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دعوت مسیح به شاگردى

نویسنده: جیمز منتگامرى بویس

ترجمه: میشل آقامالیان

s call to Discipleship' chrit
James Montgomery Boice :By

Aghamalian .M :Translated by

فهرست مطالب

مقدمه

مفهوم شاگردى
فصل اول: دعوت به شاگردى

فصل دوم: در مکتبِ مسیح
فصل سوم: برگرفتن صلیب 

راه شاگردى
فصل چهارم: راه اطاعت
فصل پنجم: راه خدمت
فصل ششم: راه فروتنى

فصل هفتم: سفر با بار سبک
»ماست؟اما آیا او با«فصل هشتم: 



2

بهاى شاگردى
فصل نهم: محاسبه بهایى که باید پرداخت

فصل دهم: روابط جدید
فصل یازدهم: راه بازگشتى نیست

پاداش شاگردى
فصل دوازدهم: مسیحى سعادتمند

فصل سیزدهم: برکات حاضر به عالوه جفاها
فصل چهاردهم: مسیح همیشه با ماست

مقدمه

). این 46:6(لوقا » کنید؟گویم عمل نمىخوانید، اما به آنچه مىمى» سرورم، سرورم«چگونه است که مرا «
خوانند. در طى هجده سال گذشته، من به عنوان کشیش کلیسایى سخن را کسى گفت که مسیحیان استادش مى

ام که مردم به حال دلواپس این نبودهام. تا که دهمین کلیساى پرزبترى فیالدلفیا نام دارد، سى کتاب نوشته
P  Philadelphia's Tenth Presbyterian Church{هایم را درستنوشته
P{

دانم که عده بسیارى، از آن تعبیر و تفسیرهاى غلط کند. مىنفهمند، ولى در مورد این کتاب وضع فرق مى
دهم که اعمال نیکو، ما را در حضور تعلیم مىخواهند کرد. شاید یکى از تعابیر نادرست آنان این باشد که من

و این تعلیمى است سراپا غلط. هدف من از نوشتن این کتاب، شکافتنِ مفهوم شاگردى از -سازندخدا عادل مى
کنم. نظر عیسى است. این است که بر اطاعت، خدمت، فروتنى و بردوش گرفتن صلیب تأکید مى

دانم که با این همه تعالیم سست بنیاد و اسى تعلیم مسیح. و لیکن، مىبه عبارتى، بر تمام موضوعات اس
هاى این کتاب را بدعتکارانه و درآمیخته به اشتباه که کلیسا به حلق مردم ریخته است، عده بسیارى گفته

خطرناك خواهند یافت و بر آن انگ انجیل دروغین خواهند زد و از پذیرفتن ابا خواهند کرد.
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اى انگشت شمار (که به فکر ایشانم) دعوت مسیح را به شاگردى به جد خواهند گرفت و از این فقط عده
کتاب استفاده خواهند برد.

این که مسیح، خداوند کل زندگى ماست و به عنوان مسیحى باید به این حقیقت معتقد و معترف باشیم، چیز 
شوند. در کنند، با نبردى در دو جبهه روبرو مىدرك مىاى نیست. اما، آنانى که مفهوم خداوندى مسیح راتازه

جنگد تا مگر حصارى به دورشان بکشد و ایشان را به یک جبهه، این دنیاست که روز و شب علیه آنان مى
توانند به اعتقادات خود عمل کنند و خطرى هم متوجه گوید که مسیحیان در آنجا مىدرون آن بکشاند. دنیا مى

فردى باز کنند. باید جلوى » حقوقِ«لى نباید پاى مسیحیت را به عرصه اقتصاد، سیاست، قانون و کسى نسازند، و
). باید نشان بدهیم که 1:24(مزمور » زمین و پرى آن از آن خداوند است«این حمله را گرفت. باید اعالم داشت: 

).18:28وشن سازیم (متى به عیسى داده شده است و مفهوم آن را ر» تمامى قدرت در آسمان و بر زمین«
نبرد در جبهه دوم هم به همین اندازه مهم است. در این جبهه، سر و کارمان با مسیحیانى است که هر چند 

آنکه لزوماً تواند نجات دهنده ما باشد، بىنیت بدى ندارند، در اشتباه هستند. به اعتقاد ایشان، مسیح مى
نجاتى که متضمن قبول خداوندى عیسى «گویند: روند که مىجا پیش مىخداوندمان نیز باشد. این افراد تا آن

داریم که فقط یک نجات دهنده وجود ، تعلیمى است کذب و دروغ. ما که با این دیدگاه مخالفیم اذعان مى»باشد
اى که خداوند نیست، معتقد است، دارد، و آن هم خداوندمان عیسى مسیح است و هر کس که به نجات دهنده

مسیحِ حقیقى معتقد نیست و بنابراین فاقد تولد دوباره است. دعوت ما از مردم این است که خود را به مسیح به
بسپارند، به مسیح حقیقى، و از نظر ما این که کسى ادعا کند مسیحى است و در همان حال به احکام مسیح 

.اعتنایى کند، ادعایى است سراسر پوچ و گزافگردن ننهد و به آنها بى
اگر کسى بخواهد مرا پیروى کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خویش «عیسى، خود، فرمود: 
تا پارسایى شما «). و باز خود عیسى بود که به یهودیان روزگارش گفت: 23:9(لوقا » برگیرد و از پى من بیاید

).20:5(متى » سمان راه نخواهید یافتبرتر از پارسایى فریسیان و علماى دین نباشد، هرگز به پادشاهى آ
من معتقدم که اگر کلیسا بتواند نسلى از مسیحیان را بار آورد که براستى مطابق این تعالیم زندگى کند، این 

نسل به یارى خدا، دنیا را دستخوش دگرگونى و تغییر خواهند ساخت.
کنم که نگارش کتاب را از آن ه کسانى ابراز مىدر هر کدام از کتابهایم، مراتب قدردانى مخصوص خود را ب

اند. این اش در موعظه بسته شده تا به روزى که به شکل کتاب از زیر چاپ درآمد، مرا یارى دادهزمان که نطفه
بار هم در درجه اول از اعضاى کلیساى دهم پرزبترى سپاسگزارم که به من وقت مطالعه، موعظه و نگارش 

اران بزرگوارم متشکرم که هر جا در خدمت، و باالخص در این دوره رشدى که کلیساى ما دادند. دوم، از همک
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اند. در پایان، از منشى بسیار کاردانم آمده، دست یارى به سویم دراز کردهکند، از دست من کارى بر نمىطى مى
P  Foelster .Caesilie M{کنمخانم کایکیلى م. فولستر تشکر مى - P{

هایم و نمونه خوانى نسخه تایپ شده، کتاب را به مرحله نشر رسانده چینى دقیق دست نوشتهوفکه ضمن حر
دانم که خانم فولستر و تمام اعضاى کلیسا همراه است. از آنجا که این کتاب محصول تالشى مشترك است، مى

ى ایمانداران و ایجاد کنند که مطالعه کتاب حاضر را خدا، در کنار وسایل دیگرش براى احیابا من دعا مى
تغیرات اساسى در مردم این سرزمین به کار گیرد.

فصل اول

دعوت به شاگردى

)9:9اى پى من بیا (متى 
)17:1از پى من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت (مرقس 

).22:21اگر بخواهم تا بازگشت من باقى بماند، تو را چه؟ تو از پى من بیا! (یوحنا

در حیات کلیساى مسیح در قرن بیستم نقصى مهلک وجود دارد و آن فقدان شاگردى حقیقى است. شاگردى 
رغم على-کثرشانو شاید ا- یعنى ترك کردن همه چیز و رفتن از پى مسیح. متأسفانه بسیارى از مسیحیان امروز 

دهند، در گویند و حتى فعالیتهاى پرشور و شتابى که انجام مىسخنان پرشور و حرارتى که درباره مسیح مى
کنند. این است که برخى از محافل مسیحیان بویى اندك از مسیحیت عمل چندان از عیسى مسیح پیروى نمى

).21:7خوانند، مسیحى نیستند (متى مى» رورم، سرورمس«اند. بسیارى که مسیح را با شور و حرارت راستین برده
}P- ،آمده است. مترجم » خداوندا، خداوندا«در ترجمه قدیمى عهد جدیدP{

از این نباید تعجب کرد، چون مسیح هم به آن اشاره کرد، ولى این حقیقت باید ما را به تفکر وادارد.
مصلوب شدنش، بر کوه زیتون ایراد کرد، مسیحیانى را که ادعا اى که اندکى پیش ازعیسى در آخرین موعظه

شان عوض نشده است با زنانى مقایسه کرد که منتظر بودند داماد بیاید و با او کنند مسیحى هستند ولى قلبمى
به ضیافت عروسى بروند. این زنان چون وقتى داماد آمد، براى همراهى او آماده نبودند، پشت در ماندند و به 
جشن راه نیافتند. به عبارتى، نجات نیافتند. باز عیسى، مسیحیان اسمى را به مردى تشبیه کرد که به او یک قنطار 

بایست حساب داده شد تا آن را به کار بیاندازد و سودى حاصل کند، ولى چنین نکرد و در روزى که مى
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تاریکى بیرون ...جایى که «خص به کارهاى خود را به سرورش پس بدهد، محکوم شد. عیسى فرمود که این ش
در افکنده شد. در سومین مثَل، عیسى این مسیحیان اسمى را با کسانى » گریه دندان بر هم ساییدن خواهد بود
کنند، دهند، از غریبان پذیرایى نمىدهند، لیوانى آب به دست تشنگان نمىمقایسه کرد که به گرسنگان غذا مى

روند. کنند و به مالقات زندانیان نمىبیماران مراقبت نمىپوشانند، ازبرهنگان را نمى
شان مسیحیان واقعى بودند، ولى کردند. به خیالخطاب مى» خداوند«اشخاصى با این اوصاف، عیسى را 

شان شد.حقیقت خالف این بود و همین هم سبب هالکت
ه اصالً معنى مسیحى بودن چیست و آیا باید کلیساى خود را به این محک بسنجیم و از خود بپرسیم ک

کنند.ها و کم کارهایى که ذکرشان رفت در مورد ما هم صدق مىضعف

فیض گران
به علل مختلف کلیساى امروز دچار چنین وضع نابسامانى است. دلیل اول وجود الهیاتى است ناقص که مه 

ات، ایمان را از شاگردى و فیض را از اطاعت جدا سستى و کرختى را بر فراز سرمان گسترده است. این الهی
دهد که براى قبول عیسى به عنوان نجات دهنده لزومى ندارد که وى را به عنوان خداوند سازد و تعلیم مىمى

خود نیز بپذیریم.
این عیب و نقص در روزهاى کامیابى شایع است. در زمان مشکالت، بخصوص در زمان جفا، کسانى که 

ر ایمان آوردن به مسیح هستند، پیش از برگرفتن صلیب عیساى ناصرى بدقت به بهایى که براى شاگرد خواستا
توانند سر مردم را شیره کنند. در چنین مواقعى، واعظان نمىکنند. بپردازند فکر مىبودن باید بپردازند فکر مى

گیرى پیشه ه گناهانشان اغماض و آسانترى بدهند و راجع ببمالند و دروغ به آنان وعده و وعید زندگى راحت
رسد و مردم نام مسیح را برخود کنند. و لیکن در ایام رفاه و کامیابى، بهاى شاگردى چندان بزرگ به نظر نمى

شان بوجود آید. در چنین ایامى، آنکه تغییر و تحولى اساسى که نتیجه توبه حقیقى است در زندگىگیرند، بىمى
فریبند تا بر عده جماعت مردم را مى-یعنى مسیحیتى بدون صلیب-» آسان«ایمانى واعظان اغلب با وعده 

کلیساى خودبیافزایند، اهمیتى هم ندارد که اعضاى جدید تولد دوباره داشته باشند یا خیر.
هاى هیتلر به ها کشیش بود و سرانجام به دلیل مخالفتش با سیاستدیتریش بونهفر که در دوران نازى

P  Dietrich Bebhoeffer{شهادت - P{
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فیض ارزان یعنى موعظه بخشایش گناهان بدون «نامید و گفت: » فیض ارزان«رسید، این الهیات نادرست را 
یف ب ضیامىه همجرت مجرتم.درك هم-P         Cheap grace{دعوت به

}Pیا الطصا نم ار حاوتىب نه
توبه، تعمید بدون اجراى انضباط کلیسایى، شرکت در عشاى ربانى بدون اعتراف، آمرزش گناهان بدون اعتراف 
شخص به گناهانش. فیض ارزان، فیضى است که با شاگردى توأم نیست، فیضى است که با صلیب همراه نیست 

»و فیضى است بدون عیسى مسیح زنده و مجسم.
گران قرار دارد:در مقابل فیض ارزان: فیض 

شود با خوشحالى برود و دار وندارش فیض گران، گنج پنهان در مزرعه است که به خاطر آن شخص حاضر مى
را در ازاى آن بدهد. فیض گران، همان مروارید گرانقیمت است که بازرگان براى خریدنش حاضر به فروش کل 

شود تا چشمى را که خاطر آن شخص حاضر مىشود. فیض گران، سلطنت مسیح است که به دارایى خود مى
باعث لغزش اوست از حدقه به درآورد؛ فیض گران، دعوت عیسى مسیح است که به شنیدن آن، شاگرد تور 

رود. فیض گران، انجیلى است که بارها و بارها باید آن را جست، گذارد و به دنبال او مىماهیگیرى خود را وامى
بید، درى است که باید کوبید. چنین فیضى از آن جهت گران است که از ما عطایى است که باید آن را طل

خواند.طلبد و  فیض است چون ما را به پیروى از عیسى مسیح فرامىاطاعت مى

نویسنده دیگرى به نام توزر که شبانى کلیسایى را در شیکاگو برعهده داشت و کتابهایى نیز در زمینه 
-P  Tozer .A.W{زندگى P{

گوید:مسیحى نوشته است، با دلى خون از وضع نابسامان کلیسا چنین مى

دهد و این خالصى مبارك از مقدس تعلیم مىاین حقیقتى که کتاب- آموزه عادل شمردگى از طریق ایمان
وشیده اى از سوءتعبیر شریرانه پدر روزگار ما زیر پرده-ثمرچنگال شریعت گرایى بیهوده و تالشهاى انسانى بى

وار، خشک و دارد. توبه، یکسره به عملى ماشینشده است، چندان که درواقع، انسان را از شناختن خدا بازمى
روح تبدیل شده است. امروز دیگر ایمان کارى به تزکیه اخالق ندارد و شخص را از خودخواهى و نخوتى بى

آنکه در قلب ، بى»ایمان آورد«توان به مسیح ىسازد. امروز، مکه در ذات انسانى او است، خجل و سرافکنده نمى
آنکه گرسنه و تشنه خدا یابد بىخود محبتى خاص نسبت به وى داشت به این ترتیب، انسان نجات مى

اند که به اندك رضا بدهد و قانع شود.باشد.درواقع، مخصوصاً به او آموخته
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هیات غلط نیست. این مشکل از طرفى هم به علت این فقدان مهلک روحیه شاگردى فقط به دلیل ارائه ال
خوانند.مى» زندگى توأم با تفتیش قلب«تر ادبیات مسیحى ، فقدان آن چیزى است که نویسندگان قدیمى

کنند. شتاب زندگى چندان باال و جاى تأسف است که بیشتر غربیان در محیطى بسیار مکانیکى زندگى مى
ماند. حتى در ارتباط ما با دیگران چندان غیر شخصى است که دیگر جایى براى تفکر واقعى یا تأمل باقى نمى

دمت کنیم و از بهمان پروژه حمایت گویند در فالن کمیته و انجمن شرکت و خکلیسا هم آنقدر که به ما مى
کنند تا رابطه خود را با خدا و با پسرش عیسى مسیح بیازماییم و تفتیش کنیم. تا وقتى هم مان نمىکنیم، تشویق

پرسد اقرارى که به ایمان خود داریم حقیقى و راستین یا کاذب و دروغین که در حال خدمت هستیم، کسى نمى
شود. معلمان کالم اید تأکید شود که صرف عضویت در کلیسا باعث نجات نمىاست. بنابراین، درموعظات ب

خدا باید تأکید کنند که تا انسان شخصاً تصمیم به پیروى از عیسى نگیرد و در این کار خود را انکار نکند و بها 
نپردازد و مداومت به خرج ندهد، در روز قیامت عیسى او را نخواهد شناخت.

دهند و چون ده، حى که چنین تعلیمى به ایشان داده نشده است، همچنان به راه خود ادامه مىها مسیمیلیون
اند و از آن زمان به بعد عمل چندان بیست یا حتى سى سال پیش به زبان، ایمان خود را به مسیح اقرار کرده

از مسیح بسیار دور و از فیض اند، درحالى که چه بسا در عمل کنند که مسیحىاند، خیال مىوقیحى انجام نداده
محروم و در خطر هالکت باشند.

»از پى من بیا«
در این کتاب قصد دارم که مفهوم شاگردى را از نظر خود عیسى بازکنم. مطالعه ما در این زمینه، شامل 

ه، بها و پاداش هاى مسیح خواهد بود که اگر آنها را در کنار هم قرار بدهیم، مفهوم، رابررسى شمارى از گفته
هاى فصول دانم که محور تمام بحثسازند. ولى از همان ابتدا تذکر این نکته را الزم مىشاگردى را روشن مى

آینده یک چیز است و آن اینک شاگردى، قدم دوم در مسیحیت نیست، یعنى چنین نیست که شخص اول به 
. مسیحى بودن از همان ابتدا در گرو شاگردى عیسى ایمان بیاورد و بعد اگر دلش خواست شاگرد او هم بشود

است.
در » از پى من بیا!«شود که: داریم. شاگردى با اطاعت از این دستور مسیح آغاز مىپس قدم اول را برمى

دهد، و لیکن جاهاى دیگر اناجیل، عیسى درباره مفهوم شاگردى، توضیحات مفصل و تصاویر بیشترى ارائه مى
شود.اعت از دستور اساسى فوق گشوده مىباب شاگردى با اط
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هاى مذکور در اناجیل، باالخص در دعوت عیسى از نخستین شاگردانش، اطاعت از در برخى از داستان
است) چنین 1:5-11و لوقا 14:1- 20(که مشابه مرقس 18:4- 22کنیم. در متى دستور مزبور را مشاهده مى

هاى شمعون پطرس زد که چشمش به دو برادر به ناماى جلیل قدم مىخوانیم که روزى عیسى بر ساحل دریمى
آن دو تا دستور مسیح را » از پى من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت«و اندریاس افتاد و گفت: 

هاى شنیدند، تورهاى خود را واگذاشتند و از پى عیسى روان شدند. عیسى کمى آن سوتر دو برادر دیگر به نام
وب و یوحنا، پسران زبدى را دید و عین دستور قبلى را به ایشان نیز داد. آن دو نیز قایق خود را ترك گفتند یعق

27:5- 32و لوقا 13:2-17(که مشابه مرقس 9:9-13و به دنبال عیسى به راه افتادند. چند فصل بعد در متى 
آورى مالیات بود و به ى مأمور جمعاست) شرح دعوت متى که در  آن زمان الوى نام داشت، آمده است. مت

اش با دولتمردان رومى سخت مورد نفرت مردم قرار داشت. اما همین شخص از مسیح اطاعت دلیل همکارى
به باد انتقاد گرفتند، عیسى پاسخ » فرد گناهکار«اش روان شد. وقتى مردم همنشینى عیسى را با این کرد و از پى

نه $طالب رحمتم«دارند، نه تندرستان. بروید و مفهوم این کالم را درك کنید که بیمارانند که به طبیب نیاز«داد 
این توضیحات نشان » ام تا گناهکاران را دعوت کنم.ام، بلکه آمدهزیرا من براى دعوت پارسایان نیامده» قربانى.

فقط به دنبال او راه داد تا از پى او برود، منظورش این نبود کهدهند که وقتى عیسى به کسى دستور مىمى
بیافتد، یا حتى این هم نبود که شخص مزبور برود و بیشتر در مورد او اطالع کسب کند و سپس اگر خواست به 
طور دایم شاگرد او بشود. براى عیسى، چنین دعوتى روگردان شدن از گناه و حرکت به سوى نجات بود. 

د.دعوتى بود به اینکه مردم بیایند و از خدا شفا یابن
شوند، مطرح انجیل یوحنا مسایل را به طرزى متفاوت از سه انجیل دیگر که به اصطالح هم نظر نامیده مى

سازد. اما دعوت به پیروى مسیح در  این انجیل، اهمیتى کمتر از سایر اناجیل ندارد. درواقع، به یک معنى مى
شود که در آن ، داستانى طوالنى ذکر مىدهد. در فصل اولچارچوب انجیل یوحنا را همین موضوع شکل مى

دهد که عیسى فرزند خدا و بره خداست. در نتیجه، دو تن از شاگردانش عمالً به یحیى تعمید دهنده شهادت مى
) و 29(آیه » بیایید«سازد: بیند، دعوت خود را مطرح مىشوند. وقتى عیسى ایشان را مىدنبال عیسى روان مى

یکى است./ پیروى از عیسى موضوع این فصل از انجیل » از پى من بیایید«رد با باى که به کار مىکلمه
یوحناست. سپس در پایان انجیل، عیسى به پطرس که بتازگى او را باز هم فراخوانده است تا خدمت کند 

). وقتى پطرس موضوع را از دعوت خود به سؤالى در مورد رسول 19:21(یوحنا» از پى من بیا«فرماید: مى
اگر بخواهم تا بازگشت من باقى بماند، تو را چه؟ تو از پى «گوید: دهد، عیسى در پاسخ مىحبوب تغییر مىم

گوید پیام اوست خطاب به تمام مسیحیان اسمى مبنى بر به این ترتیب، در پایان انجیل، آنچه عیسى مى» من بیا!
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راهى که عموماً طى آن با پرداخت بهایى اینکه شاگردى یعنى شخصاً از عیسى پیروى کردن و قدم گذاشتن در
توأم است.

اند. عالوه بر این تعداد، دهها بار سخن سیزده مرتبه در اناجیل به کار رفته» از پى من بیا«در مجموع، کلمات 
توان به اساسى بودن این موضوع پى برد.از کسانى رفته است که از پى عیسى به راه افتادند. از همین جا مى

اصول شاگردى
در این کتاب هر یک از اصول زیر به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. باید گفت که دستور عیسى 

مبنى بر پیروى از او متضمن نکات و مفاهیم بسیارى است.
را که به معنى» اطاعت. این کلمه امروزه چندان خوشایند نیست، چون از بس عبارت (اطاعت کورکورانه-1

اى منفى تبدیل شده است. به ایم که اطاعت در نظرمان به کلمهچشم بسته فرما بردن از بزرگان است، تکرار کرده
شود که کورکورانه به دستورات غیرانسانى فرمانده خبیث شنیدن این کلمه نقش سربازانى در ذهنمان بسته مى

رسیم، ناخودآگاه آن را نوعى دعوت از مى» ن بیااز پى م«نهند. بنابراین، هرگاه به عبارتى چون خود گردن مى
کنیم و اساس بشارت دادن خود را هم بر همین دعوت کردن از مردن به پیروى از عیسى جانب عیسى تلقى مى

دهیم و بشارت خود را با این وعده که عیسى ایشان را خواهد پذیرفت و دل آنان را شاد خواهد قرار مى
داد، شاید به نوعى این حال، هرگاه مسیح گناهکاران را به پیروى از خود دستور مىسازیم. با ساخت، توأم مى

-داراى وجه امرى و بنابراین این دستور است » از پى من بیا«کرد، ولى جمله هم ایشان را دعوت به این کار مى
تور ماهیگیرى، قایق، درنگ داد تا از پى او برود، وى بىبه همین دلیل بود که وقتى عیسى به کسى دستور مى

از » از پى من بیا«افتاد. وقتى فرمان گذاشت و به دنبال عیسى راه مىمیز و خالصه هر چه دستش بود کنار مى
، چون و چرا »بیا بیرون«شد به اندازه هان دستورى که به ایلعازر مرده داد و گفت: دهان عیسى صادر مى

خوانند.مى» دعوت مؤثر خدا«الهیدانان داشت. دستور عیسى معادل همان است که برنمى
راه دیگر طرح این موضوع این است که بگوییم اگر اطاعت در کار نباشد، مسیحیت واقعى هم در کار 

، ولى »از پى او بروند«نخواهد بود. البته، ممکن است که مردم بدون اینکه چندان هم از عیسى اطاعت بکنند، 
خوانیم که ى روبرو شدند، از ادامه راه صرف نظر خواهند کرد. در اناجیل مىهرگاه با مطالبات شاگردى حقیق

اى همینطور شد. یکى از این افراد حاکم جوان ثروتمند بود. ولى، وضعیت چنین اشخاصى با آخر عاقبت عده
شنود، چون صداى خداوند و کسى که گوسفند گله مسیح است فرق دارد، زیرا هرگاه وى صداى مسیح را مى
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گوید. کسانى که براستى جزو گوسفندان مسیح هستند، به استادش به گوشش آشناست، به دعوتش پاسخ مى
کنند.گویند و اطاعت پیشه مىدعوتش از همان ابتدا پاسخ مى

توبه. وقتى مسیح متى را دعوت کرد تا شاگرد او شود، کسى را دعوت کرد که رسواى عالم و آدم بود. به -2
ام تا گناهکاران را به ام، بلکه آمدهمن براى دعوت پارسایان نیامده«مسیح بر توبه تأکید کرد و گفت: همین دلیل،

شان به شاگردى خواست که ). با این حال، عیسى از بقیه شاگردان هم موقع دعوت32:5(لوقا » توبه دعوت کنم
شاگردان بالفاصله بعد از اولین موعظه توبه کنند. براى مثال، هم در متى و هم در مرقس داستان دعوت اولین

؛ رجوع 17:4(متى » توبه کنید، زیرا پادشاهى آسمان نزدیک است!«عیسى قرار دارد که طى آن وى اعالم داشت: 
). در شرح لوقا از این واقعه آده است که وقتى شاگردان در حال ماهیگیرى بودند، عیسى 14:1شود به مرقس 

خوانیم ن برکت داد که از فرصت صید نزدیک بود تور پاره شود. در این داستان مىاى چناصیدشان را با معجزه
اى خداوند، از «که پطرس وقتى با قدوسیت مسیح و متعاقب آن گناهکار بودن خود روبرو شد، فریاد برآورد: 

ه محال است.فهمیم که پیروى از عیسى بدون توب) از اینجا مى8:5(لوقا » من دور شو، زیرا مردى گناهکارم!
گناه خداست. او هرگز یک قدم به چطور ممکن است غیر از این راهى هم باشد؟ عیسى پسر مقدس و بى

آلود کشیده نشده است. بنابراین، هر کس که او و نه طرف گناه برنداشته و حتى یک بار هم به سوى فکرى گناه
ید به گناه پشت و به عدالت رو کند. مسیحیان در هر کند، باعیسایى را که زاده و پرداخته خیال است پیروى مى

افتد باید به گناه خود اعتراف کنند و از آن روگردان شوند، ولى هرگاه چنین اتفاقى مىحال مرتکب گناه مى
تواند بدون ترك گناه کند مىشوند و مشارکت خود را با خدا به حال اول بازگردانند. ولى هر کس که خیال مى

کند و هر کس که مدعى پیروى از مسیح است، لیکن به زندگى در روى کند، در عالم هبروت سیر مىاز مسیح پی
دهد، گمراه است و خواه زن باشد و خواه مرد، مسیحى نیست.عدالتى ادامه مىبى
تسلیم. یکى از مهمترین بیانات عیسى در مورد شاگردى که در فصل بعد به بررسى دقیق آن خواهیم -3

کند. این تصویر گویاى چند ، این است که خداوندمان شاگردى را به بر دوش گرفتن یوغ تشبیه مىپرداخت
ایم. اى است، ولى مهمترین نکته آن تسلیم شدن به مسیح براى انجام دادم مأموریتى است که از او یافتهمساله

حیوانات دیگر و به گاو آهن از طریق برد اشاره به حیوانى دارد که در آنِ واحد به تصویرى که مسیح به کار مى
یوغ بسته شده است.

از دو submissionپیوندد. کلمه تسلیم در زبان انگلیسى یوغ، تسلیم و تبعیت را هم به یکدیگر مى
قرار «(به معنى mittoو mittereو دومى ») زیر«(به معنى subکلمه التینى ترکیب یافته که اولى  

است. پس تسلیم یعنى خود را تحت اختیار و فرمان کسى دیگر قرار دادن. لغت تبعیت هم ») گذاشتن«یا » دادن
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و ») زیر«(یعنى subاز دو کلمه التینى ترکیب یافته که عبارتند از subjectionدر انگلیسى 
iactare وiacto بنابراین، لغت فوق به معنى قرار داده شدن تحت »). یا (افکندن» انداختن«(یعنى

یار و فرمان کسى دیگر است. به بیان دیگر، نوع فعل کلمه اول معلوم است (مثل اینکه کسى بگوید من خود اخت
دهم.) فعل دوم، مجهول است، (من تحت اختیار و فرمان فالنى قرار را تحت اختیار و فرمان فالن کس قرار مى

یک چیز است. به عالوه، ارتباط تسلیم ام.) ولى در هر حال، چه فعل معلوم باشد و چه مجهول منظورداده شده
با قرار گرفتن در زیر یوغ، توضیح دیگرى نیز بدین شرح دارد. در زمانهاى قدیم رسم براین بود که هرگاه 

آورد. دیرکى پیوستند، یا سرزمین جدیدى را به تصرف خود درمىحاکمى گروه جدیدى از مردم به قلمرو او مى
خواست  تا به داد و از مردم اراضى تصرف شده مىه چند متر از زمین قرار مىرا روى دو ستون قائم به فاصل

خواست بگوید که پیروى از او نشانه فرمانبردارى از زیر این یوغ عبور کنند. عیسى با استفاده از این تصویر مى
بسپارد.مستلزم این است که انسان خود را به او تسلیم سازد و اختیار زندگى خود را در بست به او

تعهد. چهارمین اصل در پیروى از مسیح تعهد است. علت آن هم خیلى ساده است. اگر به مسیح متعهد -4
توانیم از او پیروى کنیم. اگر تعهدى نسبت به او نداشته باشیم، از راه او منحرف و باالخره از او دور نباشیم، نمى

ون پیروى از او محال است، چون هرگاه از او پیروى نکنیم، خواهیم شد. از طرفى هم، متعهد بودن به مسیح بد
مفهومش این است که به کس یا چیز دیگرى متعهدیم.

دهیم اى وقتى تعلیم مىهاى داغى شده است، چون به نظر عدهعجبا که این روزها موضوع فوق باعث بحث
کنیم که تعلیم ما را به انجیلى کاذب تبدیل مىکه باید به مسیح متعهد باشیم، عاملى را که در کنار ایمان معرفى

کند. یکى از طرفداران این عقیده چارلز سى. رایرى مدیر امور آموزشى دوره دکتر و استاد درس الهیات مى
P  Ryrie .Charles c{سیستماتیک - P{

شود و این پیام ل مىاین پیام که نجات فقط از طریق ایمان حاص«نویسد: دانشکده الهیات داالس است. وى مى
توانند پیام حقیقى انجیل باشند؛ بنابراین، یکى از آنها انجیل که ایمان باید با تعهد نیز همراه باشد، هر دو نمى

- 9گیرد که براى تحریف انجیل یا موعظه دیگر اعالم شده است (غالطیان کاذب است و زیر لعنتى قرار مى
آن نیستند که تعهد فى نفسه چیز خوبى است یا براى رشد در زندگى ). البته طرفداران این عقیده منکر 6:1

مسیحى ضرورت دارد. به عقیده آنان چنین نیست که تعهد از همان ابتدا براى تحصیل نجات ضرورت داشته 
قید و باشد. حتى ممکن است با قبول خداوندى مسیح به این معنى که شخص حاضر باشد زندگى خود را بى

توانیم مسیح را به عنوان نجات دهنده از گناه بپذیریم، ولى سازد مخالفت کنند و بگویند مىشرط تسلیم او 
مجبور نیستیم از او پیروى کنیم.
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شویم که مقدس با ایماندارانى روبرو مىشود. اول، در کتاببراى اثبات این عقیده به سه دلیل زیر استناد مى
). براى مثال، پطرس در برابر دستور مسیح از 14:10نجات یافتند. (اعمال هر چند کامالً به مسیح متعهد نبودند،

کرد که ). در دومین سفر بشارتى، بارنابا ضمن مخالفت با پولس اصرار مى39:15خود مقاومت نشان داد (اعمال 
ان به مسیح رغم اینکه دو سال از اینمان آوردنشمرقس را بإ؛ّث خودشان ببرند. بعضى از ایمانداران افسس على

). لوط حتى موقعى که در 19هاى جادوگرى خود را نگاه داشته بودند (اعمال ها و کتابگذشت هنوز طلسممى
). 7:2- 8کرد، خدا او را نجات داد و عادل خواند (دوم پطرس سدوم زندگى مى

کنند. ولى آیا که گناه مىکنند یا خیر. معلوم است با این همه، موضوع این نیست که ایمانداران هم گناه مى
کنند با ایمان به سوى او آیند. این کشند و مقاومت مىتوان در هان حال که مقابل خداوندى مسیح گردن مىمى

مسأله است که با عقل سازگار نیست.
شود که هرگاه کلمه خداوند براى عیسى به گردد. استدالل مىدومین استدالل به مفهوم کلمه خداوند برمى

گرفت. بر طبق این نظر، از آنجا که کلمه خداوند » عیساى یهوه«یا » عیساى خدا«رود، باید آن را به معنى کار مى
سرور و «. باالخص باید گفت که این کلمه به معنى است، مفاهیم دیگر آن را باید کنار گذاشت» یهوه«به معنى 

است. اصالً به همین » سرور و صاحب اختیار«نیست. ولى کلمه خداوند به طور قطع به معنى » صاحب اختیار
ایم و براى خدا اى را که در اصل به حاکمیت ارباب بر غالم در روابط انسان اشاره داشت برداشتهدلیل ما کلمه

شود، چون سرور و صاحب اختیار است. او بزرگترین سرور و صاحب م. یهوه، خداوند خوانده مىایبه کار برده
هایى از او (اربابان) دیگر جز سایهkyrioi(خداوندگار)ى است که مقام kyriosاختیار انسان و آن 

و نباشند که دیگر نیستند. اگر خدا سرور و صاحب اختیار انسان نباشد پس چیست؟ اگر عالم و آدم زیر فرمان ا
کند.مقدس خدایى جز خداى حاکم متعال به ما معرفى نمىشود. کتابخدا نمى

استدالل سوم همان است که جلوتر به آن اشاره کردیم، یعنى هرگاه بر خداوندى مسیح تأکید کنیم، مثل این 
ین ترتیب، در کنار ایمان، است که بگوییم براى نجات، ایمان به کار مسیح بر روى صلیب کافى نیست. به ا

دهیم و این چیزى است که همه مسیحیان حقیقى با آن مخالف خواهند اعمال را هم از شرایط نجات قرار مى
هرگاه خواستید که چیزى را به «گیرد: بود. ظاهراً دکتر رایرى با در نظر داشتن همین نکته است که نتیجه مى

نید و دقیقاً روشن سازید که موضوع و محتوى ایمانتان چیست. سپس پیرایه خدا بیافزایید، اول بنشیفیض بى
اى سازید که هم خدا و هم انسان است و به همه نگاه مردم را متوجه عیساى خداوند، آن نجات دهنده

»ند.كایمانداران بخشایش ابدى عطا مى



13

یمان به کار مسیح ممکن است. ما با این حال، تمام ایمانداران حقیقى قبول دارند که نجات فقط از راه ا
خواهیم چیزى به کار تمام شده مسیح بیافزاییم و اتفاقاً به خاطر همین هم است که نگاه ایمانداران را متوجه نمى

سازیم. ولى باید توجه داشت که او نه عیساى خالى، بلکه عیساى خداوند است. خداوندمان عیساى مسیح مى
ن خداوند است. خداوند دیگرى وجود ندارد. در نتیجه، اگر ایمان ما متوجه موضوع و محتواى ایمان ما همی

مسیحى باشد که خداوند نیست، پس متوجه کسى است که مسیح دروغین و زاده خیال است. چنین شخصى نه 
دهنده باشد و نه قادر به نجات بخشیدن کسى است.تواند نجاتمى

است. آیا ایمان منهاى تعمید نسبت به مسیح، همان ایمان حقیقى از این گذشته، معنى خود ایمان هم مهم 
گوید ایمان رود که مىکند حتماً به یاد داریم که یعقوب رسول تا آنجا پیش مىمقدس معرفى مىاست که کتاب

). این قسمت از رساله یعقوب را برخى به اشتباه متناقض با تعلیم 26ù17:2بدون اعمال مرده است (یعقوب 
که با اعمال توأم نیست، » ایمانى«اند. از نظر یعقوب، رسول مبنى بر عادل شمردگى از طریق ایمان دانستهپولس

)، چون ایمان 14). چنین ایمانى ادعایى بیش نیست (آیه16) و هیچ ارزشى ندارد (آیه20فایده است (آیهبى
سازد. ولى اگر این حقیقت داشته باشد که گر مىحقیقى از جانب خداست و خود را در اعمال خداپسندانه جلوه

ایمان بدون اعمال مرده است، پس چقدر بیشتر اینکه ایمان بدون تعهد مردهاست، حقیقت دارد. ایمان حقیقى 
شامل این موارد است: معرفت یا شناخت که ایمان برآن استوار است؛ پاسخ قلبى که از تولد جدید ناشى 

» لرزندایمان دارند و از ترس بر خود مى«تفاوتى با اعتراف دیوهإ؛ّّ که » نایما«شود و تعهد که بدون آن مى
یابد. و لیکن، ایمان زنده ایمانى است که ) نخواهد داشت. هیچکس بوسیله ایمان مرده نجات نمى19:2(یعقوب 

مان اى است که نجات دهنده هداند، چون خداوند همان نجات دهندهعیسى را خداوند و نجات دهنده مى
خداوند است.

دهند، کنند بخاطر اهمیتى که به حفظ پیام انجیل مىالبته باید از دکتر رایرى و کسانى که مثل او فکر مى
متشکر باشیم. ما صددرصد موافقیم که اگر ما گناهکاران بخواهیم چیزى بر کار کاملِ مسیح بیافزاییم، پیام انجیل 

مه خواهیم زد. اگر به هر طریقى نجات منوط به اعمال گردد، کسانى را تحریف خواهیم کرد و به مسیحیت صد
که به اتکاى اعمال خویش در پى تحصیل نجات باشند، بوسیله مسیح نجات نخواهند یافت و هالك خواهند 
شد. همه مسیحیان حقیقى با این نظر موافقند. از طرفى، هر کوششى براى جدا ساختن نجات دهنده بودن مسیح 

اى معتقد است که خداوند نیست انجامد، زیرا کسى که به نجات دهندهد بودنش به تحریف انجیل مىاز خداون
به مسیح حقیقى ایمان ندارد و فاقد تولد دوباره است.



14

مداومت. آخرین اصل مهم در پیروى اى مسیح، مداومت داشتن است. باید مداومت داشت، چون پیروى از -5
مسیح کارى نیست که یک بار که انجام دادیم دیگر احتیاجى به تکرار نداشته باشد. پیروى از مسیح تعهدى 

م و کمال آن را نخواهیم داشت و گیرد، ولى در این زندگى توفیق انجام تمااست که کل زندگى ما را در برمى
باید صبر کنیم تا روزى که آخرین مانع از سر راهمان برداشته شود، و تاج را دریافت کنیم و آن را به همراه 

هاى آسمانى با قلبى شکرگزار در برابر پاهاى مسیح قرار دهیم.سایر پاداش
دهد و یا اصالً در آینده موقع حال روى مىآیا نجات اتفاقى است مربوط به گذشته، یا اینکه در زمان 

بازگشت خداوند روى خواهد داد؟ باید گفت که نجات اتفاقى است که مربوط به هر سه زمان فوق و اگر 
نجات را به یکى از آنها محدود سازیم، پیام انجیل را بشدت مخدوش خواهیم ساخت. نجات از یک طرف 

صحیح است که بگوییم عیسى با مرگ خود بر روى صلیب ما را نجات اتفاقى است مربوط به گذشته و بنابراین 
مقدس عالوه بر اعالم بخشید. مرگ او سبب رهایى قومش شد و خون او، گناهانشان را کفاره کرد. ولى کتاب

در «گوید که هم اکنون  شمارد و مىحقیقت فوق در مورد نجات، آن را واقعیتى مربوط به زمان حاضر برمى
کند که بوسیله مقدس به زمانى اشاره مى). از این گذشته، کتاب18:1هستیم (اول قرنتیان » یافتنحال نجات

کند مان مىجریان مستمر فیض خدا نجات ما تکمیل خواهد شد. کالم خدا با اشاره به این پایان مبارك، تشویق
ه مردم به خاطر نام من از شما هم«که در عمل به تعهد خود نسبت به مسیح، ثابت قدم باشیم. عیسى فرمود: 

). پطرس ضمن سخن گفتن 10:22(متى» متنفر خواهند بود. اما هر که تا پایان پایدار بماند، نجات خواهد یافت
پس اى برادران، هر چه بیشتر بکوشید تا فراخواندگى و برگزیدگى «درباره رشد در دیندارى چنین نتیجه گرفت: 

اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. زیرا این چنین، دخول به پادشاهىِ خویش را تحکیم بخشید، چرا که 
). 10:1- 11(دوم پطرس » جاودانِ خداوند و نجات دهنده ما عیسى مسیح به فراوانى به شما عطا خواهد شد

هم نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آورید؛ زیرا خداست که با عمل نیرومند خود،«فرماید: پولس نیز مى
).12:2- 3(فیلپیان » آوردسازد، در شما پدید مىتصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش مى

لب کالم آنکه، شاگردى درى نیست که از آن وارد که شدیم کار تمام شود، بلکه راهى است که باید آن را 
ه این راه را تا به آخر طى کند. داود رساند کطى کنیم و شاگرد تنها زمانى اعتبار شاگردى خود را به ثبوت مى

کالم تو براى پایهاى «شود: کند. بخش ن از این مزمور چنین آغاز مىبه همین مطلب اشاره مى119در مزمور 
دل خود را براى به جاآوردن فرایض تو مایل «؛این هم آیات پایانى آن: »من چراغ، و براى راههاى من نور است

). کامالً همینطور است! شاگرد حقیقى، تا به آن سر دنیا هم 112ù105(آیات » ا نهایتساختم، تا ابداالباد و ت
از پى عیسى خواهد رفت.
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باب شاگردى به روى همه گشوده است
زاده فرانسوى کتابى را در زمینه شاگردى نوشت که به اثرى هاى قرن هفدهم یک نجیبدر آخرین سال

ها د. در فرانسه یک بار این کتاب را در مالء عام سوزاندند. با این حال، میلیونکالسیک در این زمینه تبدیل ش
اند. این کتاب مورد تحسین فنلون، کنت زینزندورف، جان وسلى و هاوسن نفر مطالب آن را بسیار مفید یافته

P  Fenelon{تیلور بوده است. نجیب - P{
}P  Count Zinzendorf- P{
}P  Johb Wesley- P{
}P  Hudson Taulor- P{

هاى مسیح نام داردکه عنوان آن به زاده مزبور بانویى بود به نام مادام ژان گوئیون. کتاب وى دریافتن عمق
P  Jeanne Guyon{فرانسته - P{

Le Moyen Court et Tres Facile de Faire Oraisomعبارتست از: 
گاشت، معیارى بسیار عالى براى شاگرید قایل بود، ولى در نمادام گوئیون همچنانکه اثر کالسیک خود را مى

همان حال آگاه بود براینکه دعوت به پیروى از مسیح نه مخصوص قشرى خاص از ایمانداران است و نه به 
منزله قدم دومى که ایمانداران در زندگى روحانى خود باید بردارند. از نظر وى، شاگر ذات و جوهره ایمان 

کند تا شاگردان او باشند. مادام گوئیون چنین نوشت:را دعوت مىاست و مسیح همه

هاى زنده بیایید.اید به سوى آباگر تشنه
هایى که آبى در خود ندارند تلف نسازید...وقت خود را با حفر چاه

یابید، پس بیایید.اید و چیزى براى رفع گرسنگى نمىاگر گرسنه
بیایید و رفع گرسنگى کنید.

ى بینوایان بیایید.ا
اى دردمندان بیایید.

اید،شما، اى کسانى که در زیر بار رنج و درد و محنت کمر خم کرده
بیایید و تسلى بیابید!

اى شما که بیمارید و به طبیب نیازمند، بیایید. تردید به دل 
راه ندهید، چون به دردها مبتالئید.
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ن را نشانش دهید،به حضور خداوند آیید و تمام دردهایتا
تا شفا یابید!

بیایید.
توان سرسرى آورد. مسیحى بودن را نمىاین است دعوتى که مسیح از همگان براى شاگردى به عمل مى

گرفت. مسیحى بودن دعوتى است به داشتن زندگى دگرگون شده و مداومت داشتن و گذشتن از میان تندباد 
آید، زیرا مسیح قوت در دنیا نباشد. ولى، این کار از عهده هر کسى برمىتر از این کارىمشکالت. شاید مشکل

کند. در پایان، هیچ کارى مهمتر از شاگردى نیست.و قدرت الزم را به شخص عطا مى
آیا حاضرید در این راه قدم گذارید؟

مان به همگام شدن با او دعوتاندازد کهگرداند ونگاهى به ما مىاستاد از پیشاپیش ما روان است. سرى برمى
»از پى من بیا!«دهد: استاد دستور مى» بیا!«گوید: کند. استاد مىمى
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فصل دوم

در مکتب مسیح

بیایید نزد من، اى تمامى زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش «
گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا مالیم و افتاده دل هستم، و در جانهاى خویش آسایش خواهید یافت. چرا که 

).28:11- 30(متى » یوغ من راحت است و بار من سبک

توان از هاى مختلف از نسلى به نسل دیگر انتقال یافته است. اما نمىر در طى قرون متمادى به راههدانش بش
مکتب و مدرسه یاد کرد و به یاد یونان و برنامه آموزشى که افالطون در آتن تنظیم کرد نیافتاد. افالطون اولین 

کشید، به مدت سه یا چهار سال طول مىاى منظم براى تعلیم و تربیت که در محلى واحد کسى بود که برنامه
عرضه داشت. او هم مانند سقراط شاگردان ممتاز را از بین کسانى که به مکانى عمومى به اسم ورزشگاه 

در یونان باستان عالوه بر محلى براى gymmasiumورزشگاه -P{آمدند، انتخابدرحوالى آتن مى
شد و رسم براین بود که پسران براى عبور به مرحله ىهاى ورزشى مکانى فرهنگى نیز محسوب مفعالیت

}Pها و غیره شرکت کنند. مترجم ها و فعالیتمردانگى مدتى را روز و شب در آنجا بگذرانندو در بحث
کرد. این مکان آکادمى نام داشت که از نام ورزشکارى به اسم آکادموس اخذ شده بود. در نتیجه مدرسه مى

P  Academus{افالطون به - P{
آکادمى مرسوم شد، هر چند که وى محل آن را به باغ منزل خود انتقال داد که وصل به ورزشگاه بود.

افالطون منزلش را براى جانشین خود یعنى اسپئوسیپوس. و نامبرده نیز آن را براى جانشین خود به ارث 
P  Speusippusگذاشت.{ - P{

ین آموزشگاه دانش تبدیل شد و به مدت نه قرن به فعالیت خود ادامه داد.چنین بود که آکادمى در آن به اول
ارسطو که بیست سال تمام در مکتب افالطون درس خوانده بود، مکتب دیگرى را تأسیس کرد که مکان آن 
ورزشگاه دیگرى بود بنام لوکئوم جالب است که سه نام مهم براى مدرسه که در کشورهاى مختلف کاربرد 

P  Lyceumد، از{دارن - P{
نامند که مىgymnasiumاند. کشورهاى آلمانى زبان دبیرستان را اسامى این دو مکتب یونانى اخذ شده

خوانند که از همان مىLyceeها مدرسه را ماخوذ از همان کلمه ورزشگاه در زبان یونانى است. فرانسوى
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Lyceumن نیز بسیارى از مدارس خود را آکادمى (لوکئوم) اخذ شده است. کشورهاى انگلیسى زبا
خوانند. سخنى به گزاف نیست اگر بگوییم که اصل و مبدأ نظام آموزشى غرب (و دیگر جاهاى جهان) به دو مى

کنند، اخالف هاى گوناگون تحصیل مىها نفر که امروزه در رشتهگردد و میلیونمدرسه یونانى مزبور برمى
ده هستند. شاگردانِ همان دو مکتب یاد ش

با این حال، شاگردان مکتب افالطون به اندازه شاگردان مکتب مسیح نیستند. عیسى مکتب خود را همان 
بیایید نزد من، اى تمامى زحمتکشان و گرانباران، که من به «روزى تأسیس کرد که به مردمان روزگارش گفت: 

علیم یابید، زیرا مالیم و افتاده دل هستم، و در شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من ت
).28:11-30(متى » جانهاى خویش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک

»بیایید نزد من«
مقدس هاى کتابپاراگراف کوتاهى که در پایان باب یازدهم انجیل متى آمده است، یکى از مهمترین قسمت

در چهار انجیلى کمتر آیاتى به اهمیت «گوید: است. اسقف بزرگ انجیلى انگلستان که جى.سى.رایل نام دارد، مى
-P  J.C.Ryle{آیات P{

» اند.از کالم خدا، این همه حقایق ذى قیمت در چند آیه خالصه شدههستند... در کمتر قسمتى11پایانى متى 
دهند. آیات یاد شده دعوتى به شاگردى ارزش این آیات بخصوص در تعلیمى است که درباره شاگردى مى

ولى، این دعوت در قالب تصاویرى عرضه شده است که به تقویت و توضیح و تفسیر -»بیایید«-هستند 
پردازند. فصل گذشته به آنها اشاره کردیم مىموضوعاتى که در 

شود، همان است که فصل قبل را با آن به پایان بردیم، یعنى مسیح از هر اى که در این آیات باز مىاولین نکته
خواند. تأکید براین نکته مهم است، زیرا ما معموالً گرایش به سن و نژاد و شخصیتى، مردم را به سوى خود مى

فکر داریم که شاگردى کار هر کسى نیست و بنابراین دعوتى است خاص یک عده مخصوص و ممتاز این طرز
از مسیحیان. معموالً کسى با این نظر که باید به گناهانش اعتراف کند و به خداوندمان عیساى مسیح به عنوان 

لیکن اگر تصمیم به انجام دهنده ایمان آورد، مخالف نیست. حاال ممکن است مردم این کار را نکنند، ونجات
شوند که کند وقتى با این مسأله روبرو مىدادنش بگیرند، کار شاقى به نظرشان نخواهد بود. ولى قضیه فرق مى

ترك گناه و متوسل شدن به عیسى از طریقِ ایمان نجات بخش کار یک دقیقه نیست و از طرفى با قبول نظرى 
شود.تمام نمى» دینى«دو سه موضوع 
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یابد ایمان مستلزم قبول خداوندى مسیح و تعهد نسبت به اوست و این رسد که شخص درمىاما موقعى مى
به آن - تا آخر زندگى، تا به مرگ و سپس از مرگ تا جالل-تعهدى است که به رغم بروز هر مشکلى وى باید 

.آیدپایبند بماند؛ اینجاست که شاگردى ناگهان دعوتى سخت و سنگین به نظر مى
با این حال، دقیقاً در همین جاست که باید به دعوت جهانى مسیح تأکید کرد؛ زیرا چنانکه در فصل گذشته 

ترین کار دنیاست، در همان حال، از آنجا که مسیح به گفتیم، هر چند پیروى از مسیح به مفهوم خاصى مشکل
ى از او براى همگان مقدور است. عیسى دامنه کند، پیروشاگردانش قدرت اراده الزم را براى ادامه راه عطا مى

بیایید نزد من، اى تمامى زحمتکشان و «فرماید: دارد که مىگسترده دعوت خود را به این نحو اعالم مى
).28(آیه« گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید

دانند گرانبارند. البته، منظور از مىلطفاً به این نکته دقت داشته باشید که دعوت مسیح براى کسانى است که
گرانبار بودن ضعف بدنى یا بار مشکالت زندگى نیست، هر چند ممکن است که گرانبار بودن شامل اینها هم 

دهنده واقف باشد. احساس گرانبار بودن در اصل به این معنى است که شخص به بار گناهان و نیازش به نجات
شود. در اوایل این باب شرحى از رد در باب یازدهم انجیل متى روشن مى28آیه باشد. این نکته از آیات ما قبل

شدن یحیى تعمید دهنده و عیسى از طرف یهودیان آمده است که متعاقب آن عیسى شهرهاى خورزین، بیت 
ساختن سازد. پس از محکوم اند، محکوم مىاش را شنیده وتوبه نکردهصیدا و کفرناحوم را به سبب اینکه موعظه

ستایم که این حقایق را از دانایان و اى پدر، مالک آسمان وزمین، تو را مى«فرماید: این شهرها، عیسى مى
). 25-26(آیات » اى. بله، اى پرد خشنودى تو در این بودخردمندان پنهان داشته و بر کودکان آشکار کرده

و نیز ایمانشان با خلوصى کودکانه توأم مقصود از کودکان کسانى هستند که دیدى که نسبت به خود دارند
دانند که به نجات دهنده نیاز دارند و حاضرند تا خود را به این نجات دهنده که مسیح است است. آنان مى

توانند اند و شکى ندارند که مىبسپارند. این افراد نقطه مقابل کسانى هستند که در غرور به درجه بلوغ رسیده
خود را نجات بدهند.

القدس با توبه عده بسیار همراه است. و باز به همین هاى فعالیت عظیم روحبه همین دلیل است که دوره
کنیم. همین است که دوره ما از نظر روحانى کم مایه است.اى زندگى نمىدلیل است که ما امروز در چنین دوره

اخالقى و روحانى، از دیدن انبوه مدعیان اگر جزو کسانى باشید که کمیت برایشان مطرح است و نه کیفیت
کنیم، مخصوصاً که مطابق ایمان به این فکر خواهید افتاد که در عصر عظیمى از نظر روحانى زندگى مى

کنند.هاى انجام شده، بیش از پنجاه میلیون مسیحى که داراى تولد دوباره هستند در آمریکا زندگى مىسرشمارى
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گیرید؟ در این صورت، عصر ما را عصرى خواهید دانست بزرگ تحت تأثیر قرار مىآیا از دیدن کلیساهاى
اى برخوردار است، زیرا قرن بیستم شاهد بزرگترین کلیساهاى تاریخ بوده است. سابقهکه از برکت روحانى بى

است. آیا از دیدن در آمریکا، بویژه در غرب، کلیساهایى که پنج، ده، یا حتى پانزده هزار عضو دارند، امرى شایع
العاده گیرید، در این صورت عصر حاضر به چشمتان خارقها و مؤسسات مسیحى تحت تأثیر قرار مىسازمان

دهند و حتى براى ما هاى بزرگ مسیحى وجود دارند که هر کارى انجام مىخواهد آمد. در حال حاضر، سازمان
موفقند.کنند و البته در کار خود خیلى همتعیین تکلیف هم مى

دهد؟ در این صورت، هیجان سراپاى وجودتان را در خود غرق آیا ثروت کلیسا تحت تأثیرتان قرار مى
ترین سابقه است. حتى لیبرالشود در تاریخ بىاى که امروزه صرف خدمات مسیحى مىخواهد کرد، زیرا هزینه

شود.ه سال در آمدشان بیشتر مىشود، سال برغم اینکه از اعضایشان کاسته مىکلیساها نیز على
با این حال، شاید دنبال چیز دیگرى باشید. اگر این چیزى که به دنبالش هستید، شناختى بالغانه از خدا و 

هاى سکوالر (غیردینى) و سقوط اخالقى حتى در دیندارى واقعى در مسیحیان باشد و از طرفى با دیدن گرایش
شوید، در این صورت باید به حال کلیساى امروز و ح، مغموم و دلریش مىحلقه مدعیان پیروى از عیسى مسی

گمشدگان اشک تأسف بریزید. هرگاه مسیحیان براستى شاگرد مسیح باشند، مردم نسبت به گناه حساس خواهند 
فکر بود و از آن توبه خوانئد کرد و به سوى عیسى روى خواهند آورد تا از بار وحشتناك گناه خالصى یابند. آیا

کنند که تولد تازه دارند، پس در کلیساهاى ما بیدارى روحانى وجود دارد؟ کنید که چون عده بسیارى ادعا مىمى
کنیم که عالقه به وانم بگویم که ما فقط در عصرى زندگى مىتبه نظر من که اینطور نیست. جز این نمى

مذهب احیا شده است.

یاد گرفتن درسى به نامِ عیساى مسیح
عیسى از کسانى که طعم تلخ گناه را احساس کرده و به دنبال نجات و رهایى بودند دعوت کرد تا بیایند و از 

یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم «او حقایقى روحانى فرابگیرند. عیسى دعوت خود را چنین بیان داشت: 
از خود دعوت کرد، » پیروى«شاگردانش را به ). وقتى عیسى29(آیه» یابید، زیرا مالیم و افتاده دل هستم

گذاشتند و از پى عیسى که جلوتر از ایشان بایست در آن دقم مىمسیحیت را به راهى تشبیه نمود که آنان مى
، مسیحیت را به »تعلیم یابند«افتادند. وقتى هم که شاگردانش را دعوت کرد تا از او کرد، به راه مىحرکت مى

مود که در آن، او هم موضوع درس بود و هم معلم. این همان مکتب مسیح است که در آن اى تشبیه نمدرسه
همه ایمانداران حقیقى مشغول به تحصیلند و این تحصیل در تمام مدت عمر ایشان ادامه دارد. فراغت از 
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ن دنیا وداع افتد که با زندگى در اییابیم و آن زمانى اتفاق مىتحصیل در این مکتب روزى است که جالل مى
کنیم.

» از من تعلیم یابید«به جاى اینکه 29:11مقدس به نام کینگ جیمز، متى در ترجمه قدیمى انگلیسى کتاب
P  king James{ترجمه - P{

و به این ترتیب عیسى به جاى معلم مسیحیان، موضوع درس » مرا یاد بگیرید.«شود، چنین ترجمه شده است: 
را apoهاى متفاوت از آیه مذکور این اس که حرف اضافه یونانى ایشان معرفى شده است. علت وجود ترجمه

مناسبى براى آن موجود نیست. به این و در انگلیسى معادل » از«ترجمه کرد و هم » درباره«توان هم به معنى مى
ترتیب، مترجم انگلیسى مجبور است از بین این دو معادل یکى را انتخاب کند،درحالى که هر دو معنى حرف 

اضافه فوق بسیار مهمند.
توان گفت که موضوع اصلى این آیه شناختن شخصِ مسیح است و آن هم دقیقاً به مفهومى که در دعاى مى

و این است حیات جاویدان، که تو را، تنها خداى حقیقى، و عیسى «آمده است: 3:17ر در یوحناعیسى به پد
کسب این شناخت از پدر آسمانى و عیسى مسیح خداوند در حکم نجات و » اى، بشناسند.مسیح را که فرستاده

یا به عبارتى حیات ابدى است.
ورمان از کسب شناخت نجات بخش از پدر چیست.با این حال، باید با کمال دقت روشن سازیم که منظ

بخش به منزله قبول نظرى شناختن خدا در حد کسب شناختى نظرى از وى نیست، همچنانکه ایمان نجات
برخى از حقایق روحانى نیست. شناخت خدا، موضوعى است با ابعاد بسیار. جى.آى. پکر، الهیدان انگلیسى، در 

P  J.I.Packer{کتاب - P{
کند که در سطح انسانى، بین پرفروش خود به نام شناخت خدا در تحلیل جریان شناخت به این نکته اشاره مى

دانستن درباره یک چیز، کسب شناخت شخصى از چیزى و شناختن یک شخص تفاوت وجود دارد. کسب 
لت آمریکا کسب کنیم، اطالعات درباره چیزى کار مشکلى نیست. براى مثال، اگر بخواهیم اطالعاتى درباره دو

هاى مختلف ارتباط بخشتوانیم درباره نحوهکافى است چند کتابى در این زمینه بخوانیم. به این ترتیب، مى
توانند به سنا یا مجلس نمایندگان راه یابند، اطالعاتى به دست دولت با یکدیگر و اینکه اشخاص چطور مى
شویم. چنین اطالعاتى یح دولت و تأمین اعتبار براى آنها آگاه مىآوریم. به عالوه، از روش تنظیم و تصویبِ لوا

در خور اهمیت هستند، باالخص اگر شخص به فکر احراز پستى در دولت باشد. ولى این اطالعات کجا 
من به هم و «تواند بگوید: توانند به پاى تجربیات شخصى برسند که کارمند دولت است. چنین شخصى مىمى
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زند منظورش فراتر از این است که چیزهایى درباره دولت کسى که چنین حرفى مى» آشنام.خم کارهاى دولت
داند.مى

گیریم، وارد با این حال، هرگاه به جاى شناختنِ اشیا و هم و خم کارها تصمیم به شناخت اشخاص مى
ى نیست. مردم ناگهان بینشویم، زیرا رفتار مردم همیشه قابل پیشترى در زمینه شناخت مىقلمرو عمیق

دهند. از این گذشته، چون چهره حقیقى خود را در پس نقاب پنهان العملى برخالف انتظار ما نشان مىعکس
من باالخره سراز کار این آدم «کنند، چه بسا با کسى مدتها حشر و نشر داشته باشیم، ولى آخر سر بگوییم: مى

به دو چیز است: اول، خودمان و اینکه آیا اصالً مایل به شناختن شناختن اشخاص منوط » درنیاوردم که نیاوردم.
طرف و صرف وقت براى این کار هستیم یا خیر. دوم، به شخص مقابل مربوط است، یعنى او هم باید حاضر 

شویم که تا کنیم، متوجه مىباشد که خود را به ما بشناساند. درواقع، وقتى عوامل یاد شده را سبک و سنگین مى
مقابل نخواهد خود را به ما معرفى کند، توفیقى در شناخت وى کسب نخواهیم کرد.طرف

پرسیم که شناختن خدا چه معنایى سازیم و مىحال، موضوع شناخت را در عالیترین سطح آن مطرح مى
نیم و هم اینکه شود. یعنى باید هم درباره خدا بداتر یاد شده نیز مىدارد. مسلماً شناخت خدا شامل مراحل پایین

بشخصه او را بشناسیم. این مراحل و بخصوص آخرى منوط به تمایل خداست به این که خود را  بر ما آشکار 
مقدس القدس در فکر و قلب ما از کتابمقدس و تفسیرى که روحسازد، و این کار را از طریق طبیعت، کتاب

ى هم هست که نباید از آنها غافل شد. ما گناهکاریم، دهد. با این حال، عوامل دیگرآورد، انجام مىبه عمل مى
ترین شکل ممکن و آن طور که ما را به حال آنکه خدا مقدس است. بنابراین، اگر بخواهیم خدا را به عمیق

طرف نجات رهنمون شود بشناسیم، در درجه اول باید پى به گناهکار بودن خود ببریم و در همان حال عظمت 
شود، دریابیم.ل حال ما مخلوقات گناهکار مىمحبت خدا را که شام

شناخت خدا اوالً مستلزم این است که به کالم خدا گوش فرا دهیم و آن را مطابق تفسیر «گوید: پکر مى
القدس بپذیریم و در زندگى خود به کارش بندیم. دوم، به ذات و شخصیت خدا که در کارها و کالمش روح

داریم؛ سوم، دعوت او را اجابت و احکامش را رعایت کنیم؛ چهارم، محبتى را که شوند، توجه مبذولآشکار مى
خدا در طرز رفتارش با ما و درفراخواندن ما به این مشارکت الهى نشان داده است، بازشناسیم و به خاطر آن 

» شادى کنیم.
با خدا » مالقاتى«ه حقیقى نیست و آید، موعظاى که در آن ذکرى از گناه به میان نمىبنابرآنچه گفته شد، موعظه

شود عبادت کننده عمیقاً به گناهکار بودن خود پى ببرد و مهمتر از آن طعم محبت خدا را بچشد، که سبب نمى
کنیم  که شوند، ما در عصرى زندگى مىمالقاتى حقیقى نیست. ازآنجا که مردم به این شکل با خدا روبرو نمى
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»نیست. امروزه در کلیساهاى ما واعظان سرشناس و بسیار موفق موعظه روحانى آن توهمى بیش» سالمت
آنهم نه از آن رو که این کار برایشان دشوار یا -زننداى راجع به گناه حرف نمىکنند که در تعالیم خود کلمهمى

ند. به عقیده با دردسر توأم است، بلکه چون به نظر این آقایان مردم احتیاجى به شنیدن راجع به این موضوع ندار
ایشان وضع روحى مردم به قدرى خراب است که به جاى گناه و این حرفها بهتر است به آنان بگوییم که خدا 

کنند، بار گناه از ایشان راضى است؟ یعنى چه که راضى است؟ مردم این دور و زمانه به تنها چیزى که فکر نمى
گویید که این آدمها هرچند که ایمانشان ادعایى بیش است. به خیالشان هیچ کارى گناه نیست. آیا حاضرید ب

اند؟ شناسند و بوسیله او نجات یافتهنباشد، خدا را مى
وجود دارد، این است که در مکتب مسیح، عیسى مسیح » از من تعلیم یابید«دومین حقیقتى که در دستورِ 

مقدس و ترجمه جدید کینگ لى کتابالملمعلم ماست. این همان نظرى است که مترجمان ترجمه جدید بین
ب هNIVورعم سا فجرتم .تم- P   New International Versionجیمز در{

}Pیا مجرت نه
دهد؟ اینکه عیسى در مدت زندگى خود بر اند. عیسى چطور به ما تعلیم مىهاى خود منعکس ساختهترجمه

دانیم که شاگردانش را به مفهوم غیراستعارى کلمه مىداد قابل درك است.روى زمین به شاگردانش تعلیم مى
دانیم که اکثر سخنانى که از عیسى در داد. نیز مىفراخواند تا از پى او بروند و در ضمن سفر به ایشان تعلیم مى

اند نتیجه همین تعلیمات هستند. ولى، حال که عیسى در آسمان است و ما بر زمین، چگونه اناجیل ثبت شده
ند به ما تعلیم دهد؟توامى

این چیزها را زمانى «چنین پاسخ گفت: 13:16ù26-25:14- 14عیسى به این پرسش صریحاً در یوحنا
فرستد، او همه القدس، که پدر او را به نام من مىبه شما گفتم که هنوز با شما هستم. اما آن مدافع، یعنى روح

چیز را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد...بسیار چیزهاى دیگر دارم که 
اکنون یاراى شنیدنش را ندارید. اما چون روح راستى آید، شما را به تمامى حقیقت راهبرى به شما بگویم، اما

شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در خواهد کرد؛ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را مى
ست گرفته، به شما اعالم پیش است با شما سخن خواهد گفت. او مرا جالل خواهد داد، زیرا آنچه را از آنِ من ا

بایست شاگردان را در یادآورى و ثبت تعالیم عیسى القدس ابتدا مىبر طبق آنچه عیسى گفت، روح» خواهد کرد.
پرداخت تا بر مبناى کرد و سپس به هدایت پیروانش مىخوانیم، هدایت مىاى که عهدجدیدش مىدر مجموعه

وز در شناخت حقیقت رشد کنند.مکاشفه مکتوبى که در دست داشتند، روز به ر
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در زیر یوغ
عیسى در دعوت از شاگردان براى آموختن در مکتبش تصویر دیگرى نیز عرضه داشت که گویاى رابطه 
شاگردانش با وى است. عیسى شاگردى را به یوغى تشبیه کرد که شاگرد باید به زیر آن برود. یوغ بر سر 

شود تا آنها را قادر به کار کردن کنند، گذاشته مىگاو نر که در مزرعه کار مىهاى حیواناتى نظیر اسب و وشانه
گفتند که در قدیم مردم به نشانه فرمانبردارى از حاکم جدید خود، از زیر سازد. در عین حال، یوغ به چوبى مى

پردازیم:ه آنها مىدر عهدجدید به چند اصل مهم در شاگردى اشاره دارد که حال ب» یوغ«گذشتند. تصویر آن مى
تسلیم: در فصل گذشته درباره تسلیم به تفصیل سخن گفتیم. تصویر مردمى که از زیر یوغ برافراشته به دست 

رساند. در همان حال، تصویر یوغ به تسلیم حیوان به اربابش و گذرند، همین مفهوم را مىفاتح سرزمینِ خود مى
آییم، او را ه دارد. وقتى براى کسب نجات به سوى عیسى مسیح مىدانشجو به استادش در امور تحصیلى اشار

پذیریم که از این پس زندگیمان را هدایت و برکارمان نظارت خواهد کرد و به مطالعاتمان همچون استادمان مى
چنین گفت: » یوغ مرا بر خود گیرید«سمت و سو خواهد داد. چارلز اسپرجن، واعظ بزرگ انگلیسى، در تفسیر 

-P  Charles Spurgeon{خواهید بوسیله منر مىاگ«
اتان باشم و قانونگزار و توانم نجات دهندهنجات یابید، من باید ارباب شما شوم و شما خادمم شوید؛ نمى

»اتان نباشم. اگر به خواسته من عمل نکنید، جانتان از آرامش نصیبى نخواهد داشت.فرمانده
گمان، یوغ مسیح نیز سازد. بىشود، آنها را قادر به کارکردن مىوانات نهاده مىکار. یوغى که بر دوش حی-2

دهد که به گروه او هاى شاگردانش نهاده شده است. یوغى که بر گردن داریم نشان مىبه هدفى مشابه بر شانه
انجیلش و ایم. حال، سربازان لشکرش، سازندگان معبدش و مبشران داخل شده و به حلقه خادمانش پیوسته

»سفیران ملکوتش هستیم.
کند مرتبط سازد، عیسى از آنجا که بسیار مایل بود تا نجات شخص را به خدمتى که وى به خداوند مى

هایى نظیر ده باکره، مردانى که قنطارهایى به ایشان سپرده شده بود و روزى که گوسفندان از بزها جدا مثل
دهند که  نجات اى قابل هضم نیستند، چون در ظاهر چنین تعلیم مىاى عدهها برشدند، تعریف کرد. این مثلمى

دهنده بودن او نیست، بلکه در گرو اعمال آنان است و نتیجه ایمان خالصانه اشخاص بر عیسى مسیح و به نجات
از مسیح بستگى دارد به اینکه آیا در زمان بازگشت مسیح هشیار و آماده خواهند بود، آیا استعدادهایى را که

پوشانند و کنند و برهنگان را مىبرند، آیا به گرسنگان و تشنگان رسیدگى مىاند در خدمت به او به کار مىیافته
دانند، نجات از طریق روند. ولى بطورى که همه مسیحیان حقیقى مىبه عیادت بیماران و مالقات زندانیان مى

مقدس ثبت ها به عنوان سخنان خود مسیح در کتابن مثلاعمال تعلیمى است سراپا کاذب و نادرست. اگر ای
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هاى عیسى گفتند که تعالیم آنها غلط است. با این وصف، روشن است که داستاننشده بودند، این افراد فورى مى
سازند این است که آیا شخص به مسیح تعلق دارد ها مطرح مىدهند. سؤالى که مثلانجیلى کاذب را تعلیم نمى

به عبارتى، آیا یوغ مسیح را بر دوش گرفته است یا نه. اگر کسى یوغ مسیح را بر دوش گرفته باشد، یا خیر؛ 
گیرد (از نظر ما ایمان آوردن و گردن به یوغ مسیح سپردى یک چیز کارى که همراه ایمان آوردن انجام مى

کند، دیگر شکى باقى ىاست)، در این صورت به مسیح خدمت خواهد کرد. در مقابل، اگر به مسیح خدمت نم
ماند که یوغ مسیح را بر دوش نگرفته است و طورى که باعث نجات شود به او ایمان نیاورده و او را نمى

کند. در داستان قنطارها، یکى پنج قنطار گرفته نشناخته است. البته، موضوع این نیست که کى چقدر خدمت مى
بودند. سؤال اصلى این است که آیا شخص یوغ مسیح را بر بود و دیگرى دو قنطار، ولى هر دو نجات یافته 

کنیم یا خیر.دوش گرفته است یا خیر؛ به عبارتى آیا براى مسیح کار مى
مشارکت. سومین اصلى که در تصویر یوغ منعکس است، عبارتست از مشارکت. این هم راه دیگرى است -4

هم هستند. البته ممکن است که همچون در کالسکه براى گفتن اینکه در مکتب مسیح جز ما، شاگردان دیگرى
بندند تا بار بین یک  اسبه، یوغ را فقط به گردن یک حیوان ببندند. ولى معموالً یوغ را به گردن دو حیوان مى

آنها تقسیم و فشارِ وارد متعادل شود. واقعاً خوشحالم که در مکتب مسیح تنها نیستیم. کار اغلب دشوار است و 
دانیم یک دست صدا ندارد. ر طوالنى و چنانکه مىساعات کا

}P-:به یاد شعرفارسى زیبایى افادم بدین مضمون
چرا گشته ملنبوره (کمانچه) از نى جدا

}Pزیک دست هرگز نخیزد صدا (مترجم) 
بر دوش یوغ مرا«تواند معنى دیگرى هم داشته باشد. وقتى عیسى فرمود: عالوه بر آنچه گفته شد، یوغ مى

خواست بگوید که یوغ را مثل یوغى که به یک کشاورز تعلق دارد، متعلق به شاید مى» گیرید و از من تعلیم یابید
تواند به این معنى هم هاى ما بگذرد، ولى تعلق داشتن یوغ به مسیح، مىخواهد آن را بر شانهخودش است و مى

خواند تا در کنارش بایستیم و به کمک همدیگر ما را فرامىباشد که خود او نیز در زیر آن قرار گرفته است و 
مقدس آمده است به گمانم که این نظر کار را به انجام رسانیم. با توجه به تعالیمى که در جاهاى دیگر کتاب

هر «). عیسى وعده داد که 1:6و دوم قرنتیان 9:3(اول قرنتیان » همکارانى هستیم متعلق به خدا«درست باشد. ما 
کنیم و هیچ بارى بر ). بنابراین، ما با مسیح خدمت مى20:28با ما باشد (متى » وزه تا پایان این عصر/دنیار

هاى او نیز سنگینى نکند.گیرد که فشار آن بر شانههاى ما قرار نمىشانه
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م؛ ما یوغ ایم، پس باید سخت تالش کنیما یوغ خدمت را بر دوش گرفته«گوید: متیوهنرى در این باره مى
-P  Mathew Henryتسلیم را{ P{

ایم، پس باید فروتن و صبور باشیم؛ ما با همکاران خود در کار خدمت هم یوغ هستیم، پس باید بر وش گرفته
»درمشارکت با مقدسین بمانیم.

بار سبک
چه بسا مأیوس شویم، ایم،هرگاه به این فکر کنیم که در مکتب مسیح همراه با دیگران به کار گرفته شده

مانیم مخصوصاً که فکر کنیم کار سخت است و درس ما هم انگار تمامى ندارند. از این نظر، به دانشجویى مى
کند و براى او از تعطیالت تابستانى و استراحت جزمى نیست. شاید خداوندمان که در حین تحصیل کار هم مى

آمیز را درباره خود و کرد، سه مسأله بسیار تشویقبینى مىدر حین اعالم دعوت  خویش چون این وضع را پیش
روش کارش بیان داشت.

ایم که معلم هایى درس خواندهاول، خود را استادى مهربان و فروتن معرفى کرد. بسیارى از ما در مدرسه
تر لى خود را با سنگینخواسته است تنبایم که مىفاقد یکى از این دو ویژگى بوده است. شاید استاد تنبلى داشته

ایم که تحقیقات مربوط به تز خود را به دانشجویانشان کردن تکالیف دانشجویان جبران کند. شاید معلمانى داشته
ایم دنبال اند. شاید استادى که با او سروکار داشتهتلخى هم بودهاند. چه بسا که اشخاص گوشتمحول ساخته

خورده، تالفى آن را سر دانشجویان درآورده است. شاید هم استادى ترفیع بوده است و چون تیرش به سنگ 
ایم که چندان در عوالم عظمت خود غرق بوده که حاضر نشده است کمى از آن باال نزول کند و به کسانى داشته

که چندان اهل علم و دانش نیستند، قدرى از افکار خود را توضیح بدهد. ترمى که با چنین استادى سر شود به 
کشد. بلندى ابدیت طول مى

) است. دستیابى به او آسان است و از اینکه 30(آیه» مالیم و افتاده دل«ها نیست. او عیسى از این نوع معلم
نى «بدین مضمون آمده است: 3:42انجیل متى نقل قولى از اشعیا12شود. در باب خدمتى به کند خوشحال مى

» نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد.خرد شده را نخواهد شکست و فتیله 
) است. عیسى به مطلب 30(آیه» سبک«و بار او » راحت«دوم، عیسى در توصیف یوغ خود گفت که یوغ او 

مقدس (و شاید هم در هیچ کند، زیرا تا آنجا که من اطالع دارم. در هیچ جاى دیگرى از کتابجالى اشاره مى
ن مسیح هستند) از یوغى که راحت، سبک ودلپذیر باشد، سخن نرفته است. کالً کتابى مگر آنها که متأثر از سخنا

گوید که سخت و سنگین است.مقدس در توصیف یوغ مىکتاب
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براى مثال، در اوایل پادشاهى رحبعام، زمانى که وى پس از مرگ پدرش سلیمان بر تخت سلطنت جلوس 
پدر تو یوغ ما را سخت ساخت ما تو االن بندگى «ند: کرده بود، مردم درخواست خود را چنین عنوان کرد

). 4:12(اول پادشاهان» سخت و یوغ سنگینى را که پدرت بر ما نهاد سبک ساز، و تو را خدمت خواهیم نمود
پدرم یوغ شما را سنگین ساخت، اما من یوغ شما را زیاده خواهم گردانید. پدرم شما را «رحبعام در پاسخ گفت: 

). درنتیجه این سخنان مردم سر به 14(آیه » نمود اما من شما را به عقربها تنبیه خواهم کردبیه مىبه تازیانه تن
شورش برداشتند و پادشاهى اسرائیل به دو پادشاهى شمالى و جنوبى تقسیم شد. بر همین قیاس، عهدجدید از 

به » شکستن یوغ«یق و حدید، گوید. در کل عهدعت) سخن مى1:6و اول تیموتاؤس 1:5(غالطیان » یوغ بردگى«
معناى نجات و رهایى است.

با این حال، یوغ عیسى چنین نیست. یوغ او فرق دارد، چون خودش شخصى متفاوت از دیگران است. یوغ 
اربابان بشرى سنگین است، چون قلبى از جنس سنگ دارند. این افراد گناهکارانى هستند که با زیر دستانشان 

گمان کارهایى است. بله، بى» مالیم و افتاده دل«گناه دارند. یوغِ عیسى سبک است، چون او رفتارى آلوده به 
هست که باید انجام داد؛ باید کوشید و عرق ریخت، ولى انجام دادن این کارها به دشوارى گذراندن عمرى در 

آلودى نیست. گناهمنجالب گناه نیست. در مقام مقایسه، دشوارى خدمت به مسیح به دشوارى چنین زندگى 
تر سختى کشیدن براى مسیح به شور و شادى آمیخته است. توصیف ما از خدمت به مسیح به زمانى دقیق

بخشد.یابیم، و بر دوش گرفتن یوغ او به ما رهایى مىشود که بگوییم در این خدمت آزادى مىمى
بیایید «ایشى هست که دادنى است: دهد. آسسوم، عیسى به شاگردان خسته، وعده استراحت و آسایش مى

). آسایشى هم هست 28آیه»(نزد من، اى تمامى زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید.
یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا مالیم و افتاده دل هستم، و در جانهاى «که دریافتنى است: 

کند. براى مثال از هایش به هر این نوع آسایش اشاره مى). پولس در نامه29خویش آسایش خواهید یافت (آیه
» آرامش خدا«) و از طرفى هم به 1:5گوید که نتیجه عادل شمردگى است (رومیان سخن مى» صلح با خدا«

-7ن شویم (فیلپیابریم، از آن برخوردار مىهاى خود را به حضور خداوند مىکند که هرگاه دلنگرانىاشاره مى
6:4.(

عیسى تمام آن چیزى است که شما، یا هر مسکین دلریشِ گرانبار دیگرى به آن واقعاً نیازمند است. پس چرا 
مانیم که با پشت خمیده از بیشتر دست و پا بزنیم و در گناه فروتر برویم به مسافر داستان سیاحت مسیحى مى

مان برنخواهد داشت. بسیارى هم کمک این بار را از شانهرود. هیچ ارباب زمینى سنگینى بار به زحمت پیش مى
نخواهند کرد که هیچ، خود هم به بارمان خواهند افزود. بسیارى به روزگار سیاهمان توجهى نخواهند کرد، چون 
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وضع خودشان هم بهتر از ما نیست. از اربابان خرد و کوچک، رو به سوى ارباب بزرگ و نیکو بگردانید. از 
تواند دیندارى حقیقى را تعلیم دهد و با تعالیمش جانتان را نجات بخشد، تر، رو به سوى آنکه مىینمعلمان پای
بگردانید. 

فصل سوم

برگرفتن صلیب

اگر کسى بخواهد مرا پیروى کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خویش برگیرد و از پى من بیاید. 
زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد؛ اما هر که به خاطر من جانش را از 

ببرد، اما جان خویش را ببازد یا آن را دست بدهد، آن را نجات خواهد داد. انسان را چه سود که تمامى دنیا را
تلف کند. زیرا هر که از من و سخنانم عار داشته باشد، پسر انسان نیز آنگاه که در جالل خود و جالل پدر و 

).23:9- 26فرشتگان مقدس آید، از او عار خواهدداشت. (لوقا 

کند و آن فقدان شاگردى ا تهدید مىبه این مسأله اشاره کردیم که امروزه نقص مهلکى زندگى کلیسا ر
هایى نیز شود، کتابخوانده مى» شاگردسازى دیگران«حقیقى است. در این زمینه و بخصوص درباره آنچه 

خواهیم به آن بپردازیم، یعنى لزوم اند. از حرف کم نداریم، عمل نیست. ولى درباره موضوع بعدى که مىنوشته
صلیب مطرح شده است، چه بگوییم؟ در این زمینه، مشکل دو تا است. انکار نفس که تحت عنوان برگرفتن 

ایمانداران نه فقط حاضر به انکار نفس نیستند، حرف آن را هم حاضر نیستند بزنند، ولو یک کلمه.
ماندند. آنها دیدند از تعجب انگشت به دهان مىزیستند، بودند و وضع را مىاگر مقدسینى که پیش از ما مى

آوردند که چطور ممکن است ما از یک طرف ادعاى پیروى از عیسى مسیح را داشته این موضوع در نمىسر از
باشیم و از طرف دیگر، موضوع انکار نفس را نادیه بگیریم، حال آنکه براى آنها شرط اساسى تعلق داشتن به 

ى کلیسا کدامند. معموالً هاى اصلاى این است که نشانهمسیح، انکار نفس بود. امروزه، موضوع بحث عده
هاى کلیسا هستند. هاى مقدس کلیسایى نشانهگویند که موعظه وفادارانه کالم خدا و اجراى وفادارانه آیینمى

برخى ممکن است انضباط کلیسایى را هم به دو مورد فوق بیافزایند. عده بسیارى چقدر تعجب خواهند کرد اگر 
از بزرگان مسیحیت، رنج کشیدن را نشانه کلیسا و عالمت شاگردى بدانند که مارتین لوتر و بسیارى دیگر

-P  Augsburg Confession{اند. در تهیه پیش نویس اعتقادنامه آوکسبورگدانسته P{
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اى بدین مضمون در تعریف کلیسا آمد: کلیسا جامعه که منشور اصلى تعالیم کلیساهاى لوترى است، جمله
قیدى که دل در گرو مادیات براى مسیحیان بى» اند.جفا دیده و شهید شدهبه جهت انجیل «کسانى است که 

رسد. عیسى خطاب به کسانى که دعوت کرد تا از او پیروى کنند، چنین گفت: دارند، بند فوق به نظر افراطى مى
» بیایداگر کسى بخواهد مرا پیروى کند، باید خود را  انکار کرده، هر روز صلیب خویش برگیرد و از پى من«

مان افراطى جلوه نخواهد کرد.). اگر به این سخن عیسى دقت کنیم، دیگر بند مزبور به چشم23:9(لوقا 
دارد. شاید با موضوع دعوت مسیح به این همان مطلب سختى است که مسیح در باب شاگردى بیان مى

ر نکرده باشیم. شاید هم حتى به باالخص که چندان عمیق به مفهوم این کار فک-پیروى از وى کنار بیاییم
حضور در مکتب مسیح و بر دوش گرفتن یوغ او رضا داده باشیم، چون حداکثر این است که به تالش سخت 

و این - مردن نسبت به نفس- واداشته شویم. ولى با اصلى چه کنیم؟ با انکار نفس چه کنیم؟ صلیب یعنى مرگ
. هیچ کس مرگ را دوست ندارد. با این حال، عیسى از فکرى نیست که بتوان به آسانى از کنارش گذشت

پیروانش خواست که این صلیب را هر روز بر دوش حمل کنند.

اعتماد به نفس یا انکار نفس
مقدس فقط شنویم؟ علت هر چه باشد، قطعاً این نیست که کتابعلت چیست که درباره انکار نفس کمتر مى

توان مقدس اشارات متعددى به این موضوع مىکرده باشد؛ چون در کتابیک بار درباره این موضوع صحبت
صلیب، پنج مرتبه در تعالیم عیسى آمده است » حملِ«یا » بر دوش گرفتن صلیب«یافت. دستور مسیح مبنى بر 

). برخى از آیات مزبور درواقع تأیید و تأکیدى بر 27:14ù23:9و لوقا 34:8؛ مرقس 24:16ù38:10(متى 
هر که صلیب خود را برنگیرد و از پى من نیاید، شایسته من «آمده است: 38:10هستند. در متى 23:9لوقا 
» هر که صلیب  خود را بردوش نکشد و از پى من نیاید، شاگرد من نتواند بود.«گوید:نیز مى27:14لوقا ». نباشد

آن هم چه پیش آید که کسى مطابق آیه اخیر، نجات بدون حمل صلیب محال است. با این حال، بندرت، 
اى محکم بر مبناى آیات فوق ایراد کند.موعظه

اى در کارالیل واقع در پنسیلوانیا از این ایراد مبراست. شبان کلیساى باپتیست اصالح شدهوالترجى چنترى
P  Chantry .Walter J{وى - P{

زمینه انکار نفس نوشته است. وى نیز در ابتداى درباره حمل صلیب کتابى غنى به نام سایه صلیب: مطالعاتى در 
اند و کند که اصول یاد شده از انجیل، امروزه به دست فراموشى سپرده شدهکتاب خود به این مسأله اشاره مى

یابى کند. کوشد تا علت این امر را ریشهمى
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زدگى شده است. کلیسا در یکى از توضیحات وى این است که نحوه عمل به این تعلیم در گذشته باعث دل
هاى ریاضت گرایانه افراطى بوده است که صلح با خدا یا تقدیس را درگرو قطع گذشته شاهد پاگرفتن جنبش

توان به رهبانیت اشاره کرد. اولین راهب بزرگ اند. به عنوان مثال، مىها با دنیا دانستهترین تماسحتى عادى
356کرد و همانجا نیز در وى در بیابانِ منطقه دریاى سرخ زندگى مىکلیساى اولیه فردى بود به نام آنتونى.

P  Anthony{میالدى، در صدو پنج سالگى دیده - P{
از جهان فروبست. وى سالها در انزواى کامل از جامعه زیست. سپس تارکان دنیا در صحنه ظاهر شدند. این 

کردند و وقت خود هاى سنگى زندگى مىبر نوك ستوناشخاص نظیر سیمون استایلیتز (که معروفترینشان بود)، 
P  Symeon Stylitesرا به دعا{ - P{

متر) به مدت سى سال تا به زمان مرگش در 2فوت (تقریباً 70گذراندند. استایلیتز برفراز ستونى به ارتفاع مى
م. زندگى کرد.459

ولى نباید از نظر دور داشت که این شیوه عزلت گزینى ها طرفدارى ندارد، طبیعتاً امروزه این نوع افراطکارى
انحرافى از اصل بوده است. به طورى که در بهترین حالت خود نوعى دورى گزینى از جهان بوده است که شاید 
برخى از مسیحیان و نه همه آنان، دعوت این را داشته باشند که بعضى از اشکال آن را پیشه کنند. ولى در هر 

اى است بر دوش همه مسیحیان.نفس وظیفهصورت، انکار 
توجهى کلیساى امروز به موضوع انکار نفس، علت دیگرى هم دارد و آن تعالیم به نظر چنترى، بى

عمل «هایى است که در پى ایجاد تقدس در زندگى ایمانداران هستند و انکار نفس را گامى به طرف جنبش
راز شاد «یا » زندگى تسلیم شده«اند که از در این زمینه منتشر شدههایى نیز شمارند. کتابمى» ثانویه فیض

ها، انسان زندگى مسیحى خود را با ایمانى ساده آغاز گویند. مطابق تعلیم هواداران این جنبشسخن مى» زیستن
گیرد که خود را به عیسى تسلیم کند، به سوى رشد یا شادى و سعادت پیش کند و سپس وقتى یاد مىمى
رود. این تعلیم از این نظر که قایل به دو سطح، یا دو درجه براى مسیحیت است، تشابهى در خور توجه به مى

رهبانیت دارد، اگر چه عموماً به این مسأله توجه نشده است. مطابق این دیدگاه در کنار مسیحیت معمولى، 
هاى آن هستند.دى از نشانهتر و باالتر وجود دارد که تسلیم خود، انکار نفس و شاگرمسیحیتى عالى

به نظر من، علت اصلى سکوت بسیارى کسان در مورد اینکه انکار نفس و حمل صلیب، اجزاى اساسى 
مسیحیت هستند عدم عالقه ما به این موضوعات است. در مقابل، دوست داریم که گناهانمان بویژه اگر چندان 

هاى سازند، بخشوده شوند. وعدهو وجدانمان را معذب مىکشانند اند که زندگى ما را به نابودى مىبزرگ
بخشد (مخصوصاً خواهیم به ما بگویند که خدا روابط از هم گسیخته را شفا مىمسیحیت را دوست داریم. مى
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کند (منتهى الزم نیست که خود را هاى درونى ما را حل و فصل مىهم که نیازى به دخالت ما نباشد)، کشمکش
دهد. امروزه واعظانى هستند که وعده رفاه و کامیابى مالى به آوریم) و به کار ما برکت مادى مىتحت انضباط در

دهند. این چیزها را دوست داریم. ولى صحبت از انکار نفس، حمل صلیب و رنج کشیدن که مستمعین خود مى
رد برتعداد اعضاى مان نیست. واعظى که دوست داکشیم، چون این تعلیم باب طبعشود ابرو درهم مىمى

فهمد که از این موضوعات باید درز بگیرد. در مقابل، چیزهایى به کلیسایش افزوده شود، در اندك زمانى مى
برد. شان را باال مىگوید که اعتماد به نفسمردم مى

خود را گذارد که اختیار زندگى شود و دست مسیحیان را باز مىبه این ترتیب، صلیب مورد غفلت واقع مى
شان، بسپارند و کمترین ضررى که از روى خوش بینى براى آنها متصور شویم این است که شان، به نفسبه دل

از برکت کامل انجیل محروم شوند. بدترین حالت ممکن هم این است که از نجات خود خاطر جمع باشند، 
حال آنکه اى بسا کمترین بویى از مسیحیت نبرده باشند.

ه نفسنه گفتن ب
توان از دارد، نمىبیان مى23:9ناپذیر خود از شاگردى در لوقا اصولى را که مسیح در تعریف آمرانه و تخفیف

هم تفکیک کرد یا حتى تبدیل به مراحلى ساخت که باید قدم به قدم در زندگى مسیحى طى شوند. این امر از 
گفت که باید او را پیروى نظر داشت، البد اول مىفحواى کالم مسیح پیداست. اگر مسیح چنین روندى را در

ساخت. ولى چنین کنیم، سپس موضوع انکار نفس و دست آخر هم لزوم بر دوش گرفتن صلیب را مطرح مى
کند که مایلند از او پیروى کنند و به عبارتى شاگرد او شوند و سپس کند. عیسى ابتدا به کسانى اشاره مىنمى

پیروى. به عالوه، -3برگرفتن صلیب و -2انکار نفس، -1دارد: (شرح اعالم مىشرایط شاگردى را بدین
به «و » نجات جان خود«آید، اگر کسى حاضر به قبول شرایط شاگردى نشود، در پى چنانکه از ادامه آیات برمى

ش و به ، ولى آخر سر جان خود را از دست خواهد داد، زیرا وقتى مسیح در جالل خوی»دست آوردن دنیاست
همراه فرشتگانش بازگردد، چنین شخصى را محکوم خواهد ساخت. همین که به شرایط شاگردى فکى کنیم 
بالفاصله به صحت گفته فوق پى خواهیم برد. مفهوم انکار نفس بالفاصله ذهن ما را متوجه تمایز اساسى بین دو 

کار و به عبارتى گناه هى و قلبى ناتوبهسازد. یکى که خدامحورانه است و آن یک که با خودخوانوع زندگى مى
همراه است.

خودخواهى در نقطه مقابل انکار نفس قرار دارد. از ابتدا، خودخواهى جوهره گناه بوده است. علت سقوط 
گوید:شیطان همین خودخواهى بود. اشعیا در باب چهاردهم در توضیح این واقعه مى
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صعود نموده، کرسى خود را باالى ستارگان خدا خواهم افراشت. و بر به آسمان«گفتى: و تو در دل خود مى
کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود. باالى بلندیهاى ابرهاى صعود کرده، مثل حضرت اعلى 

).13-15لکن به هاویه به اسفلهاى حفره فرود خواهى شد. (آیات » خواهم شد.

من «خورد، این است که پنج مرتبه عبارت آنچه در سخنان تکبرآمیز شیطان در همان نگاه اول به چشم مى
به آسمان صعود نموده (خواهم نمود)...کرسى خود را باالى ستارگان خدا خواهم «شود: تکرار مى» خواهم

صعود کرده، مثل حضرت اعلى خواهم هاى ابرها افراشت. و برکوه اجتماع...جلوس خواهم نمود... باالى بلندى
این تجلى غمناك اما حقیقى خودخواهى است. در اراده خدا جایى مناسب براى شیطان در نظر گرفته شده » شد.

تاز میدان شود. خدا نیز او را به هاویه افکند.بود. ولى شیطان به آن قانع نشد و خواست در عرصه هستى یکه
مقدس ما خودخواهى به نسل بشر انتقال یافته است. از همین روست که کتاببراثر سقوط آدم، این روحیه

جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکى از ما «کند: را به گوسفندان خودخواه و خودسر تشبیه مى
).6:53(اشعیا» به راه خود برگشته بود

در پى تمایالت فاسد خویشند «گوید: ره مىاز همین روست که پطرس در توصیف اشخاص فاقد تولد دوبا
).10:2(دوم پطرس » شمارندو اقتدار خداوند را خوار مى

اى پدر، سهمى را که از دارایى تو به من «از همین روست که پسر گمشده در مثَل عیسى اظهار داشت: 
).12:15(لوقا » خواهد رسید، اکنون به من بده
(دوم » مردمان خودپرست...خواهند بود«لس در توصیف روزهاى آخر چنین گفت: و باز از این روست که پو

).1:3تیموتاؤس 
آنچه با این شیوه مخرب زندگى که بذر آن را شیطان کاشت در تضاد قرار دارد، راه انکار نفس است که در 

نویسد:گر شد. پولس مىزندگى خداوندمان و در تسلیم شدنش به درد و رنج جلوه

همان فکر را داشته باشید که مسیح عیسى داشت:
او که هم ذات با خدا بد، 

از برابرى با خدا به نفع خود بهره نجست،
بلکه خود را خالى کرد

و ذات غالم پذیرفته،
به شباهت آدمیان درآمد.
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و چون در سیماى بشرى یافت شد
خود را خوار ساخت

و تا به مرگ،
حتى مرگ بر صلیب

مطیع گردید.
پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد. 

و نامى برتر از همه نامها بدو بخشید،
تا به نام عیسى هر زانویى خم شود،
در آسمان، بر زمین و در زیر زمین،

است،» خداوند«و هر زبانى اقرار کند که عیسى مسیح 
).5:2- 11براى جالل خداى پدر. (فیلپیان 

خواهم به راه خود بروم. جاى خدا را خواهم گرفت و به جاى او، من بر عالم فرمان مى«ان گفت: شیط
من نفس خود را «خدا گفت که سرنوشت شیطان به جاى صعود، نزول خواهد بود. عیسى گفت: » خواهم راند.

ت گناه به عزت شان دارم از ذلانکار و نزول خواهم کرد. خود را کوچک خواهم ساخت تا کسانى که دوست
خدا هم وعده داد که عیسى مسیح جالل خواهد یافت و نامى را خواهد یافت برتر از » جالل برکشیده شوند.

».عیسى مسیح خداوند است«تمامى نامها و هر زبانى اقرار خواهد کرد که 

بله گفتن به خدا
شود. در همان حال که به نفس وظیفه ما به نه گفتن به نفس خود که همان انکار نفس است، خالصه نمى

گوییم به خدا باید بله بگوییم و بر دوش گرفتن صلیب چیزى جز این نیست. بعضى طورى موضوع خود نه مى
د. اما به هیچ وجه چنین نیست. سازند که انگار مفهومى جز رضا دادن به قضا ندارحمل صلیب رإ؛ّّ مطرح مى

اى جز سوختن و ساختن با آنها وجود ندارد: نقص عضو، پایه ضعیف درسى، بسیارى چیزها هست که چاره
خوانند، حال مى» صلیب خود«ناپذیرى را الخمر و زن اسراف کار. مردم گاه چنین مشکالت چارهشوهر دایم

هایى هستند که راه گریزى از آنها نیست. ها و آزمایشیتآنکه این چیزها صلیب نیستند؛ بلکه فقط محدود
یابند و حمل آنها مستلزم به جا آوردن اراده عیسى است.هاى واقعى در عرصه اراده ظهور مىصلیب
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هاى دیگرى که به مقدس است. باید به جاى پرداختن به سرگرمىحمل صلیب شامل دعا و مطالعه کتاب
یند، به دعا و خواندن کالم وقت بدهیم و در این کار مداومت داشته باشیم.آطبع انسانى ما خوش مى

یعنى غذا دادن به -از آنها نام برد31:25- 46به عالوه، حمل صلیب شامل مواردى است که مسیح در متى 
انجام دادن این گرسنگان، آب دادن به تشنگان، پوشاندن برهنگان، مراقبت از بیماران و رفتن به مالقات زندانیان. 

کارها آسان نیست، چون مستلزم مایه گذاشتن از وقت و پول و زدن از استراحت و راحتى است. گاه چنین 
شود و دهیم سود استفاده مىرسند، چون از هدایایى که به نیازمندان مىنتیجه به نظر مىهایى کامالً بىتالش

گیرد. ولى چه فحش بشنویم و چه نشنویم به باد ناسزا مىگردد و ما راکنیم برمىهمان کسى که به او کمک مى
گوییم.باید به خدمت خود ادامه دهیم، چون با این کار خود به مسیح بله مى

حمل صلیب شامل شادت دادن نیز هست و به این معنى است که آرامش خود را فداى آسایش کسانى که 
بخشد، سازیم.خدا به ما مى

یب به این معنى است که مواهب و خصایلى را که خدا به ما بخشیده است بپذیریم و همانها اساساً حمل صل
) به او بازگردانیم. باب دوازدهم رساله رومیان که عبارت اخیر جزو 1:12(رومیان » عبارت معقول«را به شکل 

گذرانیم. ولى این ىم» مقدس و مقبول«هاى گوید که کاهنان خدا هستیم و قربانىآن است در توصیف ما مى
اند. آنها هدایاى عبادت کنندگان را کنند چیست؟ هان چیزى است که اول، خود یافتهقربانى که کاهنان تقدیم مى

دارند. من و شما در چنین مقام و موقعیتى قرار داریم. عطایایى که کسب دریافت و سپس به خدا عرضه مى
کنیم و سپس با قلبى شکرگزار به سوى خدا دریافت مى-هستندهر چه -کنیم از جانب خدا هستند. آنها رامى

گیریم. باال مى

حمل صلیب مستلزم چه چیزهایى است
صلیب که باشد، حمل آن هم هست. والتر جى.چانترى که قبالً به وى اشاره کردم به نکاتى در زمینه حمل 

گیرم.مىکند مه من بحث خود را براساس همین نکات پىصلیب اشاره مى

حمل صلیب وظیفه عموم ایمانداران است در فصل گذشته ضمن صحبت درباره اینکه انجیل براى همه -1
دارد. ولى از کلمه » جهانى«اى است، به این مطلب اشاره کردم که انجیل جنبه ها از هر طبقه و طایفهانسان

نجیل به این معنى است که راه نجات به همه در این بحث مفهوم دیگرى در نظر دارم. عرضه جهانى ا» جهانى«
). ولى در عمل نه همه، بلکه آنها 17:22به نزد مسیح بیاید (مکاشفه » هر که طالب است«شود تا عرضه مى

). با این حال، این راه به روى هه باز است. نجات 44ù37:6آورد (یوحناآیند که پدر به سوى مسیح مىمى
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اى است جهانى چیز دیگرى است. در گوییم حمل صلیب وظیفهما از اینکه مىدعوتى است جهانى. اما منظور
بودن در این » جهانى«اینجا مقصود این است که همه پیروان مسیح موظف به حمل صلیب هستند. بنابراین، 

کند و در نتیجه از نجات برخوردار است، موظف به مفهوم به این معنى است که هر که مسیح را پیروى مى
توان از زیر این کار ل صلیب است. بنابراین، مسیحى بودن بدون انکار نفس محال است. فقط به یک راه مىحم

طفره رفت و آن هم اینکه از راه خودخواهانه شیطان تبعیت کرد و با او هم در جهنم هالك شد. جانترى 
نویسد:مى

آن را به دست فراموشى سپرده یا نادیده ترین جنبه تعلیم خداوندمان است که امروزه مبشران این روشن
اند. مبشران که از فرط تشویش برآنند تا هر چه زودتر گناهکاران را به سوى حیات، صلح و شادى در گرفته

کند. به شوند که مسیح از همان آغاز برانکار نفس تأکید مىخداوند هدایت کنند، از تأکید بر این نکته غافل مى
اند و خودشان هم پاك آن را از تشریح انتظارى که خداوندمان از مردم دارد، غافل ماندهاین ترتیب، مبشران که

شان آیا پیرو راستین اند که با آن زندگى خودمحورانهخود نپرسیده» توبه کنندگان«اند، هرگز از فراموش کرده
هم با آخرت یکجا داشته باشد، تواند دنیا رامقدس به تصور اینکه انسان مىمسیح هستند یا خیر. معلمان کتاب

گویند انکار ترى برکشند. اینجاست که مىدنبال راهى هستند که اشخاص خودمحور را به سطح روحانى عالى
اند براى وقتى که نفس شرط کار ثانویه فیض است والخ...کسانى که آیات مربوط به حمل صلیب را نگاه داشته

اند، چون د، موقع بشارت دادن سرشنوندگان خود را کاله گذاشتهصحبت کنن» ترحیات عمیق«قرار باشد از 
بدون حمل صلیب، پیروى از مسیح محال است! و اگر از مسیح پیروى نکنیم، به هیچ وجه از حیات روحانى 
خبرى نخواهد بود! در بین مردم این برداشت شایع شده که ایمان آوردن به مسیح دروازه عریضى است که عده 

اى انگشت شمار به منظور ورود به خدمت روحانى یابند. سپس عدهراه آن به حیات راه مىبسیارى از 
گذرند که همان حمل صلیب باشد. برعکس، دروازه فراخى که عبور از آن تر مىترى از دروازه تنگعمیق

اند به حلقه تهشود. درواقع، تمام کسانى که نجات یافمستلزم انکار نفس نیست، یکراست به رى هالکت باز مى
اند.بر دوش گیرندگان صلیب درآمده

وظیفه حمل صلیب دایمى است. این نکته مشابه مطلبى است که در فصل اول ذکر کردم. فقط جنبه تأکید -2
آن بیشتر است. قبالً اشاره کردم که پیروى از مسیح مستلزم مداومت است، زیرا شاگردى درى نیست که با ورود 

شود، بلکه راهى است که در پیروى از مسیح باید بپیماییم. هرگاه هم که قدم در این راه از آن کار تمام 
گذاشتیم، باید تا به آخرش برویم تا اعتبار شاگردى خود را ثابت کنیم. حمل صلیب نیز عیناً همینطور است. با 
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خویش برگیرد و از پى من هر روز صلیب «گوید: برد و مىرا به کار مى» هر روز«این حال، وقتى مسیح کلمه 
اش با تأکید بیشترى توأم است، زیرا به این مطلب اشاره دارد که صلیب را باید هر روز از نو بر ، گفته»بیاید

دوش گیریم.
شویم. گیریم که براى پیروى از مسیح، از زندگى گذشته خود روگردان مىصلیب خود را زمانى بر دوش مى

نین آغاز کردیم، دیگر تا آخرش باید برویم و براى دفن کردن پدر و مادرمان یا خرید وقتى هم که راه خود را چ
چیزى نباید عقب برگردیم. از این گذشته، برگرفتن صلیب به این معنى است که هر روز نفس خود را در موارد 

گوید: انترى مىدهد براى خدمت به دیگران استفاده کنیم. چهایى که دست مىمتعدد انکار کنیم و از فرصت
هایى بزند که هدف از حمل صلیب به این معنى است که هر مسیحى روزانه در کمال آگاهى دست به انتخاب«

کار آنها جلب رضایت مسیح و در همان حال مکدر ساختن نفس و کشتن آن باشد. این تعلیم براى سربازان تازه
»کار و میدان دیده.است، نه براى جنگجویان کهنه

مل صلیب آگاهانه است. قبالً وقتى گفتم که براى بله گفتن به خدا باید به نفس نه بگوییم به این مطلب ح-3
اگر کسى «کنیم. در حکم مسیح نیز این نکته مستقر است: نیز اشاره کردم که ما دانسته صلیب خود را حمل مى

هیچ کس » رگیرد و از پى من بیاید.بخواهد مرا پیروى کد، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خویش ب
هایمان، و نه هیچکس مان را حمل کند. نه مادر بزرگمان، نه شوهرمان، نه بچهتواند به جاى ما صلیبنمى

دیگرى. صلیب خودمان است، خودمان هم باید حملش کنیم. در ضمن با رضایت خاطر هم باید چنین کنیم. 
به این کار راضى سازد، و اگر نه هیچکس خود، تن به این کار البته، شکى نیست که خدا باید قلب ما را 

دهد. ولى هرگاه خدإ؛ّّ عالیقمان را تغییر داد تا از آنچه در گذشته دوست داشتیم، حال بیزار شویم و دل به نمى
م صلیب توانیدر این زمان است که با اراده آزاد خود مى-همان چیزها ببندیم که در گذشته از آنها بیزار بودیم

خود را به دوش بگیریم و از پى عیسى روان شویم. سربازان مسیح برده و غالم نیستند؛ بلکه مردان و زنان 
شمارند.اى هستند که خدمت به او را بزرگترین شادى خود برمىآزاده

هاى زینتى حاال نبود کهبردوش گرفتن هر روزه صلیب دردناك است. صلیب در زمان عیسى مثل صلیب-4
هاى آن زمان از چوبى زمخت و بطرزى عارى از اند. صلیبزیبا و براق هستند و از طال و یا نفره ساخته شده

کرد، اش حمل مىزد و اگر کسى آن را بر پشتشدند. برداشتن صلیب به دست صدمه مىظرافت ساخته مى
گ نبود که هیچ دردآور هم بود. خلید. در هر حال، صلیب زیبا و قشنهایش مىهاى چوب به پوست شانهتراشه

هر از گاهى خدمت مسحى نیز همینگونه است. چند سطر باالتر به این مسأله اشاره کردم که مسیحیان از 
اى بکاهد. و لیکن، شوند و این حرف راست است. هیچ چیز نباید از این شادى ذرهخدمت به مسیح مسرور مى
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به خاطر آن «روید، همچنانکه در مورد عیسى چنین بود. او ج مىاین سرور و شادمانى اغلب در بستر درد و رن
). در همین قسمت از 2:12(عبرانیان » خوشى که پیش رو داشت، صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد

ام، در همین مسیر حرکت کالم خدا آمده است که ما نیز باید همچنانکه چشمانمان را به مسیح، الگویمان، دوخته
یم.کن
صلیب مرگ آور است. مقصود اینکه صلیب فقط و فقط یک هدف دارد پایان دادن به حیات شخصى مکه -5

برآن مصلوب است. مرگ بر روى صلیب هرچند کند و بطى، ولى حتمى و قطعى است. این مرگ عبارتست از: 
د و اتکاء به خود...به این مرگ نسبت به بالیدن به خود، رضایت از خود، غرق شدن در خود، جلو انداختن خو«

»میرد تا براى جالل مسیح خدمت کند!طلبى شخصى خود مىترتیب، شخص نسبت به منفعت
گوید:دیتریش بونهفر که در راه تعهدش به مسیح جان باخت، این اصل را بدرستى فهمیده بود. وى مى

زندگى خود -شویماو در مرگش متحد مىسپاریم و باگیریم، خود را به مسیح مىوقت تصمیم به شاگردى مى
شود؛ صلیب پایانى وحشتناك برحیاتى که اگر صلیب کنیم. راه شاگردى چنین آغاز مىرا با مرگ مبادله مى

رفت، نیست. صلیب از آغاز با ماست، از همان دم که با مسیح مشارکت گذاشت خوش و فروتنانه پیش مىمى
گویدش که بیاید و بمیرد. شاید این مرگ همچون مرگ اولین خواند، مىىیابیم. هرگاه مسیح کسى را فراممى

شاگردان باشد که مجبور شدند کار و کاشانه خویش را ترك بگویند و از پى عیسى بروند، شاید هم به مرگ 
لوتر شبیه باشد که مجبور شد صومعه را به عزم ورود به جهان ترك گوید...دعوت عیسى از مرد جوان ثروتمند،

اش را به مرگ نسپارد، قادر به پیروى از عیسى نخواهد در حکم فراخواندن او به مرگ بود، زیرا تا کسى اراده
مان بمیریم...روز که دهد، دعوتى است به اینکه با تمام عالیق و شهواتبود. درواقع، هر فرمانى که عیسى مى

ید از نو به خاطر عیسى مسیح متحمل رنج و گیرد و باهاى جدیدى قرار مىدمد مسیحى در مقابل وسوسهمى
دارد، گواهى زنده براین واقعیتند که او در صلیب ها و جراحاتى که در کشاکش نبردبرمىسختى شود. زخم

خداوندش شریک است.

چشمانِ دوخته به عیسى
از پى «رمان است:  آورد، شامل این فاز شاگردى به عمل مى23:9سومین قسمت تعریفى که عیسى در لوقا 

پردازیم. اکنون که درباره انکار در فصل اول، این موضع را به دقت شکافتیم، حال به جنبه دیگر آن مى» من بیا.
اى براى نفس و حمل صلیب، یعنى دو نکته اول آیه مورد بحث سخن گفتیم، نوبت آن رسیده است که  انگیزه

ستن اینکه یا باید زندگى خود و یا نفسمان را از دست بدهیم. عمل به تعهدى که ذکر آن رفت پیدا کنیم. دان
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آید. در بسیارى از موارد، تنها چیزى مفید است. با این حال، بهایى که باید پرداخت، هنوز به چشم سنگین مى
دارد، رفتن از پى عیسى است، یعنى همچنان که او ازکه نهایتاً ما را در مسیر انکار نفس و شاگردى نگاه مى

رود، چشمان خود را به او بدوزیم. عیسى سرمشق ما در انکار نفس و تصویرِ حمل صلیب است.پیشاپیش ما مى
دیدن این تصویر زندگى کنت زینزندورف، موسس جامعه موراویان را دگرگون کرد. در عبادتگاه کوچکى 

P  Count Zinzendorfواقع در{ - P{
مسحور کننده از عیسى مسیح به دیوار آویخته بود. نقاش چون فرزند نزدیکى امالك وى در اروپا، تصویرى

نظیر ساخته حقیقى خدا بود، محبت به مسیح و محبت مسیح را چنان به تصویر کشیده بود که از تابلو کارى بى
»این همه را بهر تو کردم، تو چه کردى بهر من؟«بود. در زیر نقاشى نوشته بود: 

رد عبادتگاه شد و در بحر این تابلو فرو رفت و محبت مسیح را در چهره استاد نقاشى روزى زینزندورف وا
}Pمنظور مسیح است. مترجم - P{شده

این همه را بهر «فراخواند. دستهاى سوراخ، پیشانى خونین و پهلوى زخمى را دید و بیت زیر نقاشى را خواند: 
برد به اینکه مسیح طالب زندگى اوست. توان حرکت از او کنت کم کم پى مى» تو کردم، تو چه کردى بهر من؟

هاى خورشید سالنه سالنه رو به رسید، شعاعگذشت و همچنان که روز به انتها مىرفت. ساعتها از پى هم مى
اش را نثار آن افتاد که اینک زانو زده و اشک ریزان، سرسپردگىزاده جوان مىنهاد و به روى نجیبزوال مى
رد که با محبت خود دل از او ربوده بود. ز ینزندورف عبادتگاه را در حالى ترك گفت که شخص ککسى مى

اى شده بود. وى براى خدمت به میان موراویان رفت که آوازه غیرت ایشان براى بشارت و خدمت مسیح تازه
شان در همه عالم پیچیده است.گونه

برد. در وهله اول، آنچه ما انکار نفس به دنبال عیسى پى مىاى است که شخص را در مسیراین همان انگیزه
هاى اخروى است (هرچند که واقعیت دارند) و نه فرار دهد، نه وعده پاداشرا به سوى مسیحى شدن سوق مى

اى است که به آن رهاند)، بلکه همین انگیزهتردید ما را از دوزخ مىاز جهنم است (هر چند پیروى از مسیح بى
دارد، محبت عیسى است که رنج صلیب را براو هموار ساخت.ه شد. آنچه ما را به حرکت وامىاشار

کسانى که تسلیم این محبت شده باشند، هرگز از پیروى عیسى دست نخواهند کشید، بلکه سخت خواهند 
) وارد شوند.24:13(لوقا » از در تنگ«کوشید تا 
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فصل چهارم

راه اطاعت

آید و کنید؟ آن که نزد من مىگویم عمل نمىخوانید، اما به آنچه مىمى» سرورم، سرورم«چگونه است که مرا 
ماند. او کسى را ماند که براى بناى نمایانم به چه کسى مىکند، به شما مىشنود و به آن عمل مىسخنانم را مى

ون سیل آمد و سیالب برآن خانه هجوم برد، نتوانست اى، زمین را گود کند و پى خانه را بر صخره نهاد. چخانه
کند، کسى را ماند شنود ولى به آن عمل نمىآن را بجنباند، زیرا محکم ساخته شده بود. اما آن که سخنانم را مى

اى بدون پى، بر زمین ساخت. چون سیالب برآن خانه هجوم برد، در دم فرو ریخت و ویرانى عظیم که خانه
46:6-49وقا برجاى نهاد. ل

پس از خواندن سه فصل اول این کتاب که تأکید آنها بر انکار نفس، تسلیم و مداومت و پشتکار در پیروى از 
اى راجع به صلیب ایراد کردم، آمد مسیح بود، شاید احساس دخترى را پیدا کرده باشید که یک بار وقتى موعظه

هایم را جدى بگیرد، آن وقت دور هر چه را که دوست دارد تهگفت که اگر بخواهد گفتا با من صحبت کند. مى
اش را باید ترك کند. از طرفى باید با دوستانش نیز وداع کرد که شغل مورد عالقهباید خط بکشد. مثالً فکر مى

کرد که براى انکار کرد. این دختر خانم خیال مىشان خود را راحت احساس مىکند، دوستانى که در مصاحبت
و بر دوش گرفتن صلیب و پیروى از عیسى، جز یک راه پیش رو ندارد و آن اینکه به جاى پرت و دور نفس
به عنوان مبشر خدمت کند.» در کمال بدبختى«اى برود و خدا را افتاده

کنید، شما هم در اشتباهید. با اگر شما هم مثل او فکر مى-بدون شک، وى بدرستى متوجه مطلب نشده بود
حال، جواب دادن به وى کار آسانى نبود. روى خوش موضوع این است که خدا از وى توقع چنین کارهایى این 

هایى داده است که وى در شغلى آبرومندانه به کارشان را نخواهد داشت. اگر خدا به این دختر خانم توانایى
در بین نباشد، خدا بخواهد که وى برد و این امر در لذت او از کارش پیداست، چه بسا که اگر مسأله خاصى مى

در همانجا که هست بماند. هدف از برگرفتن صلیب، به خاك سیاه نشاندن مردم نیست، و در هر حال این 
موضوع چندان ارتباطى به ترك شغل و رفتن به نقاط دور افتاده به عنوان مبشر ندارد. ولى شاید هم خدا چنین 

اش نیز هست، از نظر خداوند اشد. شاید شغل فعلى او که مورد عالقههدفى را براى زندگى این خانم داشته ب
مناسب نباشد و شاید مصاحبت با دوستانى که دارد، نقشه نهایى خدا براى زندگى وى نیست. 
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مانیم. کافى است نگاهى به طبیعت بیاندازیم تا کند که انگشت به دهان مىبه او گفتم خدا آنقدر کارها مى
آورند، با رفتار شکفند و سربرمىهایش که ناگهان مىگفته آشکار شود. طبیعت با آن زیبایىحقیقت این 

ها و اخترنماهایش ها و کواركچالدار حیواناتش، با عمل ذرات ریزتر از اتمش و با سیاههوشمندانه و خنده
یز ممکن است گاه گیج آورد. پیرى از خداوندمان عیسى مسیح به عنوان شاگردانش نانسان را به حیرت مى

آور و یکنواخت نیست. خدا گاهى اوقات مسیحیان را تنبیه کننده و حتى دشوار باشد. اما هر چه هست، مالل
تر است تا به تنبیه و عتاب.کند، اما زندگى ایشان با خدا به ماجرایى پرهیجان شبیهمى

عت الزمه شاگردى است. چه، اطاعت؟ مطلب دیگرى که به وى متذکر شدم این بود که در هر حال اطا
کنند. آخر، اطاعت با تصویرى که از شود عده بسیارى با نگرانى خودشان را جمع مىحرف از اطاعت که مى

اندازد. ماجرا چطور؟ از آید. اطاعت آدم را به یاد ارتش مىماجراهاى مهیج و مفرح در ذهن دارند، جور درنمى
ه قایقى را به آب اندازیم و بدون هیچ محدودیت زمانى یا دستور کارى به نظر ایشان ماجرا مثل این است ک

دانند که تعطیالت نامحدود، حوصله آدم را اش را دارند مىسفر دور دنیا برویم. درواقع، آنها که تجربه
ید در برد، ولى چه بسا که زندگى توأم با انضباط و فروتنى، شیرین و دلچسب باشد. در دنیاى امروز، شاسرمى

هاى از ماجراهاى زندگى ها و دانشمندان نرسد، ولى نمونهانضباط و اطاعت کسى به گردپاى فضانوردان، نظامى
آنان راه رفتن بر روى ماه و ساختن آزمایشگاه فضایى است!

عملمدعیان بى
کرد، بلکه به نمىدر شرح لوقا از موعظه سرکوه، وقتى عیسى درباره اطاعت سخن گفت به ماجراجویى فکر

). با 49:6اندیشید که زندگى ما باید ثمر روحانى و عدالت به بار آورد و از تندبادهاى روزگار نلرزد (لوقا این مى
این حال، وقتى موضوع اطاعت را پیش کشید مسلماً به اهمیت آن تأکید داشت و آن را رکنى رکین از زندگى 

کردند شاگرد او هستند. آنها او را ان عیسى کسانى بودند که ادعا مىمسیحى اعالم داشت. ظاهراً در بین پیرو
دانستند، اما به تعالیمش کردند و به این ترتیب، او را ارباب خود و خود را غالمان وى مىخطاب مى» سرورم«

که مرا چگونه است «اى زد و گفت: آمیز آنها، کنایهکردند. عیسى براى نشان دادن رفتار تناقضاعتنایى نمى
کنیم، پس ). اگر از عیسى اطاعت نمى46(آیه» کنید؟گویم عمل نمىخوانید، اما به آنچه مىمى» سرورم، سرورم«

او خداوندمان نیست و اگر عیسى خداوندمان نباشد، پس به وى تعلق نداریم. در این صورت به آن شخصى 
اش را توفان شست و برد.مانیم که خانهمى
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مقدس عمل باشد، عجب بدبختى بزرگى است! عجب مصیبتى است! صفحات کتابدعى بىاین که شخص م
هایى از این معضل است.پر از نمونه

در اسرائیل وضع چنین بود. یک روز پیش از اینکه اورشلیم به تصرف بابلیان درآید، خدا خود را به حزقیال 
نبى ظاهر ساخت تا علت این شکست را به وى توضیح بدهد. خدا توضیح داد که مسبب این بال، ادعاى تو 

به پهلوى دیوارها و نرد درهاى اما تو اى پسر انسان قومت«خالى قوم است. خدا به حزقیال چنین گفت: 
گوید بیایید و گویند. و هر یک به دیگر و هر کس به برادرش خطاب کرده، مىها درباره تو سخن مىخانه

آیند و آیند بطورى که قوم (من) مىشود. و نزد تو مىبشنوید! چه کالم است که از جانب خداوند صادر مى
آورند. زیرا که ایشان به دهان خود را مشنوند، اما آنها را به جا نمىمانند قوم من پیش تو نشسته، سخنان تو 

رود. و اینک تو براى ایشان مثل سرود شیرین گویند. لیکن دل ایشان در پى حرص ایشان مىسخنان شیرین مى
-32ال (حزقی» آورند.شنوند، اما آنها را به جا نمىمطرب خوشنوا و نیک نواز هستى. زیرا که سخنان تو را مى

گیریم که اورشلیم به کام نابودى افتاد چون مردم آن به جاى اطاعت از ). از حزقیال این درس را یاد مى30:33
سخنان خدا، آنها را وسیله تفریح خود قرار داده بودند.

از چونکه این قوم «اشعیا همین حقیقت را با کلماتى بیان داشت که شاگردان بعدها از دهان عیسى شنیدند: 
» اندنمایند، اما دل خود را زا من دور کردهجویند و به لبهاى خویش مرا تمجید مىدهان خود به من تقرب مى

). عیسى با نقل این آیات در صدد سرزنش معلمان شریعت بود که هرچند داعیه پیروى از کالم 13:29(اشعیا 
و » ریاکار«. این بود که عیسى آنها را کردندخدا را داشتند، از چیزى به جز مقررات انسانى پیروى نمى

).1:7-16، رجوع شود به مرقس 1:15-14خواند (متى » راهنمایان کور«
آید، معضل ایمان بدون عمل در جامعه مسیحیت اولیه نیز وجود چنانکه از آیات زیر از رساله یعقوب برمى

داشت.

شنود اما به آن ا فریب مدهید! زیرا هر که کالم را مىبه جاى آورنده کالم باشید، نه فقط شنونده آن؛ خود ر
بیند، اما تا از برابر آن دور نگرد و خود را در آن مىکند، به کسى ماند که در آینه به چهره خود مىعمل نمى

برد که چگونه سیمایى داشته است. اما آن که به شریعت کامل که شریعت آزادى است چشم شود، از یاد مىمى
دارد، و شنونده فراموشکار نیست بلکه به جاى آورنده است، او در عمل خوى آن را از نظر دور نمىدوخته،

)22:1- 25خجسته خواهد بود. (یعقوب 
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تر از این وجود ندارد که در دین، سخن اگر توأم با عمل نباشد، ارزشى ندارد که هیچ، سزاوار حقیقتى روشن
مقدس ر معضلى مانند این یک، چنین شایع است. یکى از مفسران کتابسرزنش هم هست. با این حال، کمت

عمل ضربتى به زند، اما ادعاى بىایمانى علنى، ضربتى به اندازه قتل هزار نفر مىگناه آشکار و بى«نویسد: مى
» سرورم، سرورم«عیسى همین را در ذهن داشت وقتى که گفت » سازد.اندازه قتل ده هزار نفر وارد مى

کنند، در برخورد با تندبادهاى زندگى در هم خواهند شکست.انندگانِ او که اطاعتش نمىخو

گوید؟عیسى چگونه سخن مى
تا به اینجا دو نکته را روشن ساختیم: اینکه اطاعت در زندگى مسیحى حائز کمال اهمیت است، همینطور هم 

اطاعتى امرى است شایع. حال، اگر به زندگى ىشاگردى (که همان زندگى مسیحى باشد) و اینکه امروز، ب
مند باشیم و حاضر شوى به جاى حرف زدن عمالً از عیسى اطاعت کنیم، این سؤال پرماجراى مسیحى عالقه

خواهد؟ آیا باید کارمان را ول کنیم یا همچنان در ذهنمان چرخ خواهد زد که: از کجا بدانیم مسیح از ما چه مى
اش را چگونه بر گوید؟ خداوندىانورد شویم یا مبشر؟ اصالً عیسى چطور با ما سخن مىادامه بدهیم؟ باید فض
کند؟زندگى ما اعمال مى

سالها پیش که در شمال کالیفرنیا بودم، یک روز از رادیو برنامه مذهبى عجیب و غریبى شنیدم. عنوان برنامه 
روال برنامه به این شکل بود که شماره تلفنى را » اید؟تهاى از عالم روحانى داشآیا تا به حال تجربه«چنین بود: 

اى در این زمینه داشت، زنگ بزند و شرح آن را که به صورت زنده پخش اعالم کرده بودند تا هر کس که تجربه
کردم دو نفر داستان خود را تعریف کردند. اولى دخترى بود شد بگوید. در مدتى که به این برنامه گوش مىمى

اش در شمال کالیفرنیا خارج شود و گفت یک بار کششى ناگهانى  در خود احساس کرده بود تا از خانهکه مى
آنجلس واقع است. تا کسى بگیرد و به پایین دست جاده ساحلى به محلى برود که بین سن فرانسیسکو و لس

شود و از ماشین پیاده مى» ت.به محل مورد نظر رسیده اس«شود که رسد به دلش برات مىوى به این نقطه که مى
ماند و با طبیعت ایجاد ارتباط کند که همانجا دو سه روز مىرود و غارى پیدا مىاز تپه به سوى ساحل پایین مى

کند که کند و در همان حال احساس مىها شنا مىها و جلبکزند و الى صخرهکند. سپس تن به آب مىمى
گیرد و آید و آنگاه مسیر دیگرى را در پیش مىجانورى به سویش مىانگار در سپیده دم خلقت است. سپس 

گیرد و به منزل باز رود، تا کسى مىکند و از تپه باال مىرود. وى این حرکت جانور را تعبیر به وقت رفتن مىمى
گردد. این هم از تجربه روحانى ایشان.مى
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هاى رأى بود. کمى بعد مردم آمریکا به پاى صندوق1980و حال داستان نفر دوم. اولین سه شنبه نوامبر 
رفتند تا رونالد ریگان را به جاى جیمى کارتر به ریاست جمهورى آمریکا برگزینند. خانمى که راوى این مى

وارد محل «کرد به گفته چنین افزود: داستان بود، ضمن اینک خود را از هواداران حزب دموکرات معرفى مى
ه نفع کارتر رأى بدهم، ولى اتفاق عجیبى افتاد. احساس عجیبى پیدا کردم که مرا واداشت تا گیرى شدم تا برأى

وى نگفت که مسبب این اتفاق خدا بود یا شیطان، ولى به گمانم که در دل » به جاى کارتر به ریگان رأى بدهم.
کرد، چون دموکرات بود.آن را به خدا منسوب مى

هاى باطنى؟ آیا گوید؟ یعنى از طریق احساسات؟ یا گرایشم سخن مىآیا خدا به این شکل با مرد
گران پروتستان سخت کند؟ اصالحخداوندمان عیسى مسیح خداوندى خود را چنین بر شاگردانش اعمال مى

اى انگشت شما قادر به تشخیص کالم کردند که عدهدلواپس این موضوع بودند، چون در روزگارى زندگى مى
ها و روایات کلیسایى. اگر هم یک وقت کسى دند، وى در مقابل مغز مردم پر شده بود از سنتحقیقى خدا بو

گرفت که این کالم از طریق شد، اغلب فرض براین قرار مىمدعى دریافت کالمى حقیقى از جانب خدا مى
چنین اشتباهاتى بود هاى باطنى به وى رسیده است. با دیدنالقدس یا دریافترویا، خلسه، تأثیرات ناگهانى روح

) کار روح خدا در روشن ساختن مطالب 2مقدس و ) کتاب1که اصالح گران بر دو چیز تأکید کردند: 
سازند. اصالح گران به این نتیجه رسیدند که خدا فقط از مقدس. این دو به اتفاق، حقایق الهى را آشکار مىکتاب

گوید.طریق یکى از این عوامل با انسان سخن نمى
انعطاف نبودند. لوتر، کالوین و سایرین ایمان داشتند که قدرت گران عقل گرایانى خشک و بىالبته، اصالح

کشاند و کالم خدا را براى آنان تفسیر و از نظر روحانى ها را زا زن و مرد به توبه مىالقدس انسانروح
مقدس حاوى مطالب بسیارى درباره آن است. کند. آنها به این حقیقت اعتقاد داشتند، چون کتابشان مىهدایت

دانى از کجا شنوى، اما نمىوزد، صداى آن را مىباد هر کجا که بخواهد مى«گوید: مقدس مىبراى مثال، کتاب
روح است «فرماید: ). نیز مى8:3(یوحنا» رود. چنین است هر کس نیز که از روح زاده شودآید و به کجا مىمى

مقدس نیز آمده است: ). در جاى دیگرى از کتاب6:5(اول یوحنا» ون روح، حق استدهد، چکه شهادت مى
ایم که از خداست تا آنچه را خدا به ما عطا کرده است، بدانیم. و از ولى ما نه روح این دنیا، بلکه روحى را یافته«

آموزد؛ و تى که روح مىگوییم، آن هم نه با کلماتى که آموخته حکمت بشرى باشد، بلکه با کلماهمین سخن مى
کنیم. اما انسان نفسانى امور مربوط به روح خدا را بدین سان حقایق روحانى را با کلماتى روحانى بیان مى

پذیرد زیرا در نظرش جهالت است، و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست درباره آنها تنها از نمى
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گران نقشى القدس در اعتقاد و تعلیم اصالح). روح12:2-14(اول قرنتیان » دیدگاهى روحانى میسر است
محورى داشت.

القدس در آشکار شان بر کار روحگران در همان حال که بر اهمیت این آیات به دلیل تأکید قوىاصالح
کردند، از نظر دورمقدس تأکید مىها و اراده خدا واقف بودند، آیات دیگرى را نیز که بر کتابساختن راه

گوید.مقدس سخن مىداشتند. به همین دلیل تأکید کردند که خدا فقط از طریق کتابنمى
جان خواهد بود. همین است که اگر کسى مقدس همچون کالبدى بىالقدس نباشد، کتاباگر روح

ا درك کنیم و مقدس نخواهد بود. براى اینکه بتوانیم کالم خدا رقادر به درك کتاب» القدس را نیافته باشدروح«
صداى مسیح را در آن بشنویم و در پیروى از او مطیع وى باشیم باید از نو متولد شویم. به عالوه باید منتظر 

القدس دعا کنیم. از طرف دیگر، اگر کالم خدا را نداشته باشیم تا اراده خدا بمانیم و براى کسب هدایت روح
کشد که به یابیم، طولى نمىالقدس مىخیال خود از روحهایى که بهخدا را عیناً در آن بخوانیم، هدایت

شوند.پخش مى» اید؟اى از عالم روحانى داشتهآیا تا به حال تجربه«هاى مزخرفى بپیوندد که از برنامه تجربه

مقدس اُنس و اُلفت با کتاب
مل اطاعت از عیسى مسیح است شود که اگر شاگردى شاام به این نتیجه عملى ختم مىآنچه تا به حال گفته

مقدس را بخوانیم تا بتوانیم از او که مسلماً هست، و اگر خداوندى عیسى بر زندگى ما چنان است که باید کتاب
مقدس براى مسیحیان مقدس شاگردى معنى ندارد. مطالعه کتاباطاعت کنیم، پس بدون مطالعه و بررسى کتاب

مقدس مهمترین گاهى و یا موقع تعطیالت انجام بدهند. مطالعه کتاباختیارى نیست. کارى هم نیست که هراز 
القدس نیز مقدس که با برکت روحقسمت از زندگى روحانى ایمانداران است، چون جز از طریق مطالعه کتاب

توان صداى مسیح را شنید و به مفهوم پیروى از او پى برد.توأم باشد، نمى
وت کرده است و بنابراین صادقانه مایلید تا صدایش را از طریق اگر مسیح شما را به شاگردى دع

باید به نکات زیر عمل کنید: 7مقدس بشنویدکتاب
توان به جاى یک بار، چندین بار ). البته، هر روز مى11:17مقدس را هر روز مطالعه کنید (اعمال کتاب-1

ندگى وقتى را که معموالً صرف مطالعه مقدس را مطالعه کرد. ممکن است بعضى روزها مقتضیات زکتاب
سازیم، از ما بگیرند. ولى در هر حال باید به خود عادت دهیم که هر روز به طور منظم و مرتب مقدس مىکتاب

مقدس بگذرانیم، همانطور که در مورد سایر عادات روزانه خود نظیر خور و قسمتى از وقتمان را به مطالعه کتاب
مقدس با ایم. به نظرم مقایسه خواندن کتابره برنامه منظمى براى خود ایجاد کردهخواب و مسواك زدن و غی
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اوقات غذاخوردن، مقایسه خوبى باشد، چون همانطور که خورد و خوراك براى تندرستى و خوب کار کردن 
کالم بدن ضرورت دارد، همچنان هم ایجاد و حفظ قدرت روحانى بسته به این است که بطور مداوم و منظم از 

خدا تغذیه کنیم.
اعتنا شود؟ نسبت به خدا و مسایل روحانى بىمقدس را کنار بگذاریم چه مىاگر مطالعه هر روزه کتاب

شود و تمام.دهیم و گناه به یک جست وارد مىپذیرى خود را در برابر وسوسه افزایش مىشویم و آسیبمى
کسانى که در ایمان بالغ هستند و از -هیم شاید طوالنى باشددمقدس اختصاص مىزمانى که به مطالعه کتاب

نظر وقت در مضیقه نیستند، شاید یکى دو ساعت و حتى بیشتر به این کار اختصاص دهند. نوایمانان یا کسانى 
. مقدس را بیش از ده تا پانزده دقیقه مطالعه کنندشاید عمالً نتوانند کتاب7که وقت بسیار کمى در اختیار دارند

حال، طول مدت مطالعه هر قدر هم که باشد، باید وقت مشخص و معینى را در روز به آن اختصاص داد.
زمان مطالعه چه وقت باشد خوب است؟ ین هم باز از شخصى به شخص دیگر متفاوت است. اما عده 

گوید:دهند. ر.آ.تورى مىبسیارى اولین ساعات روز را ترجیح مى
}P  Torrey .R.A - P{

مقدس در هر زمانى ممکن است. ولى بهترین زمان براى این کار موقعى است که صبح از خواب مطالعه کتاب
مقدس خیزیم. بدترین زمان هم آخر شب است. البته، خوب است که قبل از به پایان بردن روز، کمى کتاببرمى

العه ما باید در زمانى از روز صورت شنویم، از خدا باشد، ولى قسمت عمده مطبخوانیم تا آخرین صدایى که مى
مقدس تر از سایر اوقات است. ولى در هر صورت، زمانى که به مطالعه کتابتر و آمادهبگیرد که ذهنمان روشن

ایم، باید منحصر به همین کار باشد.اختصاص داده

مقدس ندارند، اى در مطالعه کتابها هیچ برنامه). بعضى7:1-8مقدس را با برنامه مطالعه کنید (یوشعکتاب-2
خوانند. شاید هم این کار آنها انعکاسى از روش زندگیشان کنند و هر جا را که شد مىاالبختکى آن را باز مى

شود که مطالعه ما نه اه است، چون سبب مىمقدس به این روش، اشتبباشد، ولى در هر حال خواندن کتاب
مقدس خواندن اکثر مسیحیان آمریکاست. روش تناسبى داشته باشد و نه عمقى، چیزى که از خصوصیات کتاب

}Pما هم دست کم نداریم. مترجم - Pبهتر{
بپردازیم.مقدس یا حتى کل آنهاى کتابآن است که بطور منظم و از روى برنامه به بررسى برخى از کتاب
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مسیحیان نوایمان بهتر است که مطالعه خود را از یکى از اناجیل، مثالً یوحنا یا مرقس شروع کنند. بعد از آن 
هایى از عهدعتیق مثل پیدایش توانند به سراغ کتاب اعمال رسوالن، افسسیان، غالطیان، رومیان یا حتى کتابمى

ت بسیار توأم است.بروند. تأمل درباره مزامیر همیشه با برکا
مقدس به این نکات باید عمل کرد:در مطالعه کتاب

اول، هر کتابى را باید چهار پنج مرتبه به دقت، از اول تا آخر خواند، و بهتر آنکه یک بار را به صداى بلند 
خواند. با هر بار خواندن به مطلب جدیدى برخواهیم خورد. 

کنند، باید کتابى را که از کالم خدا هاى متفاوت تقسیم مىها را به فصلدوم، همانطور که امروز، کتاب
بندى ها تقسیم کنیم (البته لزومى ندارد که از عین تقسیمهاى اصلى و فرعى و پاراگرافخوانیم، به بخشمى

مقدس پیروى کنید.)ها در کتابباب
خوانیم کدامند؟ ا موضوعات اصلى کتابى که مىها یها باید به همدیگر مربوط باشند. بخشسوم، این بخش

ها حاوى پیام کتاب هستند؟ در این مرحله باید بتوانیم رئوس ها حکم مقدمه را دارند و کدام قسمتکدام
خوانى بنویسیم، مضافاً براینکه به سؤاالتى نظیر این پاسخ گوییم: این کتاب چه مطالبى براى کتابى که مى

کنیم باید پاسخى کسانى بودند؟ چرا نوشته شد؟ براى مثال، اگر رومیان را مطالعه مىگوید؟ مخاطبانش چه مى
این نامه در درجه اول خطاب به کلیساى روم نوشته شد، اما هر کلیسایى در «نظیر این به سؤاالت فوق بدهیم: 

جات از این وضع ایم و براى نگوید که ما در گناه سقوط کردههر زمان و مکانى مخاطب آن است. کتاب مى
محتاج عدالت خدا هستیم که در عیسى مسیح مکشوف شد. هدف کتاب تشریح پیام انجیل است. هدف فرعى 

»اش به اسپانیا بود.کتاب، آگاه ساختن مسیحیان روم از اشتیاق پولس به دیدن ایشان در سفر آینده
کنیم و از خود بپرسیم که موضوع اصلى هاى مختلف نامه را با تفصیل بیشترى بررسىتوانیم بخشحال، مى

هر بخش چیست؟ درباره آن چه گفته شده است؟ روى سخن به کیست و چرا؟ نتیجه چیست؟ توجه به 
حروف ربطى نظیر اما، زیرا، پس، و چون و بنابراین مفید خواهد بود.

خوانیم، به در همان متنى که مىتوانیمتوانیم کلمات کیدى را بررسى کنیم. براى شروع مىنکته آخر اینکه مى
هاى مختلفى که کلمه مشابهى در آنها به کار رفته است، نگاهى بیاندازیم. این کار بدو طریق ممکن است. بخش

یاب مراجعه کنیم. توانیم در ضمن مطالعه آیاتى را که کلمه مورد نظر در آنها به کار رفته پیدا کنیم و یا به آیهمى
اى به آن ضمیمه شده است.یاب سادهمقدس، آیههاى کتابز چاپمعموالً در برخى ا

خواهیم درباره کلمه مهم عدالت که باب سوم با آن شروع خوانیم و مىرا مى21:3-26بر فرض رومیان 
است که بین عدالت 3:10شود اطالعات بیشترى کسب کنیم. یکى از آیات کلیدى درباره عدالت، رومیان مى
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گوید که عدالت خدا از طریق پیام انجیل ظاهر شده مى17:1شود. به عالوه رومیان ن تمایز قایل مىخدا و انسا
است. در مجموع، فقط در همین نامه، کلمه عدالت سى و پنج مرتبه تکرار شده است و آیاتى که این کلمه را به 

به سایر موارد کاربرد این کلمه در دیگر توانیمسازند. در این مرحله مىاند مفهوم همدیگر را روشن مىکار برده
ها در حاشیه مقدسمقدس مراجعه کنیم و شاید براى این کار بتوانیم از ارجاعاتى که در بعضى کتابکتب کتاب

هاى توانیم کمک بگیریم، چون برخى از فرهنگآیات آمده است، بهره بگیریم. از فرهنگ لغت انگلیسى هم مى
کنند.هستند که به روشن ساختن مفهوم آنها کمک مىبزرگ حاوى مشتقات کلمات

). 16:3-17مقدس را مطالعه کنید (دوم تیموتاؤس تمام کتاب-3
مقدس نیز آشنا شویم. در مقدس باید بکوشیم که با کل کتابدر کنار مطالعه یک کتاب یا بخش از کتاب

ى نیست که در آغاز کار، ممکن است چندان رغبتى به مقدس را بطور کامل بخوانیم. البته، شکنتیجه، باید کتاب
مقدس نداشته باشیم. جاى نگرانى نیست. ولى اگر هرگز تالشى به منظور هاى کتابخواندن خیلى از بخش

تغییر این وضع به عمل نیاورم، رشد خود را محدود خواهیم کرد و چه بسا که به بیراهه هم کشیده شویم. 
مقدس الهام خداست و براى تعلیم و تأدیب و اصالح و تربیت تمام کتب«ین گفت: پولس خطا به تیموتاؤس چن

). عیسى نه فقط از طریق آیات قرمز رنگى که در برخى از 16:3(دوم تیموتاؤس » در پارسایى سودمند است
هد مقدس با ما سخن خواهاى کتابهاى خود او هستند، بلکه از طریق تمام قسمتها معرف گفتهمقدسکتاب

اش را آشکار خواهد کرد.گفت و اراده
). 11:119مقدس را به منظور تغذیه روحانى بخوانید (مزمور کتاب-4

مقدس را هر روز و از روى برنامه خواند و به خواندن کل آن همت گوییم باید کتابممکن است از اینکه مى
هاى دیگرى که منشاء الهى توان مثل کتابمقدس را هم مىگماشت، این برداشت نادرست پیش آید که کتاب

ها نیست که نویسندگان آن اعم از زن و مرد، مقدس مثل سایر کتابندارند فقط خواند. این صحیح نیست. کتاب
اند که تأثیر آن در بهترین حالتش از سطح بشرى تجاوز اند و کتابى نوشتهدرست و نادرست را به هم آمیخته

رسد. در ضمن، هدف ما از مقدس خداست و بنابراین هیچ کتابى به پاى عظمت آن نمىکند. نویسنده کتابنمى
خوانیم تا بر سطح دانش و آگاهى خود بیفزاییم. اما، هاى دیگر را مىمطالعه آن نیز متفاوت است. کتاب

و در همان خوانیم که خدا را بشناسیم،صدایش را بشنویم و براثر اطاعت از امقدس را به این هدف مىکتاب
مقدس نیز باید کنیم، عوض شویم. از اینها گذشته، حالت قلبى خواننده کتابحال که در قدوسیت رشد مى

تر و هاى دیگر را به حالتى متکبرانه بخوانیم و خود را از نویسنده آنها فهیممتفاوت باشد. ممکن است کتاب
ایمانى با خلوص کودکانه داشته باشیم. باید که منتظر مقدس باید فروتنى وتر بدانیم. اما در مطالعه کتابمطلع
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اى خداوند بفرما زیرا که بنده تو «عیسى بمانیم و دعایمان همان دعایى باشد که عیلى به سموئیل آموخت، یعنى 
).9:3(اول سموئیل » شنودمى

فکر مسیح که در مقدس به قسمتى از وجودمان تبدیل شود تاخواهیم که کتابهمچنین اگر واقعاً مى
مقدس را حفظ کنیم. سیستم هایى از کتابمقدس بیان شده است، به فکر ما تبدیل شود،باید قسمتکتاب

ها تصدیق کند. با این حال، قدیمىآموزش و پرورش کشور ما امروزه چندان تأکیدى بر حفظ کردن مطالب نمى
اه یک بیت بوده باشد، خواه ابیاتى از شکسپیر یا اند، خوکنند که آنچه در زمان تحصیل خود از بر کردهمى

نویسنده نامدار دیگرى، ملکه ذهنشان و تبدیل به قسمتى از وجودشان شده است. ما مسیحیان نیز به همین چیز 
احتیاج داریم. باید کالم خدا به  قسمتى از وجودمان تبدیل شود. پس باید آن را حفظ کنیم.

اندن ندارد و در شغل خود سخت تحت فشار است. با این حال، وفادارانه و دوستى دارم که وقت سر خار
گذراند و براى حفظ یک آیه، مقدس مىناپذیر روزى بیست دقیقه از وقت خود را به مطالعه کتاببطرزى خلل

دهد که این کند و شهادت مىاز وقت خود هیچ دریغى ندارد. وى پنج سال است که روزى یک آیه حفظ مى
ترین عامل در شاگردى و رشد روحانى وى است. مهم
).1:9-3مقدس را همراه با دعا مطالعه کنید (دانیال کتاب-5

کنیم و باید با مقدس با خدا مالقات مىمقدس بدون دعا محال است، چون در کتابتغذیه روحانى از کتاب
شود، فقط بر دعا تأکید کنیم. بهترین راه مطالعه مىاى ندارد که چون غالباً به دعا اعتنا ناو سخن بگوییم. فایده

مقدس این است که آن را در هر قدم با دعا همراه سازیم. قبل از شروع مطالعه باید قلب خود را به کتاب
قصد مطالعه کتابى را دارم که خدا عطا کرده است. در این کتاب با او مالقات «سکوت دعوت کنیم و بگوییم: 

» شنوم اطاعت کنم.خواهم از هر چه مىام، عیسى مسیح را خواهم شنید. مىى نجات دهندهخواهم کرد و صدا
اى «پس از اینکه قلب خود را به خاموشى و سکوت دعوت کردیم، باید رو به سوى خدا بگردانیم و دعا کنیم: 

ن نیستم. نیاز دارم که گردانم. به تنهایى آنطور که باید و شاید قادر به درك آخداوند، روبه سوى کالم تو مى
خواهم القدس به من تعلیم دهد و پاسخى را که باید بدهم از قلب من برآورد. از هر چه که فهمیدم مىروح

سپس باید قسمتى را که براى آن » اطاعت کنم. پس خدایا کمک کن تا به خاطر عیسى این کار را انجام دهم.
مان سخن گفت، همانجا مطلبى برخوردیم که مستقیماً با قلبایم مطالعه کنیم و هرگاه بهروز در نظر گرفته

دانم که از طریق این آیات با اى خداوند، مى«توقف کنیم و در دعا به این مسأله اذعان کنیم  و چنین بگوییم: 
ات فهمم که از من چه انتظارى دارى. کمک کن تا هر چه زودتر به خواستهکنى. کم کم دارم مىمن صحبت مى
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کنم و اصلى را که در این آیات هست، به قسمتى از فکر و رفتارم تبدیل کن تا هرگاه در آینده در شرایطى عمل
»مشابه این یک قرار گرفتم، با عمل مطابقِ رهنمود این آیات بیشتر مانند عیسى مسیح زندگى کنم.

شمار پیروان واقعى عیسى مسیح مقدس را به طور منظم و مرتب و توأم با دعا مطالعه نکنیم، دراگر کتاب
نخواهیم بود و مسلماً در جزئیات نیز از او پیروى نخواهیم کرد.

آزادى حاصل از اطاعت
مقدس خود را هر روز به طور مرتب و منظم خواندیم و دعا هم کردیم و بر فرض که با فرض کنید کتاب

طاعت از او به هر جا که خواست رفتیم. خوب، به ما شور و اشتیاق درصدد دانستن فکر عیسى برآمدیم و به ا
اى این است که هیچى، آخرش سر از یک زندگى یکنواخت و خسته کننده درخواهیم رسد؟ جواب عدهچه مى

آورى هم باید از آنها تبعیت آورى خواهیم رسید که بطرز ماللاى از مقررات جدید ماللآورد و یا به مجموعه
اند. اما کسانى که از آید که هیچگاه یوغ مسیح را بر دوش نگرفتهاز دهان کسانى درمىکنیم. این حرف معموالً

یابند. این کشف تازه، ماجراى مهیجى است که در  ابتداى این فصل به آن اى مىاند، چیز تازهاو پیروى کرده
شک این شود و بىهبى) آزاد مىاشاره کردم. گریبان این افراد از نَفس خود (و حتى به معنایى از شر مقررات مذ

انگیزترین شکل آزادى است.حیرت
کتابى به نام آزادى حاصل از اطاعت بنویسد. وى کشف همین آزادى بود که سبب شد تا الیزابت الیوت

P  Elisabeth Elliot{گوید کهمى - P{
چشیم.فقط در اطاعت کامل از مسیح است که طعم آزادى حقیقى را مى

عیسى نیز همین حقیقت را تعلیم داد. وى قبالً درباره منشاء تعالیمش سخن گفته بود و بسیارى که سخنانش 
دادند به وى ایمان آورده بودند. ایمان این اشخاص حالتى ابتدایى داشت، زیرا هیچ کس حتى را گوش مى

شد تا با مرگ خود رهایى ب ختم مىشاگردان نیز پى به این موضوع نبرده بودند که راه عیسى در نهایت به صلی
از گناهان را به ارمغان آورد. با این حال، ایمان ایشان واقعى بود و عیسى در صدد تشویق آنها برآمد و گفت: 

اگر در کالم من بمانید، براستى شاگرد من خواهید بود. و حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد «
).31:8-32(یوحنا » خواهد کرد.

ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز «برخى از شنوندگان که از شنیدن این حرف به خشم آمده بودند، گفتند: 
زدند مضحک ) البته، حرفى که مى33(آیه» گویى آزاد خواهیم شد؟ایم. پس چگونه است که مىغالم کسى نبوده

بودند. در زمان حکومت داوران نیز  حداقل بود، چون سالهاى سال یهودیان در مصر در اسارت به سر برده 
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هفت مرتبه کل ملت یهود به زیر نگین بیگانگان رفت. هفتاد سال هم که در بابل به اسارت گذرانده بودند. حتى 
هایى موقعى هم که با عیسى مشغول صحبت بودند، تحت نظر سربازان رومى قرار داشتند و در کیف خود سکه

بر سیطره دوم بر فلسطین بود. همین مسأله بود که ایشان را چنین نسبت به موضوع کردند که گواه را حمل مى
»ایم.ما...هرگز غالم کسى نبوده«حساس کرد و سبب شد تا با تغیر بگویند: 

گفتند به ولى عیسى چطور به آنها جواب داد؟ وى پرت و پالیى را که راجع به آزادى سیاسى خود مى
توانست چنین کند. به جاى این کار از اسارت گناه سخن گفت و اعالم داشت که ىرخشان نکشید، هرچند م

گویم، کسى آمین، آمین به شما مى«شود که با اطاعت از او، از گناه فرار کنند. آزادى حقیقى موقعى حاصل مى
).35ù34(» کند غالم گناه است...پس اگر پسر شما را آزاد کند، براستى آزاد خواهید بودکه گناه مى

اى که بدین نحو به شود که عزم خود را به پیروى از مسیح جزم کنیم. آزادىآزادى تنها زمانى حاصل مى
آید، در عالم نظیر ندارد. دست مى

فصل هشتم

راه خدمت

گویید، زیرا چنین هستم. پس اگر من که سرور و استاد خوانید و درست هم مىشما مرا استاد و سرورتان مى
شمایم پاهاى شما را شستم، شما نیز باید پاهاى یکدیگر را بشویید. من با این کار، سرمشقى به شما دادم تا شما 

گویم، نه غالم از ارباب خود بزرگتر است، ه شما مىنیز همانگونه رفتار کنید که من با شما کردم. آمین، آمین، ب
).13:13-17دانید،خوشابه حالتان اگر بدانها عمل کنید (یوحنانه فرستاده از فرستنده خود.اکنون که اینها را مى

شخصى بودن موضوع شاگردى به این معنى است که وظایف مربوط به آن برعهده خود شخص است. 
توانیم از همسرمان بخواهیم که به نیابت از جانب ما به جاى ما از عیسى پیروى کنند. نمىتوانند دیگران نمى

مقدس بخوانند، دعا کنند و از خداوند اطاعت نمایند. توانند به جاى ما کتابشاگرد عیسى شود. فرزندانمان نمى
سى مسیح نخواهیم بود. این کارها به عهده خود ماست و اگر از زیر آنها طفره برویم، شاگرد حقیقى عی

فردگرایى عبارت از هر «کند: حده. فرهنگ لغت فردگرایى را چنین تعریف مىفردگرایى موضوعى است على
دهد و هدف نهایى آن تأمین منافع فردى گونه تعلیم یا عملکردى است که بین فرد و جامعه، الویت را به فرد مى



13

زیرا نه فقط براى فرد، بلکه براى کل اشخاص اهمیت قایل با این حساب، مسیحیت فردگرایانه نیست،» است.
است. 

خداوندمان در پاسخ به سؤالى که درباره حکم اول از او شد، حقیقت فوق را بیانداشت و گفت که اولین و 
پس یهوه خداى خود را به تمامى جان و تمامى قوت خود «فرماید است که مى5:6بزرگترین حکم، تثنیه 

ها سخن عیسى بالفاصله پس از سخن گفتن از رابطه فرد با خدا، درباره رابطه فرد با سایر انسان.» محبت نما
دومین حکم نیز همچون حکم نخستین، مهم است: «نقل قول کرد: 18:19گفت و دراین باره از الویان 

هاى پیامبران تهاین دو حکم، اساس تمامى شریعت موسى و نوش"ات را همچون خویشتن محبت نما.همسایه"
).39:22- 40متى 0» است

محبت زانوزده
رابطه ما با سایرین چگونه باید باشد؟ عیسى فرمود که باید آنان را دوست بداریم؟ ولى چگونه؟ آیا محبت 

دهد؟ یا مثل محبتى ما به دیگران باید از نوع محبتى باشد که پادشاهى خیرخواه نسبت به رعایایش نشان مى
دهد که راه دارند؟ مسیح پاسخ مىکه هنرمند به تماشاگران و یا بالعکس تماشاگران به هنرمند ابراز مىباشد

محبت کردن به مردم، خدمت به آنهاست.
گوید که به هنگام شام آخرى که استاد پیش از دستگیرى عیسى فکر خود را در قالب عمل ریخت. یوحنا مى

هایش را کند و به کنارى ان خود صرف کرد، از پشت میز برخاست، لباسو مصلوب شدنش، به همراه شاگرد
اى اى به دور کمر بست، داخل تشت آب ریخت، زانو زد و پاهاى شاگردان را شست و با حولهگذاشت، حوله

که به دور کمرش بسته بود، خشک کرد.
توانست نگاه دارد، به اعتراض گفت: سابقه بود که پطرس که جلوى زبانش را نمىچنین عملى چندان بى

کنم ناتوانى،اما بعد اکنون از درك آنچه مى«و عیسى پاسخ داد: » خواهى پاى مرا بشویى؟سرور من، ایا تو مى«
کرد که د اطمینان داشت که خیال مىاین جواب پطرس را قانع نکرد و آشکارا چنین به خو». خواهى فهمید

تواند زبان به مالمت خداوند باز کند، همانطور که قبالً هم این کار را کرده بود (دور از تو، سرورم! مبادا که مى
با این » پاهاى مرا هرگز نخواهى شست!«چنین چیزى هرگز بر تو واقع شود.) این بود که پطرس به تأکید گفت: 

یح داد که تا پاهاى پطرس را نشوید، وى سهمى در او نخواهد داشت، پطرس حرفش را حال، وقتى عیسى توض
خواست براى عیسى هنوز هم مى» سرور من، نه تنها پاهایم، که دستها و سرم را نیز بشوى!«پس گرفت و گفت: 

تعیین تکلیف کند.
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ن کارى را انجام دهد که از قبل عیسى به پطرس توضیح داد که فقط الزم است پاهایش را بشوید، یعنى هما
هاى را به تن کرد و اش را داشت. آنگاه به شستن پاهاى پطرس ادامه داد و سپس از جا بلند شد، لباستصمیم

البته که دریافتند.» آیا دریافتید آنچه برایتان کردم؟«به محل خود رد سر میز بازگشت و گفت: 
گویید، زیرا چنین هستم. خوانید و درست هم مىستاد و سرورتان مىشما مرا ا«آنگاه عیسى به گفته افزود: 

پس اگر من که سرور و استاد شمایم پاهاى شما را شستم، شما نیز باید پاهاى یکدیگر را بشویید. من با این 
ویم، نه گکار، سرمشقى به شما دادم تا شما نیز همانگونه رفتار کنید که من با شما کردم. آمین، آمین، به شما مى

دانید،خوشابه حالتان اگر بدانها غالم از ارباب خود بزرگتر است، نه فرستاده از فرستنده خود.اکنون که اینها را مى
). مطابق این توضیح، پیروى از مسیح به معنى خدمت 1- 17؛ رجوع شود به آیات 13:13-17عمل کنید (یوحنا

به دیگران مطابق الگوى اوست.

یک تمثیل
ونه و سرمشقى که مسیح براى ما به جا گذاشت، محدود به همین واقعه شستن پاها نبود، بلکه کل دوران نم

شد که شستن پاهاى شاگردان تمثیلى از آن بود. چند فصل قبل که درباره معنى انکار خدمت او را شامل مى
- 14ت، با تحلیلى که اشعیا از عیسى آمده اس5:2-11کردیم، من توصیفى را که در فیلپیان نفس بررسى مى

من صعود خواهم کرد. مثل خدا «آورد، مقایسه کردم و دیدیم که شیطان گفته بود: از شیطان به عمل مى12:14
من نزول خواهم کرد. مثل انسان خواهم شد «در مقابل عیسى گفت: » خواهم شد و به جاى او خواهم نشست.

این اگر نگوییم بزرگترین، الاقل یکى از بزرگترین تضادهاى » و براى نجات او جان خود را فدا خواهم ساخت.
زندگى است، زیرا تضاد بین روش شیطان را که البته روش دنیا هم هست با روش خدا که در عیسى مسیح 

اى است شویم. این واقعه نمونهسازد. در واقعه شستن پاها دقیقاً با همین تضاد روبرو مىمجسم شد، آشکار مى
کند. این یعنى نزول براى خدمت به دیگران. کر کسى که چون پیرو مسیح است به دیگران خدمت مىاز طرز ف

P  Stedman .Ray c{اىرمى،سى. استدمن کشیش کلیسایى در کالیفرنیا با انجام مقایسه - P{
که این عمل رسدبین آیات مذکور از رساله فیلپیان با کارى که عیسى براى شاگردان کرد، به این نتیجه مى

گوید که عیسى از پشت میز شام برخاست. عیسى این عیسى به منزله تمثیلى از کل خدمت وى بود. یوحنا مى
کار را قبالً زمانى که از تخت جالل خود برخاسته بود تا خود را براى درآمدن به جهان آماده سازد، در مقیاسى 

گوید که وقتى که به تن داشت به درآورد. رساله فیلپیان مىتر به انجام رسانده بود. دوم، عیسى لباسى را عظیم
عیسى به جهان آمد، جاللى را که طبیعتاً به او تعلق داشت به کنار نهاد و خود را از تجلیات ظاهرى الوهیت 
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اش چشمان ما را کور کند. نکته بعد محروم ساخت و به شکل یک انسان واقعى درآمد تا مبادا با جالل آسمانى
اى به دور کمر بست. یعنى به هیبت یک غالم درآمد و این نقشى بود که وى به گفته پولس در آن ه، حولهاینک

ظاهر شد. سرانجام، داخل تشت را از آب پر کرد و شروع به شستن پاهاى شاگردانش کرد. تا چند ساعت بعد، 
او دور سازد.ریخت تا بوسیله کفاره، گناه انسان را بشوید و از بایست خونش را مىمى

پس از آنکه عیسى پاهاى «خوانیم: رسیم و چنین مىمى12شود به آخر داستان در آیه شستن پاها که تمام مى
به همین شکل، عیسى پس از مرگ و قیامش » ایشان را شست، خرقه بر تن کرد و باز بر سر سفره شام نشست.
او پس از پاك کردن «له عبرانیان آمده است: به آسمان صعود کرد و در دست راست پدر نشست. در رسا

).3:1(عبرانیان » گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست
شکى نیست که عیسى عمداً این کار را کرد تا تمثیلى عملى از خدمت «گوید: گیرى مىاستدمن در نتیجه

داد ا به شکلى نمایشى به شاگردانش نشان مىخود به شاگردانش عرضه دارد. وى معنى و مفهوم خدمت خود ر
»فرستاد.ساخت که چرا به جهان آمده بود و آنان را براى چه کارى مىو بدین طریق براى آنها روشن مى

شویم که عیسى آیین جدیدى به نام آیین شستن پاها مقرر اى که به عمل آمد متوجه مىبا توجه به مقایسه
بایست نقش غالم را کنند. وى به این مسأله اشاره داشت که پیروانش مىنطور تصور مىاى اینکرد، هر چند عده

ام براى خدمت به ام. هر کارى که کردهمن خادم شما بوده«گفت: به خود بگیرند. گویى عیسى به شاگردانش مى
ل یکدیگر نقش خادم و ام، شما هم باید در قباشما بوده است. وقتى من که معلم و استاد شما هستم چنین کرده

»غالم را به خود بگیرید.

چگونه به دیگران خدمت کنیم
حال دیگر نوبت عمل رسیده است. عیسى برا خدمت به ما آسمان را ترك گفت، واقعاً انسان شد، تعلیم داد 

تیجه باید بپرسیم: توانیم بکنیم. در نو سپس به خاطر گناهان ما به صلیب کشیده شد. ما که این کارها را نمى
گر توانیم به دیگران خدمت کنیم؟ به چه طریقى باید روح خدمت استادمان را در خود جلوهحاال، ما چطور مى«

کنم:من عم له نکات زیر را پیشنهاد مى» سازیم؟
ین نام اصلى ا-P{باید به سخنان دیگران گوش بدهیم. در کتاب مشارکت مسیحى، دیتریش بونهفر چنین-1

}Pکتاب زیستن با یکدیگر است که در این تحت عنان مشارکت مسیحى به فارسى ترجمه شده است. مترجم 
گوید:مى
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در مشارکت مسیحى اولین دینى که در خدمت به دیگران داریم، گوش دادن به سخنانشان است. همانگونه که 
شود، سرآغاز محبت به برادران نیز گوش سپردن به دوست داشتن خدا با گوش فرادادن به کالمش آغاز مى

بخشد. شهایش را نیز به ما مىهایشان است. خدا از روى محبتى که به ما دارد، عالوه بر کالم خود، گوحرف
کنیم. مسیحیان، گیریم به برادرانمان گوش کنیم، از جانب خدا به ایشان خدمت مىبنابراین، هرگاه که یاد مى

یابند، به تصور اینکه حتماً باید چیزى بگویند خدمت بخصوص خادمان، هرگاه که در جمع دیگران حضور مى
تر از سخن کنند که چه بسا گوش دادن خدمتى بزرگپاك فراموش مىسازند وخود را به حرف زدن محدود مى

گفتن باشد.

بخشد، فقط این نیست که مردم حرف بسیار دارند و شنونده کم،بلکه قحطى آنچه به شنیدن اهمیت مى
هاى کنیم، در آگهىشنونده است. در دنیاى ما صدهاى کر کننده از هر طرف بلند است. به هر طرف که رو مى

ها، مجالت، عالئم رانندگى، در خانه، محل کار، میدان بازى و خالصه در همه جا مردم بازرگانى، کتاب
خواهند که پیامى را به گوش ما برسانند. همه یکریز در حال حرف زدن هستند و دریغ از یک نفر که حاضر مى

به شنیدن حرف ما باشد.
که گوشى تلفن را بردارند، شمارهاى بگیرند ولى با صدایى ضبط براى خیلى از مردم زندگى عین این است

بس است دیگر. این نوار را خاموش کنید و آخر قدرى هم «خواهیم بگوییم: شده بر روى نوار مواجه شوند. مى
رسد.ولى متأسفانه حتى اعتراض ما هم به گوش کسى نمى» به حرف ما گوش بدهید.

اى دیگر را با پول اى از مردم گوش عدهایم و آن اینکه عدهاى نوظهور مواجههبدین طریق، امروزه با پدید
خرند. فلسفه وجودى روانکاوى و روان درمانى و مشاوره همین است. مشاوره یکى از پولسازترین مشاغل مى

ر آنها اساساً این کنند. کاآمریکاست، اما نه به این علت که مشاوران غالباً مردم را بخوبى هدایت و راهنمایى مى
کنند که مردم در است که بنشینند و به درد دل مردم گوش بدهند. این افراد در ازاى دریافت پول، کارى را مى

کردند. قدیم داوطلبانه مى
مسیحیان باید بهترین شنوندگان باشند که دنیا تا به حال به خود دیده است، اما دریغا که آنها اغلب به جاى 

شنویم دهیم غالباً نصفه نیمه مىزنند. ما مسیحیان وقتى هم که به صحبت کسى گوش مىحرف مىگوش کردن
کنیم تا طرف هر چه زودتر حرفش را تمام کند تا ما رشته کالم را به دست بگیریم و درباره اینکه تابى مىو بى

بدهد، نطقى غرا ایراد کنیم. اش را با خدا اصالح کند و به زندگى خود سروصورتتواند رابطهوى چطور مى
اید فکر کنید و از خود بپرسید که جداً وقتى واقعاً غیر از این است؟ به گفتگوهایى که اخیراً با مردم داشته
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تابى منتظر آن نبودید که طرف سخن کوتاه کردید و با بىزد، در عوالم خود سیر نمىشخص مقابل حرف مى
زنید، گوشتان واقعاً به اوست خود بپرسید که آیا وقتى با کسى حرف مىکند و نوبت حرف زدن شما برسد؟ از 

کشانید.دهید یا موضوع بحث را به مسایل مورد عالقه خود مىو جوابى مرتبط با صحبت او مى
کنید، زیرا همانطور که کنید پس بدانید که نه فقط به این شخص، بلکه به خودتان هم بدى مىاگر چنین مى

کشد که به تواند به حرف برادرش گوش بدهد، طولى نمىکسى که دیگر نمى«گوید: با کمال درایت مىبونهفر 
حرف خدا هم دیگر گوش ندهد. چنین شخصى در حضور خدا هم که باشد، وراجى خواهد کرد. این امر، 

عنى که لباس ماند، چیزى به جز حرافى و تکبر و تفرسرآغاز مرگ روحانى است و در پایان آنچه باقى مى
»اند، نخواهد بود.اند و با پیرایه کلمات مقدس مابآنه آراستهمعنویت و روحانیت به آن پوشانده

در خصوص خدمت مسیحى شنیدن، این نکته مهم را هم باید افزود که خدا وظیفه شنیدن اعترافات یکدیگر 
عملى است -قل در کلیساهاى پروتستان). شنیدن اعتراف، حدا16:5را به قوم خود محول کرده است (یعقوب 

خواهند کارى را گویند که نمىشود. مسیحیان پروتستان احتماالً براى توجیه خود مىکه امروزه دیگر انجام نمى
که به تعبیر ما اشتباه کلیساى کاتولیک است، تکرار کنند. در کلیساى کاتولیک رسم است که براى اعتراف به گناه 

آمرزد. ولى آیا دلیل واقعى اینکه گوش به اعتراف و او به نام مسیح گناهان مشخص را مىروند پیش کشیش مى
دهیم همین است؟ آیا این امر از آن سبب نیست که چندان گرم صحبت خود هستیم که دیگر وقتى گناهان نمى

اعتنایى ما بىبراى شنیدنِ حرف دلِ برادر یا خواهرى که به نزدمان آمده است، نداریم؟ آیا این شخص از
دهد. پس مان مىمقدس تسلىکند و با کلمات کتابشود؟ خدا به در دل ما گوش مىسرخورده و دلشکسته نمى

ما هم باید مانند خدا باشیم و با حرف دیگران گوش بدهیم تا بتوانیم خطاب به ایشان کلمات تسلى بخش خدا 
را بیان کنیم.

گردند، فقط هم این نیست که حرف اینکه مردم دنبال گوش شنوا مىباید به یکدیگر کمک کنیم. علت-2
شان جمع شده است. درد دل به جاى خود، و لیکن هدف مردم غالباً این است که فریاد رسى پیدا کنند. در سینه

درد دل آنها در اصل، طلب یارى از مدرم است. اگر گوش خود را به روى مردم ببندیم، خواهیم دید که سیالب 
کشد که از وجودشان سرازیر شود و دیگر کار از شستن پاها بگذرد. آنگاه با مردمى نیازهاى آنها طولى نمى

اند و محتاج به لیوانى آب، یا عریانند و محتاج به لباس، یا تنها هستند و در مواجه خواهیم شد که گرسنه یا تشنه
ازمند به پرستار و در یک کالم، خود را در برابر آرزوى کسى که به دیدنشان بیاید و یا بیمار و محتضر و نی

صدها نیاز و وظیفه دیگر خواهیم دید.
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مشکل اینجاست که کمک به مردم بندرت آسان است. وقتمان پر است و براى هر روز و هر ساعتمان برنامه 
ز طرفى هم ایم. این امر بیشتر از خصوصیات زندگى مدرن با آن سرعت سرسام آورش است، ولى اریخته

توان گفت که وضع ما به کلى با گذشتگانمان تفاوت دارد. کمک کردن به مردم هرگز آسان نیست. براى مرد نمى
اى که به دست دزدان افتاده بود، کار آسانى نبود؛ زیرا سامرى مذکور در مثل عیسى، کمک کردن به مرد بیچاره
رفت. او هم وظایف شغلى و خانوادگى داشت، ولى مىمرد سامرى هم در حال سفر بود. او هم داشت به اریحا

موقتاً همه را کنار گذاشت. از ادامه سفر صرف نظر کرد، به نزد مرد مجروح درآمد، مسیر خود را تغییر داد تا 
ریزى کرد که وقتى کارش تمام اى برساند، شب را آنجا گذراند و سپس طورى برنامهمال باخته را به مسافرخانه

ازگشت از محل همان مسافرخانه عبور کند. معنى خدمت یعنى همین، یعنى آنکه رفاه دیگران را بر شد، در ب
نویسد:خود مقدم بداریم. بونهفر مى

پندارند که اجازه عجبا که مسیحیان و حتى خادمان خداوند، اغلب کار خود را چندان مهم و ضرورى مى
کنند، غافل از اینکه سبب به خیال خود از این راه به خدا خدمت مىشان را برهم بزند.دهند تا چیزى برنامهنمى
P(به قول گوتفرید آرنولد) اهمیت خود را{» راه پرپیچ و خم ولى مستقیم خدا«شوند تا مى

Gottfried Arnold - P{
تواند خدمتى کند که دستى را که مىتابند. و لیکن، فروتنى ایجاب مىببازد. آنها مانع و. مزاحمت را برنمى

مان با ماست، بلکه این کار را به خدا ریزى براى زندگىبکند، پس نکشیم و خیال نکنیم که اختیار برنامه
بسپاریم. 

اما » مال خودم، مال خودم، و مال مردم هم مال خودم.«گوید: باید به دیگران کمک مالى کنیم. دنیا مى-3
ام ندارم و بنابراین جز ناظرى بر دارایى خود نیستم. آنچه اول از خدا یافتهمن چیزى به جز «گویند: مسیحیان مى

»اگر الزم داشتید، مال مرا از آن خود بدانید.
اند که دار و ندار خود را اند که در کمک مالى به دیگران تا بدانجا پیش رفتهدر تاریخ کلیسا مسیحیانى بوده

اند. در یک مورد، مسیحیان اورشلیم همین کار یا وقف خدمت کلیسا نمودهاند وفروخته و بین فقرا تقسیم کرده
اى را به آن فرا بخواند. اما ). این شکلى از زندگى مسیحى است که شاید خدا گاه عده44:2-45را کردند (اعمال 

هر زمانى تواند وظیفه همه مسیحیان باشد، زیرا اگر همه مسیحیان در هر جا وروشن است که چنین کارى نمى
آوردند، آن وقت دیگر رساندند و به نوعى زندگى اشتراکى نزدیک به فقر رو مىدارایى خود را به فروش مى

شد که چیزى براى دادن به دیگران داشته باشد. کمک مالى کردن به دیگران مفهومش این ایماندارى پیدا نمى
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رآمدى که از کار شرافتمندانه خود داریم، چشم بپوشیم. نیست که باید دار وندار خود را به دیگران بدهیم یا از د
برعکس، براى برخى از ما این کار بدین معنى است که بیشتر در بیاوریم تا بتوانیم بیشتر هم کمک کنیم. 

اى از همچنین به این معنى است  که گشاده دست باشیم و دارایى خود را نه متعلق به خودمان، بلکه عطیه
که باید به سود دیگران به کارش بندیم.جانب خدا بدانیم

توانیم به دیگران بدهیم خودمان هستیم. وقتى با این حال، نباید فراموش کنیم که اغلب بهترین چیزى که مى
پولس در نامه خود به ایمانداران قرنتس سخن از مسایل مالى به میان آورد، ضمن تمجید از کلیساهاى مقدونیه 

ایشان حتى بسیار بیش از انتظار ما عمل «شان، در توضیح خدمت آنها گفت: لندنظرىبه خاطر سخاوت و ب
(دوم قرنتیان » کردند، زیرا نخست خویشتن را به خداوند تقدیم داشتند، و سپس به ما نیز، بر طبق اراده خدا

دند، چون قبل از کرهاى مالى خود به سخاوتمندى عمل مىتردید، ایمانداران مقدونیه در عرضه کمک). بى5:8
آن خودشان را سخاوتمندانه وقف کرده بودند. به این ترتیب، وقف شدنشان به خدا و مردم، در مسایل مادى نیز 

اثر کرده بود.
دارد که کل خدمت مسیح عبارت بود از حمل مقدس اعالم مىباید بارهاى یکدیگر را حمل کنیم. کتاب-4

). 4:53(اشعیا» را برخود گرفت و دردهاى ما را بر خویش حمل نمودهاى ما لیکن او غم«کردن بارهاى ما 
گوید که زندگى مسیحى یعنى حمل صلیب و توصیه مقدس در یک کالم مىبنابراین تعجبى ندارد که کتاب

که این گونه شریعت مسیح را  به جا خواهید «افزاید: و مى» بارهاى سنگین یکدیگر را حمل کنید«کند که مى
).2:6الطیان (غ» آورد

هاى کوچک باید به آن اقدام کنیم؛ زیرا چطور خواهیم این کار را بطرز مؤثرى انجام بدهیم، در گروهاگر مى
دانیم که بار آنها چیست؟ به عالوه، چطور توانیم به دیگران در حمل بارهایشان کمک کنیم وقتى نمىمى
یى مثل گروه کوچک پاى درد دل ایماندارانى که اعتمادى توانیم به ماهیت این بارها پى ببریم اگر درجامى

صادقانه به یکدیگر دارند، ننشسته باشیم؟ البته، مشکالتى در این زمینه وجود دارند که متأسفانه یکى دو تا هم 
کشیم تا از کند این است که خجالت مىنیستند. براى مثال، یکى از چیزهایى که حرف ما را در سینه حبس مى

هامان مشکلى داریم، براى دهد حرف بزنیم. براى مثال، اگر دز زمینه تکالیف مدرسه یا بچهآزارمان مىآنچه 
کند. نگران این هستیم کنیم، چون اعتراف به چنین مشکلى نقطه ضعف ما را برمال مىگفتنش این پا و آن پا مى

زن یا شوهر خود اختالف داشته باشیم، شود. یا مثالً اگر باکه اگر نقطه ضعف خود را برمال ساختیم چه مى
مان را داخل سینه حبس مانیم که موضوع را با کسى در میان بگذاریم یا خیر. به این ترتیب، مشکالتمردد مى

ماند. مسیحیان در چنین مواردى چطور اى باقى نمىرسد که دیگر راه و چارهکنیم و باالخره کار به جایى مىمى
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هاى کوچک مشارکت، اطمینان ترین راه این است که در گروهبا یکدیگر تقسیم کنند؟ آسانباید بارهاى خود را 
یکدیگر را جلب کنیم.

آیند، مشکالتى هاى کوچک مزیت دیگرى هم دارند به این شرح که غالب کسانى که به محفل ما مىگروه
ل عادى، از نظر مادى، معنوى و عاطفى به کند. این افراد براى بازگشت به حاهایشان سنگینى مىبزرگ بر شانه

هر چند هم که کمال حسن نیست را - کمک چندان بزرگى محتاجند که از عهده یک نفر و یا حتى یک خانواده
هاى کوچک، کار کمک به چنین اشخاصى بین افراد تقسیم خارج است. در گروه-نسبت به وى داشته باشند

آنکه بطرزى نامتعادل و ناسالم به دیگران متکى شوند، دوباره سرپا افراد بىشود تا اینشود و ترتیبى داده مىمى
بایستند.

موقعى که پاى آزادى و » حملِ بارهاى یکدیگر«دیتریش بونهفر ضمن بررسى این موضوعات، در خصوص 
براى ما تبدیل گناهان شخص مقابل در میان است، مطالب مفیدى بیان داشته است. آزادى دیگران اغلب به بارى 

اند تا به فردى محتاج کمک کنند، حتماً گیرد. کسانى که کوشیدهشود، چون با آزادى خود ما در تضاد قرار مىمى
سازد، عدم همکارى شخص اند، چون یکى از موانعى که کمک به دیگران را مشکل مىبا این امر مواجه شده

شود با ما راه سازد. چنین شخصى حاضر نمىرا محدود مىمقابل است. وى معموالً با مقاومت خود، آزادى ما 
آورد که تاوان آن را هم ما باید پس بدهیم.بیاید و با این کارش بار دیگرى بوجود مى

در یکى از فصول گذشته گفتیم که باید نفس خود را انکار کنیم و صلیب خود را بر دوش گیریم. احتماالً 
یچ جا همچون در خدمت به دیگران نیست. حمل بارهاى دیگران، خاصه ضرورت و دشوارى این کار در ه

اندازه گیج و سرگشته و محتاج باشند، بدین معنى است که به قیمت از دست دادن آسایش زمانى که آنها بى
خودمان، خود را درگیر مشکالت آنها سازیم و چنین کارى جز درصورتى که خود را مصلوب سازیم، ممکن 

نیست.
اندازد. گناه رباره گناه در زندگى دیگران چه باید گفت؟ فقط آزادى دیگران نیست که ما را به دردسر مىد

سازد. وقتى جدا مى- و در این مورد از ما- باعث جدایى است، زیرا فرد را از خدا و در عین حال از سایر افراد
شود و دست و د ما مرتکب گناه مىکوشیم تا بارهاى شخصى دیگر را به دوش بگیریم، اغلب وى برضمى

وقتى ما هنوز «بندد. برخورد مناسب با این مشکل فقط زمانى میسر است که به خود یادآورى کنیم: پایمان را مى
). عیسى منتظر ننشست تا اشخاص بهترى شویم، حتى منتظر 8:5(رومیان » گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد

کردیم در راه ما مرد. به همین شکل، ما نیز باید نفس ه وقتى هنوز گردنکشى مىمان هم نماند، بلکتوبه کردن
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اى براى آوردن گناهکاران خود را فداى منفعت دیگران سازیم و بدانیم که خدا عموماً از چنین محبت فداکارانه
کند.به سوى خود استفاده مى

ب شود، کل جامعه مسیحى را گرانبار و محکوم از آنجا که هر گناهى که هر کس مرتک«نویسد: بونهفر مى
کند چون از سازد، جماعت در همان حال که به خاطر گناه یک برادر، رنجمند و گرانبار است، شادى مىمى

»امتیاز حمل کردن بارها و بخشودن برخوردار است.
مفهوم خدمت به باید حقیقت الهى را به دیگران بگوییم. وقتى شروع به بیان نکات فوق در خصوصِ-5

خواهد دانند شخص مقابل چه مىدیگران کردم، به این نکته اشاره نمودم که مسیحیان غالباً به خیال اینکه مى
کنند. همچنین، تأکید کردم که خدمت با گوش دادن صحیح آغاز بگوید، قبل از شنیدن شروع به حرف زدن مى

ط مهم اولیه خدمت است، تردیدى نیست. اما از نظر نباید شود. در حقیقت این امر و اینکه شنیدن از شرایمى
دور داشت که به موقع هم باید سخن گفت و اتفاقاً تفاوت مسیحیان با دیگران در این است که حرفى درست و 

توانند بیان کنند. این امر باعث اند، مىمقدس شنیدهچون کالمى را که از خدا در کتاب-حسابى براى گفتن دارند
دهند. آنها در ود که خدمت ما خیلى مفیدتر از کارى باشد که روانشناسان و مشاوران دنیوى انجام مىشمى

مشاورى دهند معقول و سنجیده است. ولى خدمتشنیدن، اغلب بهتر از ما هستند. رهنمود و مشورتى هم که مى
حرف شخص دیگر گوش کرد و رود. یک مسیحى وقتى به که ناآشنا به کالم خداست، از این حد فراتر نمى

اند، امیدى را که خدا تواند راه عالج را نشان دهد و به کسانى که مستأصل و افسردهموضوع را خوب فهمید، مى
مقدس بخشیده است، نوید دهد. در کتاب

ید الخصوص به ایمانداران مردد هستند. همه ما باعده بسیارى در راه و چاره نشان دادن به دیگران، على
روند اغلب خودشان هم گیج و گول هستند. اما محتاط باشیم، ولى این افراد آنقدر که دست به عصا راه مى

ترس از اینکه مبادا خودمان هم روزى خطایى مرتکب شویم، نباید مانع از این شود که به جا و به موقع از گفتن 
مسیحیان روم نوشت، آنها قبالً هرگز تعلیمى از اى بهآنچه بیانش ضرورت دارد، لب فرو بندیم. وقتى پولس نامه

اى برادران، من خود این اطمینان را دارم که شما «هذا پولس خطاب به ایشان فرمود: او دریافت نکرده بودند، مع
).14:15(رومیان » خود از نیکویى مملو، و از معرفت کامل برخوردارید و به پند گفتن به یکدیگر نیز توانایید

گوید:اره این نکته حق با بونهفر است که مىدرب

دارد به اینکه در مشارکت مسیحیان با یکدیگر، دیر یا زود، بروز وضعیتى حاد و بحرانى شخص را وامى
بایستد و کالم و اراده الهى را به دیگرى اعالم دارد. با عقل سازگار نیست که شخصى چیزى را که براى خودش 
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ه یکدیگر را آگاهانه از تنها خدمت بسیار کمال اهمیت را دارد، به دیگرى نگوید. این در شأن مسیحیان نیست ک
شان ساخته است، محروم کنند. اگر از بیان حقیقت ابا داریم، باید از خود بپرسیم که آیا هنوز مهمى که از دست

شکند و بدین ترتیب شأن و منزلت انسانى برادرمان در چشم ما آنقدر بزرگ است که حرف را در گلویمان مى
ایم که وى هر چند هم که سن و سال و مقام و منزلت و تشخصى هم داشته ز یاد بردهاین مطلب بس مهم را ا

باشد، آخرش فردى مثل خود ماست، یعنى گناهکارى سخت نیازمند به فیض خدا. ضروریات زندگى او با از 
آنِ ما فرقى ندارد و او هم مانند ما محتاج کمک، تشویق و آمرزش است.

گمان، گفتن این طور البى هستیم که چه بسا به گوش شنونده تند و تیز باشند. بىگاه مجبور به ذکر مط
مقدس را بیان کنیم، هر از گاهى نیز ها آسان نیست. اغلب، افتخار ماست که کلمات تسلى بخش کتابحرف

. توانیم از فیض و بخشایش الهى حرف بزنیمشاید مجبور شویم از گناه سخن بگوییم. و لیکن همیشه مى
ولى اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را «توانیم به برادر خود بگوییم: مى
توانیم به او اطمینان بدهیم که اگر به گناهش ). مى9:1(اول یوحنا» سازدآمرزد و از هر ناراستى پاکمان مىمى

است. اعتراف کرده باشد، خدا به خاطر عیسى او را آمرزیده
شود تا گناه شخص را به او نشان بدهیم و باید یکدیگر را احیاء کنیم. گفتن حقیقت در محبت که سبب مى-6

هرگاه توبه کرد و به سوى مسیح آمد آمرزش او را اعالم کنیم، در نهایت داراى این هدف است که شخص 
دهیم که چه بسا بزرگتر از آن را انجام مىمقابل بطور کامل احیاء شود. هرگاه به کسى چنین کمک کنیم، خدمتى

در مسیحیت نباشد.
ایم. از تر از همیشه شدهحال دیگر به قلب هدف مسیح از الگویى که با شستن پاها به جا گذاشت نزدیک

آید که مقصود عیسى عمدتاً پاك شدن از آلودگى گناه بود که توضیحى که مسیح به پطرس داد چنین برمى
آن که استحمام کرده، «گرفت. وقتى عیسى خطاب به پطرس گفت: احیاى فرد گناهکار صورت مىمتعاقب آن

، روشن است که از چرك »سراپا پاکیزه است و به شستن نیاز ندارد، مگر پاهایش. بارى، شما پاکید، اما نه همه
یعنى عادل شمردگى و زد، بلکه منظورش آلودگى ایجاد شده بوسیله گناه و راه پاك شدن از آن، حرف نمى

گفت که وى شخصى عادل شمرده شده است و بنابراین سپس رشد در فیض بود. عیسى درواقع به پطرس مى
نیاز دارد که از آثار آلوده کننده گناه پاك شود، واال از مجازات گناه که قبالً نجات یافته بود. 

کند. دعوت دارد و پیش از رفتن حسابى حمام مىدر اینجا با تصویر فردى شرقى روبرو هستیم که براى شام 
نشیند. به خانه ها هم پر از گرد و خاك هستند، غبار بر پاهایش مىدر راه چون صندل به پا کرده است و کوچه



23

رسد، فقط پاهایش نیاز به شست و شو دارد، و گرنه کل بدنش تمیز است. به همین شکل، دوستش که مى
نانى عادل شمرده شده هستند، با این حال مرتب باید از گرد و غبارى که گناه بر متعلقان به مسیح، مردان ز

دار شود. عیسى با الگویى که به ما نشاند پاك شوند تا مبادا مشارکتى که با پدر و پسر دارند خدشهوجودشان مى
ار او تعبیر روحانى کنیم، شان را به ما توصیه کرد. در نتیجه، اگر از کداد، شستن پاهاى شاگردانش و نه سروتنه

که باید هم چنین کنیم، باید بکوشى تا با احیاى روحانى دیگران، غبار گناه را از تنشان بزداییم. به این ترتیب، 
اى برادران، اگر کسى به گناهى گرفتار شود، شما که «باید مطابق این سفارش پولس به غالطیان عمل کنیم: 

ه راه راست بازگردانید. در عین حال، به هوش باشید که خود نیز در وسوسه روحانى هستید او را با مالیمت ب
). اما چطور باید برادرى را که در گناه افتاد است، احیاء کنیم؟ چگونه باید پاهاى چنین 1:6(غالطیان » نیفتى

اییم و دعا شخصى را بشوییم؟ باید کالم خدا را برداریم و سپس با مالیمت، با کمال مالیمت، بر روح او بس
العمل وادارد.کنیم تا فیض خدا او را به عکس
گوید هرى.آ.آیرنساید در تفسیرى که بر این آیات نوشته است، مى».با مالیمت«توجه داشته باشید که گفتم 

خواهیم پاهاى کسى را بشوییم، باید به درجه حرارت مى-P   Ironside .Harry Aکه اگر{
آهاى، بیا پاهایت را داخل این آب داغ «توانیم برویم و به کسى بگوییم که یچوقت نمىآب توجه داشته باشیم. ه

توان از کسى خواست که پاهایش را داخل آب یخ فرو کند. در نتیجه، برخورد داغ و همچنین، نمى» بگذارد.
خى از مسیحیان گوید که برسوزان با دیگران به همان اندازه ناگوار است که رفتار سرد و خشک. استدمن مى

دهند. به این شویى این کار را انجام مىخواهند پاهاى کسى را بشویند، بدون آب و به طریقه خشکوقتى مى
برند. به جاى تراشند و متأسفانه بعضى اوقات پوست بدبخت را هم مىترتیب، گرد و خاك را از پاهاى وى مى

برخورد کنیم و بدانیم که اى بسا یک روز، گناه برادر ما این کارها، باید در کمال مالیمت و محبت با یکدیگر 
گناه خود ما بشود.

راه رسیدن به سعادت
آخرین آیات متنى که بررسى کردیم در خور توجه خاص هستند، زیرا در آنها راه سعادت و خوشبختى از 

» تان اگر بدانها عمل کنیددانید، خوشابه حالاکنون که اینها را مى«زبان عیسى چنین بیان شده است: 
کنند که خواهند خوشبخت و سعادتمند باشند ولى همچون گناهکاران خیال مى). عده بسیارى مى17:13(یوحنا

گوید و خوشبختى در این است که دیگران به آنها خدمت و نیازهایشان را تأمین کنند. عیسى خالف این را مى
دیگران است. فرماید که خوشبختى و سعادت در خدمت بهمى
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خواهد انجام بدهید؟ براى اکثر آیا حاضرید به دیگران خدمت کنید؟ حاضرید کارى را که عیسى از شما مى
مسیحیان، مشکل در همین جاست. آنان بقدرى با تعالیم مسیح آشنا هستند که بیشتر مطالبى که در این فصل 

ه براى پیروى از خداوند باید نفس خود را انکار و به دیگران دانند کام، برایشان تازگى ندارد. آنها مىذکر کرده
دانند که باید به سخنان دیگران گوش بدهند، به ایشان کمک مادى و معنوى کنند، از ایشان خدمت کنند. مى

حمایت به عمل آورند و به تعلیم دادن و احیاء آنان همت گمارند. راه عیسى همین است. این افراد حتى 
دانند، به ه با چنین خدمتى برکت عیسى را خواهند یافت. با این وصف، هرچند که این چیزها را مىدانند کمى

دهند.زندگى براى نفس که راه دنیاست ادامه مى
کردم که نزدیک به ها در بازار بورس، با مردى صحبت مىچند سال پیش، اندکى پس از سقوط شدید قیمت

»شما هم از این قضیه خیلى متضرر شدید؟«کرده بود. از او پرسیدم: گذارىنیم میلیون دالر سرمایه
»خوب، معلوم است که شدم.«- 

»کردید که بازار دچار همچو وضعى شود؟اصالً فکرش را مى«-
ها وقتى هنوز ارزش سهام باالى دانستم. حدود دو ماه قبل از سقوط قیمتاش مضحک است که مىد همین«-

گذارى کرده بودیم، با هم جلسه داشتیم. یادم هست که گفتم بازار بود، بعضى از ما که مشترکاً سرمایههزار دالر
کنند. جالب است که همه هم تأیید کردند. وقتى گفتم که باید هم االن ها تنزل مىماند و قیمتاین طور نمى

یک نفرشان هم به حرف خود عمل نکرد. سهام خود را بفروشیم، همه موافقت خود را اعالم کردند. ولى بعداً 
»ها شکست، کمر ما هم به دنبالش شکست.هیچکدام سهام خود را نفروختیم و این بود که وقتى قیمت

براى کسب موفقیت در زندگى مسیحى، کافى نیست که فقط بدانیم، اگر چه دانستن مهم است. موفقیت 
ایم عمل کنیم. پیروى از عیسى به معنى خدمت به دیگران لعشود که به وظایفى که از آنها مطوقتى حاصل مى

شود و سعادت تنها وقتى به ما رو خواهد کرد که قدم در این راه بگذاریم. است. این راه به برکت منتهى مى
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فصل ششم

راه فروتنى

رانند. اما در میان کنند و بزرگانشان برایشان فرمان مىدانید که حاکمان دیگر قومها برایشان سرورى مىشما مى
خواهد در میان خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خادم شما شود. و هر که مىشما چنین نباشد. هر که مى

ز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و شما اول باشد، باید غالم شما گردد. چنانکه پسر انسان نی
25:20-28جانش را چون بهاى رهایى به عوض بسیارى بدهد. متى 

کرد، کتابى به من داد که خیلى مقدس من شرکت مىهاى بررسى کتابسالها پیش بانویى که در یکى کالس
کردم که هنوز به . کتاب را نخواندم، چون فکر مىتأکید داشت تا آن را بخوانم. نام کتاب فراتر از فروتنى بود

آید. به عالوه، اوج تکبر است که آدم فروتنى نرسیده، کتابى راجع به فراتر از فروتنى خواندن به چه کارم مى
بخواهد به فراتر از چیزى قدم بگذارد که هنوز اندر خم اولین کوچه آن هم نیست. 

هاى او در کتابى به نام اى از گفتگوها و نامهدر الرنس بودم که مجموعهدر مقابل، به فکر خواندن اثر با
P  Brother Lawrence{تمرین - P{

زیست. وى در لورن فرانسه چشم به جهان گشود حضور خدا گردآورى شده است. الرنس در قرن هجدهم مى
ر دیدن درختى در زمستان که و نام نیکالس هرمن را بر او نهادند. بعدها به خدمت ارتش درآمد و براث

P  Nicholas Herman{هایشان ریختهبرگ - P{
دمید، توبه کرد. پس از توبه در سال کشید که به محبت و قدرت خدا زندگى در آن از نو مىبود، اما طولى نمى

الرنس هاى پابرهنه در پاریس شد. در صومعه به وى که اکنون دیگر به وارد صومعه فرقه کارمالیت1666
معروف بود، کار اداره آشپزخانه سپرده شد و مسئولیتش این بود که از وسایل آشپزخانه نگهدارى کند. اوایل، 

آمد. و لیکن، وى تصمیم گرفت که در حضور خدا زیست کند تا بتواند در کار به طبع الرنس خوش نمى
ه، برادر الرنس خدا را در آشپزخانه ترین شرایط نیز خدا را عبادت و به دیگران خدمت کند. رفته رفتپست

ها و ها، تاوهاى خداى تمام قابلمه«گفت: کرد و در دعا به او مىخیلى بهتر از کلیساى بزرگ جامع عبادت مى
وى در هشتاد » جمیع ظروف آشپزخانه...عطا کن که وظیفه طبخ غذا و شستن ظروف، از من یک قدیس بسازد.

حالى که مورد محبت خاص و عام بود، دیده از جهان فرو بست. تأمالت او سالگى با قلبى پر از محبت و در
درباره زندگى که عمدتاً به دست دیگران نگارش یافته، تبدیل به اثرى کالسیک در ادبیات مسیحى شده است.
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مکتبى که تحصیل در آن دشوار است
ایم. و با این حال، نى را چه اندك شناختهگذرد، فروتمان مىحتى با وجود سالهایى که بر زندگى مسیحى

فروتنى چقدر براى شاگردى حقیقى ضرورت دارد! در فصول گذشته به این نکته اشاره کردم که شاگردى یعنى 
پیروى از عیسى مسیح و هر که بخواهد بوسیله مسیح نجات یابد راهى به جز شاگرد او شدن ندارد. دیدیم که 

آسمان نزول  کندو شبیه یکى از ما شود و براى نجات ما زندگى خود را فدا اطاعت مسیح سبب شد تا او از
کند. سازد. اما باید به گفته خود بیافزاییم که تجسم مسیح نه فقط راه اطاعت، بلکه راه فروتنى را نیز آشکار مى

یماى بشرى و چون در س«فرماید: مقدس در این خصوص است، مىکه شامل مهمترین گفته کتاب8:2فیلپیان 
اطاعت و فروتنى، هر دو از » یافت شد، خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتى مرگ بر صلیب مطیع گردید.

و نیاز به فروتنى در 12نیاز به اطاعت در آیه -فضایلى هستند که ایمانداران باید سرمشق آنها را از مسیح بگیرند
روتنى را به ما تعلیم دهند.اند تا فذکر شده است. آیات فوق نوشته شده13آیه 

خواهم بگویم که تحصیل در این مکتب آسان نیست. اطاعت نیز دشوار است، هر چند گاهى با این حال، مى
اوقات اطمینان داریم که از پس آن برخواهیم آمد. فروتنى یادآور نیازمان به کشتن نفس خود و برگرفتن صلیب 

ایم.گفتهاست و هر چه از دشوارى آن بگوییم کم
فروتنى کردن حتى براى شاگردان هم که سه سال از کار در مکتب مسیح درس خوانده بودند، دشوار بود. در 
فصل گذشته، به واقعه شستن پاهاى شاگردان که خداوندمان آن را همچون تمثیلى از خدمت مسیحى عرضه 

مردم خدمت کرد. اما مطلبى که ناگفته ماند این بود توان به هایى مىداشت، نگاهى انداختیم. گفتیم که از چه راه
که چرا خداوندمان بین این همه موضوع، خدمت را تعلیم داد. موضوع این بود که شاگردان با همدیگر بر سر 

شد، بزرگترین مقام را شان در پادشاهى عیسى که به زعم آنان بزودى آغاز مىکردند که کداماین جروبحث مى
کردند. چنین آمدند و کجا به صلیب فکر مىها یک دم از فکر جاه و جالل بیرون نمىخواهد داشت. آن

رفتند تا معلوم شود پنداشتند که عیسى تخت پدر خود داود را باز پس خواهد ستاند و اینک با هم کلنجار مىمى
را نصیب خود سازد.که کدامیک از مقربین دربار خواهد بود تا بیشترین نفوذ و باالترین احترام عصر خویش 

این نوع تنش و برخورد چندین بار اتفاق افتاد. براى مثال، پس از واقعه دگرگونى سیماى مسیح (تبدیل 
اش مراجعه کرده هیات) بعد از اینکه به گروه شاگردانى که با مسیح نرفته بودند، پدرى براى شفاى پسر دیوزده

دهند، در بین گروه شاگردان اختالف بروز کرد. هر چند چیز در این بود و شاگردان نتوانسته بودند کارى انجام 
دانستند که باره گفته نشده، اما احتماالً آن سه نفرى که با عیسى به کوه رفته بودند، خود را برتر از نه نفرى مى
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تر بقیه بزرگپایین مانده و موفق به اخراج دیو نشده بودند. موضوع بگو مگوى شاگردان این بود که کدامیک از 
خواهد نخستین باشد، باید آخرین و هر که مى«). عیسى به ایشان تعلیم داد و چنین گفت: 34:9است (مرقس 

).35(آیه » خادم همه باشد
هر که چنین «سپس براى آنکه مثالى عملى به آنها نشان داده باشد، کودکى را به میانشان آورد و گفت: 

(آیه » کودکى را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است؛  و هر که مرا بپذیرد، نه مرا، بلکه فرستنده مرا پذیرفته است
).46:9-48و لوقا 1:187-5، رجوع شود به متى 37

ید فکر کنیم که شاگردان پى به منظور عیسى بردند، مخصوصاً که مثالى را هم به چشم دیدند. و لیکن در شا
ها را از رفتن به حضور عیسى منع خوانیم که شاگردان بچهپایان فصول بعدى هر دو انجیلِ متى و مرقس مى

ها بگذراند. اما در است که وقتش را با بچهگفتند که عیسى مهمتر و گرفتارتر از آن کردند و به مادران آنها مىمى
داد، از ها وقت مىها براى خودشان کسر شأن بود. از این گذشته، هر قدر عیسى به بچهاصل سرکردن با بچه

بگذارید «شد. این بود که عیسى به برخى از شاگردان توپید و گفت: گذراند، کاسته مىوقتى که با شاگردان مى
گویم، هر ؛ آنان را باز مدارید، زیرا پادشاهى خدا از آن چنین کسان است. آمین، به شما مىکودکان نزد من آیند

، رجوع شود به 14:10-15(مرقس » که پادشاهى خدا را همچون کودکى نپذیرد، هرگز بدان راه نخواهد یافت
).16:18-17و لوقا 14:19متى 

سازد. قبالً گفته ود که چه بسا در ملکوت او ى توأم مىدر اینجا عیسى تعلیم قلبى خود را با تأکید بیشتر
داد که بدون فروتنى حتى راه یافتن به ملکوت او محال اولین، آخرین و آخرین، اولین شود. اما اکنون تعلیم مى

است.
ادر بار سومى که بگو مگو بر سر بزرگى درگرفت قبل از ورود پیروزمندانه مسیح به اورشلیم بود. این بار م

یعقوب و یوحنا به نزد عیسى آمد و از او درخواست کرد که وقتى در ملکوتش آمد، از پسرانس یکى را در 
دست راست و دیگرى را در دست چپ بنشاند. شاگردان این را که شنیدند از دست یعقوب و یوحنا خونشان 

کنند و بزرگانشان برایشان ورى مىدانید که حاکمانِ دیگر قومها برایشان سرشما مى«به جوش آمد. عیسى گفت: 
خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خادم شما شود. و رانند. اما در میان شما چنین نباشد. هر که مىفرمان مى
خواهد در میان شما اول باشد، باید غالم شما گردد. چنانکه پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه هر که مى

؛ رجوع شود به 25:20-28(متى » جانش را چون بهاى رهایى به عوض بسیارى بدهد.آمد تا خدمت کند و
). 42:10-45مرقس 
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شاید فکر کنیم که پس از آن اتفاق و درسى که عیسى داد، اکنون دیگر شاگردان درس خود را فراگرفته 
باال گرفت و حتى در اتاق بودند و جویاى جاه و جالل نبودند. اما، اى افسوس که چنین نشد. ظاهراً کشمکش

باالخانه هم ادامه یافت. اگر لوقا اتفاقات آن روز عصر را به ترتیب وقوع شرح داده باشد، در این صورت پس از 
). 24:22(لوقا » جدالى میانشان درگرفت در این باره که کدام یک از ایشان بزرگتر است«شام خداوند بود که 

مان لباس از تن به درآورد و به شستن پاهاى شاگردان پرداخت. درسى که شاید در همین موقع بود که خداوند
توان گرفت این است که شیفتگى ما براى برترى بر دیگران چه بسا تا بدان پایه باشد که حتى از شاگردان مى

کنیم، در پى بزرگى و مقام باشیم.وقتى در عشاء ربانى نیز شرکت مى
گفت، هر چند در فصل شاگردان را شست فقط از خدمت با ایشان سخن نمىبنابراین، وقتى عیسى پاهاى 

گذشته باب سیزدهم انجیل یوحنا را از این دیدگاه بررسى کردیم. عیسى همچنین از فروتنى و اینکه فروتنى 
و حتى به طریق اولى تبدیل به غالم شویم، - گفت. فقط وقتى مانند کودك پیش شرط خدمت است سخن مى

یم از عیسى پیروى و به دیگران خدمت کنیم. توانمى
توانیم از عیسى تعلیم بگیریم و به مفهوم فروتنى و عملکرد آن پى همچنین وقتى مانند یک کودك شدیم، مى

اندیشیم که صداى ببریم. در غیر این صورت، مانند شاگردان خواهیم بود. ما آنقدر به بزرگى و اهمیت خود مى
م.شنویمسیح را نمى

خالصى از چهار بار
ام، کتابى است به نام طلبیدن خدا از هایى که تا به حال درباره زندگى مسیحى خواندهیکى از بزرگترین کتاب

گوید که هرگاه فروتنى را از پردازد و مىآثار آ.دابلیو توزر. نویسنده در این کتاب به بررسى موضوع فروتنى مى
مان خواهند افتاد.ر کمرشکن از پشتعیسى یاد بگیریم، چهار با

با تکبر. فروتنى در خالف جهت تکبر قرار دارد. بنابراین به هر میزان که در مکتب مسیح فروتنى را یاد -1
بگیریم، از بار کمرشکنِ خودپسندى و تکبر و نخوت آزاد خواهیم شد. بار تکبر سنگین و کمرشکن است. توزر 

ایم تا به العمل تکبرآمیزمان در برابر شخصى که از او بدى دیدهاین فکر کنیم که عکسگوید که بیایید دمى بهمى
چه اندازه براى ما دردسر آفریده است.

تا وقتى که از خودتان خدایى کوچک ساخته باشید و وفادارى خود را نثارش کنید، کسانى خواهند بود که از 
توانید به یافتن آرامش درون امیدوار باشید؟ رت، چگونه مىهتک حرمت به بت شما مخلوط شوند. در این صو

تالش سرسختانه قلب ما در محفوظ نگه داشتن خود از هر نیش و سعى و حفظ حرمت شکننده آن از گمانِ بد 
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دوست و دشمن، هیچگاه نخواهد گذاشت تا ذهنمان روى آرامش ببیند. باز هم به جنگ ادامه بدهید تا کمرتان 
کشند، هر نیشى که بشنوند ار بشکند. با این وصف، فرزندان دنیا دمادم این بار را با خود مىدر زیر این ب

هاى خیالى عذابى شوند، از توهینکنند و در خودشان جمع مىگذارند، انتقاد که شنیدند کز مىپاسخ نمىبى
غلتند.به آن دنده مىخوابى مدام از این دندهکشند و اگر کسى را برآنان ترجیح دهند، از بىسخت مى

موسى مرد بسیار حلیم بود، بیشتر از جمیع مردمانى که در روى «گوید: مقدس در تحسین موسى مىکتاب
شود که بدترین ضربه را نه از جانب ). وى در ماجرایى به خاطر این فضیلت ستوده مى3:12(اعداد » زمینند

ش خورده است.دشمن، بلکه از هارون و مریم، برادر و خواهر
ها ساکن شد با صفوره دختر چهل سال قبل از آن تاریخ، وقتى موسى از مصر گریخت و در میان مدیانى

کاهنى به نام رعوئیل ازدواج کرد. صفوره با اسرائیلیان از یک تبار بود و فرزندانى براى موسى متولد ساخت. با 
اق افتاد، صفوره مرده و موسى همسر دیگرى اختیار کرده اعداد اتف12این حال، وقتى ماجراى مذکور در باب 

خواندند. نکته داستان هاى بسیار کهن اهالى حبشه را به این نام مىبود. همسر دوم موسى کوشى بود. در زمان
پوست هم بوده باشد. البته، این نکته این است که همسر جدید موسى با یهودیان هم تبار نبود و چه بسا که سیاه

رسد. اول اینکه، توان با قاطعیت بیان داشت. با این وصف، به برخى دالیل این نکته محتمل به نظر مىنمىرا 
اند و دیگر آنکه، جزئیات خاص تنبیه شدن مریم که معترض به ازدواج پوست دانستهها را سیاهعموماً کوشى

مریم و هارون درباره زن حبشى که موسى و «خوانیم: موسى بود، موید نکته مذکور هستند. براى مثال چنین مى
آیا خداوند با موسى به تنهایى تکلم "گرفته بود، بر او شکایت آوردند، زیرا زن حبشى گرفته بود. و گفتند: 

).1-2(آیات » "نموده است، مگر به ما نیز تکلم ننموده؟
از ایشان خواست تا در برابر خیمه فرماید که خدا سخنان مریم و هارون را شنید و بالفاصله مقدس مىکتاب

اجتماع حاضر شوند. خدا فرمود:

کنم و در خواب به او سخن اى باشد، من که یهوه هستم، خود را در رویا به او ظاهر مىاگر در میان شما نبى
ه در گویم. اما بنده من موسى چنین نیست. او در تمامى  خانه من امین است. با وى روبرو و آشکاران و نمى

بیند، پس چرا نترسیدید که بر بنده من موسى شکایت گویم، و شبیه خداوند را معاینه مىنیرها سخن مى
).6:12-8آوردید؟ (اعداد 
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در ادامه داستان آمده است که غضب خداوند بر ضد آن دو افروخته شد و وقتى ابر از خیمه اجتماع 
زنم همسر دوم موسى بایستى ). از همین جاست که حدس مى10(آیه » مریم مثل برف مبروص بود«برخاست، 

پوست تو گندمگون است و «پوست بوده باشد. با تنبیهى که مریم شد، مثل این بود که خدا به وى گفت: سیاه
» پوست این دخترك سیاه. به خیالت پوست سفید از سیاه بهتر است. بسیار خوب، پس بفرما این هم سفیدى.

ریم را به مرض جذام دچار ساخت و از رهگذر این عقوبت خواست به اسرائیلیان بفهماند که این بود که خدا م
نباید به تعصبات نژادى میدان بدهند.

یابد. نکته اصلى کند و مدتى بعد مریم شفا مىبینیم که موسى براى خواهرش دعا مىدر پایان داستان مى
تى است که زیر حمله قرار دارد. طرز رفتار وى چگونه بود؟ آیا همین رفتار توأم با مالیمت موسى در تمام مد

خاطر شد؟ آیا درصدد تالفى و کیفر دادن برآمد؟ او هیچیک از هاى خواهرش سخت رنجیدهاز گله و شکایت
داشت و بنابراین از تکبر که انسان را به دفاع از حقوق این کارها را انجام نداد، زیرا در راه فروتنى گام برمى

دارد، آزاد شده بود. موسى فروتن بود، چون در حضور خدا سر برخاك ساییده بود. در نتیجه، در خود وامى
توانست سرافراز و در همان حال افتاده باشد.حضور مردم اعم از زن و مرد مى

ه هستیم یعنى خود را کسى غیر از آنک-کند عبارتست از تظاهربار تظاهر. بار دومى که توزر ذکر مى-2
نشان بدهیم و شخصیت حقیقى خود را پنهان سازیم. براى مثال، ممکن است کسى در کسب و کارش نسبتاً 

کشد شود. این شخص خجالت مىزند، طال مىموفق باشد، ولى طورى جلوه بدهد که انگار دست به خاك مى
ت چندانى ندارد، وانمود کند که از اینکه مردم موفقیت او را در کارش متوسط بدانند. شاید کسى که تحصیال

تحصیالتش باالست و از روبرو شدن با اشخاص تحصیلکرده بیم داشته باشد. حتى ممکن است شخصى 
تحصیل کرده هم باشد، اما از روبرو شدن با کسى که تحصیالتى به مراتب باالتر از وى دارد ابا کند، و یا 

دان چه بسا که از مقایسه شود. شخص با فرهنگ و ادبنخواهد در موقعیتى قرار بگیرد که با چنین شخصى 
این چیزها را نباید سرسرى «گوید: تر از خود احتراز کند. توزر مىدانتر و ادببرخورد با اشخاص با فرهنگ

گرفت. این بارها واقعى هستند و ذره ذره قربانیان این شیوه پست و غیرطبیعى زندگى را به ورطه نابودى 
ترسیم که به قضاوت مان بیمناك هستیم. مىکنیم چون از برمال شدن شخصیت واقعىا تظاهر مىم» کشانند.مى

لوح و غیره باشیم. اما اصل مشکل این است که ما گناهکاریم (هر دیگران، کم اطالع، دست و پا چلفتى، ساده
ادا کسى همچنان که ارمیاى چند اغلب نیز حاضر به قبول این حقیقت نیستیم.) ترس واقعى ما از این است که مب

).9:17گوید، بفهمد که قلبى فاسد و گناهکار داریم (ارمیا نبى درباره قلب انسان مى
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سازد. عیسى براى آزاد ساختنمان از این بار ما را به حضور پیروى از عیسى ما را از بار تظاهر خالص مى
ها گشوده و همه تمایالت برمال همه قلب«ر او سازد، خدایى که در برابآورد و با خدا مواجه مىخود مى

اگر مشکل اساسى ما گناه و تمایل شدید به پنهان داشتن آن باشد، باید از مسیح عالج آن را بطلبیم و » شوند.مى
شویم. این ایم، براساس کفاره مسیح در حضور خدا پذیرفته مىنظر از آنچه هستیم و انجام دادهبدانیم که صرف

شود بیان کرد و آن اینکه عالج ترس ما دانستن این است که خدا از ما به شکل دیگرى هم مىحقیقت را 
پذیرد. شناختى عمیق و دقیق و مفصل دارد و با وجود آن محبت خود را شامل حال ما کرده است و ما را مى

که بدون توسل به تظاهر و شود که بدانیم خدا ما را پذیرفته است. بنابراین، از آنجافروتنى از اینجا شروع مى
توانیم در حضور خدا بایستیم، در حضور دیگران نیز احتیاجى به تظاهر کردن نداریم. حال که ظاهرسازى مى

مان چه بگویند.خدا ما را پذیرفته است دیگر چه اهمیتى دارد که دیگران راجع به موفقیت
گوید رفتار تصنعى رابطه تنگاتنگى با تظاهر دارد. و لیکن یک قدم بار رفتار تصنعى. چنانکه توزر مى-3

اى از اما در جهت غلط. رفتار تصنعى شامل ترس از آرام و قرار گرفتن و نوع تشدید شده-فراتر از آن است
مقصودمان همین حالت است. این رفتار » ندکفالنى دارد نقش بازى مى«گوییم: تکلیف و تظاهر است. وقتى مى

افتیم که طرف را درست آید و به شک مىممکن است گاه با مزه و سرگرم کننده باشد، اما کم کم شورش درمى
»شد.گرفت و خودش مىاى کاش قدرى آرام مى«گوییم: شناخته باشیم و مى

رد. صلیب چندان واقعى و اصیل است که رفتار تصنعى به صلیب مسیح که رسید، دیگر تاب نخواهد آو
کند. ایستادن ماند که به تمام زوایاى وجودمان نفوذ مىایستادن در برابرش به ایستادن در مقابل نور درخشان مى

هاى فیلم ماجراهاى نارینا شویم. در این فیل شخصى بود به نام اسالن شود تا مانند بچهمقابل صلیب سبب مى
کرد تا یک کلمه دروغ بگویند یا حرفى در جهت منافع خود بر زبان ا او بودند، جرأت نمىها بکه هر وقت بچه

توانست در حضور کسى که از قدرت مطلق و نیکویى البته، موضوع تنبیه در بین نبود، بلکه ناراستى نمى-آورند
ن تجربه را خواهد داشت. کند، دقیقاً همیکامل برخوردار بود، تاب بیاورد. کسى که از عیسى مسیح پیروى مى

کنیم و بار تکبر، اگر با عیسى مسیح زندگى کنیم، در فروتنى رشد خواهیم کرد. اگر در فروتنى زندگى نمى
کنیم. اگر به همان میزان هامان فرو نلغزیده است، پس براى مسیح زندگى نمىتظاهر و رفتار تصنعى از شانه

بودیم، پس از آنِ مسیح نیستیم. » داریماى که ادعایش راتوبه«متکبریم که پیش از 
لغزاند، عبارتست بار تقال براى پیش انداختن خود. چهارمین بارى که زندگى فروتنانه از دوش ما فرو مى-4

البته، متوجه هستید که من مشوق تنبلى و القیدى ». اسم درسم به هم زدن«و » به جاىِ رسیدن«از بار تقال براى 
ها یح نیستم. خدمت به مسیح همواره مستلزم سخت کوشى، آمادگى براى روبرو شدن با سختىدر خدمت به مس



8

و مداومت و پشتکار عظیم است. و لیکن، این صفات با تقالیى که شخص از روى تکبر براى پیش انداختن 
ى آنچه در سپارم و به سوآنچه در عقب است به فراموشى مى«کند، تفاوت دارد. پولس رسول فرمود: خود مى

اى را به دست آورم که خدا کوشم، تا جایزهپیش است خود را به جلو کشانده، براى رسیدن به خط پایان مى
اى که ). با این حال، پولس در همان نامه13:3- 14(فیلپیان » براى آن مرا در مسیح عیسى به باال فراخوانده است

).11:4(فیلپیان » که در هر حال قانع باشمام آموخته«گوید: خطاب به فیلپیان نوشت، چنین مى
جریمایا باروز که از پیوریتنان قرن هفدهم بود، وقتى گرداگردش را در کلیسا پر از مردمى یافت که فریاد 

شان بلند بود، به تأمل درباره این مطلب غیرعادى پرداخت و ماحصل تأمالتش را نارضایى و شکوه و شکایت
نادرِ خرسندى مسیحى به رشته تحریر کشید. وى نارضایى را نتیجه شناخت کاذب از خود در کتابى به نام گوهر

شود. وى عالج این درد را در غرقه شدن در تعالیم دانست و این بدان معناست که نارضایى از تکبر ناشى مى
دانست:مسیح و داشتن حقایق ذیل مى

هیچ کار به درد بخورى از دستمان -3ارزیم، به لعنت خدا نمى-2ما به خودى خود هیچ هستیم، -1
اگر افتادیم و -5ارزیم، چون گناه قدرت انجام دادن اعمال نیکو را از ما گرفته است، پشیزى نمى- 4آید، برنمى

توانیم انجام بدهیم این است که نفس ترین کارى که مىعاقالنه-6مردیم، آب از آب تکان نخواهد خورد و 
نویسد:خود را انکار کنیم و براى خدمت به مسیح صلیب خود را برگیریم. باروز مى

هیچ کسى راضى و خرسندتر از مرد یا زنى نیست که نفس خویش را انکار کرده است. در انکار نفس، عیسى 
اى به نزد رداند، زبان به اعتراض نگشود، همچون برههاى خود را به سوى ضاربانش گمسیح تالى ندارد. او گونه

سالخش بروند و صداى از او در کوچه بلند نشد. مهمتر از همه آنکه، وى خود را انکار کرد و حاضر شد که 
خود را از جالل تهى کند و بدین سان خرسندترین آدم روى زمین شد. هر اندازه بیشتر یاد بگیریم که همانند 

مان از رضایت خاطر و خرسندى افزون خواهد شد. ا انکار کنیم، به همان اندازه نصیبمسیح نفس خود ر

شمارد. تا زمانى که متکبر حق با باروز است که خرسندى و رضایت خاطر را فضیلت مسیحى مهمى برمى
هر درى خواهیم باشیم، مقام و منزلت و مواهب زندگى خود را کمتر از استحقاق خود خواهیم شمرد و مدام به 

کنى استحقاقش را داریم برسیم. به این ترتیب، روى شادى را نخواهیم دید! اگر در برابر زد تا به آنچه گمان مى
مسیح سر تعظیم فرود بیاوریم، از عظمت برکتى که به ما ارزانى داشته است، یعنى هر چه داریم، مات و مبهوت 

دانم، نیز معنى زندگى معنى نیازمند بودن را مى«پولس فرمود: خواهیم شد و در دل خود آرامش خواهیم یافت.
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نیازى و نیازمندى را در وفور نعمت را. در هر وضع و در هر حالى، رمز زیستن در سیرى و گرسنگى، و بى
).12:4-13(فیلپیان » بخشدام. قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو مىفراگرفته

از خدا شروع کنید
رویم)، گویم که اگر خواهان فروتنى هستیم (که باید هم باشیم اگر به راه مسیح مىبه این ترتیب، باز هم مى

باید از خدا شروع کنیم و همه چیز را در ارتباط با او ببینیم و نه خودمان. مقصود اینکه باید اذعان و با دل و 
آنِ خداست و نه انسان.جان قبول کنیم که در عالم کائنات، نقش محورى و اصلى از

در اینجا مجبورم بار دیگر به بحث شاگردى که این فصل را با آن شروع کردیم، برگردم. در آخرین روزهاى 
کوشید تا شاگردانش را براى عزیمت خود آماده کند و به زندگى عیسى بر روى زمین، در حالى که عیسى مى

ن شاگردانش چه باید کنند، در بین شاگردان بحث بر سر این ایشان تعلیم دهد که پس از رفتن او به عنوا
شان شود. آنها به جاى عیسى، به فکر خود بودند. عیسى در درگرفت که باالترین مقام آن جمع باید از آنِ کدام

گیرد. قرار بود که صلیب برافراشته شرف تقدیم آن قربانى بود که کل هستى معنا و مفهوم خود را از آن مى
کردند کردند؟ به تنها چیزى که فکر نمىاصلى تاریخ را بسازد. اما آقایان شاگردان در چه عالمى سیر مىهسته

ها را براى خود دست و پا همین اتفاقات بود. فکر و ذکرشان این بود که در سلطنت زمینى مسیح، باالترین مقام
ه کمى قبل به آنها اشاره شد. آنان قلبى متکبر هاى گناه آلودى بودند ککنند. آنها دقیقاً مشغول همان فعالیت

کردند که نبودند و به عالوه با چنگ و دندان در صدد حفظ موقعیت خود بودند و داشتند و تظاهر به چیزى مى
زدند تا مگر در دست راست یا چپ مسیح جایى براى خود مهیا کنند. آنان چندان در دام این به آب و آتش مى

فتار آمده بودند که مقصود مسیح را درك نکردند و تقریباً از فهم بزرگترین واقعه عالم عاجز هاى غلط گرانگیزه
ماندند. با این حال، سرانجام پى به مفهوم و ارزش این واقعه عظیم بردند، زیرا مسیح براى آنان دعا کرد و 

یقت بگشاید.شان را تغییر دهد و چشمانشان را به روى حقالقدس خود را فرستاد تا قلبروح
با این وصف نکته زیبایى هست که نباید از آن غافل شد. شاگردان همگى در این جنگ قدرت مقصر بودند. 

خواستند که و لیکن یعقوب و یوحنا مقصرتر از بقیه بودند، چون دنبال حرف مادرشان را گرفته بودند و مى
پسران «چه اتفاقى افتاد. یک بار عیسى یعقوب و یوحنا را عالیترین جا را نزد عیسى داشته باشند. اما ببینید که 

) خوانده بود و بدون شک علت این نامگذارى رفتار آمیخته به تکبر و خشم و خروش آنان 17:3(مرقس » رعد
هاى خوانیم که این دو خواسته بودند تا آتش از آسمان فرو ببارد و یکى از دهکدهبود. در جایى دیگر مى
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). اما یعقوب و یوحنا سرانجام زمانى 54:9شان ابا کرده بود، بسوزاند و نابود کند (لوقا از پذیرفتنسامریان را که
که فکرشان را از خود، متوجه عیسى ساختند تبدیل به انسان جدیدى شدند. 

ا هیچ کجا گمان زندگى او تغییر یافت؛ زیرا در کالم خدالبته، اطالعات ما درباره یعقوب محدود است، اما بى
ذکرى از این به عمل نیامده است که وى پس از مصلوب شدن و قیام مسیح از بین مردگان، باز هم سوداى جاه 

خوانى که سرانجام به خاطر عیسى سر به تیغ هیرودیس پادشاه سپرد و و جالل در سر پخته باشد و حتى مى
رسول «دى آبرومند و  محترم به سرآورد و ). یوحنا نیز زندگى خود را  همچون مر1:12- 2جان داد (اعمال 

ایم که او جان محبت را از آنجا شناخته«لقب گرفت. وى تجسم و تبلور فروتنى بود زمانى که گفت: » محبت
).16:3(اول یوحنا» خود را در راه ما نهاد و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم

تبدیل کند، قادر است تکبر ما را نیز درهم بشکند و به » رسول محبت«را به » پسر رعد«اگر عیسى توانست 
اى هم جز این نیست. خواهیم که حقیقتاً شاگرد او باشیم، چارهما فروتنى آموزد. البته، اگر مى

فصل هفتم

سفر با بار سبک

و نه پول در کمربندهاى خود. کفش بار براى سفر جز یک چوبدستى چیزى با خود برندارید؛ نه نان، نه کوله
اى وارد شدید، تا زمانى که در آن شهر هستید، در آن خانه به پا کنید، اما جامه اضافى نپوشید. چون به خانه

بمانید. و اگر در جایى شما را نپذیرند، یا به شما گوش فراندهند، آنجا را ترك کنید و خاك پاهایتان را بتکانید، 
8:6-11ضد آنها. مرقس تا شهادتى باشد بر 

اى دریافت کردم. در نامه شدند، نامهچندى پیش از زوجى که براى اولین بار به مأموریت بشارتى اعزام مى
صورتى از نیازهاى خود را بدین شرح ذکر کرده بودند: مخارج درمانى، بیمه، حقوق ماهیانه، هزینه نگهدارى 

درخواست دستگاه اورهد براى دفتر کار و غیره. البته، با دیدن نامه اتومبیل، هزینه سفر به محل مأموریت و
توانستم دانستم، به ایشان حق دادم. با این وصف، نمىهایشان را معقول مىشوکه نشدم و چون درخواست

محتوى این نامه را با دستورهاى خداوند به شاگردانى که عازم اولین مأموریت بشارتى خود بودند، مقایسه 
براى سفر جز یک چوبدستى چیزى با خود «م. عیسى به شاگردان گفت که هیچ  چیز با خودشان برندارند: نکن



11

بار و نه پول در کمربندهاى خود. کفش به پا کنید، اما جامه اضافى نپوشید. چون به برندارید؛ نه نان، نه کوله
نید. و اگر در جایى شما را نپذیرند، یا به شما اى وارد شدید، تا زمانى که در آن شهر هستید، در آن خانه بماخانه

). 8:6-11(مرقس » گوش فراندهند، آنجا را ترك کنید و خاك پاهایتان را بتکانید، تا شهادتى باشد بر ضد آنها
شان آور مسیحیان به اموالدهد، نشان دهنده دلبستگى عذابدستورهایى که مسیح به قرار فوق به شاگردان مى

انسیس آسیسى که دار و ندارش را بخشید و سرود خوانان روانه جنگل شد، تعریف و تمجید است. ما از فر
سازیم و کنیم که هیچ، بیشتر وقت خود را صرف اندوختن مال و منال مىکنیم، اما از سرمشق او پیروى نمىمى

ت که دستمان براى کمک اگر کالهمان را قاضى کنیم، اعتراف خواهیم کرد که انگیزه ما از مال اندوزى این نیس
خواهیم بیشتر روى خود خرج کنیم.به مردم بازتر شود، بلکه مى

به همین سان، هیچ یک از شما نیز تا از تمام دارایى «کشیم: چنین است که از این گفته عیسى ابرو درهم مى
).33:14(لوقا » خود دست نشوید، شاگرد من نتواند بود

ثروت و مسکنت
مقدس مطالب ضد و نقیضى راجع به موضوع فوق گردد که در ظاهر کتابتا حدى به این مسأله برمىمشکل

گوید: فرستد و به ایشان مىدارد. در آیاتى که در آغاز این فصل آوردیم، عیسى شاگردانش را به سفر مىبیان مى
آیا زمانى که شما «پرسد: کند و مىه مىاما به هنگام شام آخر، عیسى به این سفر اشار». چیزى با خود برندارید«

دهند و شاگردان پاسخ منفى مى» دان و کفش گسیل داشتم، به چیزى محتاج شدید؟را بدون کیسه پول و توشه
دان دارد، آن را برگیرد و اگر شمشیر ندارد، جامه خود را فروخته، اما اکنون هر که کیسه یا توشه«گویند: مى

).35:22- 36(لوقا » شمشیرى بخرد
» استاد نیکو، چه کنم تا وارث حیات جاودان شوم؟«حاکم جوان ثروتمند به عیسى نزدیک شد و پرسید: 

قتل مکن، زنا مکن، دزدى مکن، شهادت دروغ مده، فریبکارى مکن، پدر و مادر خود «عیسى در جواب فرمود: 
تور را یک «ل کرده است. عیسى پاسخ گفت: مرد جوان گفت که از بچگى به تمام این احکام عم». را گرامى دار

چیز کم است؛ برو آنچه دارى بفروش و بهایش را به تنگدستان بده که در آسمان گنج خواهى داشت. آنگاه بیا و 
توان فهمید که ثروت مرد جوان او را از رسیدن به ). از اینجا بخوبى مى17:10-21(مرقس » از من پیروى کن

ى نجات وى جز یک راه نبود و آن اینکه هر چه از زمان دنیا داشت بفروشد و تمام آن داشت. برانجات باز مى
را میان فقرا تقسیم کند. با این وصف، عیسى از پطرس و یعقوب و یوحنا و بسیارى دیگر چنین اقدامى نطلبید. 
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از رسیدنش به نجات و دید که ثروت مانع اى کرد، چون در مورد او مىاما به جوان ثروتمند مزبور چنین توصیه
رستگارى است.

حتى حنانیا و سفیره نیز به این دلیل زیر داورى قرار نگرفتند که حاضر نشدند تا از دارایى خود چشم 
کردند همه اموال خود را دروغ آنها این بود که ادعا مى- بپوشند، بلکه به خاطر دروغى که گفتند محکوم شدند

مگر پیش از «تى از آن را براى خود نگاه داشته بودند. پطرس به حنانیا گفت: اند، در حالى که قسمبخشیده
). به این ترتیب، 4:5اعمال «فروش از آنِ خودت نبود؟ و آیا پس از فروش نیز بهایش در اختیار خودت نبود؟ 

شمرد.پطرس حق مالکیت فردى را به رسمیت مى
در بسیارى از مزامیر آمده اس که برکات مادى از انتظارات به حق خداجویان و خداترسان است.

از آدمیان، اى خداوند، به دست خوى، از اهل جهان که نصیب ایشان در زندگانى است. که شکم ایشان را به 
14:17کنند. مزامیر خویش ترك مىاى و از اوالد سیر شده، زیادى مال خود را براى اطفال ذخایر خود پرساخته

ترسد؟ او را به طریقى که اختیار کرده است خواهد آموخت. جان او در کیست آن آدمى که از خداوند مى
12:25-13نیکویى شب به سر خواهد برد و ذریت او وارث زمین خواهند شد. مزمور 

ى او بسیار رغبت دارد. ذریتش در زمین زورآور ترسد و در وصایاهللویاه! خوشابه حال کسى که از خداوند مى
1:112-2خواهند بود. طبقه راستان مبارك خواهند شد. مزمور 

هاى ما هزارها و کرورها در صحراهاى ما بزایند. مزمور ریزان شوند. و گلهو انبارهاى ما پر شده، به انواع نعمت
13:144

دلبستگى به مادیات است. جى.سى. رایل، اسقف انگلیسى مقدس پر از هشدار علیهاز طرفى هم کتاب
گوید:انجیلى نسل گذشته، در شرح این موضوع مى

» براى خدا ثروتمند نیست«دلیل مثل ثروتمند ابله را تعریف کرد و در مالمت او گفت که آیا خداوندمان بى
ثمر ماندن کند و آن را یکى از علل بىره مىاشا»  فریبندگى ثروت«دلیل در مثل برزگر به )؟ آیا بى21:12(لوقا 

مال این دنیاى فاسد را براى یافتن دوستان «گوید: دلیل مى)؟ آیا خداوندمان بى22:13شمارد (متى کالم برمى
)؟ آیا خداوند 9:16(لوقا » هاى جاودانى بپذیرندصرف کنید تا چون از آن مال اثرى نماند، شما را در خانه
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دهى، دوستان و برادران و خویشان و همسایگان ثروتمند چون ضیافت ناهار یا شام مى«ید: فرمادلیل مىبى
خویش را دعوت مکن؛ زیرا آنان نیز تو را دعوت خواهند کرد و بدین سان عوض خواهى یافت. پس چون 

ان را چیزى دهى، فقیران و معلوالن و لنگان و کوران را دعوت کن که مبارك خواهى بود؛ زیرا آنمیهمانى مى
)؟ ایا 12:14- 14(لوقا » نیست که در عوض به تو بدهند، و پاداش خود را در قیامت پارسایان خواهى یافت

هایى فراهم کنید که پوسیده گوید: آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید؛ براى خود کیسهدلیل مىخداوندمان بى
)؟ آیا 33:12(لوقا » ى که نه دزد آید و نه بید زیان رساندناپذیر در آسمان بیندوزید، جاینشود، و گنجى پایان

دلیل به ما هشدار )؟ آیا خداوندمان بى35:20(اعمال » تر استدادن از گرفتن فرخنده«فرماید: دلیل مىخداوند بى
دهد که در جاى پاى کاهن و الوى که مجروح را دیدند و راه خود را کج کردند، پا نگذاریم؟ آیا خداوندمى
کند که نفس خود را انکار کرد تا مهر و محبت خود را نثار مرد غریبه سازد دلیل سامرى نیکو را تحسین مىبى

آورد و آن را با ترین گناهان به شمار مىدلیل حرص و طمع را از پست)؟ آیا پولس قدیس بى30:10(لوقا 
ادات و احساس جامعه راجع به پول، تفاوتى )؟ و آیا میان این لحن و ع5:3داند (کولسیان پرستى برابر مىبت

دردناك وجود ندارد؟

هاى فوق با هم در تضاد باشند، ولى هر قدر بیشتر به بررسى الاقل، در ظاهر مسکن است که برخى از گفته
ث شویم که مشکل نه در آیات فوق، بلکه در خود ماست. در طرز فکر باعپردازیم، بیشتر هم متقاعد مىآنها مى

شود که از دارایى خود مطابق خواست خدا استفاده نکنیم.مى
پیش از اینکه خدا انسان را خلق «نویسد: مى» چیزى مباركفقر و بى«توزر در فصلى از کتاب خود به نام 

ه هاى مفید و مطلوبش آکند.) با این حال، توزر بکند، براى بقاء و تمتع او از مواهب زندگى، جهان را از نعمت
هاى الهى را به منشاء بالقوه تباهى گناه موجب نابسامانى و دردسر شده و همین نعمت«کند: درستى اضافه مى

» جان آدمى تبدیل کرده است.
نفسه گوید که همه ما داراى تمایالتى هستیم و این امر فىیکى از دوستانم در توضیح موضوع فوق مى

خواهیم که بیشتر داشته چون مرتب مى- تمایالت ما نامحدود هستند اشکالى ندارد. اما مشکل اینجاست که
تواند ما را اقناع کند. آگوستین کران است، هیچ چیز جز او نمىو از آنجا که فقط خدا نامحدود و بى-باشیم

خالء (اعترافات). هرگاه بکوشیم که» گیردتو ما را براى خود آفریدى و قلب ما جز در تو آرام نمى«گوید: مى
کنیم، به دیگران شویم، از اموال خود سوءاستفاده مىپرستى مىزندگى خود را با مادیات پر کنیم، مرتکب بت

سازیم.رسانیم و خود را محکوم به ناکامى و خسران ابدى مىزیان مى
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هاى نیکو از جانب خداستتمام بخشش
توانیم مال و منال خود را با موضوع دید درست در مورد مال و ثروت را از کجا باید کسب کنیم؟ چگونه مى

شاگردى ارتباط دهیم؟ یک راه این است که بنشینیم و هر چه مطلب منفى درباره مال و منال به فکرمان 
گفت که هر چه داریم از جانب رسد، بگوییم. اما براى شروع باید به سراغ مطالب مثبت رفت و مثالًمى

هاى او پذیرفت و چنانکه او خداست. خدا خالق است.در نتیجه، برکات مادى را باید با شکرگزارى از دست
هر بخشش نیکو و هر عطاى کامل از باالست، نازل شده از پدر «نویسد: خواهد از آنها لذت برد. یعقوب مىمى

).17:1(یعقوب » و نه سایه ناشى از دگرگونىنورهاى آسمان که در او نه تغییرى است
در محافل برخى از مسیحیان اینطور شایع است که امور مادى به نوعى پلید هستند و تنها راه داشتن زندگى 
حقیقتاً روحانى دورى گزیدن از مادیات است. البته، شاید در مورد برخى اشخاص، نظیر مرد جوان ثروتمند این 

دارد. شان دل کندن از ثروتى است که آنها را از شاگردى باز مىباشد که تنها راه نجاتموضوع صحت داشته
ولى علت این پلیدى ذاتى امور مالى نیست. در دنیاى باستان چنین دیدگاهى شایع بود، ولى مسیحیت آن را 

یافت: قلمرو تشکیل مىمردود دانست. مطابق این دیدگاه که دوالیزم یا ثنویت نام داشت، واقعیت از دو قلمرو 
ها از زن و مرد، ذاتى ذهن یا روح (که نیکو بود) و قلمرو اشیاء و امور مادى (که پلیدى و اسرارآمیز بود). انسان

شود) و بدن (که پلید است و شان و خدا و ارتقاءشان مىمرکب از دو چیز دارند: ذهن (که سبب ارتباط یافتن
شود مگر با زندگى در قلمرو نجات، فرار از بدن است و این مهم میسر نمىشود). تنها راه شان مىسبب نزول

ذهن و برخود روا نداشتن لذات مادى.
فیلسوفان بزرگ یونان باستان با دستمایه قرار دادن دوالیزم، به طرح و بیان دیدگاههاى خود پرداختند. در 

مسیحیت نیز، دوالیزم باعث بوجود آمدن رهبانیت شد.
مقدس، تمام عالم هستى را خدا آفرید و خدا جهانى را که دهد. مطابق کتابسیحیت دوالیزم را تعلیم نمىم

تماماً نیکو خواند. بدن -هایى که از آن ناشى شدیعنى قبل از سقوط و نابسامانى-اشآفریده بود، در شکل اولیه
آفریده و بنابراین آن هم نیکوست. ثمر زمین ما را خدا آفریده است و بنابراین نیکوست. ذهن ما را هم خدا 

ها و اجناس تولید شده و خدمات اجتماعى و که در منازل و ساختمان-نیکوست. ثمر کار و زحمت ما نیز
نیکوست. خدا به ما زمین زراعتى، تپه، کوه، دریا، توفان، طلوع و غروب -شودها و هنر و غیره دیده مىنوشته

از این مواهب نهایت لذت را ببریم.آفتاب عطا کرده است تا 
ها، همچون اما باید گفت که اوالً بخشنده تمامى این مواهب خداست، چون خدا در عطاى مواهب و نعمت

در چیزهاى دیگر، مختار است تا به میل خود رفتار کند. اگر به برخى بیشتر از دیگران عطا کند (که درواقع 
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گویند م نیکو و عادالنه است. این است پاسخ مسیحیت به مساوات طلبان که مىشود)، کار او باز هچنین نیز مى
هاى همه باید با یکدیگر مساوى باشد و اگر نبود، دولت یا نهاد دیگرى موظف به تقسیم مجدد و عادالنه دارایى

عث ثروت بین افراد جامعه است. این کار وظیفه دولت نیست. دولت از طرف خدا مقرر شده است تا با
بازى و ). اگر کسى اموال دیگران را بزور تصاحب کند یا حقه1:13-5گسترش و تقویت عدالت شود (رومیان 

ها و حقوق اولیه انسانى است مرتکب شود، وظیفه دولت است که فرد کالً اعمالى که منافى و مخرب ارزش
اید. دولت حق ندارد مالى را که کسى خاطى را معرفى و با او برخورد کند و خسارات وارده را از او مطالبه نم

عدالتى است. نه در از راه قانونى اندوخته است، بزور از وى بگیرد و به کس دیگرى بدهد. این کار، خود، بى
مقدس و نه در طبیعت، شاهدى بر این مدعا نیست که همه باید از مواهب این دنیا سهم یکسانى ببرند. کتاب

کند. یک ها تقسیم نمىنیز عطایاى نیکوى خود را بدین نحو میان انسانبرعکس، روشن است که حتى خدا 
خادم ممکن است همواره پنج قنطار و دیگرى دو و سومى فقط یک قنطار داشته باشد.

هاى خود به خدا پاسخگو ایم، در خصوص روش استفاده از دارایىثانیاً، از آنجا که هر چه داریم از خدا یافته
-کندنطارها کالً راجع به همین موضوع است. خدا عطایاى خود را به طور نامساوى تقسیم مىهستیم. مثل ق

اما همگى در قبال استفاده شایسته از آنچه -کندیک خادم پنج قنطار، دیگر دو و سومى یک قنطار دریافت مى
محکوم نشد که به جاى دو یا اند، به یک اندازه مسئول هستند. آنکه بوسیله مسیح داورى شد، به این دلیلیافته

پنج، فقط یک قنطار داشت، بلکه زیر داورى قرار گرفت چون از آن یک قنطارى هم که داشت درست استفاده 
نگیریم، زیر داورى الهى قرار خواهیم گرفت.نکرد. ما هم اگر از مواهب خدادادى خویش به درستى بهره

انداز مسیحىامور مالى از چشم
پرسم: طرز فکر شاگرد مسیح در مورد امور مالى چگونه باید گردم و باز مىسؤال اصلى خود بازمىحال به

باشد؟ دیدیم که شاگرد ممکن است از اموال دنیا بهره بسیار اندك برده باشد. شاید هم از او خواسته شود که 
ن چیزى از اشخاص خواسته هاى خود چشم بپوشد، هرچند که معموالً چنیبراى پیروى از مسیح از دارایى

هاى مادى یافته است، در این صورت شود. حال فرض کنیم که شاگرد مسیح کم یا زیاد، نصیبى از نعمتنمى
هایش چگونه باید باشد و اموالش باید چه جایگاهى در زندگى او داشته باشند؟ من طرز فکر وى درباره دارایى

کنم: اصول زیر را پیشنهاد مى
زیرا هرآنچه خدا آفریده است، نیکوست و هیچ چیز را نباید «فرماید: مى4:4شکرگزارى. اول تیموتاؤس -1

شود.چشم انداز مسیحى در خصوص اموال مالى از اینجا شروع مى» رد کرد، هرگاه با شکرگزارى پذیرفته شود.
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انه هم ببخشد، و به مفهومى وى خوانِ هاى خود را به ما ببخشد و سخاوتمندخدا مشتاق آن است که نعمت
هایش را از کسى پس هایش را تا ابد در حضور قومش خواهد گسترد. درست است که گهگاه خدا نعمتنعمت

دهد، دارد و آن گیرد، اما انگیزه او از این کار همان است که در متنعم ساختن ما، کارى که به کرات انجام مىمى
اگر مشکلى مانع از رشد روحانى ما شود و نگذارد که زندگى ثمربخشى داشته عبارتست از دوست داشتن ما.

دریغ به ما هایش را بىاى که خدا با ما دارد، نعمتسازد. ولى گذشته از اینها، در رابطهباشیم، خدا آن را دور مى
و سالمت، آفتاب و شویم. خدا حیاتبخشد و اگر یک دم احسان خود را از ما دریغ کند، نیست و نابود مىمى

درواقع، هر چه - کندهایى براى یادگیرى و خدمت و عبادت به ما عطا مىباران، دوست و خانواده، فرصت
هاى کریمانه باید نشان دهیم، شکرگزارى داریم از اوست. بنابراین، اولین واکنش مناسبى که در قبال این بخشش

است.
ى، عبارتست از فروتنى. اگر هر چه داریم از خداست، پس باید این امر متضمن دو نکته دیگر است. اول

ایم. پولس فروتنى پیشه کنیم و طورى بار به غبغب نیاندازیم که انگار بدون یارى خدا به این مواهب دست یافته
ه به زیرا چه کسى تو را متفاوت انگاشته است؟ چه دارى ک«دارد: نکته فوق را چنین بیان مى7:4در اول قرنتیان 

» کنى که گویى چنین نیست؟تو بخشیده نشده باشد؟ و اگر به تو بخشیده شده است، پس چرا چنان فخر مى
خودستایى و فخرفروشى خالف شکرگزارى است.

نویسد:دوم، قناعت. الیزابت الیوت مى

ایم به آنچه نیافتهگزارى از آنچهشکرگزارى مستلزم این است که ولى نعمت خود را بشناسیم و به جاى گله
بندد. خدا از روى نیکویى و محبت خود تصمیم ایم قانع باشیم. شکرگزارى راه را بر حرص و آز مىیافته
گیرد که چه برکاتى به ما ببخشد. ما نیز باید در مقابل تشکر خود را ابراز کنیم و مشیت الهى را نیز مانند مى

مل بدگمانى نسبت به نیکویى و محبت خدا و حتى عدالت اوست و ایم، ارج نهیم. آزمندى شابرکتى که یافته
شود تا معترض بشویم و بگوییم که خدا چیزى را که به دیگرى داده، از من دریغ کرده است. خدا به سبب مى

اى ندارد. او منصف نیست. و لیکن، احتیاج من توجهى ندارد. خدا آنقدر که فالنى را دوست دارد، به من عالقه
شود که چنین برکتى به من عطا خداوندا، باورم نمى«گوید: نگرد و مىهاى گشوده به باال مىن با دستایما
کسى که قانع نباشد، » دانم چطور از تو تشکر کنم. واقعاً که عطیه تو نیکو، پسندیده و کامل است.کنى. نمىمى

).6:6انست (اول تیموتاؤس را سودى عظیم د» دیندارى با قناعت«شکرگزار هم نیست. پولس رسول 
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طرز فکر. دومین عامل مهم در طرز برخورد شاگرد با مسایل مالى خود، عبارتست از طرز فکر وى در -2
هاى مادى تنها یا مهمترین این خصوص. اگرچه هر چه داریم از خداست و موجبى براى شکرگزارى، دارایى

بریم، آنچه فى نفسه این حقیقت نبریم، چنانکه اغلب هم نمىچیزى که خدا به ما دادهاست، نیست. اگر پى به
بخش شود.تواند مضر و زیاننیکوست مى

گوید که در زمان رفاه و کامیابى، چهار بار بر جریمایا باروز در کتاب گوهر نادر خرسندى مسیحى مى
وظیفه و بار حساب پس دادن که از این گیرند که عبارتند از: بار دردسر، بار خطر، بار هاى انسان قرار مىشانه

کسى که در رفاه است بیش از «گوید: پردازد و مىچهار بار وى به طور خاص به بحث درباره بار خطر مى
کند، پیش خود دیگران در معرض وسوسه قرار دارد. بنابراین، شخص مفلوکى که در شرایطى فقیرانه زندگى مى

ب است و من به فقر و افالس گرفتارم، ولى آنها هم براى خودشان وضع دیگران خو«اندیشد: اینطور مى
چنین شخصى اگر بخوبى در مکتب مسیح تعلیم یافته باشد، به آنچه دارد قناعت خواهد » گرفتارى و بار دارند.

» کرد.
رد دارد. مدر داستان مرد ثروتمند و ایلعازر مسکین، عیسى مثالى عالى از خطر مال و مکنت عرضه مى

هایش هالك نشد؛ در این داستان، حتى یک کلمه در محکومیت تمول و ثروت این ثروتمند به علت دارایى
اش به امور توجهىتوان منکر آن شد که بین ثروت این فرد و بىشخص گفته نشده است. با این حال، نمى

هاى پرش روحى رغم جیبروحانى که به قلمرو فکر و قلب مربوطند، ارتباط وجود نداشت. این شخص على
گذاشت تا فقر معنوى خود را ببیند فقیر و مسکین داشت و ثروت مادى او جلوى چشمانش را گرفته بود و نمى

و آخر سر هم، همین فقر معنوى کار به دستش داد. بزرگترین خطر مال اندوزى در همین است که شخص 
خواهد دنیا را به بهاى تباهى روح خود بخرد. .مى
}P-گوید: دین به دنیا فروشان خرند   یوسف فروشند تا چه خرند (مترجم) سعید شیرین مىP{

هاى خود در برابر پادشاه ادوارد ششم نقل قولى را سه بار از این رو بود که هیولیتمر در آغاز یکى از موعظه
P  Hugh Latimerتکرار{ - P{

چگونه «هیو سپس به گفته افزود: » ص و آزمندى برحذر بمانى.زنهار که از حر«کرد که مضمون آن چنین بود: 
کتاب دعاى کلیساى انگلستان که » است که در این سه چهار ساعت وقتى که باقى است، جز این چیزى نگویم؟

» در دوران رفاه و کامیابى، اى خداوند نیکو ما را از گناه برهان.«گوید: مقارن همان دوران تدوین یافت، مى
طر مادیات در این است که ما تمایل داریم تا آن را به جاى خدا خدمت کنیم و به این ترتیب، اموال ما به خ

گردد. عیسى همین حقیقت را تعلیم داد پرستى مىشوند و خدمت ما به آنها مبدل به بتخدایمان تبدیل مى
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). در عهدجدید به 24:6(متى » ده  پولتوانید هم بنده خدا باشید، هم بننمى«وقتى در موعظه سر کوه فرمود: 
است که موقع ترجمه به صورت mamumبه کار برد، مامون است » پول«اى که عیسى براى زبان یونانى، کلمه

به همان پول برگردانده شده است، » ممونا«در ترجمه هزاره عهدجدید -P{درآمد.این کلمه تاریخ» ممونا«
). 24:6(متى » محال است که خدا و ممونا را خدمت کنید«د آمده است: حال آنکه در ترجمه قدیمى عهدجدی

P{
سپردن «یا » واگذار کردن«اى عبرى است به معنى جالبى در پشت سر دارد به این شرح که مامون مقتبن از ریشه

این کلمه شد. در این زمان هنوزبنابراین، مامون به معنى ثروتى بود که به دست کسى سپرده مى» به دست کسى.
قدر و ارزش مامون همسایه خود «توانست بگوید: معنى بدى پیدا نکرده بود. در نتیجه، یک معلم دین یهود مى

خواستند به مطلبى منفى راجه به مامون اشاره کنند، بایستى صفت یا اگر هم مى». را همچون مامون خود بدانید
».مامونِ حرام«گفتند: افزودند و مثالً مىکلمه توصیفى دیگرى مى

به حالت ») شودیعنى آنچه به انسان سپرده مى(«با این حال، با گذشت زمان معنى این کلمه از حالت مجهول 
تبدیل شد و این کلمه مفهوم بدى پیدا کرد. به این ترتیب، ») سپاردیعنى آنچه انسان خود را به آن مى(«معلوم 

بزرگ نوشته شد و از مامون تصویرى M، در متون انگلیسى با شدکوچک نوشته مىmاى که بدواً با  کلمه
در زبان انگلیسى اسامى خاص مثل نام اشخاص و اماکن و...و نیز نام خدایان و -Pخدایى عرضه داشت. در{

(بزرگ) نوشته Wکه به معنى سفید است اگر با whiteشود. براى مثال، الهگان با حروف بزرگ نوشته مى
}Pآقاى وایت که شاید فردى سفیدپوست باشد و شاید هم نباشد! مترجم شود شود، مى

New Internationalالمللى مقدس موسوم به ترجمه جدید بینترجمه انگلیسى کتاب
Version نکته مذکور به خوبى ملحوظ شده و از این رو مامون بهMoney یعنى پول برگردانده شده

است.
اى شود. چه بسا که آنان در ابتدا، دارایى خود را عطیهامنگیر ثروتمندان بزرگ مىاین بالیى است که اغلب د

از جانب خدا دانسته باشند، ولى به جاى آنکه براى احتراز از خطر، اموال خود را به خداوند بسپارند، امید و 
جلوى این بت سجده اند. کسى که شان معطوف کرده و از پول بتى براى خود تراشیدهتوکل خود را بر اموال

تواند شاگرد مسیح باشد.کند نمىمى
سازد. این مفهوم هاى مادى مفهوم نظارت را مطرح مىمقدس همیشه در خصوص دارایىنظارت. کتاب-3

هاى ما متعلق به خودمان نیست تا هر طور که دلمان خواست از آنها استفاده دال براین اصل است که دارایى
انب خدا به ما سپرده شده است تا مطابق میل او و براى خدمت به او از آنها سود جوییم. در کنیم، بلکه از ج
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پس داستان مسیح درباره مالکى که به سفر رفت و تاکستانش را به دست کشاورزان سپرد یا داستان اربابى که به 
اصل را در نظر داشت هر یک از غالمانش قنطارى داد، همین اصل نهفته است. به عالوه، پولس نیز همین

ثروتمندان این دنیا را حکم نما که متکبر نباشند و برمال ناپایدار «موقعى که خطاب به تیموتاؤس جوان نوشت: 
سازد تا از آنها لذت دنیا امید مبندند. بلکه امیدشان بر خدا باشد که همه چیز را به فراوانى براى ما فراهم مى

کنند و در کارهاى خیر دولتمند بوده، سخاوتمند و گشاده دست باشند. بدین ببریم. آنان را امر کن که نیکو 
سان، گنجى براى خود خواهند اندوخت که پى استوار زندگى آینده ایشان خواهد بود و آن حیات را که حیات 

).17:6-19(اول تیموتاؤس » واقعى است به دست خواهند آورد
کند، کجا ن رفتنى است. وقتى اغلب در این زندگى هم وفا نمىنکته اصلى این است که مال دنیا از بی

تواند با ما به آن دنیا بیاید. پس، از اموال خود چطور باید استفاده کنیم؟ پاسخ آنکه از اموال خود باید براى مى
ى ما اعمال خیر استفاده کنیم. اعمال خیر تبدیل به گنجى خواهند شد که نه بر روى زمین بلکه در آسمان برا

(متى » کنندزنند و سرقت نمىرساند و دزدان نقب نمىآنجا که بید و زنگ زیان نمى«اندوخته خواهند شد 
آید. این ). مردم عموماً به این دلیل راغب به اندوختن گنج هستند که از چیزهاى ماندنى خوششان مى20:6

توان یافت و آنهم فقط درصورتى که از ىعالقه بد نیست. ولى چنین گنجى را که فانى نباشد فقط در آسمان م
هاى خود در این زندگى به شکل مناسب و صحیح استفاده کنیم.دارایى

کنیم (که تاحدى هم این کار تا جایى که توانستم مطلب را روشن بیان کردم. پولى که روى خودمان خرج مى
رود و منفعتش همان شود و مىرج مىضرورت دارد) هیچ گنجى در آسان تولید نخواهد کرد. چنین پولى خ

کنیم (که همراه با افزایش درآمدمان، کنیم. ولى پولى که خرج دیگران مىرسد که خرجش مىدمى به ما مى
هاى ابدى سازد که هرگز زایل نخواهد شد و مبدل به آن گنجگنجى فراهم مى-درصدآن هم باید بیشتر شود)

د از او دریافت خواهیم کرد. خواهد گردید که در زمان آمدن خداون
مواهب دنیوى «اجازه فرمایید یک بار دیگر، منتهى این بار از زبان دیتریش بونهفر این مطلب را عرض کنم: 

ثروتى که تلنبار شود، مثل نان منا مانده از روز قبل، » شوند.نه براى اندوختن، بلکه براى تمتع بردن به ما عطا مى
شود و براى خدا محصولى ثروتى که به دیگران انفاق کنیم مثل بذرى است که کاشته مىفاسد خواهد شد، اما 

کند. فراوان براى درو تولید مى

قلبى آزاد شده
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برم. ثروت زمانى که بطرز مناسبى دریافت و به کار برده شود اى مهم به پایان مىاین فصل را با ذکر نکته
برکت است، ولى چیزى هست که از ثروت و حتى به کار بردن مناسب آن نیز اهمیت بیشترى دارد و آن 

بندد و گرفتارمان و بالمان را مىخواهد که آزاد باشیم. مال و اموال دست عبارتست از آزادى، چون خدا مى
سازد. بنابراین، هرچند اکثر ما مسیحیان باالخره نصیبى از مال دنیا در بساط داریم (و بیشترمان نصیب مى

مان نشویم که بود و نبودشان را یکسان بدانیم و هر توانیم اسیر اموالتر هم داریم). فقط بدین طریق مىبزرگ
ک اشاره با آنها وداع کنیم.لحظه آماده باشیم که به ی

کند. توزر از داستان اطاعت ابراهیم از امر خدا براى قربانى کردن اسحاق، این نکته را بطرز جالبى استنتاج مى
گوید که اسحاق بت قلب پاتریارخ سالخورده بود. اسحاق، زاده معجزه، نماینده عهد، بانى ایمان توزر مى

پیر مرد در حالى «گوید: وعده آمدن مسیح و خیلى چیزهاى دیگر بود. توزر مىشخصى ابراهیم به نجات، تبلور
که ناظر عبور پسرش از بچگى به جوانى و مردانگى بود، رفته رفته چندان دلش به زندگى پسرش پیوند خورد 

سر را که سرانجام این رابطه شکل خطرناکى به خود گرفت. آنجا بود که خدا قدم به صحنه گذاشت تا پدر و پ
خدا از ابراهیم خواست تا پسرش را در کوه موریاه قربانى کند. این » با هم از نتایج این محبت ناپالوده برهاند.

آورد و از گذشت سردر نمىفرمان بایستى ابراهیم را دچار چه رنج و عذابى کرده باشد! ابراهیم از آنچه مى
از او قربانى کردن کسى را بخواهد که وعده داده بود توانستکشید. چطور خدا مىهمین امر، عذابى الیم مى

هایش عمل کند؟ اینکه توانست به وعدهمرد خدا کجا مىمسیح از نسل وى ظهور خواهد کرد؟ اگر اسحاق مى
توانست به دست خود پسرش را کرد، عذاب دیگرى به جانش انداخته بود. چطور مىابراهیم بایستى اطاعت مى

بود، چون بسا ابراهیم آرزو کرده باشد که خود به جاى اسحاق بمیرد. مرگ او دردناك نمىبه قتل رساند؟ چه 
توانست با دلى خوش از آخرین نگاهى که به اسحاق انداخته سن و سالى از وى گذشته بود و در آخرین دم مى

ه فرمان الهى چنین بایست نسل او را حفظ کند، به استقبال مرگ رود. اما هزار افسوس کبود، اسحاقى که مى
دارى، یعنى اسحاق را بردار و به زمین موریا برو، و اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست مى«نبود. 

).2:22(پیدایش » دهم، براى قربانى سوختنى بگذران.او را در آنجا، بر یکى از کوههایى که به تو نشان مى
با این فرمان داشته است. ولى هر طور بود از آزمایش الهى سرافراز ابراهیم حتماً کشمکشى سخت و طوالنى

بیرون آمد. براى آتش هیزم تهیه کرد، خر را پاالن نمود و به راه افتاد، قربانگاهى برپا کرد و چیزى نمانده بود که 
ینکه او به امر اش را بر پیکر اسحاق فرود آورد که فرشته خداوند مداخله کرد و ضمن تحسین اکارد باال برده

اش را قربانى کند، او را از این کار بازداشت. خدا حاضر شده بود عزیزترین دارایى
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کند که استوار، پاك و واال برفراز کوه ایستاده است. اینک، توزر در این قسمت ابراهیم را در حالى تصویر مى
مالک «چیزش را به خدا سپرده بود و خود مردى که همه-مردى که خویشتن را سراپا به خدا تسلیم کرده است

هرچه قبالً داشت هنوز براى «نبود. هیچ چیز؟ بله، هیچ چیز! با این حال، ابراهیم هنوز ثروتمند بود. » هیچ چیز
هایش و خیلى چیزهاى دیگر. همسر و دوستانش هم تمتع بردن در اختیارش بود. گوسفندانش، شترهایش، گله

ه مهمتر، پسرش اسحاق صحیح و سالم در کنارش بود. حال اگر چه همه چیز داشت، بر که با او بودند و از هم
ابراهیم بر چیزى تملک نداشت، چون قبالً خودش به تملک خدا درآمده » کرد.هیچ چیز احساس تملک نمى

» مزى روحانىر«هایش نبود. توزر این امر را بود. او از آنِ خداوند بود و در نتیجه، در بند هیچ یک از دارایى
فهمند. شود، اما دانایان آن را مىخواند که در هیچ تاب الهیاتى تعلیم داده نمىمى

خواهد تا دل از اموال خود بکنیم، این است که تا روح خسارت و لئامت در ما علت اینکه خدا از ما مى
مان بخشد و مثل صرافانى که از توانیم حقیقتاً از او پیروى کنیم. ریشه این صفت ناپسند باید در قلبنمیرد نمى

این عمل دردناك است، ولى وقتى انجام شد تبدیل مان بیرون انداخته شود. البته،معبد اخراج شدند، از زندگى
مان زیر تسلط ما خواهند بود تا از به شخص مفیدى خواهیم شد و به جاى اینکه اسیر اموال خود باشیم، اموال

توانیم سبکبارانه عازم سفر براى خدمت به مسیح آنها براى خدمت به دیگران استفاده کنیم. به این ترتیب، مى
شویم. 
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فصل هشتم

»اما آیا او با ماست؟«

» کرد، اما چون از ما نبود، او را بازداشتیم.استاد، شخصى را دیدیم که به نام تو دیو اخراج مى«یوحنا گفت: 
49:9-50لوقا » بازش مدارید، زیرا هر که بر ضد شما نیست، با شماست.«عیسى گفت: 

بر ضد ما نیست، با ماست. تواند به نام من معجزه کند و دمى بعد، در حق من بد بگوید. زیرا هر که کسى نمى
گویم، هر که از آن سبب که به مسیح تعلق دارید حتى جامى آب به نام من به شما بدهد، آمین، به شما مى

39:9-41مرقس » پاداش نخواهد ماند.گمان بىبى

خرید ماشین را ها قبال اتومبیلى خریدم. به یاد دارم که در دفتر فروشنده نشسته بودم و اسناد مربوط به سال
گذاشت و من کردم. کاغذها هم که ماشااهللا یکى دو تا نبودند. فروشنده کاغذها را اى پى هم جلویم مىامضا مى

انداختم. این اوراق عبارت بودند از: برگه فروش، برگه متعلق هم هر جا الزم بود امضاى خود را پاى اوراق مى
شمار اتومبیل و رسیدهاى الزم جهت امور مالیاتى. سرانجام که کار به ایالت، اسناد مربوط به وضعیت و کیلومتر

منظورش هم از » خیلى خوب، حاال برویم سراغ خودتان.«ها به پایان رسید، فروشنده گفت: امضاء اوراق و برگه
 مسیحیت » شخصى«این حرف پول خرید اتومبیل بود. صحبت از شاگردى به منزله سخن گفتن درباره قسمت

توان به بحث و بررسى درباره آنها پرداخت. مسیحیت سیحیت شامل مجموعه تعالیمى است که مىاست. م
توان به تحلیل و تحسین آن پرداخت و یا با تأسف به آن نگریست. مسیحیت، تاریخى نیز دارد که مى

نیز دارد. کار و ها و سخنگویان برجسته و چیزهاى دیگرى از این قبیلها و بودجهها، مراسم، سازمانساختمان
شان شرکت کرد. اما آنکه تعهدى در دل داشت، رفت و در فعالیتتوان شناخت و حتى بىفعالیت اینها را مى

شاگردى چنین نیست! شاگردى راه و روشى است که انسان شخصاً باید در پیش بگیرد و بنابراین حتى مطالعه و 
یل است که نگاهى انداختیم به موضوعاتى نظیر انکار بررسى آن نیز جنبه عملى و شخصى دارد. به همین دل

مان.با بارى سبک از اموال» سفر«نفس، اطاعت، خدمت، فروتنى و 
ولى هر چند که شاگردى امرى شخصى است، انفرادى نیست. یعنى شامل رابطه با کسان دیگرى است که 

دانند.آنها نیز خود را شاگرد مسیح مى
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شاگرد مسیح هستند؟ولى آیا این افراد 
آیا این اشخاص براستى شاگرد مسیح هستند؟ با پرسیدن این سؤال قصد اشاره به کسانى را در کلیسا ندارم 

اى یا حتى تجربه خاص روحانى خود اصوالً شبیه ما هستند. با این افراد مشکلى نداریم، که از نظر نژادى، فرقه
قصد » آیا آنها شاگرد مسیح هستند؟«پرسم: دن خودمان است. وقتى مىچون تأیید کردن آنها به منزله تأیید کر

کنند شاگرد مسیح هستند، با ما فرق دارند. حال سؤال من این است اشاره به کسانى را دارم که هرچند ادعا مى
که با این افراد چه نوع برخوردى باید داشت. چه نوعى روابطى باید داشت؟

هاى خداوندمان بر روى زمین پیش آمد و تمهیدى شد براى یکى دیگر از گفتهاین سؤال در دوران خدمت
تر از بقیه است، جر و بحث کرده بودند و خداوند براى مهم او. شاگردان درباره اینکه کدامیک از آنها بزرگ

هر که «بود: اینکه درسى عملى به ایشان داده باشد، کودکى را بغل کرده و پیش روى شاگردان قرار داده و گفته
این کودك را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است؛ و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. زیرا در میان 

»شما آن کس بزرگتر است که از همه کوچکتر باشد.
فهمیدند، ولى ظاهراً این بار یوحنا گفت منظورش را نمىشاگردان همیشه وقتى عیسى به این شکل سخن مى

گذشت. ماجرا از این قرار بود که او و اى را به یاد آورد که چندان از آن نمىپى به منظور عیسى برد. وى واقعه
کرد. وى چون از شاگردان نبود، اپاك را اخراج مىسایر شاگردان مردى را دیده بودند که به نام مسیح ارواح ن

یوحنا و دیگران به او امر کردند که دست از این کار بردارد. حال، از آنجا که عیسى درباره پذیرفتن کودکان و 
نرنجاندن آنها سخن گفته بود، یوحنا به این فکر افتاد که مبادا او و دیگران به خاطر رفتارى که با آن شاگرد 

کرده بودند، مقصر باشند. این شخص جزو شاگردان نبود و ظاهراً اجازه فعالیت خود را از عیسى نگرفته مستقل 
استاد، شخصى را دیدیم که به «بود. معهذا، آیا شاگردان رفتار درستى با او کرده بودند! این بود که یوحنا گفت: 

مگر نه که کار «سؤال یوحنا در واقع این بود: » م.کرد، اما چون از ما نبود، او را بازداشتینام تو دیو اخراج مى
»خوبى کردیم؟

عیسى با بیان سخن ارزشمندى در خصوص تحمل و مداراى معقول در زمینه امور مذهبى، چنین پاسخ 
). حرف عیسى درواقع این بود 46:9-50(لوقا » بازش مدارید...زیرا هر که بر ضد شما نیست، با شماست«گفت: 

اخراج کننده ارواح براى اینکه شاگرد او باشد حتماً الزم نبود که جزو جمع محدود شاگردان باشد و که آن مرد
با آنان معاشرت کند. 

شرح و بررسى موضوع
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هایى گیرىدانند دست به نتیجهپیش از اینکه درباره رابطه یک مسیحى با افراد دیگرى که خود را ایماندار مى
ان فوق را به دقت بررسى کنیم. باید به این نکته دقت داشت که هر چند عیسى در مورد شخص بزنیم، باید داشت

مذکور اظهار داشت که هر که بر ضد ما (و او) نیست با ماست، این امر بدین معنا نیست که هرگز و در تحت 
عملى پیدا شود که مخالف ملکوت مسیح باشد.هیچ شرایطى ممکن نیست مدعى بى

ال چنین چیزى منتفى نیست، زیرا عیسى یک بار به مطلبى اشاره کرد که در ظاهر با تعالیمش در تضاد احتم
23:11). ولى دو فصل بعد، در لوقا 50:9(لوقا » هر که بر ضد شما نیست، با شماست.«بود. وى قبالً گفته بود: 

ایندو گفته عیسى » سازد.ند، پراکنده مىهر که با من نیست، بر ضد من است، و هر که با من جمع نک»فرماید: مى
اند. الوصف، هر دو هم صحت دارند، زیرا در دو شرایط مختلف بیان شدهظاهراً در تناقض کامل هستند، مع

دهد که در گفت و نشان مىمورد دوم مربوط به زمانى بود که عیسى درباره مبارزه ایمانداران با شیطان سخن مى
کردند که عیسى ارواح ناپاك را با قدرت طرف ماند. برخى از حاضران ادعا مىان بىتواین مبارزه هرگز نمى

کند. در مورد قبلى، موضوع کالً چیز دیگرى بود. نوروال گلدن هویز درباره مورد اول شیطان اخراج مى
}PNorval Geldenhuys-P{در اینجا با شخصى روبرو هستیم که ایمانش به عیسى«گوید: مى
کرد و حتى آنقدر فروتن بود که وقتى شاگردان مانع از کارش بدان پایه بود که به نام او دیوها را اخراج مىتا

» شدند، چیزى به آنها نگفت.
رسانید و علناً در واقعه مورد بحث، اخراج کننده ارواح ناپاك نه فقط کار خود را در نام مسیح به انجام مى

کرد. این قاد مسیح است، کار وى نیز مؤثر بود، چون واقعاً ارواح ناپاك را اخراج مىداد که مطیع و مننشان مى
دهد که تبعیت او از مسیح فقط به حرف خالى نبود، بلکه با ایمانى نجات بخش توأم بود، زیرا فقط امر نشان مى

شود. به بیان دیگر، گر مىموقعى که شخص با چنین ایمانى به مسیح پیوسته باشد، قدرت مسیح در وى جلوه
رساند.این مرد واقعاً به عیسى ایمان داشت و ادعایش را در عمل به ثبوت مى

نبود. » از آنان«پس مشکل شاگردان چه بود؟ مشکل آنها همانطور که یوحنا گفت، این بود که شخص فوق 
کرد! ایمانش را به مسیح اقرار مىبه این معنى که به دار  و دسته شاگردان تعلق نداشت. حال دیگر مهم نبود که 

داد! همین که جزو دار و دسته شاگردان نبود، سبب شد که آنها مهم نبود که در نام مسیح، اعمال نیک انجام مى
از خدمت او جلوگیرى کنند.

ترسم که موضوع بحث باز هم حالت شخصى یافته باشد. در حال حاضر موضوع مورد بررسى ما مى
ابطه شاگرد با سایر شاگردان و به این ترتیب، دامنه محدود مباحث فصول گذشته را وسعت عبارتست از ر

زند. اتفاقى که بارها و بارها در تاریخ اى که ذکر کردیم تیر را درست به هدف مىایم؛ با این حال، نکتهداده
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شان جز اند که اتهامرار دادهکلیسا تکرار شده این بوده است که مسیحیان کسانى را محروم و مورد جور و جفا ق
یا «اند: به این ترتیب، مسیحیان به چنین افرادى گفته». او از ما نیست«آنکه یوحنا ذکر کرد، نبوده است، یعنى 

»کنید و یا دور خدمت به مسیح را کالً خط بکشید.مثل بچه آدم از ما پیروى مى
اش عمالً پیام انجیل را خراب کرده است. در این این طرز برخورد، شیطانى است، چون در حالت افراطى

خواهم به دو واقعه تاریخى اشاره کنم. واقعه اول، تحمیل یهودیت در زمان گسترش اولیه کلیسا خصوص مى
گرویدند، مادامى که در برابر یهودیت نیز سر اطاعت بود. کلیساى اورشلیم با غیریهودیانى که به مسیحیت مى

شکلى نداشت، یعنى تا وقتى که غیر یهودیان مثل یهودیانى که قبل از ایشان به مسیح ایمان آوردند، مفرود مى
کردند. ولى همین که پیام انجیل به جوامع غیر یهودى رسید و آنها دون توجه به شریعت و آورده بودند عمل مى

ودى نژاد دست به تشکیل کردند، مسیحیان یهمراسم یهود، اصول ایمان مسیحى را به راه ورشو خود اجرا مى
حزبى زدند که هدفش وادار ساختن غیریهودیان به پیروى از رسم و رسوم یهودیان بود. این افراد همانطور که 

رفتند، به غالطیه رفتند و تعلیم دادند که پیروى از عیسى کافى نیست؛ باید پیرو موسى نیز به جاهاى مختلف مى
ت، نجات به اعمال انسان نیز بستگى دارد. بدین طریق، مطابق نظر این بود. ایمان خالى براى نجات کافى نیس

افراد، نجات و رستگارى در خارج از چارچوب یهودیت متصور نبود.
شد که کسى تعلیم داده باشد در اینجا بود که پولس رسول قدم به صحنه گذاشت و بیچاره باورش نمى

توان لس استدالل کرد که فقط از راه ایمان به  عیسى مسیح مىنجات در گرو ایمان به عالوه اعمال است. پو
رغم تمام محاسنش اگر چیزى را نجات یافت. این امر در مورد یهودیان نیز صادق است، چون یک یهودى على

به کار مسیح براى نجات بیافزاید، هالك خواهد شد.
ه کلیساى کاتولیک رومى قرون وسطى است. توان از تاریخ مسیحیت ذکر کرد مربوط بنمونه دیگرى که مى

هاى مربوط به تثلیث، کلیساى قرون وسطى از بسیارى جهات داراى عقاید صحیح بود. براى مثال به آموزه
مقدس القدس، الهامى بودنم و اعتبار کتابطبیعت مسیح که هم الهى است و هم انسانى، کفاره مسیح، کار روح

ى اعتقاد راسخ داشت. ولى اتفاق ناگوارى که در طى آن قرون افتاد این بود که و بسیارى دیگر از تعالیم مسیح
دانست، افاضه فیض را در رغم آنکه نجات را منوط به فیض خدا در مسیح مىکلیساى کاتولیک رومى على

هاى انحصار و تحت اختیار کلیسا دانست. به این ترتیب، معتقد بود که هرچند خدا فیض خود را در آیین
توانست هاى فوق را اجرا کند. در نتیجه، کسى نمىسازد، ضرورت دارد که کلیسا آیینگر مىمسیحى جلوه

خواست نجات و رستگارى را به خارج از چارچوب کلیساى کاتولیک رومى نجات را تحصیل کند. کسى که مى
شد، در عشاء ربانى که توسط ىشد، توسط کلیسإ؛ا ّّ تأیید مبایست توسط کلیسا تعمید داده مىدست آورد، مى



5

کرد و متعاقب آن آمرزش گناهان را یافت، گناهانش را به خادم کلیسا اعتراف مىشد، حضور مىکلیسا اجرا مى
شد که آن هم باز توسط کلیسا انجام نمود) و سرانجام در بستر مرگ، تدهین نهایى مىاز کشیش دریافت مى

شد در جایى یافت و اخراج از کلیسا در حکم دور ت و رستگارى را نمىگرفت. بنابراین، جز در کلیسا نجامى
افتادن از فیض و هالکت ابدى بود. 

خدا لوتر را در این زمان برانگیخت، هر چند که پیش از او شخصى به نام ساووناروال که از اصالح گران 
P  Savonarola{فلورانسى - P{

}P-م یکى از شهرهاى ایتالیا. مترجP{
ساووناروال را به شکنجه و مرگ محکوم کردند، بزرگان کلیسا 1498بود، حقیقت را اعالم داشته بود. وقت ید 

» کنیم.ما تو را از کلیساى مبارز روى زمین و کلیساى پیروزمند آسمان اخراج مى«خطاب به وى گفتند: 
}Pمنظور اشاره به ماهیت دوگانه کلیساست.-Pساووناروال نیز در{

توانید شاید مرا از کلیساى مبارز روى زمین اخراج کنید، ولى از کلیساى پیروزمند آسمان نمى«پاسخ گفت: 
این دقیقاً همان واقعیتى بود که لوتر بعدها کشف و با قوت اعالم داشت. لوتر اعالم نمود که انسان » اخراج کنید.

اً این نیست که عضو کلیساى کاتولیک یا هر کلیساى یابد و حتمفقط از طریق ایمان به عیسى مسیح نجات مى
مرئى دیگرى باشد.
ها چنین توانیم مثل کاتولیکها نمىاند. در نتیجه، ما پروتستانهاى متعدد تقسیم شدهها به فرقهالبته، پروتستان

اى خود ادات و سنن فرقهادعاهاى افراطى و نادرستى بکنیم. ولى ما هم به اندازه خودمان اشتباه داریم. ما هم ع
ستاییم و به این فکر گرایش داریم که تا کسى عضو فرقه ما نباشد محال است خدمت مفیدى از دستش را مى
برآید.

گوید:اسقف جى.سى. رایل چنین مى

باید که مراقب این احساس بود، چون هر دم ممکن است قلبمان به دامش افتد. بیایید از عیسى مدارا و بلند 
اى نظرى را یاد بگیریم و هر جا که کار خوبى از کسى دیدیم، خدا را شکر کنیم. بیایید مراقب باشیم تا مبادا ذره

کند یا با ما نیست، جلوگیرى کنیم. ما عمل نمىاین فکر در ما رسوخ کند که از فعالیت کسى که مطابق نقشه
شاید به گمانمان برادران و خواهران مسیحى ما در جایى مرتکب اشتباه شده باشند. شاید به خیالمان اگر آنها با 

هاى بسیارى را شاهد هستیم که ها و پلیدىشد به مسیح خدمت کرد. شاید بدىبودند، بیشتر مىما همداستان مى
شود که از دیدن نابودى کارهاى شیطان و نجات ها و مشاجرات مذهبى هستند. ولى اینها دلیل نمىقحاصل نفا
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ها شاد و مشعوف نشویم. آیا همسایه ما بر ضد شیطان مشغول جنگ است؟ آیا واقعاً در راه خدمت یافتن جان
دیگران هزار مرتبه بهتر از کوشد؟ سؤال اصلى همین است. انجام شدن چنین کارهایى ولو به دست به مسیح مى

کاش که «این است که هرگز انجام نشوند. خوشابه حال کسى که قلب موسى را داشته باشد و بتواند بگوید: 
مهم این است که به هر صورت، «و خوشابه حال کسى که مثل پولس بگوید: » بودند.تمام قوم خداوند نبى مى

و فیلپیان 29:11(اعداد » ست! و من از این بابت شادمانممسیح موعظه شود، چه نیت درست باشد، چه نادر
18:1.(

علت مشاجره
اى در توجیه آن توان یافت که عدهآور را نمىجهت و شرماى، هر چند بىبه گمانم در کل تاریخ کلیسا تفرقه

ها از ه اکثر نفاقبه دالیل روحانى متوسل نشده باشند. با این وصف، اگر حقیقت بیان شود خواهیم دید ک
اند.هایى پست و ننگین سرچشمه گرفتهانگیزه

آموزیم. شاگردان دو کرد، همین درس را مىاز واقعه مخالفت شاگردان با مردى که ارواح ناپاك را اخراج مى
) 49:9- 50و لوقا 38:9-41خوانیم (مرقس انگیزه ناشایست داشتند و در هر دو شرحى که از این واقعه مى

اند و مسیح براى شود که شاگردان بر سر بزرگى جر و بحث کردهسؤال یوحنا بالفاصله پس از این مطرح مى
و لوقا 33:9-37اینکه ضرورت خدمت را به آنها حالى کند، روحیات بچه کوچکى را مثال زده است (مرقس 

دارند، ن، یعنى تکبرشان برمى). به عبارت دیگر، بین این دو واقعه که پرده از مشکل اصلى شاگردا48-46:9
خواستند که مهم باشند. حتى بین خودشان هم سر مقام و موقعى دعوا بود. ارتباط وجود دارد. شاگردان مى

شان هم نیست، چنین در کارش موفق است، خونشان به جوش بنابراین، وقتى دیدند کسى که حتى جزو گروه
آمد.

ات، هیچ مخلوقى به اندازه انسان چنین حق اندکى براى بالیدن به خود از بین مخلوق«نویسد: اسقف رایل مى
با این حال، قلب » ها، هیچ کس به اندازه مسیحیان موظف به فروتنى نیست.ندارد و از بین تمام انسان

ترین مسیحیان هم به لکه تکبر ملوث است. از وجود چنین خصلت ناپسندى در شاگردان عیسى باید یاد جدى
م که گناه تکبر بقدرى خطرناك است که یک دم نباید از آن غافل شد.بگیری

کرد، از انگیزه ناشایست دیگرى نیز قضاوت غیرمنصفانه شاگردان درباره مردى که ارواح ناپاك را اخراج مى
زگردیم و شد. براى پى بردن به این انگیزه باید به واقعه دیگرى در باب نهم دو انجیل مرقس و لوقا باناشى مى

به خود یادآورى کنیم که دقیقاً قبل از این اتفاق، وقتى پطرس و یعقوب یوحنا در معیت عیسى از کوهى که در 
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آن سیماى مسیح دگرگون شده بود، پایین آمدند، با مردى روبرو شدند که براى خالصى پسرش از ارواح ناپاك 
از شاگردانت خواستم آن «ى شده بود. وى گفت: به شاگردان مراجعه کرده بود، ولى اینک دست به دامن عیس

آمیز همین ). نکته در خور تأمل و کنایه40:9؛ رجوع شود به لوقا 18:9(مرقس » روح را بیرون کنند، اما نتوانستند
جاست. شاگردان نتوانسته بودند که روح پلید را اخراج کنند. این واقعه بایستى آنها را فروتن و به عیسى 

ساخت تا از او بیشتر یاد بگیرند و به قدرتش بیشتر تکیه کنند، ولى چنین نشد که هیچ، تازه تر مىنزدیک
بینیم که آقایان بر سر بزرگى قشقرق راه انداخته و حتى شاگرد دیگرى را که برخالف آنها در اخراج دیو مى

موفق بود، به باد سرزنش گرفته بودند.
فرد برانگیخت حسادت و قلب پر از تکبرشان بود. آیا غیر از این است آنچه شاگردان را به مخالفت با این 

هاى دارد؟ ما از الهیات فرقهکه امروزه نیز چنین مسایلى مسیحیان را از همکارى مناسب و روابط متقابل باز مى
دهند ىکنیم، وى آیا دلیل اصلى این کار، حسادت ما نسبت به کارى که آنها انجام مدیگر مسیحى انتقاد مى

خواهیم خدمت مؤثرى به مسیح انجام دهیم باید از این گناه پاك شویم.نیست؟ اگر مى

یک بدن و عطایاى بسیار
توانیم بر دید تنگ و محدود خود راجع به خدمت مسیحى غالب آییم و آن اینکه فقط به یک راه مى

تصویرى از عظمت کلیسا به عنوان بدن مسیح، در ذهن ما از نو جان بگیرد. باید حقیقتى را که پولس در اول 
بارى، عطایا «فرماید: ولس مىکند، از نو کشف کنیم. پقرنتیان، در مقدمه خود بر عطایاى روحانى ذکر مى

گوناگونند، اما روح همان است؛ خدمتها گوناگونند، اما خداوند همان است؛ عملها گوناگونند، اما همان خداست 
). مطابق این آیات و بسیارى آیات مشابه دیگر، در 4:12- 6(اول قرنتیان » آوردکه همه را در همه به عمل مى

هاى متنوع و گوناگون براى خدمت وجود دارند.روشها، اهداف وکلیسا عطایا، سبک
مقدس بیش از هر چیز درباره عطایإ؛آّّ تنوع عطایا. وقتى صحبت از تنوع خدمات در کلیساست، کتاب-1

کند تا به کل بدن مسیح هایى که خدا به مسیحیان حقیقى عطا مىگوید. عطایا عبارتند از توانایىسخن مى
ها عبارتند از: رومیان اند. این بخشالهى در پنج قسمت مختلف از عهدجدید فهرست شدهخدمت کنند. عطایاى

. نوع عطایاى مذکور در 10:4- 11و اول پطرس 11:4؛ افسسیان 238:12- 30و 8:12-10، اول قرنتیان 8-6:12
ایا نبوده است، دهد که مقصود، ارائه فهرستى کامل از عطها متفاوت است و این نشان مىهر یک از این بخش

اند. فهرست کند، عنوان شدههاى مختلفى که خدا براى خدمت به کلیسا عطا مىبلکه در هر بخشى توانایى
عطایاى مزبور به شرح زیر است:
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).11:4و افسسیان 28:12رسوالن (اول قرنتیان -1
).11:4و افسسیان 28:12و اول قرنتیان 6:12انبیا (رومیان -2
).11:4و اول پطرس 7:12(رومیان خدمت -3
).11:4مبشران (افسسیان -4
).8:12حکمت (اول قرنتیان -5
).8:12معرفت (اول قرنتیان -6
).11:4شبانان (افسسیان -7
).11:4و افسسیان 28:12، اول قرنتیان 7:12معلمان (رومیان -8
).11:4سخن گفتن (اول پطرس -9

).8:12تشویق (رومیان - 10
).9:12ایمان (اول قرنتیان - 11
).28ù9:12شفا (اول قرنتیان - 12
).28ù10:12انجام دادن معجزات (اول قرنتیان - 13
).10:12توانایى تمییز دادن ارواح (اول قرنتیان - 14
).28:12رفع نیازهاى دیگران (رومیان - 15
).28:12کمک به سایرین (اول قرنتیان - 16
).8:12رومیان رحمت (- 17
).28:12تدبیر (اول قرنتیان - 18
.28ù0:12ها (اول قرنتیان تکلم کردن به زبان- 19
).30ù10:12ها (اول قرنتیان ترجمه زبان- 20

همین فهرست عطایا باید ما را تشویق کند تا نسبت به سایر مسیحیان، صبر و تحمل داشته باشیم، زیرا 
اند) الً با یکدیگر فرق دارند و البته، همه آنها (و شاید هم برخى دیگر که نام برده نشدهپیداست که این عطایا ک

توانیم بیش از چند عطا داشته باشیم. مورد احتیاج هستند و هیچ یک از ما در بهترین حالت نمى
وع است. در این ها. تنوع فقط در نوع عطایا نیست. سبک به کار بردن هر یک از عطایا نیز متنتنوع سبک-2

توان از خدمت رسوالن مثال آورد. به هر یک از رسوالن عطاى رسول بودن داده شده بود، ولى هر خصوص مى
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برد. پطرس سخنگویى پرجوش و خروش بود و یک به نحوى بسیار متفاوت از دیگرى این عطا را به کار مى
ر موعظه ایراد کرد. یوحنا که طبیعت هاى دیگکالمى متنفذ داشت و در روز پنطیکاست و بسیارى فرصت

ترى داشت به آسیاى صغیر مسافرت کرد و در همانجا نیز سالها بعد در حالى چشم از جهان فرو بست که مالیم
به عنوان پیر مردى نرم خوى و خردمند مورد احترام مردم بود. پولس که بعدها به دعوت خداوند به جرگه 

دانیم حداقل یک مرتبه رکردن با پولس همیشه هم آسان نبود و چنانکه مىرسوالن پیوست، مبشرى غیور بود. س
اش با برنابا، رسول دیگر مسیح، به شدت شکراب شد.میانه

شود. ولى نباید اینطور باشد. البته، امروزه، تنوع در سبک خدمت اغلب باعث جدایى در بین مسیحیان مى
منظورم این نیست که لزوماً باید سبک کار دیگران را کامالً بپسندیم؛ چه، در این صورت دلیلى براى داشتن 

خدمت دیگران باید احترام قایل سبک متفاوت براى خود نخواهیم داشت. مقصودم این است که براى سبک
درون «، »خشک«، »بسته«، »سرد«، »احساساتى«، »نگرساده«باشیم. یعنى در توصیف این افراد نباید کلماتى نظیر 

و غیره را به کار ببریم.» گر
هاى صحیح بسیار روبروست، ولى هر قدر هم که آنها درست و تنوع در هدف. یک مسیحى با آرمان-3

واند تها سازد. مبارزه علیه سقط جنین نمىتواند خود را فعاالنه وقف همه این هدفاشند، او نمىپسندیده ب
تواند وقت همه مسیحیان را به خود هدف همه مسیحیان باشد. مبارزه براى عدم تبعیض در مدارس نیز نمى

روتستان و مسایل دیگر از مقدس و احیاى کلیساهاى اصلى پمشغول سازد. تالش براى اثبات خطاناپذیرى کتاب
کنند، این دست، کار همه مسیحیان نیست. پس اگر چنین است، نباید از کسانى که هرچند به مسیح خدمت مى

تر از همه آنکه نباید از آنها توقع داشته باشیم که فعالیت خود را با ما هدف یکسانى ندارند، خرده گرفت. مهم
بگیرند.متوقف سازند و با ما در یک جبهه قرار

خواستم بحث را به موضوع تنوع ها کردم، مىاى که چند لحظه پیش به تفاوت سبکتنوع در روش. با اشاره-4
اى سازمانى است. در روش هدایت کنم. سبک، موضوعى شخصى و انفرادى است، ولى روش یا متد مسأله

دهند تا افراد است. گروهى ترجیح مىگوییم، منظورمان اشاره به تفاوت بین روش کار وقتى از روش سخن مى
دهند تا وابسته به سازمانى براى ایجاد تغییر در یک سازمان به کار در آن بپردازند و گروه دیگر ترجیح مى

سازى به نباشند؟ یک گروه طرفدار مواجهه مستقیم هستند و گروهى دیگر حرف خود را با سیاست و مجاب
دهند و گروه دیگر اهل به براه انداختن جلسات بزرگ فرادى را ترجیح مىنشانند؛ یک گروه بشارت انکرسى مى

هاى فوق، یکى کارآمدتر بشارتى هستند. در شرایط مختلف ممکن است. بشخصه معتقد باشیم که از بین روش
به از بقیه است و چه بسا متقاعد شده باشیم که فالن ایماندار با آن روشى که دارد، هر چه نباشد کمى خرابى 
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جهت دهیم! شاید فالن ایماندار مردم را بىآورد. ولى از کجا معلوم که خودمان هم دسته گل به آب نمىبار مى
دلیل باشیم. در هر صورت، از داند، شاید ما هم اهل سازش و تخفیف دادن بىرماند. ولى، کسى چه مىمى

استوار ماندن یا «آنها خادم ما که نیستند، قضاوت درباره مسیحیان دیگر باید اجتناب کنیم چون هر چه باشد،
).4:14(رومیان » فرو افتادن او به آقایش مربوط است

تنوع در مکان خدمت. جاهاى بسیارى براى خدمت وجود دارد. خدا مرا به خدمت در شهر فیالدلفیا -5
به قدرى راجع به فراخوانده است و من به فکر خدمت در شهرهاى مختلف، بخصوص فیالدلفیا هستم. بنده 

ام که بندرت ممکن است کلمه محل را به زبان بیاورم و به تعهد فکر تعهد نسبت به محل خدمت موعظه کرده
نکنم. به عالوه بقدرى معتقدم که خادمان شهرهاى بزرگ دنیا باید نسبت به محل خدمت خود متعهد باشند و 

محل خدمت خود وفادار باشند که تاب تحمل کسى را که چندان از خادمان مسیحى فیالدلفیا انتظار دارم که به 
بینم که کسى براى خدمت به کند، ندارم. گاه بخصوص وقتى مىبراى خدمت به محل دیگرى نقل مکان مى

اش بدگمان باشم، زبان به انتقاد و الخصوص وقتى به درستى انگیزهرود، علىمحلى آرام، دلپذیر یا متمول مى
نم.کمالمت طرف باز مى

خواند وهم براى اما بدون شک کارم درست نیست. خدا مسیحیان را هم براى خدمت در شهرها فرا مى
اى را براى خدمت اى را براى خدمت در شرق وعدهخدمت در کشورهاى مختلف. در بین مسیحیان، خدا عده

براى خدمت در کشورهاى اى شوند و عدهاى براى خدمت در وطن خود دعوت مىخواند. عدهدر غرب فرامى
اى اى براى خدمت در مناطق متمول؛ عدهشوند و عدهاى براى خدمت در مناطق محروم دعوت مىدیگر، عده

اى اى براى خدمت در مناطق مسکونى و باالخره عدهشوند و عدهبراى خدمت در مناطق صنعتى دعوت مى
شوند. در هر حال، خدا طق آشوب زده دعوت مىاى هم براى خدمت در منابراى خدمت در مناطق آرام و عده

را شکر که هر کس براى خدمت به جایى دعوت شده است، چون مردم تمام دنیا (و نه فقط اماکن مورد عالقه 
ما) محتاج شنیدن پیام انجیل هستند.

آیا آنان با ما هستند؟
شان با ما متفاوت است، که نوع خدمتبه این ترتیب باید به سؤال اول خود بازگردم و درباره خادمانى

در پاسخ باید گفت، اگر شاگردان وفادار عیسى مسیح باشند، البته که با ما هستند. » آیا آنها با ما هستند؟«بپرسم: 
مان عضو یک ارتش هستیم. اگر به شنیدن دستور کنیم، پس همهاگر ما همه تحت فرمان یک فرمانده خدمت مى

رویم. کنیم، پس همگام با یکدیگر در یک گروه رژه مىجرا مىاو، فرمان حرکت را ا
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با این حال، از آنجا که سؤال کننده ما هستیم، بیایید سؤال را وارونه کنیم و به خودمان برگردانیم و به جاى 
خواهیم که اگر شخصاً ما از این افراد مى» آیا ما با آنها هستیم؟«بپرسیم: « آیا آنها با ما هستند؟«پرسیدن اینکه 

ه در  اختیار دارند از ما حمایت کنند، الاقل فکر و دلشان با ما باشد. توانند در عمل و با استفاده از منابعى کنمى
دهیم؟ اما آیا ما هم نسبت به کسانى که به اندازه ما در خدمت به مسیح جدیت دارند، همین روحیه را نشان مى

ب با من هاى خود را در این خصوص شرح بدهم. از طرف رادیو و تلویزیون اغلاجازه بفرمایید تا یکى از روش
شود. غالباً که چنین گفتگویى شود. معموالً هر با هم گفتگو به خدمت مسیحى در شهرها کشیده مىمصاحبه مى

شمارم و  به تعریف و تمجید از دیگر خدمات مسیحى در شهر فیالدلفیا، به آید، فرصت را مغتنم مىپیش مى
شان افراد با خدمت بنده فرق دارد و سبک خدمتپردازم. البته، خدمت این ویژه خدمات کلیساهاى سیاهان مى

امروزه، هیچ کلیسایى به خوبى کلیساهاى سیاهان در «گویم: الوصف، عموماً مىنیز کالً متفاوت است. مع
سپس به ارائه آمارى از تعداد کلیساهاى سیاهان، تعداد اعضایشان، تنوع جلسات و » کند.فیالدلفیا خدمت نمى

پردازم.شان مىکیفیت رهبرى
کنند، همین کار را انجام داد. شاید همه کارهاى ایشان باید در مورد همه کسانى که در نام مسیح خدمت مى

در زندگى این شخص (یا در فالن خدمت) به «مورد تأیید ما نباشند، ولى باید بتوانیم در مورد ایشان بگوییم: 
کنم و در ضمن موافق هرگونه خدمتى هستم که ت مىراستى دست مسیح عیان است و بنده از این خدمت حمای

» در نام عیسى به مردم شود.

فصل نهم

محاسبه بهایى که باید پرداخت

کیست از شما که قصد بناى برجى داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان 
این «ى آن را بگذارد اما از تکمیل بنا درماند، هر که بیند، استهزا کرده، گوید: تکمیل آن را دارد یا نه؟ زیرا اگر و

»شخص ساختن بنایى را آغاز کرد، اما از تکمیل آن درمانده است!
آنکه نخست بنشیند و بیندیشد که آیا با ده هزار و یا کدام پادشاه است که راهى جنگ با پادشاه دیگر شود، بى

آید؟ و اگر بیند که او را توان ویارویى کسى رود که با بیست هزار سرباز به جنگ او مىتواند به رسرباز مى
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رویارویى نیست، آنگاه تا سپاه دشمن دور است، سخنگویى خواهد فرستاد تا جویاى شرایط صلح شود. به 
.28:14-33ا همین سان، هیچ یک از شما نیز تا از تمام دارایى خود دست نشوید، شاگرد من نتواند بود لوق

اى که پزشک بود گفتگویى کردم که در ضمن آن وى از کم و کیف خدمات مسیحى یک بار با مبشر برجسته
کند کارهاى ارزنده بسیارى به دست گفت در جایى که خدمت مىدر حوزه خدمتش برایم حرف زد. مى

ر خراب است. این را گفت و افزود: گیرد. با این حال، یک جاى کاایمانداران مشتاق و وقف شده صورت مى
ایم که ما آنقدر مشتاق هدایت مردم به طرف مسیح هستیم که پیام انجیل را خیلى آبکى کرده و به جایى رسیده«

اى در کار است و نه تغییر کند. نه توبهایمان آوردن به مسیح چندان تفاوتى در زندگى شخص ایجاد نمى
موعظه «از عقیده وى خوشم آمد و به او اطمینان دادم که » ردن شده است.زندگى. پیروى از مسیح مثل آب خو

در محل خدمت بنده نیز به همین آفت دچار است.» انجیل
خواند، علَم مبارزه افراشته است. وى مى» انجیل تقلبى«والتر چنترى یکى از افرادى است که علیه آنچه خود 

-27یا تقلبى به بررسى مالقات مسیح با مرد جوان ثروتمند در مرقس در کتاب خود به نام انجیل امروز: اصیل
کند که روش مسیح اساساً با کارى که امروزه اکثر مبشران در شرایط گیرى مىپردازد و چنین نتیجهمى17:10

دهند، متفاوت بود. مردى که به نزد عیسى آمد مستقیماً سر اصل مطلب رفت و فردى جدى و مشابه انجام مى
خواست نجات پیدا کند. اگر به جاى عیسى مبشران امروز بودند، اکثرشان پیام انجیل را در سه اهل عمل بود. مى

، آنگاه به او »زندگى خود را به عیسى مسیح بسپارد«خواستند که داشتند و از وى مىالى چهار نکته بیان مى
کرد. وى سى به هیچ وجه چنین عمل نمىگفتند که از نجات خود خیالش جمع باشد و برود پى کارش.عیمى

خوانى؟ هیچ چرا مرا نیکو مى«ابتدا مفهومى را که مرد جوان از خدا در ذهن داشت به مبارزه طلبید و گفت: 
قتل مکن، زنا مکن، دزدى مکن، «سپس، او را مقابل شریعت خدا قرار داد: » کس نیکو نیست جز خدا فقط.

آنگاه وى را به توبه و ایمان فراخواند و » در و مادر خود را گرامى دار.شهادت دروغ مده، فریبکارى مکن، پ
تو را یک چیز کم است؛ برو آنچه دارى بفروش و بهایش را به تنگدستان بده که در آسمان گنج خواهى «فرمود: 

» داشت. آنگاه بیا و از من پیروى کن.
خواست رط شاگردى بدون استثنا از همه به تأکید مىعیسى به عنوان ش«کند که چنترى به این نکته اشاره مى

امروزه، اکثر کلیسا که حرفى از پرداخت چنین بهایى به » که همه چیز خود را ترك کنند و به سوى او بیایند.
کنند که اصالً انجیل عیسى نیست.آورند، پیام را موعظه مىمیان نمى

بهایى که باید پرداخت چیست؟
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بریم، از کنیم، و به تعلیم وى درباره پرداخت بها پى مىوهاى عیسى با افراد مختلف دقت مىوقتى به گفتگ
کنیم. عیسى شاگردى را آسان نساخت. پیروى از او زندگى فرد را زیر بزرگى بهایى که باید بپردازیم حیرت مى

پرداخت. ن گران مىگفت متضمن تغییرى بود که شخص براى آساخت. هر چه راجع به شاگردى مىو رو مى
). عیسى درباره بهاى نجات به 29:9شاگردى مستلزم انکار نفس، برگرفتن صلیب و پیروى از وى بود (لوقا 

مطالب خاص بسیارى اشاره کرد.

کیست از شما که قصد بناى برجى داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان 
این «تکمیل آن را دارد یا نه؟ زیرا اگر وى آن را بگذارد اما از تکمیل بنا درماند، هر که بیند، استهزا کرده، گوید: 

»انده است!شخص ساختن بنایى را آغاز کرد، اما از تکمیل آن درم
آنکه نخست بنشیند و بیندیشد که آیا با ده هزار و یا کدام پادشاه است که راهى جنگ با پادشاه دیگر شود، بى

آید؟ و اگر بیند که او را توان تواند به رویارویى کسى رود که با بیست هزار سرباز به جنگ او مىسرباز مى
سخنگویى خواهد فرستاد تا جویاى شرایط صلح شود. به رویارویى نیست، آنگاه تا سپاه دشمن دور است، 

).28:14- 33همین سان، هیچ یک از شما نیز تا از تمام دارایى خود دست نشوید، شاگرد من نتواند بود (لوقا 

اى به این مطلب سبب عدم توجه عده- 2شاگردى مستلزم پرداخت بهایى است، -1مطابق آیات فوق: 
و تعهد کافى قدم در راه زندگى مسیحى بگذارند و همین هم بعدها سبب افتادن و هالك شود که بدون دركمى

اى جز پرداخت این بها اگر شخصى بخواهد شاگرد مسیح شود و نجات یابد، چاره- 3شود و شدنشان مى
ندارد.

ند که نگو! شوشود، دستخوش چنان خشم و خروشى مىبرخى از ایمانداران وقتى صحبت از بها دادن مى
مقدس به حق تداعى کننده چیزى شبیه به نجات از طریق اعمال است که کتاب» بها«مشکل اینجاست که کلمه 

سازد و ایمانداران انجیل نیز به نوبه خود حاضر نیستند که پیام انجیل بوسیله تعلیم فوق آن را محکوم مى
ص بخواهد تا به منظور تحصیل نجات رفتار هرگونه تعلیمى که از شخ«گوید: اى مىمخدوش شود.نویسنده

هاى انسانى به ایمان است و این امر ضمن خود را نسبت به خدا یا انسان تغییر دهد، در حکم افزودن تالش
خواهند اشخاص نظیر این نویسنده، به حق مى» مقدس در تضاد قرار دارد، پیامى است ملعون.آنکه با کل کتاب

(فقط ایمان) و Sola Fideمقدس) و (فقط کتابSola Scripturaکه اگر پیامى با اصولِ 
Sola gratia .(فقط فیض) تطبیق نکرد، کنار گذاشته شود

حال اجازه فرمایید که نگاهى به هر یک از این اصول بیاندازیم:
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مالك ماست. مطابق این اصل، کالم مکتوب خدا » مقدسفقط کتاب«Sola Scripturaاصل -1
مقدس، یگانه و باالترین مرجع تعیین کننده خط مشى زندگى مسیحیان است. بخصوص باید گفت تابیعنى ک

که ارزش آن باالتر از هر کلیسا، تعلیم یا سنت و روایتى است. البته، در اهمیت این آموزه شکى نیست. لیکن، 
ورت نه فقط از سایر مقدس در مقام کالم خدا، باالترین مرجع است، در این صروشن است که اگر کتاب

ها و سنن و روایات کلیسایى باالتر است، از بنده وش ما و عادات ما نیز باالتر است. این امر بدان معنى انسان
مقدس است که اگر خواهان پیروى از مسیح باشیم، باید در زندگى خود به هر فکر و عملى مخالف با کتاب

چرا که اسلحه جنگ ما دنیایى نیست...ما «اش گفت: د روحانىپایان بخشیم. پولس چنین کرد. وى درباره نبر
اى را به کنیم و هر اندیشهاستداللها و هر ادعاى تکبرآمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم کند ویران مى

د ). بنابراین، پیروى از مسیح ناچاریم بهاى وداع با عقای4:10-5(دوم قرنتیان » سازیماطاعت از مسیح اسیر مى
مقدس خود را بپردازیم.مخالف کتاب

گیرد، زیرا توبه به معنى روگردانى از گناه (از آموزه توبه را نیز در برمىSola Scripturaاصلِ 
آلود) به منظور پیروى از عیسى است. توبه به معنى کنار گذاشتن و زیرپا نهادن افکارى است که جمله افکار گناه
ایم که با مکاشفه الهى در تضادند.ا حال متوجه شدهایم، امتا به حال داشته

شود که باید به آموزه، کلیسا در این قسمت ضعف بزرگى دارد. معموالً به هنگام اعالم پیام انجیل، گفته مى
گناهان خود اعتراف کنیم و به جانب خدا برویم، چه تنها در نزد اوست که مورد مغفرت و بخشایش قرار 

دهد. و تعلیم مى9:1بته، در درستى این گفته تردیدى نیست، چون این همان است که اول یوحناگیریم. المى
ماند، این است که پیام انجیل از لیکن، مطلبى که به همین اندازه صحت دارد و با این حال، اغلب ناگفته مى

بلکه روگردانى از آن است. طلبد که نه فقط شامل اعتراف به گناه،شخص عالوه برآنچه ذکر شد، توبه نیز مى
هاى یحیى تعمید است. موضوع عمده موعظه» تغییر فکر«کلمه یونانى به کار رفته براى توبه، درواقع به معنى 

» کرد که براى آمرزش گناهان خود توبه کنند و تعمید گیرندپس یحیى...به مردم موعظه مى«دهنده توبه بود 
زمان به کمال رسیده و پادشاهى «ود را آغاز کرد، پیامش این بود که ). وقتى عیسى خدمت عمومى خ3:3(لوقا 

به مردم موعظه «).بعداً، شاگردان 15:1(مرقس » خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این بشارت ایمان آورید
تا پس توبه کنید و به سوى خدا بازگردید «). پطرس اعالم داشت: 12:6(مرقس » کردند که باید توبه کنندمى

). در کوه مریخ پولس 19:3(اعمال » گناهانتان پاك شود و ایام استراحت از حضور خداوند برایتان فرا رسد
در ترجمه -P{پوشید. اما اکنون به همهدر گذشته، خدا از چنین جهالتى چشم مى«رسول اظهار داشت: 

آریوپاگوس «ن ذکر شده است که عهدجدید، آریوپاگوس آمده است و در پاورقى توضیحى بدین مضمو» هزاره«
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ها است که تپه کوچکى بود در در لغت به معنى تپه آریس و یکى از خدایان یونان، معادل مریخ نزد رومى
}P). مترجم 345، توضیح ذیل صفحه 2003(ترجمه هزاره نو، انگلستان: انشارات ایالم، » آتن...

).30:17(اعمال» کند که توبه کنندمردمان در هر جا حکم مى
کردند و اولین واعظان پیام انجیل، از جمله خداوندمان عیسى مسیح، بر چه اساس مردم را دعوت به توبه مى

اى که خدا در شدند؟ اساسى که در اختیار داشتند، جز مکاشفهاز آنها به تأکید خواستار تغییر دادن فکر خود مى
کند باید اجتناب کرد و آنچه را که سفارش محکوم مىمقدسمقدس داده است، نبود. از آنچه کتابکتاب

معتقد باشیم و در Sola Scripturaکند، مورد تصدیق و تأیید قرار داد. ممکن نیست به اصلِ مى
قلمرو عقل و اخالق بهایى نپردازیم. 

2-Sola Fide اصلى بزرگ دوم عبارتست از .Sola Fideدهد نجات نتیجه کار که تعلیم مى
شود. برخى از معلمان به منظور حفظ این اصل حاضر نیستند که مسیح است و صرفاً از طریق ایمان حاصل مى

یک کلمه راجع به پرداخت بها در تحصیل نجات حرفى بشنوند. و لیکن، ایمان نجات بخش چنانکه قبالً هم 
بلکه عبارتست از اتحاد با مسیح ایم به معنى اعتقادى صرفاً در چهارچوب عقل و منطق نیست،چندین بار گفته

بخش شامل تعهد نسبت به اوست. اگر کسى دل در که هم نجات دهنده ماست و هم خداوندمان. ایمان نجات
تواند شاگرد مسیح شود.گور تعلقات دیگر داشته باشد، به هیچ وجه نمى

م است. اسقف جى.سى.رایل درباره در اینجا، بهایى که باید حاضر به پرداخت آن باشیم افتادن از چشم مرد
چنین آورده است:28:14پرداخت این بها، در تفسیر عالى خود از لوقا 

سازد باید رضا دهد به اینکه مردم نظر مساعدى نسبت به وى نداشته باشند. اگر کسى خدا را خشنود مى
یدن و حتى مور نفرت واقع شدن براى این اشخاص، گوشه و کنایه و بدو بیراه شنیدن و تمسخر شدن و جفا د

اش نفرت دیگران را برانگیزد و او را آماج لعن نباید چندان عجیب باشد. او نباید از اینکه عقاید و اعمال مذهبى
وطعن سازد، تعجب کند. این شخص باید پیه این را به تنش بمالد که بسیارى او را احمق، افراطى و امل 

اى پیدا شوند کارهایش تصویرى خالف واقع عرضه کنند. درواقع، اگر عدهبخوانند و سخنانش را تحریف و از
بنده "کالمى را که به شما گفتم، به یاد داشته باشید: «فرماید: اش خواندند نباید حیرت کند. استادمان مىو دیوانه

کالم مرا نگاه داشتند، از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر مرا آزار رساندند، با شما نیز چنین خواهند کرد؛ و اگر 
آید که مدام به او زخم زبان )...آخر چه کسى خوشش مى20:15(یوحنا» کالم شما را نیز نگاه خواهند داشت

اى نیست. از آن جامى که استادمان اش دروغ ببافند و تنها بماند. ولى چارهبزنند و محلش نگذارند و درباره
) شوند. بیایید این نکته 3:53(اشعیا » خوار و نزد مردمان مردود«م باید نوشید، شاگردانش نیز باید بنوشند. آنها ه
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را آخر کار خود بدانیم. واقعیت هم این است که مسیحى بودن به بهاى از دست دادن حمایت و عنایت جهان 
شود.مام مى

3-Sola gratiaد و شودهد که نجات فقط و فقط بر اثر فیض خدا حاصل مى. این اصل تعلیم مى
قربان دهانتان. حرف دل ما «هاى انسانى نیست. ممکن است کسى پیدا شود و بگوید: اى از فیض و تالشآمیزه

گوییم شاگردى و نجات بدون را زدید. سخن گفتن از لزوم اعمال نیک گمراه کننده است، چون هر وقت که مى
شود و اقدامى هست که باید صورت گوییم کارى هست که باید انجامپرداخت بها ممکن نیست، درواقع مى

اى درجه180نه خیر عزیزان، موضوع اصالً این نیست. چنین حرفى به منزله انحراف » پذیرد تا مسیحى شویم.
به این معناست که دقیقاً از چنین کارهایى باید قطع امید gratia Solaاز موضوع پرداخت بها است.  

این است که از عادل دانست خود دست بکشد.کرد. بهایى که ایماندار باید بپردازد 
چنین بهایى سنگین است و بسیارى از پرداختنش خوددارى خواهند کرد. وقتى دکتر هربرت میکیل پشت 

P  Herbert Mekeel .Dr{تریبون - P{
ها آن اولین کلیساى پرسبیترى کنتاکى واقع در نیویورك قرار گرفت و پیام انجیل را چنان موعظه کرد که سال

گذشت پس از یکى از جلسات صبحگاهى او را طور موعظه نشده بود، زنى که از عضویتش در کلیسا سالها مى
سرم را هم نگاه نخواهم کرد. غلط روم و دیگر پشتآقاى میکیل من از این کلیسا مى«مخاطب ساخت و گفت: 

این زن حاضر نبود از عادل پنداشتن خود دست » بکند کسى دوباره مرا گناهکارى بدبخت و بیچاره بخواند.
بردارد. 

دارد. چنین شخصى مسیحى ظاهرى بودن کار مشکلى نیست، چون یک ریال هم براى شخص خرج برنمى
ود و در طول هفته مواظب رفتار خود باشد و هرگاه از او خواسته شد در تواند یکى دو یکشنبه به کلیسا برمى

هاى مالى است آورى اعانات و کمکهاى کلیسایى خدمت کند. وقتى هم که کلیسا در کار جمعیکى از کمیته
تواند اسم خود را جزو اعانه دهندگان به ثبت برساند. چنین کارهایى حتى پاداش هم در پى دارد، چون مى
یابند.گران نسبت به شخص نظر مساعد مىدی

البته، در این صورت نه به انکار نفس نیازى است و نه به فداکارى. اگر براى راه یافتن به آسمان، همین 
گوید باید سخنان خداوندمان را وارونه کنیم و کند، پس همانطور که اسقف رایل مىمسیحیت ظاهرى بسنده مى

توانیم در عالم خیال مى» شود، عریض.روازه فراخ است و راهى که به آسمان ختم مىد«به این شکل درآوریم: 
هیچ کم و کسرى ندارى. هر چه دارى محکم نگاه دار و «گفت: تصور کنیم که عیسى به مرد جوان ثروتمند مى
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توان هم به مى: «دادتوان او را در حالى تصور کرد که تعلیم مىبه عالوه، مى» در آسمان هم گنج خواهى داشت.
»خدا خدمت کرد و هم به پول.

نویسد: رایل مى

مقدس، مسیحى واقعى شدن مستلزم پرداخت بهایى است. دشمنانى هستند که باید بر مطابق معیارهاى کتاب
ى هایى باید گذراند، مصرى هست که باید آن را ترك گفت، بیابانهایى پیش روست، قربانىآنان غلبه کرد، جنگ

هست که باید آن را به پایان برد. توبه مثل این نیست که کسى را در صندلى راحتى بگذارد و به آسانى به 
شود.آسمانش ببرند. توبه سرآغاز نبردى سهمگین است که پیروز شدن در آن به بهایى گران تمام مى

ه باید بپردازیم محاسبه کنیم و ببینیم کند تا بنشینیم و بهایى را کاز همین روست که عیسى به ما توصیه مى
که آیا حاضریم تا براى شاگردى او از هر چه داریم چشم بپوشیم.

اجتناب از پرداخت بها
دارد این است که عده بسیارى چون اى که عیسى راجع به محاسبه بهاى شاگردى بیان مىدومین نکته

گیرند و راه زندگى مسیحى را با تعهدى کم مایه در پیش مىبرآوردى صحیح از بهایى که باید پرداخت ندارند،
افتند. این افراد همان کسانى هستند که بذر کالم کنند و به کام هالکت مىقافیه که تنگ شد عقب نشینى مى

هاى کند. اما بعداً نگرانىشود و عالقه به امور روحانى ایجاد مىوقتى در دل آنها کاشته شد، به سرعت سبز مى
کنند، و یا جفاها مثل آفتاب چله اش مىگیرند و خفههاى خار فرا مىدنیا، اطراف نهال نورسته کالم را مثل بوته

سازند.تابستان، خشکش مى
هایى از صدق گفته مسیح هستند.مقدس و تجربیات زندگى، جا به جا پر از مثالکتاب

وقتى قوم اسرائیل تحت رهبرى موسى مصر را ترك گفتند، هزاران تن درحالى که سراپا غرق در شور و 
هیجان بودند به دنبال موسى به راه افتادند، ولى دریغا که حسابِ بهاى این کار را نکرده بودند. در نتیجه، وقتى 

اختند و طولى نکشید که هواى بازگشتن به در راه با خطرات، محرومیت و تأخیر مواجه شدند، امید خور را ب
را » تره و سبزى«سرشان زد. بدتر از این، زبان به شکوه و شکایت از خدا و موسى گشودند و دلشان هواى 

خوردند. آخر سر هم از آن همه آدم، جز گروه معدودى از اسرائیلیان به شان مىکرده بود که در زندگى قبلى
یارى از آنها مستقیماً و بالفاصله زیر داورى الهى قرار گرفتند و هزاران تن در سرزمین موعود راه نیافت. بس

گناهان خود هالك شدند.
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آمد که رفتند و به نظرش مىاش مىاوایل که عیسى شروع به موعظه پیام انجیل کرده بود، عده بسیارى از پى
آمدند. آنان معتقد ن قدرتش به شگفت مىشدند و از دیدپیروانش باشند. از سخنانش دچار بهت و حیرت مى

بودند که عیسى مسیح موعود یهودیان است که پس از چندى عصر پرشکوه برکات را براى یهودیان به ارمغان 
یافتند. سپردند، تعالیمش را دشوارتر و ناگوارتر مىخواهد آورد. ولى، هر قدر بیشتر به سخنان عیسى گوش مى

ولى حاضر نبودند توبه کنند. بدین ترتیب، چون بهاى پیروى از مسیح را محاسبه خواستند، آنان مسیح را مى
از این زمان، بسیارى از شاگردان برگشته، دیگر او را همراهى «فرماید: مقدس مىنکرده بودند، چنانکه کتاب

).66:6(یوحنا» نکردند
که هیرودیس تحت تأثیر سخنان یحیى گویدهیرودیس پادشاه نیز دقیقاً به همین دلیل هالك شد. مرقس مى

ترسید، چرا که او را هیرودیس از یحیى مى«سپرد: گرفت و حتى با اشتیاق به آنها گوش مىتعمید دهنده قرار مى
شنید، بسیار کرد. هرگاه سخنان یحیى را مىدانست و از این رو از او محافظت مىمردى پارسا و مقدس مى

). ولى 20:6(مرقس » داشتین حال، گوش فرا دادن به سخنان او را دوست مىشد. با اسرگشته و حیران مى
کرد و حاضر به ترك هیرودیس حاضر به پرداخت بهاى شاگردى نبود. او با هیرودیا، برادر زنش، زندگى مى

برد  و آخر سر در همان گناهان نیز مرد.کردنش نبود. وى از گناهانش لذت مى
اى بس گران یافت. اوایل، کار اشاعه دادن مسیحیت در نقاط م پیام انجیل را وظیفهدیماس مشارکت در اعال

مختلف جهان او را به هیجان آورده بود و وقتى پولس رسول از او دعوت کرد تا در یکى از سفرهاى 
خود اش با او همراه شود، دیماس از فرط شور و هیجان سر از پا نشناخت باشد. رفتن با پولس براى بشارتى

هاى افتخارى بود. اما اى افسوس که دیماس حساب مشکالت را نکرده بود و وقتى دل دیماس هواى لذت
دنیوى را کرد و چون رفت تا هوس دلش را از دنیا بستاند، پولس و استاد پولس را ترك گفت. پولس نیز گفت: 

).10:4(دوم تیموتاؤس » استزیرا دیماس به خاطر عشق این دنیا مرا ترك کرده و به تسالونیکى رفته «
ترسم که مبادا امروزه عده بسیارى به راه دیماس بروند. فرزندانِ والدین مسیحى که براثر نوع از این مى

پذیرند. اما وقتى دنیا با آن شوند، اغلب به حرف مسیحیت را مىتربیت خود، با امور روحانى آشنا مى
شوند که بهاى ادامه زندگى با مسیح بیش از آن کند، متوجه مىطنازى مىگرى و هایش مقابل آنها جلوهفریبندگى

هاى دنیا هستند. چنین است که حاضر به پرداختنش باشند. آنها طالب برق و جالى دنیا، حسن نظر دنیا و پاداش
روند.است که به راه خود مى

شوند. اما نوعى بشارت دادن هم هاى آبکى هستند، اغلب عاقبت به خیر نمىکسانى که محصول بشارت
شود و بنده طرفدارش هستم. عده بسیارى در جلسات بزرگ وجود دارد که در بیان حقیقت تخفیف قایل نمى
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اى نیز هستند که کنند، عدهاند. ولى همانطور که بهترین مبشران نیز تأیید مىبشارتى واقعاً از ته قلب توبه کرده
شان نشأت گرفته از گذارند و چه بسا هم که تصمیمدم در راه زندگى مسیحى مىعلناً به عنوان پیروان عیسى ق

ایمان دهند. دوستان بىنیازشان به خدا و فیض الهى بوده باشد، اما اى افسوس که راه خود را تا به آخر ادامه نمى
کنند. به را از راه به در مىها نیز از سوى دیگر، قدم به قدم آنهانشینند و وسوسهاین افراد مرتب زیر پایشان مى

مقدس نیز تک و توك شرکت هاى بررسى کتابآیند و در کالساین ترتیب، بتدریج کمتر به جلسات مى
افتند، چون قبالً به بهاى پیروى از مسیح درست فکر نکرده و کنند. سرانجام نیز در سراشیبى هالکت مىمى

اند.هیچگاه خود را حقیقتاً به او نسپرده

پرداخت بها
با وجود  آنچه گفته شد، هدف ما از بررسى بهاى پیروى از مسیح، خالى کردن توى دل مردم نیست. 

خواهیم تشویق شوید که پیروى از مسیح را تا به آخر ادامه دهید. براى آن منظور اول باید بنشینیم برعکس، مى
نگاه باید با خوشحالى و رضایتمندى آن را بپردازیم و و تمام جوانب بهایى را که باید بپردازیم خوب بسنجیم، آ

بدانیم که تا این بها را نپردازیم از نجات خبرى نخواهد بود.
مقدس را عرضه داشته است، به تأکید از اسقف رایل که او نیز فهرستى از لغزش خوردگان مذکور در کتاب

پردازند کنارشان ر دیدند براى آن بهایى نمىخواهد که عقاید مذهبى خود را بسنجند و اگمخاطبانش مى
گوید:کند که به جانب مسیح بروند. اسقف رایل مىبگذارند. وى به ایشان تأکید مى

به احتمال بسیار (عقاید مذهبى شما) مستلزم پرداخت بهایى نیستند. چه بسا هم که نه برایتان دردسرى در 
ى، و به مطالعه و دعا و انکار نفس و کشمکش و کار سخت وادارتان پى داشته باشند و نه فکر و خیال و درد

دهد و نه مرگ، انجامد. به شما نه در زندگى آرامش مىروید به نجات و رستگارى نمىنسازند...این راهى که مى
سازد.کند و به وقف مرگ قلبتان را شاد نمىامید. در سختى حمایتتان نمى

تلزم پرداخت هیچ بهایى نیستند، هیچ ارزشى ندارند. پس قبل از آنکه کار از کار اى را که مسعقاید مذهبى
بگذرد بیدار شوید. از خواب گران برخیزید و توبه کنید. برخیزید و توبه کنید. برخیزید و ایمان بیاورید. 

اید، آرام اى ندادهدهجواب قانع کنن» چه بهایى باید بپردازید؟«برخیزید و دعا کنید و تا وقتى به این سؤالم که 
نگیرید.
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کنم که پاى حساب و کتاب بنشینید. کاغذ و قلمى بردارید و بهایى را که باید بپردازید من تشویقتان مى
بخشد نیز فهرست محاسبه کنید. موارد پرداخت بها را مشخص کنید، ولى در عین حال برکاتى را که مسیح مى

کنید.

یى باید پرداخت؟ باید از عادل پنداشتن خود دست بکشیم و به جاى نیکو شمردن براى مسیحى شدن چه بها
خویش، خود را ناقض احکام عادالنه خدا و به همین سبب زیر غضب و محکومیت الهى بدانیم. ولى وقتى این 

یل نشدنى بها را پرداختیم که دیگر خود را عادل نپنداریم، از عدالت مسیح برخوردار خواهیم شد که کامل و زا
تواند بدون ترس و واهمه در برابر تخت خدا ایستاد.است. در پوشش همین عدالت مى

توان بریم. نمىبه عالوه باید بهاى ترك کردن تک تک گناهانى را پرداخت که در حال حاضر از آنها لذت مى
ما، وقتى گناهان خود را ترك کنیم. ابه گناهى چسبید و سپس وانمود کرد که از عیسى مسیح خداوند پیروى مى

). به این 4:12توان دید (عبرانیان کردیم، جاى آنها با قدوسیتى پر خواهد شد که بدون آن، خداوند را نمى
ترتیب، به جاى تمرد مسخره و توخالى خود با شور و شعف حاصل از قدوسیت آشنا خواهیم شد. 

خود را از مفهوم زندگى و این که کالً هدف آن چیست و همچنین باید این بها را پرداخت که درك اشتباه 
نهایتاً چه چیز در آن ارزشمند است، کنار گذاشت. به این منظور باید عقاید درهم و برهم و ضد و نقیض ما جا 

مقدس بسپارند. هیچ وقت نباید به خدا خط بدهیم یا پیشاپیش کارهایش را حدس به مکاشفه خدا در کتاب
ر فکرى را اسیر مسیح ساختیم، به آزادى حقیقى دست خواهیم یافت. عیسى در این باره فرمود: بزنیم. هرگاه ه

).32:8(یوحنا» حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد«
هاى این جهان را نیز بپردازیم. زیرا در دنیا خواهیم بود، و لیکن نه باید بهاى ترك گفتن مداودات و دوستى

ز دنیا. متوجه خواهیم شد که دنیا دوست فیض نیست تا ما را به سوى خدا هدایت کند، بلکه همیشه ما را از او ا
دور نگاه خواهد داشت. درواقع، نه فقط باید دل از تعلقات دنیوى برید، بلکه براى پیروى از خدا حتى باید از 

یاد داشت که به جاى دوستى این دنیا، دوستى آن بیزار شد. بهاى سنگینى است، نه؟ بله هست، ولى باید به 
خوانم، زیرا بنده از کارهاى اربابش آگاهى دیگر شما را بنده نمى«مسیح را داریم. عیسى به شاگردانش گفت: 

» امام، شما را از آن آگاه ساختهخوانم، زیرا هر آنچه از پدر شنیدهندارد. بلکه شما را دوست خود مى
تر است. ن دوستى است که از برادر به آدم نزدیک). عیسى آ15:15(یوحنا

هایى را که براى زندگى خود داریم بپردازیم. ممکن است در مورد اینکه در عین حال باید بهاى وداع با نقشه
هایى کشیده باشیم، اما باید آنها را کنار بگذاریم، چون ممکن نیست خواهیم چه کنیم و چه کاره شویم نقشهمى
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گى ما در آن واحد هم تحت حاکمیت ما باشد و هم مسیح. عیسى خداوند همه چیز است. بنابراین، یا که زند
مان هم مان نیست و اگر خداوند ما نباشد، پس نجات دهندهخداوند کل زندگى ماست و یا اصالً خداوند زندگى

هاى ناقص و پر از ا به جاى این نقشههاى ما باید کنار گذاشته شوند. بله، باید کنار نهاده شوند، امنیست. نقشه
اشتباه ما، عیسى نقشه کاملى دارد که هم باعث برکت ما خواهد شد و هم مفید به حال دیگران خواهد بود.

آلود و هاى گناههاى خود را نیز بپردازیم. این خواستهاز این گذشته، باید بهاى ترك گفتن خواسته
خدا، در زندگى ما باز » خواست نیکو، پسندیده و کامل«ذاشته شوند تا جا براى خودپسندانه ما باید کالً کنار گ

شود.
در آغاز این فصل به گفتگوى خود با پزشک مبشرى اشاره کردم که از رقیق شدن پیام انجیل در حوزه 

ست که کرده اهایش یک جا گفت به این مسأله فکر مىکرد. در صحبتخورد و گالیه مىخدمتش خون دل مى
ام را که پرسید، گفتم که شخصى که خواهان پیروى از مسیح است، حداقل باید داراى چه معتقداتى باشد. عقیده

دادم که به گمانم اکثر ایمانداران امروز خواهند داد و شد، جوابى مىتا چند سال پیش اگر این سؤال از من مى
و اینکه عیسى مسیح پسر خداست و جانش را براى شخص براى نجات باید به گناهکار بودن خود «آن اینکه 

گمان، این جواب هنوز هم بى» نجات انسان از گناه فدا ساخت، ایمان بیاورد و زندگى خود را به او بسپارد.
اند، زیرا عیسى ما را چنانکه ها مسیحى به همین ترتیب عمل کرده و نجات یافتهکامالً صحیح است. میلیون

کند. رویم، مفهوم کامل تعهد را براى ما باز مىنگاه همچنان که در زندگى با او پیش مىپذیرد و آهستیم مى
با این حال، به وى گفتم که امروز اگر بخواهم به سؤال فوق جواب بدهم، خواهم گفت که حداقل چیزى که 

اقل بهایى هم که مقدس است و حدشخص براى مسیحى شدن باید به آن ایمان داشته باشد، همه حقایق کتاب
باید تمام «اش است. من به کسانى که بخواهند به مسیح ایمان آورند خواهم گفت: باید بپردازد همه هستى

توانید براى خود نگاه دارید. هر گناهى اى از وجودتان را هم نمىوجود خود را به خداوند تقدیم کنید. حتى ذره
»بگذارید. باید سراپاى وجودتان به خداوند تعلق گیرد.را باید ترك کنید. هر فکر غلطى را باید کنار

در این زندگى شاید روزهایى باشند که از نظر دنیا (و حتى خودتان وقتى در اوج افسردگى قرار دارید) 
اید! آن روز خواهید آمد که شما و تمام عالم هستى به اى نزدهمعامله بدى کرده باشید. اما دست به بدمعامله

ببینند که کدام معامله بیشترین سود را داشته است. روشنى 
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فصل دهم

روابط جدید

هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و حتى از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من 
نتواند بود. و هر که صلیب خود را بر دوش نکشد و از پى من نیاید، شاگرد من نتواند بود.

26:14-27لوقا 

درحالیکه پیوندها مرتب در حال گسیختن و کنیم که در حال فروپاشى است. ما در دنیایى زندگى مى
زند. حاکمان خودکامه چون این را گسستنند، هیچ چیز به اندازه کانون گرم خانواده مردم را به هم پیوند نمى

دانند از هر چه در چنته دارند براى برانگیختن شوهران علیه زنانشان، زنان علیه شوهرانشان و بخصوص مى
شود به کنند تا به این ترتیب هر چه از وفادارى مردم به همدیگر کمتر مىمضایقه نمىفرزندان علیه والدینشان

دهم، به این نکته اشاره وفاداریشان نسبت به دولت افزوده شود. اغلب وقتى مراسم عقد یک زوج را  انجام مى
شد و از آموزشى که در ترین نهاد جامعه بشرى است. اولین مدرسه در خانواده شروعکنم که خانواده اساسىمى

ها کم کم ها و هنرستانها، کالجشد، تمام مراکز آموزشى نظیر مدارس ابتدایى، دانشکدهها داده مىخانه به بچه
شکل گرفتند. اولین بیمارستان هم در خانواده بوجود آمد، زیرا درمان بیمار و مراقبت از وى از خانه شروع شد. 

م در خانواده شکل گرفت، زیرا از نحوه رهبرى پدر در خانه، به ترتیب نظام از اینها گذشته، اولین دولت ه
پدرساالرى، سلطنتى و سرانجام نظام دموکراتیک شکل گرفت. اگر خانواده بنیادى مستحکم داشته باشد، اساس 

تماعى نیز و بنیان جامعه هم مستحکم خواهد بود. خانواده که فرو پاشید، این اشکال دیگر دستاوردها و نظام اج
متالشى خواهند شد.

هایى نظیر آیا در این توان به کتابکنند. براى مثال، مىرهبران مسیحى درباره خانواده بسیار قلمفرسایى مى
اى هم هست؟ نوشته  کنت چیفین، مسیحیان در خانواده خود روى دالیو فیرچایلد  و خدا به داد خانه خانواده
P  Chafim Kennethخانه برسد!{ - P{

}P  Fairchild .Roy W - P{
نوشته هوارد جیو هندریکز اشاره کرد. نویسندگان یاد شده نگران وضع خانواده و خواهان تقویت آن هستند. 

P  Henricks Howerd{براى - P{
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»هاى هرز شکوفان شود.اى پوشیده از علفخانواده مسیحى باید در مزرعه«گوید: مثال، هندریکز مى
شود که اى پیدا مىایمان فهمیدهشود که موافق این حرف نباشد؟ کدام بىاى پیدا مىکدام ایماندار فهمیده

موافقت خود را با هندریکز اعالم نکند؟
کنیم که وى مطلبى دقیقاً پس از این اوصاف، وقتى در حین بررسى سخنان مسیح درباره شاگردى مشاهده مى

هر که نزد من آید و «فرماید: مانیم. عیسى مىدارد، از تعجب انگشت به دهان مىمىبرخالف موضوع فوق بیان
(لوقا » از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر، و حتى از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من نتواند بود

در صدد تخریب آن است.فهمیم، عیسى به جاى تحکیم بنیان خانواده ). ظاهراً به قرارى که از این آیه مى26:14

اى دشوار از عیسىگفته
عیسى است و دشوارى آن به چند دلیل است. اف.اف. » هاى دشوارگفته«مسلماً آیه مذکور یکى از 

Pبروس،{ - P ecurB.F.F{
هاى دشوار عیسى و در آن ضمن بحث درباره این آیه، آن را به الهیدان انگلیسى، کتابى نوشته است به نام گفته

دشوار بتوان آن را با سایر تعالیم عیسى سازگار دانست. -2قبول آن دشوار است و -1داند: دو دلیل دشوار مى
ند مخالف قوانین طبیعت است و از كصیه مىطرز برخوردى که عیسى ظاهراً در این آیه تو«گوید: وى مى

طرفى هم با حکم محبت به همسایه که عیسى در تأکید به آن بسیار پیش رفت، سازگار نیست. اگر مفهوم 
را چندان باید بسط داد که دشمن شخصى را هم شامل شود، پس نباید طورى محدودش کرد که » همسایه«

»ره آن بیرون بمانند.ترین و عزیزترین کسان شخص از دائنزدیک
یک راه براى حل این معضل آن است که بگوییم عیسى از روش مبالغه که در زبان و فرهنگ سامى معمول 

آمیزى اى، مسایل را بشکل بسیار اغراقبود، استفاده کرده است. مبالغه به این معنى است که براى تأکید بر نکته
ترى گفته است، در به لحن مالیم37:10-38ن مطلبى را که در متى مطرح کنیم. اگر چنین باشد، پس عیسى هما

هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد، شایسته من «سازد: اینجا به شکل مؤکدترى مطرح مى
نباشد؛ و هر که پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد، شایسته من نباشد. هر که صلیب خود را برانگیزد 

خواهد بگوید که پیروانش قبل از هر چیز در به این ترتیب، عیسى فقط مى» ز پى من نیاید، شایسته من نباشد.و ا
فکر تأمین منافع ملکوت خدا باشند.

رسد.اول آنکه، احتماالً تفسیر مناسبى از کلمه انگارانه به نظر مىاما به چند دلیل این تفسیر، سطحى و ساده
گیریم، چون با این استدالل که در دنیا هیچ کس نیست. ما این کلمه را چندان جدى نمى10در متى » شایسته«
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کنیم. اما احتماالً منظور عیسى این نبود، چون شایسته مسیح نیست، خودمان را از فکر این کلمه خالص مى
26:14ه در لوقا وقتى فرمود که اگر کسى چنین و چنان نکند، شایسته من نیست، منظورش دقیقاً همان بود ک

».یابدنجات نمى«به عبارتى، » تواند شاگرد من باشداو نمى«گوید، یعنى مى
سازند. فرماید، گفته او را برخالف ظاهرش مؤکدتر مىمى37:10دوم، آیات ما قبل آنچه مسیح در متى 

ود را بیش از او دوست گوید که نباید پدر و مادر و پسر و دختر خعیسى صرفاً مى37درست است کدر آیه 
شود. اول، در خصوص عدم اقرار به او در حضور داشت، ولى در آیه قبل دو مسأله بسیار مهم را متذکر مى

هر که نزد مردم مرا اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است، او را اقرار «گوید: مدرم مى
من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است، او را انکار خواهم کرد؛ اما هر که مرا نزد مردم انکار کند،

گوید که با خود ). در اینجا صحبت از داشته و نداشتن نجات است. دوم، عیسى مى32- 33(آیات » خواهم کرد
ام تا صلح بیاورم، ام تا صلح به زمین بیاورم. نیامدهگمان مبرید که آمده«شقاق وجدایى به جهان آورده است: 

ام تا: پسر را بر پدر، دختر را بر مادر و عروس را بر مادر شوهرش برانگیزانم. ا شمشیر بیاورم! زیرا آمدهبلکه ت
).34-36(آیات » دشمنان شخص، اهل خانه خودش خواهند بود

فرماید که باالترین محبت شخص باید به جاى والدین و فرزندانش نثار او عیسى به مجرد گفتن این مطلب مى
توان نتیجه گرفت که این آیه با آنچه در انجیل لوقا آمده است، اساساً تفاوتى توجه به زمینه آیه مزبور مىشود. با

ندارد. در هر دو انجیل، سخن از وضعیتى است که در آن شخص باید بین مسیح ودیگران (حتى افراد خانواده 
براى اینکه شاگرد مسیح باشد باید از دارند که شخص خودش) دست به انتخاب بزند. هر دو انجیل اعالم مى

سازد، دل بکند.هر که مخالف مسیح است یا بیش از مسیح او را شیفته و مطیع خود مى
شوند. اولى ختم مى» تواند شاگرد من باشدنمى«شامل سه جمله است که هر یک به کلمات 25:14-33لوقا 

توانیم شاگرد مسیح شویم. دست نشوییم، نمى- از خودمانبله، و حتى -گوید که تا از اعضاى خانواده خودمى
توانیم شاگرد او شوى و گوید که تا صلیب خود را بر دوش نگیریم و از مسیح پیروى نکنیم نمىدومى مى
توانیم شاگرد مسیح شویم. مطالب فوق سه راه مختلف گوید که اگر از هر چه داریم چشم نپوشیم نمىسومى مى

خواهیم مسیحى شویم باید بهاى شاگردى را براى هر شرایط و هر قیقت هستند که اگر مىبراى بیان این ح
زمانى محاسبه کنیم. 

فراتر از محاسبه
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گوید شروع کردم و در خصوص شاگردى مى28:14-33فصل قبل را با بررسى سخنانى که عیسى در لوقا 
ف فصل قبل در درجه اول بررسى موضوع محاسبه صرف نظر نمودم، چون هد27:26عمداً از بررسى آیات 

گذاریم. در گردیم و از مرحله محاسبه بهاى شاگردى قدم فراتر مىبهاى شاگردى بود. حال، به این آیات بازمى
ترین بها را بپردازیم. مطلب اخیر ما را پرسیم که آیا حاضریم براى دست یافتن به جایزه نجات، دردناكاینجا مى

سازد.دهنده روبرو مىقت عمیقاً تکانبا چهار حقی

چون و چراى ملکوت مسیحانتظارات بى-1
هاى مختلف مسیحى ها و سازمانام و به خدمت در هیاتدر طى سالهایى که مشغول خدمت مسیحى بوده

به مدت ام. براى مثال، ام و تا جایى که وقتى اجازه داده است با شادى و مسرت همکارى کردهدعوت شده
ام و به مدت چهار سال نیز در هیات سازمانى که مرکز هشت سال جزو هیات امناى مدرسه استونى بروك بوده

P{آن در فیالدلفیاست و به
-P koorB ynotS{

ام. در حال حاضر، در هیات مدیره شوراى المللى مسیحى مشغول است، حضور داشتهکار خدمات بین
مقدس، مقدس و انجمن مطالعه کتابمقدس، نیز کمیته شرح و تفسیر کتابذیرى کتابالمللى بررسى خطاناپبین

ام براى ام و از هر چه در چنته داشتهها را با خرسندى و شور و هیجان پذیرفتهعضویت دارم. من این مسئولیت
از پدر و مادر و هاى یاد شده، دستام. و لیکن، براى احراز مسئولیتهاى فوق دریغ نکردهخدمت به سازمان

هاى مشروح خود را فداى خدمات مزبور ام. درواقع، هیچ یک از دیگر مسئولیتهمسر و فرزندانم نکشیده
ام.نکرده

گوید، به آنچه گفتم شباهت ندارد. براى ما اغلب با این وصف، آنچه مسیح درباره انتظارات ملکوت خود مى
آنکه نظر کرد بىداخت و بعداً (در صورت تمایل) از ادامه آنها صرفتوان بدانها پرکارها طورى هستند که مى

چون و چرا از کرد، همیشه تعهدى بىمسأله خاصى پیش آید. ولى وقتى عیسى انتظارات ملکوتش را عنوان مى
ند. در سپرد، اختیار با آنها نبود تا دلبخواهى عمل کنطلبید. بدین طریق، در کارى که به پیروانش مىپیروانش مى

ضمن، این کار، پاره وقت هم نبود.
توان گفت که آمدن ملکوت مسیح به زندگى شاگرد و انتظاران آن، در دنیاى ما کامالً تازگى به عبارتى مى

چون و چراى خواستند مردم را وادار به برآوردنِ انتظارات بىداشت. قبل از مسیح کسانى آمده بودند که مى
ارات این افراد به حق نبود. این افراد معرف نهادهاى انسانى بودند و انتظارات نهادهاى خود سازند، اما انتظ
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دهد ما موظف هستیم که نسبت به دولت مطیع و مقدس تعلیم مىصرفاً انسانى نسبى است. همچنانکه کتاب
الن را حفظ کنیم. وفادار باشیم. در نتیجه، باید مالیات خود را به اداره مربوطه پرداخت کنیم و حرمت مسئو

هذا، دولت هم ممکن است اشتباه کند و اگر کرد باید اطاعت از اراده الهى براى ما مرجح باشد. خانواده هم مع
حق دارد از ما وفادارى بطلبد، ولى انتظارات خانواده هم همیشه به حق نیست. به این ترتیب، چنین نیست که 

جارى همواره انتظارات به حق و درستى از ما داشته باشند. اما هاى خدماتى، احزاب سیاسى و مراکز تسازمان
بدیل در تاریخ این جهان اى بدیع و بىملکوت مسیح اینطور نیست. ورود مسیح و ملکوتش به این جهان واقعه

بود و انتظارات ملکوت مسیح فراتر از آن است که سازمان و جنبش دیگرى قادر به طرح و توجیه آنها باشد. 
براى نشان دادن این امر، انتظارات خود را با از آنِ نهادى به عظمت و احترام خانواده سنجید.عیسى 

نظیر عیسى مسیحاقتدار بى-2
- و حتى جان خود0گفته عیسى مبنى براینکه تا کسى از پدر و مادر، زن و فرزندان، برادران و خواهران 

نظیر او نیز هست. چون اگر کسى از اقتدار و تواند شاگرد او شود، نشان دهنده اقتدار بىدست نشوید، نمى
تواند چنین د؟ غیر از خدا چه کسى مىکند چنین حرفى بزننظیر برخوردار نباشد، چطور جرأت مىاختیارى بى

چیزى از انسان بخواهد؟
داد، در دوران خدمت مسیح، این موضوع به دغدغه فکر عده بسیارى تبدیل شده بود. وقتى عیسى تعلیم مى

عیسى ). وقتى29:7داد (متى شدند، زیرا او نه مانند کاتبان، بلکه با اقتدار تعلیم مىاین افراد مبهوت و متحیر مى
این چگونه شخصى «پرسیدند: توفان دریاى جلیل را آرام کرد، کسانى که با او بودند با حالتى از تعجب مى

). وقتى عیسى گناهان شخص مفلوج را بر او بشود، 27:8(متى » برند!است؟ حتى باد و امواج نیز از او فرمان مى
تواند گناهان را وید؟ چه کسى جز خدا مىگاین کیست که کفر مى«پرسیدند: معلمان شریعت از خود مى

). براین اشخاص و بسیارى دیگر کامالً محرز شد که عیسى با اقتدارى مافوق قدرت و 21:5(لوقا » بیامرزد؟
اى دانیم، عدهگوید. آیا امکان داشت که او خدا باشد؟ مسأله مهم همین بود. چنانکه مىاقتدار انسان سخن مى

یرفتند. آخر سر او را به عنوان کفر گوینده و فریبکار به صلیب کشیدند. اما کسانى که گیرى را نپذاین نتیجه
ناپذیر تشخیص خود رسیدند و او را اقتدار او را (که معجزاتش موید آن بودند) بازشناختند. به نتیجه اجتناب

پرستش کردند.
تر است. کردیم ضرورىال فکر مىاگر عیسى خداست، پس برآوردن انتظارات ملکوتش از آنچه تا به ح

توانیم شاگرد شنویم که مسیح گفته است که تا از پدر و مادر و زن و فرزندان خود دست نشوییم نمىوقتى مى
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رسد. ولى اگر او خداست، پس انتظاراتش به هیچ وجه افراطآمیز او شویم، گفته او به نظرمان افراط آمیز مى
م از ما خواست نباید ما را برآشوبد. اگر او خداست، پس موظف به نیست. اگر او خداست، پس هر چه ه

اطاعت کامل از او و تسلیم کامل خود به او هستیم، بله واقعیت این است که حتى اگر زندگى خود را نیز در 
ایم.القمر نکردهخدمت به او فدا سازیم، شق

او کارى صحیح و معقول باشد. خدا مثل شود تا تسلیم شدن بهاز طرف دیگر، خدا بودن عیسى سبب مى
اش در اى نیست که به فکر ما نباشد و یا چنانکه ممکن است به اشتباه تصور کنیم همهخدایان مستبد و خودکامه

فکر بزرگ کردن خود باشد. او خالق ماست و به ما زندگى، خانه و خانواده و نصیبى معقول از برکات این 
اند و مواهب الهى هستند. در این برکات از آن روست که بوسیله خدا خلق شدهجهان عطا کرده است. نیکویى

- نتیجه، علت اینکه ممکن است خدا در شرایطى خاص از ما فدا کردن یک یا دو مورد از برکات مزبور را بطلبد
ك جهان همچنانکه ممکن است براى مبشرى که پیام انجیل را براى اولین بار به مناطق دورافتاده و خطرنا

طلبد، هر چند گران به نظر آید، در شرایط خاص فوق مفید این است که آنچه خدا از ما مى-برد، پیش آیدمى
دهد، اطاعت از آن هم به نفع ماست و هم به نفع دیگران.است. اگر خدا فرمانى مى

ناپذیر شاگردى حقیقىهاى اجتنابالویت-3
تحت شرایط «ماست و فداکارى » خیر و صالح«ر شرایطى به فکر به محض شنیدن اینکه خدا تحت ه

ایم و دیگر گریبانمان کنیم که از مخمصه جستهکشیم و خیال مىشود، نفس راحتى مىاز ما خواسته مى» خاص
شک، ممکن گیرى صحیح نیست. بىاز دست مقتضیات افراطآمیز شاگردى حقیقى رها شده است. این نتیجه

ز از ما نخواهد تا به خاطر او دست از خانواده خود بکشیم و مثل مرد جوان ثروتمند، است که عیسى هرگ
موظف باشیم که کل دارایى خود را به فروش رسانیم و پس از تقسیم پول آن میان فقرا، بیاییم و از او پیروى 

م که در صورت کنیم. بندرت ممکن است چنین چیزى از ما خواسته شود. و لیکن، باید هر لحظه حاضر باشی
اش را هر چه که باشد به انجام رسانیم.لزوم، در این یا هر مورد دیگرى از عیسى اطاعت کنیم و خواسته

هاى زندگى خود را بدرستى مشخص سازیم. پیروى از عیسى باید از هر چیز مقصود آنکه باید اولویت
تر باشد. نباید کارى را انجام بدهیم که از این تعهد بکاهد. هر چه دیگرى براى ما، حتى از زندگیمان مهم

گوید:کنیم باید در جهت تقویت آن باشد. جرج الون در این باره مىمى
}P - P ddaL nodlE egroeG{
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ترین شکل چشم پوشیدن از مواهب دنیوى عبارتست از انکار نفس. زیرا، تاکسى جان خود را نفرت اساسى
). البته، مقصود این نیست که هر شاگردى باید جان خود را 26:14تواند شاگرد عیسى شود (لوقا ندارد، نمى

باشد، چون از این پس نه براى خود، بلکه براى ملکوت خدا زندگى عمالً فدا سازد، ولى باید حاضر به این کار
تر از هر چیز دیگر سرنوشت ملکوت خداست. کند. دیگر هر بالیى به سر خودش آمد مهم نیست، چون مهممى

اگر کسى بخواهد مرا پیروى کند، باید خود را انکار کرده، «چنین است مفهوم آنچه مسیح بدین شرح فرمود: 
هاى مشروع خویش، یعنى ). البته، مقصود انکار خواسته24:16(متى » یش برگیرد و از پى من بیایدصلیب خو

هاى زندگى نیست، چون این نوع ریاضت کشى ممکن است هدف محروم کردن خود از مواهب و لذت
. انکار نفس عکس انداند به دنبال منافع خودخواهانه بودهاى داشته باشد. کسانى که به آن پرداختهخودخواهانه

هاى خود چشم بپوشیم تا ملکوت خدا به مهمترین مطلب فوق است؛ مفهوم آن این است که از خواسته
دلمشغولى زندگیمان تبدیل شود. معنى بر دوش گرفتن صلیب این نیست که بارهایى به دوش بگیریم. صلیب 

ها و طلبىمفهوم مرگ نفس و جاهبار نیست، بلکه وسیله مرگ است. بنابراین، بر دوش گرفتن صلیب، به
هاى خودمحورانه ماست. بدین طریق، به جاى دستاوردهاى خودخواهانه، هرچند هم که ایثارگرانه و هدف

باشکوه باشند، شخص باید با تمام وجود مشتاق حاکمیت خدا باشد.

ن اشتیاق سوزان، قدرتى رهایى اى این امر را نوعى بار تلقى کنند، اما از نظر پیروان عیسى، ایشاید عده
داند به چه چیز متعهد است بخش است. هیچ چیز به اندازه تردید و دودلى بازدارنده نیست. کسى که مى

تواند با عزمى راسخ به پیش رود. مى

خطرات این دنیا-4
زن و فرزندان و چهارمین حقیقت تکان دهنده موجود در گفته عیسى مبنى براینکه باید از پدر و مادر،

برادران و خواهران خود نفرت داشت، عبارتست از خطرات پنهان این جهان که دامنه آنها حتى قلمرو روابط و 
اگر همین مهر و محبت معمولى که باید «گیرد. باید به خود بگوییم: هاى عادى انسان زا نیز درمىدلبستگى

داشته باشیم، ممکن است ما را از مسیح دور سازد، و نسبت به والدین، همسر و فرزندان و همشیرگان خود 
هاى این جهان باید خیلى خطرناك باشند!کند، پس داممسیح هم این احتمال را آشکارا تأیید مى

گوییم روشن است که مقصودمان از کلمه دنیا، کره زمین نیست. وقتى درباره دنیا و خطرات آن سخن مى
مقدس مشخصاً داللت در کتاب» دنیا«کنند هم نیست. کلمه که در جهان زندگى مىحتى منظورمان لزوماً مردمى 

کند. نیز مقصود روشى است که دنیا به آن عمل مى». سیستم یا نظام دنیا«گوییم بر چیزى دارد که ما به آن مى
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هایش کامجویىهاى آن است. همچنین، مقصود اشاره به مشغولیت بیش از حد دنیا به خود وها و اولویتارزش
به جاى تالش براى خشنود ساختن خداست.

این است آنچه باید کنار گذاشته شود، چون بیش از هر چیز دیگرى دشمن مذهب حقیقى است. اسقف 
پرسد:جى.سى.رایل مى

یا، کند؟ چندان که محبت دنهدف دین را ضایع نمى» دنیا«آیا حقیقت غیر از این است که هیچ چیز به اندازه 
هاى دنیا و اشتیاق به جل نظر مساعد دنیا، هاى دنیا، کسب و کار دنیا، پول دنیا، لذتترس از دنیا، غم و غصه

کند. این ایمانى آشکار چنین نمىسازد، گناه علنى یا بىخادمان مسیح را که به ایمان خود معترفند، از او دور مى
کنند. این کوبند و متالشى مىشتى زندگى خود را به آن مىاى است که هزاران جوان مرتباً کبزرگترین صخره

زنند و علناً علیه افراد به هیچ یک از مفاد ایمان مسیحى معترض نیستند. آنان عمداً دست به اعمال شریرانه نمى
کشند. امیدوارند که سرانجام به نحوى وارد بهشت شوند و معتقدند که باالخره بد نیست آدم خدا گردن نمى

توانند دست بکشند: هر طور شده دنیا را باید داشته باشند. بدین ترتیب، نى داشته باشد. اما از بت خود نمىدی
کنند و بعید هم نیست که به بهشت راه یابند، به مردان و زنان پس از اینکه در ایام نوجوانى خوب فعالیت مى

ر راه فراخى که به تباهى و هالکت منتهى است، کشند و دروند پا پس مىبالغ که تبدیل شدند، از راهى که مى
شوند.کنند و آخر مثل دیماس و زن لوط مىروند. آنان همچون ابراهیم و موسى شروع مىپایین مى

توانیم در برابر فرستد. چگونه مىهاى خود را در کمال زیرکى، مداوم و موذیانه به سراغ ما مىدنیا وسوسه
امان کنیم زمانیکه حتى مهر و وفادارى معقول و مطلوب ما نسبت به اعضاى خانوادهها مقاومت این وسوسه

شوند؟ راه اصلى مقاومت در برابر وسوسه این است که شجاعانه ایمان خود را ها مىمحملى براى این وسوسه
به مسیح اقرار کنیم.

نى کلیساى دهم پرسبیترى، پیش از در زمان جنگ جهانى اول، کشیشى به نام دانلدگرى بارن هاوس که شبا
P{من - P suohnraB yerG dlanoD{

هاى متشخص آمریکایى را به سوى خداوند هدایت کرد. در آن زمان، این برعهده او بود، پسر یکى از خانواده
درنگ ایمانش به مسیح در برابر اش را با اعالم بىشخص مشغول خدمت سربازى بود، ولى واقعیت توبه

اش در یکى از انش نشان داد. جنگ باالخره پایان یافت و سرانجام روز بازگشتن او به زندگى مرفههمرزم
اش هاى ثروتمند شهرى بزرگ در آمریکا فرا رسید. مرد جوان با کشیش بارن هاوس راجع به خانوادهحومه

میان گذاشت. بیم او از این صحبت کرد و ترس خود را از اینکه مبادا به عادات قدیمى خود بازگردد، با وى در 
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اش به والدین و برادران و خواهران و دوستانش او را از پیروى عیسى مسیح باز دارد. بارن بود که عشق و عالقه
هاوس به وى گفت که اگر مدام در حضور عموم به ایمان خود اقرار کند، دیگر موجبى براى نگرانى نخواهد 

شستند. مرد از دوستانش بشوید، چون خودشان دست از او مىشد که خودش دستداشت. دیگر الزم نمى
خورد، بگوى که به جوان پس از گفتگویش با کشیش، قبول کرد که از آشنایان سابقش به ده نفر اولى که برمى

مسیح ایمان آورده است.
ترى برخورد که از سرباز راه خانه در پیش گرفت و تقریباً همین که پایش را از قطار پایین گذاشت، به دخ

آشنایان سابقش بود.دختر خانم از دیدن وى به شوق آمد و از حال و احوالش جویا شد. مرد جوان به وى 
ها، چه «زده پرسید: دخترك به لحنى هیجان» تر از  آن امکان نداشت.براى من اتفاقى افتاده است که عالى«گفت: 

لبخند دخترك در دم » ام.، بهتر از آن، به مسیح ایمان آوردهخیر«پسر جواب داد: » اى؟شده، نکند نامزد کرده
خشکید و پس از آنکه دو سه تعارف مؤدبانه زیر لب زمزمه کرد با مرد جوان خداحافظى کرد و رفت.

شناخت. آشناى اندکى بعد، مسیحى نوایمان ما به مرد جوانى برخورد که پیش از رفتنش به سربازى او را مى
» اى باید یک جشن حسابى بگیریم.بینمت. حاال که برگشتهخوشحالم که دوباره مى«قدیمى گفت: 

و سپس پیش خود فکر کرد که این هم » ام.من مدتى است که به مسیح ایمان آورده«سرباز سابق جواب داد: 
از دومین نفر! باز هم صحنه محو شدن تبسم و تغییر موضوع صحبت تکرار شد.

عدى به ترتیب با زوجى جوان و دو دوست قدیمى دیگر صورت گرفت. دیگر موضوع ایمان برخوردهاى ب
آوردن مرد جوان در هه جا پیچیده بود و دیرى نپایید که برخى از دوستان سابقش از او بریدند. آنها در وى به 

دیوانه است! داند که پشت سرش نگفته بودند کهنگریستند و خدا مىچشم آدمى عجیب و غریب و مذهبى مى
کرد. به این ترتیب، همان اعتراف ایمانى ولى مگر چه کرده بود؟ هیچ چیز. فقط ایمان خود را به مسیح اقرار مى
اشان باشد و خواستند مسیح نجات دهندهکه او را به مسیح پیوند زده بود، باعث جدایى او از کسانى شد که نمى

. براى شما هم چنین خواهد شد. هیچ چیز به اندازه اعتراف حتى حاضر نبودند که حرفى درباره او بشنوند
توان شاگرد عیسى صادقانه به ایمان، دست دنیا را از ما کوتاه نگاه نخواهد داشت. فقط بدین طریق است که مى

شد.

خانواده قدیمى و خانواده جدید
مى و قطع رابطه با دوستان دور مطلب کنار گذاشتن آشنایان قدی«گویند: اى پیش خود مىیقین دارم که عده

قابل قبولى است، اما دست شستن از والدین و بدتر از آن، از همسر خود، کامالً با موضوع اخیر فرق دارد، چون 
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» کند.توان گذشت و هر تالشى در این جهت قلب انسان را هزار تکه مىها نمىاز این نوع روابط به این سادگى
کنم.اشخاص را درك مىموافقم و احساسات این 

کند و به این ترتیب، کسى را که به مسیح ها کار مىخدا در قلب خانواده-و درواقع معموالً-اوالً، اغلب
برد. روشى که خدا براى این ایمان آورده است براى هدایت اقوام و خویشان خود به سوى خداوند به کار مى

آورد، ممکن است سوءتفاهمات حاد و ى از افراد خانواده ایمان مىکار دارد در خور توجه است. اوایل که یک
دانند که هایى بروز کند. در این بین، مخصوصاً والدین ایمان جدید فرزند خود را در حکم این مىحتى دشمنى

شان سر به طغیان برداشته است؛ ولى اغلب تغییرى در این وضع هاى مورد قبولوى نسبت به ایشان و ارزش
سپارد و کنجکاوى ایشان نیز شود، بدین نحو که خصومت و دشمنى اطرافیان جا به کنجکاوى مىل مىحاص

دهد. متعاقب این امر، بین شخصى که به جاى خود را به احترام نسبت به روش جدید زندگى فرد نوایان مى
والدین، برادران و کشد که شود و طولى نمىهایى رد و بدل مىمسیح ایمان آورده است و دیگران صحبت

ام متوجه این نکته آیند. در طى سالها خدمت شبانىخواهران و دوستان و آشنایان شخص به سوى عیسى مى
ام که یک نسل پیش، کلیسا پر از والدینى بود که از دست پسر یا دختر خطاکارشان دلى خون جالب شده

قبول ایمان مسیحى نشده و در پى زندگى دنیوى رفته داشتند. والدین ایماندار بودند، اما فرزندانشان حاضر به 
کنند، نگران حال خوانند و یا کار مىبودند. امروزه، ورق برگشته است. حاال دیگر فرزندان که یا درس مى

ام که والدین خیلى از همین جوانان در نتیجه شنیدن شهادت آنها به والدین خود هستند. از این گذشته، دیده
اند.سوى مسیح آمده
شود، مأیوس نشوید. این مشکل تان مىخواهید از مسیح پیروى کنید بحثتان بر سراینکه مىاگر با خانواده

را موقتى تلقى کنید. به رغم هر حرفى و کارى هم که از خانواده خود دیدید و شنیدید باید از مسیح پیروى 
را خوانده است، جاى امیدوارى بسیارى است که کنید، ولى پیش خود اینطور استدالل کنید که اگر خدا شما

تان باشید که خانواده» کلمه روحانى«توانید آن گوید، شما مىآنها را هم بخواند. همانطور که چارلز اسپرجن مى
P»{دام انجیل«را به  - P noegrupS selrahC{

بکشاند.
سى مسیح به شما عطا کرده است، از یاد نبرید. انگیزى را که خدا از طریق کار عیدوم، خانواده جدید حیرت

هاى بسیارى مثل شخصیت و تجربیات مشابه دارید.اما، با خانواده جدید شما با خانواده طبیعى خود همانندى
- 30خود یعنى خانواده تشکیل یافته از ایمانداران، نکات مشترکتتان صد چندان بیشتر است. عیسى در مرقس 

آمین به شما «هم جاى مطالعه بیشتر دارند) در اشاره به همین نکته اظهار داشت: (آیاتى که هنوز 29:10
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گویم، کسى نیست که به خاطر من و به خاطر انجیل، خانه یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان یا مى
واهران و مادران و فرزندان ها و برادران و خامالك خود را ترك کرده باشد، و در این عصر صد برابر بیشتر خانه

» مند نگردد.به دست نیاورد، و در عصر آینده نیز از حیات جاویدان بهره-و همراه آن، آزارها- و امالك 
عجب خانواده بزرگى! پدر این خانواده چون یک نفر است، اعضاى خانواده هم یک تن هستند! آنها یک 

تر دارند که عیسى مسیح است. مادر دارند که همانا کلیساى حقیقى و غیرمرئى است. همگى یک برادر بزرگ
کوشند تا از عیسى پیروى مىاند و سختاین خانواده سعادتمند است، چون اعضاى آن از گناه رو گردان شده

هاى اند و به تالشکنند. همه افراد این خانواده از تکبر بیزارند و براى نجات، چشم امید به عیسى مسیح دوخته
شوند. خوانند و به هنگام دعا به یک تخت فیض نزدیک مىمقدس را مىخود متکى نیستند. همه آنها یک کتاب

طلبند که عبارتند از: محبت، شادى آرامش، صبر، مهربانى، ایاى فیض را مىبه عالوه، همگى نوع واحدى از عط
). آنها خود را با سایر مسیحیان 22:5-23نیکویى، وفادارى، فروتنى و خویشتندارى (رجوع شود به غالطیان 

کنند و امید مشترکشان این است که عیسى مسیح باز خواهد گشت و ملکوت خود را عضو یک بدن احساس مى
رقرار خواهد ساخت. آنها در انتظار اتحادى هستند که در موقع رستاخیز نهایى، هنگامى که به دور تخت ب

اند، میان ایشان برقرار خواهد شد.سلطنت خداوند حلقه زده
آیا پیوستن به مشارکت جماعتى که محصول صلیب مسیح است، مستلزم پرداخت بهاست؟ البته که هست، 

مان مزیت نیز همراه دارد، چون در دنیا برکت و در آخرت، حیات جاودانى نصیبولى یک دنیا حسن و
سازد. مى

فصل یازدهم

راه بازگشتى نیست

62:9کسى که دست به شخم زنى ببرد و به عقب بنگرد، شایسته پادشاهى خدا نباشد. لوقا 

هشتصد سال پیش از تولد مسیح، ایلیاى نبى هدایت شد تا الیشع را به عنوان همکار و جانشین خود تعیین 
کند. وى الیشع را در حال شخم زدن زمین دید و به طرفش رفت و ردایش را به روى او انداخت. الیشع 
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بود که سر در پى ایلیا گذاشت و کند. این بالفاصله متوجه شد که ایلیا بدین طریق او را به خدمت دعوت مى
»بگذارد پدر و مادرم را به رسم وداع ببوسم و آنگاه از پى تو بیایم.«فریاد زد: 

»ام؟مگر من به تو چه کرده«اعتنایى زد و گفت: ایلیا خود را به بى
ابزار آالت شخم الیشع که دست بردار نبود به مزرعه برگشت، گاو نرش را سر برید و براى پختن گوشت آن

زنى را آتش زد، سپس گوشت طبخ شده را بین خانواده و همسایگان توزیع کرد و رفت تا خود را به خدمت 
).19:19-21ایلیا بسپارد (اول پادشاهان 

اند، داند ذکر کردهاى این داستان را به عنوان مثالى از خادمى که کارى را مقدم بر خدمت خداوند مىعده
انجیل 9اش وداع کند. این افراد داستان فوق را با آنچه مسیح در باب خواهد با خانوادهن الیشع مىچون در آ

کسى که دست به شخم زنى ببرد و به عقب بنگرد، شایسته «فرماید: کنند. مسیح مىفرماید، مقایسه مىلوقا مى
یکى از کسانى که عیسى خطاب به رسد چون). (این مقایسه مناسب به نظر مى62(آیه » پادشاهى خدا نباشد

خواست برگردد و اولى مسایل خانوادگى خود را رتق و فتق کند و سپس بیاید و از وى این مطلب را گفت، مى
دهد که میان هر دو انطباق کامل عیسى پیروى کند.) با این حال،بررسى داستان این شخص و الیشع نشان مى

سانیکه براى شاگردى دعوت داشتند، دلواپس مسایلى بودند که درواقع وجود دارد. در باب نهم انجیل لوقا، ک
تراشى نبود. اعمال الیشع که در اول پادشاهان چیزى جز عقب انداختن قبول دعوت عیسى و عذر آوردن و بهانه

ذکر شده است، حکایت از این داشت که تصمیم او قطعى و تغییر ناپذیر بود.19باب 
کند براى پیروان حقیقى عیسى) راه بازگشتى در کار نبود. کسى که به عقب نگاه مىبراى الیشع (همچون

براى خدمت به ملکوت الهى فرد مناسبى نیست که هیچ، اصالً به این ملکوت تعلق ندارد. این شخص نه حال و 
نه در ابدیت شایسته ملکوت خدا نیست. 

سه نفرى که دو دل شدند
کشند، گیرند و سپس پا پس مىان عیسى درباره کسانى که تصمیم به شاگردى مىهمانطور که گفتم سخن

خواست شاگرد مسیح شوند. بنابراین، خالى از لطف و هاى کسانى که دلشان مىپاسخى بود به عذر و بهانه
ز خدمت هاى این اشخاص بیاندازیم و ببینیم که چه چیزهایى توجه انسان را افایده نیست اگر نگاهى به بهانه

ها بر سه نوعند و هر یک مثالى از آن چیزى سازد و از نظر عیسى با پیروى از او منافات دارد. این بهانهدور مى
گوید که بذر خواند و مىمى» هاى این دنیا و فریبندگى ثروت و هوس چیزهاى دیگرنگرانى«هستند که عیسى 

).12:4سازند (مرقس ثمر مىى بىکنند و زندگى انسان را از نظر روحانکالم را خفه مى
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اى از مسیح تمکین نکرد، اولى هاى مادى. از میان سه شخصى که هر یک به بهانهمشکالت و محرومیت-1
(لوقا » هر جا بروى، تو را پیروى خواهم کرد«(مثل سومى) خودش داوطلب پیروى از مسیح شد و گفت: 

57:9.(
اند، ولى به اندازه شهادتى را که اغلب قانع کننده است درباره او شنیدهبسیارى هستند که دعوت مسیح یا 

کنند. بسیارى شنوند و اعتنایى به آن نمىاند. بسیارى پیام انجیل را مىاین مرد حاضر به پیروى از مسیح نشده
اما، این شخص توانند خود را راضى به پیروى از او سازند. گیرند و آخر نمىتحت تأثیر دعوت مسیح قرار مى

تأثیر شخصیت و پیامش قرار گرفته بود. دانست که کیست و تحتچینى نبود. او تعالیم عیسى را شنیده بود، مى
داشت. مثالى خواست از پى او برود. با این حال، هر چند که صادق بود و آشکارا در جهت صحیح گام برمىمى

هاى مادى را نکرده ت. او حسابت مشکالت و محرومیتبارزش از کسى بود که فکر بهاى شاگردى را نکرده اس
هاست و مرغان هوا را روباهان را النه«بیند او را آزمود و گفت: بود. در نتیجه، عیسى که قلب انسان را مى

). در داستان نیامده است که عاقبت، این شخص چه کرد، 058» ها، اما پسر انسان را جاى سرنهادن نیستآشیانه
ا که عیسى این سه واقعه را دستمایه هشدارهایش خطاب به کسانى ساخت که ممکن است دست از اما از آنج

خواست، پیروى او بردارند، بعید نیست که این شخص به پیروى از عیسى ادامه نداده باشد. وى ملکوت را مى
خواست هدایت شود، اما نه به بهاى محرومیت کشیدن.اما رغبتى به صلیب نداشت. مى

او مثل بسیارى از داوطلبان امروزىِ شاگردى مسیح بود. اگر امروز واعظى بیاید و راه حلى براى مشکالت 
حاضر به پیروى از عیسى خواهند -»دین و دنیا را با هم یکجا داشته باشند«طورى که -این زندگى وعده بدهد

شان در شان حرفى بزنند، شور و شوقهاى مادى به ایشد. اما همین که یک کلمه راجع به مشکالت و محرومیت
یابند. کنند و نجات هم نمى، عیسى را تا به آخر پیروى نمى»پیروان«شود. این نو دام خاموش مى

ما یک بار براى همیشه باید به خود بفهمانیم که صرف شنیدن سخنان عیسى یا مجذوب او شدن، کسى را 
گوید:دهد. اسقف جى.سى. رایل مىنجات نمى

شود. شاید همه گونه مزایاى روحانى در اختیار مندى از مزایاى روحانى باعث نجات کسى نمىصرف بهره
ها و ها و وسایل کسب فیض برخوردار و از برکت شنیدن بهترین موعظهداشته باشیم؛ شاید از عالیترین فرصت

ان را نور و معرفت و قداست و یاران نیک مند باشیم؛ شاید در جایى باشیم که گرداگردمعالیترین تعلیمات بهره
سیرت فراگرفته باشند. اما چه بسا که آب در کوزه باشد و ما تشنه لب بگردیم و همچنان قلب خود را به مسیح 

نسپرده باشیم و سرنوشتى جز هالکت ابدى در انتظارمان نباشد.
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ندارند. پولس رسول در خصوص مزایاى البته، مقصود این نیست که امتیازات و مزایاى روحانى ارزشى 
اند و فرزند خواندگى، جالل الهى، عهدها، ودیعه شریعت، عبادت در آنها اسرائیلى«روحانى قوم اسرائیل فرمود: 

ها، همه از آنِ ایشان است؛ و نیز پدران به ایشان تعلق دارند، و مسیح به لحاظ بشرى از نسل آنان معبد، و وعده
). با این وصف، کسانى که پولس 4:9- 5(رومیان » ه که او را تابه ابد سپاس باد. آمیناست، خداى مافوق ه
در قلب خود دردى جانکاه و اندوهى «گفت هنوز نجات نیافته بودند و پولس نوشت که درباره آنها سخن مى

یت ) براى ایشان دارد. مزایاى روحانى ممکن است که شخص را به سوى شاگردى حقیقى هدا2»(همیشگى
سازد. بنابراین، شاگردى همواره مستلزم این است که انسان کنند، اما صرف داشتنِ این مزایا از ما شاگرد نمى

شخصاً از عیسى مسیح تا به آخر پیروى کند.
تر.فرد دوم مذکور در باب نهم انجیل لوقا، خودش براى پیروى از عیسى وظایف موقت اما فورى-2

سرورم، «). لیکن، این شخص مهلتى خواست و گفت: 59داوطلب نشد، بلکه مسیح او را دعوت کرد (آیه 
»نخست رخصت ده تا بروم و پدر خود را به خاك بسپارم.

» ردگان، مردگان خود را به خاك بسپارند؛ تو برو و به پادشاهى خدا موعظه کنبگذار م«عیسى پاسخ داد: 
).60(آیه 

چون و چرا هاى فوق جدى و بىرسد، درواقع، هر یک از دعوتدر نگاه اول، پاسخ عیسى خشن به نظر مى
ن است که پدر وى رسد، فرق داشت. تصور ما ایهستند. اما مسأله این شخص با آنچه در نگاه اول به نظر مى

داد. اما، با توجه به اندکى پیش فوت کرده بود و عیسى حتى اجازه رفتن به مراسم خاکسپارى را هم به او نمى
فرهنگ یهودى آن زمان بعید است که چنین بوده باشد. اگر پدر این شخص وفات یافته بود، به احتمال بسیار 

پرداخت. بنابراین، احتماالً موضوع از این قرار بود که وى نشست و به عزادارى و سوگوارى مىوى در خانه مى
خواست که تا مرگ پدرش صبر کند وقتى این دوره از زندگیش پدرى سالخورده داشت و از عیسى اجازه مى

رفت و پسر همچنان در سپرى شد، بیاید و شاگرد عیسى شود. ولى، آمدیم و مرگ تا سالها به سراغ پیر مرد نمى
ماند. عیسى این شرایط را براى شاگردان قبول نکرد و به تأکید از این شخص خواست تا بالفاصله ىکنار پدر م

از پى او روان شود و اطاعت از دعوتش را به تعویق نیاندازد.
مثال اول ما مربوط به شخصى بود که حساب بهاى شاگردى را نکرده بود. حال، با شخصى روبرو هستیم که 

دارد. در اینجا » نفرت«و مادر، زن و شوهر، فرزندان، برادران و خواهران خود را به خاطر عیسى حاضر نبود پدر 
توان نتیجه گرفت که شخص مورد بحث حاضر اى نشده است، اما مىنیز اگر چه مشخصاً به این مطلب اشاره

به قبول شرایط عیسى براى شاگردى نشد و به سوى هالکت ابدى رفت.
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کند، بزرگ شاگردى است. کسى که در لبیک گفتن به دعوت عیسى مدام  امروز و فردا مىتعلل، دشمن 
دعوت عیسى را شنیده و ضرورت اطاعت از آن را پذیرفته است. اما، فکر وظایف دیگرى که دارد مدام بر 

تا به ابد کنند. البته، چنین شخصى تصمیم ندارد کهآورند و فکر اطاعت را از سرش به در مىذهنش فشار مى
فقط اجازه بده تا  اول این کار کوچک را «کند که اطاعت از مسیح را به تعویق اندازد، ولى از مسیح تقاضا مى

شود و یک روز تعویق به یک هفته با این وصف، یک ساعت تعویق به یک روز تعویق تبدیل مى» انجام بدهم.
آنکه به دعوت مسیح پاسخى گذرد بىشخص مىکشد و آخر سر هم عمرتعویق و کار به یک سال تعویق مى

»واقعى داده باشد.
شان چنین نوشت: چارلز اسپرجن در روزگار خود عده بسیارى را با این خصلت سراغ داشت و درباره

کار هستید و وقتتان به سر هم که آمده باشد باز خیال کنید که هنوز براى شاید بگویید که فعالً نوآموز و تازه
پرداختن به امور روحانى دیر نیست. شاید هم بگویید که فعالً صنعتگرى بیش نیستید و وقتى آن قدر پول به 

توانید به خدا فکر کنید. شاید هم دست آوردید که بتوانید سرو سامانى به کسب و کارتان بدهید، آن وقت مى
ها هنوز از آب و گل و ضمناً عیال وارید و بچهایداید و کار و کاسبى راه انداختهبگویید که تازه آقاى خود شده

اى براى تعلل خود بتراشید. شاید قول بدهید که اند و هزار نوع گرفتارى دارید و به این ترتیب، بهانهدر نیامده
ها نیز هرگاه پولى کنار گذاشتید و به خانه ییالقى دنجى در دهکده نقل مکان کردید و خیالتان از بابت بچه

توانید از گذشته خود توبه کنید و فیض خدا را براى آینده بطلبید. تمام این سخنان جز ، آن وقت مىراحت شد
خودفریبى مفتضحانه نیستند، چون هرگز به وعده خود عمل نخواهید کرد.هر چه امروز هستید، فردا هم همان 

یعنى تا فیض -اى اتفاق نیافتدخواهید بود، و هر چه فردا باشید، پس فردا هم همین خواهید بود و تا معجزه
تا روز آخر، همین که هستید خواهید ماند، یعنى شخصى بدون - مافوق طبیعى خدا از شما انسان جدید نیافریند

اى براى جامعه قوم خدا. تعلل، بزرگترین دام شیطان است؛ وى با این دام خود، بسى خدا، بدون امید و غریبه
کند.غافل را شکار مىهاى هاى دیگرش جانبیش از دام

شاگردى را مطابق شرایط خود پذیرفتن. از بین این سه تن، نفر آخر نیز (مثل اولى) داوطلب پیروى از -3
سرورم، «خواست که شرایط شاگردى را به جاى عیسى، خودش تعیین کند. این بود که گفت: عیسى شد. اما، مى

). در ظاهر، 61(آیه » بازگردم و  اهل خانه خود را وداع گویمتو را پیروى خواهم کرد، اما نخست رخصت ده تا
خواسته این شخص بیش از دو نفر دیگر به درخواست الیشع از ایلیا که مورد قبول وى واقع شد، شباهت دارد. 

خطاب کرد؛ با این » خداوند«با این حال، اشتباهى که این فرد مرتکب شد، به روشنى روز است. وى عیسى را 
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حق حاکمیت او را بر زندگى خود به رسمیت نشناخت. با این وصف، در تالش بود که شرایط شاگردى وصف، 
خواند، در عمل از او به عنوان خداوند مى» خداوندا، خداوندا«رغم آنک عیسى را را خودش تعیین کند. او على

کرد.خود پیروى نمى
کند. چندى سازد و عاقبت هم بکلى آن را تباه مىرو مىاین امر، شاگردى عده بسیارى را با مانع بزرگى روب

اى براى خادمان رفته بودم، یکى از حاضران از این گله داشت که ما خادمان خداوند چندان بر پیش که به جلسه
گفت که امروزه مشکل اکثر مسیحیان اسمى این است که زندگى روحانى یکدیگر نظارت نداریم. وى مى

مقدس گویند که به کتابکنند به دست آورند. آنها مىبا توجه به شرایطى که خود تعیین مىخواهند نجات رامى
ایمان دارند. به خداوندى عیسى نیز اذعان دارند. با وجود این، حاضر نیستند که در مورد کم و کیف اطاعت 

باشد تا هر وقت که خواهند اختیار این مسأله به دست خودشانخود از خداوند به کسى جوابگو باشند. مى
خواهند که کسى آنها را نامطیع زحمتى برایشان نداشت از مسیح اطاعت کنند. ولى اگر اطاعت نکردند، نمى

کنند. من معتقدم که گفته این شخص عین حقیقت است.بخواند و بگوید که واقعاً از مسیح پیروى نمى
، هر 57:9-62ردى ضمن تجزیه و تحلیل دقیق لوقا دیتریش بونهفر در کتاب کالسیک خود درباره بهاى شاگ

پردازد، چون اهمیت کند. وى بیشتر به بررسى مورد سوم مىهاى فوق را به دقت بررسى مىیک از عذر و بهانه
آن از دو مورد قبلى بیشتر است. بونهفر معتقد است که بهانه مرد سوم حکایت از دو ضعف اساسى دارد. اول، 

اش د مزبور از گذشته خود چنانکه باید و شاید جدا نشده بود. وقتى الیشع به مزرعهدهد که فرنشان مى
اش را بسوزاند و گاو نرش را سر ببرد، هدفش این بود که ارتباطش را با بازگشت تا آالت و ابزار کشاورزى

کلمه شاگرد بود. و زندگى سابق خود علناً قطع کند و راه بازگشتى براى خود باقى نگذارد. او به معنى واقعى 
لیکن، در مورد شخص سومى که نزد عیسى آمد، موضوع به کلى متفاوت بود. این شخص دو دستى به روابط 

گوید:مى7قدیمى و طرز زندگى سابقش چسبیده بود. بونهفر

لى دارد، رابطه خود را با آن کس که در سابق بود به کشاگرد با قدم اولى که به شنیدن دعوت الهى برمى
آورد. ماندن در وضع سابق، شاگردى را گسلد. دعوت به پیروى از مسیح به یکباره شرایط جدیدى پدید مىمى

سازد. براى پیروى از مسیح، الوى باید قبوض عوارض را کنار بگذارد و پطرس قید تورهاى امکان ناپذیر مى
توان به مسیح نى است که جز به  راه نمىاش را بزند...دعوت به پیروى از مسیح تلویحاً به این معماهیگیرى

ایمان آورد و آن اینکه از دار و ندار خود دست کشید و با پسر مجسم شده خدا همراه شد. 
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ضعف اساسى دوم عبارتست از عدم اطاعت. اطاعت نقشى اساسى در زندگى شاگرد دارد و نافرمانى دقیقاً 
توانند از بین کنند که مىپیروان مسیح فکر مى-به اصطالح-ز برخالف شاگردى است. با این حال، بسیارى ا

احکام خدا آنها را دوست دارند گلچین بکنند و هر وقت که خواستند اطاعت کنند و از هر حکمى که خوششان 
تواند بگوید که به عیسى نیامد اطاعت نکنند. ولى اینکه شاگردى نشد. کسى که به این شکل عمل کند حتى نمى

به عنوان نجات دهنده خود ایمان دارد.مسیح 
اعتنایى کند، فیض او را نیز دریافت نخواهد کرد.گوید که اگر کسى به دستور خدا بىدر اینجا نیز بونهفر مى

اى از زندگى خود از او در حال فرارید؟ کسى که چگونه امید به مشارکت با خداوند دارید حال آنکه در نقطه
تواند ایمان داشته باشد...شما دستور کند مىتواند داشته باشد، چون آن که اطاعت مىان هم نمىطاعت نکند، ایم

توانید شود و مىدارید که بدون معطلى اطاعت کنید. براثر اطاعت خواهید دید که ایمان آوردن برایتان ممکن مى
به معناى حقیقى کلمه ایمان داشته باشید. 

جه تعلق خاطر به چیزى در دنیاست و اگر به پشت سر نگاه کنیم، شاگرد مناسبى براى نافرمانى درواقع نتی
زند. عیسى کسى را با این کنند، هواى بازگشتن به سرشان مىمسیح نخواهیم بود. کسانى که به عقب نگاه مى

شرایط نخواهد پذیرفت.

زن لوط را به یاد آرید
کسى که دست به شخم زنى ببرد و به عقب بنگرد، شایسته «ه فرمود: عیسى براى خالى نبودن عریضه نبود ک

دهد که باید آن را جدى گرفت.به این ترتیب، عیسى هشدارى مى» پادشاهى خدا نباشد.
فرماید، حال، قصد اشاره به هشدار دیگرى از مسیح دارم که باید آن را با  توجه به آنچه در باب نهم لوقا مى

توان دید که مربوط به شدار مزبور را هشت فصل بعد از فصل نهم انجیل لوقا، در بخشى مىدر نظر گرفت. ه
(لوقا » زن لوط را به یاد آرید«فرماید: گیر شدن افراد ناآماده است. عیسى مىبازگشت مسیح و خطر غافل

اده ابراهیم بود، مثال هاى مذکور در عهدعتیق به نام لوط، برادر ز). این زن که همسر یکى از پاتریارخ32:17
مقدس از کسى که به جاى ادامه دادن به شاگردى، به عقب نگاه کرد و هالك شد. وى با معروفى است در کتاب

کرد. فرشتگان قبالً بر او ظاهر شده و به او (و شوهرش) اخطار کرده بودند که از شوهرش در سدوم زندگى مى
ویران کند. زن لوط به اصرار فرشته شهر را ترك کرد. در راه خود سدوم فرار کند، چون قرار بود خدا سدوم را 

رغم دستور اکید فرشته به پشت سر نگاه کرد و به ستونى از نمک تبدیل شد. عیسى به سوى کوهستان، وى على
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نى و باید امتیازاتى را که این زن در اختیار داشت، نیز نافرما». به خاطر داشت«فرمود که عقوبت این زن را باید 
عاقبت وحشتناکش را به یاد آورد.
بریم مگر آنکه بدانیم همسر لوط از نظر روحانى امتیازات بسیارى در اختیار به جدیت این هشدار پى نمى

داشت. اول از همه اینکه همسر مردى نجات یافته بود. البته، درست که لوط هم آدمى نبود که سرمشقى از 
انگیزشان به دهکده کوهستانى هاى وسوسهشهرهاى واقع رد دشت را با لذتشاگردى باشد. وى براى سکونت،

که «خواند محل سکونت ابراهیم ترجیح داد  چوب تصمیمش را خورد. با این حال، پطرس او را لوط پارسا مى
ى رغم اینکه از امتیاز داشتن شوهر). همسر لوط على7:2(دوم پطرس » دینان به ستوه آمده بوداز فجور بى

نجات یافته برخوردار بود، هالك شد. از این گذشته، ازدواجش با لوط سبب شده بود تا با مردى روحانى که 
ابراهیم باشد، قوم و خویش شود و از مصاحبتش برخوردار گردد. به این ترتیب، ایمان ابراهیم دیگر براى زن 

یافته بود با قو و خویشانش که لوط و لوط معما نبود، چون ابراهیم حقایقى را که درباره خداى حقیقى در
نهاد. به عالوه، زمانى که ابراهیم به پرستش خداى حقیقى همسرش نیز جزو ایشان بودند، در میان مى

پرداخت، همسر لوط نیز شرکت داشت. از این گذشته، دیده بود که چطور قدرت خدا او و دیگران را از مى
اشغال کرده و آنان را به اسارت گرفته بودند، رهانیده بود. درواقع، چنگ کدرالعمر و سایر شاهانى که سدم را 

اش هشدار بدهند، زن لوط حتى از امتیاز مالقات با فرشتگان نیز زمانى که به سدوم آمده بودند تا به خانواده
برخوردار شده بود. وى یکى از چهار نفرى بود که به کمک فرشتگان فرار کردند.

شد که واجد این همه امتیازات روحانى باشد. با این حال، صد هزار نفر یک نفر هم پیدا نمىدر آن روز، بین 
همسر لوط به رغم امتیازاتى که داشت به پشت سر نگاه کرد و به خاطر آن مورد داورى الهى قرار گرفت.

وسیله فرشتگانش اشکال کار زن لوط کجا بود؟ جواب این سؤال روشن است. اول، وى از کالمى که خدا ب
اعالم کرده بود، اطاعت نکرد. وقتى فرشتگان با این پیام به سدوم آمدند که اندك زمانى بعد شهر را ویران 
خواهند کرد و لوط و همسرش باید آن محل را ترك بگویند، خانواده لوط در رفتن تردید داشت. فرشتگان به 

برخیزید و از این مکان بیرون «نند. لوط به دامادهایش گفت: توانند شهر را ویران کآنها گفتند که تا نروند نمى
جان خود را دریاب و از عقب منگر، «فرشتگان نیز اعالم داشتند: » کند.شوید، زیرا خداوند اى شهر را هالك مى

).این دستورات به فوریت و 17ù14:19(پیدایش » و در تمام وادى مایست، بله به کوه بگریز، مبادا هالك شو
مقدس بودند و. با وجود این، زن لوط از آنها سرپیچید و شروع کرد به این پا و حت دستورهاى دیگر کتابصرا

اطاعتى علنى به خود گرفت و کار به جایى رسید که آن پا کردن و لفت و لعاب دادن. تعلل وى سپس شکل بى
از دستور فرشتگان سرپیچى کرد و به عقب نگریست.
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دوم، زن لوط حقیقت آنچه را که خدا گفته بود باور نکرد. فرشتگان گفته بودند که اگر خانواده لوط براى 
نجات جان خود از شهر فرار نکنند و در ضمن فرار سربرگردانند، با بقیه ساکنان آن شهر هالك خواهند شد. با 

نطور استدالل کرده بود: مسلماً منظور خدا این این حال، زن لوط یقیناً مثل خیلى از مردم امروز، پیش خود ای
آید شهرى به بزرگى سدوم را ویران کند. اگر هم دست به این کار زد، یقیناً چیزى که شنیدم نیست. خدا که نمى

اما، این دقیقاً همان کارى بود که خدا انجام داد. » مرا به خاطر یک نگاه به پشت سر نیست و نابود نخواهد کرد.
اش عمل نموده بود. زن لوط هالك شد، چون کالم خدا را باور خود را قبالً اعالم کرده و به گفتهخدا قصد

نکرد. 
مند بود، خدا را دوست نداشت. اگر قبل از مالقات هایش عالقهسوم، زن لوط چندان که به دنیا و لذت

داد که زنى بودید، به شما جواب مىفرشتگان، با زن لوط صحبت کرده  از او درباره ایمانش به خدا پرسیده
افزود که مثل اهالى سدوم نیست که خدانشناس و بت است ایماندار. همچنین، با حالتى غرورآمیز به گفته مى

خواست به او خدمت کند. حتى ممکن بود بگوید که چگونه در پرستید. مىپرستند. او خداى ابراهیم را مى
سدوم بود. با این » اهالى خوب«داده است. به خیال خود، جزو دت مىهاى خداى حقیقى شهاسدوم به گفته

آلودش بود. هنگامى که داورى خدا بر شهر سدوم هاى گناهحال، دل او نه پیش خدا، بلکه پیش سدوم و لذت
فرودآمد، پرده از روى عالیق حقیقى زن لوط برداشته شد.

ایراد » زنى که باید او را به یادداشت«اى عالى درباره داستان همسر لوط تحت عنوان اسقف راى، موعظه
گوید که هزاران نفر خوب شروع کرده کرده که تأکید آن بطور خاص بر خطر دنیوى بودن است. اسقف رایل مى

آنهم نه -اندزندگى سابق خود بازگشتهاند، و لیکن دوباره به و مدتى هم خیلى خوب در ایمان خود پیش رفته
شان به اش وفا نکرده است، بلکه چون قلباند یا عیسى به وعدهمقدس شک بردهبه علت آنکه به حقیقت کتاب

کنند. این امر در مورد فرزندان دنیا دوستى آلوده شده است و حال، به جاى خداوند دنیا به دنیا خدمت مى
ت. در مورد متأهلین صادق است. در خصوص بسیارى از زنان و مردان جوان هاى مذهبى صادق اسخانواده

شان را بردیم، کند و نیز در مورد گیرندگان عشاءربانى و حتى کشیشان مصداق دارد. تمام اینها که نامصدق مى
گراید و سرانجام کنند اما رفته رفته آتش غیرتى که براى مسیح دارند به خاموشى مىخوب شروع مى

خورد.شان با سقوط رقم مىرنوشتس

رایل چنین نوشته است:
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هایى نامرئى قلبمان را به تمتات دنیوى توان در ایمان چندان پیش رفت اگر ریسمانبدانید و آگاه باشید که نمى
م تا کنخواهم که هیچ یک از خوانندگان این مقاله تارك دنیا و راهبه شوند، بلکه آرزو مىپیوند زده است. نمى

هر کس وظیفه واقعى خود را در جایى که به آن خوانده شده است، به عمل آورد. ولیکن، به تمام مسیحیانى که 
شویم که وقتى موضوع ایمان خواهند سعادتمند شوند، این مطلب بس مهم را یادآور مىداعیه ایمان دارند و مى

اى از قلب خود ایز نیست. از این معامله که ذرهبه خدا و دلبستگى به دنیا درمیان است، سازش و ماشات؟؟؟ ج
را به مسیح واگذارید و در مقابل، بیشتر آن را براى تعلقات دنیوى نگاه دارید، حذر کنید. مبادا آن قدر حریص 
شوید که هر چه دارید از کف بدهید. مسیح را به تمامى قلب و ذهن و جان و قوت خود دوست بدارید. اول 

بید و ایمان داشته باشید که سپس همه احتیاجاتتان برآورده خواهد شد. هشیار و آگاه باشید ملکوت خدا را بطل
هاى داستان از شخصیت-Pکه مثل آقاى دو دل در داستان جان باینان نشوید. به خاطر سعادت خود، مثر{

}Pرجم معروف و کالسیک سیاحت مسیحى یا چنانکه اخیراً ترجمه شده است، سیر و سلوك زائر. مت
}P
-P naynuB nhoJ{

گوید خداوندمان عیسى مسیح بودن خود، امنیت خود و جان خود از گناه زن لوط برحذر بمانید. چه راست مى
).62:9(لوقا » کسى که دست به شخم زنى ببرد و به عقب بنگرد، شایسته پادشاهى خدا نباشد«که: 

به پیش! به پیش!
ر سخن از این بود که از چه چیزها باید اجتناب کرد. و به کسانى که در فکر تا به این قسمت فصل حاض

خدمت به مسیح هستند این هشدار داده شد که صرف رفتن از پى مسیح کافى نیست. شاگرد باید مداومت و 
بحث را در خواهم). اما نمى22:10یابد (متى نجات مى» هر که تا به پایان پایدار بماند«پشتکار نیز داشته باشد. 

اند، آنها که خواهم به شخصیت کسانى اشاره کنم که نجات یافتهاینجا به پایان برم. به عنوان حسن ختام مى
و از حضور خداوند » زنندچنگ مى«گوید به ملکوت خدا روند و چنانکه عیسى مىبه پیش مى» قدرتمندانه«

آورند.مىشوند تا اینکه باالخره ملکوت خدا را به دست رانده نمى
اى براى زندگى خداپسندانه به مفهوم واقعى شود که الهیات آنها انگیزهدرباره پیروان الهیات کالونى گفته مى

کند، پس اگر خدا جریان تمام امور را تعیین مى«گذارد. استدالل منتقدان چنین است: کلمه و بشارت باقى نمى
شود. اگر ند. اگر اراده خدا به کارى تعلق گیرد، آن کار انجام مىمااى باقى نمىبراى من یا کس دیگرى وظیفه
اى نیستم. کافى است یک گوشه بنشینم و بگذارم شود. دیگر من این وسط کارههم خدا اراده نکند، انجام نمى
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گذرانم و از آن طرف هم خدا کار خود را که خدا کار خودش را بکند. به این ترتیب، من براى خودم خوش مى
اما، این استدالل به هیچ وجه صحیح نیست. البته، صحیح است که ما سر از اینکه خدا چگونه » دهد.انجام مى

بود. در این کرد، دیگر خدا نمىآوریم. اما اگر خدا غیر از این عمل مىکند در نمىجریان تمام امور را تعیین مى
ود. خدا حاکم بر شرایط است. اما، وى در تعیین بصورت، به جاى آنکه حاکم بر شرایط باشد، قربانى آن مى

کند که یکى از آنها فعالیت خستگى ناپذیر و پر شور و شتاب کسانى است که مقدرات از وسایلى استفاده مى
شان در نتیجه تولد جدید که عملى صرفاً الهى است، دگرگون شده است.زندگى

). اگر 7ù3:3شود (یوحنا» از نو متولد«گفت که باید عیسى به نیقودیموس که مردى دانش آموخته بود، 
توانست ملکوت خدا را ببیند چه رسد به اینکه وارد آن شود. تولد شد، حتى نمىنیقودیموس از نو متولد نمى

دوباره از باالست. با این حال، وقتى عمل تولد دوباره انجام پذیرفت، شخص دیگر آن شخص سابق نخواهد 
بیند و زن باشد و چه مرد، به مسیح تعلق دارد. اکنون دیگر کسى است که ملکوت خدا را مىبود. حال دیگر چه 

کوشد.با تمام قوا براى ورود به آن مى
کنند، چگونه است؟زنند و به پشت سر نگاه نمىشخصیت کسانى که دست به شخم زنى مى

گردانند. تا آنکه سرانجام سیراب عقب نمىاین اشخاص عظیمش سیرى ناپذیر براى عدالت دارند و سر به 
شود و در تمام شوند. آنان گرسنه امور روحانى هستند. انگار گرسنگى آنها براى کالم خدا هیچگاه اقناع نمىمى

مدت روز بزرگترین دلخوشى آنها کالم خداست. آنان گوسفندانى هستند که گم شده بودند، اما اکنون صداى 
بخشد. آنان زمانى کور و حال دیگر هیچ صدایى به جز صداى او به آنان تسلى نمىاندشبان خود را شنیده

بودند، لیکن اکنون چشمانشان شفا یافته و پر از تصاویر جالل آینده شده است.
اند.آنان زائرانى هستند که چشم به شهر آسمانى دوخته

اند پر از روغن توانستهکنند و آن را تا مىمىهایى هستند که به دقت از چراغ خود مواظبت آنان باکره
اند.کرده

برند و آنها را در زیر خاك آنان خادمانى هستند که قنطارهاى یافته از ارباب خود را به نحو احسن به کار مى
کنند.گذارى مىسازند. آنان دارایى خود را در خدمت به خدا سرمایهمدفون نمى

دهند و از به گرسنگان غذا، به تشنگان آب، به غریبان پناه و به برهنگان لباس مىآنان کسانى هستند که
بخشند.کنند و به زندانیان تسلى مىبیماران مراقبت مى

آورد. هایى هستند که میوه مىآنان شاخه
افتند.دوندگانى هستند که در طول مسابقه از توش و توان نمى
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یابد.که خداوند وقتى بازگردد ایشان را مشغول به فعالیت مىآنان خادمانى هستند 
شود و تا دم زندگى ما در این جهان دو سرعت نیست، بلکه دو ماراتونى است که از لحظه توبه ما آغاز مى

یابد. این دشوارترین راهى است که باید رفت، اما با شادى قدم در آن مرگ یا بازگشت مسیح ادامه مى
شود که وعده داده است تا آخر با ما باشد و گفته است هاى ما با قدرت آن کسى تقویت مىم، زیرا قدمگذاریمى

که هرگز هالك نخواهیم شد. کسى هرگز نخواهد توانست ما را از دست او بقاپد.
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فصل دوازدهم

مسیحى سعادتمند

خوشابه حال فقیرانِ در روح، زیرا پادشاهى آسمان از آن ایشان است. 
خوشابه حال ماتمیان، زیرا آنان تسلى خواهند یافت.

خوشابه حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد.
خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد.

خوشابه حال رحیمان، زیرا برآنان رحم خواهد شد.
خوشا به حال پاکدالن، زیرا آنان خدا را خواهند دید.

ان خدا خوانده خواهند شد.خوشابه حال صلح جویان، زیرا آنان فرزند
بینند، زیرا پادشاهى آسمان از آن ایشان است.خوشابه حال آنان که در راه عدالت آزار مى

خوشابه حال شما، آنگاه که مردم به خاطر من، شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدى به دروغ 
ن در آسمان عظیم است. چرا که همین گونه پیامبرانى را تان بگویند. خوش باشید و شادى کنید زیرا پاداشتاعلیه

که پیش از شما بودند، آزار رسانیدند.
3:5-12متى 

هاى پربیننده تلویزیونى یا سردبیر روزنامه یا شد که یک تهیه کننده یا کارگردان یکى از سریالاگر قرار مى
آمد: ها را از دید مردم این زمانه بازنویسى کند، چیزى شبیه به این از آب درمىاى پرتیراژ، خوشابه حالمجله

باران جنسى، خوشا به حال اه رویان وخوش تیپان، خوشا بند وخوشابه حال اغنیا و زورمندان، خوشابه حال بى
نگرد. عیسى در موعظه سر کوه دقیقاً به حال نامداران و خوشابه حال کسانى که دنیا به دیده تحسین به آنها مى

خوشا به حال فقیرانِ در روح، زیرا پادشاهى آسمان از آنِ ایشان است. «خالف این را اعالم داشت و فرمود: 
حال ماتمیان، زیرا آنان تسلى خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند خوشابه

برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت ، زیرا آنان سیر خواهند شد.خوشابه حال رحیمان، زیرا برآنان 
وشابه حال صلح جویان، زیرا آنان رحم خواهد شد.خوشا به حال پاکدالن، زیرا آنان خدا را خواهند دید.خ
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بینند، زیرا پادشاهى آسمان از آن فرزندان خدا خوانده خواهند شد.خوشابه حال آنان که در راه عدالت آزار مى
)3:5-10ایشان است.(متى 

کنند دهند و هم توصیف مىترین مجموعه تعالیم اخالقى عیسى را در اناجیل تشکیل مىسخنان فوق، طوالنى
سازد: زندگى شاگردان مسیح چطور باید باشد. موعظه سرکوه ماهیت دعوت مسیح را به شاگردى آشکار مىکه
» اگر کسى بخواهد مرا پیروى کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خویش برگیرد و از پى من بیاید«

فرماید.). انکار نفس یعنى همان که مسیح در موعظه سر کوه مى23:9(لوقا 
ها این است که زندگى توصیف شده در آنها، هولناك با این حال، مطلب در خور تأمل راجع به خوشابه حال

و مصیبت آمیز (ولى الزم براى کسب حیات جاودانى) نیست، بلکه راهى است به سوى سعادت حقیقى. اصالً 
ى شادى است، اما مقصود شور و به معنى سعادت و بهروزى است. این ترکیب به معن» خوشابه حال«ترکیبِ 

ها عیسى تر است. در خوشابه حالتر و عالىنشاط زودگذر دنیوى نیست، بلکه شادى به مفهومى عمیق
فرماید که صلیب، راه رسیدن به سعادت واقعى است.مى

در جستجوى سعادت و خوشبختى
حق » ش براى رسیدن به سعادت و شادکامىتال«خبر است. در ایاالت متحد البته، دنیا از حقیقت فوق بى

آید و مردم آمریکا همچون دیگر مردم جهان بیشتر وقت خود را صرف این تالش مسلم هر فردى به شمار مى
کند تا پس اندازش را کند که ثروت او را سعادتمند خواهد کرد. در نتیجه، تالش مىسازند. شخصى فکر مىمى

برد ها را باالتر مىبیند که سعادتمند نیست. این بار، هدفن مبلغ که رسید، باز مىبه صد هزار دالر برساند. به ای
رسد و کند که سعادتش در گرو رسیدنِ سود خالصش به یک میلیون دالر است. به یک میلیونش مىو خیال مى

ر پول کافى شود دو میلیون و سپس سه میلیون. از جان و.راکفلر پرسیدند که براى شخص چقدیک میلیون مى
P{همیشه یک خرده دیگر الزم«است؟ جواب داد:  - D nhoJ. P rellefekcoR{

جوید، اما از طرفى هم دال بر دهد که چیزى را دارد مىاینکه شخصى مدام در پى پول باشد، نشان مى» است.
کند.این است که پول تمایالت وى را ارضا نمى

شود سعادت را خرید، اما بدجورى کنفت کردم که با پول مىخیال مى0گفت: یکى از میلیونرهاى تگزاس مى
»شدم.

توان به سعادت رسید، در نتیجه وارد سیاست ند از طریق کسب قدرت مىكشخص دیگرى خیال مى
شود. گیرد که جایى را در شوراى محلى، براى خود دست و پا کند و در انتخابات موفق مىشود و تصمیم مىمى
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پزد. آخر سر هم چشم طمع وى هنوز وارد شورا نشده سوداى احراز پست فرماندار ایالتى را در سر مىاما
شود. عطش کسب قدرت سیرى ناپذیر است. یکى از بزرگترین دولتمردان متوجه مقام ریاست جمهورى مى

رد. حال حاضرم که از من سنى گذشته و دیگر زندگى مفهوم برایم ندا«جهان یک بار به بیلى گراهام گفت: 
»جست مهلک به درون عالم ناشناخته بزنم.

دهد بند و بارى جنسى است. در نتیجه، زنش را طالق مىکند که راز خوشبختى در بىکس دیگرى خیال مى
شود اش خالصه مىشود که زندگىکند و وارد عالم مجردهاى عیاش مىیا اگر زن است با شوهرش متارکه مى

ارى وسط هفته، عرق خورى شب جمعه و شب زنده دارى. هر وقت هم که از یار جدید خسته خودر مشروب
رود. کند و دنبال یکى دیگر مىشد یا دید که طرف شروع کرده است به پیله کردن، خود را از شر او خالص مى

داد. این فیلم شامل اخیراً تلویزیون فیلم مستندى راجع به سبک زندگى مجردهاى خوشگذران کالیفرنیا نشان مى
شویم فکر و ذکرى به جز مردهایى که ما با آنها طرف مى«گفتند: هایى با چندین زن مجرد بود. آنها مىمصاحبه

»ایم.کام دل گرفتن از ما ندارند. در حال حاضر، به اندازه باقى عمرمان با این جور مردان طرف شده
توانند سعادتمند شوند.یا سر باال کردن دماغ خود مىکنند که با عضالنى کردن بدنمردم خیال مى

برخى معتقدند که اگر کتاب پر فروشى بنویسند یا سرگرمى پرطرفدارى ایجاد کنند، به سعادت دست 
آورد، اما عمر این احساس کوتاه است. ولتر که خواهند یافت. کسب شهرت، اندك زمانى انسان را به وجد مى

گویند زمانى که در بستر ت یکى از مشهورترین مردان اروپا در قرن هجدهم بود. و لیکن، مىبه خدا اعتقاد نداش
مرا هم خدا ترك کرده است و هم انسان. حاضرم نصف «خود افتاده و به حال احتضار بود به پزشکش گفت: 

»هستى خود را بدهم به شرطى که شش ماه به عمرم اضافه کنید.
مثل دویدن » جستجوى سعادت و خوشبختى«شود؟ با این حساب، آیا ندى پیدا نمىپس آیا هیچ آدم سعادتم

اش دانیم که حداقل یک نفر بود که سعادت و خوشبختىاز پى باد نیست؟ ما به کار مدرم کارى نداریم، اما مى
بر خود گرفت هاى ما را خوانیم و واقعاً هم چنین بود. وى غممى» هامرد غم«در حد کمال بود. این شخص را 

گراهام درباره او نوشته است:و با این حال، از شادى سعادت برخوردار بود. بیلى

اگر مقصود از شادکامى و سعادت، صفا، اطمینان، خرسندى، آرامش، شادى و اقناع روحانى باشد، پس عیسى 
مطمئنم که او خندید. شادى او بود. هر چند راجع به خندیدن او چیزى نوشته نشده است، اما» شادکام«اندازه بى

گویى و تمسخر دیگران نبود...شادى او، به شرایط خارجى بستگى هاى نفسانى، مسخرگى، لطیفهبسته به لذت
شد تا شرایط نداشت. براى آنکه شاد باشد به محرك خارجى نیازمند نبود. او پى به رازى برده بود که سبب مى
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در کمال آرامش و -حتى مرگ- دتش بوجود نیاورد. او از بدترین شرایطهاى آینده خللى در سعاموجود و بیم
اطمینان گذر کرد! اگر یک نفر در دنیا از شادى و سعادت حقیقى برخوردار بوده است، به یقین او عیسى است.

شند.توانند عین سعادت او را داشته بادهد که چطور مام پیروانش مىها عیسى توضیح مىدر خوشابه حال

راه رسیدن به سعادت
فرماید که براى رسیدن به سعادت باید مسیر زندگى خود را با توجه به معیارهاى او تغییر بدهیم. عیسى مى

رسند و البته، نباید هم باشند، چون عیسى مقدس است و ما این معیارها با روش تفکر ما سازگار به نظر نمى
ه انسانى شاد و سعادتمند در آنها نهفته است.گناهکار. اما راز تبدیل شدید ب

). در نتیجه، عده 20:6نیامده است (لوقا » در روح«در انجیل لوقا، عبارت ». خوشا به حال فقیران در روح«-1
چیزى و ندارى نیست، بلکه فقر کنند که در انجیل متى منظور عیسى از فقر، بىبسیارى اینطور استدالل مى

چیز از ستاید. منظور او این نیست که اشخاص فقیر و بىراین، عیسى محرومیت مادى را نمىروحانى است. بناب
ترند. فقرى که مد نظر اوست مخالف ثروت تکبر است. یک بار بنده اغنیا و ثروتمندان به ملکوت خدا نزدیک

در تفسیرى بر موعظه سر کوه چنین نوشتم:

ى در حضور خدا. فقیر در روح، حالت ذهنى کسى است که فقیر در روح بودن یعنى ورشکستگى روحان
اى از عدالت و قدوسیت خدا را فهمیده و به گناه و فساد قلب خویش پى برده و دانسته است که با تالش گوشه

مقدس ترین بیانات کتابخود قادر به جلب رضایت خدا نیست...از بین هشت خوشابه حال، این یک، از قوى
شمردگى از طریق ایمان به عیسى مسیح است.رگ عادلدر خصوص آموزه بز

مقدس از نو به این خوشابه حال نظر با این حال، اکنون که پس از یک دهه کار در زمینه تفسیر کتاب
کنم که تفسیر آن زمان من (و بسیارى دیگر) حق مطلب را چنانکه باید ادا نکرده است. اندازم، احساس مىمى

فرماید متضمن رفتارى مناسب و فروتنانه در حضور خداست. معتقدم که آنچه عیسى مىالبته، هنوز هم
اى از ما ام که اگر دو دستى به مال دنیا چسبیده باشیم، چنین رفتار فروتنانهالوصف، به این اعتقاد هم رسیدهمع

ى در تملک خود ساخته نخواهد بود. شاگرد عیسى کسى است که دل از همه چیز کنده است. او هیچ چیز
ندارد؛ حتى یک وجب زمین هم که بتواند خانه خود بخواند ندارد. حتى زندگیش هم مال خودش نیست. 
شاگرد مسیح کسى است که نسبت به نفس خود مرده است تا براى خدا زندگى کند. البته، ممکن است که از 
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که عیسى در آیاتى که مورد بررسى قرار خانه و زمین و خانواده و دوستانى برخوردار باشد (و این چیزى است 
فرماید)، و لیکن اگر این شخص پیرو حقیقى مسیح باشد، مالک این برکات خواهد بود، خواهیم داد، وعده مى

نویسد:ولى خودش در تملک آنها قرار نخواهد گرفت. آ.دابلیو توزر درباره این تغییر چنین مى

اند و هرگونه اشخاص مبارك که ملکوت خدا از آن ایشان است، کسانى هستند که دل از هر تعلقى کنده
اینان هستند. آنها باطناً به شرایطى » فقیران در روح«اند. احساس تملک را از قلب خود ریشه کن ساخته

که مسیح به کار » فقیر«اشتند. کلمه هاى اورشلیم، جسماً در آن قرار داند که فقراى ویالن در کوى و برزنرسیده
برد، درواقع، به همین معناست. این فقراى سعادتمند، دیگر علوق بندگى مادیات را به گردن ندارند. آنان یوغ مى

اند، اما نه با جنگ که با تسلیم به خداوند. آنان هر چند از هر گونه احساس تملک آزاد ستمگر را شکسته
اند، همه چیز دارند.شده

ها داراى ماتم گرفتن و سوگوارى نیز همانند اکثر فضایل مذکور در خوشابه حال» خوشا به حال ماتمیان.«-2
ماهیتى روحانى است. ماتم حقیقى به مفهوم عمیق آن، ماتم گرفتن به خاطر گناه است و تسالیى که در این 

ر دنیا هیچ سعادتى به پاى دانستن اینکه شود. دخوشا به حال وعده داده شده است بوسیله پیام انجیل مهیا مى
رسد.گناهانمان آمرزیده و مشارکتمان با خدا احیاء شده است، نمى

تواند به این معنى با این وصف، ماتم گرفتن در این متن، غیر از این مفهوم دو معنى دیگر هم دارد. اوالً، مى
ا دوستان خود به خاطر مسیح بنشینیم. لطماتى از این باشد که به ماتم از دست دادن والدین، فرزندان، همسر ی

)؛ ولى در هر حال، ضایعه 29:10- 30دهد، قابل جبران هستند (رجوع شود به متى نوع چنانکه عیسى وعده مى
دهد. کنند. مسیح به داغداران و ماتمیان وعده آرامش مىهستند و قلب انسان را ریش مى

دهد. مارتین به معنى غصه خوردن براى دنیایى باشد که به زندگى در گناه ادامه مىتواندثانیاً، ماتم گرفتن مى
ترجمه کرد که به معنى Leidtragenخوشابه حال را در آلمانى به لوتر کلمه یونانى به کار رفته در این

عیسى گناهان ما است. مقصود او از انتخاب این معادل، این بود که فرد مسیحى همانطور که» حامل غم و اندوه«
شود. دنیا گیرد و متحمل آن مىشود، بار غم و اندوه جهان را بر دوش مىشان مىگیرد و متحملرا بر خود مى

الوقوعى که دامنگیرش خواهد شد دار و ماتم زده نیست، چون از فاجعه قریبخودش به خاطر گناهانش غصه
سرنوشت حقیقى دنیا آگاه است. او براى دنیا ماتم خبر است. فقط شخص مسیحى از حال و روز و نیاز وبى
هاى ما استفاده کند تا بسیارى را از منجالب یابد که خدا از شهادتگیرد. همچنین، تسلى خود را در این مىمى

گناه بیرون بکشد.
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به یاد انگیز است و انسان را از نگاه فرهنگ غرب، حلم و فروتنى خصلتى نفرت» خوشا به حال حلیمان.«-3
شوند. اما، حلم درواقع فضیلت بزرگى است  و تنها اندازد که همیشه زیر پا له مىاشخاصى توسرى خورى مى

توانند واجد آن باشند که در روحانیت بخوبى رشد یافته باشند. شاید عیسى کلمات این خوشابه حال کسانى مى
این حقیقت مهمى » ان وارث زمین خواهند شدحلیم«فرماید به عاریت گرفته بود که مى11:37را از مزمور 

کنند. چنین است، چون آیات ماقبل این آیه، تصویرى از شخصیت فردى که حقیقتاً حلیم است، ترسیم مى
» کند)بر خداوند توکل و نیکویى (مى«)، بلکه 1سازد (آیه نمى» به سبب شریران خویشتن را مشوش«شخصى 

نزد خداوند ساکت ). «5(آیه » سپارد)). طریق خود را به خداوند (مى4(آیه )» برددر خداوند تمتع (مى). «3(آیه 
مقدس از شخص حلیم و فروتن ترسیم ). چنین است تصویرى که کتاب7(آیه » شود)شود) و منتظر او (مى(مى
انى که ها حتى زمتواند در حضور انسانآورد و در نتیجه مىکند. چنین شخصى در برابر خدا سر فرود مىمى

گیرد، سرخود را باال بگیرد.مورد ظلم و تعدى قرار مى
دانیم مورد ظلم و ستم واقع نشد. اما چندان در برادر الرنس شخص حلیم و فروتنى بود. تا جایى که مى

حضور خدا فروتنى کرد که حاضر شد او را خدمت کند و صبح تا شب در آشپزخانه صومعه جان بکند و تازه 
زندگى کند. وى چندان » در حضور خدا«گرفت که در آشپزخانه ه این خدمت افتخار کند. وى یاد مىخیلى هم ب

دانست.مى» از هر لحاظ مقبول خداوند«از تأیید الهى بر کارش اطمینان داشت که خود را 
ت توانند خود را خوشبخوعده مخصوصى خطاب به چنین کسان وجود دارد که به اتکاى آن، ایشان مى

شاید از نظر دنیا چنین افرادى فقط به درد ملکوت آسمان » وارث زمین خواهند شد.«بدانند. وعده این است که 
بخورند. امپراتور جولیان به تمسخر نوشت که تنها به این منظور اموال مسیحیان را مصادره کرده است تا با در 

ا این وصف، عیسى نفرمود که حلیمان وارث آسمان افتادن به فقر و فاقه شرط ورود به بهشت را احراز کنند. ب
خواهند شد، هر چند وارث آن هم خواهند شد. وى گفت که مسیحیان وارث زمین خواهد شد، و تلویحاً فرمود 

شوند؟ بدین نحو که مالکان فعلى زمین، آن را به کلى از دست خواهند داد. ولى، حلیمان چگونه مالک زمین مى
آید، تملک ایشان بر زمین تحقق شود و ملکوت خدا مىاز طریق موعظه در جهان منتشر مىکه هرگاه پیام انجیل

یابد. و لیکن، حلیمان زمانى به مفهوم کامل کلمه مالک زمین خواهند شد که مسیح بازگشت کند و چهره مى
سین با او سلطنت زمین را نو بسازد و هر چه را که در آن است براى ابد تسلیم خود نماید. در آن روز، مقد

خواهند کرد.
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در اتاق کارم کتابى هست به اسم زندگى با تمایالت ارضا » خوشابه حال گرسنگان و تشنگان عدالت.«-4
P{کردهاش مبشرى است آلمانى به نام والتر تروبیش  که در جنوب آفریقا خدمت مىنشده که نویسنده - P

hcsiborT retlaW{
الى و ارضاى امیال جنسى است که روش زندگى غرب براى جوانان به تعویق است. کتاب درباره بزرگس

اندازد. به طور کلى، عنوان این کتاب با روش زندگى غربى سازگار است، و لیکن در زندگى اکثر غربیان مى
کنند شوند. آنان تمایالت جنسى خود را بالفاصله ارضا مىکشد که این تمایالت ارضا نشده، ارضا مىطولى نمى

گوید که هرگاه به چیزى و یا حداقل امکان این امر در هر زمان و مکانى براى ایشان هست. فرهنگ غرب مى
تمایل یافتیم، به دست آوردنش حق مسلم ماست و باید بالفاصله تمایل خود را برآورده سازیم. حال، اگر 

ه فرهنگ غرب به جاى تشویق مردم به مقدسى از این وضع ترسیم کنیم، باید بگوییم کبخواهیم تصویرى کتاب
کند. بله، براى همه کنترل منضبط تمایالت خود، نوعى گرسنگى و تشنگى براى همه چیز در دل آنان ایجاد مى

هایش را خواهد چیز اال عدالت! دنیا تشنه عدالت نیست، چون اگر باشد، عدالت جلوى بسیارى از کامجویى
گرفت.

دهد که رماید که راه رسیدن به سعادت تشنگى براى عدالت است. راه گناه وعده مىفبا وجود این، عیسى مى
مرداب یاس و «ما را اقناع خواهد کرد و از شاهراه سعادتى بهشتى گذر خواهد داد، اما در عمل، ما را تا گلو در 

ه  خرسندى و رضامندى آید، و لیکن برساند. راه عدالت به نظر دشوار مىبست مىبرد و به بنفرو مى» حرمان
طریق حیات را به من خواهى آموخت. به حضور «شود. داود با آگاهى براین حقیقت نوشت: حقیقى منتهى مى

).11:16(مزمور » ها تا ابداالبادتو کمال خوشى است و به دست راست تو لذت
د، گرسنه و تشنه عدالت باشیم. هاى دنیوى هستنولیکن، باید به همان شور و اشتیاقى که مردم به دنبال لذت

اى که براى مجله ابدیت نوشت، ضمن عرضه تصویرى از عطش شدید براى آب در اى.ام. بلیک الك در مقاله
P{هاىسرزمین - P kcolkialB.M.E{

بیابانى، این نوع عطش را مشابه آن اشتیاقى دانست که قوم خدا باید نسبت به او داشته باشند.
اى بیان داشت که سرگرد گیلبرت شرح آن را در کتاب خود به نام نبرد ه مهم را ملهم از واقعهوى این نکت

P{آخر چنین - P trebliG{
آورده است.

آب و علف، بر آمدند، در بیابان بىنیرویى مرکب از ارتش انگلیس، استرالیا و نیوزیلند که از بئرشبع باال مى
تاختند. نیروهاى مهاجم از قطار شتران حامل آب خود فاصله ها سخت مىتركعقبه سپاه در حال عقب نشینى 
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ها ته کشید. خورشید از دل آسمانى که در آن الشخورها به انتظار طعمه گرفتند و طولى نکشید که آب قمقمه
از نور سرمان دردگرفته بود و چشمانمان خون گرفته و«نویسد: تافت. گیلبرت مىرحمانه مىزدند، بىچرخ مى

» ترکید.شد و سپس مىهایمان کبود مىشد...لبکور کننده خورشید تار شده بود...زبانمان کم کم متورم مى
افتادند، کارشان ساخته بود، اما قواى درمانده همچنان به سوى هدف خود افرادى که از ستون سربازان جدا مى

کردیم، هزاران تن از فرط این شهر را فتح نمىکردند. اگر تا شبکه شهرى بود با چاههاى آب پیش روى مى
جنگند، آن روز همچون مردانى که براى حفظ جان خود مى«نویسد: سپردند. گیلبرت مىگرسنگى جان مى

ها وارد شهر شدیم. اولین چیزى که نظرمان را به خود جلب کرد، مخازن نشینى تركجنگیدیم...و متعاقب عقب
آب آشامیدنى سرد و گوارایى وجود داشت. صداى جریان آب به درون مخازن که سنگى بزرگى بود که در آنها

کرد؛ با این حال، وقتى اشان مىکرد، چندان نزدیک بود که دیوانهلبان را نوازش مىدر خاموشى شب گوش تشنه
یر لب به گردان دستور داده شد که همه رو به سوى مخازن آن به صف شوند و نظام بگیرند، حتى یک نفر ز

غرغر نکرد.
آنگاه فرمانده با قاطعیت تمام اعالم داشت اول چه کسانى باید آب بنوشند: زخمیان، نگهبانان و سپس 
گروهان از پى گروهان. به این ترتیب، چهار ساعت طول کشید تا نوبت به آخرین نفر رسید و در تمام این 

ه بودند که در آن سویش هزاران لیتر آب وجود مدت سربازان در چند قدمى دیواره سنگى کوتاهى ایستاد
داشت. 

مقدس در پیش من معتقدم که ما اولین درس جدل خود را از کتاب«گیرد: سرگرد گیلبرت چنین نتیجه مى
اگر تشنگى ما براى خدا، براى » روى خود از بئرشبع به سوى شهر مزبور که چاههاى آب داشت، فرا گرفتیم.

ى اراده او در زندگى مکان تا به این حد بود، اشتیاقى سوزان که ذره ذره وجود انسان را فرا عدالت و براى اجرا
»کرد.اى در ما مىالقدس چه جلوهگیرد، در این صورت ثمرات روحمى

کند، و لیکن ها شخصیت پیرو مسیح را توصیف مىهر یک از خوشا به حال» خوشابه حال رحیمان.«-5
فقر در روح، ماتم گرفتن به خاطر گناه و حلم و فروتنى در -آنها وجود دارد. سه ویژگى اولنوعى پیشرفت در 

دهند که شخص براى یافتن سعادت حقیقى به چه نحوى باید به خدا نزدیک شود. خوشا نشان مى-حضور خدا
یاق انسان، یعنى تر از بقیه است، نشان دهنده برآورده شدن بزرگترین اشتتر و مهمبه حال چهارم که اصلى

ها از نحوه اشتیاق براى عدالت، به دست عیسى مسیح است. از خوشابه حال چهارم، موضوع خوشا به حال
ها شخصیت دگرگون یابد و حال دیگر، خوشا به حالتقرب جستن به خدا و اقناع شدن به ثمر آوردن تغییر مى
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ده است و کم کم دارد به شباهت خداوند دهند که روح عیسى مسیح او را لمس کرشده کسى را نشان مى
گویند.ها درباره رحمت، پاکى و عملکرد صلح جویانه سخن مىآید. مابقى خوشا به حالدرمى

توان فیض عملى تعریف کرد. رحمت رحیم بودن اولین خصلت شخص تغییر یافته است. رحمت را مى
شود. رحمت، از خصایل دا هستند، جارى مىمحبتى است که نسبت به کسانى که درواقع مستحق داورى خ

خداست و عالیترین نمود آن صلیب مسیح است.
به گمانم حق با بونهفر است که رحم و شفقت نشان دادن را در تضاد با افکار واهى شخص در موردشان و 

أن و منزلتى تردید هر انسانى صرف اینکه به صورت خدا خلق شده است، شداند. البته، بىمنزلت خویش مى
دانند که شود. براى مثال، برخى دون شأن خود مىدارد. اما از این موضوع سوء تعبیر و یا الاقل سوءاستفاده مى

آلود درباره شأن و منزلت، اند حشرو نشر کنند. این نوع دیدگاه گناهبا فرودستان یا آنها که هنوز به جایى نرسیده
نویسد:زاده تکبر است. بونهفر مى

اند، این گنهکاران، این پیروان عیسى، در این اشخاص که نصیبى از مال و مکنت دنیا ندارند و در زمین بیگانه
اند، زیرا رحیم هستند...آنان با رنج و ادبار، حقارت و زندگانى خود با او شأن و منزلت خویش را نیز واگذاشته

کاران و مطرودان و ان و مریضان و مفلوکان و معصیتاند. آنان نسبت به مظلومگناه دیگران را بر دوش گرفته
شوند، محبتى تسلیم ناپذیر دارند...اگر کسى دچار بدنامى و تمام آنها که زیر تازیانه تشویق و نگرانى شکنجه مى

اش را برخود کنند و ننگ و رسوایىرسوایى شود، رحیمان عزت و احترام خود را فداى محافظت از وى مى
آنکه از شرم و رسوایى حاصل از این ان را در مصاحبت بدنامان و گناهکاران خواهید یافت، بىگیرند. آنمى

معاشرت بیمناك باشند.

دهند، این است که رحم و شفقت خواهند دید. درواقع، وعده خدا به کسانى که رحم و شفقت نشان مى
اند.همین حاال هم بر آنان رحم شده است و برکت یافته

شد. اما آن سبد بشکست در غرب، زمانى بود که پاکدامنى الاقل به حرف ستوده مى» خوشابه حال پاکدالن.«-6
لوحى و خرمقدسى است. بکارت و آن پیمان ریخت! امروزه دیگر پاکى و پاکدامنى در حکم بال هست و ساده

جامعه » آزاد شده از بند تحجر«ناخوشایند است و راستى و صداقت امل بازى. آیا این اخالق نوین به اصطالح 
گویند که چنین است، و لیکن تشویش و اندوه و یاس حاکم بر جامعه غرب غرب را سعادتمند کرده است؟ مى

سازد. عیسى فرمود که راه رسیدن به سعادت، پاکى است و درك این امر دشوار کذب این مدعا را آشکار مى
تواند آرام گیرد و اما شریران مثل دریاى متالطم که نمى«شعیا فرمود: زاید. انیست. گناه اغتشاش و نابسامانى مى
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). 20:57-21(اشعیا » گوید که شریران را سالمتى نیست.باشند. خداى من مىاندازد مىآبهایش گل و لجن برمى
در دهد کهفرماید. این خوشا به حال وعده مىخدا به کسانى که در پى تقدس و پاکى هستند آرامش عطا مى

پایان افراد واجد این خصیصه خدا را خواهند دید. 
پیروان مسیح نه فقط براثر رشد در پاکى و قداست به صلح درونى دست ». خوشابه حال صلح دهندگان«-7
کوشند تا با دیگران و در میان آنان صلح برقرار سازند. چرا؟ چون خودشان از صلح و آرامش یابند، بلکه مىمى

اند و چون با خدا اند. پیروان  مسیح زمانى با خدا در جنگ و ستیز بودهطعم برکت آن را چشیدهبرخوردارند و
دار شود به تبع آن اند. هرگاه رابطه عمومى خدشهاند، با خدا و دیگران هم سر جنگ و دعوا داشتهدر جنگ بوده

برخوردارند. البته، صلحى که از آن دار خواهد شد. حال، پیروان عیسى از صلح و آرامشرابطه افقى نیز خدشه
اند حاصل تالش خودشان نیست. خدا از طریق صلیب مسیح با ایشان صلح کرده است. پولس برخوردار شده

» ایداما اکنون در مسیح عیسى ، شما که زمانى دور بودید، به واسطه خون مسیح نزدیک آورده شده«نویسد: مى
کوشند تا اند مىکه پیروان مسیح با خدا وارد صلحى حقیقى و پایدار شده). بنابراین، حال 13:2-14(افسسیان 

نظیر چنین صلحى را بین خود و دیگران ایجاد و حفظ کنند.
کنند که اگر دیگران باشند به آن پایان پیروان عیسى... مشارکت خود را در جایى حفظ مى«نویسد: بونهفر مى

بینند کنند و در برابر نفرت و خطایى که از دیگران مىز وجود خوددارى مىخواهند بخشید. آنان از هرگونه ابرا
سازند و صلح و آورند. بدین طریق، ایشان شرارت را با نیکویى مغلوب مىخورند و دم برنمىخون دل مى

»کنند.آرامش الهى را در دنیاى آکنده از جنگ و نفرت برقرار مى
آخرین خوشا به حال از شادى در زمان جور و جفا ». بینندعدالت آزار مىخوشابه حال آنان که در راه «-8

به گفته چنین 12و11پردازد و در آیات گوید. این برکتى است که عیسى به شرح و تفسیر آن مىسخن مى
دى خوشا به حال شما، آنگاه که مردم به خاطر من، شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن ب«افزاید: مى

تان بگویند. خوش باشید و شادى کنید زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است. چرا که همین گونه به دروغ علیه
»پیامبرانى را که پیش از شما بودند، آزار رسانیدند.

ها به اندازه این یکى ضرورى نیست، چون عیسى هر نوع رنج دقت در معنى هیچ کدام از خوشابه حال
دهد. مقصود عیسى آزار دیدنى که نتیجه ارتکاب خطا از جانب ماست، نیست؛ البته، این نمىکشیدن را برکت 

که دیگر ناگفته پیداست. منظور عیسى جفا دیدن به خاطر تعصبات احمقانه و افراطآمیز برخى که خود را 
بعضى از دانند نیست. منظور عیسى جفا دیدن به خاطر ایجاد مزاحمت براى مردم هم نیست؛ مسیحى مى

اند. مقصود عیسى حتى اند و آبروى خود را بردهایمانداران به هدف شهادت دادن، موى دماغ همسایگان شده
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جفا دیدن به خاطر هدفى شخصى هم نیست، هر اندازه هم که چنین هدفى مهم باشد. این خوشابه حال فقط به 
فتن به عیسى مسیح خداوند متوجه یک نوع جفا اشاره دارد و آن هم جفاى است که به دلیل شباهت یا

به خاطر من «خواند. آیه یازدهم نیز آن را جفا مى» در راه عدالت«شود. آیه دهم آن را جفا و آزار ایمانداران مى
یابیم و بدین طریق در کند که به مسیح شباهت مىخواند. سعادت زمانى به ما رو مىمى» (یعنى به خاطر عیسى)
شویم.دارد، دچار رنج و محنت مىمىدنیایى که از او نفرت

سازد؟ این نوع جفا این امر چگونه امکان دارد؟ چطور هر نوع جفایى، حتى از این نوع، فرد را سعادتمند مى
» مقدسان، رسوالن، انبیا و شهدایى«دهد که همچون خیل عظیم افزاید، چون نشان مىو ایذا بر سعادتمندى ما مى

کنیم. عیسى فرمود: هستیم و در شباهت به او رشد مىاند، با مسیح متحد که پیش از ما به خاطر مسیح جفا دیده
داشت. اما چون به دنیا تعلق ندارید، بلکه من اگر به دنیا تعلق داشتید، دنیا شما را چون کسان خود دوست مى«

).19:15(یوحنا» ام، دنیا از شما نفرت داردشما را از دنیا برگزیده

گیرى از مسیحسرمشق
توان جایى براى کسانى برم که در کجاى این جهان بزرگ مىبا این سؤال به پایان مىبحث این فصل را 

یابد؟ زندگى اشان نمود مىها در زندگىکنند و به این ترتیب، خوشا به حالیافت که از عیسى مسیح پیروى مى
است جایى براى در این دنیا آسان نیست. این دنیا خشن و حریص و شریر و طماع است. احیاناً کجا ممکن 

فقیران در روح، ماتم گیرندگان به خاطر گناه، حلیمان، گرسنگان و تشنگان براى عدالت (در هر چیز)، رحیمان، 
بینند، وجود داشته باشد؟ فقط در یک جا چنین پاکدالن، صلح دهندگان و آنها که به خاطر مسیح جفا و آزار مى

مسیح را میخکوب کردند، یعنى صلیب. در اینجاست که مکانى هست و آن همانجاست که بزرگان این جهان
گیرى از مسیح، یعنى ورود به پذیرد و از همین روست که سرمشقگیرى از مسیح عمالً تحقق مىسرمشق

بزنید اینها را بکشید، چون به درد «گوید: مشارکت صلیب. دنیا همچون در مورد مسیح درباره ما به بانگ بلند مى
شویم، به مسیح  که شویم به مسیح نزدیک مىاما در همان حال که از دنیا دور مى» خورند.زندگى کردن نمى

شود. ارزد و شناختنش به حیات جاودان رهنمون مىهمین یک نگاه به او به همه دنیا مى
یابیم. فقط در صلیب است که شکاف میان خداى مقدس و به این ترتیب، به سوى مشارکت با خدا سوق مى

گردد و مجرایى عظیم براى جریان یافتن پرى برکت خدا گشوده شود، گناه دور مىانسان گناهکار پوشیده مى
مصلوبش کنید، «کشد: شنویم که غرش کنان بانگ برمىشود. با نزدیک شدن به عیسى صداى دنیا را مىمى

آنگاه خودمان را مبارك و دهد و شنویم که ما را برکت مىدر آن دم صداى عیسى را مى» مصلوبش کنید.
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خوشابه حال شما...خوش باشید و شادى کنید زیرا پاداشتان در آسمان «فرماید: یابیم. عیسى مىسعادتمند مى
» عظیم است. چرا که همین گونه پیامبرانى را که پیش از شما بودند، آزار رسانیدند.

شوند.ها از چشمانمان سترده مىدر پاى صلیب تمام اشک
یابیم که سرچشمه هر نوع شادکامى و سعادت است.بر صلیب عیسى را مى

فصل سیزدهم

برکات حاضر به عالوه جفاها

گویم، کسى نیست که به خاطر  من و به خاطر انجیل، خانه یا برادران یا خواهران یا مادر یا آمین به شما مى
ها و برادران و خواهران و پدر یا فرزندان یا امالك خود را ترك کرده باشد، و در این عصر صد برابر بیشتر خانه

مند نیاورد، و در عصر آینده نیز از حیات جاویدان بهرهمادران و فرزندان و امالك و همراه آن، آزارها به دست 
29:10- 30نگردد. مرقس 

هاى مسیح متعجب شویم. با این حال، از آنجا که راههاى خدا با از آنِ ما فرق دارند، طبیعى است که از گفته
هیچ یک به اندازه سخنان او آمیز عیسى درباره شاگردى، شاید در این مجموعه وسیع از تعالیم نامنتظر و مبارزه

اش که بررسى کردیم.) عیسى تا به حال هاى قبلىنامنتظر نباشند (مخصوصاً بعد از گفته29:10-30در مرقس 
گفت که براى شاگردى او باید خود را انکار کنند و هر چه دارند به دیگران پیوسته به شنوندگان خود مى

اند بازخواهند یافت، آن نین کنند، صد برابر آنچه را که از دست دادهگوید که اگر آنها چببخشند. ولى حاال مى
اگر چه جفاهایى نیز در کار خواهند بود. عیسى -هم نه در آن  دنیا، که دور از انتظار نیست، بلکه در همین دنیا

ا خواهران یا گویم، کسى نیست که به خاطر  من و به خاطر انجیل، خانه یا برادران یآمین به شما مى«فرمود: 
ها و برادران و مادر یا پدر یا فرزندان یا امالك خود را ترك کرده باشد، و در این عصر صد برابر بیشتر خانه

خواهران و مادران و فرزندان و امالك و همراه آن، آزارها به دست نیاورد، و در عصر آینده نیز از حیات 
»مند نگردد.جاویدان بهره

زانگیاى حیرتگفته
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گردد. اولین نکته عجیب آن این است انگیزتر مىپردازیم بهتاین فرمایش عیسى موقعى که به بررسى آن مى
آیند (ما در آورد هر چند مفهوم شاگردى و پاداش با هم جور در نمىکه عیسى سخن از پاداش به میان مى

گوید (شاید ز اینکه مسیح از پاداش سخن مىمنفعت بیش نیستیم.) با این حال، گذشته ابهترین حالت غالمان بى
هاى روحانى کافى باشند)، بطور اخص به برخوردارى از خانه، برادران، خواهران، مادر، پدر،فرزندان و پاداش

از همه » امالك«اشاره به ». عصر حاضر«آن هم نه در جایى از آن دنیا، بلکه در همین -کندامالك اشراه مى
توان تا حدى به صورت روحانى تفسیر کرد. من معتقدم که مقصود رکات یاد شد را مىتر است. سایر بجالب

کنند و پر خوانیم و رد آن اعضاى خانواده زندگى مىاش مى، یعنى همین چهاردیوارى که خانه»خانه«عیسى از 
هم تعبیر کرد و قابلمه » خانه آسمانى«توان از آن به از اسباب و اثاث و تاوه و قابلمه و غیرذلک است. البته، مى

ها را کنار گذاشت. همین تفسیر روحانى را در مورد برادران و خواهران و مادر و پدر و فرزندان و این حرف
شود چنین نمى» امالك«در آسمان است. اما، راجع به » خانواده الهى«توان گفت که مقصود، توان کرد. مىهم مى

هاى دارند. بنابراین، همین یک مورد ما را به مفهوم اصلى متن که دارایىحرفى زد. ملک و زمین با هم مالزمه 
به عمل » روحانى«دهد که نباید از این وعده تفسیر گرداند و هشدار مىدهد، بازمىدنیوى را مورد بحث قرار مى

آورد.
و واکنش پطرس در در آیات ماقبل آیه مورد بحث، داستان مرد جوان ثروتمند و سخنان عیسى خطاب به او 

کرد، ولى برابر سخنان عیسى آمده است. مرد جوان به نزد عیسى آمده بود و اظهار تمایل به پیروى از او مى
اندوهگین از آنجا رفت، زیرا ثروت «وقتى عیسى به وى اخطار نمود که ثروتش مانع از شاگردى حقیقى اوست،

ى در این باره شد که براى ثروتمندان ورود به ملکوت خدا ). این امر سبب اظهار نظر عیس22(آیه » بسیار داشت
). ظاهراً مرد جوان تنها کسى نبود که اندوهگین شد. وى دلسرد و اندوهگین 23-24(آیات » بسیار دشوار است

هایش باشد. از طرفى، توانست هم از عیسى پیروى کند و هم دلش در گرو دارایىاز نزد عیسى رفت، چون نمى
طر رفتن این شخص اندوهگین بود و پطرس که پى به این امر برد، سعى کرد تا دل خداوند را شاد عیسى به خا

کرد که اگرچه مرد جوان رفته بود، ولى عیسى هنوز شاگردانش را در کنار خود کند. پطرس پیش خود فکر مى
). در پاسخ به 28(آیه » مکنیایم و از تو پیروى مىاینک ما همه چیز را ترك گفته«داشت. این بود که گفت: 

تواند پطرس، عیسى تعلیمى به شاگردان داد که حال ما به بررسى آن مشغولیم. بنابراین، وعده عیسى نمى
منحصراً پاداشى اخروى و ملکوتى باشد (هرچند آن هم هست)، بلکه مشعر براین است که عیسى به پیروانش 

ها و جفاها با هم دارایى-البته، فرمایش عیسى مشروط استدر همین زندگى، خانواده و دارایى خواهد بخشید. 
هاى مادى سر جاى خود باقى است.ولى، در هر حال مسأله تحصیل دارایى- خواهند بود



14

تر از همه اینکه به شاگردان وعده داده شد که صد چندانِ دارایى قبلى خود را به دست خواهند آورد، عجیب
اش را به او بازگرداند، به جاى صد چندان، دو چندانِ اموال ز آنکه خدا دارایىحال آنکه حتى ایوب هم پس ا

سابقش را یافت!
توان برداشتى البته، در تفسیر این موضوع باید احتیاط به خرج داد. اوالً، باید دانست که از تعلیم مسیح نمى

ت ارائه داده باشد.اگر فرمایش مسیح را صرفاً مادى کرد، چنانکه گویى مسیح فرمولى تضمینى براى تحصیل ثرو
به این معنى بگیریم، مضحک خواهد بود، چون اگر وعده مسیح فرمولى براى تحصیل ثروت باشد، آنگاه باید 

هاى خود را به خاطر مسیح توانیم (حتى اگر الزم بود سالها) پول جمع کنیم و سپس اندوختهبرویم تا مى
مان را به ما عوض دهد. چنین چیزى به جاى تقویت شاگردى ى صد برابر هدیهواگذاریم و منتظر بمانیم تا عیس

آن را تضعیف خواهد کرد. باز باید گفت که وعده مزبور در مورد عموم ایمانداران صادق نیست. بدیهى است 
ان که داشته اند. بنابراین، به هر میزاى از ایمانداران به در پیش گرفتن زندگى فقیرانه دعوت شدهکه الاقل عده

اى خواهند داشت، چون این دعوت ایشان است. باشند و به خاطر مسیح از آن بگذرند، همواره زندگى محقرانه
به گمانم اکثر شاگردان به همین گروه تعلق داشتند.

شود. هاى مادى مربوط مىبا این همه، آیات مورد بحث شامل وعده بزرگى است و به روابط دنیوى و دارایى
توان وعده مزبور را چنین تفسیر کرد که پیرو حقیقى مسیحى از هر چیز نیکو محروم نخواهد شد داقل، مىح
) و در شرایط عادى، فرد مسیحى از مواهب دنیوى به فراوانى برخوردار 6:23مزمور » ام لبریز شده استکاسه(«

آنکه سازد، بىرا از برکات نیکو پر مىخواهد بود. بنده شخصاً براین باورم که عیسى تا جاى ممکن زندگى ما 
این برکات از ما افراد به درد نخورى براى کار خداوند سازد یا روح و جانمان را نابود کند. علت آنکه دارایى 

داند بیش از این مقدار را مورد سوءاستفاده شود این است که خدا مىبسیارى از ما از حد فعلى آن بیشتر نمى
قرار خواهیم داد.

تشویق به خدمت
با وجود شروط روشن یاد شده،وعده مسیح در مورد عطاى خانه و خانواده و امالك تشویقى است براى 
کسانى که خواهان خدمت به او هستند. وعده مسیح اساساً حامل این پیام است که خدا نیکوست و به انسان 

اند که چنان عمل کرده» مانددا به انسان مقروض نمىخ«اى با سوءاستفاده از اینکه ماند. گاه عدهمقروض نمى
اند که اگر فالن و بهمان کار را بکنیم، آنگاه خدا خواهند خدا را در اختیار خود بگیرند. این افراد گفتهگویى مى

کند. با این مجبور خواهد بود خوبى ما را جبران کند. این کار ترفندآمیز است و وعده مسیح آن را تأیید نمى
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کند تا از طریق خدمت به او، خدا را خدمت کنیم حال، اگر وعده مسیح را بدرستى تفسیر کنیم، ما را تشویق مى
آمیز داراى دالیل مهمى به شرح زیر و بدانیم که به خاطر این کار برکت خواهیم یافت. این حقیقت تشویق

است:

شان هم مرد جوان که یکى-داردتر. یکى از چیزهایى که عده بسیارى را از پیروى عیسى باز مىبرکات بزرگ-
زیاد «گویند که آید و پیش خود مىاین است که به چشم آنها بهاى شاگردى بیش از حد گران مى- ثروتمند بود

تر یابیم بزرگکاتى که در خدمت به مسیح مىدهد که برتعلیم مى29:10- 30باید فداکارى کنیم. مرقس » از حد
هاى مان سازد. مرد جوان ثروتمند حاضر نبود دل از دارایىتواند نصیباز برکاتى است که هر کار دیگرى مى

آنکه خدا را به تمامى توانست بىخود بکند، چون مال و اموالش را بیش از عیسى دوست داشت. اما، وى نمى
ست بدارد، نجات یابد. با این حال، اگر از مسیح پیروى و بر ثروتش پشت کرده بود، دل و جان و ذهن خود دو

دهند، عیسى او را از لحاظ خانه و خانواده و ملک و امالك صد چندان آنگاه چنانکه آیات مزبور وعده مى
گرفت. د مىتوانست به قطع و یقین بداند که برکت مسیح چه شکلى به خوداد. البته، این شخص نمىبرکت مى

الوصف، کرد تا دایم براى خدمت در سیر و سفر باشد. معشاید خداوند او را نیز همچون پولس دعوت مى
اش یافت (حتى مال و اموال فراوان) از واگذاشتهبود، برکاتى که در آن خدمت مىخدمتش هر چه هم که مى

بود.بیشتر مى
دیدگاه صحیحى درباره این وعده داشته باشند.ایمانان خواست کهباید از مسیحیان و نه بى

اى ابراهیم، آیا زمانى که همه چیز را براى پیروى از عیسى ترك کردى، کاله به سرت نرفت؟ تو زمین 
خیز اور را ترك کردى، خانه و خانواده و امالکت را واگذاشتى تا مدام در سیر و سفر باشى. ولى آیا این حاصل

نظر از آنچه ممکن است در آسمان تحقق یابد یا نیابد، کاله ام نشد؟ آیا بر روى زمین صرفمعامله به ضررت تم
به سرت نرفت؟

کاله کدام است؟ این حرفها یعنى چه؟ درست است که من خانه و خانواده و «دهد: ابراهیم پاسخ مى
را دریافت داشتم. خدا خانواده امام را در پاسخ به دعوت الهى ترك کردم، ولى صد برابر ترك کردهسرزمین

مرد جنگ آزموده را از بین 318بزرگى به من بخشید، چندان بزرگ که یک بار به اقتضاى موقعیت پیش آمده 
ام جمع کردم تا به جنگ شاهان مشرق که تحت فرماندهى کدرالعمر، شاه عیالم قرار داشتند، اهل خانواده

هاى شن کنار دریا و خدا شدم که در حال حاضر عده آن به کثرت دانهبروند. از این گذشته، پدر خانواده بزرگ
ستارگان آسمان است و اما در خصوص زمین باید عرض کنم درست است که صاحب تکه زمین کوچکى بیش 
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نشدم: یعنى همان تکه زمینى که غار محل دفن همسرم ساره در آن واقع بود. ولى در طى زندگانیم در کل 
نان آزادانه در گشت و گذار بودم که انگار مال خودم است، و موعد مقرر که رسید آن خطه به سرزمین کنعان چ

»اخالفم تعلق یافت.
هایش ترك کردى تا به ها و ثروتاى موسى تو یکى از خادمان برجسته خدا هستى. تو مصر را با تمام لذت

ان عبور بدهى. درهمان بیابان هم مردى. فکر اطاعت از خدا، ملتى را که در بردگى و اسارت بودند از بیاب
اى زده باشى؟کنى که دست به بد معاملهنمى

رسوایى به خاطر «معامله بد؟ به هیچ وجه! درست است که مصر را ترك کردم و «دهد: موسى جواب مى
نده رساله عبرانیان شمردم، ولى این کار را کردم، چون همانطور که نویس» هاى مصرتر از گنجمسیح را با ارزش

بودم. غیر از خانواده خودم، قوم بزرگى نیز "از پیش به پاداش چشم دوخته"گوید، ) مى26:11(عبرانیان 
ام شد. من سرزمین موعود را دیدم و حتى به ایمان پذیرفتمش. از همه مهمتر آنکه خدا را دیدم همچون خانواده

» آید.چشمم نمىو این برکت چندان بزرگ است که دیگر چیزى به 
دانیم که خواهى گفت خدا دانیم. مىپرسیم، چون جوابت را از هم اکنون مىاى داوود، از تو دیگر چیزى نمى

ها و تو را از عقب گوسفندان دویدن به مقام بزرگترین پادشاه اسرائیل رساند. تو زنان و فرزندان و کاخ
عون، باراق، سامسون، یفتاح، سموئیل و انبیا نشست.هاى بسیار داشتى. اما باید پاى صحبت جدزمین

ها را به چنگ با ایمان ممالک را فتح کردند، عدالت را برقرار نمودند، و وعده«فرماید: مقدس مىکتاب
ام که خدا ما رسوالن را همچون زیرا من براین اندیشه«). از پولس بپرسید. وى نوشت: 33:11(عبرانیان » آوردند؛
محکوم به مرگ، در آخر صف لشکریان پیروزمند، به نمایش گذاشته است. ما تماشاگه تمامى جهان، چه اسیرانِ

آدمیان و چه فرشتگانى. ما به خاطر مسیح جاهلیم...ما ضعیفیم...ما خوار و حقیریم. ما تا همین دم گرسنه و 
فرماید: ). پولس رسول مى9:4- 11قرنتیان (اول» ایمبینیم و آوارههایمان مندرس است. آزار مىایم، و جامهتشنه

پنج بار از یهودیان، سى و نه ضربه شالق خوردم. سه بار چوبم زدند، یک بار سنگسار شدم، سه بار کشتى 
ام و خطر از هر سو تهدیدم کرده سفرم غرق شد، یک شبانه روز را در دریا سپرى کردم. همواره در سفر بوده

ها، خطر راهزنان؛ خطر از سوى قوم خود، خطر از سوى اجنبیان؛ خطر در شهر، هاست: خطر گذر از رودخان
خوابى ام، بارها بىخطر در بیابان، خطر در دریا؛ خطر از سوى برادران دروغین. سخت کار کرده و محنت کشیده

عریانى به خود ام و سرما و غذا ماندهام، بارها بىام؛ گرسنگى و تشنگى را تحمل کردهبر خود هموار کرده
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کند (دوم قرنتیان ام. افزون بر همه اینها، بار نگرانى براى همه کلیساهاست که هر روزه بر دوشم سنگینى مىدیده
28-24:11.(

هاى مادى و خانه و خانواده و امالك صد چندان برکت یافته؟ صحیح است که پولس آیا اینها هستند پاداش
اب شد تا تجسمى از رنج و محنت بردن باشد، ولى حتى او هم شاگردى را (همانند سایر رسوالن) انتخ

وجه کامل به من پرداخت شد و بیش از احتیاج «بخش نشمرد. وقتى که در زندان بود نوشت: اى زیانمعامله
).18:4(فیلپیان » خود دارم

ندانست.آمیزحتى یک نفر از رسوالن تصمیم خود را به پیروى از مسیح شوم و مصیبت
کند، صرف عظمت برکات موعود نیست، بلکه قطعیت آنها برکات قطعى. آنچه ما را به خدمت تشویق مى-2

هایش نبود، ولى مان است. مرد جوان از عیسى روگردان شد، چون حاضر به دل کندن از دارایىنیز مایه تشویق
هایى نى که قطعیت کامل داشت به جانب دارایىهاى روحانکته خالف انتظارِ داستان این است که وى از دارایى

هایش را هنوز سال به آخر نرسیده از مادى رفت که در بهترین حالتش نامطمئن بود. شاید این شخص دارایى
داند، شاید زمینش را از دستش گرفتند یا چنانکه در داستان دست داد. شاید طالهایش را دزدیدند. کسى چه مى

محبت دوستانش کم کم سرد شد و از او بریدند.خوانیم،پسر گمشده مى
ایمانان اجازه روت اندوزى توان با تأکید بیشترى همراه ساخت و گفت که خدا اغلب به بىحقیقت باال را مى

شان شود. اما اگر خدا در زندگى ما مشغول فعالیت باشد و ما از دهد تا آخر سر همان ثروت وسیله هالکتمى
دهند، آنوقت خدا مال و باشیم که ثروت (یا هر چیز دیگرى را) مقدم بر خدمت به مسیح قرار مىآن دسته آدمها

مان (یا هر تعلق دیگرى را) از ما دور خواهد ساخت تا به نزد او بازگردیم.اموال
ه چند سال پیش، داندل گرى بارن هاوس وقتى پس از جلسه عبادتى روز یکشنبه به بانوى جوانى در پیاد

خواهد از مسیح داد، بانوى جوان اظهار داشت که مسیحى است و مىروى ضلع مخالف کلیسا مشورت مى
گفت: خواست در نیویورك هنرپیشه تئاتر شود و مىپیروى کند. اما از طرفى هم، شیفته شهرت است. وى مى

»کنم.ى مىگردم و سفت و سخت از مسیح پیروبعد از آنکه در تئاتر شهرتى به هم زدم برمى«
بارن هاوس کلیدى از جیبش درآورد و عالمتى بر صندوق پست واقع در گوشه پیاده رو حک کرد و گفت: 

خدا با تو همین کار را خواهد کرد. وى اجازه خواهد داد تا روى موفقیت را بخراشى. اجازه خواهد داد که «
ببرى، ولى هرگز نخواهد گذاشت تا دستت به آن آنقدر باال بروى و به آن نزدیک شوى که به چند و چونش پى 

»خواهد که فرزندانش جز او تعلق خاطرى داشته باشند.برسد، چون نمى
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اش درست از آب سالها بعد، بارن هاوس یک بار دیگر آن دختر خانم را دید و از او شنید که پیشگویى
عکسش هم در یکى از مجالت کشور درآمده بود. وى چند صباحى بر روى سن توفیقى کسب کرده و حتى

باورتان «خواست نرسیده بود. دختر خانم خطاب به بارن هاوس گفت: چاپ شده بود. اما، هرگز به آنجا که مى
شود که تا حال چند بار موقع یاس و ناامیدى چشمانم را بسته و شما را در حال خراشیدن آن صندوق نمى

دماى موفقت پیش بروم، ولى نگذاشت تا چیزى جاى او را در د که تا دمام. خدا اجازه داپست با کلیدتان دیده
»زندگیم بگیرد.

گیرند و از عیسى کنند و صلیب خویش را بر دوش مىحال، ببینید که وضع آنها که نفس خود را انکار مى
ع شدن و خرسندى منتهى کنند تا چه اندازه متفاوت است. راه این افراد با انکار نفس آغاز و به اقناپیروى مى

ترین خانه شان بگیرد. خانه مسیحى بهترین و امنیابند از دستتواند برکاتى را که مىشود و هیچکس نمىمى
ها و دیگر امالك ما نیز تحت محافظت است. دوستان مسیحى، دوستان حقیقى و وفادار هستند. حتى زمین

توانیم از آنها به طرزى مناسب در خدمت به وى استفاده کنیم.یابند که مىمسیح امنیت دارند و چندان برکت مى
ما را در خدمت 29:10-3مواهبى که برکت خدا برآنها قرار دارد. سومین دلیل که وعده مذکور در مرقس -3

کند این است که برکت خدا بر مواهب وعده داده شده قرار دارد و قدرت او این مواهب را به مسیح تشویق مى
گرداند.مافوق طبیعى براى خدمت به دیگران مفید مىبطرزى 

اى بارز از این امر است. اولین بار که موضوع فصل برکت خانواده جدید خدا که به مسیحیان عطا شده نمونه
توان جایى براى کسانى یافت که از در کجاى این دنیاى بزرگ مى«گذشته را موعظه کردم، در پایان پرسیدم: 

سپس » نمایند؟ها را در زندگى خود اجرا مىکنند و اصولِ خوشابه حالمسیح خداوند پیروى مىسرمشق عیسى
تنها یک جا را سراغ دارم و آن همانجایى است که بزرگان دنیا مسیح را میخکوب کردند، یعنى «پاسخ گفتم: 

جاى حقیقى کسانى که بر «اى به شنیدن این پاسخ جا خوردند، چون انتظار داشتند که من بگویم: عده» صلیب.
البته، آن وقت که سؤال فوق را مطرح کرده بودم، هدفم » کنند، کلیساست.ها زندگى مىطبق اصول خوشابه حال

اند در حکم الوصف؛ پاسخ باال نیز درست است. مشارکت کسانى که به دور صلیب گردآمدهچیز دیگرى بود. مع
هاى مربوط به این زندگى دسته جمعى و تازه شده عیتمشارکت خانواده خداست و این مشارکت و واق

ترین برکت ممکن براى ما در این دنیاست.عظیم
توان توان شادى و سرورى را یافت که مسیحیان در کنار یکدیگر دارند؟ کجا مىغیر از کلیسا در کجا مى

شود؟ دیگر در کجا ناخوشایند مىتوان محبتى را یافت که شامل حال افراد چنین صلح و آرامشى دید؟ کجا مى
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توان این همه فداکارى و از خودگذشتگى دید؟ نفس وجود همین چیزها عالیترین برکت ممکن براى این مى
دنیاست. 

تشویق به توکل کردن
صرفاً تشویقى براى خدمت به وى، هر چه هم که 29:10-30سخنان مسیح خطاب به شاگردان در مرقس 

کنند تا در زمان مشکالت و باشد نیستند و. سخنان فوق در عین حال، شاگرد را تشویق مىاین امر مهم 
و «توان از نظر دور داشت، زیرا خداوند وعده برکات را با عبادت ها به او توکل کنند. این نکته را نمىدشوارى

شود تا ما را با بخشیدن د مىدارد که هر چند متعهسازد و بدین ترتیب، اظهار مىتوام مى» همراه آن، آزارها
خانه، برادران، خواهران، مادر، فرزندان و حتى امالك و زمینها برکت دهد، برخوردارى از این برکات بدون جفا 

ناپذیر است، میسر نخواهد بود. ما تا وقتى میراث کامل خود را در دیدن که براى پیروان حقیقى مسیح اجتناب
ها روبرو خواهیم بود.ایم، همچنان با دشوارىفت نداشتهحضور عیسى مسیح در آسمان دریا

منشاء بیشتر جفاها و آزارها، جهان است. جهان از مسیح نفرت دارد و طبعاً از کسانى هم که در خدمت 
کنند متنفر است. براین نفرت زمانى که مسیحیان از برکات پدر آسمانى خود مسیح هستند و مثل او زندگى مى

شود.شوند، افزوده مىىبرخوردار م
ها کند تا به رغم دشوارىبخشد، آنان را تشویق مىبرکاتى که خدا به زندگى ایمانداران در این جهان مى

درست است که دنیا زا من نفرت «توانند پیش خود چنین استدالل کنند: همچنان به او توکل کنند. مسیحیان مى
خواهد به من صدمه بزند، ر داد. ولى هر چند دنیا از من نفرت دارد و مىدارد. عیسى این مسأله را از پیش هشدا
خواهد لطف خود را شامل حالم سازد. او برکتى صد چندان به من عطا روشن است که خدا دوستم دارد و مى

خدا فرموده و از برکت داشتن خانه، برادران، خواهران، مادر، فرزندان و امالك برخوردارم کرده است. هر روزِ
ها به سالمت عبورم دهد و هم شاهد برکات تازه الهى هستم. بنابراین، به او توکل خواهم کرد تا از میان وسوسه

»امن و امان به آسمانم رساند.
الوصف، این مسأله را نباید پیش از حد لزوم بزرگ کرد، چون منشاء دیگر جفاها و آزارها شیطان است. مع

تواند وسوسه کند. شاید هم شیطان مخلوقى محدود و کرانمند است و بنابراین، در آن واحد جز یک نفر را نمى
ده باشد. با این حال، شیطان لشکرهایى از هرگز بشخصه شما یا هیچیک از آشنایانتان را مورد آزار قرار ندا

تواند به طور تر از او هستند، در اختیار دارد و در عین حال، مىارواح ناپاك را که از لحاظ درچه پایین
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توان به نیکویى بینیم شیطان باشد، باز مىها عمل کند. حال، اگر منشاء جفاهایى که مىغیرمستقیم از طریق انسان
خدا امید بست. 

فرماید که شیطان ایوب را آزمود. خدا به شیطان اجازه داد تا به مقدس مىایوب مثال خوبى است. کتاب
ایوب حمله کند و ابتدا مایملک و سپس سالمتش را از او بگیرد. حمله شیطان چنان شدید بود که ایوب به 

ستر نشست، ریشش را زد و گفت: شیوه سنتى سوگوارى و عزادارى ردایش را درید، سرش را تراشید، در خاک
چرا از رحم مادر نمردم؟ و چون از شکم بیرون آمدم چرا جان ندادم؟ چرا زانوها مرا قبول کردند، پستانها تا 

).25:19- 27هایى که روشنایى را ندیدند؟ (ایوب بودم، مثل بچهمکیدم؟... یا مثل سقط پنهان شده مى
گذرد. در سراسر کتاب ایوب شاهد تالش وى براى گشودن این معما فهمید که بر او چه مىایوب نمى

دارد. ایوب چنین کند و از توکل به او دست برنمىبینیم که وى به نیکویى خدا شک نمىهستیم. با این حال، مى
کند و خدا هنوز هم به او کند که خدا در گذشته به او برکت داده است و شخصیت خدا تغییر نمىاستدالل مى

آورد:نظر لطف دارد. اگر چه علت رنج و محنتش هنوز بر وى پوشیده است، فریاد برمى

دانم که ولى من زنده است، و در ایام آخر، بر زمین خواهد برخاست. و بعد از آنکه این پوست من و من مى
من براو خواهد تلف شود، بدون جسدم نیز خدا را خواهم دید. و من او را براى خود خواهم دید. و چشمان 

).25:19-27هایم در اندرونم تلف شده باشد (ایوب نگریست و نه چشم دیگرى. اگر چه گرده

دهد تا وى مور جور و جفا واقع شود اى کامل از علت آنکه خدا اجازه مىآخر سر هم ایوب مکاشفه
اى چنین از برکت داشتن خانهدریافت نکرد، با این حال، یک بار دیگر از لذت حضور خدا در زندگیش و هم

خوب، خانواده و امالك و اموال برخوردار شد.
فرماید. داوود رفتار خدا با ما چنین است. رنجها و مصائب عادالن بسیار است، لیکن خدا ایشان را حفظ مى

من جوان بودم و االن پیر «نیز رنج و محنت بسیار کشید، اما خدا او را حفظ کرد و در پایان وى توانست بگوید: 
). 25:37(مزمور » ه گداى نان بشوندام و نه نسلش را کهستم و مرد صالح را هرگز متروك ندیده

هذا، باید بگویم: وعده مسیح براى عادالن، یعنى آنهاست که از طریق فیض خدا که حاصل پیروى از مع
ها عظیمند و ما را به توکل به خدا و خدمت به مسیح تشویق اند. این وعدهمسیح است، عادل شمرده شده

ر براى کسانى است که برخالف مرد جوان ثروتمند به جانب مال و اموال هاى مزبوکنند. با این وصف، وعدهمى
گذارند تا از شور و شادى عظیمى برخوردار اند، بلکه به آنها پشت کرده و همه چیز خود را وامىخود باز نگشته
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که خدا دهد. فقط به این کسان است مثال شناختنِ عیسى مسیح به انسان دست مىشوند که از کسب افتخارِ بى
دهد. و در آینده حیات ابدى، وعده مى- همراه با جفاها و آزارها-خانه، والدین، فرزندان، دوستان و امالك
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فصل چهاردهم

مسیح همیشه با ماست

تمامى قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همه قومها را شاگرد سازید و 
ام، به جا القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان دادهایشان را به نام پدر، پسر و روح

).18:28- 20متى » (آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم!

عیسى در مأموریت بشارتى بزرگى که اندکى پیش از صعودش به آسمان به شاگردان محول کرد، یعنى همان 
رسالت بزرگ، به آنان فرمان داد تا دیگران را نیز شاگرد او بسازند. آنان بایستى از طریق موعظه پیام انجیل، 

له مراسم مقدماتى تعمید، ایشان را وارد مشارکت کلیسا کردند و بوسیمردم را به سوى ایمان هدایت مى
آموختند. عیسى به شاگردان ساختند و سپس در این مشارت هر چه را از عیسى آموخته بودند، به ایشان مىمى

کردند با آنان باشد. چه وعده عظیمى! شاگردان بایستى در محیطى وعده داد که وقتى به مأموریت خود عمل مى
کردند و کردند. آنان بایستى به عنوان شاهدان او خدمت مىن خصومت داشت براى عیسى زندگى مىکه با ایشا

کوشیدند تا دیگران را به سوى ایمان هدایت و براى رشد در آن یارى کنند. ولى قرار نبود در انجام دادن این مى
افتادند، ، و لیکن از همان دم که راه مىکرد تا به تمام جهان بروندمأموریت تنها باشند. مأموریت آنان اقتضا مى

دانستند که عیسى مسیح، خود، با ایشان خواهد بود.بایستى مى

تمامى قدرت
وعده مزبور سست و توخالى نیست، چون آن استادى که این وعده را داد و گفت که با شاگردانش خواهد 

اش بر روى زمین قوى و قدرتمند بود. عیسى انىبود، فرد ضعیف و ناتوانى نیست. حتى در دوران حضور جسم
چشمان نابینایان را گشود، لنگان را شفا بخشید، دریاى توفانى را آرام کرد و مردگان را برخیزانید. با این حال، 

چنانکه اگر هیچ محدودیتى -هایى نیز روبرو بوددر آن دوران به رغم چنین قدرت عظیمى با محدودیت
توانست حضور داشته باشد. حال، این وضع تغییر یافته آن واحد در بیش از یک جا نمىداشت، حداقل درنمى

تمامى قدرت در آسمان و بر زمین به «است. اکنون عیسى خداوند قیام کرده جالل است و این بدان معناست که 
). 18» (من سپرده شده است
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که در ترجمه کینگ جیمز (و » قدرت«کلمه نکته شایان توجه این است که در آیه مزبور، عیسى به جاى
آمده exousiaهمچنین ترجمه قدیمى فارسى انجیل و ترجمه جدید موسوم به هزاره نو م.) در مقابل 

شود، را هم شامل مى» قدرت«مفهوم Exousiaبرد. ) را به کار مىNIV(در ترجمه » اقتدار«است، کلمه 
ممکن اس صرفاً به مفهوم حاکمیت از قدرت برخوردار باشد منتهى قدرتى که مشروعیت دارد. فردى غاصب

به همین معناست)، ولى اقتدار تنها از آنِ حاکم مشروع است. عیسى حاکم مشروع kratos(کلمه یونانى 
ماست. او بر تمام نظام خلقت حاکمیت دارد، چون خالق آن است. ابتکار عمل در دست اوست. یوحناى رسول 

» ز به واسطه او پدید آمد، و از هر آنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشتهمه چی«چنین نوشت: 
همه چیز بواسطه او آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، «فرماید: ). پولس نیز مى3:1(یوحنا

و براى او آفریده شدند. دیدنیها و نادیدنیها، تختها و فرمانرواییها، ریاستها و قدرتها؛ همه موجودات به واسطه او
). عیسى همچنین اقتدار 16:1-17(کولسیان » او پیش از همه چیز وجود داشته، و همه چیز در او قوام دارد

به «خاصى بر شاگردانش دارد، زیرا نه تنها ایشان را خلق کرد، بلکه نجات نیز داد. پولس بدرستى اظهار داشت: 
).20:6(اول قرنتیان » در بدن خود تجلیل کنیداید، پس خدا را بهایى گران خریده شده

اقتدارى که مسیح خود را واجد آن اعالم داشت، اساسِ رسالت بزرگ شاگرد ساختن امتهاست. اقتدار مسیح 
شامل موارد زیر است:

اقتدار در آسمان. وقتى عیسى اظهار داشت که تمامى قدرت در آسمان به او داده شده است، ادعایى حیرت-1
انگیز نمود؛ قدرت در آسمان چیزى به جز قدرت خود خدا نیست. بنابراین، ادعاى عیسى به منزله ادعاى 

تواند، زیرا اقتدار پدر و اقتدار پسر یک چیز است. تواند انجام بدهد، عیسى نیز مىالوهیت است. هر چه یهوه مى
گوید:چارلز اسپرجن مى

اى را گرفت که جهان دیگرى را به هستى بخواند، آنگاه، امشب طلوع ستارهاگر اراده او بدین تعلق مى
گرفت که به یکباره جهان هستى را همچون داد. اگر اراده او براین تعلق مىدیدیم که رخ شب تا را زینت مىمى

گسست و آسمان فرازین همچون م مىاى مندرس درهم بپیچد، هر آینه عناصر تشکیل دهنده جهان از هجامه
هاى آورد و دستهپیچید. قدرتى که براى تأثر مطبوع هفت ستاره برج ثور آنها را هم مىطومارى در هم مى

السماء (نگهبان آسمان) را با گشاید، از آنِ ناصرى است؛ آن مصلوب، ستاره حارصالکواکب جبار را مىمجمع
خوانندگان عزیز حتماً توجه -Pهاى فرشتگان گوش به فرمان، در{کند. فوجپسرانش به پیش هدایت مى

}Pدارند که همه اسامى فوق مربوط به صور فلکى است. مترجم 
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وقفه از او فرمان اند و کروبیان و سرافین و چهار جاندار مقابل تخت خداوند، بىحضور عیساى ناصرى ایستاده
، جهانیان را به »د، اینک در مقامِ (خداى همگان، مبارك جاودانبرند. آنکه نزد مردمان خوار و مطرود شمى

دهد.تکریم و تعظیم خویش امر مى

با ما باشد.» هر روزه تا پایان این دنیا«همین خداى بزرگ جالل، خداى همگان، وعده داده است که 
ر آسمان به او داده شده است، هاى روحانى. ادعاى عیسى مبنى بر اینکه تمامى اقتدار داقتدار بر قدرت-2

یابد، یعنى ها عنوان شده نیز بسط مىها و قدرتهاى عهدجدید ریاستاحتماالً به قلمرو آنچه در سایر قسمت
شود. پولس در توصیف هاى شیطانى و اهریمنى مىهاى روحانى، از جمله قدرتشامل اقتدار بر تمام قدرت

زیرا ما را کشتى «ضمن اشاره به این مطلب، اظهار داشت: 6افسسیان معروف خود از نبرد روحانى مسیحیان در 
گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیاى تارکى و علیه 

کرد ). پولس به ایمانداران شهر افسس یادآورى مى12(آیه » جنگیمهاى ارواح شریر در جایهاى آسمانى مىفوج
که مبارزات ما ماهیتى روحانى دارند و دشمنانى که ما در تالش خود براى شاگردى مسیح و شهادت دادن براو 

هاى اهریمنى و شیطانى هستند. ولى جاى هیچ نوع اضطراب و شوى، قدرتدر این جهان با آنها روبرو مى
م تحت حاکمیت مشروع عیسى هاى این عالهاى ظلمت نیز همچون سایر قدرتنگرانى نیست، چون قدرت

او (مسیح) را از مردگان «اند. پولس قبالً در نامه خود خطاب به افسسیان چنین آورده بود که خدا قرار گرفته
برخیزانید و در جایهاى آسمانى، بر دست راست خود نشانید، بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و 

-21(افسسیان » ر عصر آینده ممکن است از آنِ کسى شودحاکمیت، و هر نام که چه در این عصر و چه د
20:1 .(

فرماید که بر روى زمین نیز اقتدار دارد. همچون اقتدار آسمانى اقتدار بر روى زمین. عیسى همچنین مى-3
ترین مفهوم آن همان است که الهیدانان مشیت الهى مسیح، اقتدار او بر روى زمین داراى چند جنبه است. کلى

دهند، بلکه بوسیله خدا در خوانند. مقصود اینکه وقایع زمین (و آسمان) برحسب تصادف صرف روى نمىمى
شوند. به بیان دیگر، خدا حاکم بر امور جهان است. مسیر تحقق بخشیدن به اهداف معقول و کامل او هدایت مى

نه فرشتگان و نه ریاستها، نه نه مرگ و نه زندگى،«در نتیجه، با هر مخالفت و ضدیتى هم که مواجه شویم 
چیزهاى حال و نه چیزهاى آینده، نه هیچ قدرتى، و نه بلندى و نه پستى، و نه هیچ چیز دیگر در تمامى خلقت، 

). 38:8-39(رومیان » قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسى یاست، جدا سازد
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شامل مردم جهان و از جمله شاگردان است. بدیهى است که » ت...بر زمینتمامى قدر«اقتدار بر شاگردان. -4
گیرد، زیرا همانطور که دیدیم عیسى آنها را به پیروى از خود اقتدار مسیح، شاگردان و رفتارشان را نیز دربرمى

د. عیسى هاى عیسى از او پیروى کننفراخوانده اس و این بدان معناست که شاگردان باید با اطاعت از فرمان
). اگر از عیسى پیروى 14:15(یوحنا» کنم، انجام دهیددوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم مى«فرمود: 

مان هم باید شک کرد. اقتدار مسیح شامل مأموریت کنیم، دوست او نیستیم و درواقع، حتى به شاگردىنمى
سازى عمدتاً متوجه همین مأموریت است. از شود. تأکید رسالت بزرگ شاگرد سپرده شده به شاگردانش نیز مى

همه قومها را شاگرد(سازیم) و «آنجا که تحت اقتدار مسیح قرار داریم باى انجیل او را در جهان منتشر سازیم و 
مسیح به ما فرمان داده » القدس تعمید (دهیم) و به آنها تعلیم (دهیم) که هر آنچهایشان را به نام پدر، پسر و روح

).19-20جا آورند (آیات است، به 
شاگردان عیسى در انتخاب نوع و نحوه خدمت خود آزاد نیستند، بلکه چنانکه دوك ولینگتن گفته است 

P  Duke Wellington{تحت« - P{
مسیح قرار دارند. این شخص عبارت اخیر را در توصیف نظر خود درباره مفهوم تحت اقتدار مسیح بودن » امر

بیان داشت.
ها و مردمانى اقتدار بر قومها. پنجمین قلمرویى که زیر اقتدار خداوند ما عیسى مسیح قرار دارد، آن قوم-5

فرستد. همین امر است که اند، ولى مسیح ما را به جانب ایشان مىهستند که هنوز به اقتدار او اذعان نکرده
تان، مذاهب قومى بسیارى وجود داشت که کند. در دنیاى باسمسیحیت را به دینى با رسالت جهانى تبدیل مى

رفت. اما شد، ولى حدود اقتدارش از آن قوم فراتر نمىاى داشت که خداوندگار آن محسوب مىالنوع یا الههرب
عیسى چنین نیست. او در زادگاه کهن یهودیان زاده شد و تقریباً تمام دوران خدمت خود را در میان ایشان 

او به یهودیان اختصاص ندارد. همچنین، دین او مختص یونانیان، رومیان یا مردم غرب گذراند، با این حال پیام 
هاى روى زمین است، چون او بر تمامى زمین اقتدار اروپا و یا آمریکائیان نیست. پیام عیسى براى تمام انسان

دد.نوریافته است. پیام او تمام مرزهاى نژادى، فرهنگى، زبانى، جنسى و اجتماعى را درمى
کند:جان استات حقیقت فوق را به شرح زیر چنین خالصه مى

». در آسمان و بر روى زمین است«بنیان و اساس تمام خدمات بشارتى مسیحیان اقتدار عالمگیر عیسى مسیح 
اى اى از بین انبیشد، اگر او نیز معلمى در بین معلمان متعدد دینى، نبىاگر اقتدار عیسى به زمین محدود مى

بود، دیگر کجا حق داشتیم او را در مقام خداوند و هاى الهى مىمتعدد یهودى و تجسمى از بین بسا تجسم
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ها و شد، اگر وى قاطعانه ریاستنجات دهنده عالم به جهان معرفى کنیم. اگر اقتدار عیسى به آسمان محدود مى
توانستیم به ایشان ها اعالم کنیم، و لیکن دیگر نمىتوانستیم او را به قومها را سرنگون کرده بود، شاید مىقدرت

).18:26(اعمال » از تاریکى به نور، و از قدرت شیطان به سوى خدا بازگردند«بگوییم که 

فقط از آن رو که تمام قدرت و اقتدار بر روى زمین متعلق به مسیح است، ما جرأت اعالم پیام انجیل را به 
این رو که تمام قدرت و اقتدار در آسمان نیز از آن اوست، امید به موفقیت داریم. ها داریم، و تنها ازقوم

همه قومها
رسالت بزرگى که عیسى به شاگردانش محول کرد، شامل چهار عامل جامع و فراگیر است که در ابتداى هر 

هر (همه) آنچه به شما فرمان «، »همه قومها«، »تمامى قدرت«شود: ها آن م.) دیده مىیک، قید همه (یا مترادف
عامل جامع دوم (یعنى همه قومه) چنانکه گفته شد حاکى از اقتدار جهانشمول » هر (همه) روزه.«و » امداده

عیسى و رسالت جهانى مسیحیت است. 
رسد. چنانکه م)به پایان مى18:28-20عجبا که در ین چهار انجیل، متى با آیات مورد بحث (یعنى متى 

ترین گویند، هر یک از چهار انجیل ویژگى منحصر به فردى دارد. براى مثال، انجیل یوحنا، جهانىمفسران مى
کند. انجیل لوقا براى غیریهودیان فى مى) معر42:4(یوحنا» نجات دهنده عالم«انجیل است و عیسى را به عنوان 

توان گفت حال  و هواى یونانى دارد. عمدتاً اتفاق نظر وجود دارد که به نگارش درآمده است و به عبارتى مى
آل (و همچنین خداى مجسم) به یونانیان معرفى کرده است. به نظر لوقا عیسى را به عنوان انسانى کامل و ایده

س براى مخاطبان رومى نوشته شده باشد؟ در این انجیل، تأکید بیشتر بر معجزات عیسى رسد که انجیل مرقمى
است و کمتر از سایر اناجیل گفت و گوهاى او با افراد مختلف مطرح شده است. عموماً توافق بر این است که 

سى پسر داود و انجیل متى عمدتاً انجیل یهودى است. این انجیل به نگارش در آمده است تا نشان دهد که عی
هاى عهدعتیق در خصوص ماشیح (مسیح موعود) است. از سایر اناجیل هیچ کدام به تحقق بخشنده پیشگویى

اندازه این یک محدود به فضاى تاریخى و قومى روزگارى که عیسى در آن چشم به جهان گشود و خدمت 
ترین دستور مسیح به پایان جهانشمولکرده نیست. با این حال، چنانکه گفتیم، عجیب است که همین انجیل با 

کنیم که شاگردان یهودى انگشت شمارى که در دوران خدمت رسد. از رسالت بزرگ چنین استنباط مىمى
بایست خدمت خود را به شدند، نمىعیسى از او پیروى کرده بودند و حال رسماً به خدمت او مأمور مى

رساندند.هاى روى زمین مىل مسیح را به تمام قومها و انسانبایست انجیکردند، بلکه مىیهودیان محدود مى
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هرگاه که کلیسا به این مأموریت عمل کرده، برکت یافته و کامیاب شده است. اما هرگاه که چنین نکرده 
هاى تضعیف شده و تحلیل رفته است. چرا؟ زیرا شاگردى مستلزم عمل به رسالت بزرگ است. یکى از جنبه

دهد. اگر از مسیح به عنوان پیروانش عمل به همین رسالت است و عیسى اطاعت را برکت مىاطاعت ما از
عیسى پیروى کنیم، پیام او را به تمام کسانى که وى جان خود را در راه ایشان فدا کرد، خواهى رساند.

امهر آنچه به شما فرمان داده
وص در روزگار ما که همه چیز سطحى و آبکى شده یکى از مهمترین عوامل جامع در رسالت بزرگ، بخص

اند. ما باید به ایشان تعلیم بدهیم که از است، دستور مسیح مبتنى بر تعلیم دادن کسانى است که شاگرد او شده
شود. بخصوص امروزه که ظاهراً برخالف این دستور عمل مى» اطاعت کنند.«هر آنچه مسیح فرمان داده است 

کوشند که تا جاى ممکن از سروته تعالیم ه جاى تعلیم دادن تمام آنچه عیسى فرمان داد، مىگویا عده بسیارى ب
خورد. تعلیم اى تحویل بدهند که به راحتى قابل درك است و به کسى هم برنمىاو بزنند و آخر سر چکیده

پیروزى بدون شسته و رفته اینها عبارتست از فیض بدون داورى، محبت بدون عدالت، نجات بدون اطاعت و
توان گفت که انگیزه بسیارى از این معلمانِ تخفیف دهنده ممکن است خوب باشد، رنج و محنت. البته، مى

خواهند که تا جاى ممکن عده بیشترى را به طرف مسیح هدایت کنند. ولى، روش کار آنها دنیوى و چون مى
توان با توان شاگرد تربیت کرد. دنیا را نمىمىنتایج کارشان هم (بالطبع) دنیوى است. با تعلیم ناقص دادن ن
عرضه داشتن انجیل نصفه نیمه تحت حاکمیت مسیح در آورد. 

ترین کلیسا امروز نیاز دارد به این که تمام پند و اندرزهاى الهى را بازآموزى کند. این امر ظاهراً ابلهانه
اى با حضور این افراد ترتیب بدهیم و از آنها سهفعالیت ممکن از نظر بسیارى از سطحى نگران است و اگر جل

بپرسیم که امروزه براى هدایت جهان به طرف مسیح چه  باید کرد، احتماالً بیشتر وق را طرف گفتگو درباره 
فروش ادبیات مسیحى، استفاده از وسایل ارتباط جمعى، استخدام کارکنان و تأمین بودجه خواهند کرد. شایان 

هایش را تعلیم درباره هیچ یک از موارد مزبور حرفى نزد. وى فرمود که باید تمام فرمانتوجه است که عیسى
هاى اش این بود که برکت او بر چنین تالشى خواهد بود، حال آنکه شاید فعالیتبدهیم و نکته مستتر در گفته

تر از این حد مشمول برکت کامل او نشوند.پایین
خدا اعالم فقط یک قسمت از انجیلش را برکت نخواهد داد. خدا حقیقت را البته، مقصودم این نیست که 

خواهم بگویم که خدا فقط به تعلیم جامع و برکت خواهد داد، هر اندازه هم که به اجمال عرضه شده باشد. مى
دهد. موعظه سطحى انجیل، نتایج سطحى نیز به بار خواهد آورد.کامل برکت کامل مى
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هاى مسیحى کافى نیست. امل شامل چیست؟ الزم به توضیح نیست که ارائه نصفه نیمه آموزهتعلیم جامع و ک
مقدس سرا تعلیم داد. با این حال، وفادارى به مسیح باید حداقل شامل موارد زیر باشد:باید کل کتاب

از اعتبار که کلیسا مقدس براى کاستنمقدس. این روزها معلمان لیبرال کتاباعتقاد به اعتبار و حجیت کتاب-1
دانند که مقدس را محصولى انسانى و مشحون از خطا و اشتباه مىمقدس قایل بوده است، کتابسالها براى کتاب

رغم چند استثنا، حتى همین در بهترین حالتش بالنسبه قابل اعتماد یا معتبر است. اما شایان توجه است که على
مقدس را (که در زمان او عهدعتیق بود) کامالً موثق و مسیح کتابعیب جویان لیبرال قبول دارند که عیسى 

Pمقدس نداشت، و لیکن چنین نوشت:{اى با مسیحیان معتقد به اعتبار کتابدانست. کتسپ لیک میانهمعتبر مى
Kitsopp Lake - P{

ال هستیم که از سنت مسیحیان بنیادگرا شاید برخطا باشند. به گمانم که هستند. اما این ما متفکران لیبر«
مقدس در بیفتد تأسف ایم نه آنان؛ بنده به حال کسى که با بنیادگرایان بر سر موضوع اعتبار کتابمسیحیت بریده

»مقدس و سنت الهیاتى کلیسا به جانب بنیادگرایان است.خورم. کتابمى
دهیم خواهیم به تمام تعالیم مسیح وفادار باشیم باید قسمت اساسى و بنیادین الهیاتى که تعلیم مىاگر مى

مقدس باشد.شامل اعتقاد مسیح به حجیت و اعتبار کتاب
P{مقدس، کتابى نوشته است به نامحاکمیت مطلق خدا. جى.بى.فیلیپس، مترجم انگلیسى کتاب-2

J.B.Phillips - P{
خداى شما چه کوچک است. عنوان کتاب که در عین حال گویاى حقیقتى است، در مورد اکثر مسیحیانى که 

شود که خدا را به حد تصورات محدود و خطاناپذیر خود از خدا مقدس قهراً باعث مىشان نسبت به کتابجهل
ترى مطلق او دید تازه و پختهکند. ما باید درباره کیستى خدا، بخصوص حاکمیتفرو بکاهند، بخوبى صدق مى

پیدا کنیم. حاکمیت خدا به فرمانروایى مشروع او اشاره دارد. بنابراین، گفتن اینکه خدا حاکم مطلق است، 
کند. در نتیجه، اش فرمانروایى مىگوید، در حکم این است که بگوییم او بر دنیاى آفریدهمقدس مىچنانکه کتاب

گیر کند.تواند خدا را غافلست و هیچ چیز نمىهیچ اتفاقى در دنیا تصادفى نی
دارند که ها را چنین بیان مىتباهى و فساد ذات انسان. برخى از ایمانداران موضوع گناهکار بودن تمام انسان-3
اى داشته باشند به کمک نیاز و براى آنکه زندگى خداپسندانه» تر از خدا هستندهه آدمها از نظر کمال پایین«

دهد که مردم اعم از زن و مرد سر به عصیان و گرندکشى بر ضد خدا مقدس تعلیم مىاما، کتابدارند.
فرماید که در آن اند، بلکه مىگوید که مردم از گناه صدمه دیدهمقدس نمى). کتاب1:2- 3اند. (مزمور برداشته

اند که حتى أثیر گناه واقع شدهها بقدرى تحت تفرماید که انسانمقدس مى). کتاب1:2-3اند (افسسیان مرده
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خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است، و هر تصور از خیالهاى دل وى «افکارشان فاسد شده است. 
تواند به ). این فساد و تباهى چندان شدید است که شخص حتى نمى5:6(پیدایش » دائماً محض شرارت است

را تازه کرده و بدین طریق او را به سوى مسیح جذب کرده باشد حضور مسیح آید مگر آنکه اول خدا جان او 
).24:6(یوحنا

توانیم به سوى مسیح برویم و زیر داورى خدا فیض. هر چند صحیح است که ما با تالش خودمان نمى-4
رفتند به فیض عمل فرموده دهد که خدا نسبت به کسانى که به سوى هالکت پیش مىهستیم، مسیح تعلیم مى

عجب مدار که گفتم باید از نو زاده «ت. بنابراین، نجات فقط از طریق فیض ممکن است. عیسى فرمود: اس
هرآنچه پدر به من بخشید، نزد من آید؛ و آن که نزد من آید، او را «). عیسى اظهار داشت: 7:3(یوحنا» شوید!

درخواست من براى آنهاست؛ : «). عیسى به پدر خویش چنین دعا کرد37:6(یوحنا» هرگز از خود نخواهم راند
» اى، زیرا از آن تو هستندکنم که تو به من بخشیدهمن نه براى دنیا بلکه براى آنهایى درخواست مى

).9:17(یوحنا
هاى توان پى گرفت که بگوییم فقط براساس فیض، خدا برخى از انسانمنشاء نجات را بیش از این نمى
ولى خدا اى گروه از افراد را خواند چون از »گویند: شیده است. برخى مىگنهکار را براى نجات به عیسى بخ

کنند که وید. برخى دیگر چنین استدالل مىگاما، اصل فیض این را نمى» دانست که ایمان خواهند آورد.قبل مى
اصل فیض ولى،» دانست که آنها کارى در خور نجات خواهند کرد.خدا این افراد را برگزید، چون از پیش مى«

مؤید این هم نیست. درواقع، آنچه عیسى تعلیم داد این بود که خدا قدم اول را براى نجات بخشیدن انسان 
توان در این مراحل دید: اول، در فیض گزیننده خدا که از طریق آن وى برخى را دارد و اقدام او را مىبرمى
گزیند؛ دوم، در کار تند)، براى نجات برمىشان براى نجات (که البته فاقد آن هسنظر از شایستگىطرف

مخصوص مسیح براى کفاره گناهان که طى آن متحمل مجازات گناهان بشر شد و سوم، در کار مخصوص و 
گشاید و چندان بر القدس که طى آن چشمان نابیناى گناهکاران را به روى حقیقت انجیل مىانتخابى روح

آورند.به عیسى مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان مىگذارد که سرانجاماشان تأثیر مىاراده
انجام دادن اعمال نیکو. هرچند خدا کار عظیم نجات بخشیدن افراد و هدایت ایشان را به سوى مسیح انجام -5
اى براى او انجام کند تا خدمت ارزندهشان مىگذارد، بلکه هدایت و تقویتدهد، آنها را در این نقطه وانمىمى

نیز شامل همین تعلیم 10:2دهند. اکثر تعالیم عیسى درباره شاگردى به همین موضوع اشاره دارند. افسسیان 
ایم تا کارهاى نیک انجام دهیم، کارهایى که خدا زیرا ساخته دست خداییم، و در مسیح عیسى آفریده شده«است:

» از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم.
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اند)، زیرا تا چنین ال نیکویى ضرورت دارد(چنانکه مسیحیان تمام اعصار به آنه همت گماشتهانجام چنین اعم
توانیم اطمینان داشته باشیم که براستى پیروان مسیح هستیم. مثل خود عیسى، مسیحیان اعمالى انجام ندهیم نمى

ماران، نجات دادن مطرودان، دفاع از باید براى عدالت بایستند و از هر چه در چنته دارند براى دلدارى دادن به بی
عدالتى کنند و در قبال بىگناهان دریغ نکنند. همچنین باید با کسانى که حق را ناحق مىمظلومان و رهانیدن بى
گذارند مخالفت کنیم.چشم اغماض برهم مى

داد. وى هشدار مىاینکه انسان نجات خود را محرز بداندامنیت ایمانداران در مسیح. عیسى بشدت درباره-6
اعتنا یا نامطیع باشد. وى داد که کسى خود را مسیحى بداند و در همان حال در قبال تعالیم وى بىاجازه نمى

).اگر به مسیح گوش 27:10(یوحنا» آینددهند...و آنها از پى من مىگوسفندان به صداى من گوش فرا مى«فرمود: 
رغم هشدارهاى نیم، به او تعلق نداریم. با این وصف، مسیح علىكسپاریم و وفاداران از او اطاعت نمىنمى

کردند، بیان داشت وى فرمود که سختش، سخنان اطمینان بخشى نیز خطاب به کسانى که واقعاً از او پیروى مى
آنان هرگز هالك نخواهند شد. درواقع، چطور ممکن است آنان هالك شوند اگر مسئولیت نجاتشان با خداست؟ 

بخشم، و به یقین هرگز هالك نخواهند شد. کسى آنها را از دست من به آنها حیات جاویدان مى«فرمود: عیسى 
:10(یوحنا» من نخواهد ربود

8.(
خداوند » ولى، آمدیم و این افراد خودشان از دست خداوند بیرون پریدند، آنوقت چه؟«شاید کسى بگوید: 

» شد.ایشان هرگز هالك نخواهند «فرماید: مى
»یعنى چه هرگز؟«-
»آنها هرگز هالك نخواهند شد. کسى آنها را از دست من نخواهد ربود.«فرماید: عیسى مى-

البته، مقصود این نیست که این افراد هرگز با خطر مواجه نخواهند شد. درواقع، در فرمایش مسیح این امر 
ها را از دست او نخواهد ربود، مفهومش این است دهد که هیچ کس آنمستقر است؛ چون اگر عیسى وعده مى

که کسانى اقدام به این کار خواهند کرد. مسیحیان همیشه با خطراتى از خارج از جانب دشمنان و خطراتى از 
الوصف، وعده مسیح این است که ایمان آوردگان به او هرگز هالك نخواهند شد. داخل روبرو خواهند شد. مع

ر محرومیت مادى شوند و شغل و دوستان و حیثیت و احترام خود را از دست بدهند. مسیحیان ممکن است دچا
اند، باالخص در زمان جفا روى داده است. با این این اتفاق براى کسانى که بیش از همه به مسیح وفادار بوده

دهد مىدهد که کشتى غرق نخواهد شد، بلکه وعدهحال، ایمانداران هالك نخواهند شد. مسیح وعده نمى
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هاى حریق نخواهند سوخت، دهد که خانه در شعلهمسافران صحیح و سالم به خشکى خواهند رسید. وعده نمى
دهد ساکنانش جان سالم به درخواهند برد.بلکه وعده مى

مقدس را که به مسیحیان امروز باید به جاى تن در دادن به الهیات فرهنگ معاصر، تعالیم بسیار مهم کتاب
فوق آمد، از نو بروشنى بیان کنند.ما باید از فساد و تباهى ذات انسان و از تمرد او علیه خدا سخن بگوییم شرح 

و تأکید کنیم که وضع انسان چندان فالکت بار است که جدا از فیض الهى امیدى براى او نیست. باید از محبت 
شود تا القدس وارد زندگى فرد مىروحگزیننده خدا سخن بگوییم و نشان دهیم که خدا در فیض خود بوسیله

چشمان او زودتر به روى حقیقت گشوده شود و اراده نافرمانش مطیع خدا گردد. باید از حفاظت شدن نجات 
آورد، حفظ ایمانداران  سخن بگوییم به این معنى که خدا قادر است کسانى را که به نحو فوق به سوى خود مى

ن تعالیم و تعالیم دیگرى را که تأیید کننده آنها هستند باید اعالم کرد. باید کند. تمام ایکند و چنین هم مى
تا » کنیم و نه حتى از الهیات کلیساى لیبرال.ایم و نه از الهیات دنیا تبعیت مىما روى این حقایق ایستاده«بگوییم: 

واقعى او بدانیم. گر چنین نکنیم یا بطور کلى پیرو -توانیم خود را شاگرد وفادار و مطیع عیسىچنین نکنیم نمى
بهره خواهد ماند.مان از برکت کامل خداوند بىکلیساهایمان روى کامیابى را نخواهند دید و موعظه و تعلیم

هر روزه
اللفظى یا چنانکه متن یونانى بطور تحت» هر روزه«عبارتست از 18:28-20آخرین نکته جامع در متى 

این وعده بزرگى است. در اولین باب از انجیل متى عیسى به عنوان » انقضاى این عصر.هر روزه تا«گوید: مى
). حال، در آخرین آیه این انجیل، وعده فوق 23:1است (متى » خدا با ما«که به معنى -شودمعرفى مى» امانوئیل«

شود.تکرار و تأیید مى
نویسد:جان استات مى

داد که حضور قیام کرده او با ایشان خواهد بود. جلوتر در انجیل وعده مىاین نخستین بار نبود که مسیح
) وى قول داده بود که هرگاه فقط دو یا سه نفر از شاگردانش به نام او با هم جمع شوند، در بین ایشان 20:18(

شهادت ایشان کند، آن را به جاى عبادت ایشان به حضور یابد. حال که بار دیگر وعده حضور خود را تکرار مى
شویم، بلکه وقتى هم که به نام او براى بشارت دادن سازد. نه فقط زمانى که به نام او جمع مىمربوط مى

دهد، همان است که اقتدارى مؤکد که حضور خود را وعده مى» منِ«دهد که با ما باشد. آن رویم، او وعده مىمى
بنابراین، جاى تردید وجود دارد که کلیسایى که از جایش فرستد. عالمگیر دارد و قوم خود را به مأموریت مى
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در وضعیتى باشد که بتواند از - اعتناستها بىکند و به نیاز و قومو به رسالت بزرگ عمل نمى-خوردتکان نمى
پرى حضور موعود مسیح برخوردار شود یا خواستار آن گردد.
روند و از راحتى و آسایش و آمد، به جهان مىبا این وصف، به کسانى که همچون مسیح که به جهان

خطاب به - اندازند تا مگر شاگردانى براى مسیح بیابندشان را به خطر مىگذرند و زندگىاستقالل خود مى
فرستد با ایشان همراه نیز شود. مسیح در همان حال که آنان را مىآنهاست که حضور مسیح زنده وعده داده مى

القدس با شما خواهم بود تا بازتان بدارم و یعنى در روح-»من با شما هستم«و » بروید«ید: فرماشود. او مىمى
به گاه امنیت و به گاه خطر، به گاه -»هر روزه با شما هستم«تان نمایم. تان کنم و تشویق و تقویتهدایت

ه گاه صلح و به گاه جنگ و شکست و به گاه پیروزى، در ایام آزادى براى موعظه و در ایام محدودیت و جفا، ب
گیرد.وعده مسیح کل دوران انجیل را فرامى». تا پایان این عصر با شما هستم«-ستیز

گذشت، حال پیشاپیش در فکر بازگشتن به جالل خود بود. آنکه مسیحى که از مرگ و قیامش چندى نمى
پایان «نجام این عصر، از افتتاح تا اختتامش، تا داد که از آغاز تا اتازه عصر جدید را افتتاح کرده بود، وعده مى

)، با قوم خود باشد.20:28(متى » این عصر
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