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باشد و کل ترین موضوع الهیات مسیحى مىترین و اصلىیسى مسیح و عمل او به یک معنى مهمشخصیت ع
الهیات مسیحى بر حول محور شخصیت و عمل او شکل گرفته است. از ابتداى کتاب پیدایش تا انتهاى کتاب 

سیح مکاشفه ما به اشکال مختلف شاهد عمل خدا در جهت مکشوف کردن خود و نجات انسان در عیسى م
اى از قربانى هاى گوناگونى که نمونههستیم. در عهد عتیق چه در اعمال و تجلیات فرشته یهوه و در چه قربانى

شویم و در عهد جدید مکاشفه کامل خدا در مسیح کامل مسیح بر صلیب بودند ما با شخصیت مسیح آشنا مى
شود. کل عهد جدید درواقع شهادتى بر ىیابد و کلمه خدا جسم گردیده و در میان انسانها ساکن متحقق مى

گیرى باشد. الهیات مسیحى نیز از بدو شکلبخش او مىمکاشفه و تجسم خدا در عیسى مسیح و عمل نجات
گیرى الهیات منسجم و مستقل مسیحى و تمایز راست خود توجه خاصى به این موضوع داشته است و شکل

هاى باشد. بررسى اعتقادنامهقع نتیجه برخورد با این موضوع مىدینى مسیحى از بدعتها و تعالیم نادرست دروا
دهند که شخصیت مهم و معتبر کلیسایى چون اعتقادنامه رسوالن، اعتقادنامه نیقیه و اعتقادنامه کلسدون نشان مى

عیسى مسیح و عمل او چه جایگاه مهمى را در تاریخ و الهیات و تفکر مسیحى اشغال کرده است. امروزه نیز 
شناسى بررسى شخصیت مسیح و عمل او براى کلیساى مسیحى از اهمیتى حیاتى برخوردار است و مسیح

باشد.ترین مباحث الهیاتى معاصر مىکماکان از مهم
مسیح و نقش او در بخششوند و عمل نجاتشناختى خاصى مطرح مىدر این کتاب نیز مباحث مسیح

گیرد. در فصول مختلف کتاب رابطه مسیحیان با مسیح و ابعاد مختلف ىزندگى ایمانداران مورد بررسى قرار م
گیرند و خواننده با نقشى که مسیح در همه قسمتهاى زندگى روحانى او دارد آشنا این رابطه مورد بحث قرار مى

م گیرى و رشد و تداوشود. بدین معنى که نقش و عملکرد مسیح در آغاز و انجام زندگى مسیحى و در شکلمى
آورد. هر ترى بدست مىاش با مسیح آگاهى عمیقآن مورد بررسى قرار گرفته و خواننده از ابعاد گوناگون رابطه

یک از فصول کتاب جنبه خاصى از رابطه مسیحیان با مسیح و بعد خاصى از عمل مسیح را در آنان مورد بحث 
دهد. قرار مى

باشد که آثارش به زبانهاى دگان مشهور و معاصر مسیحى مىجان استات، نویسنده کتاب از معلمین و نویسن
نیز به فارسى ترجمه شده است. امیدواریم که ایمانداران » مبانى مسیحیت«اند. از وى کتاب گوناگون ترجمه شده

ترى از سرور و خداوند کلیسا و رابطه خود با او دست یابند. عزیز با خواندن این کتاب به شناخت عمیق
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فصل اول 

توسط مسیح واسطه ما 

کند، از شکل دعاى ما مسیحیان متعجب هر کسى که براى نخستین بار در یک جلسه کلیسایى شرکت مى
به «را مخاطب قرار داده و با عبارت » خداى قادر مطلق پدر آسمانى ما«اى شود. تقریباً هر نیاز و خواستهمى

گیرد. ترى بخود مىن دعا شکل پیچیدهرسد. گاهى این خطاب و پایابه پایان مى» واسطه خداوند ما عیسى مسیح
آغاز شده و » خداى قادر مطلق و ابدى«میالدى وجود دارد با 1622یکى از دعاهایى که در کتاب دعاى سال 

» آه اى خداوند، این را بخاطر ارج و حرمت شفیع و واسطه ما عیسى مسیح عطا کن.«رسد: چنین به پایان مى
ما فروتنانه در نام عیسى «گیرد: آغاز شده و بدین شکل پایان مى» ر بخشندهخداى بسیا«دعایى دیگر با عبارت 
» طلبیم.دهنده متبارکمان و به واسطه او این را مىمسیح خداوند و نجات

شود، ما را با که در بسیارى از دعاها دیده مى» به واسطه خداوند ما عیسى مسیح«این عبارت قالبى یعنى 
زیرا خدا واحد «سازد. این عبارت انعکاسى از این گفتار پولس رسول است که آشنا مى»واسطه بودن«مفهوم 

). این 5:2(اول تیموتاؤس » است و در میان خدا و انسان یک متوسطى است یعنى انسانى که مسیح عیسى باشد
ى غیرمستقیم و نه گفتار به معناى آن است که عملکرد خداى پدر نسبت به انسانها نه بشکلى مستقیم، بلکه بشکل

گیرد. به همین بدون واسطه و میانجى بلکه با واسطه و میانجى، یعنى توسط پسر او عیسى مسیح صورت مى
مان به او نزدیک شویم. دهندهصورت نیز ما باید توسط عیسى مسیح نجات

د را از این امر شوند و بعضى دیگر نیز نارضایتى خوبسیارى از اشخاص با شنیدن این موضوع متعجب مى
کنند چرا باید خدا فقط توسط عیسى مسیح عمل کند و چرا ما باید فقط توسط سازند. آنان سؤال مىپنهان نمى

کند. در این حالت دعا تبدیل به چیزى مشابه او دعا کنیم؟ این امر خدا را به موجودى دور از دسترس تبدیل مى
که بنابر این قوانین هیچ فردى بطور مستقیم اجازه نزدیک شود، قوانین سفت و سخت حکومتهاى سلطنتى مى

جمهور را ندارد مگر اینکه به واسطه مالزمان پادشاه و درباریها و یا مأمورین ویژه به نزد شدن به پادشاه یا رئیس
که باالترین توانید به شخصى آورد: شما نمىاو برود. این امر بسیارى از ابعاد منفى دیوان ساالرى را به یاد ما مى

مقام را دارد و قدرت حقیقى در دست اوست دسترسى داشته باشید و همیشه مجبورید به کارمند یا مستخدمى 
جزء و دون پایه متوسل شوید. چرا باید خدا چنین عمل کند؟ چرا بجاى اینکه وى این چنین از ما دور باشد 

ح چرا ضرورت دارد؟ کند؟ درواقع وجود عیسى مسیبشکل مستقیم با ما برخورد نمى
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اى شده است. بعضى از اشخاص نیز اتکا به نفس بیشترى دارند و کنندهبارها از من چنین سؤاالت گیج
کنند گیرند. آنان ادعا مىاند. آنان عیسى مسیح را کامالً نادیده مىمقدس و سنن مسیحیت مخالفصریحاً با کتاب

اى شخصى با او داشته و تجاربى عرفانى را نیز با او ناسند. رابطهشکه کامالً جدا از عیسى مسیح خدا را مى
ام که وجود عیسى مسیح زائد من به این نتیجه رسیده«کنند بگویند که دارند. بعضى از آنان حتى جرأت مى

»است.
قاد بنیادین باشد. در همه دورانها، اعتبنابراین موضوعى که ما باید در فصل اول دنبال کنیم، موضوع فوق مى

توانیم مى» دهنده مابه واسطه عیسى مسیح فرزند خدا و نجات«مسیحیان همه کلیساها این بوده است که ما فقط 
در عبارت فوق » به واسطه«به خدا نزدیک شویم و او را بشناسیم. مسیحیان همچنین بر این باورند که واژه 

ما با خداست و نیز واسطه بودن عیسى مسیح نه باعث بیانگر وجود عاملى ضرورى و اجتناب ناپذیر در رابطه
دارد. مسیحیان همچنین بر این باورند که توسط شود بلکه این دورى را از میان بر مىدور شدن خدا از انسان مى

اى تر و رابطهشود و بهتر از هر طریق دیگرى شناختى روشنعیسى مسیح خداى قادر مطلق به ما نزدیک مى
به معناى دسترسى پیدا کردن به خدا و نه » به واسطه عیسى مسیح«سازد. ود را براى ما ممکن مىنزدیکتر با خ

باشد که با باشد. این عبارت بیانگر وجود تنها پل ممکن بر روى شکافى مىایجاد مانعى در راه رسیدن به او مى
هیچ پل دیگرى امکان گذر از آن نیست. 

شکاف بین خدا و انسان 
تدا بهتر است از ماهیت این شکاف صحبت نماییم. تنها هنگامى که به وسعت این شکاف پى بردیم آنگاه اب

ناپذیر بودن وجود عیسى زنیم و نیز اجتنابقادر خواهیم بود نابسندگى پلهایى که خود بر روى این شکاف مى
مسیح را تصدیق کنیم. 

کران ما شکاف وجود دارد. به یک د و خدا خالق نامحدود و بىاوالً بین ما بعنوان مخلوقات محدود و کرانمن
معنى در رابطه بین خالق و مخلوقات انسانى بیشتر شاهد شباهت هستیم تا عدم شباهت زیرا خدا ما را بصورت 

توانیم تا حدى پى به قدرت تعقل او ببریم، به خود آفریده است. در نتیجه ما به واسطه توانایى تعقلمان مى
ه توانمان در محبت کردن تا حدى پى به محبت او و توسط قانون اخالقى که بر قلبهاى ما نوشته شده واسط

بریم. با وجود این، بین خالق و مخلوق و بین محدود و نامحدود شکاف است تا حدى نیز به قدوسیت پى مى
(ایوب » تا آنکه نزد کرسى او بیایمدانستم او را کجا یابمکاش مى«کشیم: ماند. ما همراه با ایوب آه مىباقى مى

توانیم خدا را در هیچ چهارچوب مفهومى که خود آن را بوجود ). ما بخوبى از این امر آگاهیم که نمى3:23
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ایم آنگاه آنچه که در چهارچوب ما جا ایم محدود کنیم و اگر فکر کنیم موفق به انجام چنین کارى شدهآورده
حدود ما قادر به تصور و درك او نیست، چه برسد که وجود او در این اذهان ما گرفته است خدا نیست. اذهان م

گوید افکار من افکار شما نیست و طریقهاى شما طریقهاى من نى زیرا چنانکه زیرا خداوند مى«جا بگیرد. 
» باشدىآسمان از زمین بلندتر است همچنان طریقهاى من از طریقهاى شما و افکار من از افکار شما بلندتر م

). در لحظاتى که در سرخوشى یا درد و رنج یا تحیر و زیبایى و یا نیکویى و عشق 9ù8:55(اشعیا 
افکنیم، از حس وجود واقعیتى عمیق و دست وریم و در این حین نگاههاى کوتاه بر حضور گذراى او مىغوطه

شوند. محسوب مى» واسطه«نیز شکلى از شویم. اما این نگاههاى کوتاهنیافتنى در وراى این موفقیتها، آکنده مى
ها تجلیاتى از خدا هستند که به واسطه عظمت آسمان و زمین و مکانیسمهاى پیچیده طبیعت زیرا این پدیده

هاى حاالت درونیمان که به واسطه ترکیب خصال عالى و شوند. این تجلیات همچنین در پیچیدگىظاهر مى
شوند. با وجود این، آیند، ظاهر مىى ما نسبت به این حاالت پدید مىپست و نیز به واسطه مجموعه واکنشها

سازند که قادر به دستیابى به آنها کنند. آنها ما را متوجه بلندیهایى مىها ما را راضى و اقناع نمىاین واسطه
اى داریم به واسطهنمایانند که قادر به رسیدن به عمقشان نیستیم. گویى ما احتیاج نیستیم و اعماقى را به ما مى

ترى برخوردار باشد. در یک کالم ترى داشته باشد، و از جنبه انسانى عمیقتر و حالت شخصىکه جنبه مشخص
ایم و یا به تصور ایم یا اندیشیدهایم یا احساس کردهما احتیاج به عیسى مسیح داریم. زیرا واقعیتى را که ما دیده

تواند خدا را براى ما از حالت وجودى که دا از عیسى مسیح، باز هم نمىایم، هرچقدر هم غنى باشد، جدرآورده
نهایت دورتر از ما قرار دارد، خارج سازد. تنها یک بار این واقعیتى که فراسوى همه چیزها قرار دارد به میان بى

این هنگام بود که ما آمد، یعنى زمانى که کلمه ازلى خدا حقیقتاً انسان شد و در میان ما زندگى کرد. تنها در 
حقیقى را در هیئت انسانى مشاهده نمود، یعنى تأللو و درخشندگى واقعیت غایى » جالل«چشمان بشرى 

) داشت. 14:1(یوحنا » جاللى شایسته پسر یگانه پدر«متشخص، یا پسر خدا را که 
بسیارى هنوز شکاف بین انسان و خدا چنان وسیع است که براى وصف وسعت این شکاف مطالب ناگفته

باقیست. این شکاف، شکافى است که بین ما بعنوان مخلوقات عصیانگر و خدا داور عادل ما دهان باز کرده 
ایم، اقتدار و حاکمیت او را انکار است. زیرا واقعیت ناگوار این است که از خداى خود نافرمانى ورزیده

ایم. مشکالت حل نشدنى جهان د را در پیش گرفتهایم و طریق خودخواهانه خوایم، محبت او را رد کردهکرده
باشند. مشکل صرفاً این نیست که ما فاقد امکانات گواهى بر مدعاى جداماندگى و بیگانگى انسان از خدا مى

ذهنى مناسب براى شناخت او هستیم، بلکه موضوع این است که ما فاقد صالحیت و توان اخالقى الزم براى 
یم. ما قادر نیستیم که خودمان خدا را بیابیم. مشکل بزرگتر اینکه شایستگى این کار را باشنزدیک شدن به او مى
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اى که ما احتیاج به آن داریم باید واجد خصوصیات و وجوه دیگرى نیز باشد که در نداریم. بنابراین نوع واسطه
شناسایى کردن او براى کردیم. این واسطه صرفاً عملش آشکار کردن شخصیت خدا و قابل ابتدا فکرش را نمى

داریم یعنى عمل » فیض«باشد. ما نیاز به باشد. عمل این واسطه خیلى بیشتر از این مىما به شکلى قابل فهم نمى
آید تا بجاى داورى آنان را نجات قدمانه و داوطلبانه خدایى رحیم که بسوى مخلوقات عصیانگر خود مىپیش

آمیز خدا ز نو بیافریند. و هنگامى که در مورد این عمل پیشقدمانه فیضبخشد و بجاى نابود ساختنشان آنان را ا
گوییم، در واقع در مورد عیسى مسیح گوییم، همانند زمانى که در مورد خودآشکارسازى خدا سخن مىسخن مى
ت این سخن امین است و الیق قبول تام که مسیح عیسى بدنیا آمد تا گناهکاران را نجا«گوییم. زیرا سخن مى

باشد. از یک ). بنابراین، جدا از عیسى مسیح، شکاف بین خدا و ما گذرناپذیر مى15:1(اول تیموتاؤس » بخشد
باشیم. ما سو ما بعنوان انسان، محدود و کرانمند هستیم و از سوى دیگر موجوداتى عصیانگر و خودمحور مى

ا کنیم. پلهاى کوچک و حقیرى را هم که ما از توانیم خدا را بشناسیم و نه به او دست پیدخود به تنهایى نه مى
تواند گذر از این شکاف ریزد. تنها یک پل مىسازیم به درون این شکاف فرو مىسوى خود بسوى خدا مى

گذرناپذیر را ممکن سازد. این پل از سوى دیگر شکاف یعنى از سوى خدا بسوى ما کشیده شده است. این پل 
د، که به جهان ما وارد شد، انسان شد، زندگى انسانى ما را در پیش گرفت و با عیسى مسیح، فرزند ازلى خدا بو

ناپذیر بود. مرگى که ما بخاطر گناهانمان شایسته آن بودیم، مرد. اما وقوع این امور اجتناب
نویسنده ناشناس رساله به عبرانیان، در ابتداى رساله خود خدمت منحصربفرد عیسى مسیح را بدین صورت 

دهد:شرح مى
خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریقهاى مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود در این ایام «

رث جمیع موجودات قرار داد و بوسیله او عالمها را آفرید. آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وا
که فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده چون طهارت گناهان 
را به اتمام رسانید بدست راست کبریا در اعلى علیین بنشست. و از فرشتگان افضل گردید به مقدار آنکه اسمى 

) 1:1-14).    یوحناى رسول در ابتداى انجیل خود (یوحنا 1:1- 4(عبرانیان » ن به میراث یافته بودبزرگتر از ایشا
) به همین شکل شکوهمند در مورد عیسى 15:1-23و نیز پولس رسول در رساله خود به کولسیان (کولسیان 

» مکاشفه«لب آنها را دهند. در این نگارشات دو حوزه و ساحت اساسى واسطه بودن که ما اغمسیح شهادت مى
پیوندند. درواقع خدا در عیسى مسیح در هردو حوزه عمل کرده است یعنى او نامیم، به یکدیگر مىمى» کفاره«و 

بوسیله عیسى مسیح جهل ما را در مورد خود از میان برداشته با ما سخن گفته است و از سوى دیگر باز هم 
است. بوسیله مسیح مشکل گناهان ما را نیز حل کرده
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عالوه بر این در هر دو حوزه و ساحت فوق عیسى مسیح برترین بوده و رقیب و نظیر ندارد. در رساله به 
نژادى بودند که بخاطر باشد. مخاطبان این رساله مسیحیان یهودىعبرانیان موضوع بحث اصلى همین امر مى

در معرض این خطر قرار داشتند که مسیحیت ایمانشان به عیسى مسیح تحت آزار و جفا بودند و به همین دلیل
خود را انکار نموده و مجدداً به دامان یهودیت بازگردند. اما چگونه ممکن بود که آنان از تجربه تحقق یک 
حقیقت بسوى دوران انتظار براى تحقق آن و از خود واقعیت بسوى سایه واقعیت بازگردند؟ این امر در صورتى 

ى را آنگونه که واقعاً بود نشناخته باشند. بنابراین نویسنده رساله تالش خود را صرف شد که آنان عیسممکن مى
کند تا برترى و تفوق عیسى مسیح را نسبت به همه شخصیتهاى عهد عتیق، یعنى همه کسانى که قبل از او آن مى

ر ساحت و قلمرو مکاشفه اند و نیز نسبت به کسانى که ممکن است بعد از وى بیایند نشان دهد. بنابراین دبوده
باشد. اى است بزرگتر از موسى و در ساحت و حوزه قربانى و کفاره وى کاهنى بزرگتر از هارون مىعیسى نبى

توانیم تر از آن حدى که در تعلیم موسى ممکن است مىتر و عمیقزیرا توسط عیسى مسیح ما خدا را کامل
توانیم به خدا نزدیک شویم.هارون با سهولت بیشترى مىبشناسیم و توسط عیسى مسیح در مقایسه با کهانت

مکاشفه خدا توسط عیسى مسیح 
پردازد. عامل مشترك در هردو این است که نویسنده رساله به عبرانیان به مقایسه عهد جدید و عهد عتیق مى

) اما در این روزهاى 1(آیه » دخدا در زمان سلف ... به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمو». «خدا تکلم نمود«
است و اینکه او افکارش را توسط » تکلم نموده«حال این امر که خدا » به وساطت پسر خود متکلم شد.«آخر 

کالم بیان کرده است، باید با دقت و جدیت مورد بررسى قرار گیرد. براى ما انسانها غیرممکن است که در حالى 
یکدیگر باخبر شویم. تنها در صورتى که من با شما سخن بگویم شما خواهید ایم از افکار که ساکت باقى مانده

گذرد و تنها در صورتى که شما با من سخن بگویید من از آنچه که در فکر شما دانست که چه در فکر من مى
به هم گذرد آگاه خواهم شد. بنابراین در صورتى که انسانها تا زمانى که با همدیگر سخن نگفته باشند نسبتمى

مانند چقدر بیشتر خدا تا زمانى که با ما سخن نگفته باشد براى ما غریبه و ناآشنا باقى غریبه و ناآشنا باقى مى
خواهد ماند؟ همانگونه که قبالً اشاره شد افکار وى افکار ما نیست. براى انسان غیرممکن است که از محتویات 

گذرد آگاه شویم او باید سخن بگوید و باید ر ذهن وى مىذهن خدا آگاه شود. براى اینکه ما از آنچه که د
افکارش جامه کلمات را بپوشند. ما بر این باوریم که این دقیقاً همان کارى است که خدا انجام داده است. در 
ایام عهد عتیق وى توسط انبیایش تکلم نمود و اینک در این روزهاى آخر وى توسط پسر خود تکلم نموده 

است. 
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ا اگر چه واقعیت تکلم نمودن خدا در هردو عهد تغییرى نکرده است، اما زمان، شکل و مضمون مکاشفه ام
خدا در دو عهد تغییر کرده است. 

