویت مسیحدر مورداز نظر متی، هر دوی این اعالنات " : گوید خصوص می
این امر ممکن . ندا سهرچند که مخاطبین در واقعه تعمید ناشنا -  خطاب به شاگردان است

سخن خدا در این روی ." است نمایانگر تأکیدی باشد که متی بر شاگردان عیسی داشت
 بفهماند که عیسی گرداناشخواهد از این طریق به   میخدا. شاگردان استاعالنات با 

   .ِکیست، و بر هویت و هدف او صحه بگذارد

فرا دادن به عیسی، به   گوشدر مورد و دستور خدا ضور الیاس و موسیحهمچنین 
در همان حال .  پسر خدا بهتر پی ببرندبه عنوانِکرد که به اهمیت عیسی  شاگردان کمک می

کردند، موسی و الیاس را  که سه شاگردی که همراه عیسی بودند تبدیل هیئت او را نظاره می
ِبودن این سه در کنار هم تأییدی . شغول سخن گفتن شدند با او مه،نزد عیسی آمددیدند که 

واقعیتی که  -  های شریعت و انبیا است ِاست دیگر بر اینکه عیسی براستی تحقق پیشگویی
دهد که عهدعتیق براستی به  نشان مینهاد و  عیسی همواره در تعالیم خود بر آن تأکید می

ند که در صورت تمایل عیسی حاضر ک اما وقتی پطرس پیشنهاد می. دهد عیسی شهادت می
آیه " ( به جهت موسی و دیگری برای الیاسیکی برای تو و یکی" : است سه سایبان بسازد

   :نویسد ِپنر می. کند ، خدا سخن او را با این فرمان که باید به عیسی گوش دهند، قطع می)۴

 ًاحتماال هدف پطرس از این پیشنهاد که برای عیسی و موسی و الیاس سه
اما او با این پیشنهاد . سایبان بسازد، حرمت نهادن بر این سه شخص بود

اعتراف به اینکه . خود، برای هر سه ارزش و منزلتی یکسان قائل شده بود
زیرا اقتدار . اقتدار عیسی به اندازه اقتدار موسی و الیاس است کافی نبود

ر از موسی و اش با پدر بسی بیشتر و برت  ارتباط صمیمانهواسطه بهعیسی 
ِاعالم خدا از آسمان عالوه بر سرزنش کردن پیشنهاد پطرس، . الیاس است

   .کرد  عیسی داشت سرزنش میدر موردذهنیتی را نیز که پطرس 

 

تثنیه یا گوش فرادادن به عیسی، یادآور این پیشگویی در " شنیدن"دستور خدا مبنی بر 
. فرادهند گوش]" موسی[ای چون  نبی"نیز هست که قوم خدا باید به سخنان  ۲۰ - ۱۵ :۱۸

گوید مؤید این واقعیت است که عیسی گرچه  اما آنچه خدا از آسمان خطاب به شاگردان می
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ای است چون موسی، در قیاس با او بسی بزرگتر و برتر است، و شاگردان باید سخنان  نبی
   .او را آویزه گوش سازند

کند  ِپنر چنین استدالل می". بشنوند"ا ًروشن نیست که شاگردان باید دقیقا چه چیزی ر
در خالل بحث ) برخالف انجیل لوقا(که از آنجا که در روایت تبدیل هیئت در انجیل متی 

ِشود، منظور از فرمان  ای نمی ِبین عیسی، موسی و الیاس به موضوع مرگ مسیح اشاره

ِنه شنیدن پیشگویی مطرح شده در متی " بشنوید" ِکل تعالیم عیسی ِ، بلکه شنیدن ۲۱ :۱۶ِ
 متن بسیار گویا و روشن  خودبه عقیده من، زمینه. اما من با این نظر موافق نیستم. است
، به تعالیم عیسی راجع به رنج و عذاب و هم قبل و هم بعد از واقعه تبدیل هیئت. است

 ِتر آن است که نتیجه بگیریم دستور خدای خوریم، و بنابراین منطقی برمی مرگ و قیام خود
شاگردان حتی . همین تعالیم اشاره دارد" ِشنیدن"پدر مبنی بر گوش فرادادن به عیسی، به 

ت زیادی در ذهن داشتند، درست سؤاالبعد از واقعه تبدیل هیئت همچنان در این مورد 
ِ که قبل از این واقعه به شدت در قبال ضرورت رنج کشیدن و مرگ مسیحا همان طور

در جریان ِ هویت واقعی عیسی در موردسوءتفاهم پطرس . دِالعمل منفی نشان دادن عکس
د که او و دیگر شاگردان به دقت به سخنان عیسی در این مورد کر تبدیل هیئت، ایجاب می

در . یابد، گوش فرادهند های خدا از طریق او تحقق می که او کیست و چگونه نقشه
یحیی تعمیددهنده در واقع فهماند که   عیسی به شاگردان خود میوقتیبازگشت از کوه، 

آید تا راه را  موعود بود که در مالکی پیشگویی شده بود قبل از مسیحا می" الیاس"همان 
ِداد که مسیح موعود خود اوست برای او آماده کند، در واقع به آنان نشان می ْ ِ.   

ًدر ماجرای تبدیل هیئت به روایت متی، کامال روشن است که شاگردان از درک هویت 
دهد که هنوز برای چنین شاگردانی امید   نشان می۷ :۱۷  دراما متی. ِیقی عیسی عاجزندحق

شده، هراسان و به روی خاک افتاده، آنان را لمس  عیسی با دیدن شاگردانی مالمت. هست
در " ترسان مباشید"دیگر مواردی که عبارت ." برخیزید و ترسان مباشید" :گوید کند و می می

ِار رفته است همگی نشاندهنده مهر و شفقت و دلسوزی عیسی نسبت به نظر بک اناجیل هم
   :گوید ِپنر در این باره می. شاگردانش است

ِ ماهیت حقیقی در موردشاگردان، چنانکه از گفته پطرس پیداست، سخت  ِ

عیسی دچار سوءتفاهم بودند و به همین خاطر خدا بیدرنگ چنان جوابی به 
ِاما حال زمان رحم . ِان به مالمت آنان گشوده بودِخود خدای پدر زب. آنها داد

   .روحانی یا روانی فرا رسیده بود" شفای"و شفقت و شاید نوعی 
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ِعیسی امروزه نیز شاگردی را که از درک تاوان شاگردی عاجز است و نم پذیرد که  یِ
ِپیروی مسیح مستلزم ای تد، لمس ن است که صلیب خود را برداشته تا پای جان برای او بایسِ

   !"برخیز و ترسان مباش" : گوید کند و خطاب به او می می

. تر است نظر کوتاه شرح ماجرای تبدیل هیئت به روایت مرقس از تمام دیگر اناجیل هم
ِویژگی اصلی این روایت در انجیل مرقس، بحثی است که پس از تبدیل هیئت درمی . گیرد ِ

تا پسر انسان از "خواهد که  ز شاگردان میًخوانیم که عیسی اکیدا ا در انجیل مرقس می
اما شاگردان به هیچ . اند با کسی صحبت نکنند  آنچه دیدهدر مورد) ۹ :۹" (استهردگان برنخم

که البته تعجبی هم  -  کردند  درک نمی)۱۰ :۹" (برخاستن از مردگان "وجه منظور عیسی را از
بودند، و طبیعی است که  فاهم ماهیت عیسی دچار سوءتدر موردشاگردان پیوسته . ندارد

   .توانست در درک این موضوع به آنان کمک کند ای چون تبدیل هیئت نیز نمی حتی واقعه

. دهد  فضا و مکان بسیار مهمی رخ میچارچوبواقعه تبدیل هیئت در انجیل لوقا در 
   :نویسد ِلیفلد در این باره می

ِروند پی ، بخشی از )۲۰ :۹لوقا (ِ مسیح بودن عیسی در مورد پطرس ِاعتراف

ِ با کنار هم قرار دادن سه واقعه، آنها را به هم مربوط است که لوقاای  در پی

تر از آنچه در اناجیل متی  این سه واقعه در انجیل لوقا بسیار مرتبط. سازد می
کند، و این کار  عیسی دریا را آرام می) ۱ :اند بینیم، ترسیم شده و مرقس می

این چطور آدمی است که " : زده از هم بپرسند ن حیرتشود شاگردا باعث می
  . )۲۵ :۸لوقا  ("کنند؟ ِفرماید، و اطاعت او می بادها و آب را هم امر می

این کیست که " : گوید شنود و می هیرودیس خبر معجزات عیسی را می) ۲
عیسی از شاگردان خود ) ۳. )۹ :۹لوقا (" شنوم؟ درباره او چنین خبر می

) ِماشیح : یا(ِمسیح " : گوید  آنها او کیست، و پطرس میبه نظرپرسد که  می
ِ بدین ترتیب مسئله هویت عیسی مورد تأکید قرار .)۲۰ :۹لوقا  ("خدا

   .گیرد می

  

 برعکس تکرار به طور که در آن برخی از عناصر با استفاده از تمهیدی ادبیلوقا سپس 
ِترتیب  به آید میِر پی اعتراف پطرس وقایع مهم و گفتگوهایی را که د، سلسله ١گردند می

   :کشد زیر به تصویر می

   کند ِ، پطرس به هویت حقیقی عیسی اشاره می۲۰ :۹لوقا  -  الف
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   گوید  مرگ خود سخن میدر مورد، عیسی ۲۲ :۹لوقا  - ب

   گوید  بازگشت خود در جالل سخن میدر موردعیسی ، ۲۶ :۹لوقا  - ج

   شود مرئی نمایان میی به طرز، جالل عیسی ۲۹ :۹لوقا  - ج

   کنند  مرگ عیسی گفتگو میدر مورد، موسی و الیاس ۳۱ :۹لوقا  - ب

   گذارد ِصدایی از آسمان بر هویت حقیقی عیسی صحه می، ۳۵ :۹لوقا  - الف

  

های متن لوقا با دیگر اناجیل این است که در انجیل لوقا، صدایی از  یکی دیگر از تفاوت
این گفته ). ۳۵ :۹." (حبیب من، او را بشنویداین است پسر " : گوید آسمان درباره عیسی می

ِ ابزار منتخب ،که در آن بنده یهوه) در متن هفتادتنان( ۱ :۴۲اشعیا ای است به  ًاحتماال اشاره ِ
 که بنده خدا همان طوردرست . شود خدا جهت استقرار عدالت در میان ملل توصیف می

نجام رسد، عیسی و تمام کسانی که از او پیروی بیند تا نقشه خدا به ا در اشعیا رنج می
   .)۲۷ - ۲۱ :۹لوقا (خواهند کرد نیز باید برای تحقق نقشه خدا متحمل رنج و زحمت شوند 

 

  )۲۸؛ متی ۱اعمال  ( عیسیصعود

 مرگ عیسی نیز هنوز الزم بود کسی به شاگردان کمک کند انتظارات خود حتی پس از
: پرسند بینیم که از عیسی می ، شاگردان را می۶ :۱ در اعمال . ماشیح را اصالح نماینددر مورد

شاگردان در " خداوندا آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟" 
تی پرسیده بودند، و روشن است که در اینجا سؤاالتمام مدت خدمت عیسی اغلب چنین 

   .دارند ماشیح در ذهن در موردنیز هنوز چنین انتظاراتی 

ها و اوقاتی را که پدر  از شما نیست که زمان«  :یشان گفتعیسی در جواب ا
القدس بر شما  لیکن چون روح. در قدرت خود نگاه داشته است بدانید

آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی  می
   ».جهانیهودیه و سامره و تا اقصای 

 

ِ نیست که نگران زمان آمدن پادشاهی خدا باشندوظیفه شاگردان این این موضوع تنها . ِ
آنان نقشه خدا برای . وظیفه آنان این است که شاهدان او باشند. به پدر مربوط است و بس

  بر آنان.کردند   آن سکوت میدر موردد نجات بشر را به چشم خود دیده بودند، و حال نبای
اگر عیسی مطابق .  بود با دیگران نیز در میان بگذارندشان کرده برای بود که آنچه را خدا

ِساخت، تعداد افراد  کرد و ملکوت خدا را همان موقع برقرار می انتظار شاگردان عمل می

و این البته  - شد ِاین ملکوت به گروه کوچک شاگردان و معدود پیروان عیسی محدود می
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شد، تا  میباید به تمام دنیا نیز اعالم کاری که برای تمام دنیا انجام شد . نقشه خدا نبود
   .دیگران نیز بتوانند آنچه را شاگردان تجربه کرده بودند، تجربه نمایند

آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من  القدس بر شما می لیکن چون روح"
." خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان

   )۸ :۱اعمال (

  

   .از صدور این حکم، از نظر شاگردانش ناپدید شد و به آسمان صعود کردعیسی پس 

و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند، باال برده شد و ابری او "
   )۹ :۱اعمال ." (از چشمان ایشان در ربودرا 

  

 که عیسی وعده داده همان طورشاگردان پس از لحظاتی تأمل، به اورشلیم بازگشتند و 
ساخت دریافت  د، چند روز بعد قدرت خدا را که آنان را برای شهادت دادن آماده میبو

   .نمودند

 ،آخرین مأموریتی که مسیح به شاگردان خود محول کرددر روایت متی راجع به 
ها  بروند و پیام انجیل را خطاب به تمام ملت گوید عیسی به شاگردان میخوانیم که  می

شان خواهد بود، حتی تا  دهد که هر جا بروند همراه آنان وعده مینیز عیسی به . موعظه کنند
یابند عیسی  در اینجا و در فصل اول اعمال است که شاگردان سرانجام درمی. اقصای جهان

که ما کار او را انجام عیسی در حینی . او همانی است که با ماست : چگونه ماشیحی است
دهیم، و پیام  رسانیم، ملکوت او را گسترش می داده، پیام انجیل را به گوش جهانیان می

کنیم و منتظریم او در جالل بازگردد، با  مصالحه و آشتی را به دنیایی گمگشته اعالم می
   .گردد مان ساکن می ماست و در میان

   

  ِشگرد عیسی

" ِمسیح"یا " شده مسح "به عنوانشویم که او خود را  با نگاه به خدمت عیسی متوجه می
شاگردان تا پیش از مرگ و قیام او داند که  اما عیسی این را نیز می. کند فی میخدا معر

ِهیچگاه بدرستی قادر به درک هویت واقعی ماشیح نخواهند بود ِ ِ.   

ِبه همین خاطر است که عیسی پیوسته اصرار دارد کسانی که به ماشیح بودن او پی 

کته را بوضوح در انجیل مرقس این ن. برند، این مکاشفه را بر دیگران فاش نکنند می
   :شاهدیم
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 در مورددهد که خاموش باشد و  عیسی به هنگام اخراج روحی پلید، به او دستور می* 
   )۲۵ - ۲۱ :۱( هویت او چیزی نگوید

؛ همچنین نگاه ۳۴ :۱(" زیرا که او را شناختند"داد دیوها حرف بزنند  عیسی اجازه نمی* 
   )۱۲ و ۱۱ :۳کنید به 

 این معجزه با هیچ در مورددهد که  از شفای مرد جذامی به او هشدار میعیسی پس * 
   )۴۴ و ۴۳ :۱(کس سخن نگوید 

   )۴۳ :۵(دهد  ِعیسی پس از شفا دادن دختر یایروس نیز همین هشدار را می* 

بینیم  ِ مرد کر و الل میدر موردشد، نظیر آنچه  اغلب به هشدارهای عیسی اعتنایی نمی* 
)۷: ۳۱ - ۳۷(   

ًکرد هیچ کس از محل اقامت او باخبر نشود، اما معموال در  عیسی حتی گاه سعی می *
   )۳۱ و ۳۰ :۹؛ ۲۴ :۷(یافت  این زمینه توفیقی نمی

دهد به شهر  صیدا، به او اجازه نمی عیسی پس از شفای مرد نابینا در بیرون از شهر بیت* 
اش  ً عوض او را مستقیما به خانهبازگشته واقعه شفای خود را به دیگران خبر دهد، بلکه در

هیچ کس را در " : ؛ در برخی متون آمده که عیسی به این شخص گفت۲۶ - ۲۲ :۸(فرستد  می
   )"آنجا خبر مده

ًکند که عیسی همان مسیح یا ماشیح است، عیسی مؤکدا به  وقتی پطرس اعتراف می* 
   )۳۰ و ۲۹ :۸(" هیچ کس را از او خبر مدهید"دهد که  شاگردان هشدار می

 در موردخواهد که کسی تا پیش از قیام او از مردگان  به همین ترتیب، عیسی نمی* 
   )۱۰ -۲ :۹(واقعه کوه تبدیل هیئت باخبر شود 

   کاری الزم بود؟ چرا چنین پنهان

ِاوال تعلیم  و انتخب  مِ پادشاهی خدا باید تنها به شاگرداندر موردعیسی " پنهانی"ً
مردم عادی . )۳۱ و ۳۰ :۹؛ ۳۴ و ۳۳ و ۱۲ - ۱۰ :۴مرقس ( توده عوام به شد، و نه مکشوف می

   .کنند ِاهمیت واقعی عیسی را درک بودند که بتوانند تنها پس از قیام عیسی در موقعیتی می

کشد  ِ ماشیح خدمتگزاری که در راه گناهان بشر رنج میبه عنواندوم اینکه نقش عیسی 
 راجع بهِت پرشکوهی بود که مردم روزگار عیسی میرد، در تضاد آشکار با انتظارا و می

هایی  عیسی از این بیم داشت که اگر مردم بر اساس داستان. مسیحای موعود در ذهن داشتند
ِاند از هویت مسیحایی او باخبر شوند، ممکن است انتظارات  که راجع به معجزات او شنیده ِ

   . را نداشتهانکاذبی از او داشته باشند که او قصد تحقق بخشیدن به آ
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ِسوم اینکه تمام نه مورد فوق در انجیل  افتد، یعنی قبل   اتفاق می۳۱ :۱۰ الی۱۲ :۱مرقس ُ
عیسی پس از ). ۳۲ :۱۰(رود تا در آنجا کشته شود  از آنکه عیسی اعالم کند به اورشلیم می

د، یعنی پس از اعالم اینکه عازم اورشلیم است تا در آنجا کشته شو،  واقعیتاعالم این
ند خوان رخالف گذشته دیگر به هنگام ورود به اورشلیم جمعیتی را که او را پادشاه داود میب

همچنان که عیسی به نقطه اوج رسالت خود ). در ابتدای واقعه صلیب(کند  ساکت نمی
تر   ماشیحی است روشن و روشنشود، این موضوع نیز که او چگونه تر می نزدیک و نزدیک

ِ شاگردان ظاهرا هنوز قادر به درک آن نیستندهرچند که -  دگرد می  عیسیِتأکید خدمت . ً
ِاز حقیقت تجسم و قدرت معجزات که در اثبات این حقیقت عمل میاکنون  زیرا (کرد  ِ

ِعیسی در پی تسکین درد و رنج دیگران بود ِای او و اثبات محبت  ، به مرگ کفاره)ِ ِ

   .یابد اش تغییر می فداکارانه

او  اوست مبنی بر اینکه  کننده مکاشفه دهنده رنجبر تکمیل  نجاتنوانبه عخدمت عیسی 
ِبود، در موعد مناسب، یعنی در مرگ و قیام " راز"آنچه زمانی یک . شده خداست پسر مجسم

شده خدا، محبت خدا را از   پسر مجسمبه عنوانعیسی . گردد  کامل مکشوف میبه طوراو، 
 بنده رنجبر، محبت خدا را از طریق به عنوانو . هدد َآسایش نشان می طریق کارهای معجزه

   .سازد تحمل رنج و زحمت و ایثار و فداکاری نمایان می

  

ِدعوت شاگردان، دعوت صلیب ِ
  

 این بوده که نشان دهم الهیات جفا بر این حقیقت مکشوف استوار تا اینجا، هدف من
 همان طورد نیست، بلکه ِاست که رنج و زحمت نه تنها با نقشه خدا و شخصیت او در تضا

   .که دیدیم، مضمونی مهم و محوری در نقشه خداست

دهد که جفا و رنج و  بنابراین عجیب نیست که عیسی به پیروان خود چنین تعلیم می
عیسی به مسئله جفا و . اند ای است که از خدا دریافت کرده ِزحمت جزئی از زندگی تازه

ممکن است حتی بیش از این توجه انجا که شهادت توجهی خاص نشان داده است، تا بد
شان محاکمه   ایمانخاطر بهداد که اگر  او پیوسته به شاگردان خود تعلیم می.  آیدبه نظراندازه 

ِشدند چه باید بکنند، و آنگاه که اعضای خانواده، اهالی روستا و مقامات مذهبی و سیاسی 

تمام . شان چه باید باشد ند، واکنششان به مسیح محکوم و طرد کن  ایمانخاطر بهآنان را 
آنچه رسوالن در طی سالیان بعد درباره جفا و رنج و زحمت نوشتند و تعلیم دادند، جملگی 
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  فصل دوم ۱۷۰

به همین جهت، خوب . ریشه در مطالبی دارد که خود زمانی از عیسی شنیده یا دیده بودند
   .است اول ببینیم منظور عیسی از دادن چنین تعالیمی چه بود

  

  متی

ای، دستورالعملی است درباره  ردیدی نیست که انجیل متی، الاقل تا اندازهت
های تعلیمی  ِتمام گفتگوهای اصلی انجیل خطاب به شاگردان است، و قسمت. شاگردسازی

به پرسند  ی میسؤالًنیز یا مستقیما به جهت استفاده شاگردان است و یا کسانی که از عیسی 
 بااینحال تأکید متی بر این نیست که شاگردان چگونه به .اند  شاگرد او معرفی شدهعنوان

-   استاد و آموزگار استبه عنواندهند، بلکه تأکید او بر خود عیسی  تعالیم عیسی پاسخ می
فرستد تا دیگران را نیز شاگرد  دهد، و شاگردان را می َخواند، تعلیم می استادی که فرامی 

قادر به اگرچه اغلب اوقات آنان . فراد کاملی نیستندشاگردان به هیچ وجه االبته این . سازنند
ِسازد که خود عیسی آموزگار  درک تعالیم عیسی نیستند، اما متی به دقت خاطرنشان می

ای از  متی تصویر صادقانه. انجامد مؤثری است و تعالیمش به شناخت و معرفت می
د تا رفته، دیگران را نیز کن شان می آنان همچنان که عیسی تربیت : دهد شاگردان ارائه می

   .)۱۹ :۲۸( ُشاگرد سازند، در رابطه خود با مسیح هم افت دارند و هم خیز

  

  ۱۲ - ۱۰ :۵متی 

کند، و بنابراین ما نیز  عیسی کار تعلیم دادن به شاگردان را با موعظه سر کوه آغاز می
   .بررسی خود را از همین جا شروع خواهیم کرد

- شمرد را که در شاگردانش ایجاد خواهد شد، برمیعیسی در ابتدا خصوصیاتی 
شود، اما به گفته او  هایی که از نظر جامعه ضعف محسوب می خصوصیات و ویژگی 

وقتی مرد .  برخورداری از آنها تحسین کردخاطر بههای برکت خداست و افراد را باید   نشانه
پذیرفته، به آنچه الزمه  د خود  خداونبه عنوانآورد و او را  یا زنی به عیسی مسیح ایمان می

تمام پیروان . گیرد نهد، این خصوصیات رفته رفته در او شکل می ملکوت خداست گردن می
 هایی چنین ویژگیواقعی عیسی کمابیش از این خصوصیات برخوردارند، و دعوت دارند تا 

   .تر در خود پرورش دهند عمیقصورت  بهرا 

ها را در  کند این ویژگی خاطبین خود دعوت میاز م" موعظه سرکوه"عیسی در مابقی 
ها پیشاپیش به  خطاب به کسانی است که این ویژگی" ها خوشابحال"خود نمایان سازند، اما 
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روی سخن عیسی با کسانی است که از همه چیز خود دست . نوعی در آنها وجود دارد
وصیات نتیجه توبه واقعی توان گفت که این خص به تعبیری می. اند تا از او پیروی کنند شسته

همین . ِتمام مسیحیان باید اینگونه باشند، نه فقط ایمانداران بالغ یا استثنایی. هستند
کند چه کسانی جزو ملکوت خدا هستند و چه کسانی خارج  هاست که مشخص می ویژگی

   .از این ملکوت قرار دارند

بگویم معنا و تأثیر خود را چنان عادی و آشنا هستند که باید " ها خوشابحال"متأسفانه 
توجه داشته باشیم که عیسی کسانی را که از نظر دنیا . اند برای بسیاری از ما از دست داده

دنیا بر آنها دل او کسانی را که . َخواند می" متبارک"بدبخت، بدشانس و حتی ملعون هستند، 
کوشد آنها را  که دنیا میکند  عیسی رفتار و اعمالی را تشویق می. کند َسوزاند، تحسین می می

مسکینان در روح، ماتمیان، حلیمان، گرسنگان و تشنگان عدالت،  : سرکوب کند
   .کنندگان کنندگان، پاکدالن، و صلح رحم

ِهای مثبت این هفت ویژگی نخست را تصدیق می البته اکثر ما جنبه ، ۱۰اما در آیه . کنیم ِ
: دانم از نظر کسی متبارک محسوب شوند َخواند که بعید می می" متبارک"عیسی کسانی را 

ِآنانی که به جهت انجام آنچه درست و عادالنه است، زحمت می     .بینند ِ

کشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان  خوشحابحال زحمت"
خاطر  خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند، و به. است

خوش باشید و شادی عظیم نمایید، . گویندمن هر سخن بدی بر شما کاذبانه 
زیرا اجر شما در آسمان عظیم است زیرا که به همینطور بر انبیای قبل از شما 

   )۱۲ - ۱۰ :۵متی ." (رسانیدند جفا می

  

خوشبخت خود را شان در جفا نیستند   ایمانخاطر بهاز اینکه اگرچه بسیاری در غرب 
   .دانست عیسی جفا دیدن را یک برکت میدانند،  می

   :خوریم  جفا برمیدر مورددر این آیات به پنج اصل مهم 

ترین اصل که در عین حال نباید از آن غافل بود این است که این رنج و   ساده- ۱
. شود در راه مسیح است جفایی که در اینجا از آن صحبت می. است"  منخاطر به"زحمت 

 وفادار خاطر بهقشه او در این دنیا، و  خدمت به مسیح، برای تحقق نخاطر بهجفایی است که 
 ایمان خاطر بهقوم خدا در نهایت نه . افتد ها و معیارهای او اتفاق می بودن به اولویت

   .بینند  مسیح است که رنج و زحمت میخاطر بهخودشان، بلکه 
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ِ عیسی توجه شاگردان را به آنچه بر انبیا، یعنی بر فرستادگان خدا در نسلهای گذشته - ۲

فهماند که آنان نیز همچون  عیسی بدین ترتیب به شاگردان می. کند فاق افتاد، جلب میات
بدین معنا که فرستادگان خدا برای دنیای روزگار خود ِخود او در صف انبیا قرار دارند، 

اند تا پیغام خدا را که  فرستاده شده : اند ًآنان منحصرا بدین منظور برگزیده شده. هستند
 که عیسی به همین همان طوردرست  -  داده است به جهانیان موعظه کنندعیسی به آنها 

بر شاگردان است که پس از کشته شدن عیسی، جای او را . منظور به این جهان فرستاده شد
   . نبی، خدمت و رسالت او را ادامه دهندبه عنوانبگیرند و 

 با شکیبایی پذیرا شوند، کنند ای را که دیگران به آنان می  شاگردان نه تنها باید بدی- ۳
 از آنان ۴۵ و ۴۴، ۳۹عیسی کمی جلوتر در آیات . بلکه باید شادی و وجد نیز بکنند

 شاهدان مسیح این به عنوانوظیفه آنان . خواهد که جفاکنندگان خود را دوست بدارند می
   .نجات هدایت کنندبه سمت جفاکنندگان خود را بسوی خدا و است که 

همان درست . رسانند ِکه خدمتگزار کسانی باشند که به آنان جفا میبر جفادیدگان است 
دارند  دهند و دشمن می  که پدر آفتاب و باران خود را بر کسانی که او را دشنام میطور
ِکنندگان خود برکت بطلبند و به کسانی که قصد  فرستد، فرزندان پدر نیز باید برای لعنت می

   .ِآزار آنان را دارند نیکی کنند

 به ۱۰در آیه . قلب دادن به جفادیدگان وجود دارد های زیادی برای قوت  وعده- ۴
ِشود که ملکوت آسمان از آن ایشان خواهد بود، درست  ِشاگردان جفادیده اطمینان داده می

های موجود بین این دو،  شباهت). ۳آیه (است " مسکینان در روح"ِ که از آن همان طور
اند که بنده یهوه پیام خوش انجیل را به آنان  کسانی"  روحمسکینان در. "تصادفی نیست

اند،  آنان نیز به نوبه خود خوار و حقیر و مطرود شده). ۱ :۶۱اشعیا . رج(بشارت داده است 
ِرو رسالت بنده یهوه زیرا که دنباله از این رو، . اند بوده -  یعنی اعالم پیام انجیل به تمامی ملل - ِ

اکنون تا  ای از هم چنین پادشاهی. اند ِاند و در سلطنت خدا سهیم هارثین ملکوت آسمان شدو
های  ْای مستقر شده است و کسانی که با ایمان سلطنت و حاکمیت خدا را بر زندگی اندازه

ِاما تحقق کامل این پادشاهی در آینده . اند ای آن را تجربه کرده اند، تا اندازه خود پذیرفته
ًاما آنان فعال . کشند دان نیز با اشتیاق برای چنین روزی انتظار میاتفاق خواهد افتاد، و شاگر

ِهمچنان که فعاالنه در پی هدایت دیگران بسوی ملکوت آسمان اند، فحش و تهمت و افترا  ِ
   ).۱۱آیه (خواهند شنید، مسخره خواهند شد، و جفا خواهند دید 
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فرق دارد، زیرا " ها ابحالخوش"های   ذکر شده است با سایر وعده۱۲ای که در آیه  وعده
 خطاب به جفادیدگان در قالب دو ۱۲گوید که وعده آیه   می١گولیش. تر است بسیار پیچیده

عبارت اول به پاداشی که در آینده در آسمان در انتظار . عبارت سببی بیان شده است
یا در ِجفادیدگان است اشاره دارد، و حال آنکه عبارت دوم به روند جفا که در گذشته انب

 شاگردان عیسی به. کند اند اشاره می  کرده نقشه خدا برای نجات بشر تجربهچارچوب
پادشاهی خدا . تگرف به خدا پاداش خواهند   خدمتخاطر بهدهد که در آسمان   می اطمینان

 که پیشتر همان طورهمچنین . نزدیک است و از این رو امید به چیزهای بهتر وجود دارد
 خاطر بهدهد که زحمت دیدن  ین اطمینان را نیز به شاگردان میمالحظه شد، عیسی ا

ای  ملکوت خدا چیز عجیب و نامعمولی نیست و در واقع تمام پیامبران خدا چنین تجربه
توانند خاطرجمع باشند که خود  ِجفادیدگان همقطاران خوبی دارند، و می. خواهند داشت

های گذشته و آینده است که  ه همین وعدخاطر به. خدا در خدمت آنان حضور دارد
   .توانند در زمان حال شادی کنند شاگردان می

کشد   وضعیتی را به تصویر می واژگان بکار رفته در اینجا.ناپذیر است جفا اجتناب - ۵
گیرند از عیسی پیروی کنند امری  که در آن جفا و رنج و زحمت برای کسانی که تصمیم می

انش از همان ابتدا متوجه باشند که راه مسیح همیشه خواهد شاگرد عیسی می. طبیعی است
ِاما راه درست است، ولو آنکه دنیا گاه پا را از حد تمسخر، . راه سهل و آسانی نیست ِ

 رد کند و بخواهد نه تنها این پیام،  فراتر نهاده، پیام انجیل را با خشونت سوءتفاهم و تقبیح
   .سازدکن   ریشهبه کلیآور را نیز  ِبلکه خود پیام

   

  ۴۲ - ۱۶ :۱۰متی 

 باز هم بیشتر بسط داده ۴۲ -۱۶ :۱۰ جفا و زحمت، در متی در موردعیسی تعلیم 
دهد درست قبل از آن است که  آنچه عیسی در این قسمت به شاگردان تعلیم می. شود می

دهد که عیسی  ِزمان ارائه این تعلیم نشان می. شان بفرستد" مأموریت"آنان را به اولین 
بشارت آنگاه . ِناپذیر یکدیگرند خواهد شاگردانش بدانند که بشارت و جفا جزء انفکاک می

بشارت .  در پی نداشته باشد و زحمتیکه در روح مسیح انجام شود، ممکن نیست جفا
  . استصورت گرفتهواقعی همواره در سایه صلیب 
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  فصل دوم ۱۷۴

   ۱۸ -۱۶ :۱۰متی 

هان، من شما را مانند گوسفندان در "  :گوید  انجیل متی می۱۰ از فصل ۱۶عیسی در آیه 
   ."فرستم میان گرگان می

 همین تشبیه را در مورد بنده خداوند که از سوی ۷ :۵۳پیشتر در اشعیا اشعیا 
   :دید، بکار برده بود  جفاکنندگانش رنج می

ای که برای  مثل بره. او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود را نگشود
زبان است همچنان  اش بی برنده د گوسفندی که نزد پشمبرند و مانن ذبح می

   .دهان خود را نگشود

  

آنان . ًگوید که در دنیا دقیقا چنین وضعیتی خواهند داشت عیسی نیز به شاگردان خود می
به آنان حمله خواهد . از متوقف کردن حمالتی که در انتظارشان است عاجز خواهند بود

ّاما هم و غم آنان، . اند به گله گوسفندان حمله کنند مادهها آ  که گرگهمان طورشد، درست  ّ
بر آنان است که در همه حال خود را نسبت به . زنده ماندن و جان بدر بردن نخواهد بود

از . های خدا متعهد بدانند، ولو آنکه الزم باشد در این راه از جان خود بگذرند انجام نقشه
در میان گرگها، عیسی این هشدار را به آنان آنجا که شاگردان چون گوسفندانی هستند 

   )۱۶ :۱۰." (پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده باشید" : دهد می

این من هستم که شما را به میان چنین خطراتی " : گوید عیسی به شاگردان خود می
رایطی، در چنین ش. فرستد کند که اوست که آنها را می و بدین ترتیب تأکید می." فرستم می

   .ِشاگردان باید به شایستگی فرستادگان عیسی رفتار کنند

به هنگام مواجه شدن با جفاها به سادگی ممکن است شکیبایی و خویشتنداری خود را 
ممکن است وحشت کرده، درصدد . از دست داده، دست به کارهایی ابلهانه بزنیم

شتباهی از شهامت داشته سازشکاری با دشمن برآییم؛ و یا برعکس، ممکن است تعبیر ا
ًباشیم و بخواهیم با تحریک کردن مقامات، تعمدا خود را به خطر بیندازیم و دیگران را  ِ

بنابراین در چنین مواقعی حکمت الزم است تا بدانیم چه باید . واداریم به ما جفا برسانند
ر رسد، براستی بدین ترتیب، وقتی جفا و سختی د. کرد، در کجا باید ایستاد، و چه نباید کرد

   .های خودمان  مسیح خواهد بود و نه نتیجه حماقتخاطر به

 در سریالنکا که بسیاری از کلیساهای عضو آن از لحاظ اتحادیه ملی مسیحیان انجیلی
مذهبی هدف خشونت بودند، سلسله رهنمودهایی را تدوین کرده است که به مسیحیان 
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مثل "ها هستند،  د گوسفندان در میان گرگی که ماننشرایطبدانند چگونه در کند  کمک می
   : باشند"مار هوشیار و چون کبوتران ساده

   ِحساس بودن نسبت به میزان بلندی صدا طی جلسات عبادتی ●

  ادغام شدن در جامعه روستا ●

ِهای فرهنگی جامعه پیرامون، و پرهیز از رفتاری که  توجه نشان دادن به حساسیت ●
  .آمیز جلوه کند بویژه در نظر جوانان تحریک ، وممکن است در نظر سایرین

  های چشمگیر در اعیاد ویژه دینی پرهیز از اجرای برنامه ●

ای جهت  " طعمه "به عنوانرسانی یا خیرخواهانه  های کمک عدم استفاده از برنامه ●
  )هایی باید به هدف ایجاد ارتباط و فرصت مناسب باشد چنین برنامه(بشارت 

   زندگی روستااوه زندگی ساده مطابق بداشتن شی ●

  تالش در جهت ایجاد اتحاد بین رهبران مسیحی منطقه ●

  ها  خصومتِادامه یافتنجمع شدن در جماعات کوچک در صورت  ●

  مهم در روستاِعدم ارتقاع خارجیان به مناصب  ●
 

 ماهیت پیام ًاساساً متی کامال روشن است که ۱۰فصل از  ۱۸ و ۱۷ آیات  توجه بهابالبته 
 بکوشیم ساده و حکیمانه رفتار کنیم، این پیام عاقبت ای است که هر قدر هم ی به گونهعیس

همواره گوسفندی در میان شاگرد مسیح . ختانگی خواهد خصومت و مخالفت دیگران را بر
گرگها خواهد ماند، و این اغلب بدین معناست که دستگیر شده، مورد بازجویی قرار خواهد 

اما شاگردان مسیح . ًاصوال پیرو مسیح بودن جز این نیست. شد و شکنجه خواهدگرفت 
   ).۱۸آیه  (ها شهادت دهند شوند تا به همین گرگ فرستاده می

  

  رهنمودهایی برای گفتگو بین مسیحیان و مسلمانان

   مؤسسه مذهب و دموکراسی

   ۲۰۰۳ می ۷

 و مسلمانان پرداخته است و کمتر کسی در حیطه کلیسا به موضوع رابطه بین مسیحیان
. های کوچکی از متخصصان بوده است و بس ًاین مبحث عمدتا تنها موضوع مطالعه گروه

ت مطرح شد که مسلمانان سؤاالناگاه این .  ورق برگشت۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱اما پس از واقعه 
مسلمانان کیستند؟ چه اعتقاداتی دارند؟ بین آنها چه تفاوتهایی وجود دارد؟ آیا مسیحیان و 
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ت و سؤاالاین آرامش در کنار هم زندگی کنند؟ صلح و توانند در یک جامعه با  می
شده است عالقه شدیدی نسبت به موضوع رابطه بین  هایی از این قبیل باعث پرسش

   .مسلمانان و مسیحیان بوجود آید

م و یکی از خطراتی که باید بویژه نسبت به آن هشیار بود این است که بخواهیم اسال
چنین .  منفیبه طور مثبت و چه به طورمسلمانان را بیش از اندازه ساده کنیم، چه 

گیرد، هم جلوی  ای هم جلوی گفتگوی واقعی بین پیروان این دو ادیان را می انگاری ساده
   . اسالم را، و هم جلوی بشارت مسیحی واقعی به مسلمانان رادر موردآگاهی واقعی 

های  رهنمودهای زیر را به افراد، کلیساها و سازمان" سیمؤسسه مذهب و دموکرا" 
   :کند ِکه خواهان ایجاد ارتباط با مسلمانان هستند، توصیه می -  بویژه در غرب -  مسیحی

   :در گفتگوی بین مسیحیان و مسلمانان، مهم و ضروری است که

  چندانیطالع اآمریکاِاکثر مسیحیان .  درک درستی از اسالم و مسلمانان داشته باشیم- ۱
مان  ِ ما محبت مسیح را به همسایگان مسلمان اگر بناست کلیساهای. دارندن اسالم در مورد

نشان دهند، نخست باید سوءتفاهمات را از میان برداشت و ) چه دور و چه نزدیک(
   . عقاید و آداب و سنن مسلمانان کسب کرددر موردشناخت درست و دقیقی 

البته بدیهی است که برخی از . های مسلمان آماده گفتگو باشیم ها و گروه  با تمام فرقه- ۲
شان فراهم  مسلمانان دعوت ما را به گفتگو رد خواهند کرد، اما ما باید چنین انتخابی را برای

اند و تنها  کنیم، نه اینکه ببینیم کدام گروه از مسلمانان بیشتر از لحاظ طرز تفکر به ما نزدیک
   .یمبا آنها وارد گفتگو شو

در نهایت، خود مسیح . این وظیفه ماست به انجیل عیسی مسیح شهادت دهیم، زیرا - ۳
پیشنهادیه . "مان به ارمغان آوریم توانیم برای مخاطبین مسلمان بزرگترین برکتی است که می

 درخصوص آینده کلیسای انگلیکن نوشته شد در این زمینه ۲۰۰۲که در سال " آکسفورد
رسول و هم لوقای قدیس از طریق گفتگو به بشارت پیام مسیح هم پولس " : گوید می

چنین گفتگویی ممکن است بحث و جدل، تشریح و تبیین، دلیل و برهان، و . دختنپردا 
امید ما این است که بسیاری )." ۱۷ و ۴ تا ۱ :۱۷اعمال (ترغیب و اعالم کردن را شامل شود 

ُکنند، مجاب شوند و به مسیح ایمان  ات میِاز مسلمانان با شنیدن شهادت مسیحیانی که مالق
   .آورند

 مسیحیانی باید با مسلمانان وارد گفتگو شوند که خود درک درستی از ایمان راستین - ۴
در شان چیست و  طرفین مسیحی باید بدانند که رکن و اساس ایمان. و سنت مسیحی دارند
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شان به احتمال زیاد در  حیتوان سازش کرد، زیرا ایمان مسی چه مواردی به هیچ وجه نمی
. جریان گفتگو با مسلمانان به چالش گرفته خواهد شد و باید بتوانند از آن دفاع کنند

 ایمان در موردفرستند که خود  مسلمانان میبه گفتگو با  را یکلیساهایی که نمایندگان
بین توانند  گویند، و نمی اند، ضد و نقیض سخن می دچار ابهام و سردرگمیشان  مسیحی

 هیچ این کارِاصول اعترافی ایمان و آراء و عقاید شخصی خودشان تمییز قائل شوند، با 
   .اند لطفی به طرفین مسلمان خود نکرده

، بلکه معرف  نباشندآمریکا نماینده کلیساهای فقطِ سعی کنید طرفین مسیحی گفتگو - ۵
گفتگوها حضور داشته ًترجیحا بهتر است کسانی در اینگونه . ِکل مسیحیان جهان باشند

در . ِباشند که قادرند از دیدگاه مسیحی افریقایی یا آسیایی با مسلمانان وارد گفتگو شوند
 در کشورهای مسلمان زندگی   اقلیتبه عنوانواقع کمال مطلوب آن است که مسیحیانی که 

ست، پذیر نی و اگر دسترسی به چنین مسیحیانی امکان. اند، سخنگوی مسیحیان باشند کرده
به هیچ وجه نباید . باید به طریقی نگرش اینگونه مسیحیان را در گفتگوها مد نظر داشت

اجازه داد که گفتگوی بین مسیحیان و مسلمانان به نوعی رویارویی بین غرب و شرق یا 
چنانکه گویی مسیحیان نماینده کشورهای  -  تبدیل شود" شمال و جنوب"اصطالح  به
در واقع باید گفت که تعداد کثیری از ". جنوبی"ماینده کشورهای اند و مسلمانان ن "شمالی"

ها نفر  نیز میلیون" شمالی"کنند، و در کشورهای  زندگی می" جنوب"مسیحیان دنیا در 
به همین جهت، طرفین مسلمان در هر گفتگویی نیز باید نه فقط از . مسلمان وجود دارند

ِسلمان ساکن ملل غیرمسلمان نیز تشکیل های م ًکشورهای عمدتا مسلمان، بلکه از اقلیت
   .شده باشند

این . ِبه برخی از نکات الهیاتی و اخالقی مشترک در اسالم و مسیحیت اشاره کنید - ۶
است که بر همگان مکشوف شده است و " ِفیض همگانی"یا " ِشریعت طبیعت"نکات همان 

صحه گذاردن بر این  .کند اول و دوم رساله رومیان به آن اشاره می پولس در فصلهای
ستیزان در جوامع غرب اغلب از اصول  مشترکات بسیار مهم است، زیرا برخی از دین

های   آموزهبه عنواندهند و چنین اصولی را  ِشریعت طبیعی تصویر نادرستی ارائه می
   .کنند نظرانه مسیحیان که در جامعه امروزی جایی ندارد، معرفی می تنگ

ًهایی اساسا به  چنین تفاوت. ین اسالم و مسیحیت اشاره کنیدهای عمیق ب  به تفاوت- ۷
مسلمانان . شوند ِشخص عیسی مسیح که رکن اصلی ایمان مسیحی ما است، مربوط می

عقیده ندارند که عیسی مسیح، خدای مجسم بود، براستی داوطلبانه بر صلیب مرد، مرگ او 
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که او براستی از مردگان برخیزانده شد تا ای بود برای گناهان تمام بشر، و این الواقع کفاره فی
ها، درصورتی خواهند  ِمسیحیان به هنگام برشمردن این تفاوت. ما حیات جاودان یابیم

های منفی  توانست به بهترین و مؤثرترین وجه بر مسلمانان تأثیر بگذارند که بجای قضاوت
ًراجع به اعتقادات اسالمی، صرفا  ِایمان مسیحی خود تأکید ِ مثبت بر اصول عقاید به طورِ

ِ اعتقادات و آداب و سنن اسالمی گرچه گاه الزم است و در موردهای منفی  قضاوت. ورزند
ِدر تبیین اصول اعتقادی ایمان مسیحی مستتر می باشد، هیچگاه نباید در گفتگوی مسیحیان  ِ

   . رکن اصلی درآیدبه صورتبا مسلمانان 

ِائل عمومی که هم آنها و هم مسلمانان  خوب است مسیحیان درخصوص برخی مس- ۸
ِجنین، ترویج  ، مخالفت با سقطآمریکانظیر آزادی مذهب در (نظر دارند   آن اتفاقدر مورد

  واقع چنین همکاریدر . با برخی از مسلمانان همکاری کنند) ِهای اسکان پناهندگان برنامه
دی که پای اجرای عدالت در در مواراند  گیرد که مسیحیان آماده به همان دلیلی صورت می

ها، و حتی افراد ملحدی که با وجود اعتقاد نداشتن به خدا  میان است، با یهودیان، مورمون
   .اند، همکاری کنند عقیده  اجرای عدالت با مسیحیان همدر مورد

ِ در پی یافتن راه- ۹  و چه در سطح آمریکاتوانند چه در  هایی باشید که کلیساهای ما می ِ
مان خدمت کنند و از این طریق محبت مسیح را به آنان  ًعمال به همسایگان مسلمانجهانی، 

   .ِباید از مخاطبین مسلمان خود بپرسیم که در جوامع خود چه نیازهایی دارند. نشان دهند

 مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، آزادی در مورد با طرفین مسلمان خود -۱۰
المللی تصریح شده است و اکثر  ِدر معاهدات بینمذهب و مفاهیمی از این قبیل که 

توانند توضیح  یی میآمریکامسیحیان . اند، صحبت کنید کشورهای مسلمان آنها را امضا کرده
شان مطابقت دارد، چنین مفاهیمی از لحاظ  دهند که چگونه اینگونه مفاهیم با ایمان مسیحی

، و اینکه این مفاهیم چه ه استدتاریخی چگونه و بر چه اساسی در جوامع غربی تدوین ش
باید دوستان مسلمان خود را تشویق . اند آوردهمنافع و مزایایی برای جوامع ما به ارمغان 

 نگرش اسالمی و تاریخچه اسالم بررسی کنند و به آنها چارچوبکنیم که این مفاهیم را در 
   .در پرتو تجربیات شخصی خود بنگرند

هایی که هر طرف از طرف مقابل دارد،  ها، و رنجش سها، تر  اجازه دهید نگرانی-۱۱
های  چنین گفتگوهایی اگر طرفین نتوانند به مشکالتی که در دیدگاه. آزادانه مطرح شود

یی باید انتظار داشته آمریکا مسیحیان .گشا نخواهد بود بینند بپردازند، چندان راه یکدیگر می
ِلیبی قرون وسطی، امپریالیسم غرب، و  جنگهای صدر موردباشند که مسلمانان نزد آنها 
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خوب است اذعان کنیم که برخی از این شکایات .  شکایت کنندآمریکاجامعه امروزی 
های جهان اسالم تقصیر کشورهای  اما اینکه مسیحیان بپذیرند که اکثر نابسامانی. بجاست

مک غربی است، نه از لحاظ تاریخی درست است و نه به پیشبرد چنین گفتگوهایی ک
 در وهله ، استهخاطرنشان ساخت نیز ١دانی بنام برنارد لویز  که تاریخهمان طور. خواهد کرد

 وضعیت کنونی جوامع خود احساس در قبالخود مسلمانان هستند که باید این نخست 
   .مسئولیت کنند

که در ) های مذهبی و نیز سایر اقلیت(ِکیشان مسیحی خود  از حق و حقوق هم -۱۲
ِ ممنوعیت تبشیر یا تغییر در موردبویژه . سلمان تحت جفا هستند دفاع کنیدکشورهای م

ِهای دولت جهت محدود کردن یا اعمال کنترل بر فعالیتهای  دین در این کشورها، کوشش

های حقوقی و سیاسی که  ِمذهبی، اعمال مقررات شریعت اسالمی بر مسیحیان، و سایر نظام
. شود، ابراز نگرانی کنید شهروندان درجه دوم رفتار می به عنوانبر اساس آن با مسیحیان 

 که مسلمانان همان طورنمایندگان مسیحی باید به طرفین مسلمان خود یادآور شوند که 
حق دارند در کشورهای غربی آزاد باشند، مسیحیان نیز باید در کشورهای مسلمان از چنین 

ود را در قبال محافظت از حقوق و  که مسیحیان خهمان طورو . ای برخوردار باشند آزادی
دانند، از مسلمانان نیز باید خواسته شود که در   متعهد میآمریکاِهای مسلمانان  آزادی

   .ِهای مذهبی مسیحیان ارزش قائل شوند کشورهای اسالمی برای حقوق و آزادی

  

   :و اما نکات زیر در گفتگوی بین مسلمانان و مسیحیان، مخرب و نامناسب است

ینکه بکوشیم اسالم و مسیحیت را به هم درآمیزیم و وانمود کنیم که این دو مذهب  ا- ۱
ِدارای تعالیم اساسی یکسانی هستند و تنها در برخی جزئیات الهیاتی با هم اختالف نظر  ِ

   .دارند

ِدر پی ایجاد سازماناینکه  - ۲ اتحاد تمام "که خود را مظهر باشیم " یوحدت ادیان"های  ِ
خواهند مسیحیان و مسلمانان را در قالب وحدتی شبیه اتحاد بدن  نند و میدا می" مذاهب

 به  شرکت کنند، بایدهایی چنین سازمانخواهند در  مسیحیان میاگر . مسیح کنار هم آورند
ِای برای گفتگو و همکاری محدود با مسلمانان بنگرند، و نه   وسیلهبه عنوانً صرفا آنها

   .کنند  وجود خارجی ندارد تظاهر میمجامعی که به اتحاد کاذبی که

 به عنوانما مسیحیان . ِهای نیایشی مشترکی بوجود آوریم  اینکه بکوشیم آداب و آیین- ۳
القدس عبادت   پدر، پسر و روحبه عنوانکسانی که به فرموده خداوند عیسی، خدا را 
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 خدا در آن  مورددرِکنیم، باید هر نوع شیوه عبادتی دیگری را که این اسامی و مفاهیم  می
ناقص ) شود چیزی که در نظر مسلمانان کفر و ناشایست محسوب می(جایی نداشته باشد 

چنان تغییر دهیم و های خود را  قصد ما این نیست که عبادات و پرستش. و ناکافی بدانیم
م رقیق کنیم که برای مسلمانان قابل پذیرش باشد، و از مسلمانان نیز نباید انتظار داشته باشی

بهتر آن است که مسیحیان . که مراسم عبادتی خود را تغییر دهند تا برای ما قابل قبول باشد
 صحیح و کامل به طورِو مسلمانان هر یک آداب نیایشی خاص خود را در کنار یکدیگر اما 

   .شکل کنند بجا آورند، تا اینکه بکوشند عبادات خود را یک

 تمام مناقشات و خاطر بهگفتگو خود را ِ اینکه انتظار داشته باشیم طرفین - ۴
تضادهای بین مسلمانان و . های بین مسلمانان و مسیحیان مسئول و مقصر بدانند درگیری

مسیحیان بسیار دیرینه و پیچیده است، و گفتگوهایی که بین پیروان این دو آیین صورت 
ُپل مارشال در . ذیردتر از آنی است که بخواهد چنین ادعایی را بپ گیرد محدودتر و ناقص می

کنند کسانی نیستند که خود  مسلمانانی که در اینگونه گفتگوها شرکت می" : گوید این باره می
"  باشند یا زنان مسیحی را ربوده و به آنان تجاوز کرده باشند مرتکب قتل مسیحیان شده

کنفر به همین ترتیب، ممکن است ی). ۲۲۰، صفحه "دهد خون آنان فریاد سر می"ِکتاب (
 خاطر بهًمسیحی پیرو کلیسای ارتدوکس شرقی یا مسیحی افریقایی شخصا خود را 

توانند بابت خطایایی  البته مسیحیان می. های صلیبی یا امپریالیسم غرب مقصر نداند جنگ
اند ابراز تأسف کنند، زیرا خدا ما را در  که سایر مسیحیان نسبت به مسلمانان مرتکب شده

 بهایی برای آغاز چنین گفتگوهایی نخست از به عنوانما نباید اما . ازدس این مورد ملزم می
طرفین مسلمان خود بخواهیم به این خاطر از ما معذرت بخواهند، یا اینکه طرفین مسیحی 

های بین اسالم و  نباید تصور کنیم که تفاوت. خواهی از مسلمانان بدانیم را موظف به پوزش
   . برخوردهای خاص در طول تاریخ محدود کردای توان به پاره مسیحیت را می

ترکیبی است دنیا صحبت کنیم که گویی مناطق مختلف  در مورد اینکه طوری - ۵
آنکه بین این  بی) نظیر اسالم، مسیحیت و غیره(روشن و مشخص از ادیان و مذاهبی خاص 

کردیم، اشاره  که پیشتر همان طور. ها هیچ گونه تداخل یا ارتباطی وجود داشته باشد ه گرو
ای آزاد،  در جامعه. کنند، و برعکس میلیونها نفر مسیحی در کشورهای مسلمان زندگی می

توان پذیرفت که چیزی به اسم  بنابراین نمی. برعکس مسیحیان حق دارند مسلمان شوند و
و . ندارند" مداخله"ِوجود دارد که مسیحیان غربی به هیچ وجه در آن حق " جهان اسالم"
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گذرد نقش داشته باشند  ًسلمانان نیز کامال حق دارند در آنچه در کشورهای غربی میالبته م
   .و در این باره اظهارنظر کنند

 گفتگو کنیم که  ِمقامات مذهبیِبا گروه خاصی از محققان اسالمی و تنها  اینکه - ۶
ِاسالم "ه شاید مهمتر آن باشد که دربار. دهند  روایتی آکادمیک از اسالم به ما ارائه می

ممکن است با گفتگو با . که در کوچه و خیابان وجود دارد شناخت کسب کنیم" ای مردمی
ِبقال مسلمان محل اطالعات بیشتری راجع به اسالم بدست آوریم و گفتگوی مفیدتری  ِ

   .داشته باشیم تا با گفتگو با امام جمعه مسجد

ِدر ارتقاء رهبران ی بزنیم و های سیاس اینکه در میان جوامع مسلمان دست به بازی - ۷

مان  مسلمانی بکوشیم که مورد عالقه ما مسیحیان هستند و کسانی را که از آنها خوش
 افراد مسیحی این نیست که تعیین کنیم چه کسی به عنوانوظیفه ما . آید نادیده بگیریم نمی

 کس که ًبلکه صرفا باید با هر. در جوامع مسلمان رهبر خوبی است و چه کسی رهبر بد
طبیعی است که برخی از مسلمانان . آماده گفتگو و همکاری است، گفتگو و همکاری کنیم

به احتمال زیاد طرفین . در مقایسه با سایرین آمادگی بیشتری برای گفتگو و همکاری دارند
و شکیباترند و بیش از سایرین به دموکراسی و " روتر میانه"ِگفتگوی مسلمان ما افرادی 

ها ترجیح  ِ حفظ همین ارزشخاطر بهًو طبعا .  رابطه حسنه با غرب عالقمندندحقوق بشر و
دهیم چنین کسانی بیشتر در جوامع مسلمان قدرت داشته باشند، اما توانایی ما در به  می

   .ِقدرت رسانیدن اینگونه افراد در جوامع مسلمان بسیار محدود است و باید نیز چنین باشد

ِ تمام مسائل الهیاتی و سیاسی موجود راه حلی خود خود بهو  اینکه تصور کنیم گفتگ- ۸ ِ
ِگفتگو ممکن است به روشن شدن برخی از مسائل واقعی . بین مسلمانان و مسیحیان است ِ

ِبرخی مسائل خیالی منجر شود و مسلمانان و مسیحیان را قادر سازد در ِو از میان رفتن 
ِناآگاهی دوجانبه همواره . مکاری کنندهمکاری است بهتر با هم ه خصوص مسائلی که قابل

ای  نباید چنین ناآگاهیاما . منشاء اختالف و سوءتفاهم بین مسلمانان و مسیحیان بوده است
ُبه قول پل مارشال. ِترین مشکل موجود تصور کرد را بزرگترین و عمیق ِمسلمانان " : ِ

اگر ... و نه افرادی بیسواداند  و جاهل رسانند نه احمق گرایی که به مسیحیان جفا می افراط
ِجفا را صرفا نوعی سوءتفاهم بدانیم که با گفتگو و ایجاد آگاهی و ترتیب دادن  ً

خون آنان فریاد "ِکتاب ." (ایم شود، به ماهیت جفا پی نبرده های مختلف حل می کنفرانس
   )۲۲۰، صفحه "دهد سر می
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   ۲۰ و ۱۹ :۱۰متی 

اما عیسی در . رسد  میبه نظرتی نومیدکننده و اسفناک بره بودن در میان انبوه گرگان، وضعی
  :دهد  به تمام کسانی که در چنین وضعیتی قرار دارند این وعده عالی را می۲۰ و ۱۹آیات 

اما چون شما را تسلیم کنند، اندیشه مکنید که چگونه یا چه بگویید زیرا در 
نده، شما به شما عطا خواهد شد که چه باید گفت، زیرا گوی همان ساعت
   .روح پدر شما، در شما گوینده استنیستید بلکه 

  

دهند که چطور خدا در شرایطی که   شهادت میایمانداران در سراسر جهان آنگاه که
ِشان قرار داده است، به حقانیت این  ِدیدند کلمات مناسب را در دهان برای او زحمت می

شان رسید و چگونه خاطر بهچگونه دانند که این کلمات   آنان نمی.دهند آیات گواهی می
توانستند با چنان شهامت و فصاحتی سخن بگویند، اما خدا از طریق روح قدوس خود این 

   .ِ تا در اوج فشارها، به حقیقت مسیح شهادت دهنده استشان قرار داد کلمات را در دهان

دهد که   میاند، به آنان وعده خدا درست در موقعی که شاگردان عیسی سخت نیازمند یاری
 خواهیم دید، ۲۲آیه  که در همان طوربااینحال . شان خواهد کرد شاهدانی امین باقی بمانند کمک

  .القدس را رد نخواهند کرد ِاین وعده بدین معنا نیست که شاگردان هیچگاه کمک روح
  

  وسوسه اسقف شدن

انی جفا های روم در طول سیزده سالی که کشیش ریچارد ورمبراند به دست کمونیست
جفا در . آید را شاید بتوان دشوارترین آزمایش او خواند ای که در پی می دیده بود، واقعه

 ها اما کمونیست.  شکنجه بدنی بودبه صورتسالیان اول بیشتر جنبه فیزیکی داشت و 
ِبزودی متوجه شدند که مواد مخدر، محرومیت از خواب و شستشوی مغزی در شکستن 

را بنابراین شبانه روز در تمام ساعات این جمالت . بسیار مؤثرتر استاراده رهبران مسیحی 
   :دکردن  متناوب از بلندگوها پخش میبه طور

   مسیحیت حماقت است

   مسیحیت حماقت است

   مسیحیت حماقت است

   چرا از آن دست نکشیم؟

   چرا از آن دست نکشیم؟
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   چرا از آن دست نکشیم؟

   مسیحیت حماقت است

    استمسیحیت حماقت

   مسیحیت حماقت است

   چرا از آن دست نکشیم؟

   چرا از آن دست نکشیم؟

   چرا از آن دست نکشیم؟

کوشیدند با تهدید و وعده، ریچارد را به زانو درآورند و وادارش کنند  بازپرسان می
ها  دادند، هرچند این خوراک های لذیذ می گاه به او خوراک. ایمان خود را انکار کنند

کردند که او مدتهای مدید  در مواقعی دیگر، کاری می. لوده به مواد مخدر بودًاحتماال آ
 اما .ها به او اجازه دادند با آنان بحث و جدل کند یکبار در جریان بازجویی. گرسنگی بکشد

ها همه این  کمونیست. شدت مجازاتش کردند دفعه بعد به محض ابراز مخالفت با آنان به
ری کنند که ریچارد تعادل خود را از دست بدهد و بدین ترتیب در کردند تا کا کارها را می

   .پذیر باشد شان آسیب برابر شگردهای

رسید که کشیش ورمبراند با آنچه شاید بزرگترین وسوسه  سرانجام روزی فرا
ای از زندان  بسته از سلولش به مکان دورافتاده او را چشم. اش بود مواجه شد زندگی

برند اعدامش کنند، اما آنان در عوض او را به  راند فکر کرد دارند میورمب. همراهی کردند
ورمبراند ماجرا را از . ، معاون وزیر کشور رومانی گفتگو کند١اتاقی بردند تا با ژنرال نگریا
   :دهد  زبان خودش چنین شرح می

. وقتی در باز شد، مرا به طرف مردی که یونیفورم نظامی بر تن داشت راهنمایی کردند
آنکه مقابل من بود، کسی نبود جز نگریا، معاون وزیر کشور رومانی که هوش و ذکاوتش 

اش  چشمانی نافذ و براق داشت که بوضوح در چهره کولی. زبانزد خاص و عام بود
یک مأمور سیاسی و چند تن از مقامات دیگر که از همگی بخارست . کرد خودنمایی می

آقای ورمبراند، من پرونده شما را " : گریا مؤدبانه گفتن. آمده بودند، کنارش نشسته بودند
اعتقاداتش دارید، اما من برای کسی که پای عقایدی برایم مهم نیست چه . ام بررسی کرده

ِ سمج و کله افرادیها هم درست مثل شما  ما کمونیست.ایستد احترام قائلم می . شق هستیم ِ
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دند عقاید مرا عوض کنند، اما من  کرام و خیلی سعی خود من هم اغلب در زندان بوده
   .لیم نشدمست

اگر شما حاضر .  از ما تا میانه راه به هم نزدیک شویم گمانم وقتش رسیده که هر کدام به"
اید   ما کردهبر ضدهای گذشته را فراموش کنید، ما هم کارهایی را که شما  باشید ناراحتی

 آغاز کنیم و به جای دشمنی، دوست هم توانیم فصل نویی را ما می. خواهیم کردفراموش 
تان عمل کنید،  بنابراین بجای آنکه مجبور شوید برخالف وجدان و اعتقادات. باشیم

ای  تان عمل کنید و در عین حال با ما نیز همکاری مثبت و سازنده توانید مطابق اعتقادات می
   ."داشته باشید

توضیحات . ام من موعظات شما را خوانده" : ادامه داد. ای مقابل ژنرال گشوده بود پرونده
 بسیار زیبا بیان شده است، اما باید متوجه باشید که ما در عصر علم زندگی مقدس کتاب

   ."کنیم می

دویست مایل مسافت را طی کرده تا رتبه،  نگریا، این وزیر عالی! عجب" : با خودم گفتم
   !"سخنرانی کند؟  علم  پیشرفتدر موردبرای من 

خورد اما  ان او مانند رودخانه دانوب که از میان دشت و کوه پیچ و خم میاما سخن
   :ریزد، سرانجام به انتها رسید عاقبت به دریا می

طلبانه به ما  خواهیم مردم به مقاصد فرصت ما نمی! ما به مردانی مثل شما نیاز داریم"
ِچون به حماقت عقاید خواهیم به ما بپیوندند  میبپیوندند، بلکه  اگر . اند شان پی برده گذشتهِ

شما حاضر باشید به ما در نبرد علیه خرافات کمک کنید، بالفاصله خواهید توانست زندگی 
تان بار دیگر  ِمنصب مهمی خواهید داشت با درآمدی باال، و خانواده. جدیدی را شروع کنید

   " نظرتان چیست؟.کردخواهند زندگی  آسایش و امنیت  کمالدر کنار شما در

 کمک به حزب در مورداما . ِجواب دادم که از زندگی کنونی خود شاد و خرسندم
ای بودم که اگر آزادم کنید، باعث کمک به حزب  کمونیست، خود من هم به فکر شیوه

   .خواهد بود

یعنی برای " : نگریا گفت. افسر سیاسی در صندلی خود جابجا شد و شق و رق نشست
   "ما کار خواهید کرد؟

ِ همراه بهترین معلم مارکسیستی که در اختیار  پیشنهاد من این است که مرا به" : گفتم
نخست من به افشای . دارید از شهری به شهر دیگر و از روستایی به روستای دیگر بفرستید

ِجهالت خود و حماقت مذهب مرتجع مسیحیت خواهم پرداخت، و آنوقت معلم  ِ ِ ِ
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گیری در این مورد که کدام یک  ردازد، و تصمیمِمارکسیست شما به تشریح نظریات خود بپ
   ."از این دو درست است را به عهده مردم بگذاریم

به . کنید آقای ورمبراند، شما دارید ما را تحریک می" : گفت. نگریا در چشمانم خیره شد
ها هم در زمانهای قدیم همین  ما کمونیست. آید همین خاطر است که از شما خوشم می

تان  من پیشنهاد بهتری برای. پس بیایید با هم بحث کنیم. دادیم اربابان را میِطور جواب 
ًاگر واقعا . خدایی را تبلیغ کنید خواهد ملحد شوید و الحاد و بی هیچ کس از شما نمی. دارم

هرچند (اید، در عقاید خود بمانید  ِتا این حد به یک مذهب منسوخ دلبستگی پیدا کرده
اما ). چنین مهمالتی را بپذیردتواند  هیخته و بافرهنگی مثل شما میفهمم چطور آدم فر نمی

ِمرام کمونیسم یک سوم دنیا را تسخیر ! این را هم از یاد نبرید که قدرت در دست ماست
   .کلیسا باید با ما کنار بیاید. کرده است

ای که  یراستش را بخواهید ما از رهبران کلیسای. ُبیایید یکبار هم شده با هم رک باشیم"
ًاین گونه رهبران دیگر با آنچه واقعا در . ایم کنند خسته شده جلو چشم مردم هر کاری را می

   ."گذرد در ارتباط نیستند بین مردم می

کفایت و   همه آنها بی" : مانده را یک به یک برشمرد های باقی نگریا اسامی اسقف
   .مردم از این موضوع آگاهنداند و همه  های حزب کمونیست اند، یا اینکه آدم ناتوان

توانید ایمان خودتان را نگه دارید و در عین حال  اما اگر کسی مثل شما اسقف شود، می"
ِگوید باید مطیع مقامات   شما میمقدس کتابمگر نه اینکه . به حکومت نیز وفادار باشید

   "شان از خداست؟ پس چرا مطیع ما نباشید؟ باشید چون قدرت

مطمئن بود که من . ای ما را تنها بگذارند یا از بقیه خواست لحظهنگر. چیزی نگفتم
خواست دیگران  پذیرم، و اعتماد کرده بود چیزی را به من بگوید که نمی پیشنهادش را می

   .بشنوند

این حمله . حمله حزب کمونیست به شورای جهانی کلیساها اشتباه محض بود"  :گفت
اما کشیشانی که ما با آنها سر و کار داریم .  یک باند جاسوسی شروع شدبه صورتاول 

ما . به عبارت دیگر، سهامدار نیستند، بلکه خادمین ارشدند. اغلب خودشان از طبقه کارگرند
باید بجای مخالفت و ضدیت با چنین افرادی، آنها را جذب خودمان کنیم تا به این ترتیب 

   ." دست ما شود ِخود شورا هم آلت

توانید به ما کمک  آقای ورمبراند، اینجاست که شما می" : د و گفتنگریا روی میز خم ش
. شناسند در خارج همه شما را می. اید شما برای شورای جهانی کلیساها کار کرده. کنید
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اگر شما اسقف . پرسند گیرند و از حال و روزتان می ها سراغ شما را می هنوز هم خیلی
شورای جهانی کلیساها کمک کنید تا دژ مستحکمی ِتوانید به سایر متحدان ما در  شوید، می

. خدایی، بلکه دژی از سوسیالیسم و صلح و برابری ِنه دژ الحاد و بی -  برای ما بسازند
خواهیم بمب و جنگ و  ِ ما را که بر اساس آن می ِگرایی جهانی مطمئنم که شما آرمان

بود هر قدر دلتان و آزاد خواهید . کنید خونریزی در جهان ممنوع شود، تصدیق می
   ."تان نخواهیم شد ما مزاحم. خواهد عبادت کنید می

   .ای به فکر فرو رفتم لحظه

هایی که در گذشته با شما  این همکاری باید تا کجا ادامه داشته باشد؟ اسقف" : پرسیدم
آیا . ِ کشیشان همقطار خود نزد شما خبرچینی کننددر مورداند موظف بودند  همکاری کرده

   "م باید چنین کنم؟من ه

هر . ی نیستید خاص اجبارهیچتان تحت   منصبواسطه بهشما " : نگریا خندید و گفت
 دارد فرد متخلف هًتواند به دولت صدمه بزند باخبر باشد، طبعا وظیف  از عملی که میکس که

   .ً اسقف قطعا مواردی از این قبیل خواهید شنیدبه عنوانشما . را محکوم و ارشاد کند

ِسقف لوتری فعلی رومانی خیلی پیر استا" بنابراین شما از همان ابتدا اسقف منتخب . ِ
   ."مردم خواهید بود و در واقع ریاست کلیسای رومانی را برعهده خواهید داشت

   .اجازه خواستم به من فرصت دهند در این باره فکر کنم، و نگریا هم موافقت کرد

گردم، دوباره همدیگر را خواهیم دید و اوراق قبل از اینکه به بخارست بر" : او گفت
   ."ات را امضا خواهم کرد آزادی

به یاد یک داستان قدیمی . مرا به یک سلول دورافتاده برگرداندند، و ساعتها تفکر کردم
کلیسای کاتولیک از او ِیهودی افتادم راجع به یک خاخام یهودی که وقتی مأموران استنطاق 

صبح روز بعد، خاخام . اندکی وقت خواست تا فکر کند نکار کند،خواستند ایمان خود را ا
قبل از آنکه مرا  : من کاتولیک نخواهم شد، اما پیش از مرگ یک تقاضا دارم" : گفت

تنها جوابی بود که ‘ نه’. بسوزانید، زبانم را درآورید چون بالفاصله به شما پاسخ رد ندادم
   ."شد به درخواست شما داد می

کلیسای رسمی در یک دانستم که  از طرف دیگر می. ها یک طرف قضیه بوداما این تن
ای ندارد جز اینکه الاقل  کشور کمونیستی برای آنکه بتواند به حیات خود ادامه دهد چاره

فرد مسیحی حتی با پرداختن مالیات به حکومتی . ای با مقامات سازش کند تا اندازه
 به صورتگفتن اینکه کلیسا باید . ستخدانشناس در واقع به نوعی سازش کرده ا
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درآید آسان است، اما کلیسای زیرزمینی نیز برای کار خود احتیاج به نوعی " زیرزمینی"
هیچ جا و مکانی نخواهند ها نفر  اگر چنین سرپوشی در کار نباشد، میلیون. سرپوش دارد

موعظه کند، آنها را   مردم ، کشیشی نخواهد بود تا براینندعبادت کداشت تا در آن خدا را 
و حال آنکه من . شان را به خاک بسپارد  و مردگان، عقدشان کنددتعمید دهغسل 

تبلیغات "اصطالح  توانستم با گفتن تنها چند کلمه در طرفداری از تعاون یا به می
گذشته از این،  . کامل از رخ دادن چنین وضعیتی جلوگیری کنمبه طور، "خواهانه صلح

افسر . اند یا مرده دانستم زنده حتی نمی. سر و فرزندانم را ندیده بودمسالها بود که هم
کردم، بر سر او و  اگر این پیشنهاد را رد می. سیاسی گفته بود که سابینه در زندان است

   آمد؟  چه می١میهای

دانستم که رد کردن این  م، زیرا میبراستی به قدرتی از باال نیاز داشت "نه"برای گفتن 
ام، و   به معنی سپری کردن یازده سال دیگر در گوشه زندان، قربانی کردن خانوادهپیشنهاد

اما در آن لحظه، خدا روی خود را از . ًتقریبا مرگ حتمی تحت چنین شرایط هولناکی است
ِدر برابر خودم سایه عظیم و هولناک . من پوشانده بود و در ایمان خویش متزلزل گشته بودم

 و بزودی گرفته بودکه تاکنون مقدار زیادی از دنیا را در سیطره خود دیدم  میکمونیسم را 
در عالم تخیل، خودم را مجسم کردم که در آستانه . بلعید مابقی دنیا را نیز در کام خود می

ِ سرسختی من گرسنگی خاطر بهزنند، و همسر و پسرم ناچارند  مرگم، مرا بیرحمانه کتک می
ای متالطم در نوسان بود و توفانی مهلک آن را به  تیروحم چون کش. و محرومیت بکشند

ای دیگر در عرش برین سیر  غلتید و لحظه ای در قعر ژرفاها فرو می لحظه. راند هر سو می
آن لحظات برای من حکم باغ جتسیمانی را . در آن ساعات از جام مسیح نوشیدم. کرد می

م و در قالب فریادهایی شکسته از ُو من نیز مانند عیسی چهره خود را بر خاک سفت. داشت
   .هولناک غالب آیمخدا خواستم کمکم کند بر این وسوسه 

 ۲اما هنوز در برابر خود کسانی چون نیشفور دایانو. بعد از دعا احساس کردم کمی بهترم
دیدم که آنهمه به ایمان مسیحی لطمه زده   و بسیاری دیگر از کسانی را می۳و رادو گیندا

رسید، و حال من نیز در ایمان  تعدادشان به هزاران نفر می. له خود پاتریاخاز جم -  بودند
ِ نفس ضعیف خود مثل آنان بلعیده میخاطر بهخود سست شده بودم و بزودی  ِ تمام . شدم ْ

آن دورانی را که با جدیت در تأیید حقانیت مسیحیت دلیل و برهان آورده بودم، به دقت در 
ِآیا طریق محبت بهتر از  :ت را پیش خودم تکرار کردمسؤاالین تر ساده. فکر خود مرور کردم
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آیا او راه کینه و نفرت است؟ آیا مسیح بار شک و گناه را از دوش من برداشته است؟ 
دادم، و وقتی چنین ها پاسخ مثبت  دهنده است؟ به آسانی به تمام این پرسش براستی نجات

   .ه بودبزرگ از ذهن من برداشته شد کردم، انگار باری

حال سعی خواهم " : گفتم  به خود .به مدت یک ساعت بر روی تخت دراز کشیده بودم
. فکر کنمتوانستم  جز مسیح به هیچ چیز نمی. اما نتوانستم." ًکرد ابدا به مسیح فکر نکنم

ِحکام خودکامه در طول تاریخ اندیشیدم، از به . برای آخرین بار به پیشنهاد نگریا فکر کردم
نشاندگان خود را در اروپا به  پادشاهی بر یهودیان گماشت تا هیتلر که دستصر که نبوکدن

ِریچارد ورمبراند، اسقف لوتری " : ِبر روی کارت مالقات من خواهند نوشت. روی کار آورد
به عبارت دیگر، من نه اسقف مسیح در مکانی  ".رومانی، تعیین شده توسط پلیس مخفی

   .مقدس، بلکه جاسوس پلیس در نهادی دولتی خواهم بود

   .دوباره دعا کردم، و سپس در روح خود احساس آرامش کردم

ای به اسم الکساندرسکو آنجا بود، و نگریا و چند  فرمانده. روز بعد دوباره مرا احضار کردند
 موضوع را از سر نو برایم تکرار  پیشنهادشان را قبول کنم، تماممتوان وقتی گفتم نمی. نفر دیگر

 به موضوع شورای جهانی کلیساها که رسیدیم، نگریا بار دیگر از تمام حاضرین خواست .کردند
  .اتاق را ترک کنند، و از من خواهش کرد در تصمیم خود تجدید نظر کنم

، و حتی یک یستمشیش شدن هم نِدر واقع الیق ک. من الیق نیستم اسقف شوم" : گفتم
من ’زدند  مسیحیان اولیه در حالیکه فریاد می. م از سرم زیادی استه مسیحی ساده بودن

ام، بلکه در عوض  اما من هرگز چنین نکرده. رفتند ِ به پیشباز مرگ می‘!مسیحی هستم
   ".توانم آن را بپذیرم اما نمی. آور شما را مورد بررسی قرار دادم ِپیشنهاد شرم

   ." پیدا خواهیم کرداین کاریکنفر دیگر را برای " : نگریا با لحنی هشدارآمیز گفت

توانید ثابت کنید که من در اشتباهم، برایم دلیل و  کنید می اگر فکر می" : جواب دادم
ِمن در اثبات حقانیت ایمانم هزار و یک دلیل و برهان . برهان بیاورید که خدا وجود ندارد

   ."ِیقت در پی چیزی نخواهم بوددارم، و جز حق

   "تان به چه معناست؟ برای آیندهدانید که نپذیرفتن این پیشنهاد  البته می" : پرسید

برای . ام ام و خطرات را سبک و سنگین کرده من همه جوانب را خوب سنجیده" : گفتم
نج ِدانم حقیقت غایی است، ر افتخار است که در راه آنچه می من مایه شادی و باعث

   ."بکشم
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   ۲۲ و ۲۱ : ۱۰متی 

 جفا  از مقامات حکومتیکه نه تنهاشنیدند  شاگردان بدون شک از اینکه می ،۲۱در آیه 
ه ّیکه خورد، شان نیز آنها را طرد خواهند کرد خواهند دید بلکه حتی اعضای خانواده خود

 و آبروی های خانوادگی چنین سخنانی در جوامعی چون جامعه یهود که وابستگی. ندبود
 به نظر بیرحمانه  ی باورنکردنیبه طرزًالعاده بود، احتماال  والدین در آن دارای اهمیتی فوق

و برادر، برادر را و پدر، فرزند را به " : بود ۶ :۷میکا هرچند که در اصل برگرفته از  -  رسید می
 خواهند ، ایشان را به قتلموت تسلیم خواهند کرد و فرزندان بر والدین خود برخاسته

   .)۲۱ :۱۰متی " (رسانید

ها دارای  نهاد خانواده در اکثر فرهنگ. ِشنیدن چنین سخنانی برای ما نیز سخت است
خانواده از نگاه خدا "ای است، و بنابراین شنیدن این واقعیت که  العاده ارزش و اهمیت فوق

ما واقعیت این ا. بسیار دشوار است" شود ِمهمترین نهاد موجود بر روی زمین محسوب نمی
ِاست که خانواده مهمترین عامل اجتماعی در شکل گرفتن و ساخته شدن شخصیت  ِ ِ

خدا فیض و نجات خود را برای دنیایی که در ورطه نومیدی است در . مسیحیان نیست
   .سازد طریق نهاد خانواده منتقل نمی وهله نخست از

ِترین نهاد الهی بر روی  مهممقدس کتابکلیساست که از دیدگاه  بلکه در عوض، این

ترین عاملی است که خدا از طریق آن در دنیا تغییر بوجود   کلیسا اصلی.رود زمین بشمار می
ِکلیسا مهمترین عامل رساندن خبر خوش فیض و نجاتی است که خدا از طریق . آورد می ِ ِ

ه  در این بارجان کالوین .زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح برای بشر مهیا کرده است
به خدا پس از آنکه یکبار ما را به خانواده خود پذیرفت، دیگر ما را نه فقط " : نویسد می

کند که مراقب  ِنگرد و نقش پدری مهربان را ایفا می  بندگان، بلکه به چشم فرزندان میعنوان
   ."مان به ما توجه دارد ِو نگران فرزندانش است و در تمام طول زندگی

ِبرت وب میچل    :نویسد  نیز می١ِ

 خانواده و در موردعیسی در دوران خدمت خود بر زمین، تصور ما را 
 عیسی را ۳۵ -۳۱ :۳ مرقس در. مان تغییر داد بیولوژیکیخویشاوندان 

ی او نه پدر و قعاوگوید خانواده  بینیم که به کسانی که گرد او بودند می می
ِاو روح اطاعت اش، بلکه هر آن کسی است که مانند  ِمادر و اجداد ژنتیکی

اویند  عیسی وقتی به شاگردان و پیروان خود گفت که کسانی که مقابل. دارد
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ِاو هستند، اهمیت خانواده بیولوژیکی خود را نفی " برادر و خواهر مادر و" ِ

خواست از این طریق به ما بفهماند که باید بجای آنکه  بلکه می ،کرد نمی
های  ی و قوم و خویشًمان صرفا معطوف اعضای خانواده تن توجه

تر است  مان باشد، به خانواده خدا که بسیار وسیع و گسترده اجدادی
دهد و ما را به روابط  العاده بسط می ق نامه ما را فو عیسی شجره. بیاندیشیم

ِخواند که مستلزم پذیرفتن پاره ای فرامی تازه ها و تعهدها در  ای مسئولیت َ
   .قبال یکدیگر است

  

. هاد خانواده هر قدر هم خوب و پسندیده، هیچگاه دارای قداست نیستاز نظر عیسی ن
ِالشعاع رسالت  آشکارا تحتِخانواده نیز همچون مال و منال، شهرت و حتی خود مذهب، 

چیزهایی که پیرو مسیح بودن و جزو خانواده الهی . ِگسترش دادن ملکوت خدا قرار دارد
ِکند، طبعا بر تعهدات خان گشتن ایجاب می همان عیسی . گذارد ِوادگی فرد ایماندار تأثیر میً

شود  نیز به شاگردان خود یادآور می ۲۲ :۱۰دیدیم، در متی ۱۲ -۱۰ :۵متی  که پیشتر در طور
لیکن هر که تا به آخر صبر . به جهت اسم من، جمیع مردم از شما نفرت خواهند کرد" : که

شان آنها را   اعضای خانواده و نزدیکاندیدند  وقتی میشاگردانتردید  بی." کند، نجات یابد
کنند و تا بدین حد از آنان نفرت دارند، گاه وسوسه  شان به مسیح طرد می  ایمانخاطر به

اما . هایی نجات یابند شدند که ایمان خود را انکار کنند و از چنین خطرات و دشمنی می
استقامت و شکیبایی است که شود که تنها با صبر و  عیسی این واقعیت را به آنان یادآور می

تواند به نجات   نمی۲۲آیه در " نجات یافتن"مسلم است که عبارت . نجات خواهند یافت
 خاطر بهِیافتن از مرگ و حفظ سالمت جسمی اشاره داشته باشد، زیرا برخی از ایمانداران 

" ات یافتننج"آید که منظور عیسی از   پیش میسؤالبنابراین این . شوند شان کشته می ایمان
   در اینجا چیست؟

  : گوید  در تفسیری که بر انجیل متی نوشته می١ِکرگ بلومبرگ

ِشود که رنگ واقعی  ِعیسی این حقیقت هشداردهنده را به ما یادآور می ِ

 این ایمان به خطر خاطر بهمان  شود که جان  مان تنها زمانی نمایان می ایمان
نیز . عبرانیان با آن مواجه بودندله نظیر وضعیتی که خوانندگان رسا(افتد  می

در " آخر"منظور از واژه . )۴ - ۲ :۱؛ یعقوب ۱ :۱اول پطرس رجوع کنید به 
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 ۱۹۱ مکاشفه خدا در مسیح

ًقطعا به لحظه مرگ برای کسانی که اینجا به احتمال زیاد آخر زمان است، اما 
   .زنده نخواهند ماند تا بازگشت مسیح را به چشم ببینند نیز اشاره دارد

  

باشد و به تمام  می"  تمام و کمالبه طور کامل، به طور"به معنی " خرتا به آ"اصطالح 
شبیه همین اصطالح را در . اشاره دارد) هر طور که پایان یابد(دوران خصومت و دشمنی 

   :گوید در لوقا، عیسی می. بینیم  نیز می۱۹ :۲۱لوقا   و۱۳ :۱۳مرقس 

خواهند کرد و و شما را والدین و برادران و خویشان و دوستان تسلیم 
و جمیع مردم به جهت نام من شما . خواهند رسانید بعضی از شما را به قتل
های  جان. ولکن مویی از سر شما گم نخواهد شد. را نفرت خواهند کرد
   )۱۹ -۱۷ :۲۱لوقا . (خود را به صبر دریابید

  

از گوید که جفا هیچگاه نخواهد توانست شاگردان را   در واقع می۲۱لوقا عیسی در 
البته این بدان معنی نیست که شاگردان جفا نخواهند دید و . ِدستان محافظ خدا جدا کند

آنان ) یا هالکت(زحمت نخواهند کشید، بلکه این جفا دیدن آنها در نهایت باعث نابودی 
 ۴۰ :۱۲ لوقا در. ِصبر و شکیبایی نشانه توکل و اعتماد مستمر بر خداست. نخواهد شد

   ."آید برید پسر انسان می  گمان نمیکه نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی  شماپس" : گوید می

در تمام اناجیل، تأکید بر این است که شاگردان باید تا به آخر صبر و استقامت داشته 
برای کسی که نیمه کاره مأیوس شود یا از قدرت روح خدا بهره نجوید، نجاتی  .باشند

توان چنین استدالل کرد که عیسی در حقیقت   میدر واقع. )۱۹ :۱۰متی (نخواهد بود 
جفا و . صبر و استقامت نداشته باشداست، حقیقی  شاگردکسی که گوید ممکن نیست  می

   .ًگمان ایمانی را که صرفا تصدیقی ذهنی است و بس، افشا خواهد ساخت زحمت بی

به آنی است که تر از  شود بسیار جدی  من هشداری که در اینجا داده میبه نظربااینحال 
 جفاها به هنگامِگوید که احتمال رویگردان شدن از خدا  رسد، و در واقع عیسی می  مینظر

ًبه هیچ وجه حق نداریم صرفا " : نویسد  در این باره می١هوارد مارشال. بسیار زیاد است
 در واقع هشدار دادن." شویممنکر احتمالی را برای اینکه ایمان مردم تضعیف نشود، چنین 

 به نظربه کسانی که ایمانی ندارند که بخواهند تا به آخر حفظش کنند، قدری غیرمنطقی 
ند، چه جفایی در کار یاب نهایت هیچگاه به نجات دست نمیزیرا چنین کسانی در . رسد می

   !باشد چه نباشد
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  فصل دوم ۱۹۲

بینیم این است که شاگردان عیسی خطراتی را که با آن  خطری که در این قسمت می
عیسی . ِشوند فوق طاقت خود تصور کنند و تنها راه چاره را در تسلیم شدن ببینند روبرو می

   .ِشود که درست برعکس این مطلب صحت دارد به آنان یادآور می

  

   ۲۵ -۲۳ :۱۰متی 

این امر ممکن . دهد که از جفا بگریزند ، عیسی به شاگردان این اجازه را می۲۳در آیه 
 آیه وعده. گذارد سی چنین راهی پیش پای شاگردان میاما عی. باشدما است باعث تعجب 

 این است که کلیسا هیچگاه نابود نخواهد شد و از بین نخواهد رفت، و ابواب جهنم بر ۲۳
   .آن استیال نخواهند یافت

 پیامی که عیسی به آنان محول کرده است هدف کینه و خاطر بهشاگردان نباید از اینکه 
   : شوند عجبتمدشمنی مردم دنیا هستند، 

کافی است . شاگرد از معلم خود افضل نیست و نه غالم از آقایش برتر
. شاگرد را که چون استاد خویش گردد و غالم را که چون آقای خود شود

متی  (.اش را پس اگر صاحب خانه بلعزبول خواندند، چقدر زیادتر اهل خانه
   )۲۵ و ۲۴ :۱۰

  

   :دارد تر بیان می سیار صریح ب۲۰ :۱۵یوحنا عیسی همین واقعیت را در 

. تر از آقای خود نیست غالم بزرگ : خاطر آرید کالمی را که به شما گفتم به
اگر مرا زحمت دادند، شما را نیز زحمت خواهند داد، اگر کالم مرا نگاه 

   .الم شما را هم نگاه خواهند داشتداشتند، ک

  

  ی در قبال جفامقدس کتابهای  واکنش

دهد قوم او در مواجه با  رسد که خداوند اجازه می  میبه نظر، دسمق کتاببر اساس 
   :العمل نشان دهند سختی و جفا به سه طریق عکس

    فرار-۱

نگاه ( جفا بگریزند به هنگام که داده شده است به ایمانداران  این اجازه مقدس کتابدر 
 اما آنچه مهم ).۳۳ و ۳۲ :۱۱ دوم قرنتیان  ؛۶ و ۵ :۱۴؛ ۲۵ :۹؛ ۱ :۸ ؛ اعمال۲۳ :۱۰کنید به متی 
ًاگر از جفا بگریزیم صرفا از آن . ای است که در پس چنین گریزی نهفته است است، انگیزه
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 ۱۹۳ مکاشفه خدا در مسیح

در سراسر . مان موجه نیست خواهیم از رنج و زحمت به دور باشیم، دلیل رو که می
تمام . عهدجدید، اولویت در وهله نخست همواره با گسترش ملکوت خدا بوده است

ِای دیگر، از خانواده گرفته تا مال و اموال و امنیت و آسایش شخصی، باید چیزه
   .ِالشعاع گسترش ملکوت خدا قرار گیرد تحت

ِاما اگر مأموریت ما مبنی بر گسترش دادن ملکوت خدا در نتیجه جفا به خطر افتد، فرار 

   .مجاز است

نگاه کنید  (انجیل ادامه یابدِفرار کردن به شهری دیگر تا کار گسترش  -  ۲۳ :۱۰متی ) الف
   ).۱ :۸به اعمال 

به ِپولس در دوم قرنتیان از فرار کردن خود  - ۲۴ و ۲۳ :۱۱؛ دوم قرنتیان ۲۵ :۹اعمال ) ب
ِبنابراین فرار او از رنج . کند  مسیح متحمل شده یاد میخاطر به بخشی از زحماتی که عنوان

رسالتی که مسیح به ما محول کرده ِو زحمت نبود، بلکه فراری بود جهت عملی ساختن 
ِتواند با قدرت تمام گسترش یابد،  ِشهادت شهیدان نیز میاگرچه کالم خدا از طریق . است

 و ۵ :۱۴نگاه کنید به اعمال  (ِگاه بهتر است که مردم برای اعالم کردن این کالم زنده بمانند
۶.(   

؛ ۵۹ :۸یوحنا (ساخت  ن میعیسی گاهی اوقات خود را از نظرها پنها : نمونه عیسی) ج
 ).۳۹ :۱۰؛ ۲۰ :۸؛ ۳۰ :۷یوحنا  ("زیرا که ساعت او هنوز نرسیده بود"، )۱۵ و ۱۴ :۱۲متی 

ِبااینحال گریختن او از رنج و زحمت و مرگ در واقع صرفا به تعویق انداختن در  و رنج و دًِ
رسالتی  -  )۱۳ :۲متی نگاه کنید به  (رساند بایست رسالت خود را به انجام می او می. مرگ بود

   .دیرس با رنج و عذاب و مرگ او به اوج میدر واقع که 

. ِبااینحال عیسی از مشاجره و رویارویی با سران مذهبی روزگار خود طفره نرفت
ِهای مصلحتی، یا رقیق کردن پیامش جهت  ، سازشکاری"های تاکتیکی مانور"ِرسالت او با 

یوحنا (گریزد بیسی مزدوری نبود که در وقت خطر ع. اجتناب از رنج و عذاب همراه نبود
ِاش نه امنیت جانی خود، بلکه امنیت و آسایش  ّهم و غمبود که  ، بلکه شبان نیکویی)۱۲ :۱۰

از پیروان او نیز انتظار . دیگران بود و حاضر بود جان خود را در راه گوسفندانش بنهد
   ).۱۴ و ۱۳ :۱۵یوحنا  (رود که چنین باشند می

رار در مواردی که اطاعت از فرامین خدا، حکم مسیح و محبت داشتن نسبت به اما ف
نیکویی مطلق در این نیست که از درد . افتد، به هیچ وجه جایز نیست دیگران به مخاطره می

   .و رنج بگریزیم، بلکه در این است که به هر قیمتی شده حاضر باشیم اطاعت کنیم

ت ایالم
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  فصل دوم ۱۹۴

اید به دقت بررسی کنیم و ببینیم آیا چنین جفایی برای بنابراین به هنگام آغاز جفاها، ب
   .ِتحقق یافتن اراده خدا الزم و ضروری است یا خیر

   صبر و شکیبایی - ۲

" در اورشلیم بمانند"د که بایمبنی بر ایناز دستور عیسی کردن اطاعت برای شاگردان، 
   .ای شاگردان بودترین شهر بر اورشلیم پرمخاطره.  کار چندان آسانی نبود)۲اعمال (

شود، اما آن  العملی است که در برابر جفا توصیه می ترین عکس صبر و استقامت متداول
همه ایمانداران باید صبر و شکیبایی پیشه کنند، .  کردبررسیرا نباید جدای از دیگر مسائل 

ن، گاه ممکن است فرار غیرممک. خواه به هنگام جفاها بگریزند و خواه به نبرد بپردازند
در چنین مواقعی قوم خدا دعوت دارند که محکم و استوار . غیرعملی یا نادرست باشد

   .ندنامبه خداوندشان وفادار بجان بایستند و حتی تا پای 

    نبرد-۳

ِخود پولس . ِگاه بجاست که در دفاع از حقوق قانونی و مشروع خود به نبرد برخیزیم

 نبرد نیز همچون فرار مجاز ).۱۱ و ۱۰ :۲۵؛ ۲۴ :۲۲؛ ۳۷ :۱۶اعمال ( چندین بار چنین کرد
ِ عیسی به هنگام مانند زمانی که(ِاست مگر زمانی که سد راه گسترش ملکوت خدا شود 

توان گفت او از آن جهت به دفاع از   پولس میدر مورد). محاکمه خود، سکوت اختیار کرد
خوب است . شد  ِحقوق قانونی خود پرداخت که این کار باعث گسترش ملکوت خدا می

توجه داشته باشیم که حتی عیسی نیز یکبار در جریان محاکمه از حق و حقوق خود دفاع 
 دید اعتراض کرده باشد، بلکه تا از این ، نه تا نسبت به جفایی که می)۲۳ :۱۸یوحنا  (کرد

   .طریق شهادت دهد که بیگناه است

ِنافرمانی مدنی و اعتراضات مصالمت  صحیح انجام شود، برای  طوربهآمیز نیز چنانچه  ِ
   .فرد ایماندار مجاز است

  

   ۲۷ و ۲۶ :۱۰متی 

جفا و زحمت بخشی از بهای عیسی پس از آنکه به شاگردان خود یادآور شد که 
   :دهد ادامه می  چنین۲۷ و ۲۶آیات است، در شاگردی 

لهذا از ایشان مترسید زیرا چیزی مستور نیست که مکشوف نگردد و نه 
 گویم، در روشنایی آنچه در تاریکی به شما می. معلوم نشود مجهولی که

   )۲۷ و ۲۶ :۱۰متی  (.ها موعظه کنید گوش شنوید بر بامدر  بگویید، و آنچه
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 ۱۹۵ مکاشفه خدا در مسیح

به شاگردان خود یادآور شده بود که  ۲۲ :۱۰متی خداوند عیسی چند آیه قبل، یعنی در 
یگر، دنیا از شاگردان نفرت به عبارت د. از آنان نفرت خواهد داشت" به جهت اسم من"دنیا 

   .کنند خواهد داشت زیرا آنان وفادارانه از مسیح و تعالیمش پیروی می

اما شاگردان که خود را . بود؟ یک راه این بود که فرار کنند حال واکنش آنان چه باید می
ُدیدند، البد به طرق دیگری نیز می ِبا نابودی احتمالی مواجه می ان العمل نش توانستند عکس ُ

تردید این وسوسه وجود داشت که ایمان خود را در همه جا جار نزنند،  البته بی. دهند
 مخفی به طوراز عیسی پیروی کنند، یا " در دل خود"سکوت اختیار کنند و شاید فقط 

   .باشند مسیحی

گویم، در  آنچه در تاریکی به شما می" : دهد اما عیسی آنگاه که به شاگردان دستور می
، چنین امکانی را )۲۷ :۱۰" (ها موعظه کنید در گوش شنوید بر بام بگویید، و آنچه روشنایی

   .بنابراین مخفیانه مسیحی بودن چاره کار نیست. کند از آنان سلب می

بسیار آسانتر است که .  ترسی به دل راه نداد توان از تهدیدات جفاکنندگان به سختی می
ِن است که صرفا با سکوت ایتر   از این هم آسانو حتی." من مسیحی نیستم" : اعالم کنیم ً

کسی که براستی پیرو مسیح اما . مان، مسیح را انکار کنیم کاری در مورد ایمان خود یا با پنهان
یا باید مسیح را آشکارا اقرار کند، و یا اینکه او  :  تنها دو راه پیش رو داردبه هنگام جفااست 

   ).کاری ا پنهانچه آشکارا و چه ب(را انکار نماید 

ًشوند، حتما باید بدانند که به چه دلیل  گوسفندان در حالیکه به میان گرگها فرستاده می
روند تا به پیام عیسی مسیح که قادر است زندگی مردم را  آنان می : روند بسوی گرگها می

مکن در واقع م. روند تا جان به در برند و زنده بمانند آنان نمی. عوض کند، شهادت دهند
آنچه اهمیت . ًاست اصال جان سالم بدر نبرند، و چنین چیزی در درجه اول اهمیت نیست

. توانند ساکت باشند پیامبران خدا نمی. روند دارد این است که آنان برای شهادت دادن می
   .شود ساکت کرد آنان را تنها می

استی باید از او ، آن که بر)۲۸آیه (گوید   که عیسی در آیه بعد میهمان طوردر واقع 
   .ترسید جفاکنندگان نیستند

  

   ۳۲ -۲۸ :۱۰متی 

اند، بیم مکنید بلکه از او بترسید  و از قاتالن جسم که قادر بر کشتن روح نی"
   )۲۸ :۱۰متی ." ( روح و جسم را نیز در جهنمنکه قادر است بر هالک کرد
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  فصل دوم ۱۹۶

   :نویسد بونهوفر در مورد این قسمت می

ِردم، بلکه داوری خداست؛ نه مرگ جسم، بلکه ِ اصلی نه داوری مخطر ِ
ِنابودی جاودان جسم و روح است ترسند، ترسی  آنان که هنوز از انسان می. ِ

ِاز خدا در دل ندارند؛ و آنان که ترس خدا در دل دارند، دیگر از آدمیان 
بر تمام واعظین انجیل است که این آیه را هر روزه بر خود . واهمه ندارند

   .دیادآور شون

  

   : که پیروان مسیح باید بر آن واقف باشند استِدر این آیه دو حقیقت مهم نهفته

در نهایت خدا تن . اند ِآنان تنها قادر به کشتن جسم. ِ قدرت قاتالن محدود است- ۱
خاکی ما را دوباره از مرگ برخواهد خیزانید، بنابراین قدرتی که جفاکنندگان بر ما دارند در 

یوحنا (در نهایت، حتی مویی نیز از سر ما کم نخواهد شد . ای گذرا دارد هبهترین حالت جنب
۲۱: ۱۸.(   

ِ خطر اصلی به هنگام جفا این نیست که رنج ببینیم و بمیریم، بلکه خطر اصلی این - ۲
ِیک شبان ویتنامی یکبار به . است که نتوانیم آنی باشیم که خدای قادرمطلق از ما انتظار دارد

تواند برای ما اتفاق بیفتد رنج و  بدترین چیزی که می" : ِران من گفتچند تن از همکا
-  آن که براستی باید از او بترسیم، خداست!" زحمت نیست، بلکه نااطاعتی از خداست

ِراند و به کل جهان خلقت روزی رسانده،  خدای قادر مطلقی که بر تمامی زمین حکم می  ِ َ
تواند اینچنین به جهان خلقت لطف داشته باشد،   میاگر او. )۳۱ -۲۹آیات (بدان توجه دارد 

   ).پژواکی از ایوب(تواند از شما نیز محافظت کند  ًقطعا می

  

   ۴۲ -۳۳ :۱۰متی 

   :کند ، چهار خطر به وقت جفا ایمانداران را تهدید می۴۲ - ۳۳آیات بر اساس 

ِ خطر انکار کردن مسیح - ۱    )۳۳آیه (ِ

   )۳۷ - ۳۴آیات (شتر از مسیح دوست بداریم  این خطر که خانواده خود را بی- ۲

 خاطر بهاین خطر که جان خود را بیشتر از مسیح دوست بداریم و حاضر نباشیم  - ۳
   )۳۹ و ۳۸آیات (مسیح از جان خود بگذریم 

ِخطر نپذیرفتن کسانی که  - ۴  شهادت دادن به نام مسیح، از سوی مقامات یا خاطر بهِ
   )۴۲ - ۴۰آیات ( اند های افراطی تحت تعقیب گروه
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جفا البته خطرناک است، اما از آن خطرناکتر آن است که خدا را انکار کنیم و بدین 
   .ترتیب آنی نباشیم که خدا از ما انتظار دارد

-  گوید  جدیدی با شاگردانش سخن میعنصر در موردبرای اولین بار عیسی ، ۳۸آیه در 
 رنج و زحمت در موردسخن گفتن . تگمانم سخت آنان را به تعجب واداش عنصری که به 

کند که هیچ کس در  ناگاه به چیزی اشاره می و فداکاری و مرگ یک چیز است، اما عیسی به
   .صلیب : قرن اول حاضر به تصور آن نبود

متی . (و هر که صلیب خود را برنداشته، از عقب من نیاید، الیق من نباشد
۱۰: ۳۸(   

  

ای بسیار عینی و   جفا و زحمت، جنبهدر موردخود عیسی بدین ترتیب به مطالب قبلی 
ناگاه بسیار  ِبهای رنج و زحمت و فداکاری و مرگ، با اشاره به صلیب به. بخشد ملموس می

گیرد و آن را   متی بار دیگر این موضوع را پی می۱۶فصل  عیسی در. شود تر می سنگین
   .دهد بیشتر بسط می

  

  ۲۸ - ۲۱ :۱۶متی 

د را ابعت من کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خواگر کسی خواهد مت
   )۲۴ :۱۶تی م. (برداشته، از عقب من آید

زمینه این آیه را پیشتر بررسی کردیم، بنابراین در اینجا نیازی به تکرار این مبحث 
این صلیبی که از پیروان عیسی  : ایم این است  اصلی که در اینجا با آن مواجهسؤال. نیست

   ًشود آن را حمل کنند دقیقا چیست؟ یخواسته م

َرساند؟ ما   میبه انجام فرد ایماندار چه چیزی را ِدر چارچوب نقشه خدا، صلیب
اما . صلیب او کفاره گناهان ما بود : ْدانیم که صلیب عیسی چه چیزی را به انجام رساند می

   َرساند؟ صلیب ما در چارچوب نقشه خدا چه چیزی را به انجام می

بلکه او از . ِخواهد که صلیب او را حمل کنیم  توجه داشته باشید که عیسی از ما نمیًلطفا
اما آیا نباید . خواهد که خم شده، صلیب خودمان را برداریم و از او پیروی کنیم ما می

   م؟دانیکه باید حمل کنیم برا نخست معنای صلیبی 
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   معنای صلیب

ًست که در اینجا صرفا از شاگرد مسیح خواسته ای که باید به آن توجه داشت این ا نکته
 که همان طوربلکه در عوض، . شود که برای مرگ از طریق مصلوب شدن آماده باشد نمی

ِ معیار پیرو عیسی بودن معرفی به عنوانًدقیقا "کند، صلیب   اشاره می١ِهرتادو. دبلیو. ِال
عهدی است که برای پیرو ِ آنچه نمایانگر میزان تبه عنوانحمل کردن صلیب ." شود می

   .شود مسیح بودن الزم است، معرفی می

ها از آن  صلیب ابزاری بود که رومی  :دانست صلیب چیست هر کسی در قرن اول می
ِجهت شکنجه و اعدام محکومین تبهکار استفاده می ِ ِپلوتارک فیلسوف یونانی قرن . کردند ِ

   ."کند ِد، صلیب خودش را حمل میشو هر تبهکاری که اعدام می" :اول چنین نوشته است

امروزه مفهوم خود ، گمانم معنایی که این گفته برای کلیسای قرن اول داشت متأسفانه به
ّ چنان تنزل یافته که ایماندار" ِصلیب"مفهوم . سترا تا اندازه زیادی برای ما از دست داده ا

ِبود که عیسی به هنگام بیان آن اما این معنایی ن. شود ًتقریبا هر چیز ناخوشایندی را شامل می ِ
   !کلمات مد نظر داشت

ِ، مشکالت و غم و اندوه معمولی انسان نظیر نومیدی، بیماری، مرگ، "صلیب"منظور از 
ًرا کامال " صلیب خود را برداشتن"همچنین از طرف دیگر نباید عبارت . فقر و غیره نیست

 اغلب هیچگاه در زندگی خود متحمل ما که. اند کاری که بسیاری کرده -  روحانی تصور کرد
 ای معنایی عرفانی و اگزیستانسیالیستیچنان گیریم و به آن  ایم، این عبارت را می جفا نشده

و نیز با واقعیتی که ( با واقعیت مسیحیت قرن اول بیگانه است به کلیبخشیم که  می
 نمونه، حمل به عنوان). اند ِمسیحیان جفادیده بسیاری از مناطق دنیا امروزه با آن مواجه

تصور " همه چیز را به خدا سپردن"، یا "انکار نفس"، "فس ننسبت بهمردن  "کردن صلیب را
ِای که درک آن در این بررسی  نکته. اند این مفاهیم نیز همگی بسیار مهمکه کنیم، هرچند  می

چه " ِبرداشتن صلیب خود"منظور عیسی از   :در وهله نخست برای ما مهم است این است
   فهمیدند؟ بود و شاگردان این عبارت را چگونه می

کند   این قسمت این است که عیسی اعالم میً که قبال بررسی کردیم، زمینههمان طور
و وقتی عیسی دید . باید به اورشلیم برود و در آنجا بمیرد تا نقشه خدا را عملی سازد

، رو به سوی آنها کرد و گفت که کنند ای مخالفت می با چنین ایده) بویژه پطرس(شاگردان 
   .ًنقشه خدا از طریق آنها نیز دقیقا به همین صورت عملی خواهد شد
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خواهند از او پیروی کنند باید خود را انکار  گوید که اگر می عیسی به شاگردانش می
ِکرده، حق حیات را بر خود نفی کنند و صلیب خود را برداشته، در راهی که به مرگ منتهی 

 به استاد خود،   وفاداریخاطر بهآنان باید هر روزه آماده باشند که . ِ از پی او بروندشود می
ِو از این هم بیشتر، خود را چنان وقف نقشه و اراده خدا سازند که . ِهمانند او جان دهند

این . پذیرش باشد ًشان کامال معمولی و قابل ایثار و از خود گذشتگی در هر سطحی برای
   .وی از مسیحاست بهای پیر

شود که همان خدمتی را انجام دهند که عیسی  از شاگردان خواسته می ،۲۴در آیه 
و از آن زمان عیسی به "ِ عبارت  که پیشتر مالحظه کردیم،همان طور. ِآغازگر آن بود

  مقارن است با کاربرد همین عبارت در متی۲۱ :۱۶در " شاگردان خود خبر دادن آغاز کرد
. )۲۸ - ۲۴ :۱۶ (باشند" صیاد مردم"پس از آن شاگردان خود را فراخواند تا ، که عیسی ۱۷ :۴

 بهای در موردَخواند تا صیاد جانهای مردم باشند،  عیسی پس از آنکه شاگردان را فرامی
از وآنان باید حاضر باشند مانند یک تبهکار، به پیش  :دهد چنین کاری نیز به آنان هشدار می

   .نوشندمرگ روند و شربت شهادت ب

   :صلیب برای پیروان اولیه عیسی به معنای دو چیز بود

نکا ِس. آور بود ّمردن بر صلیب، مرگی هولناک، مشمئزکننده، وحشتناک و خفت - ۱
ِگفت انسان بهتر است خودکشی کند اما متحمل ننگ و عذاب صلیب   فیلسوف رومی می ِ

 معنای آن بود که آنان باید آماده ِبنابراین دعوت از شاگردان جهت برداشتن صلیب، به. نشود
   . مسیح چنین سرنوشتی را به جان بخرندخاطر بهبودند  می

اینطور نبود که جمعیتی خشمگین . شد  مجازات صلیب تنها از سوی دولت اجرا می- ۲
طی " مراحل قانونی"بایست   میمصلوب شدنبرای به ناگاه کسی را به صلیب بکشند، بلکه 

ًت مسیح از شاگردان صرفا این نیست که برای تحمل رنج و عذاب بنابراین دعو. شد می
ِخواست که خود را برای پیامدهای اجتماعی  ًآماده باشند، بلکه عیسی تلویحا از آنان می

ِترین تبهکاران   بدترین فرد یاغی یا پستبه عنوانپیروی از او نیز آماده کنند و حاضر باشند 
   .از سوی مقامات محکوم گردند

ِم شاگردان و پیروان مسیح، از جمله من و شما، به قبول چنین تعهد جدیتما ای فرا  ِ
برای پیروی از او هر بهایی را که باید بپردازیم و خواهد که  عیسی از ما می. شوند خوانده می

   .ِشرط پیروی از مسیح این است معیار و پیش. عواقبی را پذیرا شویمگونه هر 
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خواهد که  او آشکارا از ما می : که هست تفسیر کنیمان طورهمما باید سخنان عیسی را 
فرستاد، و  او شاگردان خود را چون گوسفندان به میان گرگها می. برداریم در راه شهادت گام

شان را در راه انجام این رسالت از  داد که ممکن است جان پیشاپیش به آنان هشدار می
   .دست بدهند

کند، الزم بود که بمیرد تا کلیسای او   خاطرنشان می۲۱ :۱۶ که در متی همان طورعیسی 
اما . داشت یافتگان نیز وجود نمی ِبدون مرگ مسیح، جماعت نجات. )۱۸ :۱۶(بنا شود 
های ما نیز  ِ که برای بنای کلیسای مسیح به صلیب او نیاز بود، به صلیبهمان طوردرست 

یدن به نقشه عیسی جهت بنای برای تحقق بخش. نیاز است تا کلیسای خداوند بنا گردد
براستی که ژوزف تون این حقیقت را چه زیبا . ها نیاز است کلیسا، به هر دوی این صلیب

ِصلیب مسیح به جهت کفاره گناهان ما بود، و صلیب ما به جهت گسترش " :بیان داشته است

   ."پیام نجات است

ما را پرداخته و به تمام دهد که مسیح فدیه گناهان   این پیام را به ما میصلیب مسیح
اما اگر بناست ما این پیام را به گوش . بخشد کسانی که به او ایمان آورند حیاتی جدید می

ِکند برسانیم، صلیب ما نیز  ورزد و مسیح و پیام او را رد می دنیایی که با ما دشمنی می
نی که مسیح این است آن آرما. یابد ِپیام نجات با مرگ ماست که گسترش می. ضروری است

ِاین است معنای صلیب . خواند در راهش رنج ببینیم و از جان خود بگذریم ما را فرامی
ِعیسی برای آنکه کلیسای خود را بنا کند، هم به صلیب خودش نیاز بود و هم . ِشاگرد مسیح

   .ِهم به مرگ خودش و هم به مرگ پیروان او -  های ما به صلیب

دتی کوتاه م اولیه توانست دنیای روزگار خود را در  که کلیساییستب نی عجبنابراین
مسیحیان اولیه آماده بودند از همه چیز خود بگذرند و همه چیز را فدا .  دگرگون کندبه کلی

کنند تا پیام عیسی مسیح را به گوش دنیایی که خداوندشان در راه آن جان داده بود، 
 افراطیون به یادکن است ما را چنین احساس تعهدی در دنیای امروزی ما مم. برسانند

هرچند که البته بین این عده و  -  زنند بیندازد مسلمان که دست به عملیات انتحاری می
شان  کنند، جان کسانی که خود را منفجر می. مسیحیان اولیه تفاوت از زمین تا آسمان است

ن شهید نامید، زیرا توا چنین کسانی را به هیچ وجه نمی. کنند را در راه کشتن دیگران فدا می
ِشوند که خواهان  کسانی شهید می. شود ِشهید کسی است که به دست دیگران کشته می

و حال آنکه . رود سراغ شهادت نمی ًشهید هیچگاه تعمدا به. های خدا هستند اجرای نقشه
ًزنند، فعاالنه و تعمدا باعث مرگ خودشان  کسانی که به عملیات انتحاری دست می
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بااینحال هم اینگونه افراد و هم مسیحیان راستین . آرمان خود را به پیش ببرندشوند تا  می
های خود هر بهایی بپردازند، ولو آنکه از جان خود  اند برای تحقق بخشیدن به اولویت آماده

   .نیز بگذرند

 پیام انجیل را به ز جان گذشتگیخوانیم که چطور کلیسای اولیه با فداکاری و ا وقتی می
یابیم که شاگردان مسیح  قاط دنیای شناخته شده آن روزگار رسانید، بوضوح درمیاقصا ن

آوردند که به   میبه یادکه این سخنان خداوندشان را  چرا -  برکفی بودند براستی افراد جان
   :آنان گفته بود

زیرا هر کس بخواهد جان خود را برهاند، آن را هالک سازد؛ اما هر که جان 
زیرا شخص را چه سود دارد . ن هالک کند، آن را دریابدخاطر م خود را به

یا اینکه آدمی چه چیز را فدای جان  که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟
خود خواهد ساخت؟ زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جالل پدر خویش 

لش جزا خواهد ابه اتفاق مالئکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعم
   ) تأکید از نویسنده۲۷ - ۲۵ :۱۶متی  (.داد

  

   پاداش آسمان

ِهایی که خیلی از مسیحیان پروتستان چندان با آن راحت نیستند، مفهوم  یکی از موضوع
کنند که پاداش  ًظاهرا برخی چنین تصور می. ِپاداش در ازای وفاداری و امین بودن است

ِناقض مفهوم فیض است یا آن را کم    .کند رنگ می ِ

 که راجع به جفا مقدس کتاب، و بویژه در آن قسمتهایی از مقدس کتابر سراسر داما 
. خوریم که ایمانداران از خدا پاداش دریافت خواهند کرد کرات به این مفهوم برمی است، به

شود حتی تا   باعث میای است برای مسیحیان و بسیار قویدانستن این موضوع خود انگیزه 
های خود  فشانی ند و مطمئن باشند در ازای فداکاری و جانپای جان از مسیح پیروی کن

 این اطمینان را مقدس کتاب. ِپاداشی بس عظیم و واقعی از خود خدا دریافت خواهند کرد
. اندوزیم را یک روز دریافت نیز خواهیم کرد هایی که در آسمان می دهد که گنج به ما می
مان نسبت به   فداکاری و وفاداریابکه د ده شود نشان می به ما وعده داده میکه میراثی 

های  ِتوانیم از عهده انجام مسئولیت ایم و می اعتماد بوده افرادی قابلایم که  ثابت کردهخدا، 
   .خواهد در آسمان به ما بسپرد برآییم که خدا مینیز تری  بزرگ
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هیم گرفت راه خواهیم یافت، اما پاداشی که هر کدام از ما خوا همه ما به حیات جاودان
خدا . ایم فرق خواهد کرد بسته به میزان شایستگی و لیاقتی که در خدمت به خدا نشان داده

او را وفادارانه بزرگ  در چیزهایتواند به ما اعتماد کند  خواهد دانست که میاز اینجا 
تر نسبت  ً در چیزهای نسبتا کوچکایم خدمت خواهیم کرد که بر روی این زمین نشان داده

ِشویم، آمادگی الزم جهت  اکنون متحمل می ما از طریق رنجهایی که هم. ایم  وفادار بودهبه او

   .آوریم ِانجام وظائفی که خدا در ابدیت به ما محول خواهد کرد را بدست می

بخش،  زیرا فیض خدا نه تنها فیضی نجات. آری، نجات تنها محض فیض است و بس
کسانی پاداش خواهد داد که از این فیض که او خدا به . بلکه فیضی قادرکننده نیز هست

ِ که کنث همان طورعالوه،  به. اند چنین سخاوتمندانه در اختیارمان گذاشته است، بهره جسته ِ

عیسی همواره تنها به کسانی "کند، خوب است توجه داشته باشیم که   خاطرنشان می١ِکرک
."  غیر از پاداش پیروی و خدمت کنندای داد که آماده بودند او را به انگیزه وعده پاداش می

خواست از همه چیز دست کشیده،   میشمسیح حتی آنگاه که در موعظات خود از پیروان
ه به انگیزه دریافت پاداش، د نبای کرد که چنین کاری  تصریح میصلیب خود را بردارند، 

ً صرفا دست کشیدن از دنیا. دوش  انجام )۲۹ :۱۰مرقس " (انجیل به جهت من و" بلکه
   !ِ دریافت پاداش، به معنای از دست دادن خود پاداش استخاطر به

توانند از دو خطای متفاوت ولی به یک اندازه خطرناک احتراز کنند که  تنها کسانی می
   :ندبه قرار زیراین دو خطا . ستهای او ِشان تنها معطوف خدا و نقشه فکرهای

طف خدا را نسبت به خود جلب کنیم، اینکه بخواهیم با تالش و کوشش خودمان ل - ۱
   . داریم پاداشِازخودگذشتگی کنیم چون توقعیا اینکه 

ِتوانیم از طریق تفتیش درون یا تأدیب نفس، لطف خدا را   اینکه تصور کنیم می- ۲
   .نسبت به خود جلب نماییم

 از کند نه به فداکاری و  روزه حمل میهرای که صلیبش را برداشته و آن را  فرد مسیحی
، از خود نشان داده استاندیشد و نه به خلوص نیتی که در این زمینه  ِگذشتگی خود می جان

ایمانداری که با این روحیه . های اوست بلکه فکر و ذهن او تنها معطوف مسیح و نقشه
متی ( ستدهد نی ، اغلب حتی متوجه کارهایی که انجام می استصلیب خود را برداشته

، و از خدا )۱۰ :۱۷لوقا  (دهد اش را انجام می داند که دارد وظیفه ا میاو تنه. )۴۶ - ۳۱ :۲۵
   .اش سپاسگزار است بزرگواری  فیض وخاطر به
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ِمثل کارگران تاکستان
  

  )۱۶ -۱ :۲۰متی (

  

گردند و آخرین،  بسا اولین که آخرین می"با وجود زمینه این حکایت دایر بر اینکه 
کنند که همه در " ثابت"اند با استناد به این مثل  کوشیده، اغلب )۱۶ :۲۰؛ ۳۰ :۱۹!" (اولین

ِت و چنین پاداشی بر حسب خدمات مختلف افراد، یافآسمان پاداشی یکسان خواهند 
ًاما خوب است به زمینه این مثل توجه کنیم و ببینیم عیسی اصال چرا . متفاوت نخواهد بود

ِ آن ثروتمند جوان ر موردددرست قبل از این حکایت، . چنین مثلی را تعریف کرد

خوانیم که اندوهگین از نزد عیسی رفته بود چون بهای پیروی از او را بیش از حد  می
اند که آن  دانست او و دیگر شاگردان کاری را کرده و اما پطرس که می. سنگین یافته بود

 پاداشی  این کار چهخاطر بهپرسد که  ثروتمند جوان توان انجام آن را نداشت، از عیسی می
پاسخ عیسی این است که در جهان نوین، آنگاه که او بر تخت ). ۲۷ :۱۹(خواهند گرفت 

خاطر اسم  هر که به" :از این گذشته. پرجالل خود بنشیند، آنان نیز با او سلطنت خواهند کرد
، ها را ترک کرد ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمین من، خانه

لیکن بسا اولین که آخرین . صد چندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد گشت
ِعیسی سپس مثل کارگران تاکستان را تعریف . )۳۰ و ۲۹ :۱۹!" (گردند و آخرین، اولین می
" بنابراین اولین آخرین و آخرین اولین خواهند شد"  :گیرد کند و در پایان چنین نتیجه می می

)۲۰: ۱۶.(   

ِ که بیانگر سخاوتمندی ،کید اصلی در مثل بر جمله آخر استتأ . )۲۰:۱۵(است ارباب ِ
َمن وقتی به این مثل با توجه به . تردید صاحب تاکستان است ِشخصیت اصلی مثل بی

   ِچارچوب

در . اند دانم که شاگردان کسانی باشند که تمام روز کار کرده کنم، بعید می آن نگاه می
گوید که  عیسی به شاگردان می. وهی هستند که آخر از همه رسیدندواقع شاگردان آن گر

 کارشان مستحق آنند، بلکه خاطر بهپاداشی که از خدا خواهند گرفت مزدی نیست که 
صاحب تاکستان . اند شان صدها مرتبه بیشتر و بزرگتر از خدمتی است که انجام داده پاداش
خواهد   و آزاد است با اموالش هر چه میناپذیر بزرگوار و سخاوتمند است، ی وصفبه طرز

اند، بسیار بیشتر از انتظارشان پاداش خواهد  او به کسانی که فداکارانه خدمتش کرده. بکند
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برای او کار کرده است، اجرتش را عین خدا البته به کسی که در ازای دریافت پاداشی م. داد
او . ر فراتر از خدایی عادل استاما او بسیا. زیرا او خدایی عادل و منصف استخواهد داد 

در روز " :گوید تون در این باره می. انگیزی سخاوتمند است  حیرتبه طرزدهی  در پاداش
ِای که او در ارزیابی کار هر یک از کارگران بکار می رسی، شیوهحساب گیرد منجر به این  ِ

هر آخر بودند، ظاه خواهد شد که کسانی که به ظاهر اول هستند آخر شوند، و آنانی که ب
   ."اول گردند

  

   تا پسر انسان را نبینند طعم موت را نخواهند چشید

های  ِ صلیب شاگردان را با بیان یکی از اسرارآمیزترین وعدهدر مورد تعلیم خود عیسی
بااینحال به گمان من اگر به این وعده در پرتو مبحث جفا . َبرد  به پایان میمقدس کتاب

   :تر خواهد شد ار روشنبنگریم، معنای آن بسی

نجا حاضرند که تا پسر انسان را یگویم که بعضی در ا هر آینه به شما می
متی . (آید، ذائقه موت را نخواهند چشید نبینند که در ملکوت خود می

۱۶: ۲۸(    

  

دانند که به  ای می برخی آن را وعده.  این آیه انواع و اقسام تفسیرها وجود دارددر مورد
اشاره دارد، برخی دیگر معتقدند ظهور ) تا قبل از مرگ شاگردان(ِقریب مسیح  ِبازگشت عن

ها نیز   بعضی. است واقعه پنطیکاستنویددهندهیا دهد  را وعده میمسیح پس از قیام 
ِ داشته باشیم که کل به یاداما اگر . دانند  را تحقق این وعده می۷۰نابودی اورشلیم در سال 

ِلیمی سیستماتیک خطاب به کسانی که دارند برای راه این قسمت عبارت است از تع

   .تری از این آیه ارائه داد  شاید بتوان تفسیر مناسبآن صورتشوند، در  شهادت آماده می

 او و خاطر بهکردند که  روی سخن عیسی با کسانی بود که براستی خود را آماده می
، تمام شاگردان )ها، یوحنا ا به سنتو بن(به غیر از یهودای اسخریوطی . ِانجیل او جان بدهند

   .ند و عاقبت به شهادت رسیدندددیگر همگی به سختی جفا دی

حال عیسی در پایان سخنانش، خطاب به این عده که اکثرشان دیر یا زود در راه او 
من به شما وعده " :گوید در واقع میو دارد  ای را بیان می شدند وعده بسیار عالی شهید می

شان  شما نهام ب ِ از خود در جالل پادشاهیرؤیاییبل از آنکه به شهادت برسید، دهم که ق می
   ."داخواهم د
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بینیم که در واقعه تبدیل هیئت مملو از  عیسی را میمدت کوتاهی بعد از این وعده، 
بنابراین این امکان وجود دارد که او در واقع به همین ، و )۱۷فصل (ِجالل آسمانی است 

 به هنگامو اما شاید تفسیری بهتر این باشد که بگوییم این وعده . شته استواقعه اشاره دا
تحقق یافت، زیرا عیسی در این قسمت خود را بر شاگردانش  ۱۸ :۲۸متی  صعود عیسی در

   ."تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است" :دارد سازد و اعالم می ظاهر می

 این ، رسد اما شایان توجه استبه نظر نوآورانه تفسیر دیگری که گرچه ممکن است
ِدر قالب تجربه استیفان تحقق یافت، زیرا لوقا به ما وعده عیسی بگوییم این است که 

القدس پر بوده، بسوی آسمان نگریست و جالل خدا را دید و  از روح"گوید که استیفان  می
شاده، و پسر انسان را به اینک آسمان را گ« :خدا ایستاده و گفت عیسی را بدست راست

   .)۵۶ و ۵۵ :۷اعمال ( "».بینم دست راست خدا ایستاده می

در . بیند اش می ِاستیفان در لحظه شهید شدن، پسر انسان را در جالل و شکوه پادشاهی
او دیگر . شد برایش اهمیتی نداشت ای که متحمل می آن لحظه دیگر درد و عذاب و شکنجه

   .دید، عیسی بود ا چیزی که میتنه. کرد دردی احساس نمی

   :گوید تون در این خصوص می

ِدر خالل اعصار، بسیاری از مسیحیان که سرنوشت هولناک جفا و شهادت  ِ

های  شهادت. اند در انتظارشان بوده است، چنین رؤیایی از جالل عیسی دیده
این عده از مسیحیان گواه این حقیقت است که این تجربه باعث گردید 

خاطر، شادی و حتی   دگرگون شود و در نتیجه با آرامشبه کلین شا نگرش
  .ِشور و اشتیاق به مصاف شهادت روند

   !براستی که او همواره با ماست، حتی تا انقضای عالم

 

  مرقس

ِ، برحسب شرایط مکانی و زمانی،  داشته باشیم که هر یک از اناجیلخاطر بهخوب است  ِ
بنا به . ه استتفاوت و با تأکیدی متفاوت نگاشته شددر زمانی متفاوت خطاب به گروهی م

انجیل . ِسنت، انجیل مرقس خطاب به ایمانداران روم نوشته شد که زیر نفوذ پطرس بودند
ِمقارن زمان  سال پس از صلیب مسیح ۳۰ًمرقس اولین انجیلی بود که تألیف شد، و تقریبا  ِ

   .ها نوشته شد ِنابودی اورشلیم و معبد بدست رومی
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ایمان داشتن به مسیح و پیرو او . أکید در انجیل مرقس بر شاگردی و بهای آن استت
بودن به معنای جدی گرفتن این سخن عیسی است که باید نفس خود را انکار کرده، صلیب 

نیز به معنای پی بردن به این واقعیت است که . )۳۴ :۸(خود را برداریم و از او پیروی کنیم 
 را نجات دهد آن را بر باد خواهد داد، و اگر کسی حاضر باشد هر کس بخواهد جان خود

در انجیلی . )۳۷ -۳۵ :۸ (ن را نجات داده استآدر راه انجیل از جان خود بگذرد در واقع 
ِست، وقایع صلیب و قیام نقطه اوج داستان زندگی عیسی را حرک اکه مدام پویا و در ت ِ

   .ِساز رنج او بر صلیب است مینهتمام سخنان و اعمال عیسی ز. دهند تشکیل می

ِراه صلیب، راه . برای عیسی اینگونه بود، برای پیروان او نیز چنین است  کههمان طورو 

عیسی از . ِدرد و رنج صلیب و آزمایشات آن تنها راه رسیدن به جالل است. آنان نیز هست
گردانش یاد او به شا. کند را بپذیرند می خواهد آنچه صلیب ایجاب شاگردان خود می

آنان . فرهنگ خود فرق داشته باشندبا عه و ِ با دیگر افراد جامبه کلیدهد که چطور باید  می
ِطلب و در پی کسب قدرت باشند، بلکه باید مانند عیسی خادم همه باشند و بویژه   جاهنباید ِ ِ

ی برای از دیدگاه مرقس، هیچ شیوه امن و آسان. به دردمندان و نیازمندان توجه نشان دهند
   .پیروی از عیسای مصلوب وجود ندارد

. خبری نیست" ِماجرای خوش میالد"برخالف اناجیل متی و لوقا، در انجیل مرقس از 
کند که در بیابان نعره  مرقس انجیل خود را بناگاه با فریادهای یحیی تعمیددهنده آغاز می

القدس تعمید خواهد   روحدر میان شما کسی است قدرتمندتر از من، که شما را به" :زند می
   ."داد

، و بالفاصله پس از تعمید به )۱۱ -۹ :۱(شود تا تعمید بگیرد  و بعد عیسی بناگاه ظاهر می
  .)۱۳ و ۱۲ :۱ (ِشود تا وسوسه گردد و با خطر حیوانات درنده روبرو شود بیابان فرستاده می

عیسی آماده کرده بود به ًو تقریبا بیدرنگ پس از این وقایع، کسی که راه را برای آمدن 
ِعیسی کار ناتمام یحیی را ادامه می. )۱۴ :۱(شود  زندان افکنده می دهد، با این تفاوت که پیام   ِ

. قریب فرا خواهد رسید، اکنون فرا رسیده است گفت عن او این است که زمانی که یحیی می
ِزمان تحقق " :دگوی ِشود و خبر خوش خدا را اعالم داشته، می  در جلیل ظاهر میعیسی

زندگی خود را عوض کنید . پادشاهی خدا نزدیک است....وعده خدا اکنون فرارسیده است
خوانیم که چطور  رویم، می بتدریج که در انجیل مرقس جلوتر می." و به انجیل ایمان آورید

 آن دستگیر گردید، خاطر بهدرست به همان سان که یحیی به دعوت خود وفادار ماند و 
ز به دعوت الهی خود وفادار و امین است و توسط کسانی که با او ضدیت عیسی نی
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 به  اوای بر زنانی که پس از رستاخیز پس از مرگ عیسی، فرشته. شود ورزند مصلوب می می
لیکن رفته، شاگردان او و پطرس را اطالع " :گوید شود و می ِدیدن قبر رفته بودند ظاهر می

او را در آنجا خواهید دید، چنانکه به شما فرموده . رود دهید که پیش از شما به جلیل می
بینیم که خدمت و رسالت  ِتر انجیل مرقس را بپذیریم، می  اگر روایت کوتاه).۷ :۱۶." (بود

   .رسد، و پایان مبهم و نامطمئنی دارد عیسی در جلیل آغاز و در همانجا نیز به پایان می

ِان انجیل مرقس نظرات فراوانی وجود  شواهد متنی مربوط به چگونگی پایدر مورد

با این  ۸ :۱۶هایی که از این انجیل در دست است، همگی در  ترین نسخه قدیمی. دارد
 زنان از آنچه فرشته به آنها گفت اطاعت ."ترسیدند زیرا می" :یابند کلمات خاتمه می

 خواننده در انتهای نبه عنواما . بخشند ِکنند، و بنابراین پایان مبهمی به انجیل مرقس می نمی
شاگردان چه؟ آیا آنان نیز از دستورات فرشته " :پرسیم انجیل مرقس گیج و متحیر از خود می

ِتر انجیل مرقس همان روایتی است که  ِاگر بپذیریم که روایت کوتاه" سرپیچی خواهند کرد؟
پایان بینیم که او انجیل خود را در آستانه آغازی نو به  خود مرقس مدنظر داشت، می

َآورد، اما نمی می انجیل مرقس با یحیی . دانیم که آیا این آغاز براستی رخ خواهد داد یا خیر َ
 علت بهشود، و با زنانی که  کند آغاز می تعمیددهنده که راه را برای آمدن عیسی آماده می

   .یابد  عیسی صحبت کنند خاتمه میدر موردترس حاضر نیستند با دیگران 

انجیل مرقس از " تر کوتاه"ِآید بر پذیرش روایت   که بحثی که در پی میباید توجه داشت
 که در زیر خواهیم دید، نحوه عملکرد زنان در همان طور. سوی خواننده مبتنی نیست

ًدهد کامال   از شاگردان ارائه میش با تصویری که مرقس در سراسر انجیل۸ :۱۶مرقس 
یعنی در (ِهای بعدی این انجیل  جود در نسخهِتوصیفی نیز که در آیات مو. همخوانی دارد

همانقدر شاگردان . یست توصیفات قبلی نبهتر از، چندان آمده شاگردان در مورد) ۲۰ -۹ :۱۶
دهند  ایمانی خود را نشان می شاگردان بارها و بارها بی! که زنان ترسوایمانند  شکاک و کم

ِ نپذیرفتن شهادت خاطر بهن و نیز شا ایمانی  بیخاطر به، و عیسی آنان را )۱۳و ۱۱ :۱۶( ِ
خوب است توجه . )۱۴ :۱۶ (کند کسانی که او را پس از رستاخیز دیده بودند، توبیخ می

در قبال جفا و سختی ) و حتی تا زمان حاضر(داشته باشیم که مسیحیان در سراسر تاریخ 
ترسند  ، برخی میکنند برخی ایمان خود را حفظ می :اند نیز واکنشی مشابه از خود نشان داده

   .کنند  ترک میبه کلیمشارکت مسیحی را گویند، و برخی نیز  و چیزی نمی

های شاگردان را  از بین تمام نویسندگان چهار انجیل، مرقس است که قصورات و کاستی
بینیم که اذعان داشت عیسی   مثال، پطرس را میبه عنوان. سازد وجه آشکار می به بهترین
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ِ مفهوم در موردگوید و  داند چه می  بالفاصله نشان داد که نمیهمان مسیح است، اما
" شیطان" کسی که به عنوان عیسی او را ه همین جهتب. مسیحای خدا عقاید خودش را دارد

بایست تجربیات شکست، طردشدگی و  پطرس می. )۳۳ :۸(کند  یا دشمن است، توبیخ می
   .یافت ِعنای حقیقی ماشیح را درمیگذاشت تا سرانجام م حتی انکار مسیح را پشت سر می

شود نیز دست کمی از پطرس  تصویری که در انجیل مرقس از سایر شاگردان ارائه می
مخالفین عیسی در ابتدا اعضای خانواده خودش . کنند آنان همگی خوب شروع می. ندارد

م او را دانست که همگان تعالی عیسی می. )۳۰ -۲۲ :۳ (اند ُ و علمای دین)۳۴ - ۳۱و ۲۱ :۳(
 و اینکه برخی به )سازد  خاطرنشان می۲۴ - ۱ :۴ چنانکه در مثل برزگر در(نخواهند پذیرفت 

   ).۱۷ :۴ (خورند افتند و لغزش می محض آغاز جفا و سختی می

کنند و تصویر مثبتی از آنها داریم، هرچند گاه  خوب عمل می ۳۰ :۶شاگردان تا مرقس
ِاما در پی هر حادثه، عیسی . )۳۱ :۵؛ ۳۸ :۴؛ ۱۳ :۴ مثال به عنوان (آید مشکالتی پیش می
شود که  اما به مرور زمان معلوم می. شود ًدهد و مشکل ظاهرا برطرف می تعلیمی به آنان می

آنان . اند که او براستی کیست اند و نفهمیده شاگردان هنوز به هویت حقیقی عیسی پی نبرده
 و ۳۲ :۸؛ ۲۱ و ۱۸ :۸؛ ۱۸ :۷؛ ۵۲ و ۵۱ :۶؛ ۱۳ :۴ (فهمند بارها و بارها معنای سخنان او را نمی

توانند روح ناپاک را از پسر دیوزده بیرون  ایمانی و دعا نکردن نمی   بیخاطر به، )۳۲ :۹؛ ۳۳
 و ۱۳ :۱۰(خواهند از آمدن کودکان به نزد عیسی جلوگیری کنند  ، می)۲۹ و ۱۹ :۹(کنند 

، و )۳۷ :۶؛ ۳۱ :۵؛  :۳۸ :۴ (لوح است  سادهکنند که گویی فردی ، طوری با عیسی رفتار می)۱۴
، برای )۳۶ -۳۳ :۹ (بر سر این موضوع که چه کسی از همه بزرگتر است با هم نزاع کرده

همچنین اجازه . )۴۱ - ۳۵ :۱۰(کنند  رقابت میبا هم نشستن در طرف چپ و راست عیسی 
 عیسی. )۳۸ :۹(د دهند کسانی که جزو گروه خودشان نیستند به اسم عیسی معجزه کنن نمی

 ِدلی دشمنانش نیست شباهت به سخت بیند که بی ای در آنها می دلی رفته رفته سخت
 عیسی که بتازگی مردی کر و الل را شفا داده و .)۱۷ :۸ و ۵۲ :۶با مقایسه شود  ۳۷ - ۳۱ :۳(

رای ، توانایی شاگردان ب)۲۶ - ۲۲ :۸؛ ۳۷ -۳۱ :۷(کند  کمی بعد چشمان مرد نابینایی را باز می
َبرد   میسؤالدیدن و شنیدن را زیر  ای که با عیسی در  شاگردان در سه صحنه. )۱۸ :۸(َ

شوند که اعتمادی به   افرادی ترسو و خودمحور به تصویر کشیده میبه عنواناند،  قایق
آنان در باغ جتسیمانی هنگامی که عیسی در  ).۱۶ - ۱۴ :۸؛ ۵۰ و ۴۹ :۶؛ ۴۰ :۴ (عیسی ندارند

کند،   یهودا به او خیانت می).۳۷ :۱۴(روند   نیاز است، به خواب فرو میاوج اضطراب و
کنند  شان او را رها می گیکند، و به هنگام دستگیری عیسی هم پطرس او را انکار می
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 - ۳۴ :۸ ای است از آنچه عیسی در مرقس ِ این رفتار شاگردان سرپیچی گستاخانه).۵۰ :۱۴(
 ج جفاها به آنان گفته بود، و بنابراین هشدار عیسی در پیروی کردن از او در اودر مورد ۳۷

 ۳۱ :۱۴، شاگردان با این کار قولی را نیز که در عالوه به .یابد  آنان مصداق میدر مورد ۳۸ :۸
ِبه بهترین وجه نمایانگر " ۵۲ :۱۴ ِفرار مرد جوان عریان در. ندنه زیر پا میداده بودند آشکارا 

". اند ای است به مسیحیانی که ادعا دارند آماده شهادت و طعنهِآور شاگردان است  شرم ِفرار
 : نویسد  در این باره می١ِتانهیل

توان به پارچه کتانی اشاره کرد که آن مرد جوان  در تأیید چنین تفسیری می
ای   پارچهدر مورداین واژه در جاهای دیگر عهدجدید تنها . بر تن داشت

نگاه کنید به (یچیدند و دفن کردند بکار رفته است که عیسی را در آن پ
اگر این نکته براستی حائزاهمیت باشد، بیانگر آن است که این مرد . )۴۶ :۱۵

پوش  ِجوان چنان از وفادار بودن خود نسبت به عیسی مطمئن بود که کفن
بیند براستی ممکن است بمیرد ناگهان نظرش عوض  آمد، اما وقتی می

آور  ِعریانی او تأکیدی است بر شرم. دهد ح میشود و فرار را بر قرار ترجی می
   .فراراین ِبودن 

  

که کنند  میبینیم که کاری را  های شاگردان، رفتار سایرین را می در مقابل کاستی
، فرمانده )۲۱ :۱۵(" کند میحمل "بینیم که صلیب عیسی را  شمعون را می. شاگردان نکردند

 ِکند که پطرس از بیان آن ابا داشت ترافی میبینیم که در پای صلیب عیسی اع رومی را می
- دهد فن عیسی را میکفن و دِبینیم که ترتیب  ای را می ، و سرانجام یوسف رامه)۱۵:۳۹(
 اش در حق او انجام دهند ای که انتظار داریم دوستان نزدیک عیسی و اعضای خانواده وظیفه 

)۱۵: ۴۳ - ۴۷(.   

ترس شاگردان هنوز از بین نرفته مالحظه شد، حتی پس از رستاخیز نیز، چنانکه پیشتر 
 معلوم داستاندر پایان بینیم  تر انجیل مرقس را بپذیریم، می اگر روایت کوتاه. )۸ :۱۶(است 

ِ آیا شاگردان با مسیح مالقات خواهند کرد؟ اگر روایت .نیست تکلیف چه خواهد شد

آیا شاگردان بر ترس و . تتر را بپذیریم نیز پرسش کماکان به جای خود باقی اس طوالنی
   شک خود غالب خواهند آمد و ایمان خواهند آورد؟

 
1 Tannehill 
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   :گوید تانهیل می

ِاگرچه تک تک خصوصیات مثبت شخصیت ِ های داستان خواننده را بسوی  ِ
کند، طبیعی است که خواننده در وهله نخست خود را با  خود جذب می

در وضعیتی شبیه بیند که مثل خود او هستند و  هایی همانند می شخصیت
   .خود او قرار دارند

ِاگر فرض را بر این بگیریم که اکثر خوانندگان اولیه انجیل مرقس مسیحی 
ین نتیجه گرفت که آنان در وهله نخست با آندسته از چنتوان  بودند، می
که به دعوت  کردند ی می و همانندینزدیکاحساس های انجیل  شخصیت

های اصلی عبارتند از  نجیل مرقس، شخصیت در ا.ندا هداد عیسی پاسخ مثبت 
ِشاگردان عیسی و از جمله دوازده حواری او، که الاقل در ابتدای کار به 

ًدهند و از این رو تصویرشان ظاهرا با درکی که  دعوت عیسی پاسخ مثبت می ِ
به اعتقاد . ِخوانندگان مسیحی انجیل مرقس از خود داشتند همخوانی دارد

بینی  مرقس چنین واکنشی را از سوی خوانندگانش پیشمن، نویسنده انجیل 
ِاو داستان انجیل خود را طوری نوشت که با استفاده از این گرایش . کرد می ِ

 غیرمستقیم از به طورِاولیه خوانندگان مبنی بر همانند دیدن خود با شاگردان، 
 این کارمرقس با . طریق داستان شاگردان با خود خوانندگان سخن گوید

کرد خوانندگانش نسبت به  بینی می ت احساس مثبتی را که پیشنخس
کند که آنها بیشتر  کند، و کاری می شاگردان خواهند داشت در آنها تقویت می

ِسپس ناگاه ناکافی بودن پاسخ شاگردان در قبال . ِخود را مانند شاگردان ببیند

دهد که چطور آنان در خصوص  سازد و نشان می عیسی را آشکار می
ِورزند، و سرانجام شکست مفتضحانه آنان  سائلی مهم با عیسی مخالفت میم

ِتغییر منفی و ناگهانی داستان شاگردان خواننده را . سازد را نمایان می
َدارد از آنان و از رفتارشان فاصله بگیرد و دیگر خود را مانند آنان نداند وامی َ .

 در خواننده باقی است، ِرنگی از آن احساس همانندسازی اولیه اما هنوز ته
ِزیرا بین مشکالت شاگردان و مشکالتی که خوانندگان اولیه انجیل با آن 

ِاین تنش مابین همانندبینی و احساس . وجود داردهایی  روبرو بودند شباهت
لوحانه تصویر  دارد که بجای آنکه ساده انزجار، خواننده حساس را وامی

نحوه . فتیش خود بپردازد و توبه کند خودش داشته باشد، به تدر موردمثبتی 
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دهد که نویسنده، از طریق چگونگی  نگارش انجیل مرقس آشکارا نشان می
ِنقل داستان شاگردان، قصد داشته خوانندگان خود را متوجه این نکته سازد 

دانند تا چه حد در   کسانی که خود را شاگرد و پیرو مسیح میبه عنوانکه 
داستان انجیل نخست اجازه .  الزم است توبه کننداند، و حق او کوتاهی کرده

بخش در خواننده ایجاد شود که میان  ّدهد که این تصور راحت و آرامش می
ِتوافق و یکدلی ) و نیز میان عیسی و خواننده مسیحی(عیسی و شاگردان 

 اصولی تضاد ِکامل حکمفرماست، اما بعد یکی پس از دیگری بر موارد
انتخابی  -  بیند ه در پایان خود را با انتخابی مواجه میخوانند. نهد انگشت می

این انتخاب با توجه به و . بین راه عیسی و راهی که شاگردان در پیش گرفتند
   .آنچه عیسی انتظار دارد، انتخاب آسانی نیست

  

. ِ از سوی تیطس امپراتور تحت جفا بودندِمسیحیان روم به هنگام نگارش انجیل مرقس
ایمان خود را انکار کرده و برخی حتی به برادران مسیحی خود خیانت کرده برخی از آنان 

با ضعف، شک توانستند خود را  بنابراین مسیحیان روزگار مرقس به احتمال زیاد می. بودند
هایی را  توانستند چنین ویژگی در عین حال می. ِایمانی شاگردان همانند ببینند و تردید و بی

 خدا نیز ببینند و بدانند که حتی پس از شکست و ناکامی، باز ِنشانه قدرت فیض و بخشش
آگوستی . بار دیگر نزد عیسی برگردند و بر جای قدمهای او گام نهند این امید هست که

خواست از طریق اشاره به واقعه انکار مسیح توسط  ست که مرقس میا قدتعم ١ِبورل
و نگرش خودشان بپردازند تا در قبال پطرس، خوانندگان خود را وادارد که به تفتیش رفتار 

ِبه اعتقاد بورل، این . تر از پطرس و دیگر شاگردان نشان دهند مرگ عیسی واکنشی شایسته
دهد که  بینی کرده بود که پطرس او را انکار خواهد کرد نشان می واقعیت که عیسی پیش

اعتبار  ت بیشکست برای شاگرد مسیح به منزله پایان کار نیست، و شاگردان در نهای
گوید که پیش از شاگردان به جلیل خواهد رفت  ِاز نظر بورل، وقتی عیسی می. شوند نمی

شود ارتباطی قوی دید، و بنابراین  گفته می ۷ :۱۶، باید بین این گفته او و آنچه در )۲۸ :۱۴(
 این امر برای کسانی چون. کند عیسی آشکارا شاگردان خود را به اتحادی دوباره دعوت می

 و پطرس که در رویارویی با جفاها به شایستگی عمل )۳۸ :۱۵نگاه کنید به اعمال  (مرقس
   .نکردند، بینهایت مایه امید و دلگرمی است
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داند او را نومید خواهند کرد،  یافته با کسانی که می  به ارتباطی التیام، عیسی۱۳فصل در 
 و هشیار باشند" بیدار"دهد که  یبینی آینده، به آنان هشدار م او با پیش. کند اشاره می

 ای بیدار بمانند توانند لحظه داند که در باغ جتسیمانی نمی ، هرچند می)۳۷ - ۳۳ :۱۳(
همان ، درست )۹ :۱۳ (سپرده خواهند شد" شوراها"گوید که به  عیسی به آنان می. )۳۷ :۱۴(

ُحکام و پادشاهان دهد که در برابر  به آنان هشدار می.  که با خود او چنین خواهد شدطور
آنان اگرچه . با خود او چنین خواهد شد که همان طور، درست )۹ :۱۳(حاضر خواهد شد 

کند که  بینی می مرقس پیشاما عیسی از چنین احتمالی گریختند، ِشدن ب وصلمبه هنگام 
العملی باید  ای خود تصمیم خواهد گرفت که در رویارویی با جفا چه عکس هر خواننده

 خدا شک خواهد در مورد آیا خواهد گریخت، یا اینکه اطاعت خواهد کرد؟ آیا .نشان دهد
کرد، یا اینکه به او توکل خواهد نمود؟ مرقس در پایان انجیل خود خواننده را به 

    پایانی خواهد داشت؟ِداستان او چگونه. َخواند گیری فرامی تصمیم

  

   لوقا

ورزد که ویژگی ایمان  ین واقعیت تأکید میلوقا بیش از تمام دیگر نویسندگان اناجیل بر ا
خواهد براستی   اگر میشاگرد مسیح باید بداند که. است" ِشمردن بهای شاگردی"حقیقی، 

شاگرد او باشد، باید از تمام چیزهای دیگر دست بشوید و در وهله نخست به سرور و 
است که در  ۳۷ - ۲۵ :۱۰لوقا متن اصلی در این رابطه، . استاد خود یعنی عیسی وفادار باشد

تواند وارث حیات جاودان   میپرسد که چطور آید و می ه نزد عیسی میآن یکی از فقها ب
تورات او نیز به دستور گوید، و  د که تورات در این باره چه میپرس میعیسی از او . شود

عیسی پاسخ او را تصدیق . کند  اشاره می۱۸ :۱۹ و الویان ۵ :۶تثنیه  مبنی بر محبت در
کند، اما متأسفانه آن مرد جوان نتوانست آن نوع تعهدی را که کالم خدا خواهان آن است  می

برای پیروی از . چون و چرا نسبت به خدا، محور ایمان است وفاداری مطلق و بی :بپذیرد
مسیح باید حاضر بود همه چیز را در راه خدا و در راه دیگرانی که در جای قدمهای 

   .ارند، فدا کردد استادشان گام برمی

  

    انجیل لوقا جفا درافراد تحت

کند که جفایی را که بزودی جزئی از تجربه کلیسای اولیه در   به ما کمک میانجیل لوقا
   :در انجیل لوقا، افراد زیر مورد جفا هستند. اعمال رسوالن خواهد بود، به درستی درک کنیم
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 ۲۱۳ مکاشفه خدا در مسیح

حتی در . عیسی مسیح است نخست متوجه وهلهدر انجیل لوقا در جفا .  عیسی- ۱
اینک " :کند  در هیکل چنین نبوت میاوهمان آغاز زندگی عیسی، شمعون به هنگام تقدیم 

این طفل قرار داده شد، برای افتادن و برخاستن بسیاری از آل اسرائیل و برای آیتی که به 
   ). تأکید از نویسنده۳۴ :۲(." خالف آن خواهند گفت

؛ ۲۵ :۱۷؛ ۴۴ و ۲۲ :۹لوقا (کند   خود را پیشگویی میخود عیسی نیز طردشدن و مرگ
ف یعرتِدهد که کل رسالت عیسی در قالب طردشدگی  ها نشان می این نبوت). ۳۳ - ۳۱ :۱۸
عیسی در همان آغاز . ندک میمعرفی جفا  به عنوانای را  شود و لوقا چنین طردشدگی می

 به ناصره از بازگشت محض ، به)۱۳ - ۱ :۴ (خدمت خود، پس از تجربه وسوسه در بیابان
 ).۳۰ - ۱۴ :۴ (شود خواهند او را از لبه کوهی به زیر افکنند، طرد می سوی مردم شهر که می

یابد و با مرگ او به اوج  این طردشدگی در سراسر دوران خدمت او بر زمین ادامه می
 که گناهی بود  بیشخصکشد که  عیسایی را به تصویر میفراوان دقت  ا لوقا ب. رسد می

   .ها و تعالیم او را رد کردند، کشته شد توسط کسانی که گفته

ِر اساس ب. هستشاگردان عیسی نیز جفا متوجه بینیم که  در لوقا می.  شاگردان عیسی- ۲
ستد در مورد فر  فرستادگان خود به مأموریت میبه عنوان که شاگردان را آنگاهآنچه عیسی 

توان چنین نتیجه گرفت که شاگردان در همان دوران  میگوید،   به آنان مینحوه مقابله با جفا
محور ، اما )۱۶ - ۸ و ۳ :۱۰؛ ۵ :۹(ای با جفا و سختی روبرو بودند  خدمت عیسی تا اندازه

عیسی . دوش آینده مربوط میزمان  به ،جفا در مورداصلی سخنان عیسی خطاب به شاگردان 
طرد خواهند آنان فتاری خواهد شد و ان نیز همچون خود او بدرشاگردگویی کرد که با   پیش

ِبه تشریح جفاهایی که  ۱۱ :۵قسمت مشابه در متی تر از  ّمفصل ۲۲ :۶ لوقا در .ردیدگ
 پسر خاطر به"گوید که مردم از شاگردان  عیسی می. پردازد شاگردان متحمل خواهند شد می

اهند داد، و به آنان شان خو نفرت خواهند داشت، آنان را از خود خواهند راند، دشنام" انسان
َاین جفا به اشکال مختلف خواهد بود و شدت و ضعف خواهد . احترامی خواهند کرد بی

 آن شادی کنند، زیرا خاطر بهداشت، اما شاگردان باید برای آن آماده باشند و در واقع باید 
این  نیز. )۲۳ :۶ (شان در آسمان بسیار عظیم است دهد که پاداش مشقت دیدن آنان نشان می

نشاندهنده آن است که برخالف پیامبران دروغین که همه از آنها تعریف و تمجید جفاها 
   .)۲۶ :۶ (ِکردند، آنان براستی فرستادگان حقیقی خدا هستند می

بینیم که قوم اسرائیل پیوسته  در انجیل لوقا نیز همچون انجیل متی می.  انبیای گذشته- ۳
؛ ۲۴ :۴(کردند  شان را رد می رساندند و پیام ه جفا میبه انبیا و فرستادگان خدا در گذشت
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ای هستند از رنج و عذابی که  به همین جهت، این انبیای دوران قدیم هم نمونه. )۳۴ :۱۳
هستند  و هم نمونه جفایی )۱۹ - ۹ :۲۰؛ ۳۴ و ۳۳ :۱۳؛ ۳۰ -۲۴ :۴ (عیسی متحمل خواهد شد

کسانی که عیسی و پیروان او . )۴۹ :۱۱؛ ۲۳ و ۲۲ :۶ (که متوجه شاگردان عیسی خواهد بود
کردند که پیش از آنها انبیا  پیروی می کسانی ِمشی در واقع از همان الگو و خطرا رد کردند، 

   .را رد کرده بودند

  

ِتعلیم الهیاتی جفا در انجیل لوقا ِ  

ِاسکات کانینگهام در تحقیق مهم و جامع خود پیرامون الهیات جفا در لوقا و اعمال  ِ
ِبه شش مضمون الهیاتی عمده در انجیل لوقا اشاره مین، رسوال    :کند ِ

چرا الزم بود عیسی طرد شود، " :پرسیدند اگر از لوقا می.  جفا جزئی از نقشه خداست- ۱
." چون نقشه خدا چنین بود" :داد بدون شک پاسخ می" رنج و زحمت ببیند، و عاقبت بمیرد؟

ِ تا قسمت پایانی انجیل ۳۴ :۲شدن عیسی در لوقا  طرد در مورد اولین نبوت شمعون از همان ِ

ِبینیم که جفا و مرگ عیسی در انجیل لوقا سراسر در چارچوب نقشه و  ، می۴۹ -۴۴ :۲۴ در
   .برنامه خدا است

؛ ۲۵ :۱۷؛ ۳۳ :۱۳؛ ۲۲ :۹(" الزم است"خوانیم که مرگ عیسی  در انجیل لوقا به کرات می
ِدارد که مرگ عیسی تحقق  ها و بارها اعالم میلوقا بار .)۴۴ و ۲۶ و ۷ :۲۴؛ ۳۷ :۲۲

خدا اراده . )۴۶ -۴۴ و ۲۷ - ۲۵ :۲۴؛ ۳۷ :۲۲؛ ۳۴ - ۳۱ :۱۸( است مقدس کتابهای  پیشگویی
 لوقا.  بر انسان مکشوف کرده است، و این اراده باید به انجام رسدمقدس کتابخود را در 

 چنین کرده ۳۷ :۲۲ و ۱۷ :۲۰در هرچند (کند   نمینقل قول مقدس کتابًمعموال از خود آیات 
 ضرورت مرگ مسیح موعود استناد در مورد مقدس کتابِ، بلکه بیشتر به تعلیم کلی )است

 خود آیات چندان مهم نیست، بلکه آنچه در وهله نخست برای لوقا .)۴۴ و ۲۵ :۲۴ (کند می
 با مشاهده خواننده. ْای است که عیسی آن را به انجام رساند یمقدس کتابمهم است الگوی 

های  یابد که پیشگویی این واقعیت که جفا و سختی بخشی از نقشه خداست، اطمینان می
جزو ، همگی جفا خواهند دیدنیز  پیروانش و در این مورد که چطور آنان در موردعیسی 

   .نقشه و اراده خداست

ن خدا جفا در انجیل لوقا، کسانی که به فرستادگا. ِ جفا یعنی رد کردن فرستادگان خدا- ۲
داستان زندگی در واقع . ًرسانند اتفاقا همان کسانی هستند که قرار است قوم خدا باشند می

که به هنگام مراسم تقدیم او در معبد (ِعیسی در امتداد همین مضمون طرد شدن او 
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عیسی به مجرد آغاز خدمت خود در ناصره از سوی مردم طرد . رود جلو می) شد پیشگویی
یابد، و در قالب توطئه سران مذهبی  طردشدگی با ادامه خدمت او شدت میاین . گردد می

ِ آخرین تجلی به عنوانصلیب در انجیل لوقا . )۲ :۲۲( رسد برای قتل عیسی به اوج می
او . شود ای که عیسی در سراسر دوران خدمت خود با آن روبرو بود، ترسیم می طردشدگی

َبرد پیوسته زیر سایه صلیب بسر می َ.   

بیند که کسانی که قرار  ِر انجیل لوقا، عیسی طرد شدن خود را در وفاق با رفتاری مید
داند که  عیسی می. اند است قوم خدا باشند همواره نسبت به فرستادگان خدا داشته

طرد خواهند  دهنده خدمت او هستند، به همین ترتیب شاگردانش نیز که پس از قیام او ادامه
 خود یکی از معیارهای داوری است، زیرا مردم با انبیای کذبه در واقع تحسین مردم. شد

  .)۲۶ :۶( گشودند شان می چنین رفتاری داشتند و پیوسته زبان به تحسین

در لوقا شاهد فرایندی هستیم که . ِ جفادیدگان ادامه دهنده راه انبیای خدا هستند- ۳
دان همگی از نظر جفا به هم انبیا، عیسی و شاگر. نامد می" زنجیره جفا"کانینگهام آن را 

   .دهد  بسط میبه خوبیانجیل لوقا این مثلث جفا را . مرتبطند

 که انبیا قبل از آنها تحت جفا همان طورعیسی و شاگردان تحت جفا هستند درست 
 که انبیا به این خاطر که فرستاده خدا بودند مورد جفا و ایذا و آزار همان طوردرست . بودند

 اسم عیسی خاطر بهشاگردان . سی و شاگردانش نیز تحت جفا قرار دارندقرار داشتند، عی
   . عیسی است که تحت جفا خواهند بودخاطر بهبینند، و در آینده نیز  جفا می

 
 
 

 

  

  

  

گوید که  عیسی می ۲۲ :۶لوقا در . ِناپذیر پیروی از مسیح است جفا جزو انفکاک -  ۴
ِ پیروان عیسی نه برغم پیروی از او، بلکه .ید جفا خواهند د"خاطر پس انسان به"شاگردان 

عیسی . ناپذیر است چنین جفایی اجتناب. ای تحت جفا خواهند بود  چنین پیرویخاطر به
اندازی خواهند کرد و جفا نموده، شما را به  و قبل از همه بر شما دست" :پیشگویی کرد که

ه جهت نام من خواهند ها خواهند سپرد و در حضور سالطین و حکام ب کنایس و زندان
   ).۱۲ :۲۱" (برد

 انبیا

 عیسی 
 

 شاگردان
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و از (دهد که باید از افراد مختلف  چند آیه جلوتر، عیسی به شاگردان خود هشدار می
جهت نام من شما را نفرت  و جمیع مردم به" :انتظار جفا داشته باشند) جمله اعضای خانواده

   ). تأکید از نویسنده۱۷ :۲۱." (خواهند کرد

خواهد  دهد که کسی که می گوید، نشان می می ۲۷ :۱۴ و ۲۳ :۹لوقا آنچه عیسی در 
گوید که کسی که   می۲۳ :۹ عیسی مسیح در لوقا". از عیسی پیروی کند"ِشاگرد او باشد باید 

ِشاگرد اوست باید هر روزه حتی به زندگی خودش  معیار پیروی از او همین . بگوید" نه"ِ
شود، بلکه پیروان عیسی باید هر روزه  ه نمیگرفت" یکبار برای همیشه"چنین تصمیمی . است

شاگرد . نسبت به پیروی از راه عیسی تجدید عهد کنند و آماده باشند در راه او زحمت ببینند
.  وفاداری به مسیح جان خود را از دست بدهدخاطر به روز آماده باشد که رعیسی باید ه

ِپیرو عیسی باید حاضر باید در سرنوشت او نیز سهیم شود  و بدین ترتیب از الگوی او ِ
   .پیروی نماید

ًآمیز در انجیل لوقا این است که یک فرد کامال غریبه، یعنی  های کنایه یکی دیگر از نکته ِ

ِشود از کسی که صلیب عیسی را بر دوش کشیده، در پی او  ای می شمعون قیروانی، نمونه ِ
، و حال ) مجبورش کردندکاراین  هرچند داوطلبانه چنین نکرد بلکه به ۲۶ :۲۳(رود  می

شود از کسی که به هنگام جفا از  ای می آنکه رسول برجسته مسیح یعنی پطرس نمونه
   .)۶۲ - ۵۴ :۲۲ (زند پیروی از استاد خود سر باز می

کند که پیروانش در آینده متحمل جفا و  عیسی در دو قسمت مهم دیگر نیز پیشگویی می
خواننده انجیل لوقا که دیده است چگونه . )۱۹ -۱۲ :۲۱؛ ۱۲ - ۴ :۱۲(سختی خواهند شد 

 کرد تحقق یافته است، با این انتظار شروع  ِ رنج و عذاب خود پیشگوییدر موردآنچه عیسی 
جفای پیروانش نیز عملی  در موردهای عیسی  کند که پیشگویی به مطالعه اعمال رسوالن می

   . جزئی از پیرو مسیح بودن استچنین جفایی. خواهد شد

ِناپذیر پیروی از مسیح   جداییءاگرچه جفا جز. ِ جفا فرصتی است برای پیروزی الهی- ۵
ای در  فرشته. ِبینیم که در اوج جفاها استعانت الهی نیز در کار است  در انجیل لوقا میاست،

در . )۴۳ :۲۲(بخشد   تقویت میاستباغ جتسیمانی عیسی را که در آستانه صلیب 
بخشم که ماران و  اینک شما را قوت می" :گوید ردان خود میعیسی به شاگ ۱۹ :۱۰لوقا

 ."ها و تمامی قوت دشمن را پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید عقرب
و جمیع مردم به جهت نام من شما " :فرماید می ۱۸ و ۱۷ :۲۱به همین ترتیب عیسی در لوقا 

   ." نخواهد شدولکن مویی از سر شما گم. را نفرت خواهند کرد
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تعبیر کرد که با  ۱۶ و ۱۲ :۲۱  لوقااین وعده را باید در پرتو این فرمایش عیسی در
کانینگهام چنین استدالل . بدرفتاری خواهد شد و حتی آنان را خواهند کشت شاگردان

خدا ) ۱ :مدنظر داشترا ًکه لوقا احتماال دو چیز ) ام عقیده و من هم با او هم(کند  می
سیب فیزیکی محفوظ بدارد و آسا کسی را که پیرو مسیح است از آ  معجزهبه طورتواند  می

هرچند این وعده خدا به چنین محافظتی محدود (برهاند، و اغلب نیز چنین خواهد کرد 
تواند در نهایت ما  خدا می) ۲ :همچنین باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که). شود نمی

ِتوانند بدن او را از بین ببرند  پیرو مسیح نباید از کسانی که می. را از قدرتهای شریر برهاند

. )۵ و ۴ :۱۲(بترسد، بلکه ترس او باید از کسی باشد که قدرت دارد او را به جهنم بفرستد 
ِسرنوشت پیرو مسیح در نهایت نه در دست جفاکنندگان، بلکه فقط و فقط در دست 

   .خداست

ِوعده استعانت الهی را به هنگام ِ حاضر شدن شاگرد مسیح در برابر مقامات این دنیا نیز ِ ِ

   :)۱۵ - ۱۰ :۲۱ ( دولتیهواخ، )۱۲ و ۱۱ :۱۲(شاهدیم، خواه این مقامات مذهبی باشند 

و چون شما را در کنایس و به نزد حکام و دیوانیان برند، اندیشه مکنید که 
 ساعت زیرا که در همان. چگونه و به چه نوع حجت آورید یا چه بگویید

   )۱۲ و ۱۱ :۱۲. (القدس شما را خواهد آموخت که چه باید گفت روح

قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند « :پس به ایشان گفت
و چیزهای پدید  ها و وباها ها و قحطی یم در جایظهای ع و زلزله. کرد

 بر و قبل از این همه،. هولناک و عالمات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد
ها  اندازی خواهند کرد و جفا نموده شما را به کنایس و زندان شما دست

و . خواهند سپرد و در حضور سالطین و حکام به جهت نام من خواهند برد
های خود قرار دهید که  پس در دل. این برای شما به شهادت خواهد انجامید
انی و حکمتی زیرا که من به شما زب. برای حجت آوردن، پیشتر اندیشه نکنید

» .خواهم داد که همه دشمنان شما با آن مقاومت و مباحثه نتوانند نمود
)۲۱: ۱۰ - ۱۵(   

  

ِهدف اصلی تعالیم مربوط به جفا در . ِ جفا فرصتی است برای پایداری فرد مسیحی- ۶ ِ

با  این ضرورت است که پیرو مسیح باید در جفا و سختی همواره تأکید برانجیل لوقا، 
ِبه وقت آزمایش، بذر پاشیده شده در زمین نیکوست . به عیسی وفادار بماندت پایداری نسب

ِمحک جفا این است که آیا پیروان مسیح او را در برابر انسانها اقرار . )۱۵ :۸( یابد که دوام می
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تنها کسی که پایداری و استقامت به خرج دهد، جان . )۱۰ -۸ :۱۲ (خواهند کرد یا انکار
   .)۱۹ :۲۱( داد خود را نجات خواهد

 به هنگام مواجه شدن با جفا چه کهاینای است منفی از  پطرس نمونهدر این زمینه، 
ای " اعالم داشته بود که ۳۳ :۲۲العملی نباید داشت، زیرا او با وجود اینکه در لوقا  عکس

. ، خداوند خود را انکار کرد"خداوند حاضرم که با تو بروم حتی در زندان و در موت
پردازد که چطور خداوند عیسی   خاص به شرح این واقعه نیز میبه طورال انجیل لوقا بااینح

ورزد  ، و بدین ترتیب بر این واقعیت تأکید می)۳۴ :۲۴ ( جداگانه بر پطرس ظاهر شدبه طور
   .)۶۲ :۲۲ (ًکه اگر کسی واقعا توبه کند خدا او را خواهد بخشید و احیا خواهد نمود

  

  یوحنا

، منحصربفرد هشد از آن جهت که دلیل نگارش آن به روشنی بیان انجیل یوحنا 
لیکن این قدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی، مسیح و پسر خدا است و تا ایمان " :است

گیرند که  ها چنین نتیجه می  اگرچه خیلی.)۳۱ :۲۰یوحنا " (آورده به اسم او حیات یابید
یق مردم را به پذیرش پیام انجیل دعوت کند، به یوحنا انجیل خود را نوشت تا از این طر

این عبارت " :گوید  در این باره می١تامپسون. ام.  حتم چنین گفتبه طورتوان  هیچ وجه نمی
تا کماکان در ’ :توان به این صورت نیز ترجمه کرد می‘ تا ایمان آورید’را که انجیل نوشته شد 

ِرسد که قسمت عمده انجیل یوحنا به این منظور   میبه نظردر واقع چنین . ‘ایمان ادامه دهید

رسد یوحنا   میبه نظر." شان تشویق کند نوشته شده تا ایمانداران را به پایداری در ایمان
دانست مورد نیاز ایمانداران نسل دوم و سومی است که  مطالبی را نوشته است که می

این طریق عیسی را بهتر به خواست از  او می. اند هیچگاه آیات و معجزات عیسی را ندیده
یوحنا . شان به مسیح تقویت و دلگرم شوند این گروه از ایمانداران بشناساند تا در ایمان

 شود که خطاب به آنانی که در شک و تردید بودند، این سخنان عیسی را یادآور می
 امبه هنگخطاب به آنانی که شاید ). ۲۹ :۲۰ ("خوشابحال آنانی که ندیده ایمان آورند"

 را ۲۱رویارویی با جفا و سختی ایمان خود را از دست داده بودند، داستان پطرس در فصل 
بیند که این عیسی است  خواننده بوضوح می. دارد که بار دیگر نزد عیسی بازگشت بیان می

کند که در نهایت باعث  تی را مطرح میسؤاالعیسی است که سلسله . جوید که پطرس را می
ِاره به آغوش پرمهر او بازگردد و خود را دگرباره وقف نقشه خدا سازدشود پطرس دوب می ِ -
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عیسی است که هیچگاه . )۱۹ و ۱۸ :۲۰( ای که در نهایت به کشته شدن پطرس انجامید نقشه 
 لبیک )۱۹ :۲۱(" از عقب من بیا"شاگردی را که با قلبی پشیمان به این دعوت او که 

   .دهد آغازی نو داشته باشد ی و اجازه مسازد گوید، نومید نمی می

سازد که عیسی به این جهان آمد اما جهان او را  یوحنا از همان فصل اول خاطرنشان می
بنابراین . )۱۳ و ۱۲ :۱ (بااینحال کسانی نیز بودند که او را پذیرفتند. )۱۱ و ۱۰ :۱(نپذیرفت 

پذیرند و در او  را میشاگردان و پیروان عیسی که او  :اند مردم از نظر یوحنا به دو گروه
کنند، با او ضدیت  رد می که عبارت است از تمام کسانی که عیسی را" دنیا"مانند، و  می
   .تفاوتند ورزند، یا نسبت به او بی می

کسانی که در ابتدا از عیسی پیروی  :بااینحال گروه سومی نیز در انجیل یوحنا وجود دارد
اند به   معجزاتی که دیدهخاطر بهآنان تنها . ایه استپ شان متزلزل و سست کنند، اما ایمان می

 ۶۶ - ۶۰ :۶ یوحنا در. )۲۵ - ۲۳ :۲(آورند، اما عیسی به آنها اعتمادی ندارد  عیسی ایمان می
بینیم که برخی از شاگردان پس از شنیدن یکی از تعالیم دشوار عیسی که پذیرش آن  می

   :گوید  در این باره می١ویلکینز. شدندبرایشان سخت بود، برگشتند و از پیروی او منصرف 

کردند که او را استاد و  به این خاطر از عیسی پیروی میًاین شاگردان احتماال 
 ۲۵ -۲۳ :۲یوحنا اعجازگری جدید تصور کرده بودند، و عیسی چنانکه در 

ای  آنان تا اندازه. برد شان پی می  ایمان ِبینیم، بیدرنگ به بنیاد سست نیز می
کردند، اما وقتی دیدند تعالیمش مطابق   عیسی احساس تعهد مینسبت به

   .انتظارات آنان نیست، او را ترک کردند

  

ِگفت تنها منبع حیات  شاید این عده، این قسمت از تعلیم عیسی را دشوار یافتند که می ِ
تواند  به عبارت دیگر، کسی که پیرو عیسی است نمی. شود شاگرد مسیح، در او یافت می

اش اضافه کند، بلکه عیسی مسیح  ً را نیز در کنار خیلی چیزهای دیگر صرفا به زندگیعیسی
کند که تنها  ای را از پیروان خود مطالبه می عیسی التزام و وفاداری. باید در مرکز قرار گیرد

. ای داشته باشد، و این بها برای برخی بیش از حد سنگین بود تواند چنین خواسته خدا می
خواهند او را ترک کنند، پطرس  از دوازده شاگردش پرسید که آیا آنان نیز میوقتی عیسی 

و ما ایمان آورده و . خداوندا نزد که بروم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است" :جواب داد
   )۶۹ و ۶۸ :۶." (ایم که تو مسیح پسر خدای حی هستی شناخته
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 به طرق )۲۵ -۲۳ و ۱۸ :۱۵؛ ۷ :۷(که دنیا از عیسی دارد " نفرتی"در انجیل یوحنا، 
   :مختلف بیان شده است

   .)۱۰ -۱ :۷(کنند  اعضای خانواده خود عیسی او را رد می ●

  .)۵۲ -۳۰ :۷(کنند که دستگیر خواهد شد  عیسی را تهدید می ●

  .)۳۱ :۱۰؛ ۵۹ :۸(خواهند او را سنگسار کنند  دشمنانش می ●

  .)۲۹ - ۲۴ :۹(سازند  او را بدنام می ●

  .)۲۱ - ۱۹ :۱۰(زنند  ه او تهمت میب ●

   .)۳۷ :۱۹ - ۱ :۱۸(کشند  سرانجام او را دستگیر کرده، می ●

 که از او نفرت دارد، از شاگردان او نیز همان طورکند که دنیا  نیز عیسی پیشگویی می
 برخی از در مورداین پیشگویی عیسی پیشاپیش . )۲۱ - ۱۸ :۱۵(نفرت خواهد داشت 

 مثال، مرد نابینایی که حاضر نشد به عنوان. شده بود ل کرده بودند عملیکسانی که به او توک
، و نیقودیموس نیز به این خاطر که )۳۴ :۹ ("بیرون رانده شد"قدرت عیسی را انکار کند 

عیسی . )۵۲ :۷ (جرأت کرده بود از حقوق قانونی عیسی دفاع کند مورد تمسخر قرار گرفت
رند و در نام او حیات یابند، نه کامیاب و قدرتمند و دانست که کسانی که او را بپذی می
به شاگردان خود هشدار  ۱ :۱۶ او در یوحنا. نفوذ، بلکه جفادیده و دردمند خواهند شد ذی
 اگر درست باشد ."تا لغزش نخورید"دهد که باید انتظار جفا و زحمت را داشته باشند،  می

شان تشویق کند، چنین  به پایداری در ایمانکه یوحنا انجیل خود را نوشت تا ایمانداران را 
شاگردان نباید در رویاروی با جفاها دچار .  در راستای این هدف استبه خوبیهشداری 

عیسی پیشاپیش به آنان هشدار . شک و تردید شوند و شهامت خود را از دست بدهند
  : دهد که می

 هر که شما را آید که شما را از کنایس بیرون خواهند نمود؛ بلکه ساعتی می
و این کارها را با شما خواهند . کند بکشد گمان برد که خدا را خدمت می

لیکن این را به شما گفتم . اند و نه مرا کرد، به جهت آنکه نه پدر را شناخته
و این را از اول به . خاطر آورید که من به شما گفتم تا وقتی که ساعت آید به

   )۴ - ۲ :۱۶(. شما نگفتم، زیرا که با شما بودم

  

به خواست ایمانداران  میداد که  به شاگردان میچنین هشدارهایی عیسی از این جهت 
تواند آنان را از عیسی   جفا و سختی قوی باشند و بدانند که هیچ چیز و هیچ کس نمیهنگام
 فرستد آید و پسر او را می القدس که از نزد پدر می  و نیز از روح)۲۹ و ۲۸ :۱۰یوحنا (و پدر 
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در مواجه با بر ایمانداران است که . ، جدا سازد)۲۷ و ۲۶ :۱۵ (تا به ایمانداران یاری رساند
جفا را . ای مبتنی بر محبت و اعتماد باقی بمانند رابطهدر ایمانی و تنفر دنیا، کماکان  بی

د رسان دنیا به ما جفا می. برداشت توان با استدالل و دلیل و منطق و وضع قانون از میان نمی
نفرت دنیا در نهایت نه متوجه خود مسیحیان، . شناسد ًصرفا به این علت که خدا را نمی

   .بلکه متوجه خداست

 جفا این است که از طریق اعالم پیام انجیل و به هنگامواکنش صحیح فرد ایماندار 
بر فرد مسیحی است که با . ِنمونه بودن در دنیایی متخاصم، به حقانیت مسیح شهادت دهد

القدس، پیام محبت مسیح و خبر آشتی و مصالحه را با فداکاری و از جان  رت روحقد
مسیحیت این نیست که با دنیا قطع رابطه . )۲۷ :۱۵(ایمان اعالم نماید  گذشتگی به دنیای بی

شویم تا خبر  ، بلکه بدین معناست که به میان دنیایی متخاصم فرستاده می)۵ :۱۷ (کنیم
" جان نهادنی"عیسی مرگ خود را .  به آن اعالم نماییمخوش محبت مسیح را خطاب

 داند که هنوز جزو آغل او نیستند تعمدی در راه گوسفندانش و نیز در راه کسانی می
خواهد که از  کند، و از شاگردان خود نیز می  محبت چنین میخاطر بهاو . )۱۸ و ۱۷، ۱۵ :۱۰(

سی در همین رابطه به شاگردانش عی. )۱۲ - ۹ :۱۵(ِهمین الگوی محبت او پیروی کنند 
" تر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد کسی محبت بزرگ" :گوید می

و از آنجا که زندگی او . عیسی به این دنیا آمد تا جان خود را در راه ما بنهد. )۱۳ :۱۵(
ه عیسی الگویی است برای ما، ما نیز دعوت داریم که جان خود را در راه کسانی ک

 مسیح این است که درست مثل خود مسیح محبتی دِدعوت شاگر. شان دارد بنهیم دوست
جان خود را "نه مانند پطرس که اعالم کرد آماده است در راه مسیح  - فداکارانه داشته باشد

   . اما وقتی دید ممکن است براستی در زحمت بیفتد قول خود را از یاد برد)۳۷ :۱۳ ("بنهد

 و ،ِکنند به اینکه در پی کسب شهرت است ، برادران عیسی او را متهم می۴ :۷در یوحنا 
. کنند به اورشلیم برود تا خودش را آشکارا به همه دنیا نشان دهد تمسخرکنان تشویقش می

 ۱۲در فصل . )۵ :۷ ("او هنوز فرا نرسیده است وقت"دانست که  عیسی در آن هنگام می
داند که دنیا از  او میرسد،   به اورشلیم سرانجام فرا میعیسی برای رفتن" وقت "هنگامی که

بلند کرده " از طریق  او را خواهد شناخت، بلکهکهطریق مشاهده آیات و معجزات نیست 
بااینحال عیسی درست قبل از این گفته و بالفاصله پس از ورود . )۳۲ :۱۲ (او" ِشدن

  : فرماید اش به اورشلیم، چنین می مظفرانه
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گویم  به شما می آمین، آمین. ده است که پسر انسان جالل یابدساعتی رسی
افتد نمیرد، تنها ماند لیکن اگر بمیرد ثمر بسیار  اگر دانه گندم که در زمین می

کسی که جان خود را دوست دارد آن را هالک کند و هر که در این . آورد
. اشتجهان جان خود را دشمن دارد تا حیات جاودانی آن را نگاه خواهد د

باشم آنجا  اگر کسی مرا خدمت کند، مرا پیروی بکند و جایی که من می
خادم من نیز خواهد بود؛ و هر که مرا خدمت کند پدر او را حرمت خواهد 

   )۲۶ - ۲۳ :۱۲. (داشت

  

، و لوقا ۳۸ - ۳۴ :۸، مرقس ۲۸ - ۲۱ :۱۶، ۳۸ :۱۰ در متی  راِمعادل این قسمت در یوحنا
این قسمت نیز باید مانند قسمتهای مشابه در سه انجیل دیگر . مشاهدی ۲۷ :۱۴  و۲۷ -۲۳ :۹

نظر که بهای شاگردی را  اما برخالف اناجیل هم.  لفظی به معنای شهادت تعبیر شودبه طور
ای استفاده  کشند، یوحنا بدین منظور از تصویر دانه ِدر قالب حمل صلیب به تصویر می

در انجیل یوحنا، عیسی به شاگردان چنین . دکند که برای میوه دادن باید نخست بمیر می
توان میوه آورد و مثمرثمر  ِدر برنامه نجات خدا، تنها با مردن است که می"دهد که  تعلیم می

  میوهتوانست کار خود را به انجام رساند،  و اگر عیسی تنها با مرگش بر صلیب می." بود
اما اگر شاگردان مسیح براستی از . ِدادن شاگردانش نیز تنها با مرگ آنان ممکن خواهد شد

جان خود بگذرند، بسیاری دیگر به ملکوت راه خواهند یافت و آنوقت خود آنان خواهند 
ِشان منتظر دریافت پاداش ابدی باشند ِتوانست بابت وفاداری  که پسر از همان طوردرست . ِ

پای مرگ طریق مرگش بر صلیب به جالل رسید، پدر نیز شاگردان او را که حتی تا 
   .وفادارانه به خدمت به او ادامه دادند به جالل خواهد رسانید

ِیکی اینکه شاهدان عینی برای عیسی  :کنند رسوالن در انجیل یوحنا دو نقش مهم ایفا می

ِ، و شخصا به حقانیت زندگی، مرگ و )۲۷ :۱۵(دهند  آنان درباره عیسی شهادت می. هستند ً
ِکنند و جانب او  ِنکه رسوالن در نقش حامیان عیسی عمل میدوم ای. دهند قیام او گواهی می

 وظیفه. )۴ -۱ :۱۶؛ ۲۰ - ۱۸ :۱۵ (برند را گرفته، در دنیایی متخاصم آرمان او را به پیش می
 این است که مخالفان عیسی را متقاعد کنند که عیسی براستی همان ماشیح، یعنی رسوالن

حتی ممکن است الزم باشد جان خود را آنان بدین منظور . مسیح موعود و پسر خداست
آمیز آنان  ِدهند از دست بدهند، اما فداکاری محبت  او شهادت میدر مورددر راه کسی که 

اگر بناست . این است بهای شهادت دادن. حیات را برای دیگران به ارمغان خواهد آورد
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 ۲۲۳ مکاشفه خدا در مسیح

ِن این پیام باید ِدنیای متخاصم و پر از کینه و نفرت پیام حقیقت عیسی را بشنود، حامال
   . دنیا جان خود را دوست نداشته باشندخاطر بهحاضر باشند 

.  قدرت خودشان از عهده آن برآیندت که آنها به تنهایی و با تکیه برالبته این کاری نیس
، و منظورش این بود که )۵ :۱۵" (توانید کرد جدا از من هیچ نمی"عیسی گفته بود که 

ای  ِاهند توانست میوه بیاورند که در چارچوب رابطهشاگردان تنها در صورتی خو
 که پسر و پدر در چنین همان طورآمیز و فداکارانه در مسیح ساکن باشند، درست  محبت
ِهنگامی که عیسی درست قبل از رنج و عذاب صلیب شاگردانش را . برند ای بسر می رابطه

دیگری را نزد آنان " مددکار"شت، گوید که وقتی به نزد پدر بازگ کند، به آنان می آماده می
ِهمان روح راستی است که همیشه با آنان خواهد بود " مددکار"این حامی یا . خواهد فرستاد

القدس نیز درباره   که شاگردان باید شاهدان باشند، روحهمان طوردرست . )۱۷ و ۱۶ :۱۴(
به شاگردان ی القدس چیزهایی را که عیس روح. )۲۷ و ۲۶ :۱۵ (عیسی شهادت خواهد داد

 گناه، عدالت و داوری ملزم در مورد و دنیا را )۲۶ :۱۴ (گفته بود، به یادشان خواهد آورد
او شاگردان را هدایت خواهد کرد و مسیح را جالل خواهد داد، و . )۸ :۱۶ (خواهد نمود

   .)۱۵ - ۱۳ :۱۶ (ساختِهرآنچه را که از آن مسیح است بر شاگردان مکشوف خواهد 

عیسی در انجیل یوحنا برای اولین بار پس از قیام بر شاگردانش ظاهر هنگامی که 
چنانکه پدر مرا فرستاد، من " :دهد کند و سپس مأموریتی به آنان می شود، به آنان سالم می می

القدس را  روح" :گوید دمد و می عیسی سپس بر آنان می. )۲۱ :۲۰" (فرستم نیز شما را می
 دهد که پیام آمرزش و داوری در اختیار آنهاست ه را به آنان می، و این وعد)۲۲ :۲۰" (بیابید

دهد که در شهادت دادن به دنیایی متخاصم،  عیسی به شاگردان این اطمینان را می. )۲۳ :۲۰(
های خدا را  کند، و نقشه گوید و عمل می القدس از طریق آنان سخن می روح. "تنها نیستند

   ."رساند شان به انجام می در آنان و از طریق

  تا۱۸ :۱۵یوحنا که راجع به " ِدرک کردن نفرت"ای با عنوان  سکات گرانت در موعظه
  :شود است، این نکته مهم را به ما یادآور می ۴ :۱۶

گوید که  کنیم چیست؟ عیسی می  آن صحبت میدر موردحقیقتی که ما 
. اند دهشاگردان صالحیت دارند درباره او شهادت دهند زیرا از آغاز با او بو

ًصالح بودن آنان صرفا بودن با عیسی است معیار ذی به همین جهت . ِ
ایم، و  از آنجا که ما نیز با عیسی بوده.  عیسی سخن گوینددر موردتوانند  می

اند، ما هم این صالحیت را داریم که درباره  تمام ایمانداران با عیسی بوده
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 عیسی در موردز را الزم نیست همه چی. عیسی با مردم دنیا صحبت کنیم
تا بتوانیم درباره عیسی های دشوار را بلد باشیم  بدانیم یا پاسخ تمام پرسش

دانیم بازگو کنیم، ولو آنکه بسیار اندک  کافی است آنچه را می. سخن بگوییم
تواند قلب  دهد، و تنها اوست که می القدس در کنار ما شهادت می روح. باشد

  .مردم را عوض کند

شده یا  ز که به هیچ وجه نباید درباره آن شهادت دهیم، عیسایی است آسانالبته یک چی
. گویند گویند و جز آن چیزی نمی شاهدان حقیقت را می". الحلقوم راحت"اصطالح  به

ِیکی تجویز بیماری کشنده، و دیگری درمان  : عیسی دارای دو عنصر استدر موردحقیقت  ِ
با . و پر است از گنهکارانی که از خدا نفرت دارنددنیا، گمراه و گمگشته است . آسا معجزه

ِرقیق کردن این واقعیت تلخ هیچ خدمتی به دنیا نمی ِاگر دنیا تجویز بیماری خود را . کنیم ِ ِ
ِ رد کردن خاطر بهبداند که اما اگر دنیا . ِنداند، به ضرورت درمان نیز هیچگاه پی نخواهد برد

ِ درمان معضل خود را که همانا بخشش در عیسی خدا گنهکار است، این فرصت را دارد که

اگر بکوشیم با . اگر صلیب را از انجیل حذف کنیم، دیگر انجیلی نداریم. مسیح است، بپذیرد
اگر بخواهیم . یما ود نرنجانیم، کمکی به آن نکردهخاموش ماندن درباره صلیب دنیا را از خ

 به طور سپس بعدها مخفیانه و ِدنیا را با وعده احساسات خوب و دلپذیر جذب کنیم و
. ایم ایم و به حقیقت عمل نکرده ای گذرا بکنیم، دروغ گفته غیرمستقیم به صلیب نیز اشاره

ِشهادت ما باید شامل این نکته باشد که چگونه عیسی، دوست ما، شخصا تجویز بیماری  ِ ً
ِکشنده ما را به ما داد و راه عالج معجزه ن نهاد، و چگونه او آسای آن را نیز در اختیارما ِ

ولو آنکه این  -  سازد مان می همچنان ما را آنقدر دوست دارد که پیوسته با حقیقت روبروی
جهت از عیسی نفرت   دنیا بفهمد که بیآن صورتشاید در. حقیقت بسیار دردناک باشد

  . دوست بپذیردبه عنوانداشته است، و او را 
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   فصل سوم

   موعظه و جفا :اعمال رسوالن

  

  فا در اعمال رسوالنج

  نگاهی اجمالی به کتاب اعمال رسوالن

ُ تیؤفلس در آغاز نوشته خود به اطالع، لوقا۳ :۱در اعمال  رساند که عیسی در مدت  می ِ
چهل روز مابین قیام خود از مردگان تا صعودش به آسمان، دستوراتی به شاگردان خود داد 

های بسیار  ن را زنده ظاهر کرد به دلیل خود، خویشتبدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن"و 
." گفت ه امور ملکوت خدا سخن میشد و دربار که در مدت چهل روز بر ایشان ظاهر می

شرح داده بود که چطور عیسی در راه عموآس  ۳۵ - ۱۳ :۲۴ لوقا لوقا پیشتر در. )۳ :۱عمال ا(
و شاید به مکان امنی گشتند  َخورد که از اورشلیم بازمی به دو نفر از پیروان خود برمی

اورشلیم برای پیروان عیسی مکانی ناامن شده بود و همه در آنجا با آنان دشمن . رفتند می
وجود ِصلیب شدن خداوندشان را به چشم خود دیده بودند، و با نفر این دو . بودند

ن بنابرای. ًطبعا در این باره تردید داشتند از مردگان، گزارشاتی مبنی بر برخاستن عیسی
تر  تصمیم گرفته بودند تا دامنه جفا به پیروان عیسی سرایت نکرده، از آنجا به مکانی امن

   .بگریزند

ِ ناشناس عیسی همچنانکه در راه عموآس در ِدهد که این دو شاگرد وقا شرح میل
حرکت بودند، درباره وقایعی که بتازگی در اورشلیم اتفاق افتاده بود و چگونگی کشته 

 در موردرهگذر به توضیحات این دو . پردازند رهگذری دیگر به گفتگو میشدن عیسی با 
ای " :گوید کند و می شان را قطع می عاقبت سخن. َسپرد آنچه شنیده و دیده بودند، گوش می

بایست که مسیح این  آیا نمی. اند دالن از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفته فهمان و سست بی
   ).۲۶ و ۲۵ :۲۴" ( خود برسد؟زحمات را بیند تا به جالل

ِ برشمردن این اصل که جالل در پی رنج و زحمت پس ازعیسی   تمامی آنچه را ،دآی میِ
حال که مسیح در . )۲۷آیه (شان شرح داد   او گفته شده بود برایدر موردکه در کتب مقدس 

نده یهوه برای ب. ای بود مرکز وقایع اورشلیم قرار گرفته بود، این وقایع دارای معنای تازه
   .دید بایست رنج می آنکه به جالل رسد، می
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شان باز شد و دریافتند آن که با ایشان سخن  وقتی آن دو شاگرد سرانجام چشمان
گفت در واقع خود عیسی بود، شتابان به اورشلیم بازگشتند تا آنچه را دیده بودند به  می

 یافتند که خود را از ترس جان در اما شاگردان را در حالی. دیگر شاگردان نیز خبر دهند
   .)۱۹ :۲۰یوحنا (اتاقی محبوس ساخته بودند 

دادند که چگونه عیسی با آنان سخن گفت، ناگاه  شرح میدر همان حال که آن دو شاگرد 
خوانیم که عیسی ذهن آنان را باز کرد تا بتوانند   می۴۵در آیه . شان ظاهر شد خود عیسی در میان

بر همین منوال مکتوب است و بدینطور سزاوار بود " :کنند، و به آنها گفت را درک مقدس کتاب
و از اورشلیم شروع کرده، موعظه به توبه . که مسیح زحمت کشد و روز سوم از مردگان برخیزد

  ).۴۷ و ۴۶لوقا " (ام او کرده شودها به ن امتو آمرزش گناهان در همه 

ستن او از مردگان را در سراسر دنیا اعالم بر شاگردان بود که خبر رنجهای مسیح و برخا
گسترش . شد به یک گروه در یک اتاق و یک شهر محدود کرد چنین خبری را نمی. نمایند

   .یافت شد، اما به اورشلیم پایان نمی ِجهانی پیام انجیل با خود آنان و در اورشلیم آغاز می

ز بعدی بارها و بارها در خوانیم که عیسی در خالل سی و نه رو  فصل اول میاعمالدر 
ورزد که    تأکید می۴عیسی در آیه . و نمودمورد مبحث پادشاهی خدا با شاگردان خود گفتگ

القدس باشند که به آنان  باید منتظر آمدن روحشاگردان نباید اورشلیم را ترک کنند، بلکه 
ِ حرکت ِ رسد که کسی در آغاز گسترش یکبه نظرممکن است عجیب . وعده داده شده بود

   .بشارتی جهانی از پیروان خود بخواهد شهر را ترک نکنند

آید، قوت خواهید  القدس بر شما می لیکن چون روح" :خوانیم چنین می ۸ :۱ در اعمال
   ."یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان

کند، و در ادامه کتاب  والن را تعیین میِ مابقی کتاب اعمال رسچارچوب ۸ :۱اعمال 
   :بینیم که چگونه شاگردان از این دستور عیسی پیروی کردند اعمال می
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از . پردازد هفت فصل اول کتاب اعمال به شرح گسترش پیام انجیل در اورشلیم می
امره گسترش بینیم که چطور پیام عیسی در سراسر یهودیه و س  می۱۸ :۱۱  تا۱ :۸اعمال 

 لوقا کتاب اعمال .است" اقصای جهان" تأکید بر گسترش پیام انجیل در ۹ :۱۱یابد، و از  می
خواهد تأکید کند که  آورد، انگار که می  به پایان می۲۸ فصل  کمابیش ناگهانی دربه طوررا 

ًمال کا. ماجرا به پایان نرسیده و ما خوانندگان همچنان باید این مأموریت را ادامه دهیم
 نه بر سرنوشت پولس، بلکه بر گسترش پیام انجیل ۲۸روشن است که تأکید لوقا در فصل 

اعمال رسوالن با ماجرای به شهادت رسیدن پولس یا خاتمه زندگی او به پایان . است
نمود و با کمال دلیری در  به ملکوت خدا موعظه می"رسد، بلکه با این اعالم که پولس  نمی

این آخرین کلمات کتاب، تمام ". داد اوند بدون ممانعت تعلیم میامور عیسی مسیح خد
تا "کند که آنان نیز چنین باشند و با همین روحیه انجیل را  پیروان مسیح را تشویق می

   .منتشر سازند" اقصای جهان

آید   پیش میسؤالبنابراین این . شود بااینحال گسترش پیام انجیل در اورشلیم آغاز می
" ِ چیزی الزم بود؟ چرا الزم بود کار گسترش انجیل در اورشلیم شروع شود؟چرا چنین"که 

، نخست الزم است به سه توجیه نادرست که گاه در این سؤالگویی به این  برای پاسخ
   .شود اشاره کنیم خصوص ارائه می

 اورشلیمکه این نبود گسترش پیام انجیل در اورشلیم آغاز شد ِکار  اینکه ، علتنخست
اورشلیم . بود میشان در آنجا بیشتر  ادگاه شاگردان بود و بنابراین احتمال پذیرش پیامشهر ز

در اعمال . شاگردان اهل جلیل بودند، نه اورشلیم. شهر زادگاه هیچ یک از شاگردان نبود
مردم اورشلیم براحتی و . کنند یاد می" مردان جلیلی "به عنوان، فرشتگان از شاگردان ۱۱ :۱

متی ( شان تشخیص دهند توانستند شاگردان را از روی لهجه جلیلی کی میحتی در تاری
ها برای رساندن  ، و وجود تعصبات محلی به این معنا بود که جلیلی)۵۹ :۲۲؛ لوقا ۷۳ :۲۶

. ِپیام انجیل به گوش شهرنشینان متمدن و فرهیخته اورشلیم به هیچ وجه مناسب نبودند
خانه و کاشانه آنان . کردند شلیم احساس راحتی نمیخود شاگردان نیز به هیچ وجه در اور

   .بود در شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی جلیل

گیرند که باید کار بشارت را اول از   را به اشتباه به این معنا می۸ :۱اعمال ًمعموال 
ِچیزی شبیه نمودار زیر. سرزمین خودمان شروع کنیم و بتدریج به مناطق دوردست برویم ِ:   
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اقصای 

 جهان

  سامره

منطقه، استان، ایالت، یا (

کشور مجاور که فرق دارد 

 )اما چندان از ما دور نیست
 
 

 یهودیه

 منطقه، استان،(

 )ایالت و غیره
 )شهر ما(اورشلیم

  

  

  

  

  

   
 

 

 
 

 عنوان بهاز آن شود و  بر اساس این دیدگاه، شهر زادگاه افراد به اورشلیم تشبیه می
ِداشتن گوید که متأسفانه   می١ِستیون هاتورن. کنند یا لقبی مشابه یاد می" اورشلیم خودمان"

های  فعالیت"شود که   اغلب باعث می،های بشارتی محلی  به کوششی نسبتین نگرشچن
ِتی کنونی دقیقا از آن سیر تاریخیبشار ً کوشید بر آن تأکید نهد، جدا  ای که عیسی مسیح می ِ

   :گوید هاتورن در توضیح چنین می". انگاشته شود

از . واقعیت این است که گسترش پیام انجیل تنها یک نقطه آغاز داشت
ِدیدگاه تاریخی خدا، دیگر هیچگاه یک واقعه پنطیکاست دوم رخ نخواهد 

ِتمامی موارد بعدی نزول روح .داد ًصرفا ثمرات آن نزول اولیه  القدس ِ
" اقصای جهان"ِما اکنون در قسمت . ِالقدس و اطاعت شاگردان است روح

را " اورشلیم خودمان"بریم، نه اینکه روند رساندن پیام انجیل به  بسر می
ریخی  همانقدر که دارای اهمیت تا۸ :۱اعمال . سر نو تکرار کنیم دوباره از

   .است، به لحاظ جغرافیایی نیز حائزاهمیت است

  

دوم اینکه کار گسترش پیام انجیل به این خاطر از اورشلیم آغاز نشد که این شهر 
 قبل از رفتن به جاهای یافتند  بود و شاگردان فرصت میترین مکان برای چنین آغازی امن

اورشلیم ! که درست برعکسبل. تر، در آنجا تجربه کافی کسب کنند دشوارتر یا متخاصم
ِتوانستند کار گسترش پیام انجیل را در آن شروع  ترین مکانی بود که شاگردان می خطرناک

دشمنانی خونین که قدرت داشتند شاگردان را به زندان افکنند، همین چند روز پیش . کنند
 و ۸ :۱۸ا  ؛ یوحن۵۲ -۵۰ :۱۴مرقس (کوشیده بودند آنها را در باغ جتسیمانی دستگیر کنند 

   .آمدند  برمیاین کارصدد انجام  ، و به احتمال بسیار زیاد دوباره نیز در)۹
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 نقطه آغاز گسترش انجیل انتخاب نشد که به عنوانسوم اینکه اورشلیم به این علت 
شاگردان با آن منطقه آشنایی داشتند و تجربه خدمت در آن نواحی آنان را برای خدمت در 

یابیم  با نگاهی به اناجیل درمی. کرد گذاشتند آماده می ًبعدا بدان قدم میِنواحی ناآشناتری که 
ِمحیط شهرنشینی . که عیسی و شاگردانش تنها مدت زمان بسیار کمی در اورشلیم بودند ِ

 که پیشتر اشاره شد، بین دو شهر همان طور. ِاورشلیم برای این روستائیان جلیلی ناآشنا بود
چشمی وجود داشت، و اهالی این دو شهر  ت و چشم و همنوعی رقاب اورشلیم و جلیل

خواست شاگردانش خدمت  اگر عیسی براستی می.  یکدیگر نداشتنددر موردتصور خوبی 
بدین تردید اورشلیم را  ای آشنا شروع کنند تا اول تجربه کسب نمایند، بی خود را از منطقه

کاری  وجه در کار بشارت افراد تازهاز این گذشته، شاگردان به هیچ . کرد منظور انتخاب نمی
آنان بیش از سه سال با عیسی بودند و او آنها را حداقل به دو سفر بشارتی فرستاده . نبودند

ِتنها یک چیز کم داشتند و آن پری . ًبنابراین برای رساندن پیام انجیل کامال آماده بودند. بود ُ
   .القدس بود روح

توان در این رابطه به  است در اورشلیم بمانند؟ میبنابراین چرا عیسی از شاگردانش خو
 مؤثر درباره عیسی به طورتوان  القدس نمی نخست آنکه بدون کار روح :دو دلیل اشاره کرد
 خدا این قدرت را به عیسی داد که رسالت   که روحهمان طوردرست . مسیح شهادت داد

د رسالت خود را به انجام برسانند به َخود را به انجام رساند، شاگردان نیز برای اینکه بتوانن
دانست که به هنگام گسترش انجیل، شاگردانش با  عیسی می. ِقدرت همین روح نیاز داشتند

 بنابراین او شاگردان . بودمواجه شدهآن با همان مخالفتی روبرو خواهند شد که او خود 
همان بود که درست  ادهنیز این وعده را به آنان د .خود را برای شهید شدن آماده کرده بود

به جفاهای آنان ِدانست در برابر مقامات دینی و حکومتی چه بگوید و چگونه  او می که طور
ی خواهند دانست رویارویی با چنین وقایع به هنگامالعمل نشان دهد، شاگردانش نیز  عکس

القدس کلماتی را که تحت چنان شرایطی به آن نیاز دارند در  خود روح. چه بگویند
 و ۱۴ :۲۱؛ ۱۲ و ۱۱ :۱۲؛ لوقا ۱۱ :۱۳؛ مرقس ۲۰ - ۱۸ :۱۰متی (شان قرار خواهد داد  دهان

   :افزاید تون می. )۱۵

.  استوسیع و بسیار انگیز حیرت) ۸ :۱اعمال یعنی (های این وعده  داللت
دهد که در این نبرد تنها نیستند، بلکه  ًاوال به شاگردان اطمینان می

شود که این  دوم اینکه به آنان یادآور می. آنهاستالقدس در آنها و با  روح
ِنبرد نه متعلق به آنان، بلکه تماما ابتکار عمل خداست و اوست که آن را به  ً
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ًشاگردان صرفا سفیران خدایند و از قدرت و اقتدار او .  برد پیش می
سوم اینکه دستاوردهای آنان، در واقع از آن خداست زیرا روح . برخوردارند

   .شان عمل کرده است که در آنان و از طریقخداست 

تحقیقی که ویلیام وینریش پیرامون ارتباط بین  در اشاره به ١ِتوماس شرماخر
   :نویسد  آورده است، میعمل بهالقدس و جفا  روح

کرد، اما وقتی چنین  القدس صحبت می  عملکرد روحدر موردعیسی بندرت 
 که در جفا و سختی مددکار و  کسیبه عنوانالقدس  کرد، اغلب از روح می

؛ لوقا ۱۱ - ۹ :۱۳؛ مرقس ۲۰ - ۱۷ :۱۰متی (کرد  دهنده ما است یاد می تسلی
عجیب نیست که پولس به پیروی از نمونه خداوند خود، صبر ). ۱۹ - ۱۲ :۲۱

ِو استقامت خود در مشقات را مدیون کمک روح ّ دوم  (داند القدس می ِ
دانم که به نجات من  زیرا می" :نویسد می ۱۹ :۱ فیلیپیان او در). ۶ :۶قرنتیان 

پولس . "خواهد انجامید بوسیله دعای شما و تأیید روح عیسی مسیح
شما به ما و به "شود که  همچنین به ایمانداران کلیسای تسالونیکی یادآور می

القدس   با خوشی روح شدید،ِخداوند اقتدا نمودید و کالم را در زحمت
   ).۷ و ۶ :۱ان اول تسالونیکی" (پذیرفتید

  

آغاز گسترش انجیل تعیین کرد که   نقطهبه عنواندوم اینکه خدا به این دلیل اورشلیم را 
اگرچه برخی ممکن . ِشناختی و الهیاتی فراوانی برای این کار وجود داشت دالئل مسیح

شد اورشلیم را ترک کنند شاید وسوسه   به شاگردان اجازه داده میاگراست بگویند 
 در جلیل بازگردند، به نظر من دستور  خوددغدغه ِدوباره به زندگی راحت و بیشدند  می

را  که رکن اصلی نقشه خدا بودای  کننده شیوه عیسی مبنی بر ماندن در اورشلیم منعکس
شهر کانون عهد خدا با انسان  این.  اورشلیم مرکز یکتاپرستی در جهان بود.داد تشکیل می

 ادامه آنچه که پیشتر در چارچوب نقشه به عنوانیحیت را بایست مس مردم جهان می. بود
ًدیدند، زیرا در غیراین صورت این خطر وجود داشت که آن را صرفا  خدا رخ داده بود می

   .از جلیل تصور کنندبرخاسته ای  فرقه

. استناد کرد ۱۱  فصلاول و دوم قرنتیان و اعمالتوان به مطالب  در تأیید این دیدگاه می
بینیم که از کلیساهای غیریهودی برای کلیسای اورشلیم اعانه  را میپولس ها  قسمتدر این 

یابیم که  نویسد درمی با مطالعه دقیق آنچه پولس درخصوص این موضوع می. کند جمع می
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ِانگیزه این هدیه در وهله نخست نیاز مالی کلیسای اورشلیم نبود، زیرا قحطی در تمام دنیا 
هدیه کلیساهای غیریهودی به کلیسای اورشلیم . )۲۸ :۱۱اعمال  به نگاه کنید( وجود داشت

این هدیه از نظر پولس اقدامی حاکی از . چیزی بس فراتر از یک اقدام نیکوکارانه بود
نژاد  محبت و اتحاد مسیحی بود، زیرا کلیسای غیریهود به پاس قدردانی از ایمانداران یهودی

 فرستاد ای برای آنان می سیح را بشناسند، چنین هدیهکه باعث شده بودند غیریهودیان نیز م
. تری نیز ممکن است در پس این امر نهفته باشد بااینحال انگیزه بسیار مهم. )۲۷ :۱۵رومیان (

   :نویسد ِکریستوفر لیتل می

آوری اعانه برای کلیسای اورشلیم این بود که پولس بر اساس این  دلیل اصلی جمع
ِها برای پرستیدن پادشاه اسرائیل بدانجا خواهند  ه جمیع امتهای کتب مقدس ک پیشگویی

). ۱۱ - ۸ :۷۲؛ مزامیر ۲۴ -۱۹ :۶۶؛ ۱۴ - ۴ :۶۰اشعیا  (کرد آمد، خود را ملزم احساس می
ِاسرائیل با دیدن غیریهودیان ایمانداری که به اورشلیم میِیهودیان پولس امیدوار بود که   آیند ِ

 به عنوانتوبه کرده، عیسی را ، به غیرت آیند و )۱۹ - ۱۵ :۲۱ بارا مقایسه کنید  ۴ :۲۰اعمال (
به همین . )۲۴ - ۱۱ :۱۱؛ ۱ :۱۰رومیان . رج(ِمسیح موعودی که در انتظارش بودند بپذیرند 

 تا ،)۱۶ :۱۵رومیان (ِجهت، هدیه پولس در واقع عبارت است از خود ایمانداران غیریهودی 
دیان نیز شده است و اکنون تنها یک قوم واحد ثابت کند که خدای اسرائیل، خدای غیریهو

   ).۶ - ۴ :۳؛ افسسیان ۲۹ و ۲۸ :۳غالطیان  (هاست خدا وجود دارد که متشکل از تمامی امت

ِدقت بر تداوم بین اورشلیم و چگونگی کار خدا در گذشته، و ه  ببنابراین پولس
گسترش . ورزد أکید میگسترش کنونی پیام انجیل در اقصا نقاط جهان در بین غیریهودیان، ت

ِانجیل در بین غیریهودیان نتیجه مستقیم نقشه خدا بود که با یهودیان آغاز شد، در مسیح به 
   .طریق کلیسا اعالم و موعظه گردید انجام رسید، و از

. به اعتقاد من، شاگردان به این دلیل بود که بر طبق فرموده عیسی در اورشلیم ماندند
القدس، با وجود خطراتی که با آن روبرو بودند، به شهادت  ول روحآنان بالفاصله پس از نز

آنان با آغاز جفاها پراکنده نشدند، بلکه در اورشلیم که . علنی درباره عیسی پرداختند
   .ترین مکان بود، باقی ماندند ترین و در عین حال خطرناک حساس

بیخ شدند، اما با این آنان دستگیر شدند، مورد اهانت قرار گرفتند، کتک خوردند و تو
، اما )۲ :۱۲(سرانجام یکی از آنان به اسم یعقوب کشته شد . وجود به کار خود ادامه دادند

 نکردند بلکه در اورشلیم ماندند و سعی نکردند خود را پنهان حتی در آن هنگام نیز فرار
ش یابد، الزم دانستند که برای آنکه انجیل به بهترین و مؤثرترین نحو گستر آنان می. سازند
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ای پطرس را از زندان رهانید و به او گفت  تنها پس از آنکه فرشته. است در اورشلیم بمانند
بااینحال . رود تری در خارج از اورشلیم می او به مکان امن بینیم که شهر را ترک کند، می

ده خوانیم که هیچ یک از رسوالن دیگر هم اورشلیم را ترک کر حتی در این مورد نیز نمی
   .باشند یا اینکه پطرس بیشتر از آنچه الزم بود خارج از اوشلیم مانده باشد

آیا شاگردان با ماندن در اورشلیم از حکم اعظم که مسیح به آنان داد سرپیچی کرده 
آنان محرکی بودند که در نهایت باعث شدند کلیسا در سراسر . بودند؟ به اعتقاد من، خیر

ِافکندن بنیادی بودند که بزودی دنیای آن  مشغول پیآنان سخت . جهان گسترش یابد

   .داد روزگار را تکان می

اعمال (شد  کردند که پیوسته باعث گسترش پیام انجیل می ای عمل می رسوالن به گونه
شنیدند که پیام انجیل  آنان به دقت روند گسترش انجیل را زیر نظر داشتند، و وقتی می. )۴ :۶

رفتند تا از این بابت اطمینان حاصل کنند، آن   بیدرنگ به آنجا میدر جایی منتشر شده است،
وقتی معلوم شد که کلیساهای . )۲۲ :۱۱؛ ۲۵ -۱۴ :۸اعمال  (را برکت دهند و حمایت نمایند

ً است، خود پطرس شخصا به تمامی  مختلف در سراسر یهودیه، جلیل و سامره تأسیس شده
 در همین هنگام بود که خدا .)۳۲ و ۳۱ :۹ (نمود کلیسا کمک دشراین مناطق سفر کرد و به 

از او استفاده کرد تا پیام انجیل را در خانه کرنلیوس با غیریهودیان در میان بگذارد، تا ثابت 
از آنجا . پذیرد شود که خدا همگان را از هر قوم و نژادی که باشند به داخل خانواده خود می

 ورشلیم ماندند، در موقعیتی قرار گرفتند کهکه شاگردان وفادارانه و برغم خطرات در ا
   .ها گشوده بود عبور کنند توانستند از دری که خدا به روی تمامی امت

  

  جفا در اعمال رسوالن

 به ذکر  تنهابررسی کل کتاب اعمال از حوصله این کتاب خارج است، بنابراین در اینجا
   :یمکن برخی از موارد عمده جفا در اعمال رسوالن اکتفا می

ت ایالم
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 ۲۳۳ موعظه و جفا: اعمال رسوالن

 

  نتیجه  نوع جفا  آیات
، )۳۲آیه  (، اتحاد و یکدلی)۳۱آیه  (، پری روح)۲۴آیه (دعا   تهدید  ۴ل ااعم

  )۳۳آیه  (شهادت دادن
  )۴۲آیه (، شهادت دادن )۴۱آیه (شادی کردن   کتک زدن  ۵اعمال 
  سولس شاهد مرگ استیفان است  کشتن یکی از رسوالن  ۷اعمال 
ی جفای گسترده، دستگیر  ۸اعمال 

  ایمانداران
  )۹فصل ( ، توبه سولس)۴ و ۱ :۸(گسترش انجیل 

، جفا و آزار )۲۸آیه (، شهادت دادن )۲۷ و ۲۶آیات (اتحاد   توطئه قتل پولس  ۹اعمال 
  )۲۹آیه  (بیشتر

  ، جواب دعا)۵آ یه (دعا   قتل یعقوب، دستگیری پطرس  ۱۲اعمال 
، )۳۶آیه (شنود  پولس ناسزا می  ۱۳اعمال 

را به ضد رسوالن جماعتی مردم 
شورانند و آنان را از شهر  می
  )۵۰آیه  (رانند می

  رسد پیام انجیل به گوش غیریهودیان می

اعمال 
۱۴: ۱- ۷  

توطئه برای آزار رساندن به 
  )۵آیه (پولس و برنابا 

  )۷آیه (رسوالن شهر را ترک کرده، به بشارت انجیل ادامه دادند 

اعمال 
۱۴: ۸- ۲۲  

 و به شود پولس سنگسار می
تصور اینکه مرده است، رهایش 

  )۱۹آیه (کنند  می

شود که در ایمان  به آنها تعلیم داده می. یابند ایمانداران تقویت می
های بسیار، داخل ملکوت خدا  ثابت بمانند و از طریق مصیبت

  )۲۲آیه (گردند 
شود و مورد  پولس زندانی می  ۱۶اعمال 

گیرد  ضرب و شتم قرار می
  )۲۴ و ۲۳آیات (

، زندانبان و )۲۵آیه (کنند  پولس و سیالس خدا را ستایش می
، حقوق )۳۴ -۳۲آیات  (آورند اش به مسیح ایمان می خانواده

 -۳۵آیات  (شود  شهروندان روم محترم شمرده میبه عنوانآنان 
۳۹(  

اعمال 
۱۷: ۱- ۱۲  

 رسوالن بر ضدگروهی از اشرار 
  )۵آیه (شورند  می

، بسیاری کالم خدا را )۱۰آیه (شود  یپولس به بیریه فرستاده م
  )۱۱آیه  (پذیرند می

اعمال 
۱۷: ۱۳- 
۳۴  

یهودیان تسالونیکی مردم را به 
آیه (شورانند  ضد رسوالن می

۱۳(  

 آورند ، برخی ایمان می)۱۴آیه (شود  پولس به آتن فرستاده می
  )۳۴آیه (

جفاکنندگان کفر و ناسزا   ۱۸اعمال 
  )۶آیه (گویند  می

گذارد و بسیاری   انجیل را با غیریهودیان در میان میپولس پیام
  )۸ -۶آیات (آورند  ایمان می

شورش و بلوای عظیمی بپا   ۱۹اعمال 
  )۲۴ و ۲۳آیات (شود  می

کند در برابر جمعیت ظاهر نشود،  کلیسا به پولس توصیه می
  )۳۷آیه (کنند    مقامات از کلیسا دفاع میشود،   آرام میاوضاع

اعمال 
۲۱- ۲۳  

کنند  یهودیان به پولس حمله می
و رومیان او را در هیکل دستگیر 

  نمایند می

 یک رومی محترم به عنوانپولس خواهان آن است که حقوقش 
شود تا در آنجا نیز درباره مسیح  شمرده شود؛ به روم فرستاده می

فصل (، پولس در برابر رهبران سیاسی )۱۱ :۲۳(شهادت دهد 
 )۳۲ :۲۶ -۲۳ :۲۵ (، و اغریپاس)۱۲ -۱ :۲۵( ، فستوس)۲۴

  )۳۱ :۲۸(پردازد  در روم به موعظه و تعلیم می. دهد شهادت می
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   :ببینیم چه نکات مشترکی در این بررسی وجود دارد

   .کند های بیشتری برای شهادت دادن ایجاد می  جفا فرصت- ۱

 ندادند بلکه ادامه" زیرزمینی "به صورت شاگردان وقتی از جفا گریختند، کارشان را - ۲
در اعمال رسوالن، شهادت دادن درباره مسیح . کماکان آشکارا به موعظه انجیل ادامه دادند

   . علنی استبه صورتهمیشه 

درست است که جفا در کتاب اعمال . ِهمیشه در پی موعظه انجیل، مخالفت نیز بود - ۳
اید ارتباط بین جفا و شدن کلیسا و در نتیجه گسترش پیام انجیل شد، اما نب باعث پراکنده

شهادت . رشد کلیسا را به این صورت تعریف کرد و این دو را الزم و ملزوم هم دانست
شود، بلکه این است که رشد کلیسا و  کتاب اعمال این نیست که جفا باعث رشد کلیسا می

کنند  شود زیرا رهبران دینی و سیاسی قد علم می گسترش پیام انجیل اغلب منجر به جفا می
" اند اند و حال بدینجا نیز آمده ربع مسکون را شورانیده"کوشند جلوی کسانی را که  و می

   .بگیرند) ۶ :۱۷اعمال (

در این مورد که چرا ایمانداران در .  جفا از جاهای مختلف و به طرق گوناگون بود- ۴
   .توان بر دلیلی خاص انگشت نهاد کتاب اعمال تحت جفا بودند نمی

   

  

  بینند؟ ن جفا میچرا مسیحیا

های این   پادشاهیاند که همچنانکه پادشاهی خدا در فتهمسیحیان در طول تاریخ دریا
   :کند، الجرم از جهات مختلف درگیری و تضادمنافع ایجاد خواهد شد خنه میدنیا ر

ِمسیحیان تهدیدی برای نظام دینی  :)۸؛ اعمال ۲ :۱۶؛ ۱۸ :۵یوحنا ( از لحاظ مذهبی - ۱
بینند که  ِ، یا اینکه جفاکنندگان در اعتقادات مسیحی چیزی میشوند  میحاکم قلمداد

   .ستاقابل تحمل غیر شان  برای

 ۱۲ :۱۸؛ ۷ -  ۵ :۱۷؛ ۲ و ۱ :۱۲؛ اعمال ۹ :۱۳؛ مرقس ۱۸ و ۱۷ :۱۰متی ( از لحاظ سیاسی - ۲
و کنند  مسیحیان از آنجا که در نهایت تنها یک پادشاه را خدمت می :)؛ مکاشفه۱۴ و ۱۳و 

قید و  ِپرستی یا وفاداری بی ِتوانند نسبت به هیچ حکومت زمینی یا ملتی ابراز وطن نمی
ِشرط کنند، تهدیدی برای نظام مدنی جوامع دنیا محسوب می شوند و شهروندانی خائن  ِ

   .گردند تلقی می

ت ایالم
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 ۲۳۵ موعظه و جفا: اعمال رسوالن

؛ ۲۰ - ۱۸ :۱۵؛ ۱۱ :۱؛ یوحنا ۱۳ و ۱۲ :۱۳؛ مرقس ۳۶ :۱۰متی ( از لحاظ اجتماعی - ۳
ِپذیرش مسیح، رد ارزشها و معیارهای اجتماعی و خانوادگی  :)۸ - ۵ :۲یان ؛ اول پطرس عبران

   .شود تلقی می

گسترش انجیل  :)۶ :۲؛ یعقوب ۴۱ - ۲۳ :۱۹؛ ۲۴ - ۱۶ :۱۶اعمال ( از لحاظ اقتصادی - ۴
   .شود تهدیدی برای موفقیت یا حتی بقای صنعت یا تجارتی خاص تلقی می

ِحسادت رهبران دینی، بویژه  :)۷ - ۵ :۱۷؛ ۱۸ - ۱۶ :۵اعمال ( از لحاظ احساسی - ۵

شود مسیحیان مورد ایذاء و   رشد و نفوذ روزافزون مسیحیت، باعث میخاطر بهحسادت 
   .آزار قرار گیرند تا بدین ترتیب جلوی رشد یا نفوذ انجیل گرفته شود

. اشیمبراستی چیست، درک درست و روشنی داشته ب همچنین باید در این مورد که جفا
سازمان . شمولی برای واژه جفا وجود ندارد ِمتأسفانه هیچ تعریف حقوقی یا الهیاتی جهان

در  تعریفی حقوقی که کارگر باشد، ارائه چنین تعریفی را به عنواندر کانادا " ندای شهدا"
 خاطر بهجفا عبارت است از وضعیتی که در آن مسیحیان  : جفا سودمند یافته استمورد

به ، یستن  تحملقابل شان  شان است و برای جفاکنندگان ناشی از مسیحی بودنتفاوتی که 
 نوع بشر به عنوانِگیرند و از حق و حقوق اساسی خود  پیوسته تحت آزار قرار می طور

ایم که  وقتی با مواردی مواجه). شوند یا به چنین محرومیتی تهدید می(گردند  محروم می
ْتعیین جفا بودن یا نبودن امر  ِاگر فرد تحت آزار دارای " :دشوار است، خوب است بپرسیمِ

داد، آیا  ِبود یا مرام خود را به مذهب اکثریت مردم کشور تغییر می عقاید مذهبی متفاوتی می
   .روبرو هستیماگر پاسخ مثبت است، با جفا " شد؟ برایش بهتر می شرایط

ای که اغلب به  واژه عبری. تسچندان آسانی نیارائه تعریفی الهیاتی برای جفا نیز کار 
، در واقع به معنای )۱۳ -۱۱ :۷۱؛ مزامیر ۱۸ :۲۹ارمیا ( ترجمه شده است" جفا کردن"
ِمعادل یونانی . است" تعقیب کردن"  مثال در به عنوانکه (در عهدجدید نیز " جفا رساندن"ِ

ر اصل به همین ً تقریبا د) بکار رفته است۱۵ :۲؛ اول تسالونیکیان ۴ :۲۲؛ اعمال ۱۲ :۵متی 
؛ اعمال ۹ :۲۴متی در  ("مصیبت"و اما واژه . است" دور راندن"یا " تعقیب کردن"معنای 

هر دوی این . است" آزار رساندن"یا " ظلم کردن" به معنای )۱۰ :۴؛ ۵ :۱؛ دوم قرنتیان ۱۴ :۳
ِیا تهدید به اعمال چنین (ِلغات بیانگر خصومت، ضدیت، و خشونت شدید است  ِ

ِفرد متخاصم به قصد آسیب رساندن چنین می). خشونتی توزانه  ِکند، و ظلم او حالتی کینه ِ
کند که   برای جفا تعریفی پیشنهاد می(Bromiley) براملی .دارد و ناشی از دشمنی است

ِجفا عبارت است از رنج و زحمت یا فشار ذهنی، " :ًظاهرا از خیلی تعاریف دیگر بهتر است
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  فصل سوم ۲۳۶

شود  ِهای مختلف بر دیگران اعمال می وی مقامات، افراد یا گروهاخالقی یا فیزیکی که از س
قصد آن است که چنین افرادی بر اثر فشار، از . اند زیرا دارای نظرات یا اعتقاداتی متفاوت

   ."ِاعتقادات خود دست کشند، ساکت شوند یا حتی از بین بروند

  

ِتعالیم الهیاتی مربوط به جفا در اعمال رسوالن ِ
  

 انجیل لوقا دیدیم، بسیاری از همان مضامین مهم در مورد که همان طورم کانینگها
   :بیند الهیاتی را در اعمال رسوالن نیز در کار می

   

   . جفا جزئی از نقشه خداست-۱

 که همان طوراستیفان درست . های عیسی است ِجفا دیدن شاگردان، تحقق پیشگویی
کردند با کشتن او دارند خدا  را تصور میعیسی پیشگویی کرده بود، بدست کسانی که آشکا

 جهت نام من  به"پولس ). ۴ - ۲ :۱۶؛ یوحنا ۱۶ :۲۱لوقا (کنند، به شهادت رسید  را خدمت می
). ۳۰ :۲۶؛ اعمال ۱۲ :۲۱لوقا (شود  حاضر می" در حضور سالطین و حکام) یعنی نام عیسی(

او چیزی است که باید گوید که رنج و زحمات  خطاب به رهبران کلیسای افسس میپولس 
  : در چارچوب نقشه خدا اتفاق بیفتد

روم و از آنچه در آنجا بر من  و اینک االن در روح بسته شده، به اورشلیم می

س در هر شهر شهادت دالق جز اینکه روح. واقع خواهد شد اطالعی ندارم

   )۲۳ و ۲۲ :۲۰اعمال . (گوید که بندها و زحمات برایم مهیا است داده، می

 

دارد که آماده است همچنان مطابق نقشه خدا زندگی  پولس در آیه بعدی اعالم می
دارم تا دور خود را  شمارم، بلکه جان خود را عزیز نمی لیکن این چیزها را به هیچ می" :کند

 که به بشارت فیض ،ام به خوشی به انجام رسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی یافته
شکند،  شان درهم می ِاو آنگاه که در راه روم کشتی. )۲۴ :۲۰مال اع" (خدا شهادت دهم

همان زیرا ایمان دارم که به " :سازد کسانی را که در اطراف او بودند با این کلمات دلگرم می
 نیز پس از جفایی سخت، ۲۲ :۱۴در اعمال ). ۲۵ :۲۷" ( که به من گفت، واقع خواهد شدطور

دادند که در ایمان ثابت بمانند و  ن را تقویت داده، پند میهای شاگردا دل"به اتفاق برنابا 
   ."باید داخل ملکوت خدا گردیم های بسیار می اینکه با مصیبت
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 ۲۳۷ موعظه و جفا: اعمال رسوالن

   .ِ جفا یعنی رد کردن فرستادگان خدا-۲

ِدر اعمال رسوالن، شدیدترین جفاها اغلب از سوی سران مذهبی یهود است یعنی  -  ِ
ِمضمون اصلی موعظه استیفان قبل از شهادت نیز . اشندهایی که قرار است قوم خدا ب همان ِ

یهودیان با کشتن عیسی و استیفان، کماکان جای پای . ِرد کردن فرستادگان خداستهمین 
آخرین سخنان پولس خطاب به یهودیان در پایان کتاب ). ۵۱ :۷(دارند  شان قدم برمی پدران

قوم خدا پیوسته فرستادگان  :فان استًتقریبا درست همان سخنان استی) ۲۸ - ۲۶ :۲۸(اعمال 
   .کنند او را رد می

  

   .ِنده راه انبیای خدا هستندده  جفادیدگان ادامه-۳

کنند، براستی از طرف  کند که رسوالن و دیگرانی که انجیل را موعظه می جفا ثابت می
ِشورای یهود با کشتن استیفان دقیقا بر جان کالم دفاعیه . اند خدا فرستاده شده ِ استیفان مهر ً

   .دهنده راه سایر انبیای اسرائیل است اینکه او ادامه :زند تأیید می

  

   .ِناپذیر پیروی از مسیح است  جفا جزو انفکاک-۴

دهد   نشان می"نام من"ِب با استفاده از عبارت اغل که در انجیل او دیدیم، همان طورلوقا 
ِکه جفا دیدن شاگردان نتیجه مستقیم همانندسازی آن " نام"شاگردان به . ان با عیسی استِ

به همین . کنند معجزه می" به نام او"دهند، و  تعمید می" در نام او"کنند،  عیسی موعظه می
شان با عیسی   ارتباطخاطر بهآنان . ببینندنیز  این نام جفا خاطر بهًجهت کامال طبیعی است که 

 درگیری عیسی است، و شاگردان نیز ِاصلی کانون" :گوید کانینگهام می. بینند است که جفا می
   ."گیرند از آنجا که نماینده عیسی هستند، به این خاطر مورد جفا و آزار قرار می

کرات پولس را  مقامات روم به. اند بینند چون جرمی مرتکب شده مسیحیان جفا نمی
ست که به آیین شان این نی نیز دلیل جفا شدن. )۳۱ :۲۶؛ ۲۵ :۲۵؛ ۲۹ :۲۳(کنند  بیگناه اعالم می

در واقع یهودی حقیقی بودن و ایمان داشتن به تمامی تعالیم انبیا، به . اند یهود پشت کرده
ِبلکه علت جفا ). ۲۳ و ۲۲ :۲۶؛ ۱۵ و ۱۴ :۲۴ (کرده است معنای ایمان داشتن به عیسای قیام

 کند کرده موعظه می  خداوند قیامدر مورداین است که ) و تمام پیروان مسیح(دیدن پولس 
   ).۲۰ :۲۸؛ ۷ و ۶ :۲۶؛ ۲۱ :۲۴؛ ۶ :۲۳(
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  .ِ جفا فرصتی است برای پیروزی الهی-۵

ای است که کلیسای مسیح نه تنها برغم جفا و  ِتجلی اقتدار خدا در کتاب اعمال به گونه
جفای . یابد  گسترش میهاست که همین جفاخاطر بهدر واقع کند، بلکه  سختی رشد می

روند، پیام  شود، و آنان به هر جا که می ه شدن شاگردان مید پراکنکلیسا در اورشلیم باعث
ِزندانی شدن و ضرب و شتم غیرقانونی پولس در فیلیپی به ایمان . سازند انجیل را منتشر می

رود تا  ِپولس اغلب در پی جفا به مکانی دیگر می. انجامد اش می ِآوردن زندانبان و خانواده
 مثال، او برخالف آنچه امید به عنوان. لی آنجا نیز برساندخبر خوش عیسی را به گوش اها

 یک زندانی عازم روم به عنوان، بلکه )۲۳ :۱۵رومیان (  یک مبشربه عنوانداشت، نه 
   .یابد گسترش می" ّشکستی که مطابق مشیت الهی است"آری، کالم خدا از طریق . شود می

  

   )ن آماده بودند؟چرا شاگردان برای زحمت دیدن و مرد (آخرین تأمالت
 جا دارد به سه نکته اشاره کنیم که پیش از آنکه بررسی کتاب اعمال را به پایان ببریم،

ًدهد چرا شاگردان ظاهرا کامال آماده بودند در راه مسیح و انجیل او زحمت  توضیح می ً
  : ببینند و بمیرند

 به خوبیشاگردان " :گوید میتون . )۴اعمال ( آنان درک روشنی از اقتدار خدا داشتند - ۱
شان رخ خواهد داد یا چه هنگام  نباید نگران آن باشند که چه اتفاقی برایدانستند که  می

القدس و تحت  ًوظیفه آنها صرفا این است که به قدرت روح. چنین اتفاقی خواهد افتاد
   ."هدایت او، با دلیری شهادت دهند و از هیچ چیز نهراسند

دهند که تنها مختص  در دعا خدا را با لقبی خطاب قرار می، شاگردان ۲۴ :۴اعمال در 
ِاین واژه در زبان یونانی در اصل به معنی حاکم مطلق یا !" خداوندا" :عهدجدید است

کردند که اطمینان دارند  شاگردان با بکار بردن این عنوان اعتراف می. است" سلطان مستبد"
 آنان با زحمات خود در واقع اهداف او را ًخدا کامال بر وقایع تاریخ مسلط است، و اینکه

کرد تا نقشه خود را برای نجات دنیا  خدا از بدی و شرارت آدمیان استفاده می. کنند اجرا می
 شاگردان که از اقتدار مطلق خدا مطمئن بودند، دعا ).۲۸ و ۲۷ :۴نگاه کنید به ( عملی سازد

که کماکان به موعظه انجیل ادامه دهند، ًکردند که اوال خدا این شجاعت را به آنها بدهد  می
   .و در ثانی موعظه آنان را با آ یات و معجزات همراه سازد تا نام عیسی جالل یابد

 ۴۱ :۵اعمال در . دانستند  مسیح را مایه افتخار میخاطر بهآنان زحمت دیدن  - ۲
 آن شمرده و ایشان از حضور اهل شورا شادخاطر رفتند از آن رو که شایسته" :خوانیم می
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 ۲۳۹ موعظه و جفا: اعمال رسوالن

نیز شاگردان در حالیکه در  ۲۵ -۲۲ :۱۶اعمال  در ."شدند که به جهت اسم او رسوایی کشند
سوخت، خدا را ستایش  شان می ها بر بدن زندان در غل و زنجیر بودند و جای تازیانه

پس از آزادی نیز به کلیسا بازنگشتند تا ایمانداران بر آنان  .خواندند کردند و تسبیح می می
   .)۴۰ :۱۶" (نند کتشویقایشان را " بسوزانند، بلکه تادل 

بینیم که پس از آنکه تا حد مرگ سنگسارش کردند، به شهر  ، پولس را می۲۲ :۱۴در 
 پند نماید و ایشان راهای شاگردان را تقویت  دل"گردد تا ایمانداران را تشویق کرده،  بازمی

باید داخل ملکوت خدا  های بسیار می  و اینکه با مصیبت، که در ایمان ثابت بماننددهد
   ."گردیم

ِشاگردان پذیرفته بودند که رنج و زحمت دیدن، سرنوشت محتوم عادالن است  دوم (ِ
ِآنان در این راه بر جالل غایی سفرشان، یعنی ورود به . )۱۰ :۲۹؛ امثال ۱۲ :۳تیموتائوس 

 کردن در جاده سفر شود که  باعث میین جاللا. ملکوت آسمان، چشم دوخته بودند
ریچارد ورمبراند . دشوتر   آسانجاللی، بسیارن چنی رسیدن به ِبه هدف" های بسیار مصیبت"

   :گوید ِ چهارده سالی که در کشور کمونیستی رومانی تحت حبس و شکنجه بود میدر مورد

کردند  کمونیستها با تکیه بر غریزه آدمی برای حفظ جان خویش، فکر می
اما در اشتباه . از نابودی دست به هر کاری خواهد زدانسان برای اجتناب 

گفتند اعتقاد راسخ داشتند،  مسیحیانی که به آنچه در کلیساها می. بودند
دانستند که  آنان می. ِدانستند که مرگ نه پایان زندگی، بلکه تحقق آن است می

   .مرگ نه نابودی، بلکه وعده حیات جاودان است

 

شهادت استیفان در کتاب اعمال .  جالل شهادت داشتندددر مور آنان درک روشنی - ۳
به صورت الگویی تصویر شده است که مسیحیان باید در تمام طول تاریخ از آن پیروی کنند 

ًدهد که چگونه لوقا عمدا شهادت استیفان را به مرگ مسیح   نشان میتون. و سرمشق بگیرند
   :سازد مرتبط می

. )۱۹ :۲۴لوقا (بود " ضور خدا و تمام قومدر فعل و قول در ح قادر"عیسی  - 
پر از فیض و قوت شده، آیات و معجزات عظیمه در میان مردم از " استیفان نیز
   .)۸ :۶اعمال " (شد او ظاهر می

به همین ترتیب، استیفان نیز .  هیکل متهم کردنددر موردعیسی را به کفرگویی  - 
" مکان مقدس و تورات" بر ضدمتهم بود به این که یک دم از سخن گفتن 

ِ عیسی، شاهدین نتوانستند درست بودن در مورد. ایستد  بازنمی)۱۳ :۶اعمال (
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اتهامات را ثابت کنند، اما سخنان خود عیسی مدرک کافی برای محکومیت او 
سخنان استیفان نیز همین واکنش خصمانه را . )۷۱ -۶۷ :۲۲لوقا  (محسوب شد

  .)۵۴ :۷اعمال  (در یهودیان برانگیخت

لیکن بعد از این پسر انسان به طرف راست "عیسی به کاهن اعظم گفت که  - 
اینک آسمان را  " استیفان نیز گفت که).۶۹ :۲۲لوقا " (قوت خدا خواهد نشست

  ).۵۶ :۷اعمال ." (بینم گشاده، و پسر انسان را به دست راست خدا ایستاده می

ای پدر اینها را بیامرز، " :دعیسی بر صلیب برای جفاکنندگان خود چنین دعا کر - 
استیفان نیز برای کسانی که ). ۳۴ :۲۳لوقا ." (کنند دانند چه می زیرا که نمی

لوقا " (خداوندا این گناه را بر اینها مگیر" :کردند چنین دعایی کرد سنگسارش می
۷: ۶۰(.  

" سپارم های تو روح خود را می ای پدر به دست" :عیسی قبل از مرگ دعا کرد - 
ای عیسی خداوند، " :، و استیفان نیز پیش از مرگ چنین دعایی کرد)۴۶ :۲۳وقا ل(

  .)۷ :۵۹لوقا " (روح مرا بپذیر

  

   :گوید تون در ادامه می

عیسی هنگامی که شاگردانش را برای رنج و زحمت و شهادت تربیت 
شاگرد از معلم خویش بهتر نیست لیکن هر که کامل "کرد، گفته بود که  می

روشن است که لوقا در . )۴۰ :۶لوقا " (دَ، مثل استاد خود بوشده باشد
شده و  ًکامال تربیت" شاگردی به عنوانتوصیف شهادت استیفان، او را 

  .کشد به تصویر می" واجدشرایط

  

دهد   منفعل اجازه میبه صورت کسی که به عنواناستیفان در جریان به شهادت رسیدن، 
ِبلکه ابتکار عمل از آغاز تا پایان در دست . شود  نمیبه او آزار رسانند به تصویر کشیده

بیند که به  دهد که عیسی را می کند، شهادت می او دلیرانه پیام انجیل را موعظه می. اوست
بخشد، و روح خود را به دست  دست راست خدا نشسته است، جفاکنندگان خود را می

تردید تأثیری ماندگار بر  ادت او بیشه. کننده است او نه قربانی، بلکه حمله. سپارد خدا می
های سنگسارکنندگان بود  ِو فرد متعصبی بنام سولس که مراقب جامه -  ناظران برجای نهاد

   .گواه چنین تأثیری است
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   فصل چهارم

   تعلیم رسوالن

  

  پولس

ً که در کتاب اعمال مالحظه کردیم، پولس تقریبا بالفاصله پس از توبه و همان طور
 بسیاری از کسانی که او آنها را در موردِ به مسیح آماج جفا قرار گرفت، و ایمان آوردن

جفا تنها در انتظار ایمانداران بالغ و متعهد . بسوی مسیح هدایت کرد نیز همین طور بود
پذیرترین ایمانداران نیز همانقدر در  ترین، جوانترین، پیرترین و آسیب نیست، بلکه ضعیف

   .ِ کلیدی کلیسای محلیهای معرض جفایند که ستون

ُالهیات جفا از نگاه پولس، الهیاتی چندبعدی است و او بسته به اینکه در پاسخ به چه 
بااینحال در تمام . ورزد ای مختلف از این مبحث تأکید می گوید، بر جنبه شرایطی سخن می

   . مبحث جفا برخورددر موردتوان به نکات مشترکی  رساالت او می

  

   ونیکیاناول و دوم تسال

  اول تسالونیکیان

با توجه . دانند های پولس می ًرساالت اول و دوم تسالونیکیان را عموما نخستین نوشته
اعمال (به جفای شدیدی که پولس و برخی از مسیحیان اولیه در تسالونیکی متحمل شدند 

ین در رساالت خود خطاب به ایمانداران این شهر به ا، عجیب نیست که پولس )۹ -۱ :۱۷
   .کند موضوع اشاره می

به شما "نویسد که  می خطاب به مسیحیان تسالونیکی ۷ و ۶ :۱اول تسالونیکیان پولس در 
القدس پذیرفتید، به  دید با خوشی روحَ شِما و به خداوند اقتدا نمودید و کالم را در زحمت

   ."حدی که شما جمیع ایمانداران مکادونیه و اخائیه را نمونه شدید

کنند، به رنج و  گوید ایمانداران تسالونیکی به او و به مسیح اقتدا می تی میپولس وق
ِ که عیسی متحمل رنج صلیب همان طوردرست . اند اشاره دارد زحماتی که متحمل شده ِ

شد تا پیام خوش انجیل را برای ما مهیا کند، و پولس زحمت دید تا انجیل موعظه شود، 
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  فصل چهارم ۲۴۲

ِرفتن پیام انجیل و اعالم کردن آن به دیگران، رنج و زحمت ایمانداران تسالونیکی نیز با پذی

   :گیرد ِهای کار بشارت در چارچوب جفا صورت می تمام جنبه. )۸آیه (را به جان خریدند 

  

  

  

  

  

  

کند و خطاب به ایمانداران تسالونیکی  همین مضمون را تکرار می ۲فصل پولس در 
اند زیرا آنان نیز  کرده و از آنها سرمشق گرفتهنویسد که آنان به کلیساهای یهودیه اقتدا  می

ِاگرچه پولس از شهادت . )۱۴ :۲ (اند نژاد از هموطنان خود آزار دیده مانند کلیساهای یهودی

مشخص است که او به هیچ وجه چنین وفادارانه کلیسای تسالونیکی خرسند است، 
َای را امری مسلم فرض نمی وفاداری مهجور "یمانداران تسالونیکی گوید که از ا او می. کند ُ

ًپولس عمیقا از جدایی . )۱۷ :۲ ( است دیگر، بریده شده و دور افتادهیا به عبارت " شده
او به هنگام جدا شدن از این . ناگهانی و زودرس خود از کلیسای تسالونیکی ناخرسند است

رو دارد،  ای درخشان پیش دانست که کلیسای تسالونیکی در عین حال که آینده کلیسا می
او پیش از آنکه اطمینان یابد آنان قادر به استقامت و . تجربه است العاده خام و کم هنوز فوق

د که ایمانداران رسی  میپولس خبربه . َپایداری در ایمان خود هستند، از آنان کنده شده بود
در آن نداران که این ایمادانست  ، اما نمی)۱۴ :۲ (اند شان در زحمت  ایمانخاطر بهتسالونیکی 

گوید که  می ۱۸ :۲ او در. کنند فضای متخاصم چگونه با مشکالت دست و پنجه نرم می
   .چنین کند" شیطان نگذاشت"بارها کوشیده است دوباره آنها را ببیند، اما هر بار 

 ۹ :۱۷اعمال های شیطان را در   اینگونه تالشای از نمونه معتقد است که ١دابلیو رمزی
 مقامات شهر از یاسون ضمانت گرفتند که پولس که مدعی بودند ن قسمت،در ای. شاهدیم

شهر را به آشوب کشیده است، از آنجا خواهد رفت و دیگر هیچگاه بدان شهر بازنخواهد 
. کرد گشت، برای یاسون و دیگر اعضای کلیسا مشکل ایجاد می اگر پولس برمی. گشت

   .عیت نیز به جایی نرسیدًظاهرا تالشهای ایمانداران برای لغو این ممنو

. غیرقابل عبور بین پولس و ایمانداران تسالونیکی ایجاد کرداین تمهید زیرکانه شکافی 
 هیچ کاری از .لس ممکن نبودکردند، بازگشت پو  لغو نمیی رامادام که مقامات چنین حکم

ت در تنها امید پولس این بود که مقاما. پولس ساخته نبود، و قدرت در دست شیطان بود
ماندند، و  این مقامات برای همیشه در مسند قدرت باقی نمی. سیاست خود تجدیدنظر کنند

 
1 W. M. Ramsey 

انتشار پیام

  

مهیا شدن موعظه انجیل  پذیرش انجیل

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



 ۲۴۳ تعلیم رسوالن

تردید چنین فکر  اما مقامات بی. گرفتند شان سیاست دیگری در پیش می چه بسا جانشینان
آنان منشاء . اند کردند که با این موضوع بطور مالیم و در عین حال مؤثر برخورد کرده می

  .آنکه کسی را مجازات کرده باشند از میان برداشته بودند بیناآرامی را 

اگر چنین برداشتی درست باشد، این امر در وفاق با سایر قسمتهای عهدجدید است که 
کند معرفی   پیغام خدا تحریک میبر ضد کسی که مقامات دولتی را به عنواندر آنها شیطان 

  .شده است

ِنگران ایمانداران تسالونیکی بود و مدام به در چنین وضعیتی، پولس همچنان پیوسته 

سرانجام تصمیم گرفت که حال که خود . اندیشید ِچگونگی وضعیت ایمانی آنان می
تا شما را استوار سازد و در "تواند به تسالونیکی برود، تیموتائوس را به نزد آنان بفرستد  نمی

 و ۲ :۳" (ب متزلزل نشودائا هیچ کس از این مصت. تان شما را نصیحت کند خصوص ایمان
روشن است که پولس سخت مشتاق بود بداند آیا ایمانداران تسالونیکی به هشدارهای . )۳

شان بود بارها به آنان  او هنگامی که در میان. اند یا خیر او توجه کرده و در ایمان پایدار مانده
ها گفته بود که برای در واقع به آن. شان جفا خواهند دید هشدار داده بود که بخاطر ایمان

  بوداتفاق افتادهشان  ًو حال دقیقا همین چیز برای. )۳ :۳ (اند شده" ّمقدر"زحمت دیدن 
)۳: ۴(.  

  

  برگزیدگی و تقدیر
ِی برگزیدگی و تقدیر مقدس کتابهای   آموزهدر موردبسیاری از مسیحیان از بحث 

من این . اند برانگیز بوده ال همواره در طول تاریخ جنج این دو آموزهکنند چون  اجتناب می
کنم، بویژه آنکه اغلب با سخنان تند، تحریف  گرایش به پرهیز از جنجال را درک می

نباید باعث شود که از امر اما این . واقعیت، و متأسفانه گاه با تمسخر همراه بوده است
ا را آنهی هستند رویگردان شویم و نخواهیم مقدس کتابًهایی که کامال  ِبررسی آموزه

 نیز همچون تمام دیگر تعالیم مسیحی  برگزیدگی و تقدیردو آموزه. بدرستی درک کنیم
ی که رابطه با خصومتبویژه در ای بسیار مهمی برای زندگی فرد مسیحی دارند، ه داللت
  .است حامالن پیام انجیل متوجه

من قبول دارم که همگان با موضعی که در صفحات بعدی بیان خواهم کرد موافق 
کتابهای . ِبررسی کامل این دو آموزه از حوصله این کتاب خارج است. نخواهند بود

 مثال کارل بارت، تنها پیرامون به عنوانمتعددی پیرامون این مبحث نوشته شده است و 
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بااینحال امید من این است که !  صفحه۵۰۷ دارد در یمبحث برگزیدگی کتاب قطور
ِچارچوب موضوع ام در  بند که چرا جرأت کردهخوانندگان عزیز در صفحات بعدی دریا

  .ِکلی کتاب، به بررسی این دو آموزه بپردازم

  :توان به این صورت تعریف کرد را می" تقدیر"و " برگزیدگی"به اعتقاد من، 

ِعمل گزینش خداست ،برگزیدگی ● که کند   تعیین میخدا در روند برگزیدگی. ِ
تأکید در برگزیدگی بر کسانی . کسانی واگذار نمایدرا به چه ی ویژه مسئولیتها و امتیازات

بااینحال برگزیدگی . هایش باشند ِ خدا آنها را انتخاب کرده تا عامل اجرای نقشهاست که
. اند برگزیدگان برای هدف و نقشه خاصی انتخاب شده. ًصرفا یک عنوان یا منصب نیست

  .های بخصوصی است برگزیدگی برای امتیازات و مسئولیت

سازد فرزندان او  ّریزی خداست که طی آن خدا مقدر می ِ اما تقدیر، عمل برنامهو ●
هایی برعهده  هایش از چه امتیازاتی برخوردار خواهند بود و چه مسئولیت برای انجام نقشه

سازد که   تقدیر مشخص می.های او را چگونه تحقق خواهند بخشید خواهند داشت، و نقشه
در . هد کرد و آنان چه انجام خواهند داد و چه خواهند شدخدا برای فرزندانش چه خوا

ّتقدیر نه با این موضوع که مقدرشدگان چه کسانی . تأکید بر برنامه و نقشه خداستتقدیر، 
  .اند ّهستند، بلکه با این موضوع سر و کار دارد که برگزیدگان برای چه چیزی مقدر شده

  

خی از مردم عیسی مسیح را خواهند پذیرفت دانست که بر خدا از پیش از بنیاد عالم می
پذیرند  که کسانی که مسیح را می) ّچنین مقدر داشت(او چنین تصمیم گرفت . )۲۹ :۸رومیان (

این عده به شباهت پسرش عیسی  :های ویژه برخوردار باشند از برخی امتیازات و مسئولیت
ها سپرده خواهد شد که در انجام  و این امتیاز و مسئولیت به آن)۲۹ :۸یان مرو(درخواهند آمد 

 آنان برگزیده شدند تا .)۱۰ و ۳ :۱افسسیان  (های او با پسرش شریک و همکار باشند نقشه
ّ، و تعیین یا مقدر گشتند تا جزو خانواده خدا محسوب )۴ :۱افسسیان  (عیب باشند مقدس و بی

  .)۱۱ :۱افسسیان  (، میراث مسیح را دریافت کنند)۵ :۱افسسیان  (شده
من بر این باورم که برگزیدگی و تقدیر نه به نجات فرد، بلکه به کسانی که در مسیح 

. جی. مسیحیان تنها به این خاطر برگزیده هستند که در مسیح قرار دارند. هستند اشاره دارد
خودی خود، یعنی خارج از مسیح و یا جدای  هیچ کس به" :نویسد مکدونالد در این باره می

 یک گروه یا به عنوانبرگزیدگی در وهله نخست به ایمانداران ." شود یده نمیاز کلیسا برگز
ما بطور فردی و جداگانه برگزیده .  نه به آنان بطور فردی،شود مربوط میای خاص  طبقه
های او را در این دنیا  شویم تا نقشه  اعضای بدن مسیح انتخاب میبه عنوانشویم، بلکه  نمی
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ایم امتناع  توانیم از عمل به وظائفی که برای آن برگزیده شده میدر واقع ما . تحقق بخشیم
بیشتر جد و جهد کنید تا " :خواهد که عالوه پطرس مصرانه از خوانندگان خود می به. ورزیم

" دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد
رت یا شخصیتی مقدس مطابق با جایگاهی که در بر آنان است که سی. )۱۰ :۱دوم پطرس (

   .)۹ - ۵ :۱(مسیح دارند از خود نمایان سازند 

برگزیدگی کلیسا در واقع به قبل از برگزیدگی اسرائیل از دیدگاهی تاریخی باید گفت که 
قوم اسرائیل بطور موقت . گردد، زیرا کلیسا پیش از بنیاد عالم در مسیح برگزیده شد بازمی

مکدونالد در این باره چنین توضیح . َم برگزیده شد تا نقشه خدا را به انجام رسانددر ابراهی
شود که کلیسا رو در روی قوم اسرائیل قرار گیرد، زیرا تمامی  اما این امر باعث نمی" :دهد می

ِفرزندان حقیقی ابراهیم ایمان او را دارند و وعده برند، و  ای را که به او داده شد به میراث می ِ
اهل ایمان "به همین ترتیب، . ")۲۹ :۳غالطیان (باشند  از این رو اکنون متعلق به مسیح می

  .)۷ :۳غالطیان  ("فرزندان ابراهیم هستند) ۸ :۳غالطیان  - ها هر که باشند، ولو امت(

یی داشته باشد متشکل از کسانی "کلیسا"بود که  نقشه ازلی خدا از پیش از بنیاد عالم این
 مخفی بود، به صورتاین نقشه، هرچند زمانی . هستند" مسیحی"یعنی " سیحهمشکل م"که 

شده است  ّاکنون دیگر سری مخفی نیست بلکه بطور کامل در انجیل عیسی مسیح مکشوف
؛ ۶ :۴۹اشعیا  (ها ِدعوت قوم اسرائیل مبنی بر نور بودن برای امت. )۱۲ - ۷ :۳؛ ۹ :۱افسسیان (

خدا پیش از بنیاد عالم . نیافته بود سیح همچنان تحققنگام صلیب م ه، به)۴۷ :۱۳اعمال 
ْمقدر داشت که خود نجات ِدهنده ابناء بشر باشد، و تصمیم گرفت که تمام کسانی را که کار  ّ

ِحال تمامی مردم  ِنیابتی او را بپذیرند برگزیند تا بر اساس نقشه او برکات این کار را شامل

 هیچگاه عوض )۳ :۱۲پیدایش  (ها خدا برای امتاین نقشه . در هر جا که باشند، سازند
ّنقشه خدا که پیش از بنیاد عالم مقدر شده بود، از طریق قوم اسرائیل در . نشده است

این . گشت ِچارچوب زمان و مکان متجلی شد، و در مسیح بطور کامل آشکار و عملی
ها رسانده شد، و  انجیل پس از صعود مسیح، مطابق نقشه و برنامه خدا به گوش تمامی امت

. تمام کسانی که به مسیح ایمان آورند :مشخص شد که قوم برگزیده خدا چه کسانی هستند
جزو خواهد تمامی ملل  این همان خبر خوش است، و آشکارکننده این راز است که خدا می

این است آن پیامی که برگزیدگان مأموریت دارند با تمامی مردم دنیا . قوم برگزیده او باشند
 پیغام او خواست که میبرگزید دلیل ن ای بهعیسی فرمود که شاگردانش را . در میان بگذارند
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و برای او شاهدان باشند تا دیگران ) ۱۶ :۱۵یوحنا (را به گوش دیگران رسانده، میوه آورند 
  .نیز نجات بیابند

ها  با امتّ مرگ عیسی مسیح میسر شد واسطه بهقوم برگزیده خدا همچنانکه این برکت را که 
در . شوند گذارند، در جای پاهای عیسی مسیح قدم نهاده، با او متحمل زحمات می در میان می
به همین . خوانیم که میان مسیح و قومش جدایی وجود داشته باشد  نمیمقدس کتابهیچ جای 

 اول(ایم که بخاطر انجیل رنج کشیم  ّگوید ما نیز مثل مسیح مقرر شده خاطر است که پولس می
تقدیری . ّاین جزئی از نقشه ازلی خداست که پیش از بنیاد عالم مقدر شد. )۴ و ۳ :۳تسالونیکیان 

دانست که نجات  خدا می. توانست عملی شود که خدا برای انسان مقرر داشت تنها در مسیح می
 ِدانست که منتشر شدن ّانسان تنها به بهای مرگ پسرش عیسی میسر خواهد شد، و این را نیز می

پذیر  ِاین برکت در میان ملل دنیا تنها به بهای مرگ فرزندخواندگان او یعنی ایمانداران امکان
دانست که تنها از این طریق است که دنیا نجات خواهد  ِخدا در حکمت خود می. خواهد شد

  .یافت و تمامی ملل با او آشتی خواهند یافت
تسالونیکی گوشزد کرده بود، و آنان پولس از همان ابتدا این واقعیت را به ایمانداران 

. کردند ًش به آنان هشدار داده بود شخصا تجربه میدر مورداکنون حقیقتی را که پولس 
دانستند که   آنان می.ًپولس اکنون دیگر الزم نبود این واقعیت را مجددا به آنان یادآور شود

اگر خدا .  راه او زحمت ببیننداند که با مسیح و در شده" تعیین"ّایمانداران به مسیح مقدر یا 
 ؛۹ :۵اول تسالونیکیان ( کرده است که قوم او در روز داوری نجات یابند" تعیین"چنین 

ِکرده است که قومش در زندگی فانی کنونی خود " تعیین"، این را نیز )۱۰ :۱ مقایسه کنید با ِ ِ
   .در راه مسیح رنج کشند

ِ ایمان و استقامت مسیحیان تسالونیکی در ود کهگفته ب ۸ و ۷ :۳اول تسالونیکیان پولس در  ِ

هایی که با آن روبرو بود  شان در واقع باعث شده بود که خود او در جفا و سختی اوج زحمات
این واقعیت که مسیحیان تسالونیکی همچنان در ایمان خود استوار مانده بودند به . دلگرم شود

 بر این که رفتن آنان به مکادونیه براستی مطابق احتمال زیاد برای پولس و همراهانش تأییدی بود
 خوانیم که پولس در ابتدا با  می۳ :۲رنتیان  اول قدر. )۱۰ :۱۶اعمال ( ه استهدایت خدا بود

شاید خصومتی که او و همراهانش در . به قرنتس آمده بود" ضعف و ترس و لرزش بسیار"
اما حال که آنان با دریافت . رد کرده بودشهرهای مکادونیه با آن مواجه شده بودند آنان را دلس

گزارش تیموتائوس متوجه شده بودند که پیام انجیل براستی در مکادونیه ریشه دوانده است، 
خاطری دوباره نسبت به این موضوع که خدا براستی در آنان و از طریق  توانستند با اطمینان می
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دانستند که خدایی که ایمانداران  نون میآنان اک. ِکند، به خدمت خود ادامه دهند آنها کار می
ِتسالونیکی را قوت بخشیده است، همراه آنان نیز هست ّ.   

  

  دوم تسالونیکیان

ای دیگر  پولس چند ماه پس از نامه اول خود خطاب به مسیحیان تسالونیکی، نامه
با نه گوید که چگو او در این نامه به ایمانداران تسالونیکی می. نویسد خطاب به آنان می

ِ است، احتماال تا شهادت استقامت آنان صحبت کردهِ ایمان و پایداری آنان دیگران راجع به ِ ً
 که پیشتر باعث دلگرمی خود همان طوردرست (باعث دلگرمی سایر ایمانداران نیز بشود 

در خصوص شما در  " چگونهنویسد که  می۴ :۱پولس در دوم تسالونیکیان ). او شده بود
هایی که  تان در همه مصائب شما و عذاب کنیم به سبب صبر و ایمان خر میکلیسای خدا ف
   ."شوید متحمل آنها می

دلیل است بر داوری عادل خدا تا شما مستحق  "گوید که این امر می ۵آیه پولس در 
گوید که   به عبارت دیگر، پولس می."کشید ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت می

ِیل یا گواه واقعی بودن ایمان مسیحیان تسالونیکی استتحمل سختی و جفا دل ِ استقامت و . ِ
ِدهد که آنان براستی شایستگی آمدن ملکوت خدا را  پایداری آنان در برابر فشارها نشان می ِ

 و ۱۱پولس در آیات . تواند در آینده مسئولیتهای بزرگتری به آنان بسپارد دارند، و خدا می
خدای ما شما را مستحق این دعوت شمارد و "ه این است که گوید که دعایش همیش  می۱۲

تمام مسرت نیکویی و عمل ایمان را با قوت کامل گرداند، تا نام خداوند ما عیسی مسیح در 
به عبارت . "شما تمجید یابد و شما در وی به حسب فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند

 ایمانداران تسالونیکی قدرت خود، فیض و واسطه به خدا کهاین است پولس دعای دیگر، 
شان  شوند از درون متبدل سازد و کمک را از طریق زحماتی که بخاطر انجیل متحمل می

ِشان را عمال در راه جالل خدا بکار بگیرند تا استحقاق دعوت او را داشته  کند تا ایمان ً
  .ه باشنداند، آماد هایی که بدان فراخوانده شده ِباشند و برای انجام دادن نقشه

   

  ِپاداش آسمان
. ، بازگشت ثانوی مسیح استاول و دوم تسالونیکیانیکی از مضامین مهم رساالت 

ِپولس به شدت نگران وضعیت مسیحیان تسالونیکی به او . نگام آمدن خداوند است هِ
نگام بازگشت خود آنان را ایماندارانی شایسته  هخواهد خاطرجمع باشد که خداوند به می
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ًداند که یکی از نتایج جفا این است که دقیقا چنین فرصتی را برای  ت، و میخواهد یاف
  .کند شایسته بودن فراهم می

دهیم که  کنیم، نشان می ها عبور می ها و آزمایش وقتی وفادارانه از میان زحمات، وسوسه
ات زحم. ِتواند در آسمان مسئولیتها و مناصب بسیار بزرگتری را به ما واگذار کند خدا می

کند که ما چگونه افرادی هستیم، و چنانچه از خالل آن سربلند بیرون آییم، در نظر  ثابت می
  .خداوند افرادی شایسته خواهیم بود

گوید که همگان در آسمان از جاللی یکسان   به روشنی میمقدس کتاببنظر من 
زات و تعلیم عیسی مسیح و رسوالن این است که آنچه امتیا. برخوردار نخواهند بود

نگام  هکند، استقامت و ایمانی است که در این دنیا به مسئولیتهای ما را در آسمان تعیین می
خواهند ما را از خدا دور  ها و فشارهایی که می روبرو شدن با مشکالت، جفاها، وسوسه

  .دهیم کنند، نشان می

  :نهد جوزف تون دو تصویر را در برابر ما می

فرض کنیم دو جوان  :یگری نیز بیان داشتتوان طور د این موضوع را می
ِبومیان ساکن یکی از آنها سخت برای . مسیحی نازنین در امریکا وجود دارند ِ

.  مبشر نزد آنها برودبه عنوانگیرد  جنگلهای آمازون بار دارد و تصمیم می
شان  یابد و همچون خود آنها در وضعیتی ابتدایی در جمع ای را می قبیله

 را به زبان آنها ترجمه مقدس کتابگیرد،  شان را یاد می زبانکند،  زندگی می
شود افراد این قبیله  کند و آنها را به سوی مسیح هدایت کرده، باعث می می

تنها برای خود . اما جوان دیگر توجهی به دیگران ندارد. ای بیابند زندگی تازه
  .َزید اندوزد و در ناز و نعمت می ثروت می

دهد، اما به همین حد  یک هم می رود و ده  به کلیسا می مرتببه طورالبته 
 سؤالحال این . ِکند و تنها به یک مسیحی عادی بودن قانع است اکتفا می
شان با  ِآید که وقتی این دو نفر به آسمان بروند، آیا وضعیت ابدی پیش می

  هم فرق خواهد داشت؟

 که مسیحیان در فرض کنید در کشوری :و یا مورد دیگری را در نظر بگیرید
یکی از . آن به شدت تحت آزار و جفا هستند، دو بانوی مسیحی وجود دارند

سازد و بنابراین کمتر کسی از مسیحی  آنها ایمان مسیحی خود را آشکار نمی
درخشد و بسیاری را با  اما بانوی دیگر چون نور می. بودن او باخبر است
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گیرد،  ه تحت آزار قرار میدر نتیج. کند شهادت خود بسوی مسیح هدایت می
 من سؤال. رسد گردد و عاقبت به شهادت می شود، شکنجه می دستگیر می

شان  وقتی این دو خانم به آسمان بروند، آیا در وضعیت ابدی :این است
  تفاوتی نخواهد بود؟

  

. کند که وضعیت ابدی این دو نفر براستی با هم فرق خواهد داشت تون چنین استدالل می
این اشخاص نجات خواهند یافت، اما یکی از آنها در آسمان از مسئولیتها و امتیازات هر دوی 

 مبتنی مقدس کتابشالوده چنین دیدگاهی بر این تعلیم . بیشتری برخوردار خواهد گشت
 پیروان مسیح در این دنیا انجام به عنواناست که ایمانداران براستی نتیجه کارهایی را که 

اند، در آینده جز مقداری  کسانی که در اندک امین نبوده. ا درو خواهند کرداند، در آن دنی داده
اند، در آسمان  اما کسانی که خود را در اندک امین نشان داده. اندک دریافت نخواهند داشت
موضوع در اینجا خود اعمال نیست، بلکه علت اصلی این . کردبسیار بیشتر دریافت خواهند 
  .ایم خدا در زندگی ما عمل کند  داده ایم و اجازه گفتهاست که به فیض خدا لبیک 

توانند مشتاقانه منتظر بازگشت خداوند و دریافت  بااینحال تنها ایمانداران نیستند که می
ِشود که کسانی که مسبب  پولس به ایمانداران تسالونیکی یادآور می. میراث خود باشند
 چنین ۱۰ - ۶ :۱دوم تسالونیکیان در . اهند دیداند نیز بخاطر اینکار جزا خو زحمات آنان بوده

  :خوانیم می

و . کنندگان شما را عذاب دهد زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب"
کشید، با ما راحت بخشد در هنگامی که عیسی خداوند  شما را که عذاب می

از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود در آتش مشتعل و انتقام 
شناسند و انجیل خداوند ما عیسی   کشید از آنانی که خدا را نمیخواهد

کنند، که ایشان به قصاص هالکت جاودانی خواهند  مسیح را اطاعت نمی
رسید از حضور خداوند و جالل قوت او هنگامی که آید تا در مقدسان خود 

، زیرا که شما جالل یابد و در همه ایمانداران از او تعجب کنند در آن روز
  ."هادت ما را تصدیق کردیدش

  

توانیم  ًوعده راحتی برای جفادیدگان لزوما در این دنیا تحقق نخواهد یافت، اما می
توانیم  در این دنیا نمی. ًمطمئن باشیم که این وعده در آینده حتما به حقیقت خواهد پیوست

 از آن خالصی مان نخواهد آمد یا بیدرنگ یم که جفا و سختی هرگز به سراغگوین بیناطمبا ا
شویم  توانیم از این بابت خاطرجمع باشیم که زحماتی که متحمل می خواهیم یافت، اما می
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ِای که بخاطر انجام عدالت در حق ما رو داشته می عدالتی بیهوده نیست و بی کیفر  شود بی ِ
زندگی ممکن است در این . ترازوی عدالت عاقبت روزی برابر خواهد شد. نخواهد ماند

بنابراین باید . ًبدیت همیشه منطقی جلوه نکند، اما سرانجام قطعا چنین خواهد شدسوی ا
  .مان به ابدیت باشد چشم

 این نیست که به این  افراد مسیحیبه عنوانو اما تا زمان رسیدن به ابدیت، دعوت ما 
بیاندیشیم که آیا متحمل رنج و زحمت خواهیم شد و چرا، بلکه باید در این مورد تفکر 

آیا اجازه خواهیم داد رنج و زحمات ما . ِیم که زحمت دیدن ما به چه صورت خواهد بودکن
ِابزاری باشد در دست خدا تا از این طریق ما را برای ابدیت تجهیز کند؟ یا اینکه پاداش 

  خواهیم و در نهایت هیچ چیز عایدمان نخواهد شد؟ می اکنون در همین دنیا ابدیت را هم

  

  برای ما دعا کنید
آورد که ایمانداران برایش  را با این درخواست به پایان میدوم تسالونیکیان پولس رساله 

   :)۵ - ۱ :۳ (دعا کنند

خالصه ای برادران، برای ما دعا کنید تا کالم خداوند جاری شود و جالل "
یابد چنانکه در میان شما نیز؛ و تا از مردم ناشایسته شریر برهیم زیرا که همه 

اما امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریر . سترا ایمان نی
اما بر شما در خداوند اعتماد داریم که آنچه به شما . محفوظ خواهد ساخت

های شما را به  و خداوند دل. آورید و نیز خواهید آورد امر کنیم، به عمل می
  ."محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کناد

  

نامه من بزودی خاتمه " :گوید تان خود در مکادونیه میبه عبارت دیگر، پولس به دوس
من به شما . خواهم بر آن تأکید ورزم چیزی هست که میخواهد یافت، اما قبل از پایان نامه 

اما حال به کمک . تان به خداوند به شما کمک خواهد کرد ام که در خدمت هایی کرده توصیه
  ."ًلطفا برای ما دعا کنید. شما نیاز دارم

کند  بافی نیست و درخواستی را مطرح نمی ًگوید صرفا مهمل داند که آنچه می لس میپو
داند که دعا  او می. مطابق انتظار خوانندگانش است تا از این طریق روحانی جلوه کند که

  .چیزی بس فراتر از اینهاست
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این درخواست پولس اعترافی است به این واقعیت که ما به هر کاری که دست بزنیم، 
ِمان نه در پاسخ به فیض او، بلکه نشاندهنده آن است که  اگر خدا در آن نباشد تالش

  .کوشیم کار او را با سعی و تالش خودمان به پیش ببریم می

ِاگر هدیه دادن . کار خدا را باید به شیوه خدا، به قدرت خدا و برای جالل خدا انجام داد

دهیم تا از خدا اطاعت کرده باشیم با  نجام میِما، رفتن ما، نوشتن ما و هر کار دیگری که ا
ِ گناه مرتکب به نظر من آن صورتاش دعا نباشد، در  دعا آغاز نشده باشد و پشتوانه

کنیم از آغاز تا   بجای آنکه اذعان بداریم که آنچه می.یما شدهبینی  گستاخی و خودبزرگ
ِپایان یکسره کار اوست و ما تنها تجلیات حیات او در این  ِ کنیم که  دنیا هستیم، تصور میِ

  ". کاری بکنیم"این ما هستیم که باید 

کند که   اشاره میموضوع، و بعد به دو "برای ما دعا کنید" :گوید پولس نخست می
دعا کنید تا کالم خداوند جاری شود و "اول اینکه  :خواهد دوستانش برای آن دعا کنند می

را مدنظر  ۱۵ :۱۴۷مزمور تن این کلمات، ًپولس احتماال به هنگام نوش. "جالل یابد
   ."دود تر می که کالم خود را بر زمین فرستاده است و قول او به زودی هر چه تمام" :داشت

کرد، در اینجا  یاد می" دویدن "به عنواناگرچه پولس اغلب از فعالیتهای بشارتی خود 
کند تا کار  و زنان استفاده میالبته خدا از مردان . ِدود، نه حامل پیام خود پیام است که می

دارد که  َخود را به انجام رساند و کالم خود را گسترش دهد، اما پولس در اینجا اذعان می
ِعامل اصلی گسترش پیام خدا در نهایت خود خداست ِآنچه مهم است نه حامل پیام، بلکه . ِ

ِفقط و فقط کالم خدا و پیام اوست سازد، گوشها را باز  ِکالم اوست که قلبها را نرم می. ِ
به همین جهت، درخواست پولس این است که نه . نماید ها را دگرگون می کند و زندگی می

  .ِحامل کالم، بلکه خود کالم جاری شود و بسرعت گسترش یابد

 ۲آیه  خواهد برای آن دعا کنند، در دومین چیزی که پولس از ایمانداران تسالونیکی می
داند که بین جفا و گسترش  پولس می. "م ناشایسته شریر برهیمو تا از مرد" :ذکر شده است

داند که هر جا کالم خدا جاری شود،  او می. ناپذیر موجود است ارتباطی گسست کالم خدا
زیرا که همه را ایمان "خیزند،  ِکسانی هستند که به مخالفت با این کالم و حامالن آن برمی

   ).۲ :۳" (نیست

شما را استوار و از  "، و اینکه او)۳ :۳(داند که خدا امین است  اما پولس این را نیز می
دوم نیز در  و ۵ :۳ و ۱۸ :۲اول تسالونیکیان پولس پیشتر در ." شریر محفوظ خواهد ساخت

گفتن اینکه .  فرستادگان خدا اشاره کرده بودبر ضدهای شیطان  به تالش ۹ :۲تسالونیکیان 
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 نخواهند زحمتدهد که هیچگاه  نیکی این وعده را میپولس در اینجا به ایمانداران تسالو
ِ به هیچ وجه با باقی مطالب رساله سازگار نیستکند، مید زیرا خدا آنها را حفظ دی در واقع . ِ

توان چنین نتیجه گرفت که محافظت خدا از ما در برابر قدرت شیطان ممکن  از این آیه می
 این است که خدا ایمانداران ۳ور اصلی آیه ًظاهرا منظ. است محافظت از جفا را شامل نشود

وعده . بدام گناه یا نااطاعتی نیفتند)  مواجه شدن با جفاهابه هنگامشاید (کند تا  را حفظ می
شان را بسوی  در اینجا این است که خدا در چنین شرایطی ایمانداران را حفظ کرده، قلبهای

  .)۵ :۳(کند  محبت و صبر مسیح هدایت می

 

  م قرنتیاناول و دو

ِاین بندر زیبا که انواع فرهنگها و . انگیزی بود ِقرنتس قرن اول میالد، شهر بسیار شگفت
مهد تفکر بود، اقتصادی شکوفا و پررونق داشت، و دارای نژادها در آن سکونت داشتند، 

 ارزشی واال به شدت در این به عنوانفردگرایی . ِتنوع و گوناگونی فرهنگی و مذهبی بود
 به عنوان قبل از میالد ۴۴ًقرنتس شهر نسبتا جدیدی بود و در سال . شد ارج نهاده میشهر 

شهر قدیمی قرنتس یک قرن پیش از آن در . یکی از مستعمرات امپراتوری روم بنا شده بود
 بزرگ و ِ قرنتس قرن اول را شهری١ِستندال.  ویران شده بودبه کلیای مهیب  جریان زلزله

این . آور نبود ند که گرچه مشکالت بسیاری داشت، هیچگاه ماللک پرهیاهو توصیف می
  .کرد  کلیسای این شهر نیز صدق میدر موردًتوصیف مسلما 

ِقرنتیان برای درک دیدگاه الهیاتی پولس  به اعتقاد من، رساالت اول و دوم ِ  جفا در موردِ
هایی  نامه.  داشتفراز و نشیبی پولس با مسیحیان قرنتس رابطه پر. رساالتی کلیدی هستند
پولس نزدیک به هیجده ماه در قرنتس . نویسد بسیار شخصی است که خطاب به آنان می

ِاو در مدت اقامتش در قرنتس، از آرامش و آسایش ). ای بود ًکه مدت نسبتا طوالنی(ماند 
وقتی یهودیان قرنتس پیام انجیل را رد کردند و پولس خدمت خود را . برخوردار بود نسبی
ِف غیریهودیان کرد، یهودیان این شهر برخالف آنچه در سایر شهرها میمعطو بینیم مردم را  ِ

ِتنها مورد جفا در این شهر، که در .  پولس تحریک نکردند و آشوب براه نینداختندبر ضد

به ثبت رسیده است، در مقایسه با سایر جفاهایی که پولس متحمل شد  ۱۸ - ۱۲ :۱۸اعمال 
در . لس حتی الزم ندید بخاطر امنیت دیگران شهر را ترک کندخفیف است که پوچنان 

 "توقف نمود) یعنی در قرنتس(پولس بعد از آن روزهای بسیار در آنجا "خوانیم که  واقع می
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گوید که مسیحیان قرنتس با صبر و شکیبایی  می ۶ :۱دوم قرنتیان اگرچه . )۱۸ :۱۸اعمال (
ها در مقایسه با  م که این زحمات و سختیشدند، من بر این باور زحمات را متحمل می

ِشاید یکی از دالیل این امر، تنوع و گوناگونی . تر بود مناطق دیگر بسیار کمتر و خفیف
ُهای مذهبی افراطی و نامدارا را امری ناممکن  ِفرهنگی در این شهر بود که سازماندهی گروه ِ

دیانی در جامعه قرنتس وجود سازد که اگرچه یهو  خاطرنشان می١، فیعالوه به. ساخت می
های پولس خطاب به ایمانداران این شهر مطلب چندانی وجود ندارد که از  داشتند، در نامه

ًاز آنجا که ظاهرا اکثر کسانی که در این شهر به مسیح . ای یهودی حکایت داشته باشد زمینه
شان در  طارانکه همق(ِاز زمینه غیریهودی بودند، سران مذهبی یهود  آوردند ایمان می

ًاحتماال چندان از جانب )  پولس همهمه براه انداخته بودندبر ضدشهرهای دیگر آنهمه 
و یا شاید تعداد یهودیان در قرنتس آنقدر نبود که بتوانند . کردند پولس احساس خطر نمی

به هر حال دلیل این امر هر . های بشارتی پولس مقاومت کنند بطور مؤثر در برابر فعالیت
 در این به خوبیروبرو باشد مخالفت چندانی آنکه با که باشد، کلیسای قرنتس بدون چه 

  .شهر ریشه دوانده بود

ِشاید همین فقدان نسبی مخالفت در برابر پیام انجیل و حامالن  باعث شده بود  آنِ
ِمسیحیان قرنتس از درک جایگاه رنج و زحمت در زندگی پیروان مسیح عاجز باشند ِ .

تس برخالف ایمانداران تسالونیکی بخاطر انجیل در زحمت نبودند، و بنابراین نمسیحیان قر
مسیحیان در دیگر  ِکردند که وضع برای تمام مثل بسیاری از مسیحیان دیگر چنین تصور می

  .سرتاسر دنیا به همین صورت است

واعظین و معلمانی که برای پولس کمترین پس از آنکه پولس قرنتس را ترک کرد، 
. ِمی قائل نبودند یا وارد این شهر شدند یا از بین مسیحیان خود این شهر ظهور کردنداحترا

کند که او رسول یا  یکی از تعالیم این عده این بود که رنج و زحمات پولس ثابت می
شود، نه در  از نظر آنها، کار خدا با قوت و قدرت انجام می. ِفرستاده حقیقی خدا نیست

  .ضعف و رنج و زحمت

ای تعبیر کند که آنها  براین پولس باید زحمات خود را برای ایمانداران قرنتس به گونهبنا
های  خدا پیروزی. بتوانند بفهمند که شیوه صلیب که شیوه خداست، باید شیوه ما نیز باشد

ّعظیم خود را نه از طریق نشان دادن قدرت و قوت، بلکه در ضعف عملی می    .سازد ِ
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  اول قرنتیان

ِساز جدال بین پولس و مسیحیان   تا حد زیادی زمینهاول قرنتیانِفصل اول رساله دو 
 خدا را در برابر شیوه این دنیا قرار  کوشد شیوه جدالی که در آن پولس می -  قرنتس است

ایمانداران قرنتس قادر به درک این واقعیت نیستند که بین این دو شیوه، تفاوتی . دهد
   .ناپذیر موجود است آشتی

زیرا که مسیح مرا " :دارد  با این کلمات اعالم می۱۷ :۱ پولس نخست رسالت خود را در 
 مبادا صلیب مسیح سخنوریفرستاد، نه تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت 

دهد،  در این باره می ۱۶ :۲ تا۱۸ :۱  با توجه به توضیح مفصلی که پولس در."باطل شود
 و هم از نظر )ِیا قالب گفتاری (، هم از لحاظ شکل"سخنوری حکمت "روشن است که

را که " ِحکمت جهان"پولس در آیات بعدی، . محتوا، برای مسیحیان قرنتس بسیار مهم بود
ِاز این دنیاست رو در روی حکمت الهی صلیب قرار می  -۱ :۲  او درسخنانبا توجه به . دهد ِ

ای که مسیحیان قرنتس شیفته  ِمت بشری این است که حک، روشن است که پولس نگران۵
در چنین سنتی، شکل . ِآنند در واقع چیزی جز فلسفه یونان و فن سخنوری یونانیان نیست

ِمبشران و واعظین پیرو چنین سنتی . ِیا قالب گفتاری بیش از خود محتوا مورد تأکید بود
شان را عوض کند،  بینِالقدس بخواهند قلب مخاط دادند بجای آنکه از روح بیشتر ترجیح می

ِبا استفاده از مهارت خود در فن بالغت آنان را    .ِ حقانیت انجیل متقاعد سازنددر موردِ

ِگوید که نه با حکمت سخنوری یا هوش و حکمتی برتر، بلکه  پولس در اول قرنتیان می

جز عیسی مسیح و او را " کسی نزد آنان آمده است که مصمم است چیزی نداند به عنوان
دم، و کالم و وعظ من به سخنان من در ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد شما ش. لوبمص
مت انسان نباشد بلکه ع حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت، تا ایمان شما در حکمقن

بدین ترتیب، پولس توجه مخاطبینش را به همان مطلبی که در ). ۵ - ۲ :۲"(در قوت خدا
ِاینکه حکمت و قدرت صلیب از نظر مردم این  :کند ی گفته بود جلب م۱۸فصل اول آیه  ِ

 که همان طوردرست . شود ضعف و حماقت محسوب می) و بویژه مردم قرنتس(جهان 
ِعیسی مسیح نقشه خدا را از طریق ضعف و جهالت صلیب آشکار کرده بود، پولس نیز که  ِ

ف و حماقت کند و از شیوه ضع ِرسول و خادم مسیح است، به چنین پیامی موعظه می
  .نماید پیروی می

دنیای روزگارش مؤثر و جذاب در نظر ای پیروی کند که  پولس حاضر نیست از شیوه
ِبرخالف حکمت یونان که بیش از محتوای مطلب، به سبک و سیاق و فصاحت و . نماید  می
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ِبالغت توجه داشت و در پی آن بود که با تحت تأثیر قرار دادن احساسات مردم بطور  ِ ِ
انهدام "گوید که قادر به  با قدرتی سخن میِت در آنان اعمال نفوذ کند، پولس موق

کند، بجای آنکه  قدرتی که پولس به توسط آن عمل می). ۴ :۱۰دوم قرنتیان (ست "ها قلعه
پولس بجای استفاده از واژگان و . میرد کشد و می پیروزمندانه فتح و ظفر یابد، رنج می

، به قدرت ینِتأثیر قرار دادن و متقاعد کردن مخاطب تهایی پرطمطراق جهت تح شیوه
دارد، قلب شنوندگان را  کند تا آنگاه که او حکمت خدا را اعالم می القدس تکیه می روح

های پولس هوشمندانه بیان نشده  البته این به آن معنی نیست که استدالل. دگرگون سازد
َلوحانه است و یا خردستیز است است، ساده با مطالعه رساالت پولس ! رعکسدرست ب. ِ

. کند ًهایی کامال منطقی اقامه می یابیم که او فردی است فرهیخته و باهوش که استدالل درمی
ِپولس در اینجا ارائه هوشمندانه و عقالنی پیام حقیقت را در برابر شیوه ساده لوحانه یا  ِ

  .دهد ِغیرعقالنی اینکار قرار نمی

ِاین است که موعظه، هر نوع که باشد، اگر با قدرت گوید  آنچه پولس در اینجا می

و ) سازد قدرتی که خود را در ضعف نمایان می( همراه نباشدالقدس در زندگی واعظ  روح
ِالقدس تکیه نکند تا از طریق حقیقت پیام انجیل در قلب مخاطبین عمل  فرد واعظ بر روح

در خطری که پولس . نخواهد بردای بیهوده خواهد بود و ره به جایی  نماید، چنین موعظه
ِاش به حقیقت پیامی باشد که  دهد این است که شخص بجای آنکه تکیه ش هشدار میمورد

این . ش در فن خطابه تکیه زندیها القدس در آن است، به خودش و به توانایی قدرت روح
 طریق شود، اما دنیا در واقع از نیافته ضعف و حماقت محسوب می امر در نظر دنیای نجات
  .گردد همین شیوه الهی فتح می

 به ۱۶ :۲ -۱۸ :۱اول قرنتیان  را در )۱۷ :۱(ِاین تمایز بین حکمت انسان و حکمت خدا 
ِیکی در قالب پیام انجیل، و دیگری در قالب حامالن پیام انجیل :بینیم دو شکل در کار می ِ .

شود و به آنها  نتس یادآور می، پولس پیام انجیل را به مسیحیان قر۲۵ -۱۸ :۱ در اول قرنتیان
ِگوید که پیام صلیب کامال با حکمت این جهان فرق دارد می خواست پیامی را  اگر کسی می. ً

ِباب میل مردم"موعظه کند که  ای مصلوب موعظه  دهنده  نجاتدر موردً، مسلما است" ِ
تر از دا پیشکند که آنچه خ  چنین استدالل می۱۴ :۲۹اشعیا پولس با نقل قول از . کرد نمی

ِشکل انجیل . طریق انبیا پیشگویی کرده بود، حال از طریق صلیب مسیح تحقق یافته است
 باشد نیست، بلکه ای جدید که توسط خدا یا انسان ابداع شده  یا فلسفهحکمتجدیدی از 

ایجاد آشتی بین  :به عقل هیچ انسانی نرسیده است تا به حال الهی است که  بخشی از نقشه
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برای این امر هم برای یهودیان و هم . ای مصلوب دهنده  خدا از طریق نجاتانسان و
شاید ایمانداران . شد تصور بود و دور از شأن خدا دانسته می  غیرقابلبه کلیغیریهودیان 

ِپیام انجیل و شیوه الهی صلیب بود که بر آن " بار خفت"ِقرنتس نیز بخاطر همین کیفیت 
ِ حقایق معنوی ِپیفا نکنند بلکه در شدند تنها به پیام صلیب اکت    .و باالتری باشند" برتر"ِ

  :گوید میشل هورتون در این باره می

ِدادند به شباهت همسایگان فرهیخته ایمانداران قرنتس بیشتر ترجیح می شان  ِ
مسیحیت در فرهنگی که . درآیند تا اینکه آنان را بسوی مسیح هدایت کنند

دانست، چندان  مطلوب می دگی را کمالزا پول و قدرت و حکمت و نجیب
و حال پولس از مسیحیان قرنتس انتظار دارد به . معنا و مفهومی نداشت

ِکیشان  ًشان اوال توسط هم دهنده همسایگان خود بگویند که خدای نجات

ًخودش، در ثانی توسط مقامات روم، و ثالثا توسط خود خدای پدر به مرگ 
بار بر  این برنامه ثمره مرگی است خفتبدین ترتیب نجات در . محکوم شد

صلیب، که برای رومیان همان مفهومی را داشت که صندلی الکتریکی برای 
ها از درک پیام  بنابراین عجیب نیست که بسیاری از فرهنگ. امریکائیان

عرضه  ًاما مسیحیت در قسمتی که ابدا قابل! اند اصلی مسیحیت درمانده
  .ستترین ا ًنیست، اتفاقا پرقدرت

  

در لغزش است و در نظر غیریهودیان حماقت،  این شیوه صلیب، که برای یهودیان سنگ
گوید  پولس به ایمانداران قرنتس می. )۲۵ -۲۱ :۱(بود " قدرت خدا" و" حکمت خدا"واقع 

. کند  رنج و زحمت و فداکاری عمل می، ضعف،همین شیوه حقارتاز طریق ًکه خدا اتفاقا 
به اعتقاد پولس، . نماید کند و مشکالتش را حل می سان ارتباط ایجاد میاو به این شیوه با ان

. ِرفتن از صلیب نه به معنای پیشرفت یا بلوغ، بلکه در واقع ترک کردن مسیح است" فراتر"
ِگردد، و از این رو نقطه مقابل اتکا به نفس و  ًپیام و شیوه انجیل تماما حول محور صلیب می

َابر روحانیتی"نیز    . تکبرانه استم" َ

گوید که نه فقط محتوای پیام انجیل در تضاد آشکار   می۳۱ - ۲۶ :۱پولس در اول قرنتیان 
پولس . ِبا حکمت دنیا قرار دارد، بلکه حامالن این پیام نیز با چنین حکمتی در تضادند

ِنگاه کنید و ببینید خدا از چه کسانی دعوت کرده تا حامالن پیام او باشند و " :گوید می

   ."های او را به انجام رسانند نقشه
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زیرا ای برادران دعوت خود را مالحظه نمایید که بسیاری به حسب جسم 
بلکه خدا جهال جهان . ی و بسیاری شریف نی نحکیم نیستند و بسیاری توانا

را برگزید تا توانایان را رسوا سازد و خسیسان دنیا و محقران را خدا برگزید، 
تا هیچ بشری در حضور او فخر . ها را باطل گرداند  هستیها را تا بلکه نیستی

لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما . نکند
تا چنانکه مکتوب است هر که . حکمت شده است و عدالت قدوسیت و فدا

  )۳۱ -۲۶ :۱اول قرنتیان ." (فخر کند در خداوند فخر نماید

  

محسوب " حکیمانه"بود که در نظر دنیا  پیام انجیل میای حامل  اگر پطرس به شیوه
کرد که در جامعه دارای نفوذ و  ًشد، مسلما این پیام را خطاب به کسانی موعظه می می

تر  ِشأن خود یا با کسانی که پایین ِمنصب بودند تا آنان نیز به نوبه خود این پیام را با افراد هم
شان سبب  احترام آنان در جامعه و جذابیت و گیراییاز خودشان هستند در میان بگذارند، تا 

و حال آنکه خدا کوچکان و حقیران را برای گسترش پیام انجیل . گسترش پیام انجیل شود
  .ِبرگزید تا تمامی فخر و جالل از آن او باشد

شیوه صلیب نه تنها شیوه خداست، بلکه باید شیوه قوم خدا و بویژه شیوه فرستادگان و 
 خدمت خودش را به ایمانداران قرنتس ۵ - ۱ :۲پولس در اول قرنتیان . ا نیز باشدِعامالن خد

   :شود متذکر می

و من ای برادران، چون به نزد شما آمدم با فضیلت کالم یا حکمت نیامدم 
زیرا عزیمت نکردیم که چیزی در . نمودم  خدا اعالم میّرِچون شما را به س

و من در ضعف و .  و او را مصلوبمیان شما دانسته باشیم جز عیسی مسیح
ع دم، و کالم و وعظ من به سخنان مقنترس و لرزش بسیار نزد شما ش

ت انسان محکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت، تا ایمان شما در حک
  .نباشد بلکه در قوت خدا

  

ِپولس نه به انجیل جالل، بلکه به انجیل ضعف موعظه می ِاو جز مسیح مصلوب . کند ِ
القدس  کند که برای عمل کردن متکی به روح او انجیلی را موعظه می. خواهد  نمیچیزی

ِالقدس قادر به پذیرش پیام مرکزی آن نخواهند بود ِاست، زیرا مردم جز بتوسط کار روح ِ ِ .
های خودش در فن   تکیه پولس به مهارت. شود به این شکل، قدرت خدا نمایان می

تواند از  تکیه و توکل او به این است که خدا می. نیستسخنوری یا به عقل و منطق خودش 
ِاو، این ظرف شکننده و ضعیف، جهت انتقال پیامی الهی استفاده کند که از نظر دنیا جهالت  ِ ِ
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َای است که خدا آن را پیش از بنیاد عالم تدارک  ِاست اما در حقیقت مکاشفه نقشه آشتی
   .)۱۶ - ۶ :۲(دید 

کننده نحوه عمل  دهد، بلکه تعیین  محتوای انجیل را تشکیل میِشیوه الهی صلیب نه تنها
کننده ثمرات و برکات انجیل هستند باید از   تمام کسانی که دریافت. ِکردن انجیل نیز هست

این خداست که در آنها و . همین شیوه صلیب پیروی کنند زیرا قوم خدا جدای از او نیستند
به همین . هستند" شریک"توان گفت که آنان با خدا  میبه تعبیری . کند از طریق آنها عمل می

شما را به شراکت پسر خود خدا " :گوید می ۹ :۱خاطر است که پولس رسول در اول قرنتیان 
زیرا با خدا " :افزاید می ۹ :۳اول قرنتیان و در ." سی مسیح خداوند ما خوانده استعی

 نیز ۱۰ :۳فیلیپیان  پولس در ".همکاران هستیم و شما زراعت خدا و عمارت خدا هستید
  . شریک رنجهای مسیح هستیم گوید که ما ایمانداران می

   :گوید  می۱۳ - ۹ :۴اول قرنتیان پولس در 

برم که خدا ما رسوالن را آخر همه عرضه داشت مثل آنانی که  زیرا گمان می
فتوای موت بر ایشان شده است، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را 

 مسیح جاهل هستیم، لکن شما در مسیح دانا خاطر بهما . ایم شدهتماشاگاه 
تا به همین ساعت . هستید؛ ما ضعیف لکن شما توانا؛ شما عزیز اما ما ذلیل

های خود کار  گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده و آواره هستیم، و به دست
طلبیم و مظلوم گردیده،  کشیم و دشنام شنیده، برکت می کرده، مشقت می

کنیم و مثل قاذورات دنیا  زنند، نصیحت می چون افترا بر ما می. کنیم صبر می
  .ایم تا به حال و فضالت همه چیز شده

   
ِپولس با نگریستن به زندگی خدمتگزاران واقعی خدا، به یاد مراسم رژه رومی ِ ِ ها پس از  ِ

کردند و  شهر عبور میِسپاهیان فاتح، پیروزمندانه از میان . افتد های بزرگ نظامی می پیروزی
ِکشیدند تا ضعف و عجز  ِخورده دشمن را در انتهای صف دنبال خود می سربازان شکست

. اند ِگوید حامالن پیام خدا نیز در نظر دنیا اینگونه پولس می. آنان را به نمایش بگذارند
ترین اسیران جنگی که در برابر همگان  رسند، همچون پست ضعیف و درمانده بنظر می

آنان درست مانند خداوندشان نه مظهر قدرت و ثروت و آسایش، بلکه . اند کوم به مرگمح
 به ایمانداران قرنتس ۲۷ :۱اول قرنتیان  که پولس در همان طور. اند نمایانگر ضعف و مرگ

  .گزیند تا زورمندان را خجل سازد ِشود، خدا ضعیفان جهان را برمی یادآور می
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نگرد، باید چه ببیند؟ از نظر پولس، باید نه قدرت بلکه  میدنیا وقتی به فرستادگان خدا 
خانمانی را در آنان ببیند، نه بدنهایی سالم،  ضعف آنان را ببیند، باید فقر و عریانی و بی

دنیا باید نه القابی چاپلوسانه، بلکه نفرین و تهمت و افترا . هایی فاخر، و منازلی مجلل جامه
تفاله زمین و زباله "خالصه آنکه فرستادگان خدا .  ببیندو جفا را در زندگی خادمین خدا

  .شان چنین بود دهنده  که خداوند و نجاتهمان طوردرست  -  یند"دنیا

نویسد هر نوع شیوه  می" بشارت و پول" در کتاب خود تحت عنوان ١جاناتان بانک
ویژگی خواند باید دارای این سه " ای مسیحی شیوه" برای آنکه بتوان آن را  بشارتی

، و )نه اینکه در پی حفظ جان خود باشیم(، صلیب )و نه توجه به خود(دگرخواهی  :باشد
دعوت ما این است که چون بره باشیم در ). و نه ثبات و قدرت(ضعف و توکل به خدا 

َیا ابر بره(ها  میان گرگها، نه چون گرگ در میان بره   ).ها َ

هر که باشند و در هر کجا که  - پیام خدابنظر من این سه ویژگی باید در تمام حامالن 
این امر تنها به بشارت در فرهنگهای متفاوت محدود نیست، . دیده شود -  خدمت کنند

های ما منتقل  کمااینکه پولس نیز آنگاه که در دوم قرنتیان تأکید را از شیوه خدا به شیوه
  .دارد کند، این مطلب را به روشنی بیان می می

  

  انتعمید برای مردگ
به هنگام دفاع از  پولس آنجایی است که مقدس کتابترین قسمتهای  ز پرابهامیکی ا

اول " (گیرند برای مردگان تعمید می "کهکند  اشاره می به کسانی ِآموزه رستاخیز جسم،
) ۱ :آورد اند، دو دلیل می ّپولس در رد ادعای کسانی که منکر قیامت مردگان). ۲۹ :۱۵قرنتیان 

اگر قیامتی ) ۲گیرند؟  ان قیامتی نیست، چرا برخی به نیابت از آنها تعمید میاگر برای مردگ
تا بدانجا که حتی ) ۳۰آیه (اندازد  در کار نیست، چرا او هر ساعت جان خود را به خطر می

  ؟)۳۱آیه (در افسس با وحوش بجنگد 

 باید گوید که اگر رستاخیزی در کار نیست، چرا پولس می. درک دلیل دوم آسانتر است
اینهمه متحمل جفا و سختی شد؟ اگر زندگی محدود به همین دنیاست، ارزش آن را ندارد 

بلکه به . که آدم جان خود را بخاطر انجیلی که محور آن صلیب است به مخاطره بیفکند
د گذشتگی، بهتر آن است که انسان همین چند صباحی را که زنده عوض فداکاری و از خو

  ).۳۲ :۱۵" (میریم وریم و بیاشامیم چون فردا میبخ" :است غنیمت بشمرد
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، به نقل از متنی نیایشی به قلم "اشتیاق برای خدا"ِ در کتاب خود تحت عنوان ١جان پایپر
در کند که  ریچارد ورمبراند ماجرای رئیس یک صومعه سیسترسیانی را تعریف می

کننده که  مصاحبه.  بودشرکت کردههای تلویزیونی ایتالیا  یکی از ایستگاهای با  مصاحبه
ِظاهرا سنت مسیحی زندگی در تنهایی و سکوت خیلی برایش جالب بود، از رئیس صومعه  ِ ً

تان ناگاه متوجه شوید که خدایی در کار نبوده و  حال فرض کنیم در پایان زندگی" :پرسد می
رئیس صومعه در پاسخ " آنوقت تکلیف چه خواهد شد؟. حق با الحاد بوده است

ِتقدس، سکوت و ایثار به خودی خود زیبا هستند، حتی اگر وعده پاداشی در میان " :گوید می
  ." ام  نیز زندگی خود را به نیکویی سپری کردهآن صورتبنابراین حتی در . نباشد

  :نویسد پایپر می

ِاولین تأثیری که این پاسخ رئیس صومعه در من بر جای نهاد، احساس 
انگار . شدم اما بعد ناگاه متوجه چیزی. افتخاری سطحی و رومانتیک بود

اول نفهمیدم کجای این پاسخ اشکال دارد، اما بعد . لنگید یک جای کار می
کشیده خداوند، رجوع کردم، از شکاف عمیق  ِکه به پولس، این رسول رنج

  .بین دیدگاه او و دیدگاه آن رئیس صومعه در حیرت شدم

ِ برعکس پاسخی بود که رئیس ًکننده کامال  آن مصاحبهسؤالپاسخ پولس به 
اگر معلوم شود که شیوه " :کننده پرسیده بود مصاحبه. بود هصومعه داد

تان سراسر بر کذب و دروغ مبتنی بوده و خدایی وجود نداشته است،  زندگی
چنین " :و پاسخ رئیس صومعه در واقع این بود که" تکلیف چه خواهد بود؟

اما پاسخ پولس را ." نه بوده استای در هر حال خوب و شرافتمندا زندگی
اگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم، " : شاهدیم۱۹ :۱۵در اول قرنتیان 

ِو این درست برعکس پاسخ رئیس صومعه ." تریم از جمیع مردم بدبخت
   .است

  

ِاین گفته که زندگی توأم با فداکاری و از جان گذشتگی حتی اگر قیامتی هم در کار 
حقیقت آن . رسد، اما اشتباه است ًای کامال روحانی بنظر می زشمند است، گفتهنباشد باز ار

گوید که زندگی توأم  تون می. ًای بر باد رفته و کامال بیهوده بوده است است که چنین زندگی
حیاتی که  -  ِ دیگری در پی آن باشدِحیاتباید "با فداکاری برای آنکه ارزشش را داشته باشد 

ایم درو خواهیم  شده ج و مشقاتی را که پیوسته بر روی این دنیا متحملِدر آن پاداش رن
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پولس در خاتمه این .  نیز همین است۱۵ِهدف بحث پولس در اول قرنتیان فصل ." کرد
تشویش شده، پیوسته در عمل  بنابراین ای برادران حبیب من پایدار و بی" :گوید فصل می

  ).۵۸ :۱۵" (شما در خداوند باطل نیستدانید که زحمت  خداوند بیفزایید، چون می

بااینحال زمینه متن . آورد، به مراتب دشوارتر است ِو اما درک دلیل اولی که پولس می
را در اول " تعمید"گوید که پولس اصطالح  تون می. دهد ِسرنخی جهت تعبیر آن بدست می

َبرد َقرنتیان به اشکال مختلف بکار می متن خواهیم توانست به توجه به  بنابراین تنها با. َ
  . پی ببریم۲۹ :۱۵در " تعمید"ِمنظور اصلی پولس از اصطالح 

 - ۳۰ِگوید سرآغاز بحثی است که آن را در آیات  می ۲۹ :۱۵به اعتقاد من، آنچه پولس در 
برد که  را در همان معنایی بکار می" تعمید"پولس در اینجا اصطالح . دهد بیشتر بسط می ۳۲

ِیعنی تعمید در مفهوم نوشیدن  :بکار برده بود ۳۹ و ۳۸ :۱۰ و مرقس ۵۰ :۱۲ لوقا عیسی در ِ
ِبه عبارت دیگر، منظور از تعمید، مرگ خونین شهیدان است. شربت شهادت بدین ترتیب . ِ

ِ، نه تعمید فرد ایماندار جهت پیوستن به بدن مسیح، بلکه "برای مردگان"منظور از عبارت  ِ ِ

  .گه شهدا یا مردگان استِتعمید در مفهوم پیوستن به جر

گوید در واقع این  می ۲۹ :۱۵اول قرنتیان  آنچه پولس در اگر این تفسیر درست باشد،
شوند چه  اگر قیامتی در کار نباشد، آن تعمیدیافتگانی که بخاطر مسیح کشته می" :است

ما نیز چرا هر ساعت خود را در خطر "بدین ترتیب آیه بعدی یعنی " سودی خواهند داشت؟
کند که پولس در راه  ًطبیعتا و بطور منطقی توجه خواننده را متوجه خطراتی می" اندازیم؟ می

ًخطراتی که اگر مردگان از مرگ برنخیزند، کامال بیهوده بوده  -  مسیح متحمل شده است
اند و   این است که اگر قیامتی در کار نباشد، شهیدان بیهوده مرده۲۹آیه  ِبنابراین تعلیم. است
   .ِدلیلی ندارد که تعمید شهادت را بپذیرندهیچ 

  

 دوم قرنتیان

   :اند در دوم قرنتیان شش قسمت عمده وجود دارد که همگی به موضوع جفا پرداخته

  

  )۱۱ - ۳ :۱(شود   رنجهای پولس به رنجهای مسیح ارتباط داده می- ۱

ِرنتیان معطوف اما این تأکید در دوم ق. تأکید پولس در اول قرنتیان بر صلیب مسیح بود

چنین تأکیدی برای آنکه پولس به درستی از خدمت خود دفاع کرده . ِصلیب مسیحیان است
  .باشد، بسیار ضروری است
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َما خیلی راحت ممکن است پولس را ابرمسیحی ای تصور کنیم توانا و مستعد که قادر  َ
 یک از ما ِقهرمان ایمانی که هیچ -  است در یک جهش از فراز ساختمانهای بلند بپرد

توانیم او را قهرمان  به آسانی می. ِمسیحیان عادی هرگز به گرد پای او نیز نخواهیم رسید
گذارد و  پیروزی تجسم کنیم که مشکالت را یکی پس از دیگری با موفقیت پشت سر می

  .شود هر روز بر جاللش افزوده می

خرفروشی وجه  گذشته از این، ف.بینیم اما این پولسی نیست که در عهدجدید می
خواهد نشان دهد که پیرو  پولس وقتی می. مشخصه مخالفان پولس است، نه خود پولس

خواهد ثابت کند که  او وقتی می. کند ها و دستاوردهایش استناد نمی مسیح است به پیروزی
براستی رسول و فرستاده خداست، به تعداد کلیساهایی که تأسیس کرده یا افرادی که بسوی 

  .کند شان کرده و تعمیدشان داده است استناد نمی خدا هدایت

معلمین دیگری یا ترک کرد،  ً که قبال اشاره شد، پس از آنکه پولس قرنتس راهمان طور
پولس . از سایر جاها وارد این شهر شدند و یا از بین کلیساهای خود این شهر سر بر کردند

؛ ۵ :۱۱دوم قرنتیان (دهد   میلقب" رسول ْبزرگ"یا " بزرگترین رسوالن"این معلمین را 
گرفتند، و به دید و رؤیایی  تی او را به باد تمسخر می آنان شیوه پولس و دیدگاه الهیا).۱۱ :۱۲

کردند که افرادی  آنان به این مباهات می. نازیدند برترشان می که خود داشتند و به دانش
آیند و هیچ کس  شان میاند، و اینکه مردم دسته دسته به شنیدن موعظات موفق و کامیاب

این گونه معلمین در . رساند کنند به آنان جفا نمی مزاحمشان نیست و بخاطر آنچه وعظ می
   .)۱ :۳(هایی در وصف سجایای خود به همراه داشتند  نامه بدو کار توصیه

های پولس روشن است که ایمانداران قرنتس تحت تأثیر این معلمین قرار گرفته  از نامه
آنان متقاعد شده بودند که رسوالن و فرستادگان خدا باید . بردند ز آنها حساب میبودند و ا

ِو وقتی کار و شهادت پولس را با این افراد مقایسه . باشند" بزرگترین رسوالن"مثل همین 

گرفتند که البد پولس رسولی درجه دوم است و از برکات خدا  کردند، چنین نتیجه می می
  .غافل مانده

آورد که به عقل هیچکدام از ایمانداران قرنتس  اسخ، استداللی برایشان میپولس در پ
ِاو در توجیه حقانیت خدمت و شیوه خود، به صلیب استناد می. رسید نمی و در تأیید . کند ِ

ای که  زیرا به اندازه" :کند به نمونه خداوند عیسی اشاره می ۵ :۱دوم قرنتیان گفته خود، در 
پیوسته قتل " گوید که ما می ۱۰ :۴ پولس در دوم قرنتیان..." یاده شوددردهای مسیح در ما ز

   ."کنیم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شود عیسی خداوند را در جسد خود حمل می
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، اما منظور در اینجا این است دهد   بیشتر بسط می۲۴ :۱پولس این مفهوم را در کولسیان 
 که خداوند عیسی در راه دمشق بر همان طورت درس. ِکه ما شریک رنجهای مسیح هستیم

اعمال " (کنی؟ بر من جفا میای شائول، ای شائول، چرا " :شائول ظاهر شد با این سخن که
 که همان طور -  بیند ، خداوند امروزه نیز کماکان خود را در رنجهای قوم خود سهیم می)۴ :۹

ِما با عیسی مسیح که سر ماست . ندبین شان با خداوند عیسی رنج می آنان نیز بخاطر یگانگی
 که همان طورِ تک تک ما عالوه بهدر پیوند هستیم و او نیز با ما که اعضای بدن او هستیم، و 

و اگر یک عضو دردمند گردد " :یم هستآمده است به یکدیگر مرتبط ۲۶ :۱۲ اول قرنتیان در
"  با او به خوشی آیندسایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا

عیسی مسیح با ما در رنج و زحماتی که بخاطر تحقق بخشیدن به . )۲۶ :۱۲اول قرنتیان (
 که وعده داد، همان طوراو . شویم، سهیم و شریک است های او در تاریخ متحمل می نقشه

   .شهیدان او هستیم، ترک نخواهد کرد و رها نخواهد نمود/هیچگاه ما را که شاهدان

دردهای مسیح در ما "به همین جهت، . کشد ِ همواره در کنار ما و با ما رنج میمسیح
البته منظور از این رنجها، رنج و عذابی که مسیح دو هزار . )۵ :۱دوم قرنتیان (" زیاده است

آن درد و رنج یکبار برای همیشه کافی بود و . سال پیش بر صلیب متحمل شد نیست
هنگامی که اما عیسی مسیح . یا چیزی بر آن افزوده گرددهیچگاه الزم نیست تکرار شود 

 بر طبق رسالت خود کاری را که مسیح بر صلیب انجام داد با دنیا در میان پیروان او
 و دیگران نیز با دعاهای خود. شود بیند و مورد جفا واقع می گذارند، همراه آنان رنج می می

  .گردند شریک می) و نیز در زحمات مسیح(، در زحمات ما )۱۱ :۱(

و (نکته مهمی که باید در اینجا بدان توجه داشت این است که پولس رنجهای خود را 
 آن .سازد به رنجهای عیسی مسیح مرتبط می) رنجهای دیگر کسانی را که در جفا هستند

کردند که صلیب و جانفشانی و رنج و زحمت در آن  رسوالن انجیلی را موعظه می ْبزرگ
بزرگترین "ِانجیل . کنیم گوید ما به چنین انجیلی موعظه نمی پولس میجایی نداشت، و 

  .)۴ - ۱ :۱۱دوم قرنتیان (، انجیلی دیگر و عیسایی دیگر است "رسوالن

 تایمز از یک فقره دزدی در کلیسای  ، روزنامه نیویورک۲۰۰۳در اواخر آگوست سال 
لیسا صبح روز یکشنبه متوجه  کِسرایداران. ِدر مانهاتان نیویورک خبر داد" ِصلیب مقدس"

ِ کیلویی مسیح واقع در قسمت ورودی کلیسا را از صلیب ۳۰۰شده بودند که دزدان مجسمه  ِ
اما آنچه براستی اسباب تعجب شده بود، چگونگی . اند ِچوبی آن جدا کرده و به سرقت برده

ی فوالدین ، بر روی سکوی متر درازا داشت۶ًتقریبا که مجسمه مسیح . وقوع این دزدی بود
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دزدها وارد . هایی محکم به صلیب متصل بود و از چهار ناحیه با پیچ و مهرهنصب شده بود 
برده،  های مجسمه عیسی را باز کرده بودند و آن را با خود کلیسا شده بودند، پیچ و مهره

ای با روزنامه تایمز  یکی از سرایداران کلیسا در مصاحبه. نده بودصلیب را باقی گذاشت
ما به صلیب احتیاجی نداریم و فقط خود عیسی را ’اند  ًاحتماال این دزدها با خود گفته" :گفت

ِاگر کسی مجسمه صلیب شدن عیسی . بردند دانیم چرا فقط عیسی را با خود نمی. ‘بریم می

در واقع آن دزدها عیسی را بدون صلیبش ." بردارد ِخواهد، باید کل صلیب را را می
  .خواستند می

خواهیم بدون  آیا شاگردی را میخواهیم؟  ؟ آیا ما نیز عیسی را بدون صلیب میما چطور
مان با خدا پیوسته با آسایش و  ِآنکه خواهان ایثار و جانفشانی باشیم؟ آیا انتظار داریم زندگی

دهیم موظف  کنیم خدا بخاطر خدمتی که در راه او انجام می آرامش همراه باشد؟ آیا فکر می
 و موانع را از پیش پای ما بردارد؟ اگر چنین انتظاراتی داریم، تفکرمان است تمام زحمات

  .بیشتر شبیه ایمانداران قرنتس است تا پولس

  

  )۱۷ - ۱۴ :۲( مردم دنیا و نیز قوم خدا نگرش متفاوتی نسبت به زحمات پولس دارند - ۲

ها  دانه رومیهای پیروزمن ِ بار دیگر به همان تصویر رژه۱۷ - ۱۴ :۲ پولس در دوم قرنتیان
اما اینبار این تصویر را . گردد که پیشتر در اول قرنتیان فصل چهارم مطرح کرده بود، بازمی

ًلیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح، دائما " :گوید پولس می. برد قدری متفاوت بکار می
دوم  ("کند وسیله ما ظاهر می ر هر جا بهبرد و عطر معرفت خود را د در موکب ظفر خود می

   .)۱۴ :۲قرنتیان 

ُکشد که اسرای  را به تصویر می) که همان مسیح است(ی فاتحِپولس در اینجا ژنرال 
 ما که زمانی دشمن خدا .گذارد ِدر برابر جماعت ناظر به نمایش می) که ما باشیم(خود را 

 گذاشته ایم و هر روزه در برابر دیدگان دنیا به معرض نمایش ِبودیم، مغلوب و اسیر او شده
  .پولس نیز جزو همین اسیران است. شویم می

ِهمچنانکه جماعت ناظرین بر شاهدین خدا در این دنیا می ای که با ژنرال  نگرند، رابطه ِ
رسوالن و فرستادگان خدا . ِشان نسبت به اسیران این رژه است کننده نوع نگرش دارند تعیین

عطر خوشبوی مسیح "ِغالمان اویند، اند و  در نظر کسانی که آنها هم مغلوب مسیح شده
 ) قسمت دوم۱۶ :۲ (انگیز ای خوشبو و دل ، یعنی رایحه)۱۵ :۲دوم قرنتیان ( "برای خدا

 ِبوی متعفن مرگ هستند) یعنی مردم دنیا(شدگان  اما فرستادگان خدا برای هالک. باشند می
  .) قسمت اول۱۶ :۲(
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از سوی دنیا ا مشغول فعالیت باشد،  خدمتگزار خدبه عنواندر هر جا که براستی کلیسا 
. دهد، خوار و مردود شمرده خواهد شد ّای که بوی تعفن می شود و چون جنازه رد می

ِمسیحیت اگر بخواهد به دعوت خود مبنی بر شهادت دادن در دنیایی متخاصم وفادار باشد، 

َجو پسند حق"هیچگاه نخواهد توانست به معنای واقعی کلمه    .باشد" َ

 شاهدند بینند و ِنی که محبت قوم خدا را میآید که پس چرا کسا  پیش میسؤالن حال ای
متحمل  حاضرند دلیرانه برای مسیح بایستند و بخشیده، شان را  خدا چطور دشمنانکه قوم 

شوند و  ِجذب مسیح میبا دیدن این وضع ، شان را ترک نکنند  ایمانشوند اماجفا و سختی 
از طریق ن امر البته تنها محض فیض خداست که مردان و زنان را آورند؟ ای به او ایمان می

ِایمانان با دیدن شخصیت  شود که بی ِکشد و باعث می  میِروح قدوس خود به سوی خویش ِ

این امر به هیچ . وارانه فرزندان خدا، چشمانشان نسبت به حقیقت انجیل گشوده شود مسیح
ت که مسیح در ت، بلکه بخاطر کاری اسشکوه و جالل خود ایمانداران نیسوجه بخاطر 

بهترین و قدرتمندترین دفاعیه مسیحی، زندگی امین و . ِ و آنها نمایانگر آنندزندگی آنها کرده
   .سازند وفادارانه قوم خداست که محبت، ایمان و امید را در میان دنیایی متخاصم نمایان می

  

   )۱۵ -۵ :۴( رنجهای پولس ضروری است تا حیات مسیح نمایان شود - ۳

کنیم بلکه به  ن موعظه نمیتزیرا به خویش" :نویسد  می۷ -۵ :۴  دوم قرنتیاندرپولس 
زیرا خدایی که . خاطر عیسی مسیح عیسی خداوند، اما به خویشتن که غالم شما هستیم به

های ما درخشید تا نور معرفت جالل  گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دل
لیکن این خزینه را در ظروف خاکی داریم تا . عیسی مسیح از ما بدرخشدخدا در چهره 

   ."برتری قوت از آن خدا باشد نه از جانب ما

هیچگاه در توصیف " بزرگترین رسوالن"کند که  پولس کماکان از تصاویری استفاده می
ِه حامالن  نآنچه پرجالل استورزد که  دقت بر این نکته تأکید می او به. برند خود بکار نمی

ًداریم که عیسی مسیح خداوند است، و ما صرفا  ما اعالم می. ، بلکه خود انجیل استانجیل
. در رسوالن انجیل هیچ فخر و جاللی نیست. عیسی خداوند است، نه ما. خادمین او هستیم

ًما در بهترین حالت صرفا خادمین خدا هستیم و اگر نوری در ماست، از جانب اویی است 
   ."تا نور از ظلمت درخشیدگفت "که 

گوید  اشعیا می. کند  خدا همواره به این صورت عمل میگوید که پولس می
 انسان به این دنیا آمد و رنج دید و مرد، هیچ زیبایی به عنوانکه وقتی عیسی 

زیرا به حضور وی مثل نهال و " :و جاللی نداشت که ما را شیفته خود سازد
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او را نه صورتی و نه جمالی . د روییدمانند ریشه در زمین خشک خواه
اشعیا " (نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم و چون او را می. باشد می
۵۳: ۲(.   

  

هیچ زیبایی و جاللی برخوردار ی خود از خود بهِبه همین ترتیب، رسوالن عیسی نیز 
بیش فی خاکی ًسوای این پیام، صرفا ظرو. ِگنجینه ما، پیامی است که حامل آنیم. نیستند

   :ّگردد، تا تمامی عزت و جالل به او برسد ِقدرت او در ضعف ما متجلی می. ستیمنی
در هر چیز زحمت کشیده، ولی در شکنجه نیستیم؛ متحیر ولی مأیوس نی؛ "

تعاقب کرده شده، لیکن نه متروک؛ افکنده شده، ولی هالک شده نی؛ 
کنیم تا حیات عیسی  پیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود حمل می

  . )۱۰ - ۸ :۴دوم قرنتیان ( "هم در بدن ما ظاهر شود
  

 را رقیق کرده، بگویند که منظور پولس این ۹ و ۸آیات کوشند  بسیاری از مفسیرین می
است که گرچه ممکن است زحمت ببیند، ولی خدا همیشه از او محافظت خواهد کرد و 

ما خود پولس به هیچ وجه چنین چیزی ا. ِاجازه نخواهد داد آسیب جدی به او برسد
  .گوید نمی

 نشاندهنده آن ،)۹ و ۸آیات (شود   که متحمل مییایه گوید جفا و سختی پولس می
 به خود فرایند ۱۰در آیه " قتل"واژه . کند را در خود حمل می" مرگ عیسی"است که او 

ِکشته شدن اشاره دارد، و نه صرفا به وضعیت مرگ به  -  به زندگی مسیحبا اندیشیدنپولس . ً
ِرنج و زحمات او، طردشدگی او،  شدنش در بیابان، و دردهایی که مثل ما متحمل   وسوسهِ

صلیب سرنوشتی بود . سیح در سراسر زندگی او ادامه داردیابد که روند قتل م درمی - گردید
   .که تمام دیگر رنج و زحمات مسیح به آن اشاره داشت

بینم که چطور عیسی مسیح به  میزندگی خود،  ِبا مرورمن نیز " :گوید پولس سپس می
مرا هر ’. برم من پیوسته در فرایند کشته شدن بسر می. دهد طریق من ادامه می ِحیات خود از

 از ِمن نیز همچون سرور خود هیچگاه). ۳۱ :۱۵اول قرنتیان (‘روزه با مسیح مردنی است
 مردی در حال مرگ را متحمل ِمحنت و مشقت و جفا در امان نیستم و درد و عذاب

  ."شوم می

َبرد تا حیات مسیح که  ِپولس مادام که زنده است، در روند مردن در راه مسیح بسر می َ
ِتنها حیات پولس، حیاتی است  .ِ صلیب و قیام او میسر شد، در زندگی او دیده شودواسطه به

  .که از خدا دریافت کرده است
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ِ دنیا هیچگاه از روند مردن برای مسیح گریزی از نگاه پولس، رسول خدا را در این

ِنیست، تا آنگاه که تن فانی ما بمیرد و در ابدیت با مسیح زندگی کنیم اما تا آن هنگام، . ِ
 مرگ خود بر واسطه بهِای که در حال حاضر داریم مظهر حیاتی است که مسیح  زندگی

  .صلیب برای ما به ارمغان آورد

پولس . کند پولس پیوسته قتل عیسی را در خود حمل می همین حیات است که خاطر به
او باید هر روزه . باید چنین کند تا دیگران نیز بتوانند این حیات را از خدا دریافت نمایند

" بزرگترین رسوالن"و این کاری است که آن . برای مسیح بمیرد تا دیگران حیات یابند
  .هیچگاه حاضر به انجام آن نبودند

در آیات پولس . س و گسترش پیام انجیل ارتباطی منطقی وجود داردبین زحمات پول
حیات عیسی هم در بدن ما تا  "ِگوید که موت مسیح در بدن او متجلی است می ۱۱ و ۱۰

وسیله  برای شما است تا آن فیضی که به"نویسد که این همه  می ۱۵در آیه او ." ظاهر شود
  ".تمجید خدا بیفزایدبسیاری افزوده شده است، شکرگزاری را برای 

آنچه بر تپه جلجتا انجام شد حال باید به تمام ابناءبشر در سراسر دنیا انتقال یابد، و 
ِاند در زندگی بخاطر مسیح و انجیل او رنج  اینکار توسط کسانی عملی خواهد شد که آماده

یرید تا آیا شما جزو چنین کسانی هستید؟ آیا حاضرید بم. د و فداکاری کنندنو زحمت ببین
  دیگران حیات یابند؟

  

   )۱۰ :۵ -۱۶ :۴(سازد   زحمات پولس او را متوجه ابدیت می- ۴

هیچگاه در جفاها امید انجامد،   داند زحمات او به جالل خدا می پولس از آنجا که می
 رنج و زحمت نه تنها انسان را از .)۱۶ :۴( شود دهد و دلسرد نمی خود را از دست نمی

ِدهد، بلکه توجه او را نیز از زحمات زمان حاضر   امحوری سوق میخودمحوری بسوی خد

ِبرگرفته، معطوف امید آینده می سازد،  رنج و زحمت ما ایمانداران را متوجه ابدیت می. سازد ِ
ای از نقشه خدا  شود دریابیم که زندگی تنها محدود به این دنیا نیست بلکه جنبه و باعث می

پی بردن به این . بریم در انتظار تحقق آن بسر میما فته است و وجود دارد که هنوز تحقق نیا
ِشود دلسرد نشویم و امید از کف ندهیم، بلکه مشتاقانه منتظر پیروزی  واقعیت سبب می ِ

رنج و زحمت برای ما یادآور این واقعیت است که نبرد ما . نهایی خدا بر قدرت مرگ باشیم
 آن که خدا هنوزنداشته باشیم ود انتظار چیزی را ش هنوز به پایان نرسیده است، و باعث می

جفا . کند رنج و زحمت، اشتیاق برای چیزهای بیشتر را در ما ایجاد می.  است وعده ندادهرا
   .ایم ِو سختی برای ما ایمانداران یادآور آن است که هنوز به وطن اصلی خود نرسیده
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دانیم که هرگاه این خانه زمینی   میزیرا" :نویسد  چنین می۲ و ۱ :۵پولس در دوم قرنتیان 
ها و جاودانی در  ای ناساخته شده به دست خیمه ما ریخته شود، عمارتی از خدا داریم، خانه

کشیم چونکه مشتاق هستیم که خانه خود را که از آسمان  زیرا که در این هم آه می. ها آسمان
   ."است بپوشیم

ِتاق آنیم که بدنی جدید و احیاشده را در بر کنیم ما با آه و ناله مش. این دنیا خانه ما نیست

 آماده چنین روزیکه مشتاقانه خود را برای پولس . )۸ :۵ ( و نزد خداوند باشیم)۲ و ۱ :۵(
داند  ، زیرا می)۹ :۵ ( یگانه هدفش در زندگی این است که خداوند را خشنود سازد،کند می

 اش پاداش گیرد  بخاطر وفاداریِکه در برابر مسند داوری مسیح حاضر خواهد شد تا
)۵: ۱۰(.   

  

   )۱۳ - ۱ :۶(بخشد  ِ زحمات پولس به رسالت و خدمت او اعتبار می- ۵

ِکند، پیام آشتی خدا با انسان است  پیامی که پولس بدان موعظه می صلیب . )۲۱ -۱۱ :۵(ِ
فیران خدا،  سعنوانبه و ما . عیسی باعث گردیده که خدا و انسان بتوانند با هم مصالحه یابند

خواهیم که با خدا آشتی کنند  ِحامل این پیام آشتی و مصالحه هستیم و مصرانه از مردم می
)۵: ۲۰.(   

ِخواهد بر این نکته تأکید ورزد که پیام صلیب که او  ِپولس با داشتن چنین پیامی، می
  . ِمنادی آن است تضادی با چگونگی انجام خدمت او ندارد

". ِوسیله، خود پیام است" :گفته استچنین  ١لوهان ام مارشال مک کانادایی بنای نویسنده
ّتجسم مسیح گواه زنده حقانی این . خدا خود در میان ما ساکن شد.  مسیح بودسخنانِت ِ

ی خود دارای پیامی خود بهراند،  شیوه، حتی اگر خود عیسی یک کلمه هم بر زبان نمی
ًراستی سخن گفت و سخنانش کامال با هویت البته عیسی ب. بود میبینهایت مؤثر و نیرومند 

  .ِو اعمال او مطابقت داشت

ِنحوه بیان پیام، خود . شتدا اعالم یک پیام، بدون شک بر خود پیام تأثیر خواهد  شیوه

اهمیت  رنگ و کم تواند پیام اصلی را مخدوش کند، کم ای است که می ِحاوی پیام جداگانه
را در " عیسی شما را دوست دارد"ِ مثال، پیام ه عنوانب. جلوه دهد، یا حتی آن را نقض کند

یکنفر این پیام را روی دیوار یک اما فرض کنید . این پیام، درست و نیکوست. نظر بگیرید
ای که جهت انتقال آن  ْپیام کماکان خوب و درست است، اما شیوه. توالت عمومی بنویسد

ای در بهترین  چنین شیوه. ی بگیردشود که کمتر کسی آن را جد بکار گرفته شده باعث می
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ِبرانگیز است، و در بدترین حالت، چنین پیام مقدسی را در حد  سؤالحالت مشکوک و 

ای که مسیح نسبت  آورد و به هیچ وجه شایسته محبت فداکارانه ابتذال و تمسخر پایین می
  . شتتردید بر خود پیام تأثیر خواهند گذا هایی بی چنین شیوه. به ما داشت نیست

گوید  می ۳ :۶به همین جهت در دوم قرنتیان . دانست  این موضوع را میبه خوبیپولس 
ای که در  ِکه مواظب است نحوه انجام خدمتش هیچگاه باعث لغزش کسی نشود، و شیوه

 .کند نقض نکند اش، پیامی را که به آن موعظه می گیرد و نیز شیوه زندگی ِبیان پیام بکار می
کنیم این است که عیسی در راه ما رنج کشید و  پیامی که ما آن را موعظه می" :گوید پولس می

توانیم با خدا آشتی  ِکنیم که بخاطر قربانی فداکارانه مسیح اکنون می ما به این موعظه می. مرد
ای است  بنابراین شیوه زندگی خود من نیز به گونه .)۲۱ - ۱۱ :۵(نماییم و در صلح بسر بریم 

تا ) ‘بزرگترین رسوالن’برخالف شیوه زندگی آن (رد  مطابقت و همخوانی دابا این پیامکه 
با اینکار  و پذیرند نشوم شنوند و آن را می میِهیچگاه باعث لغزش کسانی که این پیام را 

   .)۳ :۶(" اعتبار نسازم خدمت خود را بی

، "ام خدا هستیمّکنیم که خد بلکه در هر امری خود را ثابت می" :افزاید  می۴آیه پولس در 
   :کند ثابت میبه چه صورت ِدهد که خادم بودن خود را  و در ادامه شرح می

ها، در  ها، در تازیانه در صبر بسیار، در زحمات، در حاجات، در تنگی...
ها، در  ها، در گرسنگی خوابی ها، در بی ها، در محنت ها، در فتنه زندان

ریا،  القدس، در محبت بی  روحطهارت، در معرفت، در حلم، در مهربانی، در
 به ،در کالم حق، در قوت خدا با اسلحه عدالت بر طرف راست و چپ

کنندگان و اینک راستگو  چون گمراه. ت و ذلت و بدنامی و نیکنامیّعز
هستیم؛ چون مجهول و اینک معروف؛ چون در حالت موت و اینک زنده 

ًزون، ولی دائما هستیم؛ چون سیاست کرده شده، اما مقتول نی؛ چون مح
چیز، اما  سازیم؛ چون بی شادمان؛ چون فقیر و اینک بسیاری را دولتمند می

  .)۱۰ - ۴ :۶دوم قرنتیان  (مالک همه چیز

  

به عبارت دیگر، رنجهای . اعتبار نگردد شود خدمت پولس بی اینها همگی باعث می
یسته پیام حیاتی است  شا،او برای مسیحِدائمی ِمردن . بخشد میِپولس به خدمت او اعتبار 

  .ِو منادی آن استاکه 
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   )۱۰ :۱۲ -۲۳ :۱۱(کند که او رسول و فرستاده خداست   رنجهای پولس ثابت می- ۶

 ۱۰ :۱۲ - ۲۳ :۱۱ وم قرنتیاندترین شرح رنجهای پولس بخاطر مسیح را در  مفصل
صالحیت ًدر همین جاست که پولس مستقیما آندسته از ایمانداران قرنتس را که . شاهدیم

  .گیرد برند، به چالش می  میسؤال رسول حقیقی خدا را زیر به عنواناو 

-  پولس پیشتر نشان داده بود که چگونه ضعف خدا در قالب صلیب پسرش عیسی
در واقع مظهر قدرت و  -  شود  رنج و زحمت و جانفشانی نمایان میبه صورتضعفی که  

ح داده بود که رنجهای او با رنجهای پولس سپس توضی. )اول قرنتیان( استاقتدار خدا 
خواهد از آن  ای را که خدا می ، و اینکه دنیا شیوه)۱۱ - ۳ :۱اول قرنتیان ( مسیح مرتبط است

ِدهد رد کرده است و در صلیب تنها خفت و شکست ظاهری  طریق دنیا را با خود مصالحه 

بینند که به  ای خوشبو می یاند صلیب را قربان یافته  در مقابل، کسانی که نجات. بیند را می
پولس شرح داده بود که باید رنج و زحمت ببیند تا از این . )۱۷ - ۱۴ :۲ (شود خدا تقدیم می

، و اینکه رسوالن انجیل باید مطابق انجیل )۱۵ - ۵ :۴( طریق حیات مسیح نمایان شود
یز که ِمسیح برای نجات بشر بر صلیب مرد، و رسوالن مسیح ن. )۱۳ - ۱ :۶ (زندگی کنند

های خدا با  شیوه. اند باید این پیام نجات را به گوش جهانیان برسانند  خود را برداشته صلیب
   . مطابقت داردِپیام او

ند به سخنان معلمینی گوش دهند که پیام و خواست  ایمانداران قرنتس مصرانه میاما
خدام آنان یا آ" :پرسد می ۲۳آیه پولس در . بودهایشان با صلیب مسیح در تعارض  شیوه

به هیچ وجه " بزرگترین رسوالن"گوید که این   به عبارت دیگر، پولس می"مسیح هستند؟
آنان " :گوید  در زبان اصلی یونانی در واقع می۲۳آیه . ِتوانند خادم واقعی مسیح باشند نمی

، )ِهرچند خادم خواندن چنین کسانی ابلهانه است(اند  خادمین خدا هستند؟ اگر آنها خادم
   !"ام من بسیار بیشتر از آنها خادم

ِیادآور اشاره اشعیا به بنده رنجبر یهوه و بندگان و خدمتگزاران " خادم مسیح"عبارت 

تواند خودش را خادم خدا بداند اما ضرورت فداکاری و رنج و  هیچ کس نمی. اوست
  .دکن رنج و زحمت است که خادم خدا را تعریف می. زحمت در راه مسیح را منکر شود

کند او براستی خادم  پردازد که ثابت می  به ذکر مواردی می۳۰ - ۲۳آیات پولس در 
  : خداست

ها  ها بیشتر، در مرگ ها زیادتر، در زندان تر، در تازیانه ها افزون در محنت"... 
سه مرتبه مرا . از یهودیان پنج مرتبه از چهل یک کم تازیانه خوردم. مکرر
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ی شدم؛ شبانه تکش  شکستهباردم؛ سه چوب زدند، یک دفعه سنگسار ش
روزی در دریا بسر بردم؛ در سفرها بارها؛ در خطرهای نهرها؛ در خطرهای 

ها؛ در خطرها در شهر؛  خطرها از قوم خود و در خطرها از امت دزدان؛ در
در خطرها در بیابان؛ در خطرها در دریا؛ در خطرها در میان برادران کذبه؛ در 

ها  ها بارها؛ در گرسنگی و تشنگی، در روزه خوابی محنت و مشقت، در بی
بدون آنچه عالوه بر اینها است، آن باری که هر . بارها؛ در سرما و عریانی

من که ف یکیست ضع. روزه بر من است، یعنی اندیشه برای همه کلیساها
باید  سوزم؟ اگر فخر می خورد که من نمی شوم؟ که لغزش می ضعیف نمی

  ).تأکید از من است (."کنم ف من تعلق دارد، فخر میکرد از آنچه به ضع

  

ِفخر و مباهات اوست، اشاره مایه ای از آنچه   به نمونه۳۳ - ۳۱آیات پولس سپس در 

  : کند می

داند که دروغ  خدا و پدر عیسی مسیح خداوند که تا به ابد متبارک است، می
ی گرفتن من در دمشق، والی حارث پادشاه، شهر دمشقیان را برا. گویم نمی

ای در زنبیلی از باره قلعه پایین کردند و از  و مرا از دریچه. نمود محافظت می
  .های وی رستم دست

  

ِ که به هنگام بررسی کتاب اعمال مالحظه کردیم، پولس بالفاصله پس از همان طور
براین در نتیجه توطئه چیدند تا او را بکشند، و بنا. تجربه توبه مشغول موعظه پیام انجیل شد

این تجربه، پولس . )۲۵ :۹اعمال (ناچار شد از میان شکافی در دیوار شهر از دمشق بگریزد 
   .را متوجه حقیقتی باورنکردنی ساخت که هیچگاه آن را از یاد نبرد

ای که از مسیح دیده   دچار این وسوسه شده بود که بخاطر مکاشفهپولس ممکن است
یل شدنش از جفاکننده به رسول خدا، احساس غرور  و تبد دهنده توبه بود و شهادت تکان
آورد که چگونه اولین   میخاطر بهاما حال به محض چنین احساسی . کند و به خود ببالد

های شب در سبدی  اش برای رساندن پیام انجیل باعث شد او را مخفیانه در نیمه کوشش
ِت خارج کردن زباله به بیرون ن جهًسبدی که احتماال از آ -  گذاشته، از پنجره پایین بفرستند

پولس بدین ترتیب دریافت که رسول خدا باید انتظار چنین . شد  شهر استفاده میاز
  ! چیزهایی را داشته باشد

شما هنگامی که برای بار اول تصمیم گرفتید از مسیح پیروی کنید، چه انتظاراتی در سر 
  داشتید؟ 
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به رؤیاهای " بزرگترین رسوالن"آن . رود  از این هم فراتر می۱ :۱۲فصل پولس در 
خوب، اجازه دهید سکوت " :گوید پولس می. بالند عظیمی که خدا به آنها نشان داده است می

ام برایتان  چهارده ساله خود را بشکنم و رؤیاها و مکاشفات عظیمی را که من از خدا داشته
   ."تعریف کنم

در ادامه چه منتظر بودند ببینند پولس ًاحتماال ایمانداران قرنتس در این لحظه مشتاقانه 
  .ًاین دقیقا همان نوع پیامی بود که آنان مشتاق شنیدنش بودند. نویسد می

 دیدن رؤیایی از آسمان در مورد ۵ - ۲او در آیات . شود اما پولس وارد جزئیات نمی
ًگوید، اما کامال مشخص است که از اینکه باید به چنین چیزی مباهات کند  سخن می

 به صورتکند و  یاد می" شخصی در مسیح "به عنواناو از خودش ). ۱آیه (سار است شرم
کند، تا بر این نکته تأکید ورزد که دیدن   خودش صحبت میدر موردسوم شخص مفرد 

  . چنین رؤیایی به این معنا نیست که او از دیگران برتر است یا مسیحی منحصربفردی است

به همین . )۵آیه (اند به آن فخر کند، ضعف اوست تو تنها چیزی که پولس براحتی می
و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده، سرافرازی ننمایم، " :افزاید  می۷ آیه جهت بالفاصله در

 "زند، مبادا زیاده سرافرازی نمایمخاری در جسم من داده شد، فرشته شیطان، تا مرا لطمه 
   .)۷ :۱۲دوم قرنتیان (

  

  خاری در جسم
ًدقیقا چیست، نظرات و حدس و " خاری در جسم"ورد که منظور پولس از در این م

اکثر مفسران بر این باورند که این خار به معلولیتی فیزیکی . های فراوانی وجود دارد گمان
 در مورداما من معتقدم که این عبارت را باید در پرتو مطالبی که پولس بتازگی . اشاره دارد

در  :گوید، تعبیر کرد  آن سخن میدر موردً مجددا ۱۰آیه تر در آن سخن گفته بود و کمی جلو
   .پرتو فشار و جفا بخاطر مسیح

را که در اینجا بکار رفته " شیطان"ِدان دوران صدر مسیحیت، واژه  کریسوستوم، الهی
کرد و معتقد بود منظور از  تعبیر می" دشمن"ِلی آن در زبان عبری به معنی ِاست در مفهوم ک

ِمسگر، جماعت هیمنیوس و ِاسکندر "رساند،  که به پولس آسیب می" یطانفرشته ش" ِِ

ِفیلتوس، و تمام دشمنان کالم خداست ورزیدند  یعنی تمام کسانی که با پولس ضدیت می -  ِ
کردند، و  اش می افکندند، شکنجه جنگیدند، کسانی که او را به زندان می و علیه او می

آگوستین، تئودور ." دادند ِآنان کار شیطان را انجام میزیرا که . عاقبت سبب مرگ او شدند

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



 ۲۷۳ تعلیم رسوالن

ِاهل موپسوستیا، تئودورت، فوتیوس، تئوفیالکت و دیگر پدران برجسته کلیسای اولیه نیز  ِ ِ
  .چنین دیدگاهی داشتند

از آنجا که هیچ " : این آیات چنین نوشته استدر مورد ١تاسکر. جی. وی. ًاخیرا نیز آر
ِه لذت برخورداری از تجربیات روحانی باعث شادمانی مبشر تواند به انداز چیز نمی ِ

ای که ممکن است در پی چنین  ِمسیحی شود، و از آنجا که برای خنثی کردن غرور روحانی
 موعظه کالم با آن به هنگامتجربیاتی پدید آید هیچ چیز مؤثرتر از مخالفتی که فرد مبشر 

توم در مورد این آیات از تعبیر و تفسیر ِشود نیست، بعید نیست تعبیر کریسوس روبرو می
  ."سایرین به حقیقت نزدیکتر باشد

" فرشته شیطان" این آیه هر چه که باشد، روشن است که این در موردبااینحال تفسیرمان 
باید بخاطر داشت که آزادی عمل شیطان بسیار محدود است، و در . را خدا فرستاده است

هیچ اتفاقی در زندگی . ط را تحت کنترل خود داردنهایت این خداست که اوضاع و شرای
  . ِدهد مگر آنکه نخست از فیلتر دستان خدا عبور کرده باشد فرد ایماندار رخ نمی

. اش نبود ِالبته این بدان معنی نیست که پولس خواهان برداشته شدن این خار از زندگی
   :گوید او می

مرا . تا از من بروددفعه استدعا نمودم  و درباره آن از خداوند سه"
فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل « :گفت

  . ) قسمت اول۹ و ۸ :۱۲" (»گردد می
  

اما استفاده از . دانیم ًاینکه خدا دقیقا به چه صورت چنین چیزی به پولس گفت، نمی
 در ِدهد که نتایج آنچه خدا زمان ماضی نقلی در این خصوص روشنگر است و نشان می

به عبارت دیگر، این گفته خدا که . گذشته به پولس گفت، همچنان در حال حاضر با اوست
فیض او برای پولس کافی است، در زمان نگارش رساله به ایمانداران قرنتس نیز همچنان 

 .جواب خدا به دعای پولس در آن هنگام اینگونه بود و هنوز هم همین است. صحت دارد
ِت که پولس ناچار بوده حال که برای خار جسمش عالجی نیست به ، اینطور نیسعالوه به

داند  ها را همانقدر جواب دعا می بلکه پولس فیض خدا در محنت. فیض خدا قناعت کند
  :گوید او می. که رهایی از خار را

های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت  پس به شادی بسیار از ضعف" 
ها و احتیاجات و  ها و رسوایی ، از ضعفبنابراین. مسیح در من ساکن شود

 
1 R. V. G. Tasker 
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خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم، آنگاه توانا  ها به زحمات و تنگی
   .)۱۰ قسمت دوم و ۹ :۱۲دوم قرنتیان " (هستم

  

ًپولس عمدا به دنبال . است" بخاطر مسیح"روشن است که عبارت کلیدی در اینجا، 
ِسره معطوف آرمان مسیح و گسترش پیام انجیل بود، و فکر و ذهن او یک. سختی و جفا نبود

های خدا در سر راه او قرار  این مشکالت در نتیجه سرسپردگی او به آرمان مسیح و نقشه
بلکه رنج و زحمت و . ًدر رنج دیدن صرفا محض رنج دیدن هیچ ثوابی نیست. گرفت می

 با خدا، انجیل و رسوالن خدا ِجفا نتایج طبیعی منتشر کردن پیام انجیل در دنیایی است که
  .ورزد دشمنی می

کند که ما  دهد که ما در واقع متعلق به که هستیم، و ثابت می جفا و سختی نشان می
  .براستی رسوالن و فرستادگان خدا هستیم

  

ِموسی اکسی
١

  

ده سالگی ردر سن چها.  در ایالت جیانگوی چین بدنیا آمد۱۹۱۸موسی اکسی در سال 
ِمؤسسه بشارتی مسیحی چینی"مدیریت  ۱۹۵۰در دهه او که . مسیح دادقلب خود را به  در " ِ

گانه یعنی  ِشانگهای را بر عهده داشت، از آنجا که حاضر نشد به جنبش میهنی کلیسای سه
 دستگیر و به بیست و سه سال ۱۹۵۶ِکلیسای تحت کنترل کمونیستها بپیوندد، در سال 

 اولیه، به مدت های در جریان بازپرسییری و پس از دستگِموسی اکسی . حبس محکوم شد
بستند که از  میبند را چنان محکم بر مچ دستان او  دست .بند بود  روز همیشه با دست۱۳۳
کشیدند، وحشیانه با  زندانبانان موهای او را می. خورد هایش می گذشته، به استخوان شپوست

آوردند تا ایمان خود را انکار  شار میگرفتند، و مدام به او ف هایشان او را زیر لگد می چکمه
خداوندا، خداوندا، من دارم " :کرد اکسی گاه زیر شکنجه به درگاه خدا چنین دعا می. کند

  " دهی چنین بالیایی به سرم بیاورند؟ چرا اجازه می. کنم  وفادارانه از او تو پیروی می

 اوج نومیدی در ِدرد و شکنجه مداوم چنان شدت یافت که سرانجام یک شب اکسی در
مپ چراغ سلول بند بر دست داشت، ال در حالیکه همچنان دست. صدد خودکشی برآمد

گرفتگی  خود را درآورد و انگشتانش را در جای المپ فرو کرد، به این امید که دچار برق
بند او جریان برق را از خود عبور داد، اما زندانبانان با   دست.اما چنین نشد. شود و بمیرد

  .ن فریادهای اکسی بیدرنگ متوجه شدند چه کرده است و از راه رسیدندشنید
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، پشیمان و ِکه بر تخت چوبین سلولش دراز کشیده بودحالی ِآن شب اکسی در 
گوید که ناگاه صدایی شنید که به زبان چینی  اکسی می. حال زار زار در دعا گریست پریشان

اکسی .  سه بار به وضوح تکرار شداین کلمات." فیض من تو را کافی است" :گفت می
هایش در خوابند و غیرممکن بود که یکی از زندانیان آن کلمات را  سلولی دانست که هم می

اکسی تا به . با صدایی چنان بلند گفته باشد بدون آنکه نگهبانی حرفش را قطع کرده باشد
ادت او چنین شه. ورزد که آن شب خود خدا با او صحبت کرد امروز اصرار می

زدند،  از آن پس هر گاه مرا می. پس از آن واقعه، فیض خدا براستی پرقدرت بود" :دهد می
  ."کردم کوچکترین دردی احساس نمی

ِبسیاری از مسیحیان تحت . ِالبته احساس نکردن درد نشانه کافی بودن فیض خدا نیست

. گردند مل میناپذیر را متح شوند و درد و عذابی وصف جفا توسط دشمنانشان شکنجه می
اند، فیض خدا براستی  دهند که در شرایطی که هیچ چیز نداشته بااینحال آنان نیز شهادت می

اند که فیض خدا تنها چیزی است که بدان  در واقع آنان دریافته. برایشان کافی بوده است
  .نیاز دارند

  

  رومیان

ِسی موشکافانه قرار  به اندازه رومیان مورد بررمقدس کتابًاحتماال هیچ یک از کتب 
ًاین موضوع که پولس دقیقا به چه علت این رساله را نوشت، بویژه در محافل . نگرفته است

روشن است که کلیسای روم کلیسایی است که . انگیز است آکادمیک موضوعی داغ و بحث
 این ً اکثرا بر. نزدیک چنین کند  بود اما امیدوار بود در آیندهپولس هرگز از آن دیدن نکرده

 میالد را ۵۸ تا ۵۷ میالد نوشته شد، و سالهای ۵۸ تا ۵۴باورند که این رساله بین سالهای 
رسد که کلیسای روم در  بعید بنظر می. دانند ترین تاریخ برای نگارش این رساله می محتمل

در واقع بیشتر احتمال دارد که کلیسای این شهر در . آن هنگام براستی تحت جفا بوده باشد
   .ِای تحت محافظت نرو بود الهای اولیه حکومت نرو تا اندازهآن س

تحت نفوذ ًاحتماال این کلیسا . بدرستی معلوم نیست که کلیسای روم چگونه بوجود آمد
  به مسیح ایمان آورده و بهاعمال ِیهودیانی که در پی واقعه پنطیکاست در فصل دوم کتاب

مکان کرده   کسانی که از سایر شهرها به روم نقلگرد یا ِروم بازگشته بودند، بازرگانان دوره
ِتعداد یهودیان ساکن روم تا پیش از آنکه در سال . بودند تأسیس شد ِ میالد به دستور ۴۹ِ
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. شود کلودیوس از روم اخراج شوند، چیزی درحدود چهل تا پنجاه هزار نفر تخمین زده می
   . روم تأثیری شگرف برجای نهادتردید بر ماهیت کلیسای ِاخراج شدن یهودیان از روم بی

ًنخست اینکه تقریبا مطمئنیم کلودیوس به این دلیل دستور اخراج یهودیان را صادر کرد 
 ۴۱کلودیوس از همان سال .  عیسی دچار نزاع و چنددستگی بودنددر موردکه یهودیان 

ِمیالد در پی اخراج کردن یهودیان از روم بود، چون اوال تعداد یهودیان این ً  شهر روز به روز ِ
گرویدند نیز به سرعت افزوده  ًشد و ثانیا بر تعداد رومیانی که به یهودیت می بیشتر می

او تمام " : کارهای کلودیوس چنین نوشته استدر موردِسوتونیوس مورخ رومی . شد می
ِیهودیان را از روم اخراج کرد زیرا که پیوسته به تحریک شخصی بنام کریستوس آشوب و 

همان مسیح " کریستوس"ًعموما بر این باورند که منظور از ." انداختند به راه میجنجال 
است، و شواهد و قرائن نیز حاکی از آن است که کلیسای روم که به احتمال زیاد در آن 

ِهنگام عمدتا از مسیحیان یهودی تبار تشکیل شده بود، از سوی دیگر یهودیان مورد آزار و  ً
 که پولس و اکثر کلیساهایی که او در دوران خدمت خود ورهمان طدرست  -  جفا بود

نژاد کلیسای روم و  ِنزاع و دشمنی بین مسیحیان یهودی. تأسیس کرد تحت جفا و آزار بودند
یکباره از  تمام یهودیان را بهای به دست کلودیوس داد تا  ِدیگر یهودیان ساکن این شهر بهانه

  .ا بر هم زندروم اخراج کند بدون آنکه نظم عمومی ر

 عوض شود و آنچه به کلیِمعیتی کلیسای روم ِاخراج یهودیان از روم باعث شد بافت ج
این . ًتبار بود، حال ترکیبی عمدتا غیریهودی داشته باشد ًزمانی کلیسایی عمدتا یهودی

کردند،  بایست از میان خودشان کسانی را به رهبری کلیسا انتخاب می غیریهودیان مسیحی می
نتیجه، . پرداختند  افراد نیز به نوبه خود در میان همشهریان خود به بشارت پیام انجیل میو این

های یهودی خود را تا اندازه زیادی از دست داده بود، هرچند از  ظهور کلیسایی شد که ریشه
بودند " غیریهودیان خداترس"آنجا که بسیاری از این مسیحیان غیریهودی در اصل جزو 

، با کتب )کردند اما هیچگاه ختنه نشده بودند یانی که مانند یهودیان عبادت مییعنی غیریهود(
بتدریج که کلیسای روم در خالل سالهای بعدی رشد کرد و . مقدسه یهودیان آشنایی داشتند

 میالد رفته رفته به این شهر بازگشتند، بین ۵۴یهودیان نیز پس از مرگ کلودیوس در سال 
نظر و  شان اختالف ِهای متفاوت زندگی و نیایشی ودی بر سر شیوهِمسیحیان یهودی و غیریه

  ).۲۳ -۱۳ :۱۴نگاه کنید به (درگیری و کشمکش پدید آمد 
 پولس در .روشن است که کلیسای روم در بین سطوح باالتر جامعه نیز رخنه کرده بود

، که به )۱۱ :۱۶(برد  ِرساله خود خطاب به این کلیسا، از مردی به اسم نرگسوس نام می
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ِرتبه دوران امپراتوری تیبریوس  ِاحتمال زیاد تیبریوس کلودیوس نرگسوس، از مقامات عالی
َاهل خانه ارستبولس"پولس همچنین به . و کلودیوس بود رساند که نامی متداول  سالم می" َ

   .ِدر خاندان هیرودیس کبیر بود

بنام پامپونیا " شناسزنی سر" میالد، ۵۷نویسد که در سال  ِتاسیتوس مورخ رومی می
ِگراسینا، همسر الوس پلوتیوس فاتح بریتانیا، به اتهام اعتقاد داشتن به  ُ ای اجنبی  خرافه"ِ

، "خرافه"به احتمال زیاد منظور از این . "دستگیر و به دستگاه حقوقی شوهرش سپرده شد
حی بودند و ایمان مسیحی است زیرا خانواده پامپونیا گراسینا در قرن دوم میالد همگی مسی

. اند های مسیحی روم مدفون برخی از اعضای این خانواده در یکی از نخستین دخمه
نویسد که پلوتیوس مطابقت سنت باستان در حضور دیگر اعضای خانواده به  تاسیتوس می

دفاعیات همسرش گوش فراداد، زیرا موضوعی بود که به شخصیت و حقوق قانونی او 
ِپامپونیا در خالل چهل سال بعدی، در توضیح . و را بیگناه یافتشد، و در نهایت ا مربوط می

. کند چنین می" ِدر سوگ دوستی عزیز"گفت که  موقر و پرهیزکارانه خود میِشیوه زندگی 
آنان  :ای نمونه رفتار کلیسای اولیه روم است  بر این باور است که چنین رویه١سوردی

 و در این زمینه بسیار محتاطانه عمل ساختند مسیحی بودن خود را چندان آشکار نمی
  .کردند می

هایی از آیین یهود برای تعداد زیادی از مردم روم  باید توجه داشت که گرچه جنبه
در این رابطه بویژه . جالب بود، یهودیان در جامعه روم با مخالفتهای زیادی نیز روبرو بودند

ه به زعم آنان اعتقاد مردم روم را بیگانه ک" خرافات"با مسیحیت و سایر قشر روشنفکر روم 
 بویژه .ورزیدند ساخت، ضدیت می شان سست می نسبت به ادیان و ارزشهای باستانی

تاخت که هرآنچه را نزد رومیان مقدس است ننگین  تاسیتوس با شدت تمام بر یهودیان می
 ه که در نیمدر این مورد مطمئنیم. شمرند سازند و آنچه را رومیان از آن بیزارند روا می می

فرمان اخراج  :ِاول قرن اول، سه فرمان رسمی جداگانه علیه یهودیان ساکن روم صادر شد
ِ میالد، فرمان منع اجتماع یهودیان در ۱۹یهودیان در دوران حکومت تیبریوس در سال  ِ

 میالد، و سرانجام فرمان کلودیوس مبنی بر اخراج ۴۱ِدوران امپراتوری کلودیوس در سال 
مسیحیان نیز که بخاطر خاستگاه مشترکشان با یهودیت و نیز به .  میالد۴۹ در سال یهودیان

این دلیل که اکثر مسیحیان اولیه از آیین یهود به مسیح ایمان آورده بودند، اغلب به اشتباه 
های رایج علیه یهودیان در جامعه روم،  همان اتهامات و تبعیضشدند و  یهودی تصور می
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هنگامی که پولس این رساله را خطاب به کلیسای روم ، عالوه به. دمتوجه آنان نیز بو
ِخراجگیران دولت روم .  پا بوده غیرمستقیم جنجالی بِ درخصوص مسئله مالیاتنوشت، می

به دالئل دینی برایشان امتیازات مذهبی که برخی اغلب مظنون بودند به اینکه یهودیان بنا به 
یهودیان اجازه داشتند که . رفتند پرداخت مالیات طفره میبود، پیوسته از در نظر گرفته شده 

بجای پرداخت مالیات جهت معابد خدایان روم، تنها مالیاتی را که به مکانهای عبادتی 
 پیروان مذهبی ناشناخته، در این به عنوانو حال مسیحیان . شد بپردازند خودشان مربوط می

ای حفظ معابد خدایان روم مالیات دهند و خواستند بر وضعیت دشوار قرار داشتند که نه می
  . نه جهت کنایس یهودیان

بنابراین روی سخن پولس در این رساله به احتمال زیاد با کلیسایی بود که گرچه 
 میالد هیچ ارتباط خاصی با خود ۵۶تبار در بین خود داشت، الاقل تا سال  مسیحیانی یهودی

 بعد از نگارش این نامه وارد روم شد، هنگامی که پولس چند سال. جامعه یهود نداشت
 .)۲۲ :۲۸اعمال (ِبینیم که بین مسیحیان و یهودیان این شهر درگیری چندانی وجود ندارد  می

با توجه به مطالب رساله فیلیپیان که پولس آن را از روم نوشت، فقدان اختالف و درگیری 
ِد که مسیحیان این شهر از بین یهودیان و مسیحیان روم ممکن است به این خاطر بوده باش

پولس خطاب به  .زدند ِترویج ایمان خود در بین یهودیان یا غیریهودیان سر باز می
ِنویسد که حضورش در روم سبب شده است مسیحیان این  ِایمانداران کلیسای فیلیپی می

 شهر در زمینه شهادت دادن به نام مسیح جرأت و دلیری بیشتری از خود نشان دهند
به اعتقاد من، بعید است که پولس به هنگام نکارش رساله خود به ). ۱۸ - ۱۲ :۱ان فیلیپی(

زیرا او در همان آغاز رساله آشکارا زمینه را . خبر بوده باشد کلیسای روم، از این موضوع بی
زیرا که " :دارد که سازد و مقتدرانه اعالم می برای آنچه در مابقی رساله خواهد گفت آماده می

عار ندارم چونکه قوت خداست، برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود و از انجیل 
ِ پولس از گسترش دادن پیام مسیح کوچکترین عاری ندارد، و ).۱۶ :۱رومیان " (پس یونانی

ِآنان باید در ترویج این پیام . ایمانداران کلیسای روم نیز نباید از این بابت عار داشته باشند
  . بین یهودیان و غیریهودیان، فعالتر عمل کنندآشتی و مصالحه در 

ورزد،  البته طبیعی است که پولس وقتی بر اعالم پیام انجیل در دنیایی متخاصم تأکید می
بویژه آنکه جفا و سختی چیزی بود که کلیسای روم سعی  -  به موضوع جفا نیز اشاره کند

  . داشت از آن طفره رود
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گوید که کسانی   جفایی سخن میدر مورده رومیان  رسال۸ و ۵پولس بویژه در فصلهای 
   .که از انجیل عار ندارند، با آن روبرو خواهند شد

  

شود برای جالل  آورد که باعث می  جفا و سختی خصوصیاتی را در ما بوجود می- ۱
   )۵ - ۳ :۵(آینده آماده باشیم 

 مصیبت دانم که کنم، چونکه می ها هم فخر می و نه این تنها بلکه در مصیبت"
و امید باعث . کند، و صبر امتحان را و امتحان امید را صبر را پیدا می

القدس که به  های ما به روح شود زیرا که محبت خدا در دل شرمساری نمی
  )۵ - ۳ :۵رومیان ." (ما عطا شد ریخته شده است

  

 ایمان واسطه بهصلح میان ما و خدا که  در موردقبل از این آیات، درست پولس 
امید "است صحبت کرده بود، و نیز در این باره که چطور ما مسیحیان در شده پذیر  انامک

گوید که شادی ما تنها به برخورداری از  اما پولس می. )۲آیه (کنیم  شادی می" جالل خدا
هایی که با آن رو برو هستیم نیز  شود، بلکه ما در جفاها و سختی حیات جاودان محدود نمی

دانیم که خدا از طریق این مشکالت خصوصیاتی را در ما بوجود  را میکنیم، زی شادی می
پیشتر دیدیم که چطور در جفاها . برای جالل آینده آماده باشیم شود آورد که باعث می می

دهیم که  کنیم، و نشان می خود را برای میراثی که در انتظار ماست ثابت می" شایستگی"
اما جفا و . خواهد در آینده به ما محول کند برآییم دا میتوانیم از عهده مسئولیتهایی که خ می

سازد، تا  سختی، ما را برای مسئولیتها و امتیازاتی که به ارث خواهیم برد نیز آماده می
   ".سرافکنده و شرمسار نشویم"

  

 -۱۶ :۸(در دنیایی متخاصم است " ِزندگی برحسب روح"ِ جفا و سختی جزءالینفک - ۲
۳۹.(   

   :توان به سه قسمت تقسیم کرد یاین بخش را م

   ۱۷ و ۱۶ :۸) الف

   ۳۰ - ۱۸ :۸ )ب

   ۳۹ -  ۳۱ :۸ )ج
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   ۱۷ و ۱۶ :۸رومیان 

خدا روح خود را به ما داد و گوید که وقتی ما فرزندان خدا شدیم،   می۱۶آیه پولس در 
ث با ار ِدهد که براستی فرزندان خدا هستیم، و نیز وارثان او و هم روح به ما شهادت می این

کند که بسیاری از مسیحیان  ِشرط جالبی اشاره می  به پیش۱۷اما پولس سپس در آیه . مسیح
   :شوند اعتنا از کنار آن رد می  مطالعه این قسمت بیبه هنگام

و هر . فرزندان خدا هستیم دهد که همان روح بر روحهای ما شهادت می"
هم ارث با مسیح، اگر ثه خدا و َرَگاه فرزندانیم، وارثان هم هستیم یعنی و

تأکید از  (."های او هستیم تا در جالل وی نیز شریک باشیم شریک مصیبت
  )من است

   
گوید که میراث ما به این بستگی دارد که حاضر باشیم با  به عبارت دیگر، پولس می

اگر در رنجهای مسیح سهیم نباشیم، در جالل او نیز سهمی نخواهیم . مسیح رنج ببینیم
؛ همچنین نگاه ۲۶ :۲۴لوقا ( تقدیر مسیح این بود که رنج ببیند تا به جالل برسد اگر. داشت

ارث هستند نیز چنین  ، کسانی که با او هم)۱۱ :۱؛ اول پطرس ۱۱ -۶ :۲کنید به فیلیپیان 
ِ در مسیح بودن نه تنها به معنای شراکت در فرزند خدا بودن .سرنوشتی در انتظارشان است

آری، چنین رنج و .  شریک شدن در طردشدگی و مرگ او نیز هستاوست، بلکه به معنای
شناسد، برای کسانی که   خداوند نمیبه عنوانزحمتی در دنیایی که عیسی مسیح را 

  . ناپذیر خواهند وفادارانه از او پیروی کنند امری است اجتناب می

 در راستای ایم ِمعیار واقعی بودن ایمان ما این است که نشان دهیم تا چه حد آماده
های او بر روی این زمین، تا پای جان از او پیروی کنیم و  رسالت خود مبنی بر انجام نقشه

ِشراکت ما با . بدین ترتیب نشان دهیم که برای دریافت میراث آینده خود آمادگی داریم

  . سازد ما را برای شراکت با او در ابدیت واجدشرایط و شایسته می مسیح در این دنیا،

 پاداش با آنچه در مورداند که چنین دیدگاهی   ابراز نگرانی کردهنظران  از صاحببرخی
دهد مغایرت   پاداش تعلیم میدر موردشمردگی محض ایمان و نیز   عادلدر موردپولس 

ًاهمیت جلوه داده شود که عاقبت تقریبا  ًگرایش معموال این است که پاداش آنقدر کم. دارد
  :گوید تون در توضیح این موضوع چنین میاما جوزف . معنا باشد بی

ِدانان پروتستان به این دلیل به یکسان نبودن تعالیم پولس  الهی ِ  در موردِ
وقتی . اند اند که ماهیت پاداش آسمان را بدرستی درک نکرده پاداش مظنون

ِبه ماهیت واقعی پاداش آسمان پی برده شود، یعنی وقتی بفهمیم که پاداش 
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آنچه  بر  و عبارت است از حکمرانیِاثی که از آن ماستیعنی دریافت میر
ِست و دریافت مدارج باال یا پایین خدامتعلق به ِتر اقتدار در پادشاهی  ِ ِ

آسمان، آنوقت روشن خواهد بود که خدا انتظار ندارد فرزندانش چنین 
  !پاداشی را با تالش و کوشش خودشان تحصیل کنند

 فیض او برای آنان واسطه بها کرده است، پاداشی که خدا برای فرزندانش مهی
ای   اینطور نیست که کار نیک کنیم و افراد شایسته.در نظر گرفته شده است

بلکه خدا از پیش از . ِباشیم تا خدا را واداریم در ازای آن چیزی به ما بدهد
او حتی . َبنیاد عالم تصمیم گرفته بود که چنین میراثی را به فرزندانش بدهد

آنکه انسان را بیافریند، چنین مقدر داشت که انسان بر جهان خلقت پیش از 
موضوع اینجاست که خدا تصمیم گرفت شخصیتی مثل . حکمرانی کند

ِ او را به صورت خودش د وَشخصیت خودش را در انسان بوجود آور

ِ، خدا تصمیم گرفت که چنین شخصیتی را در کوره داغ عالوه به. بیافریند
ِدر پایان این روند . ی این دنیا در ما شکل دهدها مشکالت و سختی

عیب،  خواهد در هر یک از فرزندانش شخصیتی بی گیری، خدا می شکل
چنین شخصیتی است که باعث . فداکار، بردبار، امین، وفادار و مطیع ببیند

داند که مسئولیت  ِشود، و او چنین افرادی را الیق آن می خشنودی خدا می
  .نت در پادشاهی ابدی خود را به آنان بسپردِخطیر و پرجالل سلط

  

مان را با اهداف او، و  دعوت داریم که اهداف. با مسیح زحمت ببینیمما دعوت داریم که 
رسالت ما این است که . مان را با شیوه او که شیوه صلیب است، منطبق سازیمِ  خدمتی شیوه

ِمسیح و حیات او را در وجود خود نمایان سازیم، و پیام ِ  فیض نجات او را به بهای راحتی ِ
  .ِو آسایش خود، و حتی به قیمت جان خود، گسترش دهیم

  

  ۳۰ -۱۸ :۸ رومیان

شویم، هر قدر هم  گوید که رنجهایی که در این دنیا بخاطر مسیح متحمل می پولس می
ِ خود جهان ).۱۸آیه (ر ما آشکار خواهد شد هیچ است بشدید، در قیاس با جاللی که 

 به عنوانروزی که در آن ما  -  کشد اه با ما مشتاقانه برای این روز انتظار میخلقت همر
جهان خلقت هنگامی که ما بخاطر نام . فرزندان خدا میراث خود را دریافت خواهیم کرد
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ما مشتاقانه در انتظار چیزی . کشد شویم، همراه با ما آه می مسیح متحمل جفا و سختی می
  .هستیم که پیشاروی ماست

، زمان ناله و آه "حال"زمان . جفا یعنی رنج و زحمت. کشیم ًا فعال همچنان آه میام
، مسیحیان برای )۲۲آیه (تمام خلقت با هم در حال آه کشیدن است  .کشیدن است

شود بیان کرد برای ما  هایی که نمی القدس به ناله ، و روح)۲۳آیه  (کشند پسرخواندگی آه می
  .های خود تنها نیستیم براین ما در آه و نالهبنا. )۲۶آیه  (کند شفاعت می

دانیم چگونه  گاهی اوقات نمی). ۲۶آیه (آید  مان می ِالقدس در ضعف ما به یاری روح
 که عیسی مسیح وعده داد که روح او کلماتی را که باید در همان طوراما درست . دعا کنیم

، خود )۱۹ :۱۰متی ( برابر پادشاهان و رؤسای این جهان بگوییم به ما خواهد داد
 بر ما غالب آمده است که چناناحساسات ها  القدس نیز هنگامی که در اوج سختی روح

 به نیابت از ما دعا مان بر زبان آوریم، توانیم در حضور پدر آسمانی حتی یک کلمه هم نمی
   ).۲۷آیه (کند  او از طرف ما و مطابق اراده خدا شفاعت می. کند می

 همه چیزها را با هم برای خیریت دانیم که خدا قادر است ستیم و مین هئًما کامال مطم
 به عنوان، جفا و رنج و زحمتی که "همه چیزها"به اعتقاد من، منظور پولس از . َما بکار ببرد

   .)۱۷آیه ( ِارثان با مسیح متحمل خواهیم شد نیز هست هم

او  "واسطه بهاست و  ۲۶ یهدر آ" دانیم نمی"ِنقطه مقابل  ۲۸در آیه " دانیم می"عبارت 
هنگام جفا ممکن است ندانیم چگونه باید دعا  به. گردد پذیر می  امکان۲۷ آیهدر " داند می

دانیم که جفا و سختی هیچگاه قادر نیست  داند، و ما نیز می کنیم، اما روح این را می
   .ای را که خدا برای ما دارد عقیم سازد های عالی نقشه

خیر، اما خدا " :پاسخ خواهیم داد" آیا جفا چیز خوبی است؟"ا بپرسند بنابراین اگر از م
از طریق همین جفا و . ِقادر است آن را به جهت خیریت ما و برای جالل خودش بکار ببرد

  ."شویم مان مهیا شده است، آماده می سختی است که ما برای دریافت میراثی که برای

خدا را بگیرد و در آینده نیز هیچگاه مانع از جفا و سختی هیچگاه نتوانسته جلوی نقشه 
اراده خدا این است که از طریق جفاها، ما را کمک کند تا به . تحقق نقشه خدا نخواهد شد

ِقومی که شخصیتی شبیه پسرش  :ِصورت قومی که از پیش برای ما در نظر داشت درآییم

ه نزد خود خواند، عادل گرداند، روند را هنگامی آغاز کرد که ما را ب او این. )۲۹آیه (دارند 
در اگرچه . توجه است  قابل۳۰ و ۲۹آیات استفاده از زمان گذشته در . و به جالل رساند

ایم، این واقعیت برای پولس چنان حتمی و  حال حاضر هنوز بطور کامل به جالل نرسیده
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زیرا خدا . کند ای که پیشاپیش اتفاق افتاده است یاد می  واقعهبه عنوانقطعی است که از آن 
ِچنین مقدر داشت که ما از طریق جفاها به شباهت پسرش عیسی ِ پیشدانی خود، واسطه به ّ

 .ِو صورت عیسی مسیح هنگامی در ما کامل خواهد شد که روزی به جالل برسیم - درآییم
ًاین جالل، واقعیتی بدیهی است و حتما اتفاق خواهد افتاد، زیرا خدا بر همه چیز مسلط 

  .است

ِاما این واقعیت را که خدا قادر است همه چیزها را با هم برای خیریت کسانی که او را 

این وعده را باید در . ، ممکن است در این دنیا تجربه نکنیم)۲۸ :۸(دوست دارند بکار ببرد 
در . ِجالل خدا در آخر زمان و نیز در چارچوب امید مسیحی تعبیر کردِچارچوب 

ِچارچوب نظام کلی تا ِ تواند به عقب نگریسته، با اطمینان  ریخ است که فرد مسیحی میِ
بگوید که خدا براستی قادر بوده حتی از جفاها استفاده کند تا اراده خود را در زندگی 

ِبه گفته بکر. فرزندانش تحقق بخشد ِ، امیدی که فرد ایماندار امروز برغم زحماتی که ١ِ
ِالوقوع خدا  ِریشه در پیروزی قریب"است، ممکن است بیهوده جلو کند از آن برخوردار 

  ".شود دارد و از آن تغذیه می

اگر . برند العاده باعث تشویق و دلگرمی کسانی باشد که در جفا بسر می این امر باید فوق
در زحمات مسیح شریک شویم، این اطمینان برای ما هست که در جالل او نیز شریک 

ها هر قدر هم که شدید و  زمایشات و سختیبه همین جهت، آ. )۱۷آیه (خواهیم بود 
َابر فاتحین"ِ اویی که ما را محبت نمود جزو واسطه بهفرسا باشند، ما  طاقت ؛ ۳۷آیه (هستیم " َ

   ).۱۰ - ۵ :۵همچنین نگاه کنید به 

بیایید تا به ابد با "سرود اول، . این حقایق به زیبایی در دو سرود روحانی بیان شده است
 نوشته شده و ۱۶۵۳مربوط به دوران نهضت اصالحات است که در سال " عیسی راه رویم

ِنهد که ما مسیحیان هم در زحمات و هم در جالل مسیح با او سهیم  بر این واقعیت تأکید می

  :هستیم

  بیایید با عیسی زحمت بینیم،

  .تا به ابد به شباهتش درآییم

  بزودی از جالل آسمان شادمان خواهیم شد،

  .ها نمایان خواهد شد وفانِآفتاب از پس ت

  ایم، ِاگرچه به اشک غم کاشته

 
1 Beker 
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  شادی آسمان را خواهیم دروید،

ِو ترسها که اکنون سبب آزار ماست، ِ
  

  .فردا به خنده مبدل خواهد شد

  بینم، مسیحا، در این دنیا با تو رنج می

  !پس در آن دنیا مرا در شادی خود سهیم فرما

  

  بیایید با عیسی بمیریم،

  گ او ما رازیرا که مر

  رهاند، ِاز موت ثانی و از تباهی روح می

  .َدمد ِو شادی حیات را در ما می

  بیایید در این زندگی

  بر گناه بمیریم، جسم و خون را زبون سازیم و

  بلعد، و آنگاه گور که ما را در کام می

  .مان جز دروازه آسمان نخواهد بود از برای

  عیسی من در اینجا با تو خواهم مرد،

  .در آنجا تا به ابد زیست کنمتا 

  

  بیایید با شادی با عیسی زیست کنیم،

  زیرا که از مرگ برخاسته است،

  .مان خواهند کرد مرگ و گور بزودی رهای

ِعیسی، تو اکنون سر مایی،
  

ِواقع اعضای بدن تو و ما به ِ.  

  .کنی، ما نیز خواهیم زیست آنجا که تو زیست می

ِوسته از آن خود ساز،ای دوست عزیز، ما را برگیر و پی
  

  .ِزیرا که برادران توییم

  کنم، من در اینجا با تو زیست میعیسی، 

  .و هم در آنجا تا به ابد
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نوشته هنری فرانسیس لیت " ام ِعیسی، صلیب خود برداشته"ِسرود دوم، سرود کلیسایی 
جالل در وعده  :گوید  میرومیان ۸ِ بیانگر مطالبی است که پولس در فصل به خوبی که است

ِپی رنج و زحمت، و اهمیت توکل بر خدا ِ:  

ات روان  ام؛ همه چیز رها کرده و از پی ِعیسی، من صلیب خود برداشته
  .ام گشته

  .ام؛ از این پس همه چیز من تو خواهی بود خوار و مفلوک و مطرود گشته

  .نهم ام، پا می ُبر تمام آرزوهایم، بر هرآنچه خواسته، جسته یا دانسته

  !اند ِخدا و آسمان همچنان از آن من! اینحال بنگر که چه دولتمندمو با 

  

دهنده من نیز  بگذار دنیا مرا خوار شمرده، از من رویگردان شود؛ از نجات
  .رویگردان شد

  .فریبد؛ اما تو مانند آنان فریبنده نیستی هایشان مرا می دلهای آدمیان و نگاه

  ،زنی بر من تبسم می -  قدرتخدای حکمت، محبت و  -  که تودر همان حال 

  اند، دشمنان از من بیزارند و دوستان از من روی گردانده

  .ّاما روی خود را بر من بنما تا همه چیز منور شود

  

ای بال و تمسخر و درد، به ! پس ای شهرت و ثروت دنیا، از من دور شوید
  !نزدم آیید

ْدر سایه لطف تو، ضرر منفع ْدر خدمت تو، درد لذت است؛   !ت استِ

  :ام ام؛ دل بر تو بسته خوانده" ّابا، پدر"تو را 

ِبگذار توفانها زوزه کشند و ابرها گرد آیند؛ همه چیز به خیریت من خواهد 

  .بود

  

 در آغوش تو پناه ، اماحالم سازد انسان ممکن است مرا بیازارد و پریشان
  .خواهم جست

َآزمایشات زندگی ممکن است مرا به تنگ آرد، اما آسم ان مرا راحتی خواهد ِ
  .بخشید

  .آه، مادام که محبتت بر من است، غم و اندوه بر من آسیبی نتواند رساند

  .ات در من است، مرا از درد پروایی نخواهد بود مادام که شادی
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  ! غالب آیتشویشبر گناه و ترس و ! ِای جان من، نجات خود برگیر

  : بنگردر هر شرایط، در هر چه کنی یا که گویی، شادی را

  !تبسم پدر بر توست! بنگر که چه روحی در تو ساکن است

ای از برایت جان  دهنده ها بنگر که چه نجات ای فرزند آسمان، در سختی
  !داد

  

ِ ایمان، با بال دعاِاز این رو مجهز به سالح
  

  !شتابان از فیض به جالل تعجیل کن

ِروز جاودان آسمان در برابرت، دست خود خدا رهبرت ِ ِ!  

ات بر زمین بزودی پایان خواهد یافت؛ ایام این سفر به سرعت به  وریتمأم
  .سر خواهد آمد

  !قریب به شادی بدل خواهد شد، ایمان به دیدار، و دعا به تسبیح امید عن

  

   ۳۹ -۳۱ :۸رومیان 

 ۳۹ -۳۱ :۸، پولس در رومیان )۳۰ -۱۸ِمطالب آیات (با توجه به تمام این چیزها 
  :گوید زده می شگفت

پس به این چیزها چه گوییم؟ هر گاه خدا با ما است کیست به ضد ما؟ او "
که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه 
با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا 

دهد؟ آیا کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا  مدعی شود؟ آیا خدا که عادل
مسیح که مرد بلکه نیز برخاست، آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را 

کند؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت  نیز شفاعت می
یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنانکه مکتوب است 

» .شویم شمرده می تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی خاطر به«که 
بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم، بوسیله او که ما را محبت 

سا و نه ؤدانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه ر زیرا یقین می. نمود
ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه  قدرت

 که ما را از محبت خدا که در هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت
  ."خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد
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با توجه به . کنند نیست ِاین آیات، وعده امنیت ابدی برای کسانی که در گناه زندگی می
بینند  ًمتن، کامال روشن است که وعده در اینجا خطاب به کسانی است که با مسیح رنج می

برای چنین کسانی وعده این است که هیچ . اند یدهو بخاطر او از همه چیز خود دست کش
هر چه جفاکنندگان ما بگذار . تواند ایمان آنان را از بین ببرد ِخطر و تهدید خارجی نمی

بگذار ما را بکشند، .  و ما را به هر جنایتی که دلشان خواست متهم کنندگویندخواهند ب می
 خودمان را به ان بکشند،م ر چشمانمان را در براب  شکنجه کنند، عزیزان،گرسنگی دهند

هیچ . مان کنند چال بیندازند تا در غل و زنجیر بپوسیم، یا در مالء عام خوار و رسوای سیاه
کند،  آنچه دنیا از آن برای ضدیت با ما استفاده می. تواند ما را از خدا جدا سازد چیز نمی

   ! سازد برد تا ما را برای جالل آماده خدا آن را به کار می

  

  غالطیان

چنین پیداست که در کلیسای غالطیه نیز مانند کلیسای قرنتس کسانی ۱۲ :۶غالطیان از 
خواستند پیام انجیل را مخدوش سازند تا از سوی یهودیان مورد ایذاء و آزار  بودند که می

   :قرار نگیرند

خواهند صورتی نیکو در جسم نمایان سازند، ایشان شما را  آنانی که می
سازند که مختون شوید، محض اینکه برای صلیب مسیح جفا  میمجبور 

  .نبینند

  

اش خطاب به مسیحیان قرنتس گفته بود، در اینجا  اما پولس درست مانند آنچه در رساله
لیکن حاشا از من که فخر کنم جز از صلیب " :کند نیز جز به صلیب به چیزی فخر نمی

غالطیان " (ی من مصلوب شد و من برای دنیاخداوند ما عیسی مسیح که بوسیله او دنیا برا
۶: ۱۴.(   

َبرد ِترین عبارات این رساله به پایان می پولس رساله خود را با یکی از جالب او در . َ
بعد از این هیچ کس مرا زحمت نرساند زیرا که من در بدن خود " :گوید  می۱۷ :۶غالطیان 

راحات ناشی از شکنجه و جفاهایی زخمها و جاز  پولس ."های خداوند عیسی را دارم داغ
دهد او  کند که نشان می ِ عالمت مسیح بر بدن خود یاد میبه عنوان که متحمل شده است

گوید نشانه تعلق داشتن او به مسیح نه ختنه، بلکه جراحات و  پولس می. برده مسیح است
  .ِزخمهای ناشی از جفاهایی است که در راه انجیل عیسی متحمل شده است
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سعی نکنید این انجیل را " :گوید در واقع مصرانه به ایمانداران کلیسای غالطیه میپولس 
خواهند از جفا و سختی شانه خالی کنند، صلیب را حذف  کسانی که می. تغییر دهید

ِاما صلیب مسیح رکن اصلی انجیل است، و برای رساندن پیام انجیل به خود شما . کنند می ِ
محور، همیشه به  ِرای در میان گذاشتن پیام انجیلی صلیبب." نیز حمل صلیب ضروری بود

  .بردوش نیاز است رسوالنی صلیب

 

 افسسیان

 مبحث جفا در موردً ظاهرا تعلیم چندان مشهودی رساله افسسیان نیز مانند غالطیاندر 
بااینحال جفا و سختی در این رساله نیز واقعیتی است بدیهی فرض شده، و . وجود ندارد

 اسیر یا به عنواناید باعث تعجب باشد زیرا نباید از یاد برد که پولس این رساله را این امر نب
ِبااینحال پولس خود را نه قربانی یهودیان ). ۱ :۴؛ ۱ :۳افسسیان (نویسد  می" زندانی مسیح"

او . او از آن سبب زندانی است که تصمیم گرفته پیرو مسیح باشد. ها ِداند و نه اسیر رومی می
 پیرو مسیح به عنوانِزندانی بودن پولس، بخشی از هویت او .  مسیح است، نه رومِزندانی

  . است

  

   ۱ :۳افسسیان 

یر مسیح عیسی از این سبب من که پولس هستم و اس" :گوید  می۱ :۳پولس در افسسیان  
لهذا استدعا دارم که از زحمات من " :افزاید می ۱۳ :۳ ، و در افسسیان"ها برای شما ای امت

،  پولس در هر دوی این آیات."که آنها فخر شما است ،خاطر مشوید به جهت شما خسته
  .است" به نیابت از شما" که در زبان اصلی یونانی به معنی برد بکار میرا  عبارتی

در اورشلیم پولس ِدستگیری نخست آنکه  :نکته توجه داشتدو در این خصوص باید به 
ُهل افسس بنام تروفیمس که به مسیح ایمان آورده بود و به خاطر فردی بود ا ،۲۱ اعمالدر 

اعمال (ًاحتماال پیش از آنکه پولس از افسس راهی اورشلیم شود، به او ملحق شده بود 
ِپولس هنگامی دستگیر شد که یهودیان پنداشتند او تروفیمس افسسی را با خود به . )۲۰ ُ

تردید از دلیل  ایمانداران افسس بی. هیکل برده و با اینکار، هیکل را ناپاک ساخته است
  . آگاه بودندبه خوبیِدستگیر شدن پولس در اورشلیم 

ًنکته دوم اینکه پولس منحصرا به خاطر رساندن پیام انجیل به گوش غیریهودیان 
 رساندن پیام انجیل به آنها و ه خاطردانستند که پولس ب ایمانداران افسس می. دستگیر شد

 جان استد و حتی ممکن َرَب  اکنون در زندان بسر می است کهنشست و برخاست با آنان
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است، و همین  بهای خدمت کردن به مسیح ست کهدان پولس نیز می. خود را از دست بدهد
   : خطاب به ایمانداران افسس گفته بود۲۴ :۲۰ اعمال به همین جهت در

رم تا دا شمارم، بلکه جان خود را عزیز نمی لیکن این چیزها را به هیچ می
دور خود را به خوشی به انجام رسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی 

  .ام که به بشارت فیض خدا شهادت دهم یافته

  

 رابطه .غیریهود، اعم از یهود و  اتحاد کلیساستاصلی رساله افسسیانیکی از مضمامین 
ای ذهنی پولس ه بین یهودیان و غیریهودیان در پادشاهی خدا، یکی از مهمترین مشغولیت

دهد که چطور نقشه خدا از آغاز این  اش به افسسیان به دقت شرح می پولس در رساله. بود
 خدا از پیش ).۶ :۳؛ ۱۸ -۱۱ :۲( َبوده که تمام کسانی را که به او توکل دارند کنار هم بیاورد

د بنا هستن" شبیه مسیح"از بنیاد عالم چنین معین فرمود که کلیسایی متشکل از کسانی که 
ّنهد، و این نقشه که زمانی مخفی بود، اکنون دیگر سری مخفی نیست بلکه در انجیل مسیح 

 خوش است، و ی این خبر).۱۲ - ۷ :۳؛ ۹ :۱افسسیان  (بطور کامل آشکار شده است
جزو ) اعم از یهود و غیریهود(ها  خواهد تمامی امت ّآشکارکننده این سر است که خدا می

ّاین سر حتی بر ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی نیز مکشوف . قوم برگزیده او باشند
انگیز را به گوش  ِبرگزیدگان مأموریت دارند که این پیام شگفت. )۱۰ :۳ (گردیده است

ّپولس نیز بخاطر ایمان داشتن و اعالم نمودن همین سر . تمامی مردم در همه جا برسانند ِ

   .َبرد کنون در زندان بسر میشده در قول، فکر و عمل است که ا مکشوف

ست "فخر آنها"ِشود که زندانی بودن او مایه  پولس به مسیحیان افسس یادآور می
بینیم که پولس رنج و زحمت و جالل را کنار هم قرار  در اینجا نیز بار دیگر می. )۱۳ :۳(

به . ِشود که ایمانداران غیریهودی، جالل را تجربه کنند زحمات پولس باعث می. دهد می
از . کنند عبارت دیگر، آنان به سبب زندانی بودن پولس است که اکنون آزادی را تجربه می

ِگوید که زحمت دیدن او به جهت آنان است این رو پولس می ِ) ۳: ۱۳( .  

گریسته بودند و اندوهگین شده بودند  ،شان با پولس دیداردر آخرین ایمانداران افسس 
 پولس .)۳۸ :۲۰اعمال (ه دیگر هیچگاه او را نخواهند دید زیرا پولس به آنان گفته بود ک

ِ اعالم پیام همگانی نجات متحملزحماتی را که بخاطر   شده بود به آنان یادآور شده بودِ
 شد هایی که بزودی هم خود او با آنها روبرو می  مشکالت و سختیدر مورد، )۲۱ - ۱۷ :۲۰(
ان هشدار داده بود، و پیش از ترک افسس به  به ایش)۳۱ -۲۸ :۲۰( و هم آنها )۲۷ - ۲۲ :۲۰(

 و حال .)۳۷ -۳۲ :۲۰ ( را به خدا سپرده و برایشان دعا کرده بودشان همگیِقصد اورشلیم 
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خاطر  ِخواهد که بخاطر زندانی بودن او دلسرد و خسته  مصرانه از آنها می۱۳ :۳در افسسیان 
 که پیشتر به هنگام ترک آنها  طورهمان، درست )۱۹ - ۱۳ :۳ (کند او برایشان دعا می. نشوند

دعای پولس این است که آنها در ایمان . ِاز اسارت برایشان دعا کرده بودوو رفتن به پیش
دعای او این است که هیچ چیز . مستحکم باشند و محبت مسیح را بطور کامل درک نمایند

   ).۲۹ و ۲۸ :۸نگاه کنید به رومیان  (نتواند آنان را از محبت مسیح جدا سازد

  

  ۱ :۴افسسیان 

، از روی تجربه و با اقتداری که )۱ :۴( زندانی خداوند به عنوانپولس در این آیه 
داند که افراد ممکن  پولس می. گوید ایمانداران افسس موظف به توجه به آنند سخن می

رویارویی با زحمات بخواهند از ایمان یا از مشارکت با سایر ایمانداران  است به هنگام
خواهد که  به همین جهت، از اعضای کلیسا می. صله بگیرند تا در جفا و زحمت نیفتندفا
  ).۱ :۴(اند زندگی کنند  دعوتی که به آن خوانده شده" شایسته"

اید، رفتار  به شایستگی دعوتی که به آن خوانده شده"اما ببینیم منظور از این جمله که 
  چیست؟ " کنید

 از پیش از بنیاد عالم، کلیسای خود را که متشکل از  که پیشتر دیدیم، خداهمان طور
- اعم از یهود و غیریهود، برده و آزاد، زن و مرد -  تمام کسانی است که به مسیح ایمان دارند

 رایدعوتی که باست آن این . های او را در این جهان به انجام برساند انتخاب کرد تا نقشه 
 است بدین معناست که  دعوتاینشایسته ای که  زندگی کردن به گونه .ایم آن خوانده شده

این امر از نظر پولس مستلزم زیستن در اتحاد است .  زندگی کنیمیین دعوتمطابق چن
ما همگی اعضای یک کلیسا هستیم که یهودی و غیریهودی را به یکسان شامل . )۱۶ -۲ :۴(

ِاین حقیقت الهیاتی باید در زندگی عملی ما دیده شود. شود می ِ ِ.  

اند تا اعضای یک   شده تفرقه و چنددستگی در بین کسانی که خواندهگوید  پولس می
ًبدن باشند، با بشارت انجیلی که مسیح بخاطر آن مرد کامال در تضاد است ای  چنین تفرقه. ِ

ًدقیقا پایمال کننده همان چیزی است که مسیح بخاطرش مرد و پولس بخاطر آن در زندان 
  .است

پولس بخاطر . افتاد داد، هیچگاه به زندان نمی د کلیسا اهمیت نمیاگر پولس به اتحا
تأکیدش بر این واقعیت که تنها یک قوم خدا وجود دارد و این قوم هم یهودیان را شامل 

 .شود و هم غیریهودیان را، بارها مورد جفا واقع شد و عاقبت در اورشلیم به زندان افتاد می
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ِخواهد که با مجال دادن به روح جدایی و  و حال مصرانه از مسیحیان افسس می
  .چنددستگی در بین خود، این حقیقت را انکار نکنند

  

  ۲۰ - ۱۰ :۶افسسیان 

 پولس در ."خالصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید"
عث باآمیز که   سخنانی تشویقرساله خود خطاب به ایمانداران افسس را با۱۰ :۶افسسیان 

 او .َآورد به پایان می شود بتوانند در دنیایی متخاصم محکم و استوار بایستند، بتدریج می
 مطرح کرده بود، دوباره پی ۲۱ -۱۹ :۱همان مضمون قدرت الهی را که پیشتر در افسسیان 

ِ، و رسیدن او )۱۰ :۳؛ ۲ :۲؛ ۲۱ :۱ (مسیح بر قدرتهای این روزگار پیروز شده است. گیرد می

ِکند و در خدمت رسول زندانی کننده نیرویی است که در ایمانداران عمل می الل فراهمبه ج ِ ِ 
  .)۷ :۳(شود  او نیز دیده می

کند تا واکنشی   خالصه می۲۰ - ۱۰ :۶ فسسیاندر امضامین عمده رساله را پولس 
اگر آنچه او در فصلهای قبل گفته است صحت . احساسی را در مخاطبین خود برانگیزد

. ینگونه رفتار کننداها  ختی مواجه با مشکالت و سبه هنگام ایمانداران افسس باید دارد،
ای را که ایمانداران افسس برعهده دارند با استفاده از تصویر نبرد برایشان   وظیفهپولس

 به خوبی موضوع داشته باشند و بتوانند در مورددهد تا خوانندگانش دید درستی  شرح می
توان به  این آیات را می. اند بایستند آرایی کرده شان صف ریری که مقابلدر برابر قدرتهای ش

  :سه قسمت تقسیم کرد

  

خواهد دل قوی دارند،   مصرانه از خوانندگان خود می۱۳ - ۱۰ :۶ پولس در افسسیان - ۱
قدرت ایستادگی در برابر . شود که قدرت آنها از جانب خداوند است و به آنان یادآور می

این نبرد در . یست که خود انسان با سعی و تالش خود از آن برخوردار شودجفاها چیزی ن
نبردی که در آن ایمانداران در طرف خدا قرار دارند و شیطان  -  نهایت نبردی است روحانی

این نبرد از دیدگاه خدا بر ضد دشمنانی انسانی نیست، بلکه با قدرتهایی . در طرف مقابل
پولس پیشتر در سایر . کننده برادران برعهده دارد این متهمشان را شیطان،  است که رهبری

حال عناوین و اصطالحات . اشاره کرده بود" قدرتها"و " ریاستها"به ) ۱۰ :۳؛ ۲۱ :۱(قسمتها 
دهد که دنیا پر است از نیروهای  افزاید و بدین ترتیب نشان می جدید دیگری نیز بر آنها می

  .نیروهایی برتر استاما قدرت خدا از تمامی چنین . شریر
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 به  ۲۶ :۴۰ای باشد به اشعیا   ممکن است اشاره)۱۰ :۶" (توانایی قوت او"ِاصطالح 
ِکه در آن اشعیا از قدرت خالقه خدا در پیدایش عالم هستی و ِروایت ترجمه هفتادتنان  َ ِ

از  در واقع "روز شریر"ها در  ایمانداران در مواجه با دشمنی. گوید اجرام آسمانی سخن می
شود که از تمام منابعی   بنابراین از فرد ایماندار دعوت می.)۱۳آیه (همین قدرت بهره دارند 

فرد ایماندار براحتی . که خدا برایش فراهم کرده است استفاده کند و آنها را برخود بگیرد
تواند در برابر دشمن ایستادگی کند، زیرا خدا هرآنچه را که وی بدین منظور بدان نیاز  می

    ).۳ :۱نگاه کنید به دوم پطرس (ارد برایش فراهم کرده است د

  

ِ را با فعل امری ۱۷ - ۱۴ :۶پولس قسمت بعدی، یعنی  - ۲  این .کند آغاز می" بایستید"ِ
خواهد ایمانداران افسس به هنگام رویارویی با جفا و   آنچه را که پولس میبه خوبیلغت 

، فرد ایماندارا را )کمربند(انسجام اخالقی صداقت و . کند دشمنی انجام دهند، خالصه می
عدالت و پارسامنشی . کند دارد و او را برای رویارویی با دشمن آماده می قدم نگه می ثابت

ِآماده بودن برای اعالم انجیل صلح . ِمحافظ اصلی فرد ایماندار است) جوشن یا زره(
اند بذر تفرقه و نفاق   مصممِ، بهترین راه آمادگی است جهت نبرد با قدرتهایی که)نعلین(

ای که  فرد ایماندار را در برابر هر نوع حمله) سپر(ایمان و توکل بر خدا و منابع او . بپاشند
  . کند دشمن ممکن است علیه او براه بیندازد، حفظ می

های رزمی از آنچه فرد ایماندار باید در بر کند به آنچه که به او   ماهیت سالح،۱۷آیه در 
نجات و کالم خدا هر دو چیزهایی . یابد شود و باید آنها را دریافت کند، تغییر می داده می

کنیم، و نه خصوصیاتی که فرد ایماندار بتواند خودش آنها را  هستند که ما آنها را دریافت می
) ِخود نجات کاله(فرد ایماندار از قلمرو تاریکی رهایی یافته است . َدر درون خود بپروراند

ِ، با موعظه پیام انجیل به قدرت )شمشیر(تواند موضعی تهاجمی در پیش گرفته  و حال می

   .القدس، دیگران را نیز از اسارت شیطان برهاند روح

  

 الهی  فرد ایماندار برای آنکه بتواند زرهسازد که  روشن می ۲۰ - ۱۸در آیات  پولس - ۳
، الزم است که پیوسته در دعا  نمایداستقامت و پایداریدر نبرد روحانی  و نددر بر کخدا را 

شود که با دعاهایی که  در این قسمت از فرد ایماندار دعوت می. باشد و بر خدا توکل بندد
، پیوسته بیدار و هوشیار باشد و و نه تنها برای ")در روح("القدس است  تحت هدایت روح

ان افسس باید برای بویژه ایماندار. ِتقویت خود دعا کند، بلکه برای دیگران نیز دعا نماید
   ).۱۹آیه  (پولس دعا کنند، زیرا او بخاطر انجیل در زندان است
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کند، زیرا تأکید   را تعدیل می۱۸ - ۱۳آیات ِلحن پیروزمندانه ای   تا اندازه۲۰ و ۱۹آیات 
ای نزدیک  پولس انتظار ندارد که در آینده. ِدر این دو آیه متوجه رسول زندانی مسیح است

ِنحال او زندانی بودن خود را مایه شکست یا ناقض لحن پیروزمندانه آیات باای. آزاد شود ِ ِ

  ).۲۰آیه  (ِزندانی بودن او باعث شده که او ایلچیگر یا سفیری باشد در زنجیر. داند قبلی نمی

آمیز  ًظاهرا حالتی کنایهاین اظهار پولس با توجه به شرایط هولناک زندانهای آن روزگار، 
ًال از مصونیت سیاسی برخوردار بودند و کسانی که سفیر نزد آنها سفیران معمو. دارد

ِاما از آنجا که پولس سفیر . توانستند او را دستگیر و زندانی کنند شد نمی فرستاده می
ًای رنجبر است، رنج دیدن او کامال قابل دهنده نجات او هنگامی به بهترین . درک و بجاست ِ

زندان برای او فرصتی است . ه در غل و زنجیر استوجه نماینده دولت مطبوع خود است ک
. ِ سفیر مسیح، یعنی اعالم نمودن پیام پادشاهش، عمل نمایدبه عنوانتا به وظایف خود 

خواهد که برایش دعا کنند تا اینکار را با دلیری و بدون هیچ  بنابراین از ایمانداران افسس می
و (پولس ). نیکوی دیگر نیز خواهد کردکاری که هر سفیر (گونه ترس و واهمه انجام دهد 

 گروه کوچکی از جفادیدگانی خود رادر برابر این وسوسه که باید  )هر فرد ایماندار دیگر
. خورده ببینند و احساس کنند باید به هنگام جفا و سختی فرار کرد، مقاومت کنند شکست

شان پیامی   رعایایاند و برای زیاستهای این دنیا و مقام ِآنان سفیران پادشاهی عالی
  .انگیز و باورنکردنی دارند شگفت

  

  فیلیپیان

شود، یکی از مضامین اصلی رساله فیلیپیان شادی  ً که معموال تصدیق میهمان طور
به همین جهت برای برخی جای شگفتی است که این رساله حاوی برخی از . است

و حال آنکه چنین چیزی .  جفا و رنج و زحمت نیز باشددر موردمهمترین تعالیم پولس 
" شادی و وجد کنیم"بینیم  ًکامال با این توصیه عیسی که وقتی بخاطر نام او جفا می

   ).۶ :۵متی (سازگاری دارد 

  

  ۱فیلیپیان 

خدا را بخاطر وجود ایمانداران کلیسای فیلیپی  ۶ - ۳آیات پولس در آغاز رساله در 
ِن به مسیح در کار بشارت انجیل با او شریک شا کند زیرا آنان از همان ابتدای ایمان شکر می

ِاین شراکت آنان سبب شده است که با مخالفت و خصومت سایرین . )۵ و ۴ :۱ (اند بوده
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در ). ۲۷ :۱(" کنید مجاهده میانجیل ایمان به یک نفس برای "زیرا که ) ۲۸ :۱(مواجه شوند 
یا (نجیل است که این افتخار ِواقع ایمانداران فیلیپی بخاطر همین گسترش فعاالنه پیام ا

شان شده که نه تنها به مسیح ایمان بیاورند بلکه در راه او رنج و  نصیب") عطا"فیض یا 
   ).۳۰ و ۲۹ :۱(زحمت هم ببینند 

ترجمه " عطا"یا " فیض"ًکند که معموال به  استفاده میای  ِفعل واژهاز  ۲۹آیه پولس در 
توان به   را بطور لفظی در واقع می۲۹آیه . استاین امر قدری عجیب و غیرطبیعی . شود می

این عطا یا فیض به شما داده شده است که نه تنها به مسیح ایمان " :این صورت ترجمه کرد
گوید که  به عبارت دیگر، پولس می." بیاورید، بلکه در راه او رنج و زحمت هم ببینید

ِاند، بلکه از عطا یا فیض الهی  همسیحیان فیلیپی نه تنها عطای حیات جاودان را دریافت کرد ِ
 محبت خود، ایمانداران فیلیپی واسطه بهخدا . اند راه مسیح نیز برخوردار گشته رنج دیدن در

   .سازد را از هر دوی این عطایا بهرمند می

چنانکه مرا سزاوار است که درباره همه شما همین فکر کنم " :گوید می ۷آیه پولس در 
دارم که در زنجیرهای من و در حجت و اثبات انجیل همه  خود میزیرا که شما را در دل 

، نحوه سخن گفتن ۷توجه در آیه   نکته جالب."شما با من شریک در این نعمت هستید
ًگوید دققیا همان چیزی  آنچه پولس در اینجا می.است "نعمت" فیض یا در موردپولس 

ایمانداران فیلیپی در فیض زندانی گوید که  او می. گوید  می۲۹است که کمی جلوتر در آیه 
وضعیت فعلی پولس . ِشدن و نیز در فیض دفاع از انجیل ولو در غل و زنجیر، با او شریکند

ِنتیجه رسول خدا بودن اوست . ِاو به این خاطر در بند است که خدمتگزار خداست. ِ
 در گسترش پیام آنان نیز بخاطر شرکت. ایمانداران فیلیپی نیز در وضعیتی مشابه قرار دارند

ِآنان نیز همچون پولس در فیض یا نعمت زحمت دیدن در راه . انجیل در زحمت هستند

  .مسیح شریکند

ها و جفاها ما را به افرادی   است که خدا از طریق سختیمعنااین  به جافیض در این
یی الزم سازد و توانا نهند تبدیل می فداکار و از جان گذشته که خود را در اختیار دیگران می

پولس کمی . کند ِجهت پیشبرد دلیرانه و فداکارانه آرمان مسیح و انجیل را به ما عطا می
 توجه ما را به الگوی مسیح و آمادگی او برای قربانی شدن در راه ما جلب ۲فصل جلوتر در 

   .دهد کند و بدین ترتیب این مبحث را بیشتر بسط می می

آمیز از   و زحمت و جفا را عطا یا نعمتی فیضبرای بسیاری از ما دشوار است که رنج
دانیم که آن را باید به طور رایگان دریافت  ًما معموال فیض را چیزی می. جانب خدا بدانیم
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ِکنیم که عملکرد فیض گاه این است که باعث شود ما بجای آنکه تنها  کرد، و فراموش می

ا با فداکاری و از جان گذشتگی ِکنندگان عطای رایگان نجات باشیم، این بشارت ر دریافت
  .اختیار دیگران نیز بگذاریم در

ِخواهد به ایمانداران فیلیپی بگوید این است که آنها در ابتدا از فیض  آنچه پولس می
ِبرخوردار گشتند، اما سپس فیض جدیدی نیز به آنان ) فیض نجات(ایمان آوردن به مسیح 

ِح است از طریق شراکت آنها در نبردی که عطا شد که همانا فیض زحمت دیدن در راه مسی ِ
  .به منظور گشترش پیام انجیل در جریان است

 باید با همان روحیه شاد ونیز  و آن را طای فیض استعزحمت دیدن در راه مسیح، 
توانیم در نقشه خدا مبنی بر   ما می.یممایدریافت نپذیریم،  میسپاسگزار که عطای نجات را 

 کسانی دریافت به عنوانما عطای نجات را .  سهمی داشته باشیمهدایت جهان بسوی عیسی
ًاین دو عطا از نگاه پولس کامال . ِکنیم که افتخار دریافت کردن عطای جفا را نیز دارند می

به همین جهت عجیب نیست که کلیسای اولیه زحمت دیدن در راه مسیح . ناپذیرند انفکاک
   ).۴۱ :۵اعمال ( دانست را افتخاری بزرگ می

 خواهد ایمانداران فیلیپی دریابند که رنج دیدن بخاطر مسیح براستی چه عطیه پولس می
ِدهد که قسمت کردن فیض رنج دیدن بخاطر   توضیح می۲۶ - ۱۲آیات او در . بزرگی است ِ

مسیح با دیگران چه ثمرات نیکویی برای خودش و برای سایرین در روم در پی داشته 
  :است

  

  ) ۱۳ و ۱۲ :۱(مات او بر افراد غیرمسیحی در روم تأثیر گذاشت  زندانی شدن و زح- ۱

" همه دیگران"در نتیجه زندانی بودن او، تمامی نگهبانان دربار و گوید که  پولس می
 یک جنایتکار، بلکه به عنواندانند که او نه  می) ًمعلوم نیست منظور دقیقا چه کسانی است(

  .برد ن بسر میاش به عیسی مسیح در زندا بخاطر وفاداری

  

  ).۱۸ - ۱۴ :۱(ِ زندانی شدن و زحمات پولس بر مسیحیان روم تأثیر گذاشت - ۲

گرفتند که به شکلی جدید به خداوند  دیدند یاد می ِکسانی که زندانی بودن پولس را می
یافتند که باید نه فقط هنگامی که شرایط بر وفق مراد  به عبارت دیگر، درمی. توکل کنند

ِبسیاری از مسیحیان روم . ها بر مسیح توکل بندند ها و طردشدگی  در سختیاست، بلکه نیز

ِدر نتیجه زندانی شدن پولس به مبشرانی دلیر برای انجیل تبدیل شده بودند، و این باعث 

ّالبته ظاهرا برخی با نیت درست به بشارت انجیل نمی. خوشحالی بود پرداختند، اما این  ً
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مهم این بود که بندهای پولس به مسیحیان . ت قرار داشتبرای پولس در درجه دوم اهمی
  . روم انگیزه داه بود تا شاهدینی مفید و فعال برای مسیح باشند

  

 -۱۸ :۱(ِ زندانی بودن و زحمات پولس، بر اولویتهای خود او نیز تأثیر گذاشته بود - ۳
گفته بود که  ۳۱ :۱۵ اول قرنتیاناو پیشتر در . پولس بارها در زندگی با مرگ روبرو شد. )۲۶

دارد که هم برای مرگ آماده است و  پولس در اینجا اعالم می". مرا هر روزه مردنی است"
ِاو خواهان مرگ نبود صرفا از آن رو که مرگ برای شخص خود او . هم برای زندگی بسیار "ً

ه اش در دست خداست، و آماده بود هرآنچ دانست که زندگی پولس می. )۲۳ :۱ ("بهتر است
خواسته او همین . را که به بهترین وجه باعث پیشرفت انجیل و آرمان مسیح است، بپذیرد

  .ِیگانه هدف او درنهایت این است که با زندگی یا مرگ خود، خدا را جالل دهد. بود

ِ موضوع اصلی آن شادی و خوشی در اوج زحمتهاست، روشن است که ای که در رساله
  .ِرایط فرد ایماندار، بلکه به اولویتهای او بستگی داردای نه به وضعیت و ش چنین شادی

  

  ۲فیلیپیان 

ِمان عیسی مسیح، به بررسی بیشتر این  دهنده با اشاره به نمونه نجات ۲فصل پولس در 
 فیلیپیان ِ چند آیه اول.ًفداکارانه فیض دقیقا به چه معناست ِپردازد که انتقال دادن موضوع می

خودخواهی و خودمحوری درست نقطه . ِدگی خودمحورانه استای مستقیم به زن ، حمله۲
   .ِمقابل نمونه مسیح است

ِبجای آنکه از برابر بودن با خدا بطور خودخواهانه به نفع خود بهره بجوید،  عیسی مسیح ِ

ِدانست که ماهیت الوهیت همانا در اختیار گذاردن خود است می به همین جهت، داوطلبانه . ِ
. )۸ -۵ :۲ (صورت غالم را پذیرفت، و تا به موت خود را فروتن ساختخود را خالی کرد، 

   .)۵آیه  (ای در پیش بگیرند گوید که تمام پیروان مسیح نیز باید چنین رویه پولس می
گوید که خدا بخاطر همین رنج دیدن و فروتنی عیسی بود که او را بینهایت  پولس می

بینیم   در اینجا نیز بار دیگر می.)۹ :۲( او بخشید سرافراز کرد و نامی برتر از جمیع نامها به
رنج و زحمت مسیح در نهایت . سازد که پولس رنج و زحمت و جالل را به هم مرتبط می

 مسیح صادق در موردگوید که آنچه  پولس در اینجا بطور مستقیم نمی. به جالل او انجامید
ً که قبال هم مالحظه ان طورهماما .  فرد ایماندار نیز صدق خواهد کرددر مورداست، 

کردیم، رابطه مستقیم بین زحمت و جالل در زندگی فرد ایماندار یکی از تعالیم اصلی 
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پولس است و بنابراین منطقی است چنین نتیجه بگیریم که خوانندگان پولس وجود چنین 
  .کردند ای را در زندگی ایمانداران نیز بدیهی فرض می رابطه

 با ایثار و خواهد که از مسیحیان فیلیپی میمصرانه ) ۱۶ -۱۲ :۲(پولس در آیات بعدی 
ای زندگی کنند که مطابق الگوی عیسی مسیح است، و مثل نور در تاریکی  فداکاری به شیوه

افرازید، به  و کالم حیات را بر می" :گوید پولس در ادامه خطاب به آنان می. )۱۵آیه ( بدرخشند
به . )۱۶آیه " (ه و عبث زحمت نکشیده باشمعبث ندویدجهت فخر من در روز مسیح تا آنکه 

   .کند که خدمات پولس بیهوده نبوده است عبارت دیگر، وفاداری آنان به مسیح ثابت می
 شهادت خودش در فصل یک در مورد مطلبی را که پیشتر ۱۸ و ۱۷ :۲ پولس در فیلیپیان

بلکه هر گاه بر قربانی و خدمت " :گوید گیرد و می  دوباره پی می)۲۶ - ۲۱ :۱(مطرح کرده بود 
و همچنین شما نیز . کنم ما شادی میشایمان شما ریخته شوم، شادمان هستم و با همه 

   ."کنید شادمان هستید و با من شادی می

 ۱۸ و ۱۷ ِکنند که چون لحن آیات برخی با این نظر موافق نیستند و چنین استدالل می
زیرا . کند  آیات به شهید شدن خودش اشاره میتوان گفت که پولس در این شاد است، نمی

گوید از این که قرار است کشته شود خوشحال است و با  در آن صورت در واقع پولس می
  :گوید  در پاسخ می١اما مویسز سیلوا. کند ایمانداران فیلیپی شادی می

این واقعیت است که پولس ِمگر نه این که ویژگی اصلی رساله فیلیپیان 
 -۱۸ :۱دهد؟ آنچه پولس در فیلیپیان ادی و جفا را کنار هم قرار میپیوسته ش

در آنجا  "شادی"گوید بطور خاص به بحث ما مربوط است، زیرا واژه   می۲۰
 تکرار شده است، و این شادی به هیچ وجه ۱۸ و ۱۷ :۲نیز مانند ) ۱۸آیه (

  ).۲۰آیه  (شود دار نمی ِبخاطر احتمال مرگ خدشه

  

دهد که از نظر پولس، مرگ  ربانی که در اینجا بکار رفته است نشان می زبان قدر واقع،
  . ِکننده قربانی ایمانداران فیلیپی است او کامل

  

  ۳فیلیپیان 

دهد که مواظب کسانی باشند  به مسیحیان فیلیپی هشدار می ۳فصل آیه دوم از پولس در 
ِشان با پیام فیض انجیل منافات دارد که پیام کند که اگر بنا بود   نکته اشاره می پولس به این.ِ
زیرا او از تمام . بود  اعمال عادل شمرده شود، آن شخص خود او میواسطه بهکسی 

 
1 Moises Silva 
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اما . ِها و محاسنی که در نظر مخالفین یهودی او آن همه ارزشمند بود، برخوردار بود ویژگی
 فضله چنین خصوصیاتی برای پولس هیچ ارزشی ندارد و در واقع او همگی آنها را

او . تنها چیزی که برای پولس دارای ارزش ماندگار است، شناخت مسیح است. شمارد می
 راه مسیح همه چیز خود را از دست داده است، اما برای آنچه از دست داده کوچکترین در

که در مسیح به دست آورده اندیشد  میپولس وقتی به منفعت عظیمی . ارزشی قائل نیست
تنها چیزی . کند هایش در نظرش بسیار ناچیز جلوه می زخودگذشتگیها و ا  فداکاری،است

که اکنون برای او ارزش دارد این است که مسیح را به دست آورد، در او یافت شود، و از 
ِعدالتی برخوردار گردد که نه حاصل دستاوردهای شخصی خودش، بلکه ثمره ایمان به  ِ

   ).۹آیه (مسیح است 

 آیه گردد که پیشتر در وباره به موضوع شناخت مسیح بازمید ،۱۱ و ۱۰پولس در آیات 
 ساختار این در مورد الزم است نخست ۱۱ و ۱۰آیات برای درک . آن را مطرح کرده بود ۸

ًاول اینکه منظور پولس تقریبا بطور قطع این نیست که  :آیات به دو نکته توجه داشته باشیم
ِت قیام مسیح، و شراکت در رنجهای او رامسیح، قدر :ما باید سه چیز مجزا را بشناسیم ِ .

ِبلکه ما از طریق شناختن قدرت قیام و شراکت یا سهیم شدن در رنجهای مسیح است که 
ِآرزو و هدف اصلی پولس همانا شناختن . شویم ِدر نهایت به شناخت خود مسیح نائل می

رای رسیدن به ای است ب ًقدرت قیام و شراکت در رنجهای مسیح صرفا وسلیه. مسیح است
  . هدف اصلی یعنی شناخت مسیح

 او در .کند ًنکته دوم اینکه پولس در این آیات تعمدا از نوعی صنعت ادبی استفاده می
 ۱۱ و ۱۰، دو قسمت دیگر در آیات ۱۰ِ، در ادامه دو قسمت اول در آیه ۱۱ و ۱۰ :۳ فیلیپیان

پردازند که چگونه پولس از  به تأکید مجدد بر این موضوع می) بطور برعکس(آورد که  می
   :شود شراکت در قیام مسیح و رنجهای او، به شناخت مسیح نائل می طریق

  تا او را بشناسم

ِ هم قدرت قیامت او را- الف ِ
  

   و هم شراکت در رنجهای او را- ب

ِ با موت او مشابه گردم - "ب
  

   به هر وجه به قیامت از مردگان برسم-"الف

  

تواند رنج و زحمات  ای است که پولس از طریق آن می لهوسی) ِقسمت الف(قیام مسیح 
.  که مسیح چنین کردهمان طور، درست )قسمت ب(را تحمل کند و بر آنها غالب آید 
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، یعنی ")ِقسمت ب(است " ِبا موت او مشابه بودن" به معنای شناختن مسیح در زمان حال
   .مردگان قیام کندمرگی مانند مرگ مسیح، تا بتواند او نیز مانند خداوندش از 

مشخص است که منظور پولس از . کننده است بااینحال این عبارت آخر قدری گیج
. هر چه بوده است، از بابت رسیدن به آن چندان مطمئن نبود" قیامت از مردگان"عبارت 

ِترجمه شده است، آشکارا بیانگر نوعی عدم قطعیت " مگر به هر وجه"ای که به  ِلغات یونانی
هر چه که باشد، روشن است " قیامت"به عبارت دیگر این .  عدم اطمینان استیا احساس

  .که امری قطعی نیست

 معمول برای ِترجمه شده است، واژه یونانی" متقیا "به عنواناصطالحی که در اینجا 
کند که در هیچ جای دیگر از  ای استفاده می  بلکه در عوض پولس از واژه.نیست" قیامت"

. ترجمه کرد" ِقیامت بیرون"یا " ِقیامت دیگر"توان آن را به  شود و می رساله یافت نمی
  گوید؟ سخن می" قیامتی"آید که پولس در اینجا از چگونه   پیش میسؤال بنابراین این

ًهای خود، از بابت قیامت خود از مردگان کامال مطمئن است  پولس در سایر نوشته ِ

رسد که آنچه پولس امیدوار  نابراین چنین به نظر میب. )۱۵؛ اول قرنتیان ۳۹ و ۳۸ :۸یان مرو(
ِبدان دست یابد، با قیامت معمول تمامی ایمانداران از مردگان فرق  ۱۱ :۳ است در فیلیپیان ِ

ِد، و مثل ْبه دست آورآن را ی است که باید با جد و جهد پاداش انعام یا ۱۱ :۳ِ قیامت .دارد
این قیامت از راه شناختن مسیح از طریق . )۱۴ :۳ (نجات نیست که عطیه رایگان فیض باشد

ِقدرت قیام او و شراکت در رنجهای او حتی تا به موت، به دست می    .آید ِ

 را نیز ۱۴ :۳، خوب است فیلیپیان ۱۱ :۳برای پی بردن به منظور پولس در فیلیپیان 
کوشم به  ِدر پی مقصد می"گوید که با جد و جهد   چون پولس در این آیه میبررسی کنیم

ِجهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است ِ " انعام "به عنوانای که در اینجا  واژه." ِ
این واژه تنها دو بار در سراسر عهدجدید بکار رفته است، یکی . بکار رفته، واژه جالبی است

دانید  ا نمیآی"  :گوید  می۲۴ :۹اول قرنتیان  پولس در .۲۴ :۹اول قرنتیان در اینجا و دیگری در 
به اینطور شما بدوید . برد دوند لکن یک نفر انعام را می دوند، همه می آنانی که در میدان می

ای  در مورد پاداش جاودانی ۲۴ :۹اول قرنتیان  اکثر مفسران معتقدند که ."تا به کمال ببرید
بنابراین . ردگوید که ایمانداران بخاطر وفادار بودن در این دنیا به دست خواهند آو سخن می

 نیز به احتمال زیاد دارای ۱۴ :۳فیلیپیان ِتوان گفت که تنها کاربرد دیگر این اصطالح در  می
  .معنایی مشابه است

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



  فصل چهارم ۳۰۰

 در هر دو قسمت .ًدهد که چنین تفسیری کامال منطقی است مقایسه این دو قسمت نشان می
- ت یافتن به آن باشندگوید ایمانداران باید به امید دس ی است که پولس میپاداشسخن از 

   ).۲۱ -۱۹ :۶همچنین نگاه کنید به متی (ی که نتیجه وفادار بودن در این زندگی است پاداش 
 در مورد ۱۱ :۳که فیلیپیان " قیامتی"توان چنین نتیجه گرفت که  با توجه به مطالب باال، می

انی که در  کسمخصوصاست " قیامتی"ِ کلی مردگان نیست، بلکه ِگوید قیامت آن سخن می
 این زمینه بسیار روشنگر است،  در۳۵ :۱۱عبرانیان . اند وفادار بوده، تا به موتاین دنیا، حتی 

معذب شدند و خالصی را قبول نکردند تا به "گوید که  زیرا در مورد ایماندارانی سخن می
 تا به آخر تمام ایمانداران از مردگان قیام خواهند کرد، اما کسانی که". ِقیامت نیکوتر برسند

آنان در آنچه به آنها سپرده شده بود . ایستادگی کنند قیامتی بهتر در انتظارشان خواهد بود
ِامین بودند، و حال به فراخور این وفاداری پاداش خواهند یافت و امتیازات و مسئولیتهای 

 نه بر بر پاداش و مسئولیت است،" قیامت"تأکید در این . ای به آنان واگذار خواهد شد ویژه
  .حیات جاودان

 یا  نشناخته بطور کاملًگوید که یقینا هنوز عیسی مسیح را این گونه  می۱۲پولس در آیه 
 و )۱۳آیه  (ِکشد به این قیامت دست نیافته است، اما خود را به سوی آن به پیش می

س، ِاین است هدف پول. )۱۴آیه  (کند ِوفادارانه برای تصاحب این انعام یا پاداش تالش می
آمیز او خطاب به ایمانداران فیلیپی این است که آنان نیز باید اینگونه  ِو سخن تشویق

   .)۱۵آیه (بیندیشند و چنین هدفی داشته باشند 

 همان طورخواند تا  رسد که پولس مسیحیان فیلیپی را فرا می چنین به نظر می ۱۶ :۳در 
ایمانداران . د، در آینده نیز چنین کنندان کرده که قبل از دریافت این نامه از مسیح پیروی می

خواهد در همین مسیر ادامه دهند  اند و پولس می فیلیپی تاکنون در مسیر درست گام برداشته
ً به آنها گفته بود مجددا ۱۵آیه او سپس آنچه را که پیشتر در . و به همین ترتیب زندگی کنند

ا هم به من اقتدا نمایید و مالحظه کنید ای برادران، ب" :گوید شود و می  یادآور می۱۷در آیه 
  ."کنند ای که در ما دارید، رفتار می آنانی را که به حسب نمونه

ِ، اما از یادآوری این )۱ :۳(ای نیست  نویسد مطلب تازه داند که آنچه می پولس رسول می
حقایق مهم پروایی ندارد زیرا روشن است که کسانی هستند که در این مسیر گام بر 

" فکر"افتد زیرا  اندیشد، به گریه می پولس وقتی به چنین کسانی می. )۱۹ و ۱۸ :۳(دارند  نمی
  اینگونه افراد همچون).۱۵ :۳؛ ۱۹ :۳(و ذهنیت آنان با فکری که پولس دارد در تضاد است 

ِآنان به هیچ وجه در پی دست یافتن به . کنند رفتار می) ۱۸آیه " (دشمنان صلیب مسیح"
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باید از همین زندگی و مواهب و " نیستند، بلکه فکر و ذکرشان این است که پاداش آسمانی
ِآنان حاضر نیستند در راه صلیب که راه ایثار و فداکاری است گام ." نعمات آن لذت ببرم

یا ) ۱۱ :۳ ("قیامتی دیگر"ِفکرهای آنان نه معطوف . ِبردارند تا باعث برکت دیگران باشند
   ).۱۹ :۳ (و فقط متوجه امور این دنیاست، بلکه فقط )۱۴ :۳ (انعام

 چیزی جز هالکت ابدی چنین کسانی سخن در مورد ۱۹روشن است که پولس در آیه 
به جای آنکه به . ِاین افراد به عوض حیات، هالکت و نابودی را برگزیدند. گوید نمی

باید از زحمات فخر کنند، فخر آنها به چیزهایی است که در واقع مایه ننگ ایشان است و 
، و پولس نیز به "کنند چیزهای دنیوی را اندیشه می " این افراد).۱۹ :۳(آنها خجالت بکشند 

   .َتازد همین خاطر بر آنها می

   به؟شان صحبت شده، چه کسانی هستنددر مورد ۲۰ - ۱۸آیات این اشخاصی که در 
و جفا ایمان ممکن است منظور پولس کسانی باشد که به هنگام سختی . دانیم درستی نمی

یا کسانی که وقتی دیدند پولس به زندان افکنده شده و تحت . خود را ترک کرده بودند
اما به . شد" چیزهای دنیوی"جفاست، از او رویگردان شدند و فکر و ذکرشان معطوف 

نظیر ") بزرگترین رسوالن"یا همان (گردی بودند  ِتر، این اشخاص خادمین دوره احتمال قوی
دید در  شدند و پولس خود را موظف می  هر از گاه وارد کلیسای قرنتس میآن کسانی که

   .برابرشان بایستد

اما وطن ما در " :شود که به ایمانداران فیلیپی یادآور می ۲۱ و ۲۰ :۳پولس در فیلیپیان 
کشیم، که  دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار می آسمان است که از آنجا نیز نجات

یل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصور شود، بر شکل جسد ذل
به این   اهالی شهر فیلیپی."حسب عمل قوت خود که همه چیز را مطیع خود بگرداند

شان را جزو مستعمرات امپراتوری روم ساخته بود  ِموضوع که آگوستوس قیصر سرزمین
شدند و از تمام حقوق  م محسوب میکردند، زیرا از آن پس شهروندان رو خیلی افتخار می

 از ایمانداران ۲۷ :۱ پولس در فیلیپیان .گشتند ای برخوردار می و امتیازات چنین شهروندی
او اکنون به مسیحیان فیلیپی  .فیلیپی خواسته بود که به شیوه شایسته انجیل مسیح رفتار کنند

نها در آسمان است که از شود که گرچه تبعه روم هستند، وطن اصلی و واقعی آ یادآور می
یکی از القاب مهم ". کشند دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار می نجات"آنجا 

بنابراین پولس در اینجا در واقع چنین عنوانی را . بود "دهنده خداوند و نجات"امپراتور روم، 
دهنده و  ِوفاداری فرد مسیحی در وهله نخست نسبت به نجات. گیرد به چالش می
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ِخداوندی است که همه چیز را به زیر سلطه خود در خواهد آورد، حتی امپراتور قدرتمند 
   !رسانند روم و تمام کسانی را که به کلیسای خدا جفا می

 

  کولسیان

  :شود  یافت می۲۹  تا۲۱ آیات ۱تعلیم اصلی پولس در مورد جفا در کولسیان، در فصل 

بد خویش اجنبی و دشمن بودید، ًو شما را که سابقا از نیت دل در اعمال 
بالفعل مصالحه داده است، در بدن بشری خود به وسیله موت تا شما را در 

مالمت حاظر سازد، به شرطی که در  عیب و بی حضور خود مقدس و بی
ایمان بنیاد نهاده و قایم بمانید و جنبش نخورید از امید انجیل که در آن تعلیم 

ر آسمان بدان موعظه شده است و من پولس اید و به تمامی خلقت زی یافته
  .ام خادم آن شده

های زحمات  کنم و نقص های خود در راه شما شادی می ٓاالن از زحمت
رسانم برای بدن او که کلیسا است، که من  مسیح را در بدن خود به کمال می

ام بر حسب نظارت خدا که به من برای شما سپرده شد تا  خادم آن گشته
ها مخفی  ی که از دهرها و قرنّبه کمال رسانم؛ یعنی آن سرکالم خدا را 

داشته شده بود، لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید، که خدا اراده 
ها که آن  نمود تا بشناساند که چیست دولت جالل این سر در میان امت

نماییم، در حالتی که  و ما او را اعالن می. مسیح در شما و امید جالل است
دهیم تا هر  کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می ص را تنبیه میهر شخ

کشم  و برای این نیز محنت می. کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم
  .کند نمایم به حسب عمل او که در من به قوت عمل می و مجاهده می

  

ِن پیام ِهای خود، اعال  نیز همچون بسیاری دیگر از نوشته۲۹ - ۲۱ :۱کولسیان پولس در 
ِانجیل مبنی بر آشتی بین خدا و انسان را با ضرورت رنج دیدن آن عده از فرستادگان خدا که  ِ

ًشان در میان گذاشتن این پیام است، مستقیما مرتبط می رسالت این بهایی بود که خود . داند ِ
ا شما نیز آی. ًپولس کامال آماده بود آن را بپردازد تا دیگران بتوانند عیسی مسیح را بشناسند

   حاضر به پرداخت چنین بهایی هستید؟

شما که زمانی دشمن خدا " :گوید  به ایمانداران کولسی می۲۳ - ۲۱آیات پولس در 
پولس این احتمال (تان را از دست ندهید  اید تا اگر ایمان بودید، حال با خدا آشتی داده شده
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عیب و به  مقدس و بی) داند شان را از دست دهند منتفی نمی را که آنان ممکن است ایمان
 که تون نیز خاطرنشان همان طور. "دور از هر نوع مالمت در حضور خدا حاضر شوید

. شباهت بسیار جالبی وجود دارد ۳۲ -۲۵ :۵ و افسسیان ۲۹ -۲۱ :۱کولسیان  سازد، بین می
  : شاهدیم۲۹ :۵ و افسسیان ۲۹ و ۲۸ :۱ کولسیان این شباهت را به ویژه بین

  

  ۲۹ :۵افسسیان   ۲۹ و ۲۸ :۱کولسیان 

عیسی مسیح مرد تا ایمانداران کولسی بتوانند 
عیب و به دور از هر نوع مالمت به  مقدس و بی

  حضور خدا راه یابند

مسیح جان خود را در راه کلیسا فدا نمود تا آن 
را در جالل، بی هیچ لکه و چین یا عیب و 

عیب در حضور خود حاضر  ّنقص، مقدس و بی
  . سازد

کند و تعلیم  گوید که موعظه می پولس می
دهد تا این افتخار را داشته باشد که همگان  می

برای . "را به طور کامل در مسیح حاضر سازد
نمایم به  کشم و مجاهده می این محنت می

  ."کند حسب عمل او که به قوت در من عمل می

خود مسیح در راستای چنین هدفی عمل 
دهد و محبت  ، کلیسا را خوراک مینموده

  نماید  می

  

ِاز مقایسه دو قسمت فوق مشخص است که پولس از اینکه بگوید کار مسیح کار او نیز  ِ ِ

ِهست و کار او همان کار مسیح است، پروایی ندارد به   ۲۲ :۱کولسیان ِهدف مسیح که در . ِ
ِآن اشاره شده، یعنی آشتی دادن گنهکاران و تقدیس کردن و کامل ساختن آنان، در  خالء ِ

دهد، بلکه آن را از طریق کسانی  اما مسیح این کار را به تنهایی انجام نمی. شود انجام نمی
ِدهد که هدف او را داوطلبانه هدف خود می انجام می  نیز این هدف به آسانی عملی .سازند ِ

 که همان طور. )۲۹ :۱( شود، بلکه برای رسیدن به آن باید محنت کشید و مجاهده کرد نمی
آنچه عالوه بر اینها است، آن باری که بدون " :نویسد  می۲۹ و ۲۸ :۱۱ دوم قرنتیان س درپول

کیست ضعیف که من ضعیف . هر روزه بر من است، یعنی اندیشه برای همه کلیساها
خطاب به  ۱۹ :۴ در غالطیان پولس" سوزم؟ خورد که من نمی ِشوم؟ که لغزش می نمی

ای فرزندان من که برای شما باز درد زه دارم تا صورت " :گوید ِایمانداران آنجا چنین می
ِ کار خادم خدا به هیچ وجه کار آسانی نیست و غیر از این هم ."مسیح در شما بسته شود

   .نباید انتظار داشت

بینیم  در کمال تعجب می. آور نیست کننده و مالل بااینحال این کار به هیچ وجه مأیوس
و  ،"کنم های خود در راه شما شادی می ٓاالن از زحمت" :گوید  می۲۴ :۱کولسیان که پولس در 

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



  فصل چهارم ۳۰۴

های زحمات مسیح  و نقص" :دهنده است  گوید که در نگاه اول بسیار تکان سپس سخنی می
  " . برای بدن او که کلیسا است،رسانم را در بدن خود به کمال می

  توانست بگوید که زحمات مسیح نقص دارد؟ پولس چطور می

 روی صلیب ره داشت که پولس در اینجا در مورد رنج و زحمات مسیح بًاوال باید توج
واضح است که نه پولس و نه  پر" :گوید  در این باره می١ِکریستر ستندهال. کند صحبت نمی

برای ما  به کاری که مسیح یکبار برای همیشه بر روی تپه جلجتا قادر نیستهیچ کس دیگر 
. کند ینجا راجع به رنج دیدن بخاطر گناه صحبت نمیپولس در ا." انجام داد چیزی بیفزاید

  .شود ِرنج کشیدن او بخاطر چیز دیگری است که به بدن مسیح یعنی به کلیسا مربوط می

پولس .  اشاره کردیم۱۰ :۳در فیلیپیان " رنجهای مسیح"ِپیشتر به استفاده پولس از عبارت 
العاده  توجه به این نکته فوق. دکن  نیز از عبارتی مشابه استفاده می۲۴ :۱ کولسیان در

ِبخش  ِحائزاهمیت است که پولس هیچ کدام از این دو عبارت را در اشاره به کار نجات
َبرد مسیح بر صلیب بکار نمی ِبخش مسیح بر صلیب  ِخواهد به کار نجات او هر گاه می. َ

رنجهای "ِات  پولس عبار.کند استفاده می" موت"و " صلیب"، "خون"ِاشاره کند، از مفاهیم 
خواهد دلیل زحمات خود در راه  برد که می را تنها زمانی بکار می" زحمات مسیح"و " مسیح

شوند،  مسیح و رنج و زحماتی را که پیروان مسیح به خاطر او و کلیسای او متحمل می
روشن است که از نظر پولس، رنج و زحمات عیسی از طریق کلیسایش و نیز . توضیح دهد

را به " زحمات"این  ِپولس در بدن خود،. ه استرسیدل ناکمبه  او هنوز در زندگی خود
ِرنج و زحمات . رساند کند و به کمال می نیابت از کلیسا که بدن مسیح است تجربه می

ستندهال در این باره . ِپولس رسول در واقع تداوم زحماتی است که مسیح متحمل شد
  :گوید می

ِج و زحماتی که در نهایت به شهادت ، ضعف پولس و رن۲۴ :۱در کولسیان 

زحماتی که از  -  شود، دارای همان ماهیت زحمات مسیح است او منجر می
دوم نگاه کنید به همچنین  (رسد یابد و به کمال می طریق کلیسا ادامه می

  ).۴ و ۳ :۱۳قرنتیان 

  

ًمال شود کا  که از متن این آیات پیداست، رنج و زحماتی که پولس متحمل میهمان طور
ِپولس این زحمات را به خاطر موعظه انجیل مسیح، یعنی به خاطر . واقعی و عینی است ِ

 
1 Krister Stendahl 
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 در رابطه با ١آرتور گالسر. شود پیامی که خود عیسی مسیح در آن حضور دارد، متحمل می
  :گوید این آیه می

اگر ایمانداران مختلف در گوشه و کنار  :این آیه به اصلی کلیدی اشاره دارد
کولسیان " (صهای زحمات مسیح را در بدن خود به کمال نرسانندنق"دنیا 

، غیرممکن است که انجیل موعظه شود و قوم خدا از بین امتها در یک )۲۴ :۱
چنین رنج و زحماتی در انتظار تمام ...)۵۲ :۱۱یوحنا (نفر با هم جمع شوند 

به  -  دهند ًکسانی است که تعمدا و فعاالنه خود را در خدمت مسیح قرار می
اند "ناقص"این زحمات . پردازند ًویژه آنگاه که علنا به انتشار پیام انجیل می

به این معنا که اگر بناست پیام انجیل به گوش تمام مردم دنیا برسد، قوم خدا 
باید نسل اندر نسل داوطلبانه پذیرای رنج و زحمت شوند و چنین زحماتی 

ِگام است که امتیاز زحمت دیدن تنها در آن هن. را با آغوش باز متحمل گردند
  .در راه مسیح برای همیشه پایان خواهد یافت

  

خوانیم که   نیز اشاره شود، زیرا در آنجا می۱۴ :۷مکاشفه در این رابطه الزم است به 
اند، در  ِاند و زحمات مسیح را متحمل شده  که از رنج و عذابی عظیم گذشتهشهیدانی

کسانی هستند که در جریان عذاب زمانهای آخر نه به اینها . ایستند حضور تخت خدا می
آنان با رنج و زحماتی که خود در راه مسیح . اند خون خود، بلکه به خون بره شسته شده

 که همان طوراما . اند ِاند، به زحماتی که خود مسیح متحمل شد شهادت داده متحمل گشته
ِ در قالب کلیسایش زحماتی ِبه هنگام بررسی کتاب مکاشفه خواهیم دید، زحمات مسیح

سرانجام زمانی خواهد آمد که تعداد شهیدان کامل شود و مسیح بازگشته، . پایان نیست بی
   .در آن هنگام دیگر از رنج و زحمت خبری نخواهد بود. زمین را داوری نماید

ِگوید که تا آن هنگام، در جسم خود نقصهای زحمات مسیح را جبران  اما پولس می
کند، جد و جهد  در او عمل می" به قوت"با نیرو و قدرت خدا که  و )۲۴ :۱( خواهد کرد

همان " قوت"این دهد که   توضیح می)۱۲ :۲ (پولس در فصل بعد. )۲۹ :۱(خواهد کرد 
پولس گرچه پیام انجیل را در ضعف اعالم . قدرتی است که عیسی را از مرگ برخیزانید

دهد تا در زحمات استوار باشد و مأموریت خود را  یِکند، اما خدا قدرت الزم را به او م می
رسانند، به یقین از همان قدرتی  کسانی که زحمات مسیح را به کمال می. به کمال رساند

 
1 Arthur Glasser 
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در واقع باید گفت که به کمال رساندن . بهره خواهند داشت که مسیح را از مرگ برخیزانید
   . چنین قدرتی میسر نخواهد بودواسطه بهزحمات مسیح جز 

  

  فیلیمون

ای که در رساالت   در خصوص مبحث جفا چندان مطلب تازهفیلیموناگرچه رساله 
مان کامل باشد الزم است  افزاید، برای آنکه بررسی دیگر به تفصیل بررسی نشده باشد نمی

  .ببینیم در این رساله کوچک چه تعالیمی در این زمینه نهفته است

" ِاسیر مسیح عیسی"تدای رساله خود را به عنوان بینیم که پولس در اب  اول میآیهدر 
ِ برخالف عادت معمول خود در دیگر رساالت، از فیلیمونپولس در رساله . کند معرفی می

و این . کند که نمایانگر اقتدار الهی اوست استفاده نمی" خادم مسیح"یا " رسول"القابی چون 
  . رساله از این لحاظ منحصربفرد است

نهد که  ردن چنین عنوانی برای خود، در واقع بر این نکته تأکید میپولس با بکار ب
 ۱۳پولس در آیه . ِاو زندانی عیسی مسیح است. ِزندانی بودن او نتیجه تبعیض دینی نیست

گوید که پولس با استفاده از این   می١ادوارد لوهز. ِگوید که زندانی انجیل است نیز می
ِانی بودن او، سرنوشت محتوم تمام کسانی است که زند"دهد که  عبارت در واقع نشان می ِ

ِناپذیر مأموریتی  به عبارت دیگر، زندانی بودن جزء انفکاک. کننده پیام انجیل هستند منتقل
ِحامل پیام نجات باید درست مثل استاد خود رنج ببیند و در این . است که به او محول شده

  ."زمینه نیز از او پیروی نماید

نویسد تا خواهشی از او  مه را خطاب به یک دوست میپولس این نا روشن است که 
ِبیند که بدین منظور به اقتدار خود به عنوان رسول مسیح استناد  بکند، و بنابراین نیازی نمی

. )۹ و ۸آیات (کند  کند، بلکه از او التماس می پولس چیزی را به دوست خود امر نمی. کند
کند  ًای که شخصا در راه مسیح انجام داده اشاره می شتگی از خود گذهشاید به این خاطر ب

 فیلیمونپولس از . ای از خود نشان دهد خواهد دوستش نیز چنین از خود گذشتگی که می
ُخواهد که غالم فراری خود یعنی انیسیمس را ببخشد و با او نه همچون غالم، بلکه  می ُ  مثلِ

از " ِاسیر مسیح عیسی" فردی پیر و به عنوانکه  پولس از اقتداری .)۱۶آیه  (برادر رفتار کند
ِ به احترام فیلیمون، و در عوض امیدوار است که )۹آیه  (کند آن برخوردار است صرفنظر می

ِسن او و نیز به پاس جانفشانی هایی که در راه مسیح کرده است، به درخواست او پاسخ  ِ

 
1 Eduard Lohse 
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همچون انسانی دنیوی رفتار کند، یا خواهد   باید تصمیم بگیرد که آیا میفیلیمون. مثبت دهد
ِپولس با اشاره به زندانی مسیح بودن خود، تصمیماتی را که خود در راه . مانند خادم مسیح ِ

ِتو دوست عزیز نیز " :گوید شود و در واقع به او می  یادآور میفیلیمونمسیح گرفته است به 

کند تا  ِانی بودن خود استفاده میِبنابراین پولس از واقعیت زند." توانی چنین کنی ًمسلما می
   . را به رفتاری مسیحایی ترغیب نمایدفیلیمون

ِکند که انیسیمس در نتیجه زندانی بودن اوست که پیرو  پولس به این واقعیت اشاره می ُ ُ
ِمسیح شده و فرزند روحانی پولس محسوب می ِگوید که خواست  او می. )۱۰آیه (شود  ِ

ُاش این است که انیسیم شخصی همانجا نزد خودش نگاه " ِزندانی انجیل"س را به عنوان ُ
ِای بود که به کمک دیگران احتیاج داشت، و به عنوان  ِوضعیت پولس به گونه. )۱۳آیه (دارد 

خواست به اقتدار  اما نمی. توانست آمرانه چنین کمکی را طلب کند ِرسول مسیح می
ُ به عنوان صاحب قانونی غالمش انیسیمسفیلیمون ُ ِ به . )۱۴یه آ(حرمتی کرده باشد   بیِ

دانست که همان طور که زور و اجبار جزو صفات خدا  عالوه، پولس به احتمال زیاد می
به همین جهت به جای توسل به زور و قدرت، به . نیست، در قوم خدا نیز نباید دیده شود

  .شود قدرتی که در ترغیب و محبت نهفته است متوسل می

ُ انیسیمس خواهش او را در موردفیلیمون پولس امیدوار است که  قبول کند و غالم خود ُ
آیه ( پذیرفت بود می  که او را چنانچه آزاد میهمان طوررا همچون برادر بپذیرد، درست 

آیه (  سرانجام از زندان آزاد شودفیلیمونِپولس امیدوار است که در جواب دعاهای . )۱۷
ُ، اما تا آن هنگام، انیسیمس به عن)۲۲    .ِوان جایگزین او عمل خواهد کردُ

ِپولس ظاهرا از بابت آزاد شدن خود از زندان مطمئن است، اما می ِ داند که این امر فقط  ً
 مشخص است که پولس ۲۲آیه با توجه به . و فقط بسته به خواست و اراده خداست

 در مورد ِداند که آزادی او نه به خاطر خودش، بلکه به خاطر جمع مسیحیان است، زیرا می
   ."که به شما بخشیده شوم" :گوید خود می

 

  اول تیموتاووس

 آخرین رساالتی است که پولس پیش از آنکه به  تیموتاووس و دوماولرساالت 
پولس این رساالت را خطاب به کسی نوشت که آشکارا وی را . شهادت برسد نوشته است

خوریم که   یک توصیه برمیدر رساله اول تیموتاووس تنها به. دانست جانشین خود می
ِمستقیما به بحث ما مربوط است ً:   
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و جنگ نیکوی ایمان را بکن و بدست آور آن حیات جاودانی را که برای "
تو را . آن دعوت شدی و اعتراف نیکو کردی در حضور گواهان بسیار

بخشد و مسیح  کنم به حضور آن خدایی که همه را زندگی می وصیت می
طیوس پیالطس اعتراف نیکو نمود، که تو وصیت را عیسی که در پیش پن

  )۱۴ -۱۲ :۶." (داغ و مالمت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیسی مسیح بی

  

ِبینیم که مردم با انجیل ایمان مسیح مخالفت می وقتی می ًورزند، معموال وسوسه  ِ
طوری زندگی ) ۳ پیام خود را تغییر دهیم، و یا) ۲از نبرد شانه خالی کنیم، ) ۱شویم که  می

اما پولس به ). ِو با اینکار از شدت مخالفتها بکاهیم(ِکنیم که مطابق انتظارات جامعه است 
هایی مقاومت کند و به آن اعتراف  کند که در برابر چنین وسوسه تیموتاووس توصیه می

 کرده است، وفادار "در حضور گواهان بسیار"ای خاص از زندگی  نیکویی که در مرحله
   .دبمان

ًدر این مورد که پولس در اینجا دقیقا به چه چیزی اشاره دارد، نظرات فراوانی وجود 
تیموتاووس چه وقت چنین اعترافی کرد؟ اکثر مفسران عقیده دارند که او این اعتراف . دارد

اما پدران اولیه کلیسا از . شد کرد را به هنگام تعمید، یا وقتی برای خدمت دستگزاری می
ًقرن چهارم معموال عقیده داشتند که پولس در اینجا به اعترافی اشاره دارد که  قرن دوم تا

به عقیده من، شباهتی . شد، کرد تیموتاووس هنگامی که بخاطر ایمانش به مسیح محاکمه می
و اعتراف عیسی مسیح ) ۱۲آیه (ِکه پولس بین اعتراف تیموتاووس در برابر شاهدان بسیار 

   .بخشد ، به این دیدگاه اخیر اعتبار می)۱۳آیه  (بیند  میدر برابر پنطیوس پیالطس

سازد  ِپولس اعتراف تیموتاووس و نیز اعتراف عیسی مسیح را به این واقعیت مرتبط می
   :گوید تون در این باره چنین می. )۱۳ :۶اول تیموتاووس " (بخشد همه را زندگی می" که خدا

 قدمی بیش با مرگ فاصله زمانی که پولس گفته بود در آسیا چندپیشتر 
نداشت، به خوانندگان خویش یادآور شده بود که از این سبب چنین اتفاقی 

تا بر خود توکل نکنم، بلکه بر خدا که مردگان را "برایش پیش آمد 
داند که خداست که  وقتی فرد ایماندار می. )۹ :۱دوم قرنتیان " (خیزاند برمی

َاست مردگان را از مرگ برخیزاند، بخشد و حتی قادر  به همه چیز حیات می
داند ممکن است به بهای  تواند با اطمینان خدمتی را آغاز کند که می می

  .جانش تمام شود
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   :دارد  بیان می۱۲ و ۱۱ :۱او شبیه همین مطلب را در دوم تیموتاووس 

و از این جهت . ام ها مقرر شده که برای آن من واعظ و رسول و معلم امت
دانم به که ایمان آوردم و مرا  کشم بلکه عار ندارم چون می ا میاین زحمات ر

  .مرا تا به آن روز حفظ کند یقیین است که او قادر است که امانت

  

از امتحان اعتراف به مسیح سربلند بیرون آمده دارد که تیموتاووس  پولس اذعان می
ِهت آن با اعتراف به نمونه اعتراف مسیح در حضور پیالطس و شبااو از این جهت . است ِ

ِخواهد تیموتاووس را تشویق کند تا در زحمات روزهای  کند که می تیموتاووس اشاره می

  .آینده کماکان وفادار باشد و ایمان خود را حفظ کند

  

  دوم تیموتاووس 

با  ۶۳ میالد و اوائل سال ۶۲رابطه بین امپراتوری روم و کلیسای مسیح در اواخر سال 
ِ امپراتور خونخوار روم ِروی کار آمدن نرو مسیحیت  . تغییری بنیادین شدستخوشبه ناگاه دِ

شد، اما مقامات روم آن را  تا پیش از آن گرچه به عنوان مذهبی رسمی و قانونی شناخته نمی
اما به تدریج افکار . نموده بودند ای از آن محافظت نیز  تحمل کرده بودند و حتی تا اندازه

. یج شد و مقامات حکومتی نیز با آنان از در مخالفت درآمدندعمومی بر ضد مسیحیان بس
ای شناخته شده بود،  پولس که در نتیجه محاکمه اولش پیشاپیش در محافل دربار روم چهره

) ای نامشروع به تعبیر رومیان، خرافه(ِبرای بار دوم به اتهام ترویج مذهبی غیرقانونی 
، ۶۳یموتاووس را درست قبل از زمستان سال ًپولس احتماال رساله دوم ت. دستگیر گردید

پس از این .  نگاشت۶۴ِسوزی مهیب رم در جوالی سال  یعنی پیش از وقوع آتش
شدند و در  سوزی، مسیحیان به اتهام دست داشتن در این حریق گروه گروه دستگیر می آتش

 اتهامی بینیم که پولس به اما می. گشتند هایی سرسری، به سرعت اعدام می ِپی محاکمه
او این رساله را درست قبل متفاوت دستگیر شده بود، و بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که 

  .از آغاز جفای عظیمی که علیه کلیسا به راه افتاد، نوشت

داند به  ای است که می ِبینیم که در بند است و منتظر محاکمه در این رساله، پولس را می
داند در   تیموتاووس توسط کسی نوشته شده که میرساله دوم. ضد او تمام خواهد شد

او در این رساله به . ِای نزدیک بطور حتم در راه مسیح و انجیل او کشته خواهد شد آینده
ای که مسیح وعده داد بود پر از رنج و زحمت  زندگی -  اندازد زندگی گذشته خود نگاهی می

 خود برای کسی که بناست جانشین و بر اساس تجربیات -  )۱۶ :۹اعمال (و جفا خواهد بود 

ت ایالم
انتشارا
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  فصل چهارم ۳۱۰

ًاز محتوای رساله کامال پیداست که تیموتاووس در مکانی . هایی دارد و باشد توصیه ا
 و ۱۴ :۴(مشغول خدمت است که مخالفت با انجیل در آنجا واقعیتی بدیهی و روزمره است 

 به همین ).۹ - ۱ :۳(به عالوه، پولس انتظار دارد که این مخالفت بیشتر هم بشود ). ۱۵
باید به  در برابر این مخالفتها العملش عکسخواست تیموتاووس بداند که  جهت، می

  . که شایسته انجیل استای باشد گونه

 

  ۱دوم تیموتاووس 

آورم که آن  لهذا به یاد تو می" :شود پولس نخست مطالبی را به تیموتاووس یادآور می
زیرا خدا روح جبن . تو است برافروزیهای من بر  عطای خدا را که بوسیله گذاشتن دست

به هنگام روبرو شدن . )۷ و ۶ :۱" (را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را
با جفاها، همیشه این وسوسه هست که واکنشی حاکی از ترس نشان دهیم و خود را از 

 تیموتاووس خواهد اما پولس نمی. ای پنهان شویم دنیایی متخاصم عقب کشیده، در گوشه
ِ واکنش تیموتاووس در برابر خصومت مذهبی باید به جای .ای در پیش بگیرد چنین رویه

ای که از طرف  ترس واکنشی باشد توأم با قدرت، محبت و تأدیب یا خویشتنداری
  :ًاین سه ویژگی کامال با هم در ارتباطند. خداست

  

 برای آن خوانده شده است بناست خادم خدا مأموریت دشواری را کهاگر   :قدرت) الف
قدرت الهی نیاز دارد تا نه تنها در برابر حمالت دنیا ایستادگی کند، بلکه  به انجام برساند، به

القدس باعث شده است که  قدرت روح"  :گوید  می١دونالد گوتری. تا بر دنیا غالب آید
شوند،  وانده میبسیاری از افراد ترسو وقتی به نام خدا برای انجام خدمتی دشوار فرا خ

این ." ای از خود بروز دهند که هیچگاه از آن بهره نداشتند العاده ِشجاعت و دلیری خارق
سازد که دوشادوش پولس در   تیموتاووس را قادر می۸ :۱در دوم تیموتاووس  :قوت خدا"

ما هیچگاه به قدرت خودمان در راه انجیل متحمل رنج و زحمت . راه انجیل زحمت ببیند
   .تر است قدرت خدا از هر رنج و زحمتی عظیم. ویمش نمی

  

در محبت خوف نیست بلکه محبت کامل خوف " :گوید می ۱۸ :۴اول یوحنا   :محبت) ب
اندازد؛ زیرا خوف عذاب دارد و کسی که خوف دارد، در محبت کامل نشده  را بیرون می

شود که   داده میای است از جانب خدا که به کسانی  محبت نیز همچون قدرت عطیه."است

 
1 Donald Guthrie 

ت ایالم
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 ۳۱۱ تعلیم رسوالن

ًچنین عطایی تقریبا همیشه با فداکاری و از خود گذشتگی همراه . اغلب سزاوار آن نیستند
  : نویسد  در تفسیر این آیه چنین می١ِ پولتا اوتیس.است

همیشه به صورت یک اسم بکار " محبت"بود اگر واژه  خیلی آسانتر می
یک فعل معلوم نیز به  به عنوانمحبت . اما متأسفانه چنین نیست. رفت می

" ِهمسایه خود را چون نفس خویش محبت نما"این حکم را که   :رود کار می
منظور این است که محبت خدا را . توان نادیده گرفت به هیچ وجه نمی

بگیریم و آن را بر شرایطی که در حالت عادی هولناک و غیرقابل تحمل 
دوست . شناسد نمی به عالوه، محبت خدا تبعیض .ِهستند، اعمال کنیم

داشتن و محبت کردن به دوستان، نزدیکان، اعضای خانواده و کسانی که با 
اما محبت کردن به کسانی که با شما . اند کار آسانی است عقیده ما هم

کنند، کار  کنند یا تهدیدتان می ای متفاوت رفتار می عقیده نیستند، به گونه هم
ًا در صورت امکان، اگر شما را لطف" :گوید خدا نمی. بسیار دشواری است

اگر " :گوید او نمی." پسند آمد یا برایتان مناسب بود به دیگران محبت کنید
همه چیز رو براه بود و صبحانه مفصلی خورده بودید، دیگران را محبت 

دهد که باید به دیگران محبت  کنده به ما دستور می بلکه رک و پوست." کنید
  .نماییم

محبت کردن سخت . ًخواهد طبعا کار دشواری است آنچه خدا از ما می
ِپیاده کردن محبت خدا در  ...اند ًاما برخی کارها کامال ساده و روشن. است

ًعمل چیزی نیست که درک آن دشوار باشد، بلکه صرفا انجام دادنش دشوار 
  .است

  

ست رسانند نه تنها کار درستی ا بهترین را خواستن برای کسانی که به شما آسیب می
، )۲۱ و ۲۰ :۱۲؛ رومیان ۳۶ - ۲۷ :۶؛ لوقا ۴۸ - ۴۳ :۵متی (دهد  چون خدا چنین دستور می

 بلکه چون خود مسیح در این زمینه برای ما نمونه شد و الگویی متعال پیش روی ما نهاد
دهیم، شایسته   وقتی کینه و نفرت را با محبت پاسخ می.)۱۶ :۳؛ اول یوحنا ۸ :۵رومیان (

  . کنیم که بخاطر آن در رنجیم یانجیلی رفتار م

  

 
1 Pauletta Otis 
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  فصل چهارم ۳۱۲

گوید خدا به تیموتاووس  ای که پولس می  در مورد معنای سومین عطیه.تأدیب) ج
تعیین معنی دقیق این لغت کار دشواری است . بخشیده است، نظرات مختلفی وجود دارد

نین  به چمقدس کتابزیرا این واژه تنها در همین جا به کار رفته است و در هیچ جای دیگر 
است، یا " خویشتنداری، اعتدال یا انضباط"آیا منظور پولس از تأدیب، . خوریم ای برنمی واژه

ِبصیرت، منطقی بودن، یا توانایی اتخاذ تصمیم درست"ِاینکه او این واژه را در مفهوم  بکار " ِ
القدس در   که از طریق روحخصوصیاتَبرد؟ به هنگام رو برو شدن با جفاها، تمام این  می

ها و  ِبه هنگام جفاها، دشمنی. شود، آشکارا مورد نیاز است فرد ایماندار ایجاد می
ِشود تسلیم ترس گردد،  های خدمت، یعنی در شرایطی که فرد ایماندار وسوسه می دشواری

ای است حیاتی از طرف  ِتوانایی خویشتندار بودن و حکیمانه تصمیم گرفتن براستی عطیه
  .ایماندار شاهدی امین برای مسیح باشدشود فرد  خدا که باعث می

  

العملهایی که نباید به هنگام  ، پولس به یکی دیگر از عکس۸ :۱در دوم تیموتاووس
العمل، شرمساری  این عکس. کند رویارویی با مخالفتها در تیموتاووس دیده شود، اشاره می

 تیموتاووس به ۸ :۱تیموتاووس  پولس در دوم. ای نزدیک دارد است که با ترس رابطه
بینند، عار نداشته  کند که از انجیلی که هر دوی آنها بخاطر آن زحمت می گوشزد می

باشم، بلکه در زحمات  پس از شهادت خداوند ما عار مدار و نه از من که اسیر او می" :باشد
   )۸ :۱." (انجیل شریک باش بر حسب قوت خدا

 ۱۲ و ۸آیات یموتاووس است و در ِفصل اول دوم تِیکی از مضامین اصلی " عار داشتن"
از شهادت خداوند ما عار " :گوید به تیموتاووس می ۸ در آیه پولس. شود  تکرار می۱۶و 

   ".باشم مدار و نه از من که اسیر او می

   :گوید  در این باره می١گوردون فی

ِتعیین معنی دقیق اصطالح عار نداشتن کار دشواری است  این عبارت اغلب. ِ
 است اشاره دارد، اما در  آن"ِمستحق"شخص  یا حقارتی که به رسوایی

. است" غیرمنصفانه"دلیل و  بسیاری موارد نیز منظور خواری و حقارتی بی
ِ بیانگر حقارتی مقدس کتاببینیم که این واژه برای نویسندگان  به ویژه می

 به به عنوان نمونه، رجوع کنید(است که امیدوارند خدا آنها را از آن برهاند 
 سر و کار ِساریگاه نیز این واژه به احساس ننگ یا شرم). ۳ - ۱ :۲۵مزمور 

ًظاهرا این دو معنای اخیر در . آور است داللت دارد داشتن با آنچه خجالت
 

1 Gordon Fee 
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 ۳۱۳ تعلیم رسوالن

مرتبط به تعبیری باید گفت که . است   شدهنیده در هم ت۸ :۱دوم تیموتاووس
زیرا کسی که مصلوب (آور بود  ننگای  پدیدهدانسته شدن با مسیح مصلوب 

ِ و زندانی )شد شد، از نظر حکومت فردی جنایتکار محسوب می می
و با این حال این ننگ و . آور بود ِبودن پولس نیز امری خجالت) سیاسی(

یعنی در روز " آن روز"است و خداوند در " غیرمنصفانه"ًخواری کامال 
به ). ۱۲ آیه د بهنگاه کنی(  خواهد رهانیدین حقارتچنیداوری، پولس را از 
ِاز خفت و خواری ناشی از خواهد که تیموتاووس   نمیهمین جهت، پولس ّ

ِاز شهادت "، یا به عبارت دیگر "از شهادت خداوند("تعلق داشتن به مسیح 

ِسرافکندگی ناشی از ارتباط با خود  و یا از ننگ و") انجیل در مورد خداوند
گوید اسیر یا  پولس وقتی می(است، شانه خالی کند " زندانی مسیح"او که 

سازد که خود را نه زندانی امپراتوری روم،  زندانی مسیح است، روشن می
ِبلکه زندانی خداوند نجات   ).داند اش می دهنده ِ

  

از من عار ! تیموتاووس" :گوید  به تیموتاووس می۸به عبارت دیگر، پولس در آیه 
از این که ممکن است بخاطر ! نکناز من نترس و مرا به خاطر ترس ترک ! نداشته باش

 با من هبلک! ِارتباط با من یا بخاطر پیروی از مسیح در زحمت بیفتی واهمه نداشته باش
 و در این مشکالت تنها !، زیرا رنج دیدن در راه مسیح افتخار بزرگی است شوگام هم

 ۱۲ در آیه  پولس"!کند نیستیم، بلکه خود خدا قدرت رویارویی با زحمات را به ما عطا می
  ."دانم به که ایمان آوردم عار ندارم چون می" :نویسد می

بینم، و  دانم که به چه خاطر زحمت می من می" :توان چنین خالصه کرد موضع پولس را می
ِبینم به هیچ وجه مایه خجلت و سرافکندگی  رنج و زحمتی که می. از این بابت هیچ عار ندارم

 قسمتی از بهایی است که باید پرداخت تا پیام انجیل که دانم که این زحمات می. من نیست
دانم که خدا کاری را که من آغاز   نیز می.َآورد، گسترش یابد حیات را برای بسیاری به ارمغان می

ِکار من با زندانی شدن یا مرگ من . کردم به انجام خواهد رسانید و از آن محافظت خواهد نمود

داند، بلکه  انگیز یا شکست نمی ای غم ات خود را واقعهپولس زحم." خاتمه نخواهد یافت
ناپذیر  این زحمات اجتناب. ِداند که این زحمات نتیجه مستقیم خدمت او به خداوند است می

ِبرای آرمان انجیل، و برای آنکه دنیایی در حال موت توسط خدا نجات یابد، الزم است . است

  .نج و زحمت شوندکسانی باشند که حاضرند در این راه متحمل ر
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  فصل چهارم ۳۱۴

اعضای چنین کلیسایی ! کلیسایی تو سری خورده نیستکلیسای جفادیده در نهایت 
دانند که رنج و  تازند و می  وفادار باشند، با قدرت خدا به پیش میمقدس کتاباگر به 

  .تواند مانع از پیشبرد کار خدا شود زحمت نمی

ُظاهرا انیسیفورس  ُ خوانیم که   می۱۶ه همین جهت در آیه این واقعیت را پذیرفته بود و بً
ِبلکه برعکس، آنقدر از پی پولس گشت تا سرانجام او ." از زنجیرهای پولس عار نداشت"او 

  .را یافت

ِ و یافتن یک زندانی بخصوص مستلزم وقت، وجود داشتند،زیادی در روم زندانیان 
اما .  بر داشتات بسیاری نیز در نیرو، هزینه و تالش و کوشش فراوانی بود و خطر

ُانیسیفورس با اینکار در واقع از دستور خداوند عیسی در    :کرد اطاعت می ۴۰ - ۳۵ :۲۵متی ُ

زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بودم "
مرا جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در حبس 

تو را ای خداوند کی  :آنگاه عادالن به پاسخ گویند. آمدیددیدن من به بودم 
ات یافتیم تا سیرآبت نماییم، یا کی تو را  گرسنه دیدیم تا طعامت دهیم، یا تشنه

غریب یافتیم تا تو را جا دهیم یا عریان تا بپوشانیم، و کی تو را مریض یا 
ر آینه به شما ه :محبوس یافتیم تا عیادتت کنیم؟ پادشاه در جواب ایشان گوید

  ."اید گویم، آنچه به یکی از برادران کوچکترین من کردید، به من کرده می
  

اگرچه کمک کردن به فقرا، نیازمندان و زندانیانی که بخاطر ارتکاب جرم و جنایت در 
. گوید اند کاری است ممدوح و پسندیده، آیات فوق درباره چنین خدماتی سخن نمی حبس

مسیح است که گرسنه، تشنه، عریان، بیمار یا " ِبرادران" آندسته از ددر موربلکه این آیات 
در انجیل متی همیشه یا به اعضای خانواده اشاره دارد که از یک " برادران"واژه . اند محبوس

ًبر ماست که به همگان خوبی کنیم، اما مخصوصا . ی ایمانخانوادهاند، و یا به اعضای  خون
   .)۱۰ :۶ غالطیان(به اهل بیت ایمان 

  

  ۲دوم تیموتاووس 

پولس تعلیم خود در مورد زحمت دیدن در راه انجیل را به بهترین وجه در فصل دوم 
  :دهد این رساله بسط می
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 ۳۱۵ تعلیم رسوالن

هیچ سپاهی . چون سپاهی نیکوی مسیح عیسی در تحمل زحمات شریک باش"
سازد تا رضایت آنکه او را سپاهی ساخت  خود را در امور روزگار گرفتار نمی

دهند اگر به قانون پهلوانی  و اگر کسی نیز پهلوانی کند، تاج را بدو نمی. جویدب
در . کشد، باید اول نصیبی از حاصل ببرد برزگری که محنت می. نکرده باشد

  .گویم تفکر کن زیرا خداوند تو را در همه چیز فهم خواهد بخشید آنچه می

 مردگان برخاست بر حسب  دار که از نسل داود بوده، ازخاطر بهعیسی مسیح را 
کشم، لیکن کالم خدا  بشارت من، که در آن چون بدکار تا به بندها زحمت می

خاطر برگزیدگان متحمل  و از این جهت همه زحمات را به. شود بسته نمی
شوم تا ایشان نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است با جالل جاودانی  می

 با وی مردیم، با او زیست هم این سخن امین است زیرا اگر. تحصیل کنند
و اگر تحمل کنیم، با او سلطنت هم خواهیم کرد؛ و هر گاه او را . خواهیم کرد

ماند زیرا  ایمان شویم، او امین می اگر بی. انکار کنیم او نیز ما را انکار خواهد کرد
 ).۱۳ -۳ :۲دوم تیموتاووس ." (واند نمودت خود را انکار نمی

  

ِخواهد که در انجام خدمت خود استوار و  ز تیموتاووس میا ۶ - ۳آیات پولس در 
شود که  او به تیموتاووس یادآور می. قدم باشد و در این راه از هیچ خطری نهراسد ثابت

ِپاداش وفاداری و امین بودن نه در حین نبرد، مسابقه یا دروی محصول، بلکه در پایان اعطا  ِ ِ
ِبنابراین نباید در پی کسب ل. خواهد شد ِذات آنی باشیم، یا انتظار داشته باشیم که این ِ ّ

    .مان معنایی داشته باشد ِزندگی بدون در نظر گرفتن ابدیت برای

از نسل داود بوده، از مردگان برخاست " که آوریم میخاطر  عیسی مسیح را بههمچنانکه 
دا کشم، لیکن کالم خ برحسب بشارت من، که در آن چون بدکار تا به بندها زحمت می

دهیم، با این آگاهی که  با جدیت به رسالت خود ادامه می، )۹ و ۸آیات  ("شود بسته نمی
. باشد، ولو آنکه ما در غل و زنجیر باشیم شود و در زنجیر نمی کالم خدا هیچگاه بسته نمی

ِایم زحمت ببینیم تا دیگران با مسیح آشنا شوند و جزو خانواده خدا گردند، زیرا  ما آماده
براستی که . )۱۱آیه  (بمیریم، با او نیز زیست خواهیم کرد) یا برای او(یم که اگر با او دان می

که (ایم  اگر ما بمیریم تا دیگران حیات یابند، با مسیح مرده! انگیزی چه وعده شگفت
ما به بهای . ، و بنابراین با او زیست نیز خواهیم کرد)ِتأکیدی است بر همبستگی او با ما

شویم که دیگران حیات یابند، اما در این رهگذر در  زندگی خود، باعث میدست شستن از 
ِیادآور این واقعیت است که حیات ما به همین امر این . آوریم واقع حیات را به دست می ِ
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  فصل چهارم ۳۱۶

ِانگیز است، به هیچ وجه پایان کار  ِ مرگ شهید گرچه غم.شود مان محدود نمی زندگی کنونی

   .لی عظیم و زندگی جاودان استِنیست بلکه در واقع آغاز جال

کنیم، با مسیح گوید که اگر پایدار باشیم و زحمات را تحمل  می ۱۲آیه پولس در 
ایم که  سلطنت خواهیم کرد و میراث خود را دریافت خواهیم داشت، زیرا ثابت کرده

او را اما اگر . قادریم وظائفی را که او به ما محول کرده است به نحو احسن به انجام رسانیم
 که همان طورتوانیم انتظار داشته باشیم که او ما را انکار ننماید؟  انکار کنیم، چطور می

هر که مرا پیش مردم انکار نماید، من هم در حضور " :گوید می ۳۳ :۱۰متی عیسی مسیح در 
 ما را ۱۲ :۲ تیموتائوس دوم  بنابراین."پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم نمود

   .کند  استقامت و پایداری دعوت میبه

ود را ماند زیرا خ ان شویم، او امین میایم اگر بی" :یابد  نیز ادامه می۱۳آیه این ایده در 
ِ در نگاه اول ممکن است چنین به نظر رسد که این آیه ناقض گفته ."تواند نمود انکار نمی

 اما.  نیز ما را انکار خواهد کرد است که اگر ما خدا را انکار کنیم او۱۲ِبلی پولس در آیه ق
  .ِبرای روشن شدن معنای این آیه باید آن را در تقابل با آیه قبلی بررسی کرد

وفا شویم، او کماکان نسبت به ما امین و  نسبت به مسیح بی ی اوقاتحتی اگر ما گاه
ا عوض وفادار است تا ما بتوانیم به سوی او برگردیم و مطمئن باشیم که نگرش او درباره م

شود، اما این واقعیت نیز مورد تأکید قرار  ِامکان انکار مسیح در اینجا تصدیق می. نشده است
گیرد که مسیح همچنان به پیروان خود توجه دارد و آماده است دوباره آنان را با آغوش  می

مل ِتواند برخالف ذات خود ع ، و او نمیکند ِذات و ماهیت او اینگونه ایجاب می. باز بپذیرد
کار، در  تفاوت و مسامحه هشداری است به افراد بی ۱۲ آیه  بدین ترتیب قسمت دوم.کند

    .دهد ِکار نوید پذیرش می  به افراد نادم و توبه۱۳حالیکه آیه 

  

  ۱۳ - ۱۰ :۳دوم تیموتاووس 

 به تفاوت بین معلمین کاذب و معلمین حقیقی اشاره )۹ :۳ - ۱۴ :۲(پولس در آیات قبلی 
فرد مسیحی باید در روزگاری که همگان با انجیل مخالفند و خصوصیاتی را که  استکرده 

 -۱ :۳ (شود کند از آنها برخوردار باشد، بر تیموتاووس یادآور می و جفا و سختی بیداد می
کند که با گفتار و اعمال خود، با حقیقت  پولس در این خصوص از کسانی یاد می. )۹

  :اووس از نمونه پولس پیروی کرده استبرعکس، تیموت. ورزند مخالفت می
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لیکن تو تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صبر مرا پیروی "
نمودی، و زحمات و آالم مرا مثل آنهایی که در انطاکیه و ایقونیه و لستره بر 

نمودم و خداوند مرا از همه  من واقع شد، چگونه زحمات را تحمل می
  )۱۱ -۱۰ :۳ وتائوستیمدوم ." (رهایی داد

  

ِناپذیر هویت  شود جزء انفکاک از نظر پولس، زحماتی که او در راه مسیح متحمل می
ِتعالیم پولس، اهداف و ایمانش، و شخصیت او را به هیچ وجه . اوست به عنوان مرد خدا

کند که   به شهر لستره اشاره می۱۱پولس در آیه . توان از رنج و زحمات او جدا کرد نمی
پولس در اینجا نیز مانند آنچه در ابتدای رساله . )۱ :۱۶اعمال (ِزادگاه تیموتاووس بود شهر 

ِبا یادآوری اتفاقات گذشته به تیموتاووس، وفاداری آنان را نسبت به ، )۵ - ۳ :۱ (کرده بود ِ
وقتی در " :گوید  چنان است که گویی پولس به تیموتاووس می.شود یکدیگر به او یادآور می

در آنجا بود که من اولین بار تو را دیدم . ا به حد مرگ سنگسار کردند تو آنجا بودیلستره مر
به یاد داری که چگونه برای رساندن پیام انجیل به تو ناگزیر . و بسوی مسیح هدایتت کردم

ِای که خادم مسیح بودن مستلزم  تو از همان آغاز دریافته. شدم متحمل رنج و زحمت
    ."گیری  در زندگی و خدمت خودت در این زمینه از من الگو میو حال. پرداخت بها است

خواهند  همه کسانی که می"اما این امر تنها محدود به پولس و تیموتاووس نیست، بلکه 
به عبارت دیگر، . )۱۲ :۳" (در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید

و . نین سرنوشتی در انتظارش خواهد بودهر کس که در این زمینه از پولس الگو بگیرد، چ
 در مسیح عیسی به"ًبیند، باید جدا باید از خود بپرسد که آیا براستی  اگر کسی جفا نمی
دینداری و خداترسی در دنیایی متخاصم همیشه با دشمنی . یا خیر" کند دینداری زیست می

   .ِتوزی مردم دنیا همراه خواهد بود و کینه

شوند و بدین  گوید که معلمین دروغین هر روز بدتر و بدتر می یم۱۳اما پولس در آیه 
  فصل دوم قرنتیان درنیزو  ۱۲ :۶ غالطیان  که درهمان طور. گریزند گونه از جفا و سختی می

 خود را  ً وجه مشخصه معلمین دروغین این است که تعمدا پیام و شیوه زندگی دیدیم،۱۱
  .پیروی از مسیح بهایی بپردازنددهند تا مجبور نباشند بخاطر  تغییر می

خواهد مردم در  شود این است که می تنها دلیل رنج و زحماتی که پولس متحمل می
  :گوید تون در این باره می. همه جا از هدیه نجات برخوردار شوند

ًهیچ گاه نباید رنج و زحمت را صرفا . ی خود هیچ ارزشی نداردخود بهزحمت رنج و 
شویم تنها زمانی ارزشمند  زحماتی که متحمل می.  بخواهیمرنج و زحمتبخاطر خود 
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  فصل چهارم ۳۱۸

ِاست که نتیجه مستقیم پیروی از آرمان مسیح و رسانیدن پیام انجیل به دیگران باشد منظور . ِ
های مسیح چنین رنجهایی است، و تنها از طریق رنج دیدن بخاطر انجیل است که  از رنج

ِشریک رنج و زحمات مسیح محسوب می    .شویم ِ

  

  ۱۸ - ۶ :۴دوم تیموتاووس 

َبرد ِپولس رساله به تیموتاووس را با اشاره به مرگ خود به پایان می َ:  

به جنگ . شوم و وقت رحلت من رسیده است ٓزیرا که من االن ریخته می"
ام و دوره خود را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ  نیکو جنگ کرده

حاضر شده است که خداوند داور بعد از این تاج عدالت برای من . ام داشته
عادل در آن روز به من خواهند داد؛ و نه به من فقط بلکه نیز به همه کسانی 

  )۸ - ۶ :۴دوم تیموتاووس ." (دارند که ظهور او را دوست می

  

این جمله، . ای است ِ دارای بار معنایی بسیار غنی"شوم ٓمن االن ریخته می"ِعبارت 
، )۴۰ :۲۹خروج ( در عهدعتیق که در آن شراب بطور روزانه ای است به نظام قربانی اشاره

شد  بر روی مذبح ریخته می) ۱۴ :۲۸(و یا در اعیاد مذهبی ) ۹ :۲۸اعداد (در روز سبت 
 بخشی از قربانی ریختنیبینیم که  می ۱۷ و ۱۶ :۶ اعداد در .)۷ :۲۸؛ ۱۰ و ۷ و ۵ :۱۵اعداد (

 پرستش به خدا تقدیم به عنوانور داوطلبانه ِقربانی سالمتی و هدیه آردی است که فرد بط
توانست پس از  اش و نیز به این خاطر که می کرد و از این طریق خدا را بخاطر نیکویی می

ِپاک شدن از گناهان خود در نتیجه گذراندن قربانی گناه با خدا مشارکت داشته باشد، 

ِسپردگی کامل خود را به ِوی همچنین با گذراندن قربانی سوختنی، سر. کرد شکرگزاری می
  . نمود خدا اعالم می

ِآداب نیایشی یهودیان تا قبل از ویرانی معبد به این صورت بود که فرد عبادت کننده  ِ
 به داد و  که به معبد یا به خیمه عبادت آورده بود قرار می قربانی دست خود را بر روی بره

شود و   که چگونه بره سر بریده میدید آنگاه به چشم خود می. کرد گناهان خود اعتراف می
ِدید که چگونه پوست  همچنین می. شود خونش بر مذبح و بر اطراف قربانگاه پاشیده می

شود و این قطعات بر مذبح قرار داده  حیوان از تنش جدا شده، خود حیوان قطعه قطعه می
ِشده، در آتش غضب خدا فرو بلعیده می ش به این کننده سپس در واکن فرد عبادت. شود ِ

، هدیه )۱الویان (پذیرد  ای که باعث شده بتواند مطمئن باشد که خدا او را می ِقربانی کفاره
 و با پذیرفتهِآردی را به نشانه سرسپردگی مطلق خود در برابر خدایی که کفاره گناه وی را 
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 ۳۱۹ تعلیم رسوالن

ِ آنگاه در جریان تقدیم هدیه ریختنی.دارد ، تقدیم می استاو از در آشتی وارد شده ، جامی ِ
ریزد و بدین گونه  ِاز شراب برداشته، آن را بر روی خاکستر بره قربانی و هدیه آردی می

ِموافقت قلبی خود را با تمام آنچه که با ایمان شاهد بوده و تقدیم کرده است، اعالم می . دارد ِ
ت و دارد که به آنچه بین او و خدا گذشته از صمیم قلب متعهد اس به عبارت دیگر، اعالم می

، محبت و بخششی که از خدای جالل دیده  قلب خود را به نشانه سپاس از تمامی رحمت
  .کند است، در پیشگاه او خالی می

 پایان زندگی خود در مورد )۱۸ و ۱۷ :۲ فیلیپیان  نیز درو(پولس نیز هنگامی که در اینجا 
ای   پولس وسیله.ِبخش قربانی ریختنی اشاره دارد ِگوید، به همین مفهوم شادی سخن می

ِبوده در دست خدا برای اعالم پیام مصالحه بین خدا و انسان ای که در  آشتی و مصالحه -  ِ
ِپولس در پاسخ به این کار قربانی مسیح، . پذیر شده است ِنتیجه قربانی مرگ پسر خدا امکان ِ

ِن این ای در پیشگاه خدا سپری کرده است، و حال در پایا  قربانیبه عنوانزندگی خود را 
ِزندگی، شهید شدن خود را به قربانی ریختنی  آخرین عمل به عنوانکند که  ای تشبیه می ِ

 پولس پس از این .گردد میاو ِشود و تقدیم  بر روی مذبح ریخته میدر حضور خدا پرستش 
ای که برای پرستش خدا به خیمه عبادت یا به  کننده ِآخرین عمل نیایشی، همچون عبادت

داند عبادت خود را به نحو شایسته به  کند در حالی که می د صحنه را ترک میمعبد آمده بو
   .پایان رسانده است

ِهدف تمام خادمین خدا باید این باشد که در پایان زندگی خود بدانند کاری را که خدا 

آری، بدانند که . اند آنان را برای انجام آن خوانده است به نحو احسن به انجام رسانده
ِان قربانی مبارکی برای خدا بوده است و باعث شده است اشخاص دیگر حیات ش زندگی

چه . اند براستی نیز در آسمان پاداشی عظیم خواهند یافت کسانی که اینگونه زیسته. بیابند
بار اکثر مردم دنیا که در پایان عمر  تفاوت بزرگی است بین این نوع زندگی و زندگی تأسف

ای کاش کارهای بیشتری برای خدا ! ش وقت بیشتری داشتمای کا" :گویند با حسرت می
! توانستم بار دیگر زندگی کنم ای کاش می! بود ام مفیدتر می ای کاش زندگی! دادم انجام می

   ..."ای کاش! کردم  طور دیگری زندگی میآن صورتدر 

بقه یا بینیم که او زندگی خود را به یک مسا  می۷آیه در . اما پولس چنین احساسی ندارد
 جنگیده و مسابقه را با سربلندی به خوبیگوید که در این نبرد  او می. کند یک نبرد تشبیه می

   .به پایان رسانده است، و اکنون برای دریافت جایزه آماده است
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. جنگند برند و به نیکویی نمی ها این مسابقه را به خوبی به پایان نمی متأسفانه خیلی
   :کنند  شرایط، از میدان شانه خالی میِها به محض دشوار شدن بعضی

 ِسعی کن که به زودی نزد من آیی، زیرا که دیماس برای محبت این جهان"
حاضر مرا ترک کرده، به تسالونیکی رفته است و کریسکیس به غالطیه و 

خود بیاور زیرا مرقس را برداشته، با . با من استلوقا تنها . تیطس به دلماطیه
. اما تیخیکس را به افسس فرستادم. ت مفید استکه مرا به جهت خدم

ردایی را که در تروآس نزد کرپس گذاشتم، وقت آمدنت بیاور و کتب را نیز 
خداوند او را به . ها کرد  مسکر با من بسیار بدیرکندسا. ًو خصوصا رقوق را

و تو هم از او با حذر باش زیرا که با سخنان . حسب افعالش جزا خواهد داد
 اضر نشدحکس با من  در محاجه اول من، هیچ. ت مقاومت نمودما به شد

دوم ." (مباد که این بر ایشان محسوب شود. بلکه همه مرا ترک کردند
  )۱۶ - ۹ :۴تیموتاووس 

  

اش در برابر نرو متوجه شد که اکثر همقطارانش آنطور  پولس در جریان اولین محاکمه
 دیماس او را ترک کرد، و .ندا همل ننمودکه در فصل اول به تیموتاووس توصیه کرده بود ع

دهد به ترتیب به غالطیه و دلماطیه  کریسکیس و تیطس نیز به دالئلی که پولس توضیح نمی
اگرچه پولس اقدام آنان . دانیم آیا آنان نیز پولس را ترک کرده بودند؟ به درستی نمی. رفتند

 عملکرد در موردان گفت که او تو کند، با توجه به متن مشکل می را محکوم یا تقبیح نمی
  .آنان نظری مثبت دارد

 که عیسی مسیح همان طوراما پولس به هنگام رویارویی با امپراتور روم تنها نبود، بلکه 
، هنگامی که در حضور )۱۵ - ۱۲ :۲۱؛ لوقا ۱۱ :۱۳؛ مرقس ۲۰ - ۸ :۱۰متی ( وعده داده بود

   :د در کنار او بودنرو ایستاد تا درباره ایمانش شهادت دهد خود خداون

لیکن خداوند با من ایستاده، به من قوت داد تا موعظه به وسیله من به کمال "
و خداوند مرا از هر کار . ها بشنوند و از دهان شیر رستم رسد و تمامی امت

او را تا . بد خواهد رهانید و تا به ملکوت آسمانی خود نجات خواهد داد
  .)۱۸ و ۱۷ :۴تیموتاووس دوم (" آمین. ٓابداالباد جالل باد

  

مطمئن بود که به وقت نیاز اش   محاکمه قبلیآمیز پولس با توجه به نتیجه موفقیت
 . خواهد بودیو الهی او همواره همراه ِ بلکه حضور،هیچگاه خدا او را تنها نخواهد گذاشت

ان دانست که اینبار ج پولس مطمئن بود که خدا هرگز او را ترک نخواهد کرد، و گرچه می
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خاطر داشت که خدا اجازه نخواهد داد نام او  سالم بدر نخواهد برد، اما از این بابت اطمینان
ِ خط تا، بلکه او را به سالمت )خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید(حرمت سازد  را بی

  .ِپایان سفر همراهی خواهد کرد

داوند شایسته تحسین و گذشته از این، برای آنکه فکر نکنیم پولس بخاطر خدمتش به خ
 خداوند انجام داده واسطه بهدارد که این همه را  ستایش است، خود او بیدرنگ اذعان می

ِآنچه او انجام داده صرفا کار خداوند بوده است، و تمامی جالل متعلق به اوست. است ً.  

ِبینیم که در سفر ایمانی خود به خط پا در دوم تیموتاووس فصل چهار، پولس را می یان ِ
ِاو برای پذیرفته شدن به داخل ملکوت جاودان ". ایمان را نگاه داشته است"رسیده است و  ِ ِ

ًو بنابراین اکنون کامال از این بابت . خدا، بطور کامل فقط و فقط به مسیح توکل کرده است
  . مطمئن است که در آسمان با آغوش باز از او استقبال خواهد شد

ًچیست؟ خود پولس قطعا برای بدست آوردن  ۸در آیه " لتتاج عدا"اما منظور پولس از 
ًچنین تاجی زحمت نکشید، بلکه این تاج تماما نتیجه کاری است که مسیح برای او انجام 

ِبنابراین چرا پولس باید بابت چیزی که تماما کار کسی دیگر بوده است، تاج دریافت . داد ً
ِ اعطا پولس عدالت به این خاطر به تاج :همین استًاصلی دقیقا کند؟ در واقع موضوع 

. شود که او بطور کامل بر کاری که مسیح بر روی صلیب برای او انجام داد توکل نمود می
داند که خداست  نگرد، می پولس هنگامی که مشتاقانه به لحظه ورودش به وطن آسمانی می

به همین جهت، . )۱۸ و ۱۷ :۴ (رساند که او را رهانیده و اکنون به سالمت به مقصد می
  . )۱۹ :۴( تمامی جالل از آن اوست

  

  عبرانیان

ِتوان آیه اصلی کل رساله دانست  را به جرأت می۲۵ :۱۲عبرانیان  ِ:  

گوید رو مگردانید زیرا اگر آنانی که از آنکه بر زمین  زنهار از آنکه سخن می"
 نجات نیافتند، پس ما چگونه نجات خواهیم یافت و گردانیدندسخن گفت ر

  "گوید روگردانیم؟ ر از او که از آسمان سخن میاگ

  

ِموضوع اصلی رساله عبرانیان، اهمیت گوش فرادادن به صدای خدا در   و مقدس کتابِ
تباری  ِای است خطاب به مسیحیان یهودی رساله عبرانیان موعظه. در موعظه مسیحی است

اند، تحقیر  شدهاز جامعه طرد  :اند شان متحمل زحمات متعددی شده که بخاطر ایمان
شود که چطور  موعظه با یادآوری این موضوع شروع می. برند اند و در انزوا بسر می گشته
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در زمانهای گذشته با آدمیان سخن گفته است و چگونه اکنون از طریق پسرش با ما خدا 
نویسنده رساله در پایان موعظه خود، ملتمسانه از خوانندگان . )۲ و ۱ :۱(گوید  سخن می

را که در این رساله خطاب به آنان نوشته است متحمل " آمیزی کالم نصیحت"واهد که خ می
است ۱۵ :۱۳ اعمال تنها جای دیگری که از این عبارت استفاده شده است،. )۲۲ :۱۳(شوند 

کالم "شود به  پس از قرائت تورات و صحف انبیا، از مخاطبین خواسته میکه 
  .شود گوش بسپارند که در کنیسه موعظه می" آمیزی نصیحت

ِبرخی از مخاطبین این رساله در گذشته اموال و دارایی خود را بخاطر ایمان  ِ
شان از دست داده بودند، و وقتی برخی از آنان به زندان افکنده شدند، آنانی که  مسیحی

ِهنوز آزاد بودند از اینکه با برادران دربند خود اعالم همبستگی کنند عار نداشتند  ِ ِ)۱۰: ۳۲- 
 خود به شهادت رسیده بودند  شان نیز در گذشته بخاطر ایمان ًظاهرا برخی از رهبران. )۳۴

البته . )۴ :۱۲ (، هرچند خود آنان در حال حاضر با چنین خطری روبرو نبودند)۸ و ۷ :۱۳(
ِاین امر به دلیل کاسته شدن از شدت جفاها نبود، بلکه به این دلیل بود که آنان بتدریج از 

  :نویسد  در این باره می١ِفرانتس دلیچ. تافتند سیح روی برمیِصلیب م

 برخی از کند که ًتلویحا به این نکته اشاره می) ۱۳در فصل (نویسنده رساله 
اما اعضای . شان به شهادت رسیدند اعضای کلیسا در گذشته بخاطر ایمان

بیگانه نیستند و هنگامی که محبت و زحمت کنونی کلیسا، گرچه با جفا 
از دست نداده بودند هر از گاه بخاطر مسیح متحمل هنوز ستین خود را نخ

شدند  ایمان اطراف خود همرنگ  شدند، اما رفته رفته با دنیای بی زحماتی می
و بدین ترتیب گناه ورزیده، برای آنکه از شدیدترین جفاها در امان باشند 

نزدیک ارتداد  بهای خطرناک  ای را در پیش گرفتند که به گونه شیوه زندگی
رسد  گریزند، و به نظر می ِ آنان از صلیب مسیح رویگردانند یا از آن می.است

دهد قوم او متحمل  اند که زحماتی که خدا اجازه می ًکامال فراموش کرده
  .ِشوند در واقع تأدیب محبت است

  

های   بودند از جانب کنیسهمواجهًاحتماال بیشتر مخالفتهایی که این ایمانداران با آن 
ِشاید هم این ایمانداران از سوی مقامات .  یا اعضای خانواده خودشان بودیانیهود

شد و از  ای از یهودیت تلقی نمی غیریهودی تحت جفا بودند زیرا مسیحیت دیگر فرقه
ِبرخی از این ایمانداران یا در پی جفاهای قبلی و یا در نتیجه . ِحمایت دولت برخوردار نبود
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تبار  و حال ایمانداران یهودی. )۳ :۱۳(بردند  ها، در زندان بسر می دستگیریای از  موج تازه
ها، بهای شاگردی را بیش از حد سنگین یافته بودند و رفته رفته در  با مشاهده این سختی

آنان به این فکر افتاده بودند که . کردند تصمیم خود مبنی بر پیروی از عیسی تجدید نظر می
   .ودی خود بازگردندِبه همان اعتقادات یه

آن نویسد تا  بنابراین نویسنده رساله عبرانیان این موعظه را خطاب به این ایمانداران می
ِخواهد از طریق این نامه، چنین  نویسنده می. شان قرائت کنند را در جلسات کلیسایی

 هشدار  بازگشت به عقاید یهود به آناندر موردشان تشویق کند، و  ایماندارانی را در ایمان
خواهد که به نمونه کسانی بنگرند که در گذشته به خدا  نویسنده مصرانه از آنان می. دهد

خواهد که از عیسی مسیح الگو بگیرند و به اویی  نیز از آنان می. )۱۱فصل (اند  وفادار بوده
مبادا در جانهای "چشم بدوزند تا " حرمتی را ناچیز شمرده، متحمل صلیب گردید بی"که 

   .)۳ و ۲ :۱۲ ("خاطر شوید عف کرده، خستهخود ض

شود که کاری را که مسیح بر روی صلیب به  نویسنده رساله به این ایمانداران یادآور می
تنها یک انجیل وجود دارد و اگر کسی حاضر . شود دوباره تکرار کرد انجام رسانید نمی

ِنباشد بخاطر این انجیل زحمت ببیند بلکه بخواهد به دین قبلی ِ  خود برگردد، خود را از تنها ِ
  .سازد راه رسیدن به خدا محروم می

 برنگشتن از ایمان مسیحی داده شده در موردما باید هشداری را که در رساله عبرانیان 
 خطراتی که ممکن است هیچگاه اتفاق در موردنویسنده . العاده جدی بگیریم است فوق

ِشالوده حقیقت ًدرزهای او مستقیما به انهشدار و دهد، بلکه  نیفتد به ما هشدار نمی

. اینکه برای رسیدن به خدا تنها یک راه وجود دارد :شود ِمنحصربفرد مسیحیت مربوط می
خواهند دوباره به آیین یهود برگردند، در واقع خود را از تنها راهی که خدا  کسانی که می

  .سازند برای نجات بشر مهیا کرده است محروم می

بخش در بر  ِ عبرانیان هم حاوی هشدار است و هم کالمی تسلیبااینحال رساله
ِ خطر ترک کردندر موردنویسنده در عین حال که  :دارد دهد، این   ایمان مسیحی هشدار میِ

کننده را به  ِت دلگرمواقعیاو این . آمیز را نیز برای ما دارد که خدا امین است کالم تشویق
هایی را که آنان   نیز تمام آزمایشات و وسوسهشود که عیسی مسیح مخاطبین یادآور می

کمک به آنها تواند در این زمینه   میبه خوبی، و از این رو تجربه کرداند  اکنون با آن مواجه
   .)۱۵ :۴؛ ۱۸ :۲عبرانیان ( کند
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  ۱۱عبرانیان 

ای از مردان و زنان ایمان در طول  های برجسته  به نمونه۱۱ فصل عبرانیاننویسنده در 
اگرچه بسیاری از آنان خود را با . شان آزموده شد زمانی ایمانکند که همگی  ریخ اشاره میتا

به عنوان مثال، نمونه . دیدند، اما همچنان به خدا توکل کردند ای مبهم روبرو می آینده
اطمینان از "ِ ایمان متعهد عبارت است از دهد که نشان می ۱۸ تا ۸ آیات ابراهیم و سارا در

". ِ اطاعت و توکل بر خدایی که از طریق کالم وعده با انسان سخن گفته استواسطه بهآینده 
تر، ایمان عبارت است از اطمینان به اینکه خدا قادر است کاری را که گفته  به بیان ساده

در ِایمان یعنی اطمینان کردن به سخن خدا و . انجام دهد، و سرانجام چنین خواهد کرد
  . این اساسای بر ِپیش گرفتن رویه

دهد  این ایمان خود را به این صورت نشان می. ِتنها ضامن چنین ایمانی، وعده خداست
ِپاتریارخها مشتاق رسیدن به  .رسد همین دنیا به کمال نمی داند نقشه خدا در که شخص می

وطنی هستند که متعلق به خودشان است، اما در دوران زندگی خود بر روی این دنیا 
گوید که این امر، گواهی است بر این واقعیت  نویسنده می. رسند ن وطنی نمیهیچگاه به چنی

ِکه مقصد نهایی امت ایمان، وطن و شهری است که خود خدا آماده کرده است  ِ ِ)۱۱: ۱۳ - 
ِاین واقعیت باید امیدبخش تمام کسانی باشد که در حال حاضر بخاطر پیروی از . )۱۶

های خدا تنها محدود به  ان باید بدانند که تحقق وعدهاین .برند عیسی مسیح در جفا بسر می
. کنیم، ایمان داشتن کار آسانی نیست اما مادام که در این دنیا زندگی می .همین زندگی نیست

" خدای شما کجاست؟"پرسیدند  شان از آنان می ِاین مردان و زنان ایمان وقتی جفاکنندگان
گشتند   رستگار میه،یافت برخی رهایی ." تخداوند اس ِتوکل ما بر" :گفتند در پاسخ می

 آیهنویسنده در . )۳۸ - ۳۵ :۱۱ (چشیدند ، اما برخی دیگر طعم رهایی را نمی)۳۵ - ۳۳ :۱۱(
ِ قیامت فرزندان زنان مؤمن را در برابر قیامت کسانی قرار می۳۵ شان  دهد که بخاطر ایمان ِِ

ِداش این مادران و شادی گوید که پا نویسنده می. شکنجه شدند و به شهادت رسیدند
ِشان در این دنیا تجربه کردند در مقایسه با شادی و پاداش  ِعظیمی که بخاطر قیامت فرزندان

شان به مسیح شکنجه دیدند و کشته شدند اما خداوند خود را  ِابدی کسانی که بخاطر ایمان
  .یدندرس" قیامتی نیکوتر"گروه اخیر به . انکار نکردند، به مراتب ناچیزتر است

کسی را از  کسی را از مرگ برخیزاند یا اینکه اینکه :تر است کدامیک برای خدا مشکل
میان شدیدترین جفاها عبور دهد بطوری که او در پایان همچنان بر خدا توکل دارد و او را 

سازد؟ کدامیک معجزه  دارد؟ کدامیک فیض و قدرت خدا را بهتر نمایان می دوست می
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 به عنواناین عجیب نیست که نویسنده عبرانیان از این رستاخیز بزرگتری است؟ بنابر
ای تجربه  کند، زیرا ایمانداران از این طریق فیض خدا را به گونه یاد می" ِقیامت نیکوتر"

ًشود چنان عظیم که اگر خدا صرفا آنان را از  کنند که منجر به شادی و پاداشی می می
  . کردند ربه نمیرهانید هیچگاه آن را تج شان می مشکالت

ای به همراه نخواهد  هیچ نوع پاداش یا شادیاما برای آنان که از ایمان برگردند، قیامت 
بهتر آن است که در زمان حال متحمل رنج و " :نویسد  که لئون موریس میهمان طور. داشت

." ناپذیر باشد ِمان مایه خوشی و شادی وصف زحمت و حتی شکنجه شویم تا قیامت برای
کند که دیدگاهی جاودانه داشته باشند و  سنده بدین ترتیب خوانندگان خود را تشویق مینوی

  .شود شان تنها به زندگی در این دنیا محدود نمی بدانند که حیات

های کسانی  توجه خواننده را به دیگر نمونه ،۳۵ :۱۱ِنویسنده در آیات پس از عبرانیان 
 از جان خود دست شستند، اما ایمان خود کند که متحمل رنج و زحمت شدند و جلب می

تمام این . )۳۸آیه  (ِگوید که جهان الیق چنین قهرمانانی نبود نویسنده می. را ترک نکردند
چه  -  ِشان در ایمان مورد تحسین خدا بودند افراد بخاطر وفاداری و نیز پایداری و استقامت

بااینحال . )۳۹ :۱۱ (ی را نچشیدندآنها که از زحمات رستگار گشتند و چه آنها که طعم رهای
  عبرانیان. عده داده شده بود دریافت نکردندگوید که آنان آنچه را که به ایشان و نویسنده می

جویند باید ایمان داشته باشند  نهد که کسانی که به خدا تقرب می بر این نکته تأکید می ۶ :۱۱
 )۱۳ :۱۱  درهمچنینو ( ۳۹آیه اما در . دهد ِکه او هست و به جویندگان خود پاداش می

 دلیلش هم این است که. خوانیم که این پاداش ممکن است در همین دنیا به ما داده نشود می
  .)۴۰ :۱۱" ( است تا آنکه بدون ما کامل نشوندخدا برای ما چیزی نیکوتر مهیا کرده"

 ته شد کهتباری نوش ِبخاطر داشتن این نکته که این موعظه خطاب به ایمانداران یهودی
 را ۴۰ :۱۱کند معنای مبهم عبرانیان قصد داشتند به دین قبلی خود برگردند، به ما کمک می

 از مردان و زنان ایمان ارائه شده است، همگی ۱۱هایی که در فصل  نمونه. بهتر درک کنیم
ها  رهبران کلیسا از کوچکی با این نمونه. شود به زمان قبل از ظهور عیسی مسیح مربوط می

 چنین استدالل کرده بود که تحقق ۱۱نویسنده عبرانیان تا قبل از فصل .  آشنا بودند خوبیبه
ِیافتن نقشه خدا مبنی بر مصالحه دادن انسان با خود فقط و فقط از طریق قربانی مسیح  ِ

هیچ راه دیگری برای ایجاد آشتی بین انسان و خدا جز از طریق قربانی  .پذیر است امکان
ًتمام آنچه تا پیش از ظهور مسیح رخ داه بود، صرفا به کاری  .جود نداردمسیح بر صلیب و

 مرگ و قیام واسطه بهعیسی مسیح اکنون . کرد که عیسی مسیح بر صلیب انجام داد اشاره می
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ایمانداران دوران عهدعتیق بدون  .خود، راه رسیدن به حضور خدا را برای ما باز کرده است
هیچگاه ) اند ه زندگی جدید در مسیح شهادت دادهیعنی بدون کسانی که ب( "ما"

خواست به مسیح  حال اگر کسی می. توانستند وعده خدا را بطور کامل تجربه کنند نمی
ِپشت کند و دوباره به آیین یهود برگردد، با اینکار در واقع خود را از تمامی برکات تحقق 

امیدی "ِا در نظر دارد شامل ی که خدا برای م"نیکوتر"نقشه . ساخت وعده خدا محروم می
 "های نیکوتر قربانی"، )۶ :۸ ("های نیکوتر وعده"، )۲۲ :۷ ("عهدی نیکوتر"، )۱۹ :۷(" نیکوتر

تمامی این برکات اکنون . )۳۵ :۱۱ (است" قیامتی نیکوتر" و )۳۴ :۱۰(" ِمال نیکوتر"، )۲۳ :۹(
را تجربه کرد که جزو قوم خدا توان آنها  در اختیار تمام قوم خداست، اما تنها در صورتی می

شود چنین برکات  ًنشینی و بازگشت به آنچه صرفا موقتی و مقدماتی بود نمی با عقب. بود
  .نیکویی را تجربه کرد

این است که کسانی را که در ایمان خود سست شده بودند  عبرانیان ۱۱فصل ِهدف 
کند که از صمیم قلب  ره مینویسنده بدین منظور به نمونه کسانی اشا. تشویق و دلگرم کند

 نویسنده . با آنان آشنا بودندبه خوبیهایی که مخاطبین  نمونه - به خدا ایمان و توکل داشتند
خاطر نشوند، بلکه با پشتکار به نبرد  خواهد که خسته عبرانیان مصرانه از مخاطبین خود می

   .ریافت خواهند داشتادامه دهند و بدانند که بزودی پاداشی را که وعده داده شده است د

  

  ۱۲عبرانیان 

که (اگر این افراد " :گوید کند و می  رو به سوی خوانندگان می۱ :۱۲عبرانیان نویسنده در 
توانستند به خدا وفادار ) از تمام آن برکاتی که شما اکنون از آن برخوردارید بهره نداشتند

  ."توانید چنین کنید بمانند، شما نیز می

ما نیز چنین ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار گران بنابراین چونکه "
پیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که  و گناهی را که ما را سخت می

پیش روی ما مقرر شده است بدویم، و به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان 
یعنی عیسی نگران باشیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود، 

ی را ناچیز شمرده، متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت حرمت یب
پس تفکر کنید در او که متحمل چنین مخالفتی بود که از . خدا نشسته است

" های خود ضعف کرده، خسته شوید گناهکاران به او پدید آمد، مبادا در جان
  )۳ - ۱ :۱۲عبرانیان (
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وید که خوانندگانش هنوز مانند گ  می۴آیه ً که قبال اشاره شد، نویسنده در همان طور
هنوز در جهاد با گناه تا به  "ِ لین عقیده دارد که جمله.اند  مقاومت نکردهبه موتعیسی تا 

هنوز " : را باید به مفهوم استعاری به این صورت تعبیر کرد"اید حد خون مقاومت نکرده
ای دانست به   را اشارهبااینحال به اعتقاد او باید این آیه." اید نهایت سعی خود را نکرده

گوید که خوانندگانش هنوز واقعیت  جفای خونین، و نویسنده رساله در واقع دارد می
این است  ۴ :۱۲بنابراین قصد نویسنده از عبرانیان . اند شهادت را در میان خود تجربه نکرده

عیسی که خوانندگان خود را متوجه سازد که زحمات آنان در مقایسه با رنج و زحماتی که 
خواهند از میدان  ها می با مشاهده همین اندک سختیآنان متحمل شد هیچ است، و بااینحال 

خواهد  نویسنده بدین ترتیب می. شانه خالی کنند و ایمان خود را به مسیح ترک گویند
  .اند خجالت بکشند ای که در پیش گرفته  از رویهشخوانندگان

ِمن شخصا بیشتر در این زمینه با نظر دل گمانم باید هر دوی این معانی را  یچ موافقم و بهً
گوید که  در واقع می ۴ :۱۲به اعتقاد من، نویسنده در عبرانیان . فهمید هم در کنار

 به عنواناند تا  اند زیرا نهایت سعی خود را نکرده خوانندگانش طعم شهادت را نچشیده
رود   از این هم فراتر می۵ :۱۲ نویسنده در عبرانیان.  منجی خود عیسی شناخته شوندِپیروان
ای باشد در دست خدا  تواند وسیله اند که رنج و زحمت می گوید که آنان از یاد برده و می

   .ِآمیز فرزندان خود ِجهت تأدیب محبت

ِ که پیشتر به هنگام بررسی عهدعتیق مالحظه کردیم، اکثر مردم تأدیب و همان طور
ِحتماال به یاد دارید که به هنگام بررسی فصل هشتم ا. گیرند مجازات را با هم اشتباه می ِ ِ ً

هایی که قوم اسرائیل در بیابان متحمل  دیدیم که چطور از زحمات و سختیتثنیه کتاب 
خواست از این طریق قوم خود را بیازماید  شود زیرا خدا می یاد می" تأدیب"شدند با عنوان 

گرفتند  بایست از طریق این زحمات یاد می قوم می. )۲ :۸ (گذرد و بداند در دل آنان چه می
ای که از دهان خداوند صادر  کند، بلکه به هر کلمه که انسان تنها محض نان زیست نمی

 همان طوریافتند که درست  قوم اسرائیل از این طریق باید درمی. )۳ :۸ (شود زنده است می
   .)۵ :۸ (ه استکند، خدا نیز آنان را تأدیب نمود که پدر پسر خود را تأدیب می

جفا، یعنی .  آشکارا به همین مفهوم اشاره دارد۱۲فصل نویسنده رساله عبرانیان نیز در 
ِشود که پدر از طریق آن تأیید  ای معرفی می  شیوهبه عنوانزحمت دیدن در راه مسیح، 

توانیم از عهده مسئولیتهایی که پدر  ِکند که ما آمادگی ورود به ملکوت را داریم و می می
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 هاست که پدر آسمانی ما از طریق همین جفاها و سختی. خواهد به ما محول کند برآییم می
  کند  را در ما ایجاد می)۱۰ :۱۲" (میوه عدالت سالمتی"

کننده ایمان ما   رنجهای بانی و کاملدر مورد ۱۰ :۲نویسنده رساله پیشتر در عبرانیان 
 به .پسرش متحمل رنج و زحمت شود و اینکه چطور خدا شایسته دید که ،سخن گفته بود

ِای مناسب برای کامل گرداندن یگانه  عبارت دیگر، خدای پدر رنج و زحمت را شیوه

   .دانست پسرش می

شود گفت عیسی که در واقع  چطور می"شود که   مطرحسؤالحال ممکن است این 
رفته در قسمتهای ِپاسخ را باید در استعارات دینی بکار " دارد؟‘ کامل شدن’خداست، نیاز به 

ای خاص تقدیس  برای وظیفه"به معنای " کامل شدن"ِقبلی عبرانیان سراغ جست که در آنها 
ِعیسی مسیح از طریق تحمل رنج و زحمت، برای منصب خود . بکار رفته بود" یا آماده شدن

ً کاهن اعظم ما در پیشگاه خدا کامال تجهیز شدبه عنوان ِ ِ حد مرگ ًاو حتما الزم بود که تا به. ِ

ِرنج ببیند، تا بتواند رسالت نجاتبخش خود را به انجام برساند ِاین شیوه کامال با شخصیت . ِ ً
خدا همخوانی دارد، زیرا او همواره از طریق رنج و زحمت و ایثار و جانفشانی است که 

و ایثار و از خود خدا همواره از طریق رنج و زحمت . دهد انسان را با خود مصالحه می
  .بخشد های خود را تحقق می است که نقشهگی گذشت

 باعث شد که بتواند زحمات قوم خود را درک کند و در درد و به عالوه، رنجهای عیسی
ایم،  ِمرگ او ما را از ترس موت که همواره اسیر آن بوده. )۱۸ و ۱۷ :۲(رنج آنان سهیم باشد 

هیچ ترس و وحشت  هدا بیوقتی ش" :گوید تون در این خصوص می. )۱۵ :۲ (سازد آزاد می
شود و او بطور کامل مغلوب  روند، آخرین حربه شیطان خنثی می به استقبال مرگ می

خوانیم که عیسی مسیح از طریق تحمل رنج و زحمت،  می ۹ و ۸ :۵در عبرانیان ." گردد می
به ًکند که رنج و زحمت در زبان عبری معموال  ِلین به این نکته اشاره می. اطاعت را آموخت

 و بنابراین در واقع به )۱۲ :۱۳؛ ۲۶ :۹؛ ۱۰ و ۹ :۲ (رنجهای مسیح در واقعه صلیب اشاره دارد
ِعیسی مسیح آماده بود حتی تا حد تحمل رنج و عذاب و مرگ از پدر . است" مردن"معنای 

 تمایلی به انجام چنین کاری نداشتاز لحاظ جسمانی ًشخصا خود اطاعت کند، ولو آنکه 
های خدا را به انجام  با این وجود از پدر اطاعت کرد و بدین ترتیب نقشهاما . )۷ :۵(

خواهد در کسانی که آنها را به فرزندخواندگی  آری، خدا می. )۹ :۵(" کامل شد"رسانیده، 
   .ِخود پذیرفته نیز چنین شخصیت مطیعی ایجاد کند
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 ناشی از زندگی ِانگیز ِبه همین جهت رنج و زحمت و جفا و شهادت وقایع ناگوار و غم
خدا جای " مکتب"هایی است آشکار از اینکه ما در  بار نیست، بلکه نشانه در دنیایی رقت

داریم و خدا دارد ما را که فرزندان او هستیم در عدالت و قدوسیت به شباهت خودش 
خدا پسر خودش را به این شیوه برای رسالت مهمی که داشت آماده . )۱۰ :۱۲(َآورد  درمی

 خدا همین است" شایسته"آری، شیوه . سازد ما را نیز به همین شیوه آماده میکرد، و 
)۲: ۱۰(.   

خود عیسی نیز آنگاه که به شاگردانش فرمود . چنین تعلیمی نباید باعث تعجب ما باشد
متی (شان کامل است، چنین تعلیمی به آنان داد   که پدر آسمانیهمان طورکامل باشند 

در چارچوب سخنانش راجع به کسانی که ه عیسی این تعلیم را جالب اینجاست ک. )۴۸ :۵
گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و  اما من به شما می" :تحت جفا هستند، بیان داشت

کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر  برای لعن
ر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خی

سازد و باران بر عادالن و  پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می
  .)۴۵ و ۴۴ :۵متی " (باراند ظالمان می

شخصیت ما آنطور که خدا ًظاهرا تنها در رویارویی با زحمات و مخالفتهاست که 
 تباری که این ِه عبرانیان خطاب به ایمانداران یهودی نویسند.شود خواهد ساخته می می

چشمان خود را از رنج و زحمات برگیرید و در عوض بر " :گوید خواندند می رساله را می
جفا و سختی را باید نه تهدیدی برای ایمان، بلکه کوره آزمایشی ." نتایج زحمات بنگرید

  .شود دانست که ایمان در آن پخته و خالص می

 

  ۱۳ان عبرانی

 تأکید بینند میِبر همبستگی و اتحاد بین عیسی و کسانی که بخاطر او جفا تاکنون بارها 
بینیم که بین اعضای بدن مسیحی نیز یگانگی و  می ۳ :۱۳عبرانیان   اما در.یما ورزیده

اند و زحمت  خاطر مسیح در زندانِهمبستگی عمیقی وجود دارد، تا بدان حد که کسانی که ب
شان که در حال حاضر با  توانند خاطرجمع باشند که برادران و خواهران ایمانی  میبینند  می

کنند و احساس همبستگی دارند  چنین آزمایشاتی روبرو نیستند چنان با آنان همدردی می
 این قسمت شبیه مطلبی .رنجهای آنانند و در غل و زنجیر قرار دارندکه گویی خود متحمل 

ِهای محبت  اینکه یکی از نشانه : گفته بود۳۴ - ۳۲ :۱۰ عبرانیان ًاست که نویسنده قبال در
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دانستند که اموال  کردند، می ایستادگی میِنخستین آنان این بود که به هنگام جفاها 
ِشان فانی و زودگذر است، آماده بودند در رنج و زحمت کسانی که بخاطر مسیح جفا  دنیوی

  . کردند دی میدیدند شریک شوند، و با زندانیان همدر می

خواهد که   از خوانندگان رساله می۷ :۱۳ که پیشتر مالحظه شد، نویسنده در همان طور
این رهبران . رهبرانی را که در گذشته کالم خدا را به آنان تعلیم داده بودند به یاد بیاورند

 شان مربوط به دورانی در اند و موعظات آنان اکنون خاموش. گویند اکنون دیگر سخن نمی
   .تاریخ کلیساست که اکنون سپری شده است

ِبه اعتقاد من، و نیز به اعتقاد برخی دیگر از مفسیرین، منظور نویسنده در این آیه آندسته 

نویسنده برای آنکه . اند شان به مسیح به شهادت رسیده از رهبرانی است که بخاطر ایمان
خواهد که  نژاد می ِنداران یهودی مخاطبین خود را تقویت کند، از این ایماِ ایمان متزلزل

ِانجام سیرت ایشان را مالحظه کنند"غایت یا  شهادت و نمونه . و از ایمان آنان الگو بگیرند" ِ
کسانی که جفاها را با سربلندی پشت سر گذاشتند و بر آن غالب آمدند باید مایه امید و 

اقعیت را به آنان یادآور اند، و این و ِبخش کسانی باشد که در ایمان خود سست شده الهام
به همین جهت، نویسنده در آیه بعدی به . قدم است شود که خدا همواره امین و ثابت

" ٓعیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابداالباد همان است"شود که  مخاطبین خود یادآور می
ِبنابراین آنان نباید با شنیدن تعالیمی که با آنچه پیشتر از رهبران گذش. )۸ :۱۳( ته خود ِ

رهبرانی که حاضر بودند بخاطر  -  شنیدند مغایرت دارد، از ایمان راستین منحرف شوند
  .  خود کشته شوند اما به مسیح خیانت نکنند ایمان

گوید که  کند و می  به رنجهای عیسی اشاره می برای آخرین بار۱۳ و ۱۲ :۱۳نویسنده در 
 برای آنچه در انتظار ما نیز است و هم الگوییما خواهد شد فدیه باعث رنجهای او هم 

ِکند که در آیین قربانی یهود، به خوانندگان یادآوری می ۱۱ آیه نویسنده در. خواهد بود  الشه ِ
آلود و  ِشد که سمبولی بود از وضعیت گناه سوزانده می حیوانات قربانی در بیرون از اردوگاه 

ِآور حیوان قربانی شرم ز در بیرون از دروازه شهر بجای ما به همین ترتیب، عیسی نی. شده ِ
نویسنده عبرانیان از . او بخاطر ما گناه شد و سمبولی از ننگ و طردشدگی گردید. قربانی شد

عار و ننگی را بیرون از لشکرگاه به سوی عیسی بروند و "خواهد که  خوانندگان خود نیز می
ح مورد اهانت واقع  که عیسی مسیهمان طوردرست ". که او بر خود گرفت، متحمل شوند

شد، طرد گردید و خوار و حقیر شد، خوانندگان رساله عبرانیان نیز باید خود را در زحمات 
باری را که  ِبر آنان است که طردشدگی از اجتماع و دیگر عواقب خفت. عیسی شریک ببینند
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ِنای ِدعوت آش ۱۳ :۱۳نویسنده در عبرانیان . ِناشی از پیرو عیسی بودن است، پذیرا شوند
شود که باید صلیب خود را برداشته، از عقب او روانه  عیسی را به خوانندگان یادآور می

ممکن است . تبار دشوار است پذیرفتن چنین دعوتی البته برای این ایمانداران یهودی .شوند
شود که  تر جلوه کند، اما نویسنده به آنان یادآور می ماندن در اردوگاه در نظر آنان بسیار امن

 همان طور. جای آنان بیرون از اردوگاه در کنار مسیح است. نیست" امن"جای آنها در مکان 
رود،  ِخوانیم، وفاداران به خدا کسانی هستند که بره را هر جا که می  می۴ :۱۴که در مکاشفه 

  .کنند متابعت می

  

   یعقوب

ایمانداران از سر  کند که اشاره می" های گوناگونی تجربه"، یعقوب به ۱۸ - ۲ :۱در یعقوب
ِکه در اینجا بکار رفته است، در عهدجدید دارای معنای " تجربه"ِلغت . خواهند گذراند

، گاه منظور )۹ :۶اول تیموتاووس (ِگاه به معنی وسوسه شدن به گناه است . مختلفی است
ِپیچ کردن کسی به قصد امتحان نمودن او است سؤال ، دام گذاشتن برای کسی )۱ :۱۶متی  (ِ

 ، و یا به شرایط ناگوار بیرونی یا جفا بخاطر ایمان به مسیح اشاره دارد)۲۵ :۱۰لوقا  (ستا
دهنده آن نشان" گوناگون"ِگوید، استفاده از لغت   می١ که مووهمان طور. )۱۲ :۴اول پطرس (

به (اند  که همه مردم با آن مواجهاشاره دارد مشکالتی در اینجا هم به  که یعقوباست 
ای که  ، و هم فشارهای اجتماعی و اقتصادی)۹ :۱:  و یا فقر مالی۱۴ :۵  :، بیماریعنوان مثال

  ). ۶ :۲ :به عنوان مثال (شوند شان متحمل می مسیحیان بخاطر ایمان

  :توان اینطور خالصه کرد شوند می نکاتی را که در این قسمت به بحث ما مربوط می

صبر و استقامت  کند تا در ایمانداران ها و تجربیات استفاده می خدا از این آزمایش - ۱
   .)۴ - ۲ :۱(بوجود آورد و آنان را به بلوغ روحانی برساند 

گیرند باید بخاطر آن شادی  به همین جهت، کسانی که در چنین تجربیاتی قرار می - ۲
   .)۲ :۱(کنند 

ز گیرد باید در دعا از خدا حکمت بخواهد، یعنی ا مرد عادلی که در تجربه قرار می - ۳
خدا بخواهد که این توانایی را به او بدهد که بتواند از دیدگاه او به مسائل بنگرد و مطابق 

ًفرد ایماندار باید مطمئن باشد که خدا حتما به چنین . )۵ :۱(چنین دیدگاهی زندگی کند 
   :دهد زیرا دعایی جواب می
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  .  خدا نسبت به تمام کسانی که او را بخوانند، نیکوست- الف

کند و چیزی را از ما دریغ  سخاوتمندانه آنچه را که از او بخواهیم به ما عطا می خدا - ب
  .دارد نمی

کند و  خواهد به این سبب مالمت نمی  خدا هیچگاه کسی را که از او چیزی می- ج
  .ِاو هیچگاه از دادن آنچه برای ما نیکوست، اکراه ندارد. سازد خوار نمی

واند مطمئن باشد که خدا همواره نسبت به او ت  کسی که در جفا و سختی است می- ۴
شود  دعوت ما این است که به او توکل کنیم، و نگران آن نباشیم که آیا می. نیکو خواهد ماند

   ).۸ -۶ :۱(به خدا اعتماد کرد یا نه 

گردد که در فصل دوم بیشتر بسط داده  موضوعی مطرح می ۱۲ - ۹ :۱یعقوب در 
گوید  می ۷ و ۶ :۲در یعقوب .  بین فقرا و ثروتمندان استاین موضوع همانا تنش. شود می

دولتمندان بر . دارند روا می" ستم"این افراد ثروتمند هستند که به خوانندگان این رساله 
کشانند، و به آن نام نیکو که بر  کنند، آنان را به محکمه می ِمخاطبین رساله یعقوب ستم می

گیرد که اکثر  چون پولس فرض را بر این مییعقوب نیز هم. گویند آنان است کفر می
اما هدف رساله یعقوب نه . نویسد، افراد فقیری هستند مسیحیانی که خطاب به آنان می

ِمحکوم کردن ثروتمندان، بلکه تقبیح کردن ظلم و ستمی است که در حق ایمانداران فقیر  ِ ِِ
ِب به تحریک ثروتمندانی جفای مسیحیان اغلبینیم که  در اعمال رسوالن می. دارند روا می

آنان . دانند گیرد که گسترش مسیحیت را تهدیدی برای منافع و عایدات خود می صورت می
 قدرت و نفوذ و منابعی که در اختیار دارند، بطور پنهانی ایمانداران را مورد ایذاء و واسطه به

   .)۶ :۲ (کشانند ها می دهند و آنان را به محکمه آزار قرار می

نشست و برخاست با بیند خوانندگانش در واقع   جهت، یعقوب از اینکه میبه همین
گذارند، سخت در حیرت   و بدین گونه تبعیض میدهند ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می

ِاینکار آنان نه تنها باعث ایجاد تفرقه و چنددستگی است و برخالف حکم . )۵ - ۱ :۲(است 
این افراد ثروتمند که . ِبا عقل سلیم نیز مغایرت دارد، بلکه )۱۳ - ۸ و ۶ و ۴ :۲(محبت است 

خوانندگان رساله یعقوب آن همه مشتاق معاشرت با آنها هستند در واقع نه تنها به آنها ستم 
که بر شما نهاده شده نیکو به آن نام "کشانند، بلکه  ها می دارند و آنان را به محکمه روا می
ترجمه شده است، بسیار " نام نیکو"تی که در اینجا به عبار. )۷ :۲" (گویند کفر مینیز است 

ِ، هنگامی که از عاموس نبی ۱۷ :۱۵ یعقوب همین عبارت را در اعمال .شایان توجه است
کرات در عهدعتیق بکار رفته است و به رابطه  این اصطالح به. َبرد کند، بکار می  مینقل قول
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ون عیسی است که در حیات کلیسا چنین اکن. نزدیک و صمیمانه یهوه با قومش اشاره دارد
ِتوان فهمید که چرا یعقوب از عملکرد  کند، و به همین جهت براحتی می نقشی را ایفا می

براستی نیز مایه بسی " :گوید موو در این رابطه می. اش در حیرت است خوانندگان رساله
یه برتری بودند و بر گفتند، در کلیسا ما کفر می‘ آن نام نیکو’حیرت است که کسانی که به 

خواهد که بجای آنکه   از ایمانداران می۱۱ - ۹ :۱یعقوب در !" شدند سایرین ترجیح داده می
کنند حسودی کنند، بخاطر هویتی که در مسیح دارند شادی  شان ستم می به آنانی که درحق

خود " نتمسک"برعکس، آندسته از ایماندارانی که ثروتمند هستند باید به حقارت یا . نمایند
 نشست و برخاست با اقلیتی خوار و واسطه بهایمانداران ثروتمند ). ۱۰ :۱(فخر کنند 

ِتحقیرشده، آماج تمسخری قرار خواهند گرفت که خود زمانی بر پیروان مسیح روا 
شان مهم بود، نظیر روابط  آنان ممکن است از بسیاری از چیزهایی که زمانی برای. داشتند می

ای را نیز که وقتی ایماندار نبودند به  ، محروم شوند و فرصتهای تجاریاجتماعی و تجاری
گرفتند  شاید خود مورد جفا و ایذاء و آزار قرار می. شان باز بود اکنون از دست بدهند روی

یافتند که اموال دنیا براستی تا چه حد فانی و  شد، و بدین گونه درمی شان تاراج می و اموال
ین درسی بینهایت مهم است، و طبیعی است که باید به آن فخر یاد گرفتن چن. گذراست

  . کرد

شود که   این واقعیت را به تمام ایمانداران اعم از فقیر و غنی یادآور می۱۲ :۱ یعقوب در
مانند و ایمان خود را انکار  پاداشی عظیم در انتظار کسانی است که در آزمایشات پایدار می

تاجی که خدا آن را به کسانی که او را  -   دریافت خواهند نمودرا" تاج حیات"آنان . کنند نمی
   .دنموِاند، اعطا خواهد  ِدوست دارند و این دوست داشتن را با وفاداری خود ثابت کرده

ها ایمان  ًهایی که معموال از سوی کسانی که در تجربه  به بهانه۱۸ -۱۳ :۱در یعقوب 
اختیار تسلیم  گویند که بی این عده می. دهد یشود، پاسخ م کنند عنوان می خود را ترک می

ورزد که چنین  یعقوب تأکید می. اند چون خود خدا آنها را تجربه کرده است ها شده وسوسه
شوند، بلکه  ِعلت سقوط افراد نه تجربیاتی که با آن روبرو می. ًنگرشی کامال اشتباه است

 است که خدا ممکن است به عالوه، درست. های درونی خود آنهاست امیال و وسوسه
ِمان مورد آزمایش قرار گیرد تا حقیقی بودن آن ثابت شود، اما هیچگاه ما را  اجازه دهد ایمان

کنیم که وسوسه  ما به این علت از خدا نافرمانی می. کند که از او نااطاعتی کنیم وسوسه نمی
گیرد،  ون توجه قرار می و وقتی این طعمه کانبد؛فری مان ما را می شویم و امیال و شهوات می
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بدین ترتیب . بینیم نه خدا، بلکه زندگی خودمان است مان می تنها واقعیتی که جلوی چشم
   :کند دیتریش بونهفر این روند را چنین توصیف می. شویم افتیم و مرتکب گناه می به دام می

در نظر  تنها چیزی که. مان غیرواقعی است ًای خدا کامال برای در چنین لحظه
 به کلیخدا . های خودش است کند، امیال و هوس مخلوق واقعی جلوه می

شیطان در اینگونه موارد در ما کینه و نفرت نسبت به ...بازد برایش رنگ می
و نتیجه از یاد . کند که او را از یاد ببریم کند، بلکه کاری می خدا ایجاد نمی

مان سیطره  ارادهامیال و شهوات ما بر فکر و . ِبردن خدا، شهوترانی است
ِبدین ترتیب قدرت . دهد یابد و ما را به قعر تاریکی سوق می می

اینجاست ...شود ِگیری و توانایی تمییز دادن خوب و بد از ما ربوده می تصمیم
  .ورزیم برابر کالم خدا مخالفت می که با تک تک ذرات وجود خود در

  

خدا همواره خواهان آن چیزی است  .)۱۶ :۱(!" گمراه مشوید" :گوید بنابراین یعقوب می
ِخواهد ما نوبر مخلوقات او   تا بدانجا که می)۱۷ و ۱۶ :۱ (که در نهایت برای ما نیکوست ِ

ِیعنی ملک خاص او باشیم و . )۱۸ :۱( باشیم نشانی باشیم از اینکه او بار دیگر انسان را به آن ِ
ِ به این واقعیت مسلم اما اغلب ِریک وارن. َگرداند صورتی که در ابتدا در نظر داشت بازمی

ترسند و روحیه خود  انگیز می کند که اکثر مسیحیان از افکار وسوسه مورد غفلت اشاره می
شوند احساس شرم و  به عبارت دیگر، از اینکه دچار وسوسه می. دهند را از دست می

ما " :شود ِوارن در پاسخ، این واقعیت مهم را به ما مسیحیان یادآور می. کنند تقصیر می
در واقع به یک تعبیر . ای به سراغ ما نیاید رسیم که دیگر وسوسه ای نمی هیچگاه به آن مرتبه

شیطان . مان محسوب کرد توان وسوسه را نوعی تعریف و تمجید از وضعیت ایمانی می
بنابراین وقتی وسوسه به . کند هیچگاه کسانی را که مشغول انجام اهداف اویند وسوسه نمی

دهد که  ِآید، این امر عالمت ضعف یا دنیوی بودن شما نیست، بلکه نشان می ان میت سراغ
   ."شیطان از شما متنفر است

  

  پطرس

  اول پطرس

ِرساله اول پطرس منحصرا به این قصد نوشته شد تا مسیحیان ساکن سرزمین ترکیه  ِ ً
ایذاء و آزار شان از سوی اطرافیان خود مورد جفا و  که بخاطر ایمان مسیحیامروزی را 
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خواهد که در میان   از این ایمانداران میپطرس در این رساله .بودند، تشویق و دلگرم کند
ای که نه تنها از پیام مسیحیت متنفر است، بلکه حتی حضور مسیحیان را نیز غیرقابل  جامعه

  .داند، در ایمان خود استوار باشند تحمل می

دهد که کلیسا   میالد نوشته شد، نشان می۶۴تا  ۶۳ًرساله پطرس که تقریبا بین سالهای  
مسیحیان از هر سو مورد سوءظن بودند و اتهامات . در آن زمان بر لبه پرتگاه قرار داشت

دید که این  پطرس بوضوح می. )۱۶ :۳؛ ۱۵و ۱۲ :۲( شد گوناگونی به آنان نسبت داده می
. )۱۲ :۴(خواهد گشت وضع بدتر نیز خواهد شد و بر شدت جفاها روز به روز افزوده 

ای  تا اندازهِمات حکومتی روم تحمل شده بود و حتی اکلیسا تا آن زمان کمابیش از سوی مق
پطرس به خوانندگان خود هشدار . گشت ورق برمیز بود، اما بزودی روم نیحمایت مورد 

ند، زده نشو قریب آنان را در کام خواهد کشید تعجب که عن" ِامتحان آتشینی"دهد که از  می
 ۱۶ و ۱۵ :۴ اول پطرس دراو . خواهد برای ایستادگی در برابر آن آماده باشند و از آنان می

. ریر یا فضول عذاب نکشدپس زنهار هیچ یکی از شما چون قاتل یا دزد یا ش" :نویسد می
ون مسیحی عذاب بکشد، پس شرمنده نشود بلکه به این اسم خدا را تمجید لکن اگر چ

   ."نماید

 در مورد وضعیتی که پطرس تحت آن چنین سخنانی را خطاب به ١ردیمارتا سو
   :گوید خوانندگانش نوشت، می

شان مورد انزجار بودند و  مسیحیان بخاطر جنایات گوید تاسیتوس می
که مسیحیان بدان عقیده داشتند سخن " خرافه هولناکی"از  نیز ۲سوتونیوس

نویسد که به مسیحیان زده  هایی می  تهمتدر موردپطرس آنگاه که . راند می
اول (" گویند شما را مثل بدکاران بد می" :شود، به همین سخنان اشاره دارد می

دانیم منظور از  های نویسندگان قرن دوم، می با توجه به نوشته .)۱۲ :۲پطرس 
ِبدترین کار مسیحیان از نظر جامعه، یکی . چه بوده است" ها بدکاری"این  ِ

کردند مسیحیان در مراسم شام  رستان تصور میپ بت(قتل فرزندان بود 
پرستان  بت(و دیگری زنای با محارم ) نوشند ها را می ِخداوند خون بچه

کنند، چنین  دیدند مسیحیان یکدیگر را برادر و خواهر خطاب می وقتی می
و مشمئزکننده  این اتهامات ِدر پس). دادند تهمتی به آنان نسبت می

اتهامی  - تر نهفته بود که مسیحیان از نوع بشر بیزارند کلیِاین اتهام خیالبافانه، 
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جالب اینجاست که در دوران حکومت . شد که به یهودیان نیز نسبت داده می
دادند و آنان را کسانی  نرو، چنین اتهامی را به رواقیون نیز نسبت می

  .دانستند که از نوع بشر بیزار و گریزانند می

  

، در زندگی پایبند اخالقیات بودند و زهد و پرهیزکاری مسیحیان نیز همچون رواقیون
پطرس رسول . تحمل چنین نگرشی برای جامعه روم بینهایت دشوار بود. کردند پیشه می

دید کسانی که به مسیحیت  کند که جامعه روم از اینکه می بویژه به این نکته اشاره می
شد  ای که متداول دانسته می نگیهای فره گروند دیگر در خیلی از آداب و رسوم و آیین می

این مسیحیان افرادی عجیب و ناسازگار بنظر . خاطر بود کنند، بینهایت رنجیده شرکت نمی
ِشاید از دید . زیستند همخوانی نداشتند رسیدند و به هیچ وجه با فرهنگی که در آن می می

گاری  ناسازِی بودند که با جامعه سرهای عجیب و غریب مخالفان، این مسیحیان نخاله
شدند و مورد اهانت قرار   در مالء عام به باد تمسخر گرفته می به همین جهت و،داشتند

آبرو  کند که در برابر این گونه تالشها جهت بی پطرس خوانندگانش را تشویق می. گرفتند می
   .ِکردن آنان در جامعه، واکنشی خداپسندانه نشان دهند

ور که مسیحیان افرادی متضاد با جامعه هستند، توان گفت که این تص به تعبیری می
ِمسیحیان در هر جا که مطیع تعالیم . ناپذیر نیست چندان هم دور از واقعیت و یا اجتناب

کم با ناباوری در آنان نگریسته  اند، جامعه اگر نگوییم با خصومت، دست عیسی مسیح بوده
 بسیار متداول بود بکار ۱۹۷۰دهه اگر خواسته باشیم در این رابطه عبارتی را که در . است

  .ًبرده باشیم، باید گفت مسیحیان ذاتا افرادی ضدفرهنگی هستند

در قرن اول میالد، بذر . کرد ِ مسیحیان روزگار پطرس صدق میدر موردًاین امر قطعا 
. در اذهان توده مردم پاشیده شد معروف گردید ١آنچه بعدها به آیین ناستیک یا گنوستیک

پیروان آیین ناستیک . ِ نظام اعتقادی بر جدایی کامل جسم و روح استوار بودشالوده این
ای است که به دور افکنده  ًعقیده داشتند که تن آدمی فانی و گذراست و صرفا پوسته

گرفتند که از  بنابراین بسیاری چنین نتیجه می. شود و چندان نفوذی بر روح انسان ندارد می
. انسان آزاد است با بدن خود هر کاری که دلش خواست بکندآنجا که تنها روح مهم است، 

کرد هیچ گونه تأثیری بر  آنچه انسان با بدن خود میروح و تن چنان جدای از هم بودند که 
ِبه همین جهت تأکید مسیحیان بر پاکی اخالقی و عفت . اش با خدا یا خدایان نداشت رابطه
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عفت . شد زمان با ناباوری محض روبرو میدر امور جنسی، در فرهنگ رومی و یونانی آن 
   و پاکدامنی چه ربطی به مذهب دارد؟

اغلب با های اجتماعی  در فرهنگ رومی و یونانی آن زمان، اعیاد مذهبی و گردهمایی
اگر کسی حاضر به شرکت . های جنسی همراه بود بند و باری ِمیگساری و انواع و اقسام بی

اکثر رومیان و . شد فردی عجیب و غیرمعمول تلقی میًبود، طبعا  در چنین اعیادی نمی
دانستند، و  یونانیان خودداری از شرکت در چنین مراسمی را به منزله پشت کردن به دین می

  . معتقد بودند مسیحیان بیش از حد ایرادگیر هستند

و در این متعجب هستند که شما همراه ایشان " :نویسد می ۴ :۴بنابراین وقتی پطرس در 
شویم که  ، متوجه می"دهند شتابید و شما را دشنام می  سوی همین اسراف اوباشی نمیبه

یافتند که باید در  درمیآوردند بناگاه  ای به عیسی مسیح ایمان می کسانی که در چنین جامعه
شد بایستند، و جامعه آنها را متهم  شان عرف محسوب می برابر هرآنچه در جامعه پیرامون

ًاحتماال اطرافیان اغلب از این .  افرادی ناراضی و غیراجتماعی هستندکرد به اینکه می
  " خواهید؟ چه میهیچ معلوم هست شماها " :پرسیدند مسیحیان می

ِناباوری جامعه بزودی جای خود را به . اما موضوع تنها به همین حد محدود نبود
 به خوبیپطرس . انزجار، طرد کردن، توهین و حتی گاه خشونت نسبت به مسیحیان داد

شوند که در پاسخ به  نویسد اغلب وسوسه می داند که ایماندارانی که خطاب به آنها می می
وقتی سنگ بسوی این ایمانداران . این فشارها واکنشی چون مسیح از خود نشان ندهند

 کنند و در خواستند بطرف مهاجمین خود سنگ پرتاب ًشد، طبعا آنان نیز می پرتاب می
  . نیز با همان شدت دشنام دهندشنیدند هایی که می امپاسخ به دشن

دانست روزهای بسیار  پطرس با توجه به آنچه در باال گفته شد و با توجه به اینکه می
خواهد که از الگوی عیسی  تری نیز در راه است، مصرانه از خوانندگان خود می سخت

رس خوب است به انتهای ِبرای درک بهتر اندرزهای پط. سرمشق بگیرند و پایداری کنند
   .کند رساله مراجعه کنیم و ببینیم پطرس قصد خود از نگارش این رساله را چگونه عنوان می

  

   ۱۲ :۵اول پطرس 

به توسط سلوانس که او را برادر " :گوید چنین می ۱۲ :۵پطرس رسول در اول پطرس 
است فیض دهم که همین  شمارم مختصری نوشتم و نصیحت و شهادت می امین شما می

   ."حقیقی خدا که بر آن قائم هستید
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تان نوشتم تا به شما توضیح دهم که فیض  من این نامه کوتاه را برای"  :به عبارت دیگر
شویم  از این آیه متوجه می." حال در این فیض محکم و استوار بایستید. ِحقیقی خدا چیست

تا به آنان  :ای نوشت  رسالهاش چنین ِبرادران و خواهران جفادیده که چرا پطرس خطاب به
فیضی که اگر در آن بایستند، این قدرت را به  -  کمک کند فیض حقیقی خدا را درک کنند

روبرو  ای که با آن آنان خواهد داد که بر طردشدگی از سوی جامعه و خصومت و دشمنی
 که "فیض حقیقی خدا"اما ببینیم این . بودند غالب آیند و ایمان خود را از دست ندهند

   .ًکند، دقیقا چیست پطرس به آن اشاره می

  

   ۲۳ -۱۹ :۲اول پطرس 

قسمت کلیدی رساله را .  استاول پطرسفیض یکی از مضامین بسیار مهم در رساله 
  :  شاهدیم۲۰  و۱۹ :۲ گوید، در اول پطرس سخن می" ثواب"که درباره فیض یا 

 دارد، در زیرا این ثواب است که کسی به جهت ضمیری که چشم بر خدا"
زیرا چه فخر دارد . کشد، دردها را متحمل شود وقتی که ناحق زحمت می

لکن اگر . هنگامی که گناهکار بوده، تازیانه خورید و متحمل آن شوید
  ."نیکوکار بوده، زحمت کشید و صبر کنید، این نزد خدا ثواب است

  

تکرار شده  ۲۰ و ۱۹آیات دو بار در ) این فیض است :یا" (این ثواب است"ِعبارت 
این در نظر "به صورت  ۲۰آیه ِ به صورت یک جمله مستقل آمده، و در ۱۹در آیه . است

الفظی این طور ترجمه  توان بطور تحت  را می۲۰قسمت دوم آیه ". خدا فیض یا ثواب است
کنید،  کشید و چنین رنجی را تحمل می وقتی بخاطر انجام آنچه درست است رنج می" :کرد

به عبارت دیگر، فیض از نظر پطرس عبارت است از رنج ".  خدا فیض استِاین در نظر
   .ن به خدا، و تحمل چنین رنج و زحمتیماندکشیدن بخاطر وفادار 

پولس در . شود این قسمت از عهدجدید به این مفهوم بکار برده نمیتنها در فیض 
اند که به مسیح ایمان  ا یافتهِگوید که ایمانداران فیلیپی نه تنها این فیض ر می ۱۹ :۱فیلیپیان 

 نیز  دوم قرنتیاندر. اند  را نیز دریافت کردهاوِداشته باشند، بلکه فیض زحمت دیدن در راه 
 ِگوید که فیض فقیر شدن را دریافت کرده است تا دیگران از فقر او دولتمند گردند پولس می

   ).۹ - ۱ :۸دوم قرنتیان (

ِتوان کلید درک دیدگاه الهیاتی پطرس  هات میرا از بسیاری ج ۲۰ و ۱۹ :۲اول پطرس  ِ

از واژگانی  جالب اینجاست که پطرس در اینجا . زحمت دیدن در راه مسیح دانستدر مورد
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 چیزی و در موردخواهد به تفاوت بین دیدگاه دنیا  ًکند که معموال وقتی می استفاده می
َبر بکار می همان چیز اشاره کند، چنان واژگانی را در مورددیدگاه خدا  ، آنگاه که ۴ :۲او در . دَ

ً، دقیقا همین عبارت "برگزیده و مکرم"گوید مسیح از نظر دنیا مطرود بود اما از نظر خدا  می
َبرد را می" نزد خدا" َ .  

شناختی با اول  را طوری ترجمه کنیم که از لحاظ زبان ۱۹ :۲اگر قرار بود اول پطرس 
، ناعادالنه رنج از دیدگاه دنیا" :بود  به این صورت می۱۹ :۲ مطابقت داشته باشد، ۴ :۲ پطرس

اما از دیدگاه خدا، . شود انگیز محسوب می ای غم ِدیدن و تحمل کردن چنین رنجی پدیده
توان گفت که از نظر دنیا، کسانی که  همچنین می ."گردد چنین چیزی فیض محسوب می

ً این افراد از نظر خدا صرفا آیند، اما شوند قهرمان به شمار می جفاها را متحمل می
   .اند کنندگان فیض دریافت

ِگوید که تحمل کردن رنج و زحمت نشاندهنده این است که خدا در زندگی  پطرس می

بیند شایسته هیچ جاللی نیست و نباید به  خود کسی که رنج می. کند شخص عمل می
 دارای هیچ فضیلت توانند زحمات را متحمل شوند کسانی که می. شکیبایی خود فخر کند

ًاین امر صرفا گواهی است بر . بخصوصی نیستند و نباید به این توانایی خود مباهات کنند
ِتحمل کردن رنج و زحمت در راه مسیح، از آغاز تا پایان کار خداست. ِعملکرد فیض خدا ِ .

به ترین جفاها را متحمل شوند و به اصطالح خم  بینیم که کسانی قادرند هولناک وقتی می
ًابرو نیاورند، این امر صرفا نشاندهنده آن است که فیض خدا در چنین کسی عمل کرده 

  .است

  :گوید تون در این باره می

ِرنج و زحمت و اهداف آن سخن ِمتحمل شدن  در موردهرگاه که پطرس 

ِ این امر سراسر کار فیض است و گوید، باید به خاطر داشته باشیم که می
به همین جهت، کسی که این . کند  زحمات کار میخداست که از طریق این

شود به خودی خود دارای  ها را با شکیبایی متحمل می زحمات و سختی
  .هیچ فضیلتی نیست و نباید به این سبب فخر کند

  

کنم،  اغلب اوقات وقتی راجع به جفا دیدن مسیحیان در نقاط مختلف دنیا صحبت می
مطمئن نیستم که من بتوانم متحمل " :گویند د و میآین ها بعد از صحبتم پیش من می بعضی

انگیز این است که برای  حقیقت شگفت." چنین جفاهایی بشوم و بخاطر ایمانم سختی ببینم
ای باشیم، چون این امر به هیچ وجه به  ِها الزم نیست فرد شجاع و قوی متحمل شدن سختی
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نحوه  :موضوع توجه داشتبه یک باید منتهی . قدرت یا شهامت خود ما بستگی ندارد
ِالعمل شما در قبال جفا و سختی ارتباط مستقیمی با وضعیت کنونی زندگی  عکس ِ

قدم هستند و به  اکنون در ایمان خود استوار و ثابت ایماندارانی که از هم. تان دارد مسیحی
توانند مطمئن باشند که وقتی الزم شد در راه مسیح زحمت  گویند، می فیض خدا لبیک می

   .ببینند حضور و فیض خدا همراه آنان خواهد بود

   :فرماید  می۱۵ - ۱۰ :۲۱لوقا  عیسی مسیح در

های عظیم  و زلزله. قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند کرد
ها و وباها پدید و چیزهای هولناک و عالمات بزرگ از  ها و قحطی در جای

اندازی خواهند  ه، بر شما دستو قبل از این هم. آسمان ظاهر خواهد شد
ها خواهند سپرد و در حضور  کرد و جفا نموده شما را به کنایس و زندان

و این برای شما به شهادت . سالطین و حکام به جهت نام من خواهند برد
های خود قرار دهید که برای حجت آوردن،  پس در دل. خواهد انجامید

زبانی و حکمتی خواهم داد که همه پیشتر اندیشه نکنید، زیرا که من به شما 
  .دشمنان شما با آن مقاومت و مباحثه نتوانند نمود

  

شبیه .  در کنار ما خواهد بودهادهد که او به هنگام جفا این وعده عیسی به ما اطمینان می
به القدس   شاهدیم که حضور روح۱۱ - ۹ :۱۳ مرقس و ۲۰ - ۱۸ :۱۰متی همین وعده را در 

در تمام این آیات .  همه این قسمتها به یک معنایند.شود  وعده داده می مشکالت به ماهنگام
فرد ایماندار باید در . شود که در جفاها نهراسند و نگران نباشند از ایمانداران خواسته می

چنین مواقعی آرام و خونسرد باشد و بداند که خدا فیضی را که وی در این شرایط به آن 
ها را   آری، خدا این قدرت را به فرد ایماندار خواهد داد تا سختی.نیاز دارد به او خواهد داد

اما خدا این فیض و . شود و در برابر جفاکنندگانش ایمان خود را انکار ننماید متحمل
فرد ایماندار بدان نیاز دارد به او عطا خواهد کرد، و نه  ای که قدرت را درست در لحظه

   !حتی یک لحظه زودتر

رابطه من با عیسی مسیح در " :ر حال حاضر از خود بپرسیم این استی که باید دسؤال
ترتولیان که از آباء برجسته دوران صدر کلیساست در این " حال حاضر چگونه است؟

   :گوید خصوص می

ِدانم مچ دست من ضربات خردکننده غل و زنجیر را تاب خواهد آورد  نمی ُ
ِدانم قوزک پایم درد غل و زنجیر  نمی. یا نه اما . را تحمل خواهد کرد یا نهِ
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ّزمرد اکنون به گردنبدهای مروارید و  ترس من این است که گردنم که هم
ِآراسته است، تاب تحمل ضربه شمشیر را نداشته باشد ِ!  

  

منظور ترتولیان در واقع این است که ما ایمانداران باید از همین حاال در مشارکت با 
در فیض او قائم بایستیم و از او  م که همین حاالای ما خوانده شده. مسیح زیست کنیم

دعوت ما این است که همین حاال آماده باشیم در راه مسیح . اطاعت کرده، بدو توکل بندیم
، اگر روزی این افتخار نصیب ما آن صورتدر . و ملکوتش از همه چیز خود دست بشوییم

بیایید " :به قول ترتولیان. ایم هگردد که در راه او زحمت ببینیم، پیشاپیش اطاعت را آموخت
ش  از دست دادنِنگرانبرای تحمل هر گونه سختی و جفایی آماده باشیم، و چیزی نباشد که 

   ."دارد زیرا همین چیزهاست که ما را از رسیدن به امیدمان بازمی. باشیم

 دو خوانیم که عیسی، آنگاه که در باغ جتسیمانی بود و بر سر  می۸ و ۷ :۵عبرانیان  در
راهی قرار داشت که آیا از اراده پدر اطاعت بکند یا خیر، اطاعت را آموخت و بدین گونه 

   .برای صلیب آماده شد

ما . ما نیز هر روزه باید تصمیم بگیریم که آیا حاضریم در فیض خدا بایستیم یا خیر
ین خواهیم با اینکار، تمر". بله ای خداوند" :آموزیم که بگوییم اطاعت را به این صورت می

   .کرد که اگر روزی الزم شود در راه مسیح از جان خود دست بشوییم، آماده باشیم

اگر وقتی که با پیادگان دویدی تو را خسته کردند " :خداوند به ارمیای نبی چنین هشداری داد
 در طغیان ،توانی برابری کنی؟ و هر چند در زمین سالم ایمن هستی پس چگونه با اسبان می

هایی که  اگر ما در زندگی روزمره خود برای فداکاری. )۵ :۱۲ارمیا " (ه خواهی کرد؟اردن چ
خواهیم تا پای جان از او پیروی کنیم؟ اگر  الزمه پیروی از مسیح است آماده نیستیم، چگونه می

ِامروز برای رویارویی با نامالیمات روزمره زندگی به خدا توکل نکنیم، در شرایطی که الزم 

العاده انجام دهیم یا به محیطی ناآشنا و متخاصم قدم بگذاریم  د بخاطر او عملی خارقخواهد بو
در زندگی روزانه خود به فیض خدا متکی نیستیم، چه تضمینی اکنون  چه خواهیم کرد؟ اگر هم

   است که وقتی دوران آزمایش فرا رسد چنین خواهیم کرد؟
برای . شود  میدر ما ایجادارست استقامت و پایداری روندی است که با تمرین و مم

های زندگی به  آنکه استقامت و پایداری در ما بوجود آید باید تمرین کنیم که در تمام جنبه
، و با استفاده از منابعی که خدا در اختیارمان نهاده است محکم و استوار "آری"خدا بگوییم 

را، برخی مسیح را انکار کنند؟ چ اما آیا برخی زیر شکنجه مسیح را انکار نمی. بایستیم
اما علت این نیست که خدا فیض الزم جهت پایداری را به اینگونه افراد عطا نکرده . کنند می
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خوانیم، او هرآنچه را که برای حیات و دینداری   می۳ :۱دوم پطرس  که در همان طور. است
   .کند الزم است به ما عطا می

مان  اوندمان عیسی، در فیضی که او برایدعوت ما این است که با پیروی از نمونه خد
زیرا که برای " :گوید  می۲۳ -۲۱ :۲اول پطرس . مهیا کرده است محکم و استوار بایستیم

ای گذاشت تا  اید، چونکه مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه همین خوانده شده
چون او را . بانش یافت نشدهای وی رفتار نمایید، که هیچ گناه نکرد و مکر در ز در اثر قدم
نمود، بلکه خویشتن  کشید تهدید نمی داد و چون عذاب می دادند، دشنام پس نمی دشنام می

   ."را به داور عادل تسلیم کرد

پس کسانی نیز که بر حسب " :کند  نیز تکرار می۱۹ :۴پطرس همین نکته را در اول پطرس
 آری، ما ."ری به خالق امین بسپارندهای خود را در نیکوکا اراده خدا زحمت کشند، جان

سپاریم که همیشه امین است، و آنچه را که  مان می زندگی و وجود خود را به دست خالق
  .دهیم  درست است انجام می

  

ِلی دکسیان
  

 بخاطر ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۰ یکی از رهبران کلیسای خانگی در چین، در سالهای ١لی دکسیان
ای در نزدیکی هواندو واقع در ایالت گوانگدون  طقه منفعالیتهایش در کلیسای زیرزمینی

لی در این مدت همیشه وقتی برای رفتن به . بارها از سوی مقامات حکومتی دستگیر شد
گذاشت و به  ای می شد، یک پتو و یک دست لباس اضافه در کیسه کلیسا از منزل خارج می

  .  شدن آمادگی کامل داشترفت، برای دستگیر او هر بار که به کلیسا می. برد همراه می

دو بار وی را چنان کتک زدند که  مأموران پلیس. کشیش لی بارها دستگیر شده بود
او را مجبور .  خودش محکم بر صورتش زدندمقدس کتابیک بار با . خون باال آورد

های کریسمس جهت صادرات به امریکا و کانادا  هایی که در آن چراغ کردند در کارخانه می
و . شد، در شرایط سخت و زیر نور کم کار کند بدون آنکه دستمزدی به او بدهند یساخته م

ساخت، بیرحمانه مورد ضرب و شتم قرار  ای که از او خواسته بودند چراغ نمی اگر به اندازه
   .گرفت می
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شان را  بااینحال کشیش لی تا به امروز همچنان برای مسیحیانی که مسئولیت شبانی
داند هر آن ممکن است بار دیگر دستگیر شده، تا  کند، هرچند که می ظه میبرعهده دارد موع

  . ًهای کار اجباری فرستاده شود بدون آنکه رسما محاکمه شده باشد سه سال به اردوگاه

و از آن . کشیش لی با خطرات زیادی روبرو است، اما کیسه او همیشه آماده است
 لی محض فیض خدا زندگی کرده است، کشیش. همهتر، فکر و ذهنش همیشه آماده است

او حاضر است برای موعظه پیام انجیل هر . و آماده است محض همین فیض نیز بمیرد
او مطمئن است که خدا، حتی در زندان، از او محافظت خواهد کرد و . بهایی را بپردازد

  . اجازه نخواهد داد او را انکار نماید

   

   ۱۷ -۸ :۳اول پطرس 

 ۲۱ :۲در  مسیح را که پیشتر نمونهِ مضمون پیروی از ۱۷ - ۸ :۳ س اول پطردرپطرس 
 این )۲۱ :۲  مقایسه کنید با؛۹ :۳( گوید دعوت ما او می. گیرد ده بود، بار دیگر پی میشعنوان 

ِای که با ما سر دشمنی دارد افرادی صلحجو و  درست مثل مسیح، در جامعهاست که 
اگر بناست زحمت ببینیم، . )۱۲ - ۱۰ :۳ (دهیمنیکوکار باشیم و بدی را با بدی پاسخ ن

ِخوشابحال ما اگر به این خاطر . )۱۳ :۳ (زحمت دیدن ما باید بخاطر انجام نیکویی باشد

   !)۱۴ :۳ (متحمل رنج و زحمت شویم

رسانند، بر  مبنی بر نترسیدن از کسانی که به ما جفا می۱۵ و ۱۴دعوت پطرس در آیات 
یهوه . و از ترس ایشان ترسان و خائف مباشید" :مبتنی است ۱۳  و۱۲ :۸شعیا این کلمات در ا

   ."صبایوت را تقدیس نمایید و او ترس خوف شما باشد

افراد خداترس در اسرائیل بگوید خواهد به  در این قسمت، خداوند از اشعیای نبی می
 ِالوقوع لشکریان خونخوار آشور شناسند از هجوم قریب که مثل کسانی که خدا را نمی

ِ به هنگام مواجه شدن با خطر دشمن، واکنش افراد خداترس هم در اشعیا و هم در .نهراسند
وقتی . ِاول پطرس باید نه ترس و وحشت، بلکه تکریم و جالل دادن خداوند باشد

گردند، در  خاطر می د و مضطرب و پریشانافتن وحشت میبه از جفاکنندگان خود ایمانداران 
ایمانداران با ترسیدن از . شان باشند این افراد خداوند زندگیدهند که  واقع اجازه می

شان  دارند که این جفاکنندگان رسانند در واقع اذعان می تهدیدات کسانی که به آنان جفا می
  .کنند بینی آنها را تعیین می هستند که شیوه زندگی و جهان
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خواهد به  ی میو وحشتی که خداوند در فصل هشتم کتاب اشعیا از اشعیای نب" ترس"
خطری که افراد . دل راه ندهد، ترس از لشکریان آشور است که تمام قوم دچار آن بودند

یعنی سپاهیان (ترسند  کند نه آن چیزی که قوم از آن می خداترس و ایماندار را تهدید می
  . ساخته است را اسیر خود قوم، بلکه خود ترس است که )آشور

ًی به هنگام رویارویی با جفاها، دقیقا باید در برابر گوید که فرد مسیح پطرس نیز می
. چنین ترسی مقاومت کند و به هیچ وجه اجازه ندهد این ترس بر زندگی او مسلط شود

با این  را بلکه در عوض، مسیح باید کنترل زندگی فرد مسیحی را در دست داشته باشد و او
رل همه چیز را در دست دارد، نه اطمینان قلبی پر سازد که در نهایت این خداست که کنت

  .ِمخالفین ما که انسانهایی بیش نیستند

اگر از خطری که از سوی این افراد جنایتکار متوجه شماست بترسید و 
ًتان را مختل کند، طبعا خواهید خواست انتقام  اجازه دهید باعث زندگی

اما به محض آنکه چنین احساسی بر شما چیره شود و دست به . بگیرید
زندگی شما " خداوند"اید که این جنایتکاران  نتقام بزنید، در واقع اجازه دادها

. تان نسبت به زندگی باشند کننده شیوه زندگی و نگرش بشوند و تعیین
بنابراین همواره آماده باشید درباره امیدی که در شماست شهادت دهید و 

 به عنوانیح را تنها مسپاک داشته باشید، تا از این طریق ضمیر یا وجدانی 
  . خود تکریم نماییدخداوند

  

ِفیکا ون رنزبرگ اول اشعیا در "ِ در مقاله روشنگر خود تحت عنوان ۲و ستیو موییز ١َ
   :نویسند می" ۱۷ -۱۳ :۳پطرس 

هم روشن و واضح است و هم در  ۱۷ - ۱۳ :۳اول پطرس استفاده از اشعیا در 
ِبررسی ساختار رساله. عین حال بسیار پیچیده دهد که   نشان میول پطرس اِ
گوید اجازه ندهید  پطرس می : روشن استبه خوبیًقصد نویسنده ظاهرا 

 خداوند تکریم به عنوانترس بر زندگی شما حاکم شود، بلکه مسیح را 
از آنچه که  :گوید شده از اشعیا نیز کمابیش همین را می نقل قولو متن . کنید

  .ند خدای خود را حرمت نهیدترسند نهراسید، بلکه تنها خداو آنها می
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توانند مطمئن باشند که خداوند فیض   می زندگی آنهاست،ِ که مسیح خداوندیمسیحیان
  .و قدرت الزم را جهت ایستادگی در جفاها به آنان عطا خواهد کرد

گوید که مسیحیانی که تحت جفا هستند، باید آماده باشند تا با تسلیم  می ۱۵ :۳در  پطرس
ِها و توکل بستن بر مسیح که رأس زندگی آنهاست، درباره ماهیت  ر ترسنشدن در براب

" جواب دادن"عبارت . شان حاکم است به مخالفین خود شهادت دهند امیدی که بر زندگی
های مقامات حکومتی   آمده است، اغلب در عهدجدید در اشاره به بازجویی۱۵که در آیه 

بااینحال این . )۱۶ :۴؛ دوم تیموتائوس ۲ :۲۵؛ ۱۶ :۲۵نگاه کنید به اعمال  (بکار رفته است
ی دوستانه نیز باشد، و بنابراین از روی متن سؤالتواند به معنای پاسخ دادن به  عبارت می

ی سؤال، پاسخ به چه نوع ۱۵ :۳ توان بدرستی مشخص کرد که منظور از جواب دادن در نمی
   .است

پرسند که  ِن فرد ایماندار از او میبااینحال شیوه پرسش هر چه که باشد، وقتی دشمنا
ِاش حاکم نیست، چگونگی پاسخ دادن او باید با خصوصیات کسی که  چرا ترس بر زندگی ِ

به عبارت دیگر، پاسخ باید با مهربانی، . ِاعطاکننده چنین امیدی است مطابقت داشته باشد
، غرور یا حس احترامی مالیمت، احترام و وجدانی پاک و آسوده بیان شود، و نه با بی

  .جویی انتقام

کنند از رفتار نیکوی  ای که ایمانداران در آن زندگی می گوید جامعه می ۱۷آیه پطرس در 
ِ تنفر همان طور که پیشتر اشاره شد،. رساند آنها بیزار است و به این سبب به آنان آزار می

. )۴ :۴ (ن بودِجامعه از خوانندگان رساله پطرس در وهله نخست بخاطر شیوه زندگی آنا
تصور است که پیروان عیسی به دلیل داشتن  برای پطرس غیرقابل. همین طور هم باید باشد

ِبااینحال ممکن است علت زحمت دیدن برخی . رفتاری غیرمسیحایی مورد آزار قرار گیرند ِ

ن ِاین احتمال وجود دارد که برخی از مخاطبین رساله به ای. از آنان، براستی چنین بوده باشد
 را که در باال به آنها اشاره شد از خود بروز  ِخاطر در جفا بودند که خصوصیات مسیحایی

. ورزد به همین خاطر است که پطرس بر داشتن چنین خصوصیاتی تأکید می. دادند نمی
آور است به هیچ  زحمت دیدن بخاطر داشتن رفتاری ناپسند و غیرمسیحایی، براستی شرم

   .ی نیستوجه شایسته یک شخص مسیح

که چیزی (ِ زحمت دیدن آنان بخاطر انجام آنچه درست و نیکوست بوده باشد اما اگر
آن ، در )۱۷ و ۱۴ :۴ :ًاست عجیب، زیرا قاعدتا هیچ کس نباید به این خاطر دچار مشکل شود

ِبه عالوه، زحمت دیدن آنان باید مطابق . شان خجل خواهند شد  جفاکنندگانصورت
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اراده خدا همیشه این نیست که فرزندانش زحمت . )۱۷ :۳ (وده باشدخواست و اراده خدا ب
 "خوانده شدن"این واقعیت و نیز استفاده از عبارت . ببینند، اما گاه خواست خدا چنین است

دهد که از نظر پطرس، کسی که به پیروی از مسیح خوانده شده است   نشان می)۹ :۳؛ ۲۱ :۲(
بیند، و در زندگی فرد ایماندار هیچ چیز خارج از در واقع خوانده شده است تا زحمت ب

   .افتد اراده خدا اتفاق نمی

 توجه ما را به مرگ مسیح که یکبار برای همیشه اتفاق افتاد و ۱۸ :۳در پطرس رسول 
رنجی که مسیح بخاطر گناهان ما . کند شود، جلب می برکتی که از این راه نصیب ما می
مصالحه بیابیم، حیاتی تازه داشته باشیم، و از وضعیت متحمل شد باعث گردید ما با خدا 

تواند مطمئن  به همین جهت فرد ایماندار می.  بردیم نجات یابیم اسفناکی که در آن بسر می
بخشد، و اینکه خدا از  باشد که در زحمات، حضور و فیض خدا با اوست و به او قوت می

 کارهای نیکوی عظیمی را به انجام شویم در واقع طریق زحماتی که در راه او متحمل می
   .رساند می

  

   ۱۹ -۱۲ :۴اول پطرس 

با استفاده از فعلی عجیب و غیرمعمول، به این  ۳ از فصل ۱۷ و ۱۴آیات پطرس در 
کند که ممکن است کسی بخاطر انجام آنچه درست و نیکوست در  واقعیت اشاره می

بااینحال پطرس در هر . مول استزحمت بیفتد، هرچند چنین احتمالی بعید و بسیار غیرمع
ًداند که معموال آنچه نباید  کند، زیرا نیک می دو مورد بیدرنگ حرف خود را اصالح می

به  ۱۹ -۱۲ :۴در رود که  او حتی تا بدانجا پیش می. افتد اتفاق بیفتد در عمل اتفاق می
میان شماست و ای حبیبان، تعجب منمایید ا ز این آتشی که در " :گوید خوانندگان خود می

   .)۱۲ :۴" (آید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد به جهت امتحان شما می

خواهد در دنیایی که در آن بین  انه از خوانندگان خود میمصر ۱۰ - ۳ :۴در پطرس 
های جامعه و وفاداری نسبت به خدا شکافی عمیق وجود دارد، با محبت کردن به  خواسته

ِز خود گذشتگی جهت نجات سایرین، کارگزاران امین دیگران و ایثار و ا ِ ِفیض گوناگون "ِ ِ
ای که نخست از  شود ایمانداران در جامعه همین فیض است که باعث می. باشند" خدا

پردازد   و سپس به دشمنی با آنان می)۴ :۴ (کند ِخاطر تازه مسیحیان ابراز تعجب می تعلق
  . حاضر باشند در راه خدا از همه چیز خود بگذرند، محکم و استوار بایستند و )۱۹ - ۱۲ :۴(
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او ). ۱۲ :۴(کند  یاد می" امتحانی آتشین "به عنوانِپطرس از زحمات این ایمانداران 
از راه ضرورت در " :ِ تجربه شدن ایمان آنان سخن گفته بوددر مورد ۷ و ۶ :۱در پیشتر 
که از طالی فانی با آزموده شدن اید، تا آزمایش ایمان شما  های گوناگون محزون شده تجربه

در آتش گرانبهاتر است، برای تسبیح و جالل و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی 
آید  ِ که طال در اثر فرایند ذوب کردن بوجود نمیهمان طور به عبارت دیگر، درست ."مسیح

خود شود طال نمایان شود، رنج و زحمت نیز به خودی  ًبلکه ذوب کردن صرفا باعث می
دهد که آیا چنین ایمانی براستی  ًکند، بلکه صرفا نشان می ایمان حقیقی در کسی ایجاد نمی

  . وجود دارد یا خیر

ِشود که ممکن است پاداش وفاداری خود  به عالوه، پطرس به خوانندگانش یادآور می
 هیچگاه را در همین دنیا دریافت نکنند، اما باید مطمئن باشند که پایداری و وفاداری آنان

شان به خدا پاداش  آنان به هنگام ظهور دوباره مسیح بخاطر ایمان. نادیده گرفته نخواهد شد
شان همچون گنجی گرانبها آشکار خواهد گردید و مایه شادمانی  خواهند یافت، و ایمان

   .خواهد بود

رنج و مهم بسیار های   به یکی دیگر از جنبه۱۳ :۴تا فرا رسیدن آن روز، در پطرس و اما 
ِیان هنگامی که بخاطر آرمان درست یعنی آرمان این واقعیت که مسیح :کند زحمت اشاره می ِ

تون در این باره . شوند می" شریک زحمات مسیح"بینند، در واقع   زحمت میمسیح
  :گوید می

کند،  درست است که پطرس هرگاه در مورد رنجهای مسیح صحبت می
اما در اینجا مشخص . ره داردهمیشه به رنجهای مسیح در گذشته اشا

به . کند که منظورش رنجهای گذشته مسیح است یا رنجهای کنونی او نمی
عالوه، از آنجا که دیدگاه الهیاتی پطرس هم به تعالیم عیسی بسیار نزدیک 

توانیم چنین نتیجه بگیریم که از آنجا  است و هم به دیدگاه الهیاتی پولس، می
 حضور دارد، بنابراین مسیح در هر دوی آنهاالقدس  که مسیح از طریق روح
ای که رنجهای آنها در واقع شراکت در  کشد به گونه در وجود آنها رنج می

  .ستمسیح ارنجهای 

  

شویم نگاه کنیم، طبیعی است  وقتی از این زاویه به رنجهایی که بخاطر مسیح متحمل می
یم که وقتی مسیح در آینده در دان که این زحمات باعث شادی و وجد ما خواهد بود زیرا می

باید به . )۱۳ :۴(تری در انتظارمان خواهد بود  ِجالل ظاهر شود، شادی و خوشی بس عظیم
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شود تبریک گفت، زیرا رنجهای او  ِفرد ایمانداری که بخاطر مسیح مورد اهانت واقع می
اشعیا  است از این آیه پژواکی. )۱۴ :۴ (پرجالل خدا بر وی قرار دارد که روح ِگواه آن است

آری، همان روحی . گوید روح خداوند بر نهالی از تنه یسی قرار خواهد گرفت  که می۲ :۱۱
   .ِگیرد، بر بندگان و خدمتگزاران جفادیده او نیز قرار خواهد گرفت که بر بنده یهوه قرار می

 سبب ِکند که رنج دیدن مسیحیان نباید از آن به سلسله دالئلی اشاره می ۱۵ :۴در پطرس 
این دالئل قدری عجیب است زیرا گناهانی که در این آیه فهرست شده است همگی . باشد

اما با توجه به آنچه در فصل . پرستان است، نه زندگی مسیحیان ِهای زندگی بت از ویژگی
ًسوم مالحظه کردیم، احتماال ترس پطرس از این است که خوانندگانش چنانچه اجازه دهند 

 شان بر زندگی آنها حاکم شود، الجرم به چنین  ترس از جفاکنندگانبجای ترس خداوند،
 از ۱۵آیه بنابراین . ای کشیده خواهند شد و مرتکب این گناهان خواهند گردید شیوه زندگی
خواهد که در زحمات پایداری و استقامت به خرج دهد، و بگذارد فیض خدا  خواننده می

   .بر زندگی او حاکم باشد

شود که زحمت دیدن بخاطر پیرو مسیح بودن به  دگان خود یادآور میپطرس به خوانن
ِشاید پطرس انتظار دارد که خوانندگانش احساس شرم خود . )۱۶ :۴(هیچ وجه عار نیست 

کند که از رفتار گذشته او   را تشویق میگان خوانندپطرس.  آورندبه یاداز انکار مسیح او را 
ِ، به محض دیدن به هنگام محاکمه عیسیِعملکرد او  د، بلکه به جای آنکه مثلنالگو نگیر

   ."به این اسم خدا را تمجید نماید" در آزمایشها ،خطر از نام عیسی بگریزند

باید داخل ملکوت خدا  های بسیار می با مصیبت" :گفته بود که  ۲۲ :۱۴اعمال پولس در 
یاد  "داوری خدا"وان به عن" مصیبتهای بسیار"از این  ۱۸ و ۱۷ :۴در  حال پطرس ."گردیم

انبیای عهدعتیق نیز در این باره . شود ِکند که از خانه خدا، یعنی از اهل ایمان آغاز می می
سخن گفته بودند که داوری خدا قبل از آنکه بر افراد خدانشناس نازل شود، نخست گریبان 

 از خود خوانیم که داوری خدا اول  نیز می۱۴ - ۹ :۲۴ متی در. قوم خدا را خواهد گرفت
این داوری نخست به این صورت است که مسیحیان در بوته . شود مسیحیان شروع می

آزمایشهای آتشین آزموده خواهند شد و پاک و خالص خواهند گردید، و آنگاه به هنگام 
  . ایمان به کمال خواهد رسید صدور حکم محکومیت بر دنیای بیبازگشت مسیح با 

ِ به آن اشاره شده است، داوری نهایی و ۱۷ :۴ پطرس ای که در اول "داوری"منظور از 
توان در  اکنون می داوری خدا را از هم. ای است تدریجی قطعی دنیا نیست، بلکه داوری

اما . ِای که نقطه اوج آن، داوری نهایی دنیا خواهد بود مرحله -  قالب جفای کلیسا شاهد بود
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ت، بلکه آماده کردن قوم خدا برای آسمان ًفعال در این مرحله از داوری خدا، هدف نه مجازا
ِاست با تمام امتیازات و مسئولیتهای آن، زیرا در جفاهاست که ماهیت حقیقی قوم خدا 

   .شود آشکار می

های   جان بایدکشند میبر حسب اراده خدا زحمت "به همین جهت، ایماندارانی که 
ن باید از تمامی فیض خدا استفاده  آنا.)۱۹ :۴" (خود را در نیکوکاری به خالق امین بسپارند

کند که  پطرس در فصل بعدی بطور ضمنی اشاره می. کنند و در انجام اعمال نیکو بکوشند
توانند بطور مستقل عمل  کنند به کسی نیاز ندارند و می  فکر میاین افراد متکبر هستند که

کنند متکی به  تراف میکند که با فروتنی اع خدا فیض خود را به کسانی عطا می. )۵ :۵ (کنند
شود بتوانند بخاطر انجام نیکویی زحمت ببینند ولی همچنان  فیضی که باعث می -  اویند

   .پایدار باشند

  

   ۱۱ -۵ :۵اول پطرس 

آورد و این ایمانداران را تشویق   رفته رفته رساله خود را به پایان می۶پطرس در آیه 
  :کند که می

مایید تا شما را در وقت معین سرافراز دست زورآور خدا فروتنی ن ریپس ز"
و تمام اندیشه خود را به وی واگذارید زیرا که او برای شما فکر . نماید

  ."کند می

  

شویم  متوجه میکنیم،  ها به فیض خدا توکل می وقتی برای ادامه حیات و تحمل سختی
 خدا به فکر رسانند بترسیم، زیرا که به هیچ وجه الزم نیست از کسانی که به ما جفا می

ایم مستقل و خودکفا باشیم، در نهایت  انگیز است که هرگاه خواسته براستی چه غم. ماست
در چنین وضعیتی، محال است بتوان در . ایم مان داده افسار زندگی خود را به دست ترسهای

تنها با توکل کردن به مسیح و داشتن ارتباطی صمیمانه با . برابر فشار و جفا تاب آورد
  .)۱۴ :۳(یوغ ترس و اضطراب آزاد شویم  توانیم از زیر ت که میاوس

هشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش "
پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت . طلبد تا ببلعد کند و کسی را می می

تند، کنید، چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هس
  )۹ و ۸ :۵." (آید می

  

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



  فصل چهارم ۳۵۰

ها  نمونه کلیسای جفادیده، از لحاظ شبانی برای کسانی که در آزمایشات و سختی
وقتی فیض خدا را در زندگی . قرار دارند، بسیار ارزشمند است) از جمله جفا(گوناگون 

رک شویم که خدا ما را ت بینیم، متوجه می ِدیگر برادران و خواهران مسیحی خود در کار می
شویم که اگر خدا به سایر ایمانداران کمک کرده است که حتی  آری، متوجه می. نکرده است

در دشوارترین شرایط نسبت به او امین و وفادار باشند و ایمان خود را از دست ندهند، 
به عالوه، با مشاهده جفا و زحمتی که در . تواند ما را نیز در این زمینه یاری دهد ًقطعا می
بریم که مادام که ایمانداران در  به این حقیقت مهم پی میط دنیا متوجه کلیساست، تمام نقا

کنند، بخاطر مسیح  کرده که مسیح و پیروان او را رد کرده است زندگی می این دنیای سقوط
دنیا تنها از پیام . ِناپذیر زندگی آنهاست زحمت خواهند دید و این زحمات جزء جدایی

  . گاه حتی از حضور پیروان او نیز بیزار استبلکه مسیح نفرت ندارد،

دعوت ما این است که دشمن خود را بشناسیم و بدانیم که کار ما این نیست که با 
، بلکه باید با او مقاومت )زیرا مسیح پیشاپیش او را مغلوب کرده است(شیطان بجنگیم 

باید به خدا توکل کنیم و ای داشته باشیم، بلکه  هایش واهمه ّما نباید از او و از غرش. کنیم
بدانیم که او دیگرانی را نیز که در نقاط مختلف دنیا بخاطر نام او در جفا هستند حفظ 

  .بخشد کند و قدرت می می

ها که ما را به جالل ابدی خود در  و خدای همه فیض" :نویسد می ۱۰ در آیهپطرس 
ل و استوار و توانا عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کام

خدای همه " این تنها جایی است که در عهدجدید از خدا با عنوان ."خواهد ساخت
تمامی قدرت الهی او که به . هاست  او منشاء و بخشنده همه فیض.شود یاد می" ها فیض

گردد که بتوانیم در هر موقعیت و تحت هر  شود باعث می َاشکال مختلف به ما عطا می
کند تا بدین ترتیب  او برای ما و در ما کار می. اوریم و استوار بایستیمنیازی دوام بی

. ی خود قادر به انجام چنین کاری نیستیمخود بههای خود را عملی سازد، زیرا ما  نقشه
ِخدایی که فیض عظیم خود را با رهانیدن ما از گناه و مجازات آن ثابت کرده است، حال از  ِ

مان را نیز برآورده خواهد ساخت و ما را   تمام دیگر نیازهایخواهد که مطمئن باشیم ما می
  .به جالل ابدی خود در مسیح خواهد رساند

 قوم خدا ممکن است در حال حاضر برای مدتی کوتاه به عنواندرست است که ما 
این . ای پرجالل در انتظار ما است دانیم که آینده همچنان در زحمت و جفا بسر بریم، اما می

ِالبته این به معنای ناچیز شمردن رنجهای ". ایم خوانده شده" است که برایش آن چیزی
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بخشد و این واقعیت را به ما  اما خدا در اوج این مشقات به ما دلگرمی میکنونی ما نیست، 
   .شود که زندگی ما به همین دنیا محدود نیست یادآور می

ود شروع کرده است با وجود در زندگی قوم خ خدا ی کهفیضِکار و اما تا آن هنگام، 
گوید که خدا این کارها را در  پطرس می. زحماتی که باید متحمل شوند، ناتمام نخواهد ماند

  :حق قوم خود انجام خواهد داد

  اند، احیا خواهد کرد اند یا کم آورده آنان را در مواردی که درمانده* 

در برابر خواهد بخشید که آنان را استوار خواهد کرد، یعنی این قدرت را به آنان * 
  ها بایستند و به هیچ وجه او را انکار ننمایند وسوسه

آنان را توانا و نیرومند خواهد ساخت، یعنی این قدرت را به آنان خواهد داد تا در * 
  برابر شیطان مقاومت کنند و زحمات را حتی تا پای جان تاب آورند

اسی مستحکم به آنان خواهد بخشید که آنان را پایدار خواهد ساخت، یعنی پایه و اس* 
قوم خدا بدون چنین بنیادی، خیلی زود از هم خواهند پاشید و . از بین نخواهد رفت

  .شکست خواهند خورد

  

شوند، شخصیتی احیاشده و استوار در آنان  خدا از طریق زحماتی که قوم او متحمل می
ای  ، خدا اعمال او را وسیله خواهان نابودی قوم خداستاگرچه شیطان. ایجاد خواهد کرد

درست . سازد تا از طریق آن شخصیت خودش را محض فیض در قوم خود شکل دهد  می
توانست به جالل برسد، فرزندان خدا نیز برای  همان طور که مسیح بدون رنج دیدن نمی

اما این زحمات هیچگاه نقشه و . آنکه به جالل برسند نخست باید متحمل زحمات شوند
ِدر واقع خدا جز راه ایثار و فداکاری و جانفشانی، راه . گذارد خدا را عقیم نمیبرنامه 

او از این طریق فیض خود را در دنیایی متمرد . طریق خدا همین است. شناسد دیگری نمی
  .سازد کرده نمایان می و سقوط

و توانایی ٓاو را تا ابداالباد جالل " :گوید پطرس در پایان، در پاسخ به همه اینها چنین می
 تمامی جالل و حمد و سپاس فقط و فقط از آن اویی است که به نیابت از قوم ."باد، آمین

ِبا دیدن ایمان و وفاداری و مباد که ما . شود جفادیده خود در سراسر دنیا، وارد عمل می

ِشهامت مسیحیان جفادیده،  .  به آنان نسبت دهیمجاللی را که تنها متعلق به خداستِ
فیض "یابیم که براستی در  اندیشیم، درمی های خود می  به تصویر مسیح در زندگیهمچنانکه

ٓاو را تا ابداالباد جالل و " بنابراین. ست که باید تا به آخر قائم و استوار بایستیم"ِحقیقی خدا
   ."توانایی باد، آمین
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  دوم پطرس

 - ۱۲ :۱ پطرسکند، دوم   راجع به موضوع جفا صحبت میدوم پطرستنها جایی که در 
لهذا از پیوسته یاد دادن شما از این امور غفلت "  :گوید پطرس در این قسمت می. است ۱۵

. دانید و در آن راستی که نزد شما است استوار هستید نخواهم ورزید، هر چند آنها را می
 .دانم، مادامی که در این خیمه هستم، شما را به یادآوری برانگیزانم لکن این را صواب می

دانم که وقت بیرون کردن خیمه من نزدیک است، چنانکه خداوند ما عیسی  چونکه می
کنم تا شما در هر وقت بعد از رحلت من،  و برای این نیز کوشش می. مسیح نیز مرا آگاهانید

   ."بتوانید این امور را یاد آورید

ِ قدرت الهی پطرس در آیات قبلی این واقعیت را به خوانندگان خود یادآور شده بود که ِ

همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری الزم است، به ما عنایت فرموده است، به " خدا
گوید که وقتی  پطرس می. )۳ :۱" (معرفت او که ما را به جالل و فضیلت خود دعوت نموده

ِ خداوند شخصی خود به عنوانِآمیز خدا لبیک گفته، عیسی مسیح را  ِما به دعوت فیض ِ

 قدرت عظیم خود هرآنچه را که برای وفادار ماندن به او واسطه به، خدا )۳ :۱ (یمشناس می
هر چه بدان نیاز داریم در مسیح به ما داده شده . )۴ و ۳ :۱(دارد  نیاز داریم به ما ارزانی می

شود که آنچه را که خدا پیشاپیش به ما داده است، در زندگی  ًاز ما صرفا خواسته می. است
گوید که اگر چنین کنیم، هیچگاه لغزش  پطرس می. )۹ - ۵ :۱ ( بکار ببندیمروزانه خود

مان عیسی مسیح به  دهنده  و در ملکوت جاودانی خداوند و نجات)۱۰ :۱ (نخواهیم خورد
   .)۱۱ :۱ (دولتمندی پاداش خواهیم یافت

داند بزودی به شهادت  میًکامال مشخص است که پطرس  ۱۵ -۱۲ :۱  دوم پطرسدر
خواهد خوانندگانش بتوانند پس از رحلت او محکم و  اما او می. )۱۴آیه  (رسیدخواهد 

   .ِاستوار در ایمان بایستند، و بنابراین از یادآوری مجدد این حقایق پروایی ندارد

 

  یوحنا

  اول یوحنا

این را نوشتم به شما که " :ذکر شده است ۱۳ :۵  در آیهاول یوحناهدف از نگارش رساله 
 روی سخن یوحنا در این ."تا بدانید که حیات جاودانی داریداید   ایمان آوردهبه اسم خدا

گویند  بینند که می  خود را با تعالیم کسانی مواجه میرساله با گروهی از ایمانداران است که
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این عده از .  پسر خدا قبول داشته باشیمبه عنوانبرای شناخت خدا نیازی نیست عیسی را 
ی خود این قدرت را دارد که گناه نکند، و خود بهدادند که انسان  جمله چنین تعلیم می

کردند که از  این مخالفین ادعا می. بنابراین نیازی به آمرزش از طریق مرگ مسیح ندارد
ای برخوردارند که آشکارا برخالف تعالیم عهدعتیق و رسوالن است، و  ِمکاشفات ویژه

به . دانند نیست نی که خود را فرزند خدا میگفتند ضرورتی به وجود محبت در بین کسا می
بنابراین یوحنا این . کردند را موعظه می" مسیحیتی بدون اشک و آه"قول مارشال، این عده 

اند،  شده اطمینان دهد که برخالف آنچه شنیده نویسد تا به این ایمانداران گیج رساله را می
ر این رساله، ماهیت واقعی تعالیم یوحنا همچنین د. براستی از حیات جاودان برخوردارند

دهند چیزی جز  دهد که آنچه آنان تعلیم می سازد و نشان می این مخالفین را آشکار می
تاریکی، دروغ، نفرت از خدا و انسان، طغیان و سرکشی در برابر خدا و فریب و نیرنگ 

  . نیست

ن هابیل را کشت قائ. کند  به ماجرای قتل هابیل توسط قائن اشاره می۱۲ :۳در یوحنا 
قائن دید که اعمال برادرش هابیل . اعمال خودش قبیح بود و اعمال برادرش نیکوچون 

، اما )۵ :۴پیدایش (باعث خشنودی خدا شد و به همین جهت خدا قربانی او را پذیرفت 
ِیوحنا بر اساس این داستان . هدیه او مورد قبول واقع نشد و این امر قائن را به خشم آورد ِ

   ."ای برادران من، تعجب مکنید اگر دنیا از شما نفرت گیرد" :گوید می ۱۳ :۳ت، در شهاد

های آن وجود کسانی است که با تعالیم دروغین خود در  اعمال دنیا، که یکی از نشانه
ورزند همیشه  کنند، پلید و شریرانه است و کسانی که شرارت می کلیسا دودستگی ایجاد می

ًکامال روشن است . دهند نفرت دارند ست و درست است انجام میاز کسانی که آنچه را را
که منظور یوحنا در این آیه فقط کسانی که در خارج از کلیسا هستند و به مسیحیان جفا 

از محبت که در داخل کلیسا هستند اما مد نظر دارد رسانند نیست، بلکه او کسانی را نیز  می
  . کنند که ایماندار واقعی نیستند اند و از این طریق ثابت می بویی نبرده

کنند  برای کسانی که در کشورها یا جوامعی زندگی می ۱۲ :۳اول یوحنا از این دیدگاه، 
 ،ًکه ظاهرا در آنها محدودیت یا دشمنی خاصی نسبت به مسیح و مسیحیان وجود ندارد

را ِتنفر از حقیقت و از حامالن حقیقت حتی در جوامعی که خود . بسیار مفید است
آن دسته از پیروان عیسی که وفادارانه . تواند وجود داشته باشد خوانند نیز می می" مسیحی"

 در . اطرافیان متعجب شوندِ کنند نباید از مشاهده عداوت و دشمنی از حقیقت پیروی می
 این است که مسیحیان واقعی در سراسر دنیا همواره باید در مقدس کتابواقع شهادت 
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 )۱۲ :۵؛ ۱۵ :۴ (ِبه عالوه، سخنان مسیح که کیفیتی انحصارگرایانه دارد. اشندانتظار مخالفت ب
به " آزاد"اصطالح  شود که مسیحیان هم در جوامع محدود و هم در جوامع به باعث می

. گریزند طرزی روزافزون مورد این اتهام قرار گیرند که افرادی ناشکیبایند و از جامعه می
در آن روزگار . شد نیست تی که به کلیسای اولیه نسبت داده میشباهت به اتهاما این وضع بی

شان افرادی لقب داده بودند که از نوع  ها مسیحیان را به خاطر نپرستیدن خدایان نیز رومی
   .بشر متنفرند

  

  دوم یوحنا

یوحنا از . خوریم نیز به معلمین دروغینی که با یوحنا مخالفند برمی۱۱ - ۷در دوم یوحنا 
خواهد که این معلمان دروغین  نویسد می  را خطاب به او می ای که رساله"گزیدهخاتون بر"

اگر این تعلیم را در .  افراد مسیحی خوشامد مگویدبه عنوانرا در خانه خود نپذیرد و آنان را 
به ما جفا یابیم که اگرچه باید به کسانی که  کنار تعلیم یوحنا در رساله اول بگذاریم، درمی

نباید طوری رفتار کنیم که  اما شان دعا کرده، آنان را ببخشیم، حبت کنیم و برایرسانند م می
   .چندان مهم نیستگویی تفاوتهای عمیقی که بین ما و آنهاست 

 

  سوم یوحنا

در . شویم بینیم، مواجه می می دوم یوحنا ِبا وضعیتی برعکس آنچه دردر سوم یوحنا 
او . ریم که حاضر نیست بر اقتدار یوحنا گردن نهدخو اینجا به مردی به نام دیوترفیس برمی

، و حاضر )۱۰آیه  ("کند گویی می راند و یاوه سخنان ناشایسته بر زبان می" یوحنا در مورد
  .نیست برادران مسیحی خود را در کلیسا بپذیرد

 دیوترفیس عقایدی ارتدادگونه در سر موجود نیست که نشان دهداگرچه مدرکی 
طلبی و سوءظن نسبت  بخاطر جاه دیوترفیس. ًا رفتاری مسیحایی نداشت او قطعداشت، اما

 که در همان طور بنابراین .شد ِبه نفوذ و رهبری یوحنا، فعاالنه مانع از پیشبرد کار خدا می
 داشته باشیم که حتی کسانی که ادعا دارند مسیحی به یاداول یوحنا دیدیم، خوب است 

  .م خدا و حامالن این پیام مقاومت کنندهستند نیز ممکن است در برابر پیا

َای از یکی از اشعار اونجلین پترسون را همیشه در کیف  من چندین سال است که نسخه ِ ِ
ام، تا برایم یادآور این واقعیت باشد که الزم   و بر دیوار دفتر کارم نصب نموده پولم حمل کرده

  :قیقت بود و از حقیقت عدول نکرداست نه تنها از لحاظ اعتقادی، بلکه در عمل نیز پیرو ح
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  مرثیه

  گریه کن از برای آنان! گریه کن

  که کار خداوند را

  با نگاهی متکبرانه

  و دلی پر کبر و غرور

  .دهند انجام می

  کنند، آنان صدای خود را در خیابانها بلند می

  .رسد و فریادشان در همه جا به گوش می

ِنی خردشده را
  

ِبه قدرت عظیم خود می   کنند،ش ِ

  سوخته را و فتیله نیم

  .کنند لگدمال می

  

  از برای تشنگان گریه مکن

  شان فریادشان را خواهد شنید زیرا که خدای(

  )و خداوند آنان را رهایی خواهد داد

  .سازند گریه کن بلکه برای آنان که تشنه می

  

  زیرا آنگاه که روز خداوند فرارسد،

  ها دستک زنند ها سرود خوانند و تپه دره

  ّو نور منور گردد،

  شان باز خواهد شد در آن هنگام چشمان

  .و برهوتی خشک و سوزان را خواهند دید

  ؛ خود حس خواهند کرد سوخته را در بینی دود فتیله نیم

  های خردشده، و نی

  از چوب و کاه و علف سوخته،

  .شان را سوراخ خواهد کرد های پای

  دیگر علفی نخواهد رویید،

  .رواز خواهند کردو پرندگان جملگی پ
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ِآری، گریه سر ده از برای آنانی
  

  که در نام خداوند

  !اند یزرع ایجاد نموده بیابانی لم

 

 مکاشفه

 در کتاب ا به موضوع مورد بحث ما کرده است راو اما مهمترین خدمتی که یوحن
  :توان به سه نکته مهم اشاره کرد  کتاب مکاشفه میدر مورد. مکاشفه شاهدیم

  

 ۳ :۱مکاشفه در  : کلیتی واحد خوانده شودبه عنوانحنا این بود که مکاشفه  قصد یو- ۱
شنوند کالم این نبوت را، و آنچه  خواند و آنانی که می حال کسی که می خوشابه" :خوانیم می

 یکی از نکات بسیار مهمی ."دارند، چونکه وقت نزدیک است در این مکتوب است نگاه می
شود این است که مکاشفه نوشته  اب مکاشفه از آن غفلت میکه اغلب به هنگام مطالعه کت

کتاب مکاشفه که در دورانی . شد تا با صدای بلند در جمع قرائت شود، و نه در خلوت
نوشته شد که مسیحیان به شدت تحت جفا بودند، حاوی پیامی است که الزم بود تمام 

 یوحنا این بود که مکاشفه به قصد. شنیدند ًاعضای کلیسا، احتماال در یک نشست، آن را می
در طی قرون ها  خیلیت واحد در نظر گرفته شود، نه اینکه مانند کاری که ّعنوان یک کلی

ِاند جزئیات آن بطور جداگانه مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد تا رمز و راز  کردهمتمادی 

این .  جزئیات آنّتأثیر کتاب مکاشفه در کلیت آن است، نه در. نهفته در آن آشکار گردد
ِتوانند رؤیاها و مکاشفات آن را در  کتاب وقتی با صدای بلند قرائت شود، شنوندگان می

ذهن خود تجسم کنند و به درک و شناختی دست یابند که اگر بطور پراکنده خوانده شود به 
زبان سمبولیک مکاشفه چنانچه آن طور که یوحنا قصد داشت . درک نیست هیچ وجه قابل

شود از  سازد بلکه در واقع باعث می ه شود، نه تنها درک این کتاب را دشوار نمیخواند
  .حقایق آن به درکی بس غنی نائل آییم

  

کتاب مکاشفه در مکان و . مکاشفه برای مخاطبینی خاص و به هدفی خاص نوشته شد  -۲
 و برای هدفی بخصوص نوشته، )۳ -۱مکاشفه (زمانی خاص، خطاب به کلیساهایی خاص 

شان تحت جفا و آزمایش  تا کسانی را که در اواخر قرن اول بخاطر ایمان مسیحینوشته شد  :شد
   .)۱ :۱مکاشفه  (ای از عیسی مسیح تشویق و دلگرم سازد  با مکاشفه،بودند
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یعنی  ١کردند که خود را بر روم حکومت می به هنگام نگارش مکاشفه، امپراتورهایی
 نگرد، به تختی که در آسمان است می اما یوحنا نیز وقتی .دندخوان می" خدا و خداوند ما"

ً دقیقا همین عبارت را  و نشین سجده کرده بیند که در برابر آن تخت بیست و چهار پیر را می
 :برند  بکار میاوخطاب به 

ای خدا و خداوند ما، مستحقی که جالل و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو " 
 ).۱۱ :۴" (ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند همه موجودات را آفریده

 

محسوب ای در زمان نگارش کتاب مکاشفه، در دنیای روم خیانت محض  چنین گفته
 برای فرد مسیحی، سمبول وحدت و .در برابر قدرت مطلقه امپراتوربود و چالشی شد  می

ِیگانگی نوع بشر نه شخص امپراتور، بلکه جسم پوشیدن مسیح بود آنان هیچگاه . ِ
خودهای  توانستند در برابر امپراتورانی سر فرود آورند که از پس از روزگار نرو کاله نمی

شان پر بود از  سطح آن به نشانه اجداد سماویگذاشتند که  ای بر سر می طالکاری شده
ها  سر فرود آوردن در برابر چنین امپراتورانی توهین به خدای آسمان.  درخشانیها سرمه

ساختند که  ای را از خود نمایان می کردند، در واقع گرایش سیاسی  اما اگر چنین نمی.بود
  .تفاوت از کنار آن بگذرند تند بیتوانس مقامات حکومتی نمی

 اراذل و اوباش و به تحریک رهبران ًجفاها اکثرا از سویبنابراین برخالف گذشته که 
ًر دوران حکومت نرو خود را مستقیما با شد، کلیسا از اواخ ِمذهبی علیه مسیحیان اعمال می ِ

ای  دید زیرا بنا به تصمیم امپراتور، مسیحیت خرافه خود دستگاه امپراتوری رویارو می
این وضع در دوران . ًغیرقانونی قلمداد شده بود و پیروان آن رسما تحت تعقیب بودند

ذهبی غیرقانونی،  بدتر هم شد، زیرا مسیحیت در این دوران نه تنها م۲حکومت دومیتیان
  .شد بلکه کفرد و الحاد محسوب می

ِدر مکاشفه هیچ مدرکی که از تاریخ دقیق نگارش آن حکایت داشته باشد وجود ندارد و 
یعنی بین (دانیم که آیا این کتاب در دوران زمامداری نرو نوشته شد  بنابراین بدرستی نمی

دالیلی که به نگارش ).  میالد۹۶ -  ۸۱(ِیا دوران حکومت دومیتیان )  میالد۶۸ تا ۵۴سالهای 
مکاشفه در هر یک از این دو دوران وجود دارد به یک اندازه منطقی و متقاعدکننده است، 

ِنظران معتقدند که یوحنا کتاب مکاشفه را در دوران امپراتوری دومیتیان  هرچند اکثر صاحب
  .نوشت

 
1 Dominus et Deus noster; 2 Domitian 
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ِت نمود که به جرم طغیان  را از عیسی مسیح دریافای یوحنا در شرایطی چنین مکاشفه

به جهت کالم خدا و شهادت "او . گذراند مذهبی و سیاسی دوران مجازات خود را می
دانست که کلیساهای  ُای به نام پطمس تبعید شده بود و می  به جزیره)۹ :۱" (عیسی مسیح

آسیای صغیر که او بر آنها نظارت داشت نیز همگی در جفا و آزمایش هستند و دوران 
   .کنند  را طی میسختی

ترین نیاز این  جوابگوی اصلیروشن است که کتاب مکاشفه از آن جهت نوشته شد که 
 که در خالل این بحث مالحظه کردیم، اولویت برای خدا این نیست همان طور. کلیساها باشد

بینند جواب دهد، بلکه اولویت برای  ت فرزندانش در این خصوص که چرا جفا میسؤاالکه به 
ای را در کتاب  ِچنین پاسخ الهی. ای از خودش را برای آنان آشکار نماید ین است که مکاشفهاو ا

مکاشفه "نویسد،   تحت نظارت خود میکلیساهایآنچه یوحنا خطاب به . مکاشفه نیز شاهدیم
آمیز نوشته  ای امیدوارکننده و تشویق ِاین مکاشفه به صورت نامه. )۲۰ -۹ :۱ ( است"عیسی مسیح

نبرد به پایان نرسیده، هرچند که پیروزی پیشاپیش بواسطه قربانی بره " :گوید ای که می نامه - است
ِبه شهادت امین و وفادارانه خود . ایستد او برخاسته است و در میان ما می. حاصل شده است

های خود را از طریق زندگی و مرگ شما به انجام  خدا دارد اهداف و نقشه. ادامه دهید
همه . بنابراین امید از کف ندهید. ِ که وعده داده است، همراه شماستهمان طور او .َرساند می

  ."خواهد آمد سر دوران اشک و آه بزودی به. چیز نو خواهد گشت

 برای مسیحیانی که در تمام ادوار مورد جفا و ایذاء و آزار قرار البته کتاب مکاشفه
در وهله ه توجه داشته باشیم که این کتاب گیرند سودمند است، اما الزم است به این نکت می

 ۲های  فصل هر یک از هفت کلیسایی که یوحنا در .نوشته شدمعین برای مخاطبینی نخست 
نویسد با مسائلی روبرو بودند که گرچه تمام کلیساها در همه جا با  خطاب به آنان می ۳ تا

شان به  ت که بخاطر ایماناند، بویژه برای آندسته کلیساهایی مناسب و مفید اس آن مواجه
عیسی مسیح در سخنان خود خطاب به کلیساهای . مسیح و پیروی از او تحت جفا هستند

اند  واقع در آسیای صغیر، به مسائلی که چنین کلیساهایی تحت اینگونه شرایط با آن مواجه
نگام برخی کلیساها به ه. دهد کنند پاسخ می هایی که با آن دست و پنجه نرم می و نگرانی

رویارویی با جفاها چنان برای دفاع از ایمان راستین غیرت دارند که این کار را مانند 
ِدهند و مروج مسیحیتی  انجام میکلیسای افسس به قیمت نادیده گرفتن اصل محبت 

شوند که گرچه خالص و عاری از بدعت است، اما خشک و سختگیرانه است و از  می
و اما برخی دیگر از کلیساها را باید مثل . )۷ - ۱ :۲(محبت مسیحایی در آن خبری نیست 
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. )۱۱ - ۸ :۲ (ها دچار ترس و وحشت نشوند کلیسای اسمیرنا تشویق کرد که در سختی
ُبرخی کلیساها نظیر کلیسای پرغامس در معرض این خطر قرار دارند که اجازه دهند تعالیم 

لیساها نظیر کلیسای طیاتیرا در برخی دیگر از ک. )۱۷ -۱۲ :۲ (شان راه یابد غلط به میان
بینند فرهنگ  رعایت اصول اخالقی و حفظ عفت و پاکدامنی مشکل دارند، بویژه وقتی می

ای  کند و برای ادامه زندگی در چنین فرهنگی ناگزیرند رویه جامعه چنین ایجاب می
دهد که  نمونه کلیسای ساردس نشان می. )۲۹ - ۱۸ :۲ (سازشکارانه در پیش بگیرند

، و حال آنکه )۶ - ۱ :۳ (یحیان تحت جفا براحتی ممکن است دچار مرگ روحانی شوندمس
برخی دیگر از کلیساها نظیر کلیسای فیالدلفیه را باید تشویق کرد که تمام هوش و حواس 
خود را تنها به نیازهای خودشان معطوف نسازند بلکه فرصتهایی را نیز که خدا در برابر آنها 

کلیسای الئودکیه نمونه بارزی است از کلیساهایی که . )۱۳ - ۷ :۳( گذاشته است ببینند
اینگونه کلیساها به . یستکنند زندگی فرد مسیحی تنها به همین دنیا محدود ن فراموش می

های  سازند و در دام موفقیت ِهنگام روبرو شدن با جفا خود را در فرهنگ جامعه ادغام می
ِکنند که زمان بر تخت نشستن نه  ی فراموش میچنین کلیساهای .آیند دنیوی گرفتار می

وظیفه کلیسای مسیح این است که برای تحقق بخشیدن . )۲۱ :۳(اکنون، بلکه آینده است  هم
 پیروی کردن از اهداف ایمانداران الئودکیه با. ِبه اهداف ملکوت خدا، متحمل صلیب شود

ِرنجش دنیا نشده باشند، اما ِاین دنیا ممکن است ننگ صلیب را از خود دور کرده و موجب 
   .اند در عوض مسیح را از خود رنجانیده

انگیز  به کسانی که به سخنان مسیح گوش فرادهند و غالب آیند، برکاتی عالی و شگفت
ِبرکاتی چون افتخار خوردن از درخت حیات در خلقت جدید  :وعده داده شده است ِ)۲: ۷( ،

ِافت خوراک جهت کامل کردن سفر عمر و ، دری)۱۱ :۲ (برخوردار شدن از تاج حیات ِ ِ

ِ، اقتدار حکمرانی بر امتها در مکانی )۱۷ :۲ (خاطر از بابت ورود به ملکوت آسمان اطمینان
شایسته حاضر شدن در هایی سفید  ، جامه)۲۸ -۲۶ :۲ (که هرگز در آنجا شب نخواهد بود

رابر آدمیان اقرار و بندگی پیشگاه خدا به همراه کسانی که خدا را دوست داشته، او را در ب
، )۵ و ۴ :۳ (اند، و نیز این وعده که مسیح نیز در حضور پدر آنان را اقرار خواهد کرد کرده

جای خواهند داشت، تابعیتی جدید خواهند ) هیکل خدا(در ملکوت خدا اطمینان از اینکه 
او در ملکوت همچنین این وعده که با . )۱۲ :۳ (یافت و هویتی نو در مسیح خواهند داشت

  .)۲۱ :۳ (سلطنت خواهند کرد
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ِ کار احیاکننده خدا و پیروزی او در کتاب مکاشفه در چارچوب نبردی بی- ۳ امان به  ِ
ِخلقت خدا سرانجام احیا خواهد شد، اما چنین احیایی در پی . تصویر کشیده شده است ِ

برای غالب آمدن  اما بره سرانجام غالب خواهد آمد،. درد و رنج و نبرد تحقق خواهد یافت
ِبه همین ترتیب، حامالن پیام بره نیز . )۶ :۵(الزم است که نخست به سختی مجروح شود  ِ

غالب خواهند آمد، اما آنان نیز الزم است برای غالب آمدن نخست زحمت ببینند و کشته 
به این یکی از مضامین بسیار مهم در مکاشفه، اشاره . )۴ :۲۰؛ ۱۱ و ۱۰ :۱۲؛ ۱۱ - ۹ :۶ (شوند

چنین شهادتی در کتاب مکاشفه همیشه . دهند می" شهادت"واقعیت است که پیروان مسیح 
، )۴ :۲۰؛ ۱۰ :۱۹؛ ۱۷ :۱۲؛ ۹ :۱ ("شهادت عیسی" :با رنج و زحمت و مرگ همراه است

   .)۱۱ :۱۲؛ ۷ :۱۱؛ ۹ :۶ ("شهادتی که داشتند"

در کتاب مکاشفه ‘ شهادت’طالح ِ کاربرد اصینبه خاطر هم" :نویسد  در این باره می١هورتادو
ِاست که بعدها اصطالح مسیحی  ِدر پس این مفهوم، این ." ِدر میان مسیحیان باب شد‘ شهید’ِ

 که تا به )۵ :۱(" شاهد امین"واقعیت مهم نهفته است که پیروان مسیح باید از عیسی مسیح، این 
 :گوید ن خصوص میتون در ای. موت به کالم خدا وفادار ماند الگو و سرمشق بگیرند

ای که خدا با استفاده از آن  پیام اصلی کتاب مکاشفه این است که تنها شیوه
آورد، شهادت عیسی مسیح است که توسط  ها را بسوی خودش می امت

ِشهادتی که این شاهدین مسیح  -  یابد شاهدین امین او به همه جا گسترش می
کنند و  د آن را مهر میبه هنگام شهیدن شدن در راه خداوندشان با خون خو

توسل به . َرساند ِ آنان از مرگ، حقانیت آن را به ثبوت می خدا با برخیزاندن
شود با  درست است که مردم را می. زور در برنامه خدا تأثیر برعکس دارد

ِزور و اجبار خرد کرد و رام و مطیع ساخت، اما نتیجه تنها نفرت و تمرد  ّ ُ
ِچنین بود که دنیا را از طریق خدا اده اردر عوض، . بیشتر خواهد بود

ًحماقت صلیب مسیح و جهالت صلیب آندسته از فرزندانش که شخصا آنان  ِ ِِ ِ

خدا تا . شان خوانده است، نجات دهد را برگزیده و برای همین منظور فرای
اش، پیوسته تنها از همین یک شیوه استفاده خواهد  ِهنگام تحقق نقشه نهایی

ِر، خدا نخست از طریق قربانی یگانه پسرش، و سپس از به عبارت دیگ. کرد
  .ِطریق قربانی دیگر فرزندانش جمیع امتها را بسوی خود خواهد آورد

  

 
1 Hurtado 

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



 ۳۶۱ تعلیم رسوالن

کتاب مکاشفه نیز  ۱۲ فصل ً را عینا در)۱۵ :۳پیدایش (ِنبرد بین نسل زن و فرزندان مار 
 رؤیاهایی که از :کننده همین نبرد است ِحتی ساختار کتاب مکاشفه نیز منعکس .بینیم می

ِشود، جملگی بین امید و نومیدی و پیروزی و ظلم و جور در نوسان است   آغاز می۴فصل 
  :سازد و بدین گونه خدا در نهایت نقشه خود را عملی می

  

  نومیدی/ ظلم و جور  امید/ پیروزی

   ؛ تخت و بره۱۴ :۵ -۱ :۴
    و مهر هفتمنِگروه عظیم مؤمنا؛ ۴ :۸ -۱ :۷

؛ ماجرای فرشته و کتابچه در ۱ :۱۱ -۱ :۱۰
   آسمان

   ؛ کرنای هفتم۱۹ -۱۵ :۱۱
   ؛ کوه صهیون و بره۷ -۱ :۱۴
   کنند ؛ شهیدان خدا را پرستش می۸ -۲ :۱۵
   ؛ پرستش در آسمان۱۶ -۱ :۱۹
؛ آسمان جدید، زمین جدید، ۵ :۲۲ -۱ :۲۱

  اورشلیم جدید

   ؛ شش مهر اول۷ -۱ :۶
   ؛ شش کرنای اول۲۱ :۹ -۵ :۸

   "وحوش"حمله ؛ ۱۴ -۲ :۱۱
   کند ؛ اژدها به زن حمله می۱۷ -۱ :۱۲
   ِ وحش شاخدار؛۱۸ -۱ :۱۳
    نابودی و داوری؛۱ :۱۵ -۸ :۱۴
    هفت پیاله غضب خدا؛۲۰ -۱ :۱۶
    سقوط بابل؛۲۴ :۱۸ -۱ :۱۷
   داوری نهایی؛۱۵ :۲۰ -۱۷ :۱۹

  

. هد بودتوان در سراسر کتاب مکاشفه شا مضمون تکرارشونده پیروزی خدا را می
  :دهد فهرست رئوس مطالب کتاب که در زیر آمده است بخوبی این نکته را نشان می

  

  رئوس مطالب کتاب مکاشفه

  مقدمه

   )۸ - ۱ :۱(پیشگفتار 

   )۲۲ :۳ - ۹ :۱(مسیح ایستاده در بین هفت چراغدان 

  

   قسمت اصلی

  )۱ :۸ - ۱ :۴(هفت مهر  :دوره اول
  )۱۴ :۵ - ۱ :۴( رؤیای آسمان - ۱

  )۲ و ۱ :۶( سوار و اسب سفید اسب :اولمهر  - ۲

  )۴ و ۳ :۶(سوار و اسب سرخ  اسب :مهر دوم - ۳

  ) ۶ و ۵ :۶( سوار و اسب سیاه اسب :مهر سوم - ۴

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



  فصل چهارم ۳۶۲

  )۸ و ۷ :۶(مرگ سوار بر اسبی سیاه  :مهر چهارم - ۵

   )۱۱ - ۹ :۶ (شهدا در آسمان :مهر پنجم - ۶

   )۱۷ - ۱۲ :۶(آشوب در آسمان / های مختلف  زلزله :مهر ششم - ۷

   )۱۷ - ۱ :۷(صحنه مهر کردن  - ۸

   )۸ -۱ :۷(مهر شدن بندگان خدا  - الف

   )۱۷ - ۹ :۷(پرستش در آسمان به جهت پیروزی خدا  - ب

   )۱ :۸ (ِفرا رسیدن لحظه پایان :مهر هفتم - ۹

  

   )۱۹ :۱۱ - ۲ :۸(هفت کرنا  :دوره دوم
   )۶ - ۲ :۸(رؤیای آسمان  - ۱

   )۷ :۸(داوری بر زمین  :کرنای اول - ۲

   )۹ و ۸ :۸(داوری بر دریا  :کرنای دوم - ۳

   )۱۱ و ۱۰ :۸(های آب  داوری بر نهرها و چشمه :کرنای سوم - ۴

   )۱۲ :۸(داوری بر آسمانها  :کرنای چهارم - ۵

   )۱۲ :۹ -۱۳ :۸(ظهور ملخها از چاه  :کرنای پنجم - ۶

   )۲۰ - ۱۳ :۹(نظام جهت داوری  ِگروه عظیم سواره :کرنای ششم - ۷

   )۱۴ :۱۱ -۱ :۱۰(دو شاهد خدا / صحنه مربوط به فرشته و طومار کوچک - ۸

   )۱۱ - ۱ :۱۰(ِخوردن طومار  - الف

   )۱۴ -۱ :۱۱(دو شاهد  - ب

   )۱۹ -۱۵ :۱۱(! خدا پیروز است :کرنای هفتم - ۹

  

   )۲۰ :۱۴ - ۱ :۱۲(ِهفت تاریخ سمبلیک  :دوره سوم
   )۶ - ۱ :۱۲(نبرد اژدها با پسر، زن، و فرزند زن  - ۱

   )۱۷ - ۷ :۱۲(به زیر افکنده شدن اژدها  - ۲

   )۱۰ - ۱ :۱۳(وحشی از دریا  - ۳

   )۱۸ - ۱۱ :۱۳(وحشی از زمین  - ۴

   )۵ - ۱ :۱۴(بره بر کوه صهیون  - ۵

   )۱۳ -۶ :۱۴(اعالم داوری توسط سه فرشته  - ۶

   )۲۰ - ۱۴ :۱۴(] بازگشت عیسی[دروی محصول زمین  - ۷

  

ت ایالم
انتشارا
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 ۳۶۳ تعلیم رسوالن

   )۲۱ :۱۶ - ۱ :۱۵(هفت پیاله  :دوره چهارم
   )۱ :۱۶ - ۱ :۱۵(رؤیای آسمان  - ۱

   )۲ :۱۶(ُدملها  :پیاله اول - ۲

   )۳ :۱۶(شود  دریا تبدیل به خون می :پیاله دوم - ۳

   )۷ -۴ :۱۶(شوند  نهرها تبدیل به خون می :پیاله سوم - ۴

   )۹ و ۸ :۱۶(آفتاب سوزان  :پیاله چهارم - ۵

  )۱۱ و ۱۰ :۱۶(تاریکی  :پیاله پنجم - ۶

ّحارمجدون[آماده شدن برای آخرین نبرد  :شمپیاله ش - ۷ ِ َ [)۱۶: ۱۲ - ۱۴(   

   )۱۵ :۱۶(! آید دزد می خداوند چون - ۸

   "آیم می" - الف

   "بیدار بمانید" - ب

   )۲۱ - ۱۶ :۱۶(داوری نهایی بر بدی و شرارت  :پیاله هفتم - ۹

  

   )۱۰ :۱۹ -۱ :۱۷( بابل بر ضدهفت اعالم  :دوره پنجم
   )۲۴ :۱۸ - ۱ :۱۷( بابل بر ضد توصیف و اعالم داوری - ۱

   )۱۰ - ۱ :۱۹(سپاس و تمجید از خدای پیروز  - ۲

  

ِداوری سوار اسب :دوره ششم    )۲۱ - ۱۱ :۱۹(سفید  ِ
   )۲۱ - ۱۱ :۱۹(گردد تا بدی را مغلوب سازد  عیسی بازمی - ۱

  

ِداوری کسی که بر تخت سفید نشسته است  :دوره هفتم ِ)۲۰: ۱ - ۲۱: ۸(   
   )۳ - ۱ :۲۰(ِبستن شیطان  - ۱

   )۶ - ۴ :۲۰(قیامت  - ۲

   )۱۰ - ۷ :۲۰(داوری نهایی بر شیطان  - ۳

ِداوری نهایی بی - ۴    )۱۵ -۱۱ :۲۰(ایمانان ِ

   )۵ :۲۲ - ۱ :۲۱(آسمان جدید، زمین جدید و اورشلیم جدید  - ۵

  

  خاتمه 
   )۲۱ - ۶ :۲۲(ِاندرزها و نصایح پایانی 

  

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



  فصل چهارم ۳۶۴

 تحمل شود، کتاب مکاشفه به ما شرایط هر قدر هم که برای قوم خدا سخت و غیرقابل
ممکن است شکست بسیار نزدیک به نظر . کند دریابیم که همیشه امید باقی است کمک می

اما این پیروزی برخالف آنچه برخی ممکن است . رسد، اما پیروزی نیز بسیار نزدیک است
. یساِتصور کنند مجازات و نابودی شریران نیست، بلکه پیروزی عبارت است از رهایی کل

ای که بره با مرگ  پیروزی -   که فدیه داده شده است و پیروزمندانه در آسمان استییکلیسا
خود بر صلیب و غالب آمدن بر این مرگ برای همیشه آن را برای خود و برای کلیسا 

ِ عروس مسیح در این پیروزی با مسیح که داماد است به عنوانحال  -  بدست آورده است
ه به هیچ وجه حاضر نیستند وفاداری خود نسبت به خداوندشان را شهدا ک. شود سهیم می

 بلکه حتی تا پای )۹ :۱۴؛ ۱۵ :۱۳(پرستانه دنیا همصدا شوند  انکار کنند و با ادعاهای بت
   .گردند ِدر پیروزی مسیح بر دنیا و بر تمامی قدرتهای شریر سهیم میمانند،   میجان پایدار

در بینیم چطور آنچه خدا در فصل سوم پیدایش  ه میبا مطالعه کتاب مکاشفه، از اینک
شیطان در وهله . شویم رسد، در شگفت می  شیطان پیشگویی کرد حال به انجام میمورد

کند و  ِشود که دنیا پیام و شهادت شاهدین خدا را نظاره می نخست هنگامی مغلوب می
بدین . روایی ندارندبیند که این شاهدین از اینکه بخاطر شهادت خود کشته شوند، پ می

تابد و آنان خدا را جالل داده، از مکر و حیله شیطان  ِترتیب نور حقیقت خدا بر مردم می
  . )۱۳ :۱۱(شوند  آزاد می

 به دو شیوه دیگری که شیطان در کتاب مکاشفه از طریق ۱۱  و۱۰ :۱۲و اما در مکاشفه 
   :خوریم شود، برمی جفای ایمانداران مغلوب می

اکنون نجات و قوت و سلطنت « :گوید د در آسمان شنیدم که می بلنیو آواز
خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که 

و . کند، به زیر افکنده شد روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی می شبانه
وساطت خون بره و کالم شهادت خود بر او غالب آمدند و جان  ایشان به

  ».ست نداشتندخود را دو

  

سازند، خون بره است  می مغلوب  ای که جفادیدگان از طریق آن شیطان را دومین شیوه
اند و حال  دهند که از چنگال شیطان آزاد شده آنان از طریق خون بره نشان می. )۱۱ :۱۲(

فرزندان )  ایوب کرددر مورددرست مانند کاری که (وقتی شیطان . متعلق به مسیح هستند
ّکند به اینکه او را با خلوص نیت دوست ندارند بلکه تنها  در حضور خدا متهم میخدا را 

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



 ۳۶۵ تعلیم رسوالن

شوند ثابت  ِدر پی آنند که چیزی از او بگیرند، جفایی که ایمانداران بخاطر خدا متحمل می
  .هایی پنهانی نیست ًشان به او صرفا بخاطر انگیزه کند که وفاداری می

فرزندان خدا، نترسیدن آنها از مرگ است سومین شیوه مغلوب ساختن شیطان توسط 
کالم شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را .... وساطت و ایشان به" :)۱۱ :۱۲(

   ."دوست نداشتند

چرا باید مسیح و دیگر سربازانش جان خود را قربانی " :کند  را مطرح میسؤالتون این 
  " کنند؟

. جنگد  به سوی خودش نمیپاسخ این است که خدا برای بازگرداندن مردم
شیطان از همان آغاز . شود او برای نیل به این هدف به زور متوسل نمی

او . کوشیده است با استفاده از مکر و حیله مردم را بسوی خودش بکشاند
در تمام طول تاریخ با تکیه بر دروغ، نفرت، توسل به زور و شکنجه و مرگ 

تواند از همین  اما خدا نمی. ه دارندسعی کرده مردم را در قید و بند خود نگا
هایی استفاده کند که با ذات خودش  او باید از شیوه. ها استفاده کند شیوه

البته او این قدرت را دارد که به زور خود را به مردم دنیا . سازگار است
بشناساند، اما اگر چنین کند برخالف ذات و شخصیت خودش عمل کرده 

  .است

 

). ۵ :۲۱ (رسد ی خلقت، در کتاب مکاشفه سرانجام به کمال مینقشه خدا برای احیا
ی عهدعتیق تداوم شریعت و ظهور انبیاِاعطای آنچه در کتاب پیدایش آغاز شد، از طریق 

ِ و در قالب زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح به اوج رسید، از طریق قربانی فداکارانه یافت ِ
آری، .  به تمامی دنیا عرضه گشت)۱۱ :۱۲(" جان خود را دوست نداشتند" بندگان خدا که

خواست مطابق  در واقع خدا اگر می . بودبدین منظور برگزیدهخدا ای که  شیوهاین بود 
. ای جز این نداشت شخصیت خود عمل کرده باشد، برای تحقق بخشیدن به اهدافش شیوه

ت مسیح و شکست و تا هنگام بازگش کند او تا به امروز نیز کماکان به همین شیوه عمل می
  :)۱۰ :۲۰ (نهایی گناه و شیطان نیز همچنان به همین شیوه عمل خواهد کرد

، آمین، بیا» !آیم بلی، به زودی می« :گوید او که بر ا ین امور شاهد است، می
  )۲۰ :۲۲!" (ای خداوند عیسی

  

ت ایالم
انتشارا
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  فصل چهارم ۳۶۶

  چرا عیسی هنوز برنگشته است؟

ی که سؤال به بازگشت مسیح، های تخیلی راجع ها، موعظات و یا روایت در تمام بحث
با " چرا عیسی هنوز برنگشته است؟"  :شود این است ًتقریبا هیچگاه بطور جدی پرسیده نمی

 زمان و در موردمانده و  پاسخ  ت بیسؤاال بازگشت مسیح بسیاری از در موردوجود اینکه 
 در مورد مقدس کتابِچگونگی این بازگشت نیز نظرات متفاوت فراوانی وجود دارد، اما 

  .دهد ً پاسخی نسبتا روشن به ما ارائه میسؤالاین یک 

لوقا در این .  مراجعه کنیم۲ و ۱ :۱اعمال برای پی بردن به اولین دلیل، خوب است به 
   :گوید قسمت می

صحیفه اول را انشا نمودم، ای تیوفلس، درباره همه اموری که عیسی به 
 آن روزی که رسوالن برگزیده تا. عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد

  .القدس حکم کرده، باال برده شد حخود را به رو

  

عیسی پس از رنج و زحماتی که بر صلیب متحمل شد، خود را به این اشخاص ظاهر 
کرد براستی از مرگ زنده شده  کننده زیادی به آنان نشان داد که ثابت می نمود و دالئل قانع

 ملکوت خدا با آنان سخن در موردبر آنان ظاهر شد و او در مدت چهل روز بارها . است
  :کند لوقا در آیات بعدی به برخی از سخنان عیسی اشاره می. گفت

و چون با ایشان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، 
زیرا که یحیی به آب . اید بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده

القدس تعمید خواهید  به روح لیکن شما بعد از اندک ایامی، داد، تعمید می
  )۵ و ۴ :۱ (.یافت

  

   :کند  به آخرین تعلیم عیسی راجع به ملکوت خدا اشاره می۱۱ -۶آیات لوقا سپس در 

خداوندا آیا در این وقت « :موده، گفتندنپس آنانی که جمع بودند، از او سؤال 
  »ی داشت؟ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواه

  

. ی شده بود بیندیشیدسؤالحال قدری به وقایعی که در نهایت منجر به طرح چنین 
عیسی را دستگیر کرده، داوری نموده بودند و او را بر صلیب میخکوب کرده، به خاک 

ًتمام امید و آرزوی شاگردان عیسی برای برقرار شدن ملکوت خدا بر زمین ظاهرا . سپردند
  .از نظر شاگردان، صلیب یک شکست مفتضحانه بود. ب شده بودبا مرگ عیسی نقش برآ
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شان نیز  و بنابراین رؤیاهای! اما بعد ناگاه متوجه شدند که عیسی از مرگ برخاسته است
پرسیدند که آیا عیسی ملکوت خدا را اکنون  گمان از خود می آنان بی. شود بار دیگر زنده می

اما ببینیم . )۶ :۱(ی را نزد او مطرح کردند سؤالن برقرار خواهد کرد؟ به همین خاطر نیز چنی
   :دهد عیسی چگونه پاسخ می

ها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود  از شما نیست که زمان«  :بدیشان گفت
آید قوت خواهید  القدس بر شما می لیکن چون روح. نگاه داشته است بدانید

یهودیه و سامره و تا یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی 
  )۸ و ۷ :۱(» .اقصای جهان

  

تنها ! این موضوع هیچ ربطی به شما ندارد" :گوید تر، عیسی به آنها می به بیان خودمانی
  ."خواهد آن را با شما در میان بگذارد خدا از این موضوع باخبر است، و نمی

 خدا چه هنگام  مشغول کنند که ملکوتسؤالشاگردان بجای آنکه فکر خود را با این 
و عیسی به آنان . برقرار خواهد شد، وظیفه مهمتری دارند که اول باید آن را انجام دهند

وظیفه . دهد که برای انجام دادن این رسالت، قدرت خدا را دریافت خواهند کرد وعده می
ِآنان این نبود که نگران زمان آمدن ملکوت خدا باشند، بلکه وظیفه ان شان این بود که شاهد ِ

ای بودند که در طول تاریخ بشر اتفاق افتاده  انگیزترین واقعه ِآنان شاهد شگفت. او باشند
بود، و حال این وظیفه به آنها محول شده بود که با دیگران در مورد آنچه خدا برای آنها نیز 

  :انجام داده است صحبت کنند

مره و تا شما شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سا"
   )۸ :۱اعمال ." (اقصای جهان

  

گفته شود، تا نیز آنچه که برای تمامی دنیا انجام شده بود الزم بود که به تمامی دنیا 
ملکوت خدا را .  بتوانند آنچه را شاگردان تجربه کرده بودند، تجربه نمایندهمدیگران 

ِوزی عظیمی برای تمامی  پیر.بودند محدود کردرا شاهد شد به چند نفر که قیام مسیح  نمی
و حال رسالت شاگردان این بود که با شهادت دادن به این پیروزی ! دنیا بدست آمده بود

  .خدا، باعث شوند که دیگران نیز از قدرت گناه آزاد گردند

عیسی پس از دادن این حکم، همچنان که شاگردان به او خیره شده بودند، در برابر 
در کتاب . ده شد تا سرانجام ابری او را از نظرها پنهان کردچشمان آنان به آسمان باال بر

زده از صعود خداوندشان، همچنان به آسمان چشم  خوانیم که شاگردان، حیرت اعمال می

ت ایالم
انتشارا

 
ک

نسخۀ الکترونی

  



  فصل چهارم ۳۶۸

 سؤالترین  عجیبِدوخته بودند که ناگاه دو مرد سفیدپوش در کنارشان ایستادند و 
   "ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ای مردان جلیلی چرا " :ا پرسیدنده را از آنمقدس کتاب

اید که یکنفر به   لحظاتی قبل به چشم خود دیده.حال خود را بجای شاگردان بگذارید
و ! بود انگیز می ای حتی برای خود عیسی نیز شگفت چنین واقعه! آسمان ربوده شده است

ًین فرشتگان تقریبا  اسؤالدر نگاه اول، " کنید؟ چرا به آسمان نگاه می" :پرسند حال از شما می
  .رسد مضحک به نظر می

آن دو فرشته در واقع از .  نکته ظریفی نهفته استسؤال در پس این به اعتقاد من،
ای مردان جلیلی، آیا جز ایستادن و خیره شدن به آسمان کار دیگری " :پرسیدند شاگردان می

شما باید شاهدان . تدندارید؟ عیسی البته بازخواهد گشت، اما نخست باید چیزی اتفاق بیف
القدس بمانید زیرا اوست که  ِاو باشید و برای اینکار الزم است در اورشلیم منتظر یافتن روح

  ."شما را قادر خواهد ساخت شاهدان مسیح باشید

همین عیسی که از نزد شما به آسمان باال برده شد، باز خواهد آمد به همین "
  )۱۱ :۱اعمال ." (دطوری که او را به سوی آسمان روانه دیدی

  

 اورشلیم برگشتند و ِخوانیم که شاگردان با شنیدن سخن آن دو فرشته، به  می۱۲در آیه 
 در طی سالیان بعدی نیز آنان در سراسر دنیای .القدس بر آنان نازل شد  روحپس از ده روز

 مطابق اسناد تاریخی، به غیر از یوحنا تمام.  مسیح شهادت دادنددر موردآن روزگار 
های خدا بخاطر ایمان خود کشته  شاگردان سرانجام در جریان تحقق بخشیدن به نقشه

داد، همین امید بازگشت مسیح بود که  تنها چیزی که در این مدت به آنان انگیزه می. شدند
  .اش را داده بودند آن دو فرشته وعده

مسیح بینیم که بین موعظه پیام انجیل و بازگشت عیسی  در سراسر عهدجدید می
خوانیم که عیسی به شاگردان  می ۲۸متی در حکم اعظم در . ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد

دهد که تا  گوید بروند و تمامی امتها را شاگرد سازند، و این وعده را به آنان می خود می
جالب است که در اینجا نیز بین موعظه انجیل . شان خواهد بود پایان عالم در همه جا همراه

   . عالم ارتباطی مستقیم وجود داردو پایان

 وقایع هولناکی که در زمانهای آخر رخ خواهد داد در مورد، عیسی مسیح ۲۴متی در 
و به این بشارت ملکوت در تمام عالم " :گوید کند، و در میان صحبت خود می صحبت می

، ۱۴ :۲۴ ("ها شهادتی شود؛ آنگاه انتها خواهد رسید موعظه خواهد شد تا بر جمیع امت
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عیسی زمانی برخواهد گشت و ملکوت خدا هنگامی تر،  به عبارت ساده. )تأکید از من است
   .بطور کامل برقرار خواهد شد که پیام انجیل در سراسر دنیا موعظه شده باشد

القدس عملی شد، پطرس را  ، پس از آنکه وعده نزول روحاعمالدر فصل دوم کتاب 
او در . سازد ِگشت مسیح را به توبه کردن مردم مرتبط می باز۲۱ و ۲۰بینیم که در آیات  می

  :گوید  می۲۱ - ۱۹ آیات کند و در فصل سوم نیز بار دیگر به چنین ارتباطی اشاره می

پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از "
ه بود و عیسی مسیح را که از اول برای شما اعالم شد. حضور خداوند برسد

باید آسمان او را پذیرد تا زمان معاد همه چیز که خدا از بدو  بفرستد، که می
تأکید از من  (."عالم به زبان جمیع انبیای مقدس خود از آن اخبار نمود

  )است

  

بینیم که توبه کردن مردم و بازگشتن عیسی مسیح بار دیگر به هم مرتبط  بدین ترتیب می
  .دانسته شده است

یابد که  که اکنون شخصی سالخورده است خود را در موقعیتی میپطرس سالها بعد، 
مردم رفته رفته بر این باور . باید توضیح دهد چرا عیسی مسیح هنوز برنگشته است

او " :گفتند خندیدند و تمسخرکنان می مسیحیان که عیسی دوباره روزی برخواهد گشت می
 شنیدن این سخنان دچار سرگردانی برخی از مسیحیان نیز با!" هیچگاه برنخواهد گشت

شان متحمل آنهمه زحمات   بخاطر ایمانستبای میند، بویژه در شرایطی که شده بود 
از زمانی که عیسی وعده داده بود برخواهد گشت مدتها سپری شده بود، و او . ندشتگ می

  !نکند حق با افراد شکاک بوده باشد. هنوز برنگشته بود

خداوند در وعده خود تأخیر " :گوید در جواب چنین می ۹ :۳دوم پطرس پطرس در 
خواهد  نماید چون نمی پندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید چنانکه بعضی تأخیر می نمی

   ."که کسی هالک گردد بلکه همه به توبه گرایند

از نظر پطرس چرا عیسی هنوز برنگشته است؟ چون او منتظر است تا مردم بیشتری 
مسیح کار خود را به کمال . یفه شهادت دادن هنوز به پایان نرسیده استوظ. توبه کنند

خدا در نهایت فیض و بزرگواری منتظر است تا تعداد . رسانده، اما کار ما هنوز باقی است
  .بیشتری از مردم بسوی مسیح بیایند

 .بسیار مرتبط است اول دلیل دومی هم دارد که با دلیلگشت مسیح ازبتأخیر در اما 
دهند، دیر یا زود بخاطر   مسیح به دنیا شهادت میدر موردتی فرزندان خدا وفادارانه وق
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  فصل چهارم ۳۷۰

 ۱۰ و ۹ :۶مکاشفه در . شوند گیرند و حتی برخی از آنها کشته می انجیل مورد جفا قرار می
و چون مهم پنجم را گشود، در زیر مذبح دیدم نفوس آنانی را که برای کالم " :خوانیم می

ای « :گفتند داشتند کشته شده بودند؛ که به آواز بلند صدا کرده، میخدا و شهادتی که 
نمایی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین  خداوند قدوس و حق، تا به کی انصاف نمی

   "»کشی؟ نمی

گردی تا دنیا را مورد  ِخداوندا، کی بازمی"فریاد آنان این است که  به عبارت دیگر،
   :یابیم  می۱۱آیه ر جواب را د" داوری قرار دهی؟

ای سفید داده شد و به ایشان گفته شد که اندگی دیگر  و به هر یکی از ایشان جامه"
  ."آرامی نمایند تا عدد همقطاران که مثل ایشان کشته خواهند شد، تمام شود

  

بسیار ساده " گردد؟ ِعیسی مسیح کی برمی" که سؤالِبر اساس این قسمت، پاسخ این 
گردد که آخرین شهید به شهادت رسیده باشد و آخرین شاهد  برمیمسیح زمانی  :است

آنوقت است که خدا خواهد . مسیح بخاطر شهادتی که داشته است کشته شده باشد
های آسمان بسته خواهد شد و ممهور  در آن هنگام دروازه. )۱۷ :۱۶(!" تمام شد" :گفت

ِخواهد گردید، و مسیح به جهت داوری دنیا بازخواهد گشت ِ در آن هنگام خدا کار احیای .ِ
  .خلقت خود را به کمال خواهد رساند

ِشهادت در راه مسیح نقطه آغاز و نیز نقطه پایان زندگی این نکته که به اعتقاد من،  ِ

 هم اولین کسی که در راه مسیح کشته .بسیار حائزاهمیت استفیزیکی ما در این دنیا است، 
ی که باید از سؤال.  که بخاطر او کشته شودشود و هم آخرین کسی شد شهید محسوب می
" آیا من این آمادگی را دارم که آخرین شهید در راه مسیح باشم؟" :خود بپرسیم این است

ِطلبد که حاضر باشند برای انتقال پیام آن  محور، کسانی را نیز می آری، انجیلی صلیب
 .شوندصلیب ِمتحمل 
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