تکلم » در این ایام آخر به ما«در حالى که » خدا در زمان سلف ... به پدران ما تکلم نمود«در مورد زمان، 
شد، نگر این باور رسوالن است که دوران جدید که مدتها انتظار آن کشیده مىبیا» در این ایام آخر«نمود. عبارت 

نیز که بیانگر » به ما«کنیم. واژه با آمدن عیسى فرا رسیده است و ما اینک در مرحله پایانى تاریخ زندگى مى
ه از طبقات و کسانى است که خدا در ایام آخر با آنها تکلم نموده است، اشاره به جامعه جدید جهانى دارد ک

فرهنگهاى گوناگون تشکیل شده است و عیسى مسیح آن را بوجود آورده است. بنابراین در مکاشفه خدا توسط 
عیسى مسیح هم جنبه غایى و نهایى بودن این مکاشفه و هم جنبه جهانى داشتن آن وجود دارد. 

انبیا با پدران ما تکلم نمود، توسط» به اقسام متعدد و طریقهاى مختلف«در مورد شکل مکاشفه، خدا 
هاى با ما تکلم نمود. فرآیند الهام نبوتى فرایندى بود که اشکال و شیوه» به وساطت پسر خود«درحالیکه او اینک 

ساخت. اما در بسیارى از آمیز خود را ظاهر مىمتنوعى داشت. گاهى خدا توسط رؤیاها، خوابها و تجارب خلسه
شد و توسط آنان به مردم ان الهامى و نبوتى که در آنها کالم خدا بر انبیا نازل مىموارد مکاشفه الهى در سخن

شد. در بسیارى از موارد هم، هنگامى که نویسندگان عهد عتیق در حال نوشتن روایات رسید، دیده مىمى
در اختیار آنان بود. تاریخى، مزامیر، امثال و دیگر اشکال ادبیات حکمتى بودند، قواى ذهنى و روانى آنان کامالً 

اما نتیجه کار در اثر هدایت و کنترل الهى اثرى نبوتى و الهامى بود. اشکال و طرق فوق، برخى از اشکال و 
تکلم نموده است » به وساطت پسر خود«طرقى است که خدا توسط آنها در عهد عتیق تکلم نمود. اما اینک خدا 

تعالیم و سخنان عیساى ناصرى بلکه همچنین توسط شخصیت و و این امر بدین معنى است که او نه تنها توسط
شد. اعمال او نیز سخن گفته است، زیرا در شخصیت و اعمال او جالل خدا دیده مى

هاى متفاوتى داشت در مورد مضمون مکاشفه، مکاشفه خدا از خود در عهد عتیق نه تنها در شکل خود گونه
محدود و ناتمام داشت. مسیحیان به مکاشفه پیشرونده اعتقاد دارند بدین بلکه در مضمون و محتوا نیز حالتى 

معنى که معتقدند خدا خود را به تدریج و مرحله به مرحله مکشوف نموده است و هر مرحله جدید مکاشفه بر 
پسر مکاشفه در عهد عتیق، » اقسام متعدد و طریقهاى مختلف«بنیان مکاشفه ماقبل بنا شده است. اما در مقابل 

رسد. ماند، زیرا در او و توسط او مکاشفه خدا به کمال مىخدا قرار دارد که به پرده اصلى و نهایى نمایش مى
شود، مورد تأکید قرار کامل بودن این مکاشفه با اشاره به عظمت شخصى که مکاشفه توسط وى انجام مى

ر نمود، چه در رابطه او با جهان و چه در توان تصوترین عناوین توصیفى که مىگیرد. در مورد مسیح عالىمى
شود که و نیز کسى خوانده مى» وارث جمیع موجودات«رابطه او با خدا بکار رفته است. در رابطه با جهان او 
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باشد. بدینسان مى» به کلمه قوت خود حامل همه موجودات«(آیه دوم) و » بوسیله او عالمها را آفرید«خدا 
ذاب نویسنده رساله از آغاز جهان بسوى تداوم و سپس پایان و نقطه اوج آن حرکت بوسیله سه جمله ساده و ج

کند که کل جهان به واسطه عیسى مسیح پسر خدا خلق شده است، اینک توسط کالم پرقوت کند و ادعا مىمى
شود و یک روز نیز او بعنوان وارث برحق این جهان صاحب آن خواهد شد. او حفظ مى

تا 4یا لقبى عالى که نویسنده رساله از آیات » اسمى بزرگتر«شود، خدا وى ابتدا پسر خوانده مىدر رابطه با
فروغ «دهد که او اى این اسم یا لقب داده نشده است. نویسنده ادامه مىدهد که به هیچ فرشتهنشان مى14

با پدر را تا آنجایى که کلمات کنند رابطه پسر). این عبارات سعى مى3باشد (آیه مى» جاللش و خاتم جوهرش
باشد، درست همانگونه و تصاویر انسانى قادر به تصویر کشیدن آن هستند، بیان کنند. پسر فروغ جالل پدر مى

شود و این حقیقت بر طبق اعتقادنامه نیقیه با این کلمات بیان که نور خورشید پیوسته از خورشید ساطع مى
باشد و دقیقاً بیانگر ذات و جوهر اوست، درست گر پسر خاتم جوهر پدر مىاز سوى دی». نور از نور«شود: مى

او بودن، یکى بودن » فروغ جالل«ماند. بدینسان عبارت همانند نشانى که از یک مهر بر موم یا کاغذ برجاى مى
ودن او را از خدا بودن و نشان برجاى مانده بر موم متمایز ب» خاتم جوهر«دهد و عبارت پسر را با پدر نشان مى

دهد. هنگامى که در قرون چهارم و پنجم عالمان الهى در پى این برآمدند تا در مقابله با بدعتها خدا نشان مى
رابطه پسر را با پدر تحریف کنند این دو موضوع اهمیت بسیارى یافتند. یک برداشت نادرست از شخصیت 

دانست و تنها حالت وجودى متفاوتى براى کى مىمسیح این بود که شخصیت مسیح را با شخصیت پدر کامالً ی
او قائل بود بدین معنى که از نظر طرفداران این نگرش خدا دیگر مقام وجودى پدر را ندارد و حالت وجودى 
پسر را بخود گرفته است. برداشت نادرست دیگرى که برداشت طرفداران آریان بود این نگرش را مطرح 

باشد که توسط او خلق شده است و از نظر شأن و مرتبه متمایز از پدر مىساخت که مسیح وجودى کامالًمى
آمیز، در این آیات پسر از ازل با تر از پدر قرار دارد. در تقابل با این نگرشهاى بدعتاى پایینوجودى، در مرتبه

مین ه»). خاتم جوهرش(«شود شخصیتش بشکلى از پدر متمایز مى») فروغ جاللش(«باشد پدر یکى مى
شخصیت پرجالل و یگانه یعنى پسر، فروغ جالل خدا و صورت او، خالق، نگهدارنده و وارث جهان همانند ما 

هاى ما را از سر گذراند (عبرانیان )، تجارب و وسوسه14:2بر خود گرفت (عبرانیان » جسم و خون«
18ù10:2 14) و بخاطر ما موت را چشید (عبرانیانù9:2اً خدا بود، حقیقتاً انسان ). بدینسان او که حقیقت

توانیم او را بشناسیم و درك کنیم، زیرا او را در چهارچوب و زمینه انسانى مشاهده شد. چون او انسان شد ما مى
کنیم که با آن آشنا هستیم. با وجود این، از این جهت که او خدا نیز بود، آنچه که در انسانیت او مشاهده مى
باشد. او خدا را پدر خود خواند و به ما این اجازه را ود و قصد و اراده خدا مىکنیم همانا مکشوف شدن وجمى
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داد و حتى ما را تشویق نمود تا ما نیز او را پدر خود بخوانیم. وى از ملکوت یا پادشاهى خدا سخن گفت و از 
ملکوت شویم. ما خواست تا به خبر خوش رسیدن زمان برقرارى این ملکوت ایمان آوریم و خودمان وارد این

مان بدانیم او همچنین از ما خواست تا این ملکوت را بطلبیم و رشد و گسترش آن را بعنوان هدف اصلى زندگى
زند، نانها و ماهیها را سازد، بر روى آب قدم مىمان را وقف آن کنیم. هنگامى که او طوفانها را آرام مىو زندگى
دهد، ما شاهد اقتدار او بر طبیعت هستیم. ما و مردگان را از مرگ قیام مىدهد گرداند، بیماریها را شفا مىکثیر مى

اطاعت و پیروى کامل او از اقتدار عهد عتیق، بینش و درك عمیق او را نسبت به اصول بنیادین آن و ایستادگى 
بینیم که او را مىكکنیم. مإكکنند، مشاهده مىاى که با عهد عتیق تضاد پیدا مىاو را در برابر همه سنن انسانى

دهد، گرسنگان کند، نسبت به فقیران و مطرودان رحمت و شفقت نشان مىبا زنان و کودکان با احترام رفتار مى
آورد، به دیوها شنویم که در حضور مرگ فریاد برمىبخشد. ما آواى او را مىکند و گناهکاران را مىرا سیر مى
بینیم که روى خود را به عزم دهد. ما او را مىیه ریاکاران هشدار مىدهد از اشخاص خارج شوند و علفرمان مى

شود، در باغ گرداند. از طریق رنج و مرارت که براى او مهیا شده بود قدمى منحرف نمىثابت بسوى اورشلیم مى
م کند و مجدداً او را چون خداوند قیاکشد و بر روى صلیب خدا او را ترك مىجتسیمانى رنج و مشقت مى

بینیم که براى گناهکاران نجات را تضمین کرده است و بر مرگ غلبه یافته و اینک مدعى اقتدارى کرده مى
دهد تا رفته و همه ملتها را شاگردان او سازند. جهانى است و به پیروان خود مأموریت مى

جالل پسر یگانه خدا تصدیق بینیم و آن را بعنوان در همه مطالب فوق و نیز مطالب دیگر ما جالل او را مى
، قدرت و مهربانى، شفقت نسبت به فروتنان و سرسختى نسبت به متکبران و »پر از فیض و راستى«کنیم. او مى

نگریم برخوردها و اعمال وى منعکس کننده پدر پر از عدالت، ایمان و محبت است. و هنگامى که به او مى
خدا سازند که به اشخاصى بىگویند ما را مجبور مىسخن مىاست. بعضى از اشخاص هنگامى که در مورد خدا

الاقل به خدایى که بنظر «یا » من به خدا اعتقاد ندارم«تبدیل شویم. ما باید در حضور چنین اشخاصى بگوییم: 
کنش سپاریم وابینیم یا به او گوش مىاما هنگامى که ما عیسى را مى» رسید شما به آن معتقدید، اعتقاد ندارم.مى

این خدایى است که ما به او اعتقاد داریم، خداى زنده و حقیقى، خدایى «گوییم: شود. ما مىما کامالً متفاوت مى
آگاه هستیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده «که توسط عیسى مسیح مکشوف گشته است. زیرا 

کسى که مرا دید پدر را «ود به فیلیپس گفت: ). همانگونه که عیسى خ20:5(اول یوحنا » است تا حق را بشناسیم
).9:14(یوحنا » دیده است

رستگارى الهى توسط عیسى مسیح 
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عیسى صرفاً نیامد تا تعلیم دهد بلکه تا نجات بخشد و نه تنها خدا را براى انسانها مکشوف سازد بلکه 
ن آمد چون مشکل اساسى انسان نه جهل انسانها را براى خدا رستگار سازد. وى بدین علت براى نجات انسا

اى که وى باشد. و رستگارى و نجاتى را که خدا متحقق ساخت، همانند مکاشفهوى بلکه گناه و تقصیر وى مى
باشد. باشد. عیسى مسیح عامل یا واسطه هر دو امر مىمى» به واسطه عیسى مسیح«عطا کرد، 

). 3:1(عبرانیان » طهارت گناه را به اتمام رسانید«کند که بیان مىرساله به عبرانیان این موضوع را بدین شکل
اند. در ادامه رساله عبرانیان ها و اصطالحات از نظام تقدیم قربانى عهد عتیق به عاریت گرفته شدهاین واژه

دیم نمود. شود، کاهنى برتر از هارون که قربانى کامل را براى گناه تقتصویر مى» کاهن اعظم ما«عیسى بعنوان 
این قربانى نه یک گاو، نه یک بز و نه یک بره بلکه خودش بود. قربانى نمودن حیوانات در عهد عتیق تنها 

آمد، یعنى ریخته شدن خون مسیح و فدا شدن زندگى او براى ما بود. نویسنده اى از واقعیتى که باید مىسایه
یک بار قربانى شد تا گناهان بسیارى را رفع «گوید: رساله عبرانیان موضوع را بیشتر شکافته و هنگامى که مى

» قربانى نیکوتر«گیرد. این ) نماد بز قربانى عهد عتیق را آشکارا در مورد مسیح بکار مى28:9(عبرانیان » نماید
محال «باشد. زیرا ) مى22:7(عبرانیان » عهد نیکوتر) «6:8(عبرانیان » هاى نیکوتروعده«) اساس 23:9(عبرانیان 

در عهد جدید در راه «). اینک که عیسى مسیح 4:10(عبرانیان » است که خون گاوها و بزها رفع گناهان را بکند
) عهد جدید خداوند تحقق پیدا کرده است: 28:26خون خود را ریخت (متى » بسیارى به جهت آمرزش گناهان

. )17:10(عبرانیان » گناهان و خطایاى ایشان را دیگر بیاد نخواهم آورد«
بیند که خدا گناهانى را که بخشیده است دیگر به یاد نویسنده عبرانیان معناى اصلى این وعده را در این مى
باشد که صرفاً توسط قربانى کامل براى گناه متحقق نخواهد آورد. این امر به معناى بخشش کامل گناهان مى

بیند. وى در ابتداى رساله خود توجه ى متجلى مىشود. و نویسنده این امر را در نماد جایگاه نشستن عیسمى
چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید به دست راست کبریا در اعلى «کند: خواننده را به این موضوع جلب مى

و هر کاهن هر «شکافد: ). وى در جاى دیگرى از رساله این موضوع را بیشتر مى3:1(عبرانیان » علیین بنشست
تواند گذراند که هرگز رفع گناهان را نمىها را مکرراً مىایستد و همان قربانىغول بوده مىروزه به خدمت مش

(عبرانیان » کرد. لکن او چون یک قربانى براى گناهان گذرانید به دست راست خدا بنشست تا ابداآلباد
12ù11:10نان ایستاده در حال ). در مذبح یا در هیکل جایى براى نشستن کاهنان در نظر گرفته نشده بود. آ

ها، ماهها و سالها آنان رسید. روزها، هفتهانجام خدمت خود بودند زیرا وظیفه آنان هرگز کامالً به انجام نمى
گذرانیدند. تا اینکه باالخره عیسى کاهن بزرگ وقفه قربانى مىدادند و بىناپذیر خود را انجام مىخدمت پایان
وجود خود مسیح بود و آن را یک بار «و نشست. این قربانى » ان گذرانیدیک قربانى براى گناه«اعظم آمد و 
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مراسم 1622کرانمر در سال » کرداى بود که گناهان کل جهان را کفاره مىقربانى کامل و بسنده«و » تقدیم نمود
دمت آنان ایستادند چون خآورد. کاهنان عهد عتیق مىعشاى ربانى خود را با این سخنان پیروزمندانه بجا مى

» به یک قربانى مقدسان را کامل گردانیده است تا ابداآلباد«ناتمام بود اما او نشست زیرا خدمت او تمام شد زیرا 
). 14:10(عبرانیان 

ایم و توسط او بخشش کامل در نتیجه کهانت منحصربفرد عیسى و قربانى کامل او، ما که به او پناه برده
توانیم مستمراً به خدا نزدیک شویم. کاهن اعظم، تنها کسى بود که ، اینک مىایمگناهان را دریافت کرده

توانست سالى یک بار در روز کفاره، از طریق پرده به حضور خدا در قدس االقداس وارد شود. دیگران، مى
به آن توانستندکردند و نمىبخاطر اینکه جان خود را از دست ندهند فاصله خود را با قدس االقداس حفظ مى

کهانت همه «نزدیک شوند. اما اینک توسط عیسى این فاصله بین کاهن و مردم از میان برداشته شده است. اینک 
توانند به خدا نزدیک شوند، چه شبان کلیسا باشند ممکن شده است. زیرا بدون هیچ تبعیضى همه مى» ایمانداران

براین نویسنده رساله عبرانیان خوانندگان خود را چه عضو عادى و چه پادشاه باشند و چه یک شخص عامى. بنا
پس اى برادران چونکه به خون عیسى دلیرى «کند تا از امتیاز دسترسى به حضور خدا استفاده کنند: تشویق مى

واسطه خدا) داخل شویم از طریق تازه و زنده که و حضور بى» االقداسقدس«داریم تا به مکان اقدس (یعنى به 
ما از میان پرده یعنى جسم خود مهیا نموده است و کاهنى بزرگ را بر خانه خدا داریم. پس به آن را به جهت 

دل راست در یقین ایمان دلهاى خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهاى خود را به آب پاك غسل داده نزدیک 
رسد بسیارى از مىدقیقاً همان چیزى است که بنظر» یقین ایمان«). اصطالح 19:10- 22(عبرانیان » بیاییم

کنند و فاقد حس مسیحیان امروزى فاقد آن هستند. آنان در نزدیک شدن به خدا احساس شرمسارى و ترس مى
گویند که ارزش و شایستگى آن را ندارند که به خدا نزدیک شوند. البته که چنین است! اطمینان هستند. آنان مى

ریم که ما را شایسته نزدیک شدن به خدا سازد اما در مورد درواقع هیچیک از ما هیچ شایستگى و امتیازى ندا
توانیم و باید به خدا شایستگى عیسى مسیح و قربانى کامل او به گناه چه باید گفت؟ تنها توسط اوست که ما مى

اى صحیح در مورد واسطه بودن عیسى مسیح اساس و بنیان کنید آموزهنزدیک شویم. همانگونه که مالحظه مى
توانیم بجاى پریشان خاطرى با جسارت و بجاى ترس و لرز با باشد. ما تنها هنگامى مىن مسیحیان مىاطمینا

اطمینان به حضور خدا بیاییم که این آمدن به واسطه عیسى مسیح که بخاطر ما مرد، باشد. همچنین همانگونه که 
واسطه بودن عیسى مسیح نه تنها ما را از پیشتر نیز اشاره کردیم به این موضوع نیز توجه داشته باشید که مفهوم 

توانیم به خدا نزدیک شویم. سازد بلکه یگانه طریقى است که توسط آن مىخدا دور نمى
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پولس رسول در رساله خود به رومیان بر روى همین حقیقت تأکید کرده و بر روى همین اطمینان تأکید 
ه همه انسانها در حضور خدا گناهکارند، و پس از نشان کند. پولس رسول، پس از نشان دادن این نکته کمى

دادن طریق خدا براى رفع گناه انسانها که نه بر اساس اعمال آنان بلکه بر اساس ایمان به عمل مسیح در قربانى 
پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا «دهد: شود، ادامه مىشدن براى گناهان انسانها ممکن مى

ایم بوسیله ایمان در آن یم به وساطت خداوند ما عیسى مسیح ... که به وساطت او دخول نیز یافتهسالمتى دار
فیضى که در آن پایداریم ... در حالتى که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم ... در 

(رومیان » ایمفتهکنیم به وسیله خداوند ما عیسى مسیح به وساطت او اآلن صلح یاخدا هم فخر مى
11ù10ù2ù1:5 را در رابطه با عیسى » به وساطت«). در این پاراگراف کوتاه پولس رسول چهار بار واژه

ایم. بنابراین، به وساطت مسیح با خدا گیرد. به واسطه مرگ مسیح است که ما با خدا صلح یافتهمسیح بکار مى
کنیم. یابیم و در خدا فخر و شادى مىد خدا سالمتى مىشویم، نزصلح یافتیم، آنگاه از فیض او برخوردار مى

همه این برکات تنها به واسطه قربانى -صلح یافتن، برخوردارى از فیض، سالمتى یافتن و فخر و شادى نمودن 
گردند. بنابراین هیچ جاى تعجبى ندارد که کامل عیسى مسیح و واسطه بودن او در زمان حاضر از آن ما مى

سط وى به خدا تقدیم شوند، زیرا براى نزدیک شدن به پدر آسمانى راهى بجز فرزند او، یعنى دعاهاى ما تو
). 6:14دهنده ما عیسى مسیح وجود ندارد (یوحنا خداوند و نجات

* * *
شود. عمل پیشقدمانه او در جارى نمودن فیض فقط منحصر به اوست. همه چیز از خداى پدر آغاز مى

شائبه خود بر آن شد تا هم خود را به انسانها نشان دهد (که این عمل به معناى خداى پدر در محبت پاك و بى
است).» رستگارى«است) و هم انسانها را بسوى خود بیاورد (که این عمل به معناى» مکاشفه«

در هر دو مورد فوق وى توسط عیسى مسیح عمل نمود. به واسطه عیسى مسیح او خویشتن را بر ما 
مکشوف نموده است و به واسطه مسیح او ما را براى خودش نجات بخشیده و رستگار کرده است. 

باشند. نویسنده رساله هایى مىاز سوى دیگر هم مکاشفه و هم رستگارى الهى توسط عیسى مسیح، کامل و ن
خدا به وساطت » در این روزهاى آخر«نویسد که به عبرانیان در مورد این موضوع تأکید خاصى دارد. وى مى

(عبرانیان » بنشست«پسر خود به ما متکلم شد و آنگاه پس از اینکه پسر طهارت گناهان را به اتمام رسانید، 
3ù2:1ما با اعمالى غایى و کامل روبرو هستیم. ) در هر دو مورد از نظر تاریکى

تر از آنچه که توسط پسرش ظاهر اى عالىتوان تصور نمود که خدا مکاشفهبنابراین برطبق کالم خدا نمى
اى کاملتر از آنچه که توسط نجات دهنده ما عیسى مسیح ساخته است به ما عطا کند و نیز نجات و رستگارى
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رزانى دارد. در هر دو زمینه کار خدا کامل است. آنچه که خدا توسط عیسى مسیح گفت انجام داده است، به ما ا
باشد و در رابطه با صلیب بود. این عبارت عبارتى است که مورد عالقه نویسنده رساله مى» یک بار«و انجام داد 

و اول 10:6ومیان ، همچنین مراجعه کنید به ر10:10، 26-28، 12:9، 27:7بکار گرفته شده است (عبرانیان 
» ایمانى که یک بار به مقدسین سپرده شد«گیرد: ). یهودا نیز این عبارت را به این شکل بکار مى18:3پطرس 
). بنابراین مسیح یک بار براى گناهان ما قربانى شد و ایمان یک بار به ما داده شده است. لطفاً در مورد 3(یهودا 

نید. این جمالت یقیناً بدین معنى نیستند که شناخت ما از خدا و یا معناى این جمالت برداشتهاى نادرست نک
ها انجام داده است یعنى باشد، بلکه معناى آنها این است که آنچه را که خدا در این زمینهرابطه ما با او کامل مى

یم اما خدا باشد. ما باید هنوز چیزهاى بسیار زیادى فرا بگیرعمل مکاشفه و رستگارى توسط عیسى، کامل مى
عالوه بر آنچه در عیسى مسیح بر ما مکشوف نموده است چیزى براى مکشوف کردن ندارد. همچنین ما هنوز 
باید چیزهاى زیادى دریافت کنیم اما خدا چیزى عالوه بر آنچه در عیسى مسیح به ما داده است براى دادن به ما 

زد تا سهم بیشترى از میراث روحانى خود را که خدا به ساالقدس ما را قادر مىندارد. بنابراین هنگامى که روح
کند. به همین جهت واسطه عیسى مسیح یک باره به ما بخشیده است، بطلبیم، شخصیت مسیحى ما نیز رشد مى

(براى مرجعیت تنها Sola Scripturaطرفداران اصالح دینى در قرن شانزدهم بر روى اصول 
ات فقط فیض) تأکید داشتند. به همین جهت تأکید جنبش (براى نجSola Grotiaمقدس) و کتاب

باشد. تأکید بر این مقدس و صلیب مسیح و کامل و غایى بودن هر دو مىانجیلها در دوران حاضر بر روى کتاب
پرست یا مرتجع و یا هر لقب زشت دیگرى که گاهى امور بدین علت نیست که ما محافظه کار افراطى، یا کهنه

گیرند هستیم. در واقع تأکید بر این امور بدین علت است چون ما عیسى مسیح را دوست ار مىدر موردمان بک
ایم (خدا ما را مدد کند) که بر جالل یگانه او و بسندگى و کفایت مطلق او شهادت دهیم. در داریم تصمیم گرفته

اى به کالم دن هر کلمهمقدسى نسبت به مسیح، مکاشفه الهى کامل است. اضافه کرمسیح و در شهادت کتاب
اى او بر صلیب، نجات و باشد. در مسیح و در عمل کفارهکامل مسیح، در حکم خوار و خفیف کردن مسیح مى

رستگارى الهى کامل است. اضافه کردن اعمال ما به این عمل کامل مسیح، در حکم خوار و خفیف کردن مسیح 
باشد و این مسائل موضوع ارج و منزلت مسیح مطرح مىنگریم. درواقعباشد. ما به موضوع بدین شکل مىمى

دانیم توسط عیسى مسیح اى که ما مطرح نمودیم مستتر است. زیرا آنچه ما از خدا مىفرض اولیهدر پیش
ایم. پس شکر و سپاس باد بر خدا ایم توسط عیسى مسیح دریافت کردهدانیم و آنچه ما از خدا دریافت کردهمى

عیسى مسیح!توسط خداوند ما 
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فصل دوم 

بر مسیح بنیان ما 

سازى از اهمیت بنیان و شالوده مستحکم در یک عمارت آگاه است. یک بنیان و شالوده هر معمار و ساختمان
تواند خطراتى هم براى آن بوجود اى براى ساختمان ندارد بلکه مىبد و نابسنده براى یک عمارت نه تنها فایده

آورد. 
یراً اهمیت این موضوع را بهتر متوجه شد. هنگامى که در کلیساى ما که در النگهم پلیس لندن قرار دارد اخ

جان ناش شروع به ساختن این کلیسا نمود با مشکلى غیر منتظره روبرو شد. در محل بناى ساختمان 1822سال 
که قبالً یک آجرپزخانه قدیمى بود، چاههاى توالت و کانالهاى آب بسیارى وجود داشتند. جان ناش با گزارش 

ها و بناى ساختمان را بر عهده داشتند آنان را از این امر هم مطلع ولیتى که امور مربوط به هزینهاین امر مسئ
پوند 1800اى مطمئن براى ساختمان تدارك بینند باید خواهند بنیان و شالودهساخت که در صورتى که آنان مى

یز هزینه کنند. تا چند سال پیش این امر اى بالغ بر یک دهم کل هزینه ساختمان بود را ندیگر که تقریباً هزینه
اى یافته است. ما بخشى از اطالعات تاریخى مربوط به عمارت کلیسا بود اما اینک این موضوع اهمیت تازه

کردیم. عمارت کلیسایمان علیرغم زیبا بودنش براى بتدریج نسبت به ساختمان احساس عدم رضایت مى
توانستند منبر را اى بود که همه حاضرین نمىبود. بناى عمارت بگونهپاسخگویى به نیازهاى جدید ما نامناسب

ببینند و صداى واعظ را بخوبى بشنوند و اشخاصى که در بخشهاى کنارى و انتهایى قرار داشتند خود را از کل 
فضاى توانستند کل مراسم عبادتى را شاهد باشند. در کنار منبرکردند و نمىمراسم پرستش جدا افتاده حس مى

مناسب براى اجراى نمایش یا قرار گرفتن گروه کُر و موسیقى وجود نداشت. در مجموع اشخاصى که در مراسم 
شد گفت که حس مشترك شرکت در یک مراسم عمومى را تجربه کرده بودند. از شدند دشوار مىحاضر مى

نسان بر اثر فقدان امکانات الزم سوى دیگر عمارت کلیسا فاقد سالن، محل غذاخورى و یا آشپزخانه بود و بدی
شد عمارت رفت. چگونه مىبراى آماده ساختن و ارائه طعام، امکان مشارکت بیشتر اعضا بدین طریق از بین مى

اى بازسازى نمود که نواقص آن رفع گردند و امکانات جدید بدان اضافه شوند؟ آیا این امکان کلیسا را بگونه
اول ساخته شود و سپس بر روى آن سالن اصلى کلیسا بنا گردد و وجود داشت که یک سالن در طبقه

چهارچوب سالن اصلى نیز دگرگون شود؟ براى انجام اصالحات الزم، معمارى بنام رابرت پوتر مشغول انجام 
وظیفه شد. وى به بررسى بنیان و شالوده ساختمان که توسط جان ناش ساخته شده بود، پرداخت. نخستین 
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د که کلیسا از عمق کافى برخوردار است تا بتوان یک سرداب بزرگ به وسعت بناى اصلى کشف وى این بو
تر از کلیسا در آن ساخت. بخاطر باتالقى بودن زمین، جان ناش بنیان و شالوده ساختمان را حداقل یک متر پایین

طاقهاى معکوسى در «سطحى که در ابتدا آن را در نظر داشت قرار داده بود. کشف دوم وى این بود که ناش 
کنار ستونهاى اصلى تعبیه نموده بود و با یک اقدام احتیاطى و پیشگیرانه براى تحمل بهتر وزن ساختمان، شالوده 
آن را بیشتر تقویت کرده بود. آقاى پوتر، از این طاقهاى تقویت کننده که از خصوصیات عالى و منحصربفرد 

ى در طبقه اول بخوبى استفاده نمود.شدند، براى ساختن سالن اصلعمارت محسوب مى
اى که در مورد شالوده ساختمان به من نوشت، در مورد نظریه1978اى که رابرت پوتر در اکتبر سال در نامه

وجود دارد مطالبى را برایم بیان کرد. بر طبق این نظریه در صورتى که مقاومت در برابر فشار کافى و بسنده 
نیروى ثقل یک نیروى مساوى و متضاد با آن باید وجود داشته باشد. پوتر در مقابل روش یابىباشد، براى تعادل

صحیح ناش در ساختن عمارت کلیسایى ما بعضى از معماران قرون وسطى را مثال زده بود که دانش و آگاهى 
شد، فاقد باکلیساى قدیمى چیچستر، که یک کلیساى عادى با سبک رومى مى«کمترى در این مورد داشتند: 

ستون و نقاط اتکایى بوده و بر روى بقایاى یک شهر رومى بنا شده است. در طى قرون، شالوده بنا که از آوار و 
هاى تمدن رومى و حتى دوران پیش از آن تشکیل شده بود به بناى اصلى فشار وارد آورده و آن را مقبره

این بود که شالوده 1962کننده عمارت در سال تخریب کرده است. بنابراین نخستین وظیفه من بعنوان مرمت 
دادند دیگر نیازى تر قرار مىبنا را تقویت کنم. ما دریافتیم که اگر سازندگان بنا شالوده آن را یک و نیم متر پایین

»به تقویت شالوده بنا نبود.
زندگى انسانها نیز چنین باشد، در مورداگر ثبات و استوارى ساختمانها عمیقاً به شالوده آنها مربوط مى

توانند به این اى ابتدایى است، اما بسیارى از اشخاص امروزه نمىباشد. جستجو براى امنیت شخصى غریزهمى
گاههاى آشناى قدیمى در حال نابود شدن هستند. اصول مطلق اخالقى، که قبالً امنیت دست یابند. سنن و تکیه

باشند. بسیارى از اشخاص همان احساس سراینده مزامیر بار شدن مىاعتشد ابدى هستند، در حال بىتصور مى
زیرا که ارکان «کردند چنین گفت: را دارند که هنگامى که شرارت افزایش یافته و اشخاص او را استهزا مى

). در چنین شرایطى، هنگامى که ما چون ابراهیم دریافتیم که3:11(مزمور » شوند و مرد عادل چه کند؟منهدم مى
مترقب «بدوش بیش نیستیم، آنگاه طبیعى است که همانند ابراهیم باشیم که بر زمین اشخاصى غریب و خانه

) و به چیزهایى متمسک باشیم که استوار 10:11(عبرانیان » شهرى با بنیاد بود که معمار و سازنده آن خداست
).26:12-28خورند (عبرانیان مانند و تکان نمىباقى مى
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اند که عیسى مسیح تنها بنیان و شالوده محکمى است که بر روى آن همواره بر این باور بودهمسیحیان
توانند زندگیشان را بر آن بنا کنند. بسیارى از سرودهاى معروف کلیسایى با شعف گیرد و مىجانهایشان آرام مى

که مربوط به قرن هفتم یا هشتم اند. براى مثال یک سرود قدیمى التینى و شادمانى این حقیقت را بیان کرده
شود: باشد اینگونه آغاز مىمى

مسیح سنگ زاویه ماست 
نهیم بنیان زندگیمان را.تنها بر او مى

جى. ام. نیل سرود معروف دیگرى سروده است که به شرح زیر است: 

مسیح نهاد بنیان مطمئن را بنا
مسیح سنگ زاویه و اساس،

برگزیده بس گرانبهاى خداوند
متحدکننده کلیسا

مدد صهیون مقدس در هر زمان 
یگانه نقطه اتکاى آن.

خدا و یک همین موضوع توسط جان نیوتون به شکل دیگرى بیان شده است. وى که قبالً یک دریانورد بى
فیض «د براى نوشتن سرود معروف تاجر برده بود، در یک طوفان شدید دریایى بشکل عجیب به خدا ایمان آور

نویسد:انگیزه خوبى داشت. وى مى» آوایىعجیب، آه چه واژه خوش

در گوش ایماندار، نام عیسى 
آوایى دارد. چه طنین خوش

غمهایش را سبک، زخمهایش را شفا
دارد.و بیمهایش را از میان برمى

اى هستى که بر آن اى نام عزیز، صخره
کنم.ناهگاه خود را بنا مىقلعه و پ
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خزانه پایان ناپذیر من 
پایان فیض آکنده است. همواره از گنجهاى بى

) در epi(در یونانى » بر«من خود در بررسى عهد جدید از زیاد بودن قسمتهایى که در آنها حرف اضافه 
ها او را بعنوان وجودى که ما با تکیه اشاره بر عیسى در آنها بکار رفته است، متعجب شدم. هر یک از این قسمت

کنیم، تصویر اى که ما بر آن بنا مىاى که ما بر وى اتکا داریم و بنیان و شالودهایستیم، حمایت کنندهبر او مى
کنند. ما اینک باید به ماهیت این شکل از رابطه با مسیح بپردازیم. این بحث طبیعتاً در ادامه فصل اول باید مى

» بر«مسیح قدم فیض را برداشت، حرف اضافه » بوسیله«یرا اگر در ابتدا خدا خود پیشقدم شد و مطرح شود ز
باشد. خدا در عیسى مسیح عمل نموده است و ما بر آنچه که وى انجام داده بیانگر واکنش ما به این عمل او مى

س این مکاشفه یکه و کنیم. خدا در عیسى مسیح سخن گفته است و ما زندگى خود را براسااست اتکا مى
کنیم. منحصر بفرد بنا مى

اتکا بر کار مسیح 
اى را ما در فصل قبل مشاهده کردیم که مسیح گناهان ما را بر صلیب متحمل شد و قربانى کامل و بسنده

او اىکرد، و آنگاه بر دست راست خدا بنشست، زیرا عمل کفارهتقدیم داشت که گناهان کل جهان را کفاره مى
بخش وى به انجام رسید. دیگر نیازى نیست که ما خود چیزى بر عمل انجام شده او پایان یافت و عمل نجات

بیفزاییم. درواقع اقدام به چنین کارى به منزله شک نمودن در مورد کمال و بسندگى آنچه که وى انجام داد 
» آرام بگیریم«ن آرامى گرفت، ما نیز باید در کار او باشد. بنابراین اگر مسیح با به انجام رسانیدن کار خود، از آمى

و براى پذیرش خود در نزد خدا فقط بر او تکیه کنیم. رساله به عبرانیان که در مورد تمام شدن کار مسیح و 
گوید (عبرانیان کند، همچنین در مورد آرام گرفتن ایمان مسیحى نیز سخن مىنشستن او در آسمان تأکید مى

و در «گوید: کند. یکى از این قسمتها چنین مىنویسنده رساله دو قسمت از عهد عتیق را نقل مى).4و3بابهاى 
). در قسمت دیگر نیز خدا به قوم 2:2(پیدایش » روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود آرامى گرفت

). نویسنده رساله از این 11:95(مزمور » به آرامى من داخل نخواهند شد«دهد که ایمان اسرائیل هشدار مىبى
اى وجود دارد که خدا به قوم خود وعده داده است و هنگامى که ما »آرامى«گیرد که قسمتها بدرستى نتیجه مى

ما که ایمان آوردیم داخل آن آرامى «بر عیسى مسیح اطمینان و توکل کنیم این آرامى از آن ما خواهد بود. زیرا 
خواند (عبرانیان براى قوم خدا مى» آرامى سبت«نده رساله همچنین این آرامى را ). نویس3:4(عبرانیان » گردیممى
» هر که داخل آرامى او شد او نیز از اعمال خود بیارامید چنانکه خدا از اعمال خویش«کند که ) و اضافه مى9:4
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ت کردن با یکدیگر ). اشارات ذکر شده بسیار گویا هستند. تالش کردن و عمل نمودن و استراح10:4(عبرانیان 
متضاد هستند. اگر ما براى نجات خود تالش کنیم، دیگر در حال آرامى و استراحت نیستیم، اما اگر در کار تمام 

دادیم، آرام خواهیم شده مسیح آرام بگیریم، آنگاه از آن اعمالى که سابقاً براى کسب رضایت خدا انجام مى
گرفت. 

کند. جان پیتون یرنده است، یعنى ایمان و توکلى که کامالً بر منجى تکیه مىبخش، ایمانى آرام گایمان نجات
در یک 1824گوید وى هنگامى که در حال ترجمه انجیل یوحنا بود پى به این موضوع برد. پیتون در سال مى

مرید خانواده فقیر و ساده اسکاتلندى در دامفرى شایر چشم به جهان گشود و از همان دوران کودکى پیرو و
عیسى مسیح بود. قبل از تحصیل الهیات و پزشکى در دانشگاه وى به مدت ده سال در شهر گالسکو مشغول 

گزارى شده و بعنوان خدمات بشارتى بود. پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه وى بعنوان خادم خدا دست
به جزیره تانا ابتدا کودك یک ماهه مبشر کلیساى پرسبیترى عازم جزایر هبرید جدید شد. سه ماه پس از رسیدن

وى و آنگاه همسر جوانش چشم از جهان فرو بستند. بیش از سه سال، بدون درنظر گرفتن تهدیدات اهالى 
کرد تا عیسى مسیح را به آنان ورزیدند، وى به تنهایى تالش مىجزیره تانا که شدیداً نسبت به وى خصومت مى

جان خود مجبور شد به جزیره آنیوا برود که پانزده سال نیز در این جزیره بشناساند تا اینکه براى نجات دادن
شود که یک روز وى در منزل خود مشغول ترجمه انجیل یوحنا بود. وى از تعدد مورد اقامت نمود. گفته مى

یونانى در انجیل یوحنا، که عبارت مورد عالقه یوحنا بود و به معناى Pisteue eisکاربرد عبارت 
کرد؟ عیسى مسیح بود، متعجب شده بود. وى چگونه باید این عبارت را ترجمه مى» توکل به«، »ایمان داشتن به«

توکل و اى براى اهالى این جزیره آدمخوار بودند. هیچ فردى به فرد دیگر اعتماد نداشت. در زبان آنان واژه
من «اطمینان وجود نداشت. در حین تفکر به این موضوع، خادم بومى وى وارد اطاق شد. پیتون از وى پرسید: 

خادم جوان پاسخ داد که پشت میز خود نشسته است. آنگاه پیتون هردو پاى خود را از » کنم؟دارم چکار مى
در پاسخ خادم وى » کنم؟ال دارم چکار مىحا«زمین بلند کرده و بر روى صندلى قرار داد و سپس سؤال کرد: 

داد و این عبارتى است که پیتون در معنى مى» تمامى وزن خود را انداختن بر«فعلى را بکار برد که به معناى 
بکار برده است. » ایمان داشتن به«سرتاسر انجیل براى ترجمه 

را بسیارى از مسیحیان از نظر روحانى فاقد کلیساى دوران معاصر عمیقاً احتیاج به درك این موضوع دارد زی
دهند که اطمینان و آرامش و دچار اضطراب بوده و هیچ اطمینانى در مورد نجات ندارند. بعضیها حتى تعلیم مى

اساس و نادرست است. آنان این گفته یوحناى رسول در یقین مسیحى در مورد نجات یک باور و فرض بى
گیرند اند، نادیده مىگوید که بدانند حیات جاودانى یافتهرا که صریحاً به آنان مىرساله اول خود به ایمانداران 
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اساس و نادرست نیست. این یقین ). خیر، یقین حقیقى به نجات به معناى یک باور و فرض بى13:5(اول یوحنا 
از اتکا به خودشان ). خدا به همه کسانى که از فریسى بودن یعنى22:10است (عبرانیان » یقین ایمان«درواقع 

اند این یقین را عطا کرده است یعنى به اشخاصى چون آن باجگیر مثل عیسى بعنوان اشخاصى عادل توبه کرده
کنند.که بطور کامل بر رحمت و بخشش خدا که در صلیب مسیح مکشوف شده است تکیه مى

عیسى مسیح نهفته است. همانگونه که راز حقیقى قدرت ایمان نه در خود ایمان بلکه در موضوع ایمان یعنى
ایمان ... چیزى بجز جواهر گرانبهاى عیسى مسیح را «لوتر در تفسیر مهم خود بر غالطیان بیان کرده است 

»کند.تصدیق نمى
در عهد عتیق نیز، خدا به قوم خود در مورد موضوع اصلى ایمان آنان، مخصوصاً توسط اشعیاى نبى، تعلیم 

ن هشتم پیش از میالد، قبل از اینکه سامره سقوط کند. درحالى که سپاهیان حکومت آشور در داد. در قرمى
ه بدست كکردند حمایت نظامى مصر رإكمرزهاى شمالى اسرائیل ظاهر شده بودند، رهبران یهودا سعى مى

سخنانى ایمانى قوم اسرائیل خشمگین شده و از سوى خداآورند. بخاطر این اقدام نبى خداوند از بى
گوید. درواقع پادشاه آشور هنگامى که سخنان ذیل را به قوم اسرائیل آمیز و هشدار دهنده به قوم مىشماتت

نمایید چیست ... اآلن کیست که بر او توکل نموده این اعتماد شما که بر آن توکل مى«... گفت کامالً حق داشت: 
نمایى که اگر کسى ورده شده یعنى بر مصر توکل مىاى؟ اینک حال بر عصاى این نى خکه بر من عاصى شده

سازد. همچنان است فرعون پادشاه مصر براى همگانى که بر بر آن تکیه کند بدستش فرورفته آن را مجروح مى
)، پس در این شرایط بحرانى، آنان باید به چه چیزى اتکا 19:18-21(دوم پادشاهان » نمایندوى توکل مى

گوید اینک در صهیون سنگ بنابراین خداوند یهوه چنین مى«دهد: ینجا چنین پاسخ مىکردند؟ اشعیا در امى
بنیادى نهادم یعنى سنگ آزموده و سنگ زاویه گرانبها و اساس محکم پس هرکه ایمان آورد تعجیل نخواهد 

کردند اشاره به ىرسد که منظور اشعیا از سنگ بنیادین که قوم باید بر آن اتکا م). بنظر مى16:28(اشعیا » نمود
سلطنت خاندان داود باشد، که در آن زمان پادشاه شایسته و صالح، حزقیا بر تخت آن تکیه زده بود اما یک روز 

رسید. در عیسى مسیح که او نیز از نسل داود بود، این سلطنت به کمال مى
شد. مقدس است که در کلیساى اولیه مرتباً به آن اشاره مىاین دعوت اشعیا به ایمان، یکى از بخشهاى کتاب

اند و هر دو آن را به آیات اند و هر دو آن را در مورد عیسى مسیح دانستههم پطرس و هم پولس آن را نقل کرده
اند (اشعیا باشد، مربوط ساختهمى» زشسنگ مصادم و صخره لغ«دیگر کتاب اشعیاى نبى که در مورد 

15ù14:8 این قسمت اشاره به دو شق ممکن دارد. عیسى مسیح براى هرکس یا سنگ بنیاد است یا سنگ .(
کنیم و کنیم یا به تواناییهاى خود تکیه مىلغزش. او صخره خدا است. ما یا زندگى خود را بر این صخره بنا مى
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م. در اینجا در واقع مسئله انتخاب بین تالش براى نجات خویشتن و نجات تنها افتیخوریم و مىبر آن لغزش مى
به سنگ مصادم لغزش «نویسد که ایمانداران یهودى باشد. پولس رسول مىتوسط فیض مسیح مطرح مى

خواستند عدالت خود را ثابت کنند مطیع زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته مى). «32:9(رومیان » خوردند
). از سوى دیگر امتها و غیریهودیان که خود را فروتن ساختند و نه به خود 3:10(رومیان » لت خدا نگشتندعدا

هرکه به او «دهنده توکل نمودند، حقیقت کالم خدا را تجربه کردند: بلکه فقط به عیسى مسیح بعنوان نجات
ه همان خداوند خداوند همه است و ایمان آورد خجل نخواهد شد. زیرا که در یهود و یونانى تفاوتى نیست ک

(رومیان » خوانند. زیرا هرکه نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافتدولتمند است براى همه که نام او را مى
13-11:10 .(

هاى مسیح تکیه بر وعده
م او و نیز به کار او اتکاى ساده و همراه با اطمینان بر مسیح به عنوان بنیان زندگى ما، به معناى اتکا به کال

هاى همواره پایدار اوست که وى به همه کسانى که به او ایمان دارند باشد و درواقع به معناى اتکا به وعدهمى
داده است. 

کنم که خدا به ما انسانهاى ضعیف من گاهى در مورد این درس بسیار مهم در زندگى مسیحیمان فکر مى
ها بر امانت گذارد و ایمان با اتکاى عمیق بر این وعدهها را هرگز زیر پا نمىوعدههایى داده است و او اینوعده

مقدس بر هاى کتابخندند. وعدهدوره ویکتوریا مى» هاىجعبه وعده«کند. گاهى اشخاص به خدا تکیه مى
ت و نیازها، شدند و در زمان بروز مشکالاى ریخته مىشدند و به درون جعبههاى کوچک کاغذ نوشته مىتکه

هاى ساختند. البته استفاده از این جعبه وعدهها را از درون جعبه خارج مىاشخاص بشکل انتخابى این وعده
ها را آنسان که واقعاً ها در آنها قرار دارند جدا ساخته و این امر معناى این وعدهالهى را از متن اصلى که وعده

هاى جدا شده از اى به وعدهکنم که حتى چنین ایمان سادهفکر مىرساند. با وجود این مندر متن هستند نمى
باشد شان مىها در متن و زمینه اصلىایمانى از این وعدهمتن اصلیشان خیلى بهتر از آگاهى دقیق اما توأم با بى

ظلمت، ایمانى بسیارى از ما از شک،باشد. به واسطه همین بىکه امروزه گریبانگیر بسیارى از مسیحیان مى
هاى مغلوب نشده، پیشرفت تدریجى بسوى بلوغ تفاوتى روحانى، گناهان تهدید کننده و وسوسهافسردگى و بى

اى که کنیم. ما از اسلحه مخفىمسیحى، تنبلى در دعا و پرستش و بسیارى مرضهاى روحانى دیگر شکایت مى
این » سیاحت مسیحى«تابش تحت عنوان کنیم. جان بنیان در کخدا در اختیار ما گذاشته است استفاده نمى

موضوع را به شکل بسیار گویایى توصیف کرده است.
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کنند که صاحب آن غول یأس بود. وى آن دو را در مسیحى و امیدوار در محدوده قلعه شک توقف مى
امطلوب و مشمئز خواب دیده بنا براین آنان را به قلعه خود برد و آنان را به سیاهچالى انداخت که براى آن دو ن

اى نور، و اى آب و بدون ذرهاى نان یا قطرهآنان از صبح روز چهارشنبه تا شب روز شنبه بدون تکه«کننده بود. 
در صبح روز اول، غول به تحریک همسرش » بدون اینکه کسى جویاى حالشان شود، در سیاهچال باقى ماندند.

فتاد و به سختى آنان را زد. روز بعد همسر غول به وى به جان آنان ا» چماقى از چوب درخت سیب وحشى«با 
غول نیز اندرز همسرش را شنیده و این پیشنهاد را به ». به آنان پیشنهاد کند که خودشان را بکشند«اندرز داد که 

با چاقو، یا «آنان نمود. و به آنان گفت چون به هیچوجه امکان فرار برایشان وجود ندارد پس بهتر است 
خود را بکشند. در روز سوم وى آنان را به حیاط قلعه برد و به آنان استخوانها و » شدن یا سمآویزحلق

اینان، چون شما زائر بودند، و «هاى دهشتناك قربانیانى را که جانشان را گرفته بود، نشان داد. وى گفت: جمجمه
عه قطعه کنم و پس از ده روز همین کار به قلمرو من تجاوز کرده بودند و من صالح را بر آن دیدم تا آنها را قط

آنان بقیه آن روز را نیز چون روزهاى پیش در ...» را با شما انجام خواهم داد. حال به سیاهچال خود برگردید 
بار و اندوهگین باقى ماندند. وضعیت مصیبت
در این موقع آنان ». ودندآنان شروع به دعا کردند و تقریباً تا صبح در حال دعا ب«هاى شب آنگاه در نیمه

از وضعیت مبهوت خود بدر آمده و گفت: آه من چه شخص «پاسخ دعاهاى خود را یافتند. شخصى مسیحى 
ام! من در دامان خود توانم در آزادى قدم بزنم در این سیاهچال کثیف باقى ماندهابلهى هستم، در حالى که مى

د همه قفلهاى قلعه شک را بگشاید. آنگاه امید به او گفت چه توانکلیدى دارم که وعده نام دارد و مطمئنم مى
و در سیاهچال به «وى نیز چنین کرد ». خبر خوب و مسرت بخشى، این کلید را از دامانت بردار و تالش کن

آنگاه در خروجى دیگر هم گشوده شد، آنگاه دروازه آهنى نیز گشوده شد و آنان توانستند با » آسانى گشوده شد.
احساس کرد که «گریزند. غول یأس، بر اثر صداى باز شدن دروازه آهنى از خواب بیدار شد اما سرعت ب

پاهایش ناتوان از حرکت هستند زیرا بیهوشى بر وى عارض شد. بطورى که بهیچوجه نتوانست بدنبال آنان 
» برود.

را به قوم خود بخشیده است. هایى داده است بلکه با عهدى ابدى نیز خودخدا نه تنها در کالم خود وعده
ماند، ضامن این عهد وى با خون مسیح بر این عهد صحه گذاشته است و با محبت عمیق خود که تا ابد باقى مى
کنیم، این عهد را با ما است و هر بار که ما در عشاى مقدس ربانى که نشانه پرشکوه این عهد است، شرکت مى

اى براى ایمان، ما دیگر براى وفادارى و ثابت قدمى در ایمان نباید بهانهکند. با داشتن این بنیانهاتجدید مى
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داشته باشیم. در این سرود زیبا و معروف که توسط شبان باپتیست کلیساى هورشام ساسکس در اواسط قرن 
شود. گذشته سراییده شده است حقایق فوق بطرز بسیار زیبایى دیده مى

لیم مسیح بنا نمودن بنیان زندگى بر تع
کنند به پایان هاى خود را بر سنگ و شن بنا مىمسیح موعظه سر کوه خود را با تمثیل دو شخص که خانه

ها ظاهرشان ممکن است دقیقاً شبیه رسد، این خانههاى این اشخاص به پایان مىرساند. هنگامى که بناى خانه
رجى ممکن است هیچ وجه تمایزى نداشته باشند که ها در اندازه، شکل و نماى خایکدیگر باشد و این خانه

باشد و این امر نیز به چشم باعث افتراق آنها از یکدیگر شود. زیرا تنها تفاوت آنها در شالوده و بنیانشان مى
آید. در آن روز، همانند طوفان نوح که آید. الاقل این تفاوت تا روز سرنوشت ساز طوفان به چشم نمىنمى

، خواهد بود. باران باریده، سیالبها روان »ى لجه عظیم شکافته شد و روزنهاى آسمان گشوده شدهاجمیع چشمه«
اى که بر صخره بنا شده باشد، از وقوع طوفان گردیده و بادها شروع به وزیدن خواهند نمود. در این زمان، خانه

بر شن بنا شده باشد خراب شده و اى که هیچ گزندى نخواهد دید و برجاى خود استوار خواهد ایستاد اما خانه
).47:6-49ه ك، لوقإك24:7-27خرابى آن عظیم خواهد بود (متى 

سازى مطمئن و گفت بخوبى آگاه بود. معماران امروز، بخوبى از اصول علمى ساختمانعیسى از آنچه که مى
ن بنا بر صخره اضافه کنند. پیتر استوار آگاهند، اما آنان چیزى ندارند که در مورد تأکید مسیح در مورد ساخت

چگونه خانه و «که عنوان دیگر آن » خیزآرامش خیال در سرزمین زلزله«یانف در کتاب خود تحت عنوان 
» خطرات نسبى بنیادهاى زمین شناختى متفاوت«باشد، یک فصل را تماماً به مى» زندگى خود را نجات دهید
نویسد: اختصاص داده است. وى مى

هاى مشهور این ، بعضى از اشخاصى که بر باالى تپه1906حرگاه روز زلزله سانفرانسیسکو در سال در س«
ها بر کردند، به واسطه لرزش شدید زمین حتى از خواب نیز بیدار نشدند. به سبب اینکه این تپهشهر زندگى مى

زلزله فقط خساراتى جزئى دیدند. در ها، در اثرها قرار داشتند، بسیارى از بناهاى این تپهروى بسترى از صخره
هاى سانفرانسیسکو قرار هایى که بر روى مناطق روبروى خلیج و زمینهاى آبرفتى ما بین تپهمقابل در خانه

اى که زمین تکان داشتند، مردم به واسطه تکانهاى زلزله از تخت خود به زمین افتادند و در طى شصت ثانیه
روى پاهاى خود ایستاده باقى بمانند. بسیارى از ساختمانهاى این مناطق مسطح توانستند برخورد آنان نمىمى

»کامالً ویران شدند.
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اى که در مجاورت کانون اصلى زلزله قرار در اینجا نیز ما شاهد همان تفاوت بنیادین هستیم به استثناى منطقه
زمینهاى آبرفتى طبیعى و «سالم باقى ماندند. اى بنا شده بودند، هایى که بر روى بستر صخرهداشت، دیگر خانه

ها و در مجاورت سواحل و خلیجها، مناطقى هستند که مناطق مسطح شده و زیرسازى شده توسط انسان در دره
) 71(آرامش خیال در سرزمین زلزله خیز، صفحه » کند.در مواقع زلزله خطرات بسیار زیادى آنها را تهدید مى

اند، از کنار کانون اصلى زلزله قرار دارند، اما بر روى صخره استوار بنا شدهحتى ساختمانهایى که در«
اند، سالمتر باقى ساختمانهایى که دورتر از کانون اصلى زلزله هستند اما بر روى خاك سست ساخته شده

ل خطرناك هاى سست به دو دلیدهد که بنیادها و شالوده). نویسنده توضیح مى72مانند (همان منبع، صفحه مى
امواج حاصل از «باشد. هستند. دلیل نخست و بسیار روشن خطرناك بودن آنها، نااستوارى و عدم ثبات آنها مى

توانند باعث بهم فشرده شدن خاك یک زلزله در خاك سست حدت و شدت بیشترى یافته و تکانهاى شدید مى
).84(همان منبع صفحه » شوند

نام دارد. دوست من » سازىآبگونه«اى است که هاى سست به علت پدیدهدلیل دوم خطرناك بودن شالوده
سازى ضد زلزله در سازى و عضو مرکز تحقیقات مربوط به ساختمانبیل گودن که استاد معمارى و ساختمان

اى مهباشد، برایم فصلى از کتاب یانف را که از آن نقل قول کردم فرستاد و توسط نادانشگاه کالیفرنیا، برکلى مى
زمینى که تحت «سازى که هیچ اطالعى از آن نداشتم ارسال نمود: توضیحات ضرورى زیر را در مورد آبگونه

باشد، هنگامى که حرکت است و ظاهراً ساختن ساختمان بر روى آن مناسب مىشرایط عادى ثابت و بى
ده چون یک محلول به حرکت اى سوپ مانند شتواند ناگهان تبدیل به مادهتکانهاى زلزله حادث شود، مى

تواند خرابیهاى وحشتناکى را باعث شود: مثالً ممکن است نام دارد مى"سازىآبگونه"درآید. این پدیده که 
» ساختمانى به شکل کامل فرو بریزد یا واژگون شود و مناطق مسکونى وسیع ممکن است به ویرانه تبدیل شوند.

شوند تا باشد و این لرزشها باعث مىبخاطر لرزشهاى زمین مىسازىدهد که آبگونهدکتر یانف توضیح مى
در شهر ساحلى 1964بوجود آید. وى در این مورد زلزله سال » هاى خاك روانتوده«اى تحت عنوان پدیده

بسیارى از ساختمانهاى چند طبقه «سازى بود. زند که یک نمونه واضح از آبگونهنیکاتا در ژاپن را مثال مى
ر فرو نشستند و بشکلى کج شدند که بسیارى از ساکنین آنها براى فرار با دویدن بر روى دیوارهاى چندین مت

»آپارتمان از آنها پایین آمدند.
سازى موارد مشابه در زندگى روحانى بیابم. تنها قصد من در نقل قول از قصد من این نیست که براى آبگونه

شناختى معاصر تأکید مسیح در مورد اهمیت ان بدهم مطالعات زلزلهدکتر یانف و دکتر گودن این است که نش
هاى دیگرى کنند. اما مقصود مسیح چه بود؟ براى زندگى چه شالودهیک بنیان مستحکم و استوار را تأکید مى
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وجود دارند؟ سخنان مسیح در این مورد بسیار صریح است. شخص حکیمى که خانه زندگى خود را بر روى 
از سوى دیگر شخص نادان که » این سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آورد.«کند شخصى است که ىصخره بنا م

توجه داشته باشید که » این سخنان مرا شنیده به آنها عمل نکرد.«خانه خود را بر ریگ بنا نهاد شخصى است که 
شان از این سخنان، عدم آگاهىاند. تفاوت آنان نه در آگاهى یا در هر دو مورد اشخاص سخنان مسیح را شنیده

باشد. یکى از دالیل منحصربفرد بودن عیسى بعنوان پسر بلکه در اطاعت و عدم اطاعت آنان از این سخنان مى
اى را العادهتکلف اما قاطع و مطمئن چنین ادعاى خارقازلى خدا که انسان شد این است که وى با این لحن بى

دهد که ادعا کند عامل ایجاد تمایز بین حکمت و نادانى در این بخود مىسازد. عیسى این جرأت را مطرح مى
زندگى و نجات یا داورى شدن در زندگى آینده این موضوع است که اشخاص به تعالیم او گوش بسپارند و از 
آن اطاعت کنند. عیسى این موضوع را بشکلى شخصى و انفرادى مطرح نموده است. هر فردى خودش باید 

خواهد بر چه بنیانى زندگى خود را بنا کند. تعلیم عیسى در مورد کلیسا نیز به همین شکل یرد که مىتصمیم بگ
بر این صخره کلیساى خود را بنا «گوید: مصداق دارد. کلیسا نیز احتیاج به بنیانى مستحکم دارد. مسیح مى

ه آگاهیم و پاپ ژان پل اول و پاپ ). همه ما از برداشت سنتى کلیساى کاتولیک از این آی18:16(متى » کنممى
هاى خود پس از انتصاب به مقام پاپى براین برداشت سنتى صحه گذاشتند. ژان پل دوم نیز در نخستین موعظه

ما همواره باید این «چنین گفت: 1978اکتبر 17پل دوم در نخستین پیام خود به کلیسا و جهان در پاپ ژان
یم و متوجه این حکم مخصوص مسیح باشیم که شمعون را مبدل به ودیعت ایمان را وفادارانه حفظ کن

وى سپس چنین ادامه » اى ساخت که بر آن کلیسا را بنا نمود و به او کلیدهاى ملکوت آسمان را داد."صخره"
یک خدمت مخصوص پطرس وجود دارد که بر عهده جانشین شرعى و قانونى پطرس نهاده شده «دهد که مى

پردازد تبدیل کنم اما در عین حال قصد ندارم کتاب خود را به کتابى که به بحث و جدل مىدر اینجا من» است.
توان چنین مسائلى را نادیده گرفت. در فصلى که به بنیان و شالوده زندگى مسیحى اختصاص یافته است، نمى

والن است مطرح من در این قسمت فقط دو نکته را که یکى مربوط به پدران کلیسا و دیگرى مربوط به رس
خواهم ساخت. 

نظر اتفاق18:16ما باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که در میان پدران کلیسا در مورد تفسیر متى 
براى شوراى اول 1870وجود نداشت. اسقف کزیک که در سن لوییز ایاالت متحده اسقف بود، در سال 

ست آن را ایراد کند اما متن این سخنرانى بعدها منتشر شد. در این اى را آماده ساخت که نتوانواتیکان سخنرانى
وجود داشت، به شکل خالصه ارائه 18:16سخنرانى وى پنج تفسیرى را که در میان پدران کلیسا در مورد متى 

دانستند، هشت تن از آنان صخره راکرده بود. هفده تن از پدران کلیسا در تفسیر خود صخره را همان پطرس مى
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باشند) دانستند، چهل و چهار نفر از پدران کلیسا (که اوریجن و یوحناى زرین دهان هم جزو آنها مىرسوالن مى
دانستند، شانزده تن از این پدران (که آگوستین و جروم و سپس اعتراف ایمان پطرس به مسیح را این صخره مى

دانستند و چند تن دیگر هم از ن صخره مىپاپ گریگورى کبیر نیز جزو آنان بودند) خود عیسى مسیح را ای
اگر ما در «گیرد: دانستند. اسقف کزیک چنین نتیجه مىپدران کلیسا منظور از صخره را بطور کلى ایمانداران مى

» صخره«مورد این موضوع باید از آراى اکثریت پدران تبعیت کنیم، بنابراین باید مطمئن باشیم که منظور از 
» کند.پطرس اعتراف شده است و نه پطرس که این ایمان را اعتراف مىایمانى است که توسط

بر بنیاد «نویسد که پردازم. پولس رسول به کلیسا مىاینک با توجه به مطالب فوق به طرح دیدگاه رسوالن مى
هم به ). خود پطرس رسول 20:2(افسسیان » اید که خود عیسى مسیح سنگ زاویه استرسوالن و انبیا بنا شده

ها و سنگها هستند اما این آیات را نه در مورد خود بلکه در کند که درباره صخرهآیاتى از عهد عتیق اشاره مى
» سنگ زنده برگزیده و مکرم«کند که عیسى مسیح نقل قول مى28داند. وى از اشعیا باب مورد عیسى مسیح مى

کند که او نقل قول مى8است و از اشعیا باب » هسنگ سر زاوی«کند که او نقل قول مى118است. از مزمور 
). بنابراین ما از سراییدن این سرود نباید 4:2-8است (اول پطرس » سنگ لغزش دهنده و صخره مصادم«

شرمسار باشیم:

تنها بنیان کلیسا 
عیسى مسیح خداوند است، 

له خود به قرنتیان به همین موضوع اشاره دارد. ما از تعلیم این حقیقت نیز نباید ترسان باشیم. پولس در رسا
گوید که همه معلمین مسیحى معمار و سازنده هستند و هر یک از آنان در مرحله خاصى از ساختن بنا وى مى

» معمار دانا«شوند. پولس خود این امتیاز را داشت که در قرنتس بنیان کلیسا را بنهد. بنابراین او وارد عمل مى
زیرا بنیادى دیگر هیچکس «را نهاد. او چه بنیادى را بنهاد؟ بنیادى را که نهاده شده است. بود که بنیادى

). پس از وى اپلس و دیگران 11:3(اول قرنتیان » تواند نهاد جز آنکه نهاده شده است یعنى عیسى مسیحنمى
سازند که با آنها عمارت را مىگوید که آنان باید در مورد مصالح و موادىآمدند و بر بنیان او ساختند. پولس مى

طال، نقره یا «یعنى تعلیمات غلط از هر نوع، سوخته خواهند شد و تنها » چوب یا گیاه یا کاه«مواظب باشند. 
یعنى تعالیم حقیقى مسیح، در روز داورى از آزمون نهایى آتش جان سالم بدر خواهند بود (اول قرنتیان » جواهر

13-11:3.(
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بجز اسم او براى نجات » اسمى دیگر«گوید که و پطرس نیز مى» توان نهادبنیادى دیگر نمى«گوید:پولس مى
کنیم. تنها در چنین حالتى است یابیم. بر بنیاد او ما بنا مى). در نام او آرامى مى12:4وجود ندارد (اعمال رسوالن 

).20کنیم (یهودا » خود را به ایمان اقدس خود بنا«توانیم که ما مى
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فصل سوم 

در مسیح بخشنده حیات به ما

شناسم چهارده سال قبل از این ... چنین شخصى که تا شخصى را در مسیح مى«نویسد: پولس رسول مى
اش عمیقاً برانگیخته ). خواننده با خواندن چنین متنى کنجکاوى2:12(دوم قرنتیان » آسمان سیم ربوده شد

شود عزیمتش به آنجا چه ه مىچه معنایى دارد و کجاست؟ کسى که به آسمان سیم ربود» آسمان سیم«شود. مى
شناسد و این کند او را مىکه پولس ادعا مى» شخص در مسیح«گیرد؟ این شکلى دارد و چگونه صورت مى

مسافرت بسیار عجیب را تجربه کرده است کیست؟ مفسرین کالم خدا همگى در مورد این موضوع توافق نظر 
ه خودش اشاره دارد و این در واقع خود او است که به دارند که پولس رسول با استفاده از ضمیر سوم شخص ب

دهد، زیرا پولس در کل آسمان سوم ربوده شده است. کل متن اجازه تفسیرى دیگر بجز تفسیر فوق را به ما نمى
(آیه اول). » آیمبه رؤیاها و مکاشفات خداوند مى«گوید که نویسد و در همان ابتدا مىمتن در مورد خودش مى

ر اینجا براى ما اهمیت دارد، این موضوع نیست که چرا در مورد خود این روش پیچیده و غریب را آنچه که د
توجه داریم. بطور کلى در زبان » شخصى در مسیح«بکار گرفته است بلکه بیشتر به توصیف او از خود بعنوان 

غیر. براى تأیید این شود و نه الباشد مسیحى محسوب مى» در مسیح«عهد جدید، تنها در صورتى که شخصى 
مراجعه کنیم. در این قسمت پولس رسول به بیست و شش 1:16- 16توانیم به رومیان مطلب ما براى مثال مى

برد. وى در مورد بعضى از رساند و هر شخص یا خانواده را به اسم نام مىتن از اعضاى کلیساى روم سالم مى
یا » در مسیح«یا » در عیسى مسیح«برد ین متن پیوسته بکار مىدهد و عبارتى که وى در اآنان نیز توضیحاتى مى

رساند (آیه سالم مى» همکاران در مسیح عیسى«باشد. براى مثال وى به پرسکال و آکیال بعنوان مى» در خداوند«
قبل از من در مسیح «گوید که رساند و در مورد آنان مى). او همچنین به اندرونیکوس و یونیاس سالم مى3

تواند به این معنى باشد که آنان پیش از او مسیحى شده بودند. ). که این گفته مى7(آیه » ندشد
رود توضیحاتى بدهم. بودن هنگامى که در ارتباط با مسیح بکار مى» در«اجازه بدهید در مورد حرف اضافه 

یک روز را با هم در خانه مسیح، به آن معنایى که اعضاى خانواده» درون«مسیح، به معناى بودن در » در«
گذرانند، نیست. یا به همان معنایى نیست که ما از بودن لباسها در کمد یا قرار داشتن ابزارها در درون یک مى

مسیح به معناى قرار داشتن در درون او یا قرار داشتن در او به منظور » در«گوییم. خیر، بودن جعبه سخن مى
باشد. متحد و یگانه شدن با او در یک رابطه شخصى بسیار نزدیک مىمحفوظ ماندن نیست بلکه به معناى
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ها این موضوع را بشکل روشنى بیان نمود. مسیح به دوازده شاگردش مسیح خود با ذکر تمثیل تاك و شاخه
تواند میوه آورد اگر در تاك نماند در من بمانید و من در شما. همچنانکه شاخه از خود نمى«گوید: چنین مى

ماند و من در او میوه بسیار ها. آنکه در من مىچنین شما نیز اگر در من نمانید. من تاك هستم و شما شاخههم
شود که ). از این استعاره چنین مشخص مى5ù4:15(یوحنا » توانید کردآورد زیرا که جدا از من هیچ نمىمى

در اتحاد با «باشد. شاید عبارت بنده با او مىاى زنده و رشد یابه معناى داشتن رابطه» در مسیح«بودن و ماندن 
بکار برد، و در » در مسیح«توان این عبارت را نیز بجاى گویاتر باشد و مى» در مسیح«بجاى عبارت » مسیح

مقدس این موضوع بدین شکل بیان شده است. هاى کتاببعضى از ترجمه
کند که در اینجا به سه ثیلهاى متعددى را ذکر مىپولس رسول براى تشریح این اتحاد با مسیح الگوها و تم

باشد، یعنى بدن کنیم. نخستین الگو، تصویر او از کلیسا بعنوان یک ارگانیسم زنده مىالگو و تمثیل اشاره مى
اما شما بدن مسیح هستید و فرداً «نویسد: باشد. پولس رسول مىمسیح که هر مسیحى عضوى از این بدن مى

زیرا همچنان که در یک بدن اعضاى «نویسد: ). در جاى دیگرى مى27:12(اول قرنتیان » یدباشاعضاى آن مى
بسیار داریم و هر عضوى را یک کار نیست، همچنین ما که بسیاریم یک جسد هستیم در مسیح اما فرداً اعضاى 

ك یکدیگر نیز مرتبطیم. كهمان با او، بإللَّ، ما به واسطه رابطه»در مسیح«). بنابراین 5ù4:12(رومیان » یکدیگر
» یک بدن«استعاره دیگر پولس در این مورد به این گفته کتاب پیدایش اشاره دارد که زن و شوهر براثر ازدواج 

این سخن بیانگر یک رابطه » لکن کسى که با خداوند پیوندد یک روح است.«نویسد: شوند. پولس مىمى
باشد. ن مىعاشقانه عمیق و صمیمانه بین مسیح و مسیحیا

شود در تعلیم خود عیسى باشد. در دعاى شاید صریحترین و جالبترین تصویرى که از این موضوع ارائه مى
چنان که تو اى پدر در من «کند: ثبت شده است عیسى چنین دعا مى17طوالنى مسیح که در انجیل یوحنا باب 

اى با کند که ما بگونه). عیسى درواقع دعا مى21:17وحنا (ی...» هستى و من در تو تا ایشان نیز در ما یک باشند 
پدر و پسر ارتباط داشته باشیم که آنها با یکدیگر ارتباط دارند. این خواسته مسیح در خود متضمن نکات 

اى که پدر و پسر را در راز تثلیث العاده بسیارى است. مسیح این موضوع را در نظر دارد که رابطه عاشقانهخارق
). این 23دهد باید در رابطه ما با خدا و نیز در رابطه ما با یکدیگر متجلى شود (آیه به هم پیوند مىازلى

ها و الگوهاى متفاوت همگى بیانگر یک حقیقت هستند. همانگونه که یک شاخه به یک درخت و یک استعاره
ند، همانگونه که پدر و پسر در اندام به بدن متصل است، همانگونه که زن و شوهر با هم پیوند و اتحاد دار

باشد. تثلیث با هم اتحاد و یگانگى دارند، به همین شکل نیز یک مسیحى با عیسى مسیح متحد و پیوسته مى
تر از یک وابستگى ظاهرى یا یک آشنایى سطحى و اى که بدینسان تصویر شده است معنایى بس عمیقرابطه
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ت شخصى هم نیست. این رابطه به معناى اتحادى زنده، ارگانیک دورادور دارد، حتى همانند یک دوستى و رفاق
باشد. باشد که شامل یک حیات و عشق مشترك مىو بسیار عمیق با عیسى مسیح مى

اتحاد با عیسى مسیح 
باشد، نکات مهمى در مورد به معناى اتحاد و یگانگى شخصى با او مى» در مسیح«با درك این نکته که بودن 

دهیم.شوند که آنها را مورد بررسى قرار مىتحاد با او مطرح مىاین ا
نخست اینکه اتحاد با او از هویت مسیحى ما جداناپذیر است اگرچه ادراك ما از این اتحاد و تجارب ما از 

تواند مسیحى باشد. این آن ممکن است اَشکال متنوعى بخود بگیرد اما هیچ کس بدون داشتن این اتحاد نمى
کنند، وضوع که امروزه هنوز بسیارى از اشخاص در مورد این امر که مسیحى بودن چه معنایى دارد بحث مىم

بسیار باعث تعجب است. اینکه ما در مورد مسئولیتهاى یک مسیحى و عواقب و نتایج مسیحى بودن بحث کنیم 
در مورد این موضوع که قابل درك است، اما پس از گذشت حدود دوهزار سال از شروع مسیحیت، مباحثه 

رسد. اما واقعیت این است که شود تا شخصى را مسیحى بدانیم، کمى عجیب بنظر مىعمالً چه چیزى باعث مى
هنوز چنین مباحثاتى وجود دارند. سنتهاى متفاوت کلیسایى، در مورد این موضوع هریک بر روى نکته خاصى 

یدشان بر این است که اگر کسى در این کلیساهاى تاریخى تأکید دارند. سنن کلیساهاى کاتولیک و ارتدکس تأک
شود. پروتستانها بر روى واکنشى که شخص با ایمان خود به تعمید بگیرد و عضو شود مسیحى محسوب مى

القدس در شخص تأکید دهد، تأکید دارند. پنطیکاستیها در این مورد بر روى عملکرد قدرت روحانجیل نشان مى
دانند، اعمال مى» انسانى براى دیگران«اهاى لیبرال، از آنجایى که عیسى را در وهله اول کنند. سنن کلیسمى

دانند. نظر من ترین خصوصیت پیروان راستین مسیح مىنیکوکارانه و تالش براى تحقق عدالت اجتماعى را مهم
و عضویت در کلیسا، این نیست که هیچیک از معیارهاى فوق نادرستند بلکه برعکس بر این باورم که تعمید 

همه و همه خصوصیات و صفات اساسى یک - القدس و اعمال پر محبت کالم خدا و ایمان، عطاى روح
در «زندگى مسیحى اصیل و راستین هستند. با وجود این تعریف عهدجدید از یک مسیحى، فردى است که 

ز نظر عیسى و رسوالن، مسیحى بودن باشد. بنابراین الزم است بر روى این موضوع تأکید کنیم که امى» مسیح
هاى صرفاً به معناى تعمید یافتن، عضویت در کلیسا، شرکت در مراسم عشاى ربانى، ایمان داشتن به آموزه

اعتقادنامه کلیسا یا تالش براى تحقق و بجا آوردن معیارهاى اخالقى موعظه سر کوه مسیح نیست. تعمید و 
به اعتقادنامه و رفتار اخالقى، همه بخشى از زندگى مسیحى هستند اما عشاى ربانى، عضویت  در کلیسا، ایمان

اى در دسترس داشته باشیم که جواهر آن توانند باعث شوند که ما فقط جعبه جواهر خالىاین عوامل گاهى مى
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شود. این جواهر خود عیسى مسیح است. مسیحى بودن در وهله ناپدید شده است و عمالً نیز گاهى چنین مى
باشد که در نتیجه آن، تعمید، ایمان و رفتار صحیح هر یک جاى خود را ول زندگى در اتحاد با عیسى مسیح مىا

یابند. مى
سالگى چشم از 28در سن 1678هنرى اسکوگال که استاد الهیات در کینگز کالج آبردین بود و در سال 

حیات خدا در روح و جان «د، تحت عنوان جهان فروبست، کتاب مهم و مشهورى را که حجم آن نیز کم بو
کند که ظاهراً از معاصران وى اشخاص کمى معناى به نگارش درآورد. در این کتاب وى اظهار تأسف مى» انسان

کنند جوهره اصلى زندگى روحانى نویسد که گروهى تصور مىاند. وى مىزندگى روحانى واقعى را درك کرده
وظایف «باشد، گروهى دیگر، جوهره اصلى آن را انجام مى» و راست دینانهاصول و دیدگاههاى صحیح «داشتن 
دانند، گروهى دیگر نیز کل زندگى شود) مى(که هم شامل وظایف مذهبى و هم وظایف اخالقى مى» ظاهرى

کنند. با وجود این از نظر خالصه مى» آمیزغرقه شدن در احساسات و شور و جذبه و پرستش خلسه«روحانى را 
اساساً چیز «اى عقالنى، ظاهرى و عاطفى و احساسى ندارد بلکه جوهره آن کوگال زندگى مذهبى جوهرهاس

زندگى روحانى حقیقى اتحاد روح و جان انسانى با خدا، شراکت حقیقى در طبیعت «است. از نظر او » دیگرى
شدن صورت مسیح در بسته"الهى، نقش بستن صورت خدا بر روح و جان انسان و یا به عبارت پولس رسول 

هاى آن محبت به خدا، مهربانى و نیکوکارى شاخه«ریشه و بنیان این حیات الهى ایمان است و » باشد.مى"ما
اما وجود این خصال و خصوصیات ظاهرى بدون وجود حیات » باشد.نسبت به انسانها و خلوص و فروتنى مى

این ظواهر و خصوصیات » شود.د که انسان خوانده مىسازنتبدیل به عروسکى مى«الهى، فرد مسیحى را صرفاً 
باشد. ، درست همانند ازدواجى که عارى از عشق مى»دهندیک زندگى روحانى مصنوعى و اجبارى را شکل مى«

براى جرج وایتفیلد به کمبریج فرستاد و این کتاب در وقوع 1743جان وسلى این کتاب کوچک را در سال 
که یک سال بعد رخ داد سهم بسزایى داشت. تجربه روحانى عمیق وسلى 

نکته دوم اینکه اتحاد با مسیح در عهد جدید اهمیتى محورى دارد. بنابر تحقیقات کسانى که آمارهاى  دقیقى 
اآلیات در کامپیوتر عالقمند ها و جاى دادن کشفمقدس دارند و به محاسبه تعداد واژههاى کتابدر مورد واژه

اند. دکتر جیمز بار در رساالت پولس بکار رفته164» در او«و » در خداوند«، »در مسیح«هستند، عبارات 
کتاب مشهورى در 1935استوارت که استاد ادبیات، الهیات و زبان عهد جدید در نیوکالج ادینبورگ بود در سال 

نهاد. باور دکتر نام» شخصى در مسیح«به نگارش درآورد و آن را » عناصر حیاتى مذهب پولس رسول«مورد 
باشد. این مفهوم بیش از هر قلب و جوهر مذهب پولس اتحاد با مسیح مى«استوارت در این کتاب چنین است: 

شمردگى، تقدس و حتى بیش از مفهوم مصالحه با خدا در تفکر پولس اهمیت دارد و مفهوم دیگرى چون عادل
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ود ... از دیدگاه پولس رسول همه چیز در حقیقت توان قفل رازهاى درون او را گشکلیدى است که با آن مى
شود ... دیگر عناصر تجربه مسیحى نه وقایعى مجزا بلکه ابعاد عالى و اعظم مشارکت با مسیح خالصه مى

توان شعاعهاى مختلف یک دایره دانست که در مرکز آن اتحاد متفاوت یک واقعیت هستند ... این تجارب را مى
بندى تعالیم پولس، اگر چه باید به عناصر مشخص تعالیم او هم توجه نمود اما باید جمعدر» با مسیح قرار دارد.

کند بین تعالیم پولس و عیسى تمایز قائل شود نیفتیم و از مراقب باشیم که در دام مناقشه قدیمى که سعى مى
، تأکید و پافشارى پولس دهد. خیراى سخن نگوییم که گویى وى مذهبى متفاوت را ارائه مىتعالیم پولس بگونه

ها مثال گردد و تمثیل عیسى در مورد تاك و شاخهبر روى اتحاد با مسیح به افکار و تعالیم خود عیسى برمى
باشد. خوبى از تفکر عیسى در این مورد مى

اى یگانه و منحصربفرد محسوب نکته سوم اینکه تأکید بر روى اتحاد با مسیح در بین تمام ادیان جهان، نکته
کنند ها ادعا نمىیک از ادیان دیگر پیروان آن با بنیانگزار آن دین اتحاد شخصى ندارند. بودایىشود. در هیچمى

کنفوسیوس چنین ادعایى ندارند. در مورد مارکسیستها شناسند، پیروان کنفوسیوس هم در موردك مىبودا رإ*ك
کنند که عیسى مسیح را و مارکس نیز چنین است. اما مسیحیان با فروتنى و در عین حال با اطمینان ادعا مى

نگرند. مسیحیان نیز گزاران مذاهب خود بعنوان معلمینى قابل احترام مىشناسند. پیروان مذاهب دیگر به بنیانمى
کنند از او پیروى کنند. اما براى ما مسیحیان عیسى چیزى بیشتر از نگرند و سعى مىى بعنوان معلم مىبه عیس

دهنده زنده ما است که ما او را در یک رابطه معلمى متعلق به زمانهاى گذشته است. عیسى خداوند و نجات
ر مسیحیت را بشکل زیر بیان شناسیم. اسقف استیفن نیل این نکته محورى دزنده و عاشقانه از نزدیک مى

ها و آرمانهاى خاصى نیست. مسیحیت درواقع یک عیسى ... یک معلم بود. اما مسیحیت پذیرش ایده«کند: مى
باشد. باور مسیحیت بر این حالت اعتماد و توکل فردى به یک شخص و وقف و سرسپردگى نسبت به او مى

دسترسى داشته باشند. ماهیت رابطه یک مسیحى با مسیح توانند به اواست که این شخص زنده است و همه مى
مسیح به وساطت "، "نماییداید محبت مىاو را اگرچه ندیده"شود: در عهد جدید با چنین عباراتى توصیف مى

. این عبارات در صفحات متعدد عهدجدید تکرار "مسیح در شما امید جالل"، "ایمان در دلهاى شما ساکن شود
سازند که همین رابطه شخصى و نزدیک که مبتنى بر توکل و همدلى و موضوع را روشن مىشوند و این مى

با توجه به این امر که اتحاد با عیسى » دهد.سرسپردگى به اوست که قلب و جوهره ایمان مسیحى را تشکیل مى
اینک ما باشد، مسیح براى هویت مسیحى، عهدجدید و منحصربفرد بودن مسیحیت عاملى اساسى و مهم مى

بخشد آماده هستیم. پولس رساله خود به افسسیان را با این حمد و براى کسب برکتى که این رابطه به ما مى
متبارك باد خدا و پدر خداوند ما عیسى مسیح که ما را مبارك ساخت به هر برکت «کند: ستایش آغاز مى
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خاطر اینکه خدا ما را به هر برکت ). پولس رسول ب3:1(افسسیان » روحانى در جایهاى آسمانى در مسیح
کند که این برکات به دانسته و اضافه مى» روحانى«خواند. وى این برکات را روحانى مبارك ساخت، متبارك مى

در رساله افسسیان زیاد بکار رفته است و منظور پولس » جایهاى آسمانى«تعلق دارند. عبارت » جایهاى آسمانى«
و » روحانى«باشد. منظور از بکارگیرى دو واژه مى» ن نادیدنى واقعیت روحانىجها«از بکارگیرى این عبارت 

این نیست که نشان داده شود زندگى مسیحى یک تجربه عرفانى صرف بیش نیست. زیر خوانندگان » آسمانى«
باشد. درواقع هدفگرایانه و عملى مىرساالت پولس بخوبى از این امر آگاهند که چقدر تعلیم پولس واقع

کند اى را که فرد به واسطه مسیحى بودن دریافت مىها این است که برکات روحانىپولس از بکارگیرى این واژه
در تقابل با برکات مادى و دارایى و تمولى قرار دهد که خدا در عهد عتیق به قوم اسرائیل وعده داده بود. پولس 

به این علت به ما تعلق گرفته چون عیسى مسیح سازد که این برکات صرفاً همچنین این موضوع را مطرح مى
جایهاى «بشکل قطعى و نهایى بر نیروهاى تاریکى غلبه یافته است و در نتیجه این غلبه و پیروزى او اینک در 

کند و همه دشمنان و رقیبان در زیر پاى او قرار دارند (مراجعه کنید به افسسیان با اقتدار حکومت مى» آسمانى
).10:6-12و 22-19:1

است که » در مسیح«شوند. یافت مى» در مسیح«توان یافت؟ همه این برکات این برکات روحانى را کجا مى
» در مسیح«باشیم و فقط اگر » در مسیح«خدا ما را به هر برکت روحانى مبارك ساخته است. بنابر این اگر ما 

شود. زیرا پدر آسمانى با بخشیدن مسیح به ما مىباشیم، هر برکت روحانى از سوى پدر آسمانى ما خدا، از آن 
کرد، به ما بخشید. براى بایست به ما عطا مىشود، هر برکتى را که مىما که در اتحاد شخصى با او ممکن مى

اینکه بفهمیم که این برکات چه هستند، ما رساله افسسیان را بیشتر بررسى خواهیم نمود و در مورد سه برکتى 
اند تأمل خواهیم نمود. له مطرح شدهکه در این رسا

برکت مقام جدید 
باشد. تصویر ذهنى ما از خودمان اغلب وابسته به مقام اجتماعى ما اى مهم در جامعه معاصر مىواژه» مقام«
احترام باشد. بنابراین همه ما در پى رسیدن به مقام هستیم. ما از اینکه القابى به ما تعلق گیرد و مورد ارج و مى

هاى بزرگ و اتومبیلهاى سریع، گرفتن مدال و پوشیدن یونیفرم و بریم. ما همچنین از داشتن خانهباشیم لذت مى
مصاحبت و دوستى با اشخاص بانفوذ، که گاهى اسمشان را در گفتگوهاى عادیمان با دیگران به شکل 

م هستند و به شخصیت ما بزرگى و عظمت بریم. زیرا همه این امور نماد مقاکنیم، لذت مىذکر مى» تصادفى«
بخشند. مى
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دارد. این مقام روحانى است نه اجتماعى، الهى است و نه مقدس به ما مقام دیگرى ارزانى مىاما کتاب
تواند باعث بوجود آمدن یک کند. این مقام بخودى خود مىدنیوى، و بسیار عظمت دارد و ما را کامالً اقناع مى

یرومند در ما شده و ارزش ما را در نظر خودمان بسیار باال برد. این مقام، مقام فرزند خدا بودن تصویر ذهنى ن
باشد. است یعنى مقام مورد محبت قرار گرفتن، پذیرفته شدن و به مقام فرزندى رسیدن توسط خود خداوند مى

کند. آیند به این مقام اشاره مىپولس در رساله خود به افسسیان در آیاتى که پس از حمد و ستایش خدا مى
کند به واسطه سازد که هر برکتى را که وى ذکر مىکند و خاطرنشان مىاى او به عیسى مسیح اشاره مىدر هر آیه

باشد. پولس رسول پس از اشاره به اینکه خدا ما را به هر برکت روحانى بودن ما در مسیح متعلق به ما مى
ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و «دهد: متبارك ساخته است ادامه مى

عیب باشیم که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت عیسى مسیح برحسب خشنودى بى
سبب اراده خود. براى ستایش جالل فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب که در وى به 

ایم که آن را به ما به فراوانى عطا فرمود در خون او فدیه یعنى آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته
ام، اشارات متعدد پولس ). کلماتى که من آنها را بصورت ایتالیک نوشته4:1-8(افسسیان » هر حکمت و فطانت

شوند. بنابراین خدا ما به برکت خاصى مربوط مىاند. هر یک از این اشاراترا به عیسى مسیح مشخص ساخته
). خدا به وساطت عیسى مسیح ما را بعنوان پسران و دختران خودش 4را در او برگزید تا مقدس باشیم (آیه 

). و در وى فدیه و آمرزش 6). وى در آن حبیب یعنى عیسى مسیح ما را مستفیض گردانید (آیه 5پذیرفت (آیه 
دهند بدین معنى که در مسیح خدا ما را ). افعال، جالل مقام نوین ما را نشان مى7(آیه ایم گناهان را یافته

برگزید، به فرزندخواندگى پذیرفت، ما را فدیه داد و گناهانمان را بخشید. 
توان متصور شد که انسان به فرزندخواندگى خدا پذیرفته شود و به راستى چه مقامى بزرگتر از این مقام مى

گوید: انش آمرزیده شوند؟ ما به چه چیزى بیشتر از این احتیاج داریم؟ همانگونه که یوحناى رسول نیز مىگناه
(اول یوحنا ...» مالحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین هستیم «

ایم و خداى ر گذشته با عیسى مسیح متحد شده). اگر ما در مسیح باشیم این مقام واالى ما خواهد بود. ما د1:3
بیند. در واقع او که ما را به فرزندى خود بیند زیرا او ما را در مسیح مىپدر، ما را دیگر در گناهانمان نمى

کند. نویسندگان عهد جدید کند که مسیح پسر ازلى خود را محبت مىپذیرفته است ما را همانگونه محبت مى
کنند. در مسیح ما عادل شمرده شده، یا به عبارت تیازات ناشى از بودن در مسیح را تکرار مىبارها خوشیها و ام

). در مسیح ما فرزندان خدا و از نسل ابراهیم 9:3، فیلپیان 17:2شویم (غالطیان دیگر از سوى خدا پذیرفته مى
از آن بترسیم زیرا ). در مسیح دیگر محکومیت و قصاصى وجود ندارد که ما29ù26:3هستیم (غالطیان 
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است جدا سازد. با بیان این » در خداوندمان عیسى مسیح«تواند ما را از محبت خدا که هرگز هیچ چیزى نمى
حقایق عالى که در مسیح هیچ محکومیتى از سوى خدا وجود ندارد و جدایى از خدا نیز در او ناممکن است، 

). 39ù1:8ان پذیرد (رومیباب هشتم رومیان آغاز شده و پایان مى

برکت حیاتى تازه 
باشد و در عین حال به معناى یافتن حیاتى تازه بودن در مسیح معنایش خیلى بیشتر از یافتن مقامى تازه مى

باشد. اگر ما بخواهیم از تعلیم عهدجدید ادراکى صحیح و جامع داشته باشیم باید به اهمیت این موضوع نیز مى
تر شدن این موضوع مثالى از دوران معاصر از کلیساى مصر برایتان بدهید براى روشننیز توجه کنیم. اجازه 

شمردگى و یافتن خلقت تازه یا بهم پیوستگى بیاورم تا ضرورت جدا نساختن آنچه که خدا پیوست. یعنى عادل
دهند تشکیل مىتر درك کنیم. تقریباً حدود ده درصد جمعیت مصر را مسیحیانمقام تازه و حیات تازه را روشن

و اکثریت این مسیحیان عضو کلیساى ارتدکس قبطى هستند. در اواسط دهه شصت میالدى قرن حاضر، در این 
مقدس پدید آمد. اسقف اعظم کلیسا، پاپ کلیسا بیدارى روحانى بوجود آمده و عالقه شدیدى به خواندن کتاب

ساى جامع مرقس مقدس در قاهره گرد هم نفر را در کلی6000تا 4000شنوداى سوم، هر جمعه شب بین 
کردند اشخاصى جوان  بودند. وى آورد. بسیارى از اشخاصى که در جلسات این کلیسا شرکت مىمى

داد و در پى این بود تا ایمان کهن را با جهان داد، به سؤاالت پاسخ مىمقدس را براى حاضرین توضیح مىکتاب
مناقشاتى در کلیساى قبطى بوجود آمد که عامل اصلى بوجود آمدن این معاصر مرتبط سازد. اما مدتى پس از آن

اى روبرو پدر زاکاریا با تجربه1964مناقشات یک روحانى قبطى مسمى به آبونا زاکاریا بوتروس بود. در سال 
توان آن را ایمان آوردن انجیلى توصیف کرد، یعنى یک رویارویى و مالقات شخصى با عیسى مسیح.شد که مى

پس از این واقعه او در کلیساى خود در هلیوپولیس و در دیگر کلیساهاى شهر، در شبهاى پنجشنبه جلساتى 
کردند. وى با ریش سیاه پرپشت و قباى هزار نفر در این جلسات شرکت مى3تا 2کرد که هر بار برگزار مى

در دست داشت، به شخصى تبدیل مقدسى بزرگاى بر سینه و کتابسیاه دراز خود، در حالى که صلیبى نقره
مقدس را براى شنوندگان مشتاق و عالقمند شده بود که توجه مردم را عمیقاً به خود جلب کرده بود. وى کتاب

شمردگى (یا پذیرش در حضور خدا) صرفاً بوسیله فیض و صرفاً کرد و بر روى آموزه عادلخود تفسیر مى
کلیساى ارتدکس بارها الهیات او را مورد بررسى قرار دادند. بعضى از نمود. مقامات عالى توسط ایمان تأکید مى

حجمى تحت عنوان کردند. هنگامى که پاپ شنودا کتاب کمپیروان او با صراحت بیشترى نظریات او را بیان مى
را منتشر نمود، یکى از اعضاى کلیساى پدر زاکاریا که عمادنازى نام داشت و » نجات از دیدگاه ارتدکس«
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آمیز انشجوى سال پنجم پزشکى بود، کتابچه کوچک در مخالفت با آن به نگارش درآورد که عنوان تحریکد
را داشت. بالفاصله پس از انتشار این کتاب وى از » شمردگى و نجات رایگان از دیدگاه صحیح ارتدکسعادل«

ظه منع شد. علت اصلى و کلیسا اخراج شد. مدت کوتاهى پس از آن نیز خود پدر زاکاریا از خدمت و موع
اى این بحران الهیاتى که در کلیساى ارتدکس قبطى بوجود آمد چه بود؟ ریشه این بحران آموزه ریشه
در نشریه هفتگى کلیساى » شمردگىعادل«شمردگى بود. در طى این بحران سلسله مقاالتى تحت عنوان عادل

ساخت که در کلیسا شانزده ت این دیدگاه را مطرح مىمنتشر شد. نویسنده این مقاال» کیرازاهال«ارتدکس یعنى 
مفهومى نادرست و «طلبان شمردگى اتفاق نظر وجود داشت اما در قرن شانزدهم اصالحقرن در مورد معنى عادل

مفهوم «طلبان این شمردگى مطرح ساختند. از نظر نویسنده این مقاالت اصالحرا در مورد عادل» خطرناك
باشد مى» شمردگىبه معناى صادر شدن حکم عادل«شمردگى را مطرح ساختند که عادل» نادرست و خطرناك

بدون آنکه تجدید حیات و عادل شمردگى در درون شخصیت فرد صورت بگیرد. بدین معنى که بر طبق نظر 
نان را عادل شمارد، بدون آنکه آنان را عمالً عادل بگرداند، آطلبان هنگامى که خدا گناهکاران را عادل مىاصالح

داد در عادل شمردگى خدا کند. بر طبق نظر نویسنده این مقاالت اشتباه لوتر این بود که تعلیم مىمحسوب مى
نماید در حالى که در عمل فرد گناهکار همان شخص قدیمى در همان گناهکار را با رداى عدالت ملبس مى

تغییر یافتن » عادل شمردگى توسط ایمان«در مورد ماند. به عبارت دیگر آموزه پروتستانشرایط قبلى باقى مى
دهد. مقام بدون تغییر یافتن شخصیت و منش را تعلیم مى

شمردگى اما آنچه که در باال بیان شد کاریکاتورى از دیدگاه لوتر و آموزه کالسیک پروتستان در مورد عادل
شمردگى و خلقت تازه، کار مسیح و کار عادلباشد. زیرا در سطور فوق نویسنده مقام تازه و حیات تازه،مى

دادند. طلبان هرگز این جدایى و انفکاك را انجام نمىسازد در حالى که اصالحالقدس را از هم جدا مىروح
شمردگى مقصرند و شکى نیست که بعضى از پروتستانها بخاطر ارائه چنین کاریکاتورى از آموزه عادل

عناى پذیرش کامل و رایگان از سوى خدا بدون هیچ پى آمد و نتیجه اخالقى شمردگى از نظر آنان به معادل
داد. در روزگار پولس رسول نیز اشخاصى وجود داشتند که اى را تعلیم نمىباشد. اما لوتر هرگز چنین آموزهمى

که پولس پراکندندکردند و این شایعه نادرست را مىتعلیم پولس رسول را دقیقاً به همین شکل سؤتعبیر مى
اما پولس رسول به شدت این افترا را رد ». در گناه بمانند تا فیض افزون گردد«کند اشخاص را تشویق مى

). وى سپس توضیح 2:6(رومیان » حاشا. مایانى که از گناه مردیم چگونه دیگر در آن زیست کنیم«کند: مى
و متحد شدیم. در نتیجه او به ایمانداران دهد که ما توسط ایمان و تعمید با مسیح در مرگ و رستاخیز امى
). به عبارت 11:6(رومیان » خود را براى گناه مرده انگارید اما براى خدا در مسیح عیسى زنده«گوید که شما مى
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هستند. امکان ندارد که کسى بدون متحد » مسیح عیسى«در این آیه توجه کنید. مسیحیان در » در مسیح عیسى«
است که ما عادل شمرده » در مسیح«رده شده یا در حضور خدا پذیرفته شود. حقیقتاً تنها شدن با مسیح عادل شم

). و در مسیح ما اشخاص جدیدى هستیم که زندگى جدیدى را داریم. پولس 16:2- 17شویم (غالطیان مى
ل وى بر روى کند اما در عین حاشمردگى هستند، شدیداً رد مىرسول این باور را که اعمال بنیان و اساس عادل

ورزد. شمردگى و دلیلى دال بر تحقق آن، اصرار مىاعمال نیکوى حاصل از محبت، بعنوان ثمره ضرورى عادل
اعمال «نویسد: مى» اى در باب آزادى مسیحىمقاله«اى تحت عنوان لوتر نیز چنین دیدگاهى دارد. وى در رساله

من از آنچه » تواند اعمال نیکو انجام دهد.نیکو مىشوند، بلکه شخص نیکو باعث بوجود آمدن شخص نیکو نمى
رسد که در بین دهند آگاهى دقیق ندارم اما بنظر مىکه گروههاى مختلف در کلیساى ارتدکس قبطى تعلیم مى

آنان از نظر الهیاتى سؤتفاهماتى جدى وجود دارد. 
را که » حیات تازه«و » مقام تازه«همواره توانیم بیاموزیم این است که درس مهمى را که ما از مطالب فوق مى

توانیم در خدا به ما بخشیده است در کنار همدیگر ببینیم و آنها را از همدیگر جدا نکنیم. به عبارت دیگر ما مى
یا توسط او و اتحاد با او تأکید کنیم. » در مسیح«و » توسط مسیح«مورد اهمیت جداناپذیر بودن دو عبارت 

باشد و بیانگر عملى است که توسط آن طالح حقوقى است و متضاد واژه محکومیت مىشمردگى یک اصعادل
شمردگى صرفاً یک حکم حقوقى نیست که کند. اما عادلخدا یک گناهکار را در نظر خود عادل محسوب مى

ناهکار گناهکار عادل شمرده شده را در همان وضعیت قبلى بدون تغییر باقى بگذارد. زیرا خدا در صورتى فرد گ
باشد و متحد بودن با مسیح به معناى آغاز تغییرى بنیادین در شخصیت و رفتار » در مسیح«شمرد که را عادل مى

باشد. فرد مى
و در وى شما نیز چون کالم راستى یعنى بشارت نجات «اجازه بدهید مجدداً به رساله افسسیان باز گردیم: 

همچنین مراجعه 13:1(افسسیان » از روح قدوس وعده مختوم شدیدخود را شنیدید در وى چون ایمان آوردید
). بنابراین اگر ما در مسیح هستیم نه تنها مقام جدید فرزند خدا بودن را که پولس در 14:3کنید به غالطیان 

القدس ایم. سکونت روحالقدس را نیز دریافت کردهایم، بلکه همچنین روحدهد، یافتهآیات قبلى توضیح مى
نماید. کند و بدین وسیله تعلق آنان را به خود اعالن مىاى است که با آن خدا قوم خود را مهر مىشخصهم

هستیم، خدا هم ما را توسط پسرش فدیه داده و هم توسط روح خود » در مسیح«بنابراین روشن است که اگر ما 
ود ساخته بلکه روح پسر خود را در درون اى به ما بخشیده است. او نه تنها ما را پسران و دختران خحیات تازه

اى است. پس اگر کسى در مسیح باشد خلقت تازه«سازد. ما نهاده است که ما را به صورت مسیح متبدل مى
). مقام تازه، حیات تازه، خلقت تازه 17:5(دوم قرنتیان » چیزهاى کهنه درگذشت اینک همه چیز تازه شده است
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م مجزا کنیم. این برکت به هم متصل بوده و به همه کسانى که در مسیح هستند ما نباید این برکات را از ه-
خانمانى، در وضعیتى چیز و بىشوند. شاید مثالى ساده به درك بهتر موضوع کمک کند. اگر فرد بىداده مى

سب کمک اسفبار، با لباسهاى ژنده و ژولیده در حالى که گرسنه و ناتوان است و مدتها گرسنگى کشیده براى ک
به ما مراجعه کند، بهتر است ابتدا او را به حمام بفرستیم و لباسهایش را عوض کنیم اما این کمکها کافى نیستند 
زیرا این شخص مریض است و مدتها دچار سؤتغذیه بوده است. بنابراین او همچنین نیاز دارد تا بخوبى تغذیه 

ا با وضعیتى اسفبار و در پوشش ژنده و ژولیده شود و در بیمارستان بسترى گردد. به همین شکل نیز م
آییم. در ابتدا ما در نزد مسیح گناهانمان، در حالى که از نظر روحانى بیمار و گرسنه هستیم به نزد مسیح مى

کنیم. در این حالت خدا ما را در مسیح اشخاصى عادل شویم و حمام کرده و لباسهایمان را عوض مىپذیرفته مى
داند که ما بیمار هستیم. بنابراین مقام تازه ما است. اما این تازه شروع کار است. پزشک مجرب مىداند. این مى

گذارد تا به ما زندگى جدید و سالمتى بخشد و سپس او ما را با کالم خودش تغذیه او روح خود را درون ما مى
دهد. نجام نمىکاره اکند تا ما قوى و نیرومند شویم. او هیچ کارى را ناقص و نیمهمى

برکت یک جامعه جدید 
باشد که باعث بودن به معناى اتحاد فرد مسیحى با مسیح مى» در مسیح«بنابراین همانگونه که بررسى نمودیم 

گردد. دلیلى ندارد که ما در جارى شدن برکتهاى عالى ناشى از داشتن مقام جدید و حیات جدید بسوى فرد مى
و شرمسارى کنیم زیرا مسیح و رسوالن این برکات را به فردفرد ما بخشیدند. عیسى این مورد احساس خجلت

پس «کند: ). پولس رسول اضافه مى5:15(یوحنا » آوردماند و من در او میوه بسیار مىآنکه در من مى«گوید: مى
اى شخصى است که با ). اتحاد با مسیح تجربه17:5(دوم قرنتیان » اى استاگر کسى در مسیح باشد خلقت تازه

باشد. برکاتى شخصى همراه مى
باشد و ما براى توضیح و تشریح این امر مجدداً به با وجود این اتحاد با مسیح واجد بعدى اشتراکى نیز مى

میرند در مسیح نیز همه زنده خواهند و چنانکه در آدم همه مى«نویسد: کنیم. پولس مىپولس رسول مراجعه مى
). در این جمله معروف، پولس رسول دو جامعه متمایز را در تقابل با یکدیگر قرار 22:15قرنتیان (اول» گشت

دهد. در یکسو انسانیت سقوط کرده قرار دارد که به واسطه اتحاد با نیا و بنیانگزار خود آدم در مرگ او نیز مى
حاد با نیا و بنیانگزار خود در حیات او شود. در سوى دیگر، انسانیت نجات یافته قرار دارد، که در اتشریک مى

در «شود. همه ما به انسانیت کهنه و نسل سقوط کرده انسان تعلق داریم، زیرا همه ما از بدو تولد نیز شریک مى
باشیم و این امر » در مسیح«هستیم. اما براى تعلق به انسانیت جدید و نسل نجات یافته انسان ما باید » آدم
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یابیم آورد. و هنگامى که ما توسط ایمان و حیات جدید با مسیح اتحاد مىرا بوجود مى»تولد جدید«ضرورت 
گردیم که خدا خلق کرده است. در واقع در همان موقع بالفعل عضو انسانیت جدید و جامعه نوینى مى

سازد از میان ا مىنویسد که در این جامعه جدید، موانعى که معموالً انسانها را از یکدیگر جدپولس رسول مى
خواند. زیرا عیسى بین یهودیان و غیریهودیان مى» دیوار جدایى«شوند، مخصوصاً آنچه را که وى برداشته مى

مسیح با مرگ خود این دیوار را از میان برداشت. در نتیجه یهودیان و غیریهودیان اعضاى خانواده الهى و نیز 
اى دیگر ). اما این کل ماجرا نیست. پولس در رساله6:3- 13:2باشند (افسسیان اعضاى بدن مسیح مى

هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانى و نه غالم و نه آزاد و نه مرد و نه زن زیرا که همه شما در «نویسد: مى
).28:5(غالطیان » باشیدمسیح عیسى یک مى

جتماعى و جنسى ما عمالً از میان برداشته مطلب فوق به معناى این نیست که عوامل متمایز سازنده نژادى، ا
اى که ما با آن سخن کنند. خصوصیات اجتماعى و فرهنگى و یا لهجههاى پوستى ما تغییر نمىشوند. رنگدانهمى
کند. اما اینک ما در شود. همچنین مردان و زنان هم جنسیتشان تغییر نمىگوییم نیز ضرورتاً دچار تغییر نمىمى

به نژاد، موقعیت اجتماعى و جنسیت خود، کامالً مساوى هستیم. ما در برابر صلیب عمیقاً مسیح بدون توجه
بینیم، همه ما در یک شویم. درواقع هنگامى که ما خود و دیگران را به یکسان مقصر و گناهکار مىفروتن مى

دون هیچ تمایز و تبعیضى به گردیم. بنابراین ما بگیریم و ما کامالً به فیض او متکى مىسطح و مرتبه قرار مى
گوییم، زیرا ما در مسیح، به واسطه اتحادمان با او، در یک خانواده خواهران و برادران یکدیگر خوشامد مى

ماند تا هستیم. البته در بسیارى از نقاط جهان موضوع طرح کلیسا بعنوان یک جامعه جدید، بیشتر به رؤیا مى
توانند با آن آشتى کنند. بین هرگز نمىاز مسیحیان حساس و باریکواقعیت و این موضوعى است که بسیارى

همه موانع جداسازنده مسیحیان چون موانع نژادى، اجتماعى یا کلیسایى، براى خدا، پدر یگانه ناخوشایند 
کنند، القدس موجد اتحاد را محزون مىباشند، در تضاد با هدف مرگ و رستاخیز مسیح قرار دارند، روحمى
باشند. بنابراین بودن در سازند و مانعى بزرگ در راه انجام مأموریت آن در جهان مىدار مىار کلیسا را خدشهاعتب

گذارد که واقعیت جامعه جدید را نشان بدهیم. مسیح این مسئولیت سنگین را بر دوشهاى ما مى
* * *

شمار متبارك ایم، خدا ما را با برکات بىاگر ما در مسیح هستیم و به شکل فردى و ارگانیک با او اتحاد یافته
بخشد (ما شویم) حیات نوینى مىگناه و عادل مىدهد (ما در نظر او بىسازد یعنى به ما مقام جدیدى مىمى

شویم (ما اعضاى خانواده الهى هستیم). ى مىیابیم) و عضو جامعه جدیدالقدس حیات جدیدى مىتوسط روح
شود؟ ما باید با روح ندامت و توبه و نیز ایمان به نزد عیسى مسیح بیاییم، و اما چگونه چنین چیزى ممکن مى
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سازد و این اتحاد با او در خود را به او وقف و تسلیم کنیم. بدین طریق است که خدا ما را با مسیح متحد مى
نویسد تعمید یافتن به معناى شود زیرا همچنان که پولس رسول مىجمع دیگران نشان داده مىمراسم تعمید در 

).27:3باشد (غالطیان مى» تعمید یافتن در مسیح«
اطفال «تواند هم خطاب به باشد. پولس رسول مىاى زنده و رشد یابنده مىبا وجود این اتحاد با مسیح تجربه

). بنابراین اینک 28:1و کولسیان 1:3بنویسد (اول قرنتیان » کامل در مسیح«خاص و هم خطاب به اش» در مسیح
مان با مسیح رشد کنیم؟ این سؤال ما را به یاد این سخنان شود: ما چگونه باید در رابطهاین سؤال مطرح مى

(یوحنا » آوردیار مىماند و من در او میوه بسدر من بمانید و من در شما ... آنکه در من مى«اندازد: عیسى مى
5ù4:15ها ترسیم کننده شویم که تمثیل عیسى در مورد تاك و شاخه). ما در اینجا متوجه این موضوع مى

باشد. اى دوجانبه بین او و قومش مىرابطه
ك بدهیم. مسئولیت ما در اینجاك5اگر مسیح باید در ما ساکن شود ما باید به او اجازه انجام چنین کارى رإ

بیشتر حالت منفعالنه دارد تا فعاالنه. ما باید هر روزه و هر روز نیز از نو، زندگى خود را تحت کنترل او 
درآوریم. ما باید در پى این باشیم تا در همه لحظات کامالً مطیع و تسلیم او باشیم تا همان گونه که در فصل 

نیز زندگى و قدرت او در درون ما جارى شود. گیرد، به همین شکل بهار شیره درخت سرتاسر درخت را فرا مى
اما اگر ما باید در مسیح بمانیم، گامهاى خاصى وجود دارند که باید آنها را فعاالنه برداریم. اسقف مى.سى. 

در من بمانید. «اسقف لیورپول بود این موضوع را براى ما چنین بیان کرده است: 1900تا 1880رایل که از سال 
ل باشید. محکم به من بچسبید. مشارکتى بسیار نزدیک و صمیمانه با من داشته باشید. به من نزدیکتر به من متص

و نزدیکتر شوید. هر بارى را به من واگذارید. همه سنگینى خودتان را بر من بیندازید. حتى براى یک لحظه از 
»من جدا نمانید.

باشد. این فصل بیانگر روحیه ناپذیر او مىتگىبیانگر تعاقب جدى عیسى و جستجوى خس» ماندن«فعل 
تا مرا برکت ندهى تو را رها «گرفت فریاد برآورد: حاکم بر یعقوب است که هنگامى که با خداوند کشتى مى

ثابت قدم و » طرق جارى شدن فیض«). ما بطور خاص احتیاج داریم تا در استفاده از 26:32(پیدایش » نکنم
مقدس مسیح را بجوییم و به شکل منظم هر یکشنبه در پرستش ط دعا و مطالعه کتابساعى باشیم، هر روز توس

آموزیم که در وى بمانیم. جوییم و مىو شام خداوند شرکت کنیم. بدین طرق است که که ما فعاالنه مسیح را مى
دیت هرچقدر که ساعات مخصوص دعا و پرستشمان نظم و ترتیب بیشترى داشته باشد و در این زمینه ج

، متحد ماندن با او، برخوردارى از »در مسیح«بیشترى به خرج دهیم، به همان میزان نیز گذرانیدن بقیه عمر 
حضور او و پر شدن از حیات و قدرت او آسانتر خواهد بود. 
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فصل چهارم 

تحت کنترل مسیح خداوند ما 

، »اطاعت«پذیرد که تحت تسلط و بندگى شخص دیگرى باشد. کلماتى چون هیچکس به راحتى نمى
هر یک بیانگر شکلى از حاکمیت و کنترل توسط یک » استیال«و باالخره » تبعیت«، »انقیاد«، »فرمانبردارى«

را در نظر » زیردست«ون باشند که ما از آنها رضایت خاطر نداریم. یا واژه مشابه دیگرى چشخص یا نهاد مى
که بیانگر وضعیتى است که » خورتوسرى«باشد و یا واژه بگیرید که بیانگر یک مقام بسیار پایین و فرودست مى

خواهد که تحت حاکمیت و یوغ مسیح باشد. بنابراین چه کسى مىعدالتى و استثمار مىدر آن شخص قربانى بى
سازد؟ دار نمىى ما را خدشهباشد؟ آیا چنین وضعیتى شأن و مقام انسان

امروزه مخصوصاً براى مسیحیان بررسى این موضوع اهمیت بسیارى دارد زیرا غیرمسیحیان پیرامون ما این 
اند مورد دهند. همه اشکال اقتدار و حاکمیت که از گذشته باقى ماندهموضوع را مورد نقد و بررسى قرار مى

در مورد اقتدار و حاکمیت مورد نقد و بررسى موشکافانه قرار گرفته و معموالً اند و هر ادعایى تردید قرار گرفته
شود. مراجع اقتدار چون شوهران و والدین، معلمین و کارفرمایان، در برابر چنین ادعاهایى مقاومت مى

تدار و روند. اقشد بیش از پیش زیر سؤال مىسیاستمداران و روحانیون که قبالً وجودشان بدیهى انگاشته مى
شوند، همزمان در بعضى از مرجعیت نهادهاى کهنى چون خانواده، مدرسه، دانشگاه، کلیسا و حکومت انکار مى

کنند. دلیل اصلى این مقدس و کاتولیکهاى رومى مرجعیت پاپ را انکار مىکلیساها پروتستانها مرجعیت کتاب
زادى انسانى و حتى با طبیعت بشرى ما در عصیان بر علیه مراجع قدرت موجود این است که این مراجع با آ

شود که چگونه ممکن است فردى مطیع مراجع قدرت شود باشند. مسئله درواقع بدین گونه مطرح مىتضاد مى
ّّر 7و در عین حال حقیقتاً انسانى اصیل باقى بماند؟ اگر در اینجا من بجاى اقتدار و حاکمیت واژه استبداد رإ

برد بنابراین اساساً مخالف ال کامالً روشن خواهد بود. استبداد آزادى را از بین مىبکار بگیرم پاسخ این سؤ
باشد. اما اقتدار و حاکمیت با استبداد یکى نیست. و مسیحیان باید این را هم اضافه انسانیت حقیقى و اصیل مى

صحیح این آزادى را تضمین سازد یک اقتدار و حاکمیتکنند که در حالى که استبداد آزادى انسانى را نابود مى
توسط مسیح تأکید دارد (در متن یونانى براى بیان این » آزادى«کند. به همین دلیل عهدجدید که بر روى مى

» اطاعت«) و Exousiaبکار رفته است) همچنین بر روى اقتدار (در یونانى Elutheriaمفهوم واژه 
داند. یقیناً ترسها و هیم را کامالً با آزادى سازگار مىکند و این مفا) نیز تأکید مىHupotage(در یونانى 
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کنند سؤظنهایى که بسیارى از اشخاص در مورد اطاعت مسیحى و مرجعیت و اقتدار عیسى مسیح مطرح مى
شود و در اطاعت از او هیچ اساس است. در خداوندى مسیح هیچ عنصرى از اجبار و فشار دیده نمىکامالً بى

وجود ندارد. این امر بدین علت است چون خداوندى و مرجعیت او از مشروعیت بسیار اىعامل خوارکننده
واالیى برخوردار است. مشروعیت اقتدار و مرجعیت او ریشه در مقام و موقعیت او یعنى جالل یافتن او دارد. 

نیز او را به از این جهت خدا «چون او خود را فروتن ساخت و تا به مرگ و حتى تا مرگ صلیب مطیع گردید: 
غایت سرافراز نمود و نامى را که فوق از جمیع نامها است بدو بخشید تا به نام عیسى هر زانویى از آنچه در 
آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانى اقرار کند که عیسى مسیح خداوند است براى تمجید 

نبود زیرا عیسى نامى بود که قبل از بدنیا » عیسى«ا شد ). البته نامى که به او عط9:2-11(فیلپیان » خداى پدر
به او اطالق شد که نشان دهنده شأن و مقامى باالتر از همه » خداوند«آمدنش بر او نهاده شده بود بلکه عنوان 

باشد. هنگامى که حقیقت عینى حاکمیت مطلق عیسى بر همگان که از سوى خدا به او داده شده تصدیق مى
ما و هم براى دیگران به زانو درآمدن در حضورش عملى شایسته و صحیح خواهد بود.شود، هم براى

نهایت قوت او (خدا) ... در مسیح عظمت بى«نویسد: پولس رسول نیز در رساله افسسیان در این مورد مى
ر از هر ریاست عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و بدست راست خود در جایهاى آسمانى نشانید. باالت

شود نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیز و همه چیز و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامى که خوانده مى
را زیر پایهاى او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست یعنى پرى او که همه را در همه پر 

قایع تاریخى رستاخیز و جالل یافتن عیسى با کلمات دیگرى ). در این متن نیز و19:1-23(افسسیان » سازدمى
براى بیان این امر بکار گرفته » زیر«و » باالتر«شوند. کلمات چون فرمانروایى و سلطنت او بر کل کائنات بیان مى

قرار پایهاى او » زیر«هر ریاست و قدرت و حاکمیتى قرار گرفته است بنابراین همه چیز » باالتر از«اند. او شده
گیرد. این امر نتیجه عمل خدا بوده و واقعیتى است که باید آن را پذیرفت. کلیسا نه با عصیان بر علیه این مى

یابد. مسیح سر است و کلیسا بدن اوست یعنى پرى او.واقعیت بلکه با تصدیق سرورآمیز آن هویت خود را مى
چگونگى آن نیز نباید مورد تردید باشد. او بعنوان اگر مشروعیت اقتدار و حاکمیت مسیح مورد تردید نیست 

حاکمیت او هستیم. اما این رابطه مبتنى بر اطاعت » تحت«ما است و ما بعنوان غالم و خادم » فرمانرواى«خداوند 
شود. همانگونه که فرزندان سازد بلکه باعث رشد آن مىبا مسیح، نه تنها شخصیت ما را مضمحل و نابود نمى

کنند و بالغ در محیط امن و شاد خانه، تحت انضباط و تربیت والدین بشکلى طبیعى رشد مىیک خانواده
کنند. خداوندى آمیز او رشد مىشوند، به همین شکل نیز مسیحیان در مسیح و تحت حاکمیت و اقتدار محبتمى

ى را برایمان به شود و آزاداو بر زندگى ما نه باعث عدم رشد بلکه باعث رشد و شکوفایى شخصیتمان مى
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کنیم آن را بیشتر بشکافیم. باشد که ما در این فصل سعى مىآورد. این امر اعتقاد راسخ هر مسیحى مىارمغان مى
براى بررسى و توضیح این مسئله براى شروع شاید نتوان سخنانى بهتر از سخنان فوق که از سوى خود خداوند 

باشم و در یرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل مىیوغ مرا بر خود گ«عیسى بیان شده است یافت: 
).28:11-29(متى » نفوس خود آرامى خواهید یافت. زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک

توان در مناطق شد. یوغ را هنوز مىیوغ یک قطعه چوب افقى بود که بر روى گردن گاوهاى نر گذاشته مى
شورهاى در حال توسعه مشاهده نمود. من خود بارها با منظره جالب گاوهایى که در روستایى بعضى از ک

کشیدند و یا گاومیشهایى که در مزارع برنج آسیایى یوغشان به گاوآهن آمریکاى التین با یوغ گاریها را مى
براین براى ام. چنین مناظرى براى ساکنین قدیمى فلسطین نیز بسیار آشنا بود. بنامتصل بود، روبرو شده

مقدس استفاده از یوغ بعنوان نمادى براى نشان دادن حاکمیت و سلطه و مخصوصاً حاکمیتى نویسندگان کتاب
هایشان کامالً طبیعى بود. براى قوم اسرائیل تسلیم شدن حاکمیت امپراطورى بابل در ستمگر و جبار در نوشته

و نیز مراجعه کنید به ناحوم 1:27- 15بگذارند (ارمیا »گردن خود را در زیر یوغ پادشاه بابل«حکم این بود که 
بود (اول تیموتاؤس » آزاد ساختن مظلومان«بردگان به معناى » باز کردن یوغ«). بردگى نیز نوعى یوغ بود و 13:1
شد همواره حاکمیتى استبدادى و ). با وجود این سلطه و حاکمیتى که با یوغ نمایانده مى6:58و اشعیا 1:6

نشان » یوغ آهنین«باشند. در حالى که ه نبود. انواع مختلف یوغ بیانگر اشکال مختلف سلطه و حاکمیت مىجابران
خواند. تصویرى را که عیسى ترسیم مى» خفیف«باشد. عیسى یوغ خود را رحم مىدهنده حاکمیتى جبار و بى

کند. او یوغ او هستیم تشبیه مىکند روشن است. او خود را به کشاورز و ما را به گاوهایى که در خدمت مى
کند تا یوغ او را بر خود بگذاریم یا به گذارد. درواقع بهتر است بگوییم که او از ما دعوت مىخود را بر ما مى

عبارت دیگر داوطلبانه مطیع حاکمیت او گردیم. او با خاطرنشان ساختن این امر که وى شخصى حلیم و 
ساختن ما در این مورد که یوغ او خفیف است و بار وى سبک، ما را در باشد و نیز با مطمئندل مىافتاده

تحت کنترل و حاکمیت مسیح «کند. در اینجا ضرورت دارد کمى در مورد معناى پذیرش یوغ خود تشویق مى
یعنى تحت یوغ خفیف او بودن به کنکاش بپردازیم. ما این کنکاش را در دو حوزه و قلمرو انجام » بودن

دهیم. مى

افکار ما تحت یوغ مسیح 
عیسى در وهله اول از پیروان خود انتظار دارد که افکار خود را تحت یوغ او قرار دهند. الاقل این امر 

و » یوغ تورات«برداشتى بود که شنوندگان یهودى او از سخنان او داشتند. زیرا معلمین شریعت یهود پیوسته به 
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غ مورد نظر آنان یوغى سنگین بود که تحمل آن بسیار دشوار بود. البته این امر کردند. یواشاره مى» یوغ شریعت«
مقدس «بدین معنى نبود که شریعت خدا بخودى خود سنگین و جبارانه بود بلکه برعکس شریعت بخودى خود 

سانى که ). اما شریعت براى ک3:5نبودند (اول یوحنا » احکام او گران«) و 12:7بوده (رومیان » و عادل و نیکو
کردند که آن را با قوت خود بجا آورند و یا با اطاعت خود از شریعت نجات یابند و یا هر دو هدف را سعى مى
(که ما با آنها در اناجیل بارها » کاتبان و فریسیان«شد. عالوه بر این کردند، به بارى سنگین تبدیل مىدنبال مى
عت خدا را به بارى گران تبدیل ساخته بودند. آنچه را که خدا در شویم) با تفاسیر پیچیده و متعدد شریروبرو مى

) به باتالقى از احکام جزئى و 105:119نظر داشت تا براى پایهاى ما چراغ و براى راههاى ما نور باشد (مزمور 
یوغ مانست، عیسىمراسم متعدد تبدیل شد. بنابراین بجاى سنتهاى دشوار و سنگین نیاکان که به یوغى آهنین مى

سبک تعالیم خودش را عرضه نمود.
» یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید.«گوید: اجازه بدهید استعاره عیسى را بیشتر بشکافیم. عیسى مى

اى شود که شاگردانى زیردست خود دارد. زیرا عیسى مدرسهکشاورز با گاوهاى خود یکباره به معلمى تبدیل مى
اند تا بعنوان شاگرد در این باشد و همه پیروان او دعوت شدهکه در آن او خود معلم مىرا بوجود آورده است

تمام زحمتکشان و «شود که در آن نام کنند. این دعوت بالفاصله پس از دعوت دیگر او مطرح مىمدرسه ثبت
ین اشخاص دعوت باشند. امخاطب هستند، یعنى کسانى که زیر بار گناهان و تقصیرهاى خود مى» گرانباران

بخشد و تقصیرهایشان را شوند که براى اینکه آرامى بیابند به نزد عیسى بیایند زیرا وى گناهان آنان را مىمى
دارد. اما عیسى در ادامه سخنان خود مجدداً سازد و بارهاى آنان را برمىآمرزد، بنابراین یوغ آنان را خفیف مىمى

دارد بلکه معلمى است که اى نیست که بارها را برمىدهندهاً نجاتگیرد. او صرفنقش دیگرى را بخود مى
گذارد. تنها تفاوت در این امر است که در حالى که بارهاى ما سنگین است و یوغ ما بارهایى را بر دوش ما مى

غیرقابل تحمل، یوغ او خفیف است و بار او سبک. 
و حتى » خادمین«، »شاگردان«. آنان از اینکه خود را پیروان اولیه عیسى از این امر درکى روشن داشتند

شدند. آنان با حلم و شادمانى خود را مطیع اقتدار تعالیم او ساخته بودند. این او بخوانند مشعوف مى» غالمان«
امر بدین معنا است که درك آنان از حقیقت توسط تعالیم عیسى شکل گرفته بود. این پیروان اولیه که سنن 

راه با شیر مادر در وجودشان عجین شده بود و نزد پایهاى استادان و معلمین شریعت دوران خود یهودیت هم
رشد کرده بودند، اینک باید تحت سرپرستى معلم جدیدشان افکار خود را در مورد بسیارى از مسائل تغییر 

وى زمین پایان یافت، تازه دادند. البته این امر فرایندى تدریجى بود که هنگامى که دوران حضور مسیح بر رمى
القدس آموزش و تربیت آنان را ادامه داد. عیسى این دو مرحله آغاز گشت. عیسى سپس توسط عملکرد روح
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این سخنان را به شما گفتم وقتى که با شما بودم ... و بسیارى «کند: تعلیم و تربیت آنان را بدین شکل بیان مى
ن اآلن طاقت تحمل آنها را ندارید ... و لیکن چون او یعنى روح راستى چیزهاى دیگر نیز دارم به شما بگویم لک

). بنابراین 12:16-14؛ 25:14(یوحنا » آید شما را به جمیع راستى هدایت خواهد کرد ... او مرا جالل خواهد داد
گى و درك شاگردان در مورد خدا و انسان، تاریخ و ابدیت، گناه و نجات، خلقت کفاره، ایمان، محبت، زند

هاى فوق و نیز تر شد. شاگردان در مورد آموزهتر و بالغمرحله عمیقبهگام و مرحلهبهمرگ و جالل نهایى گام
پذیرفتند یا حکمت عیسى مسیح را. زیرا حکمت هاى دیگر یا باید دیدگاه یهودیت یا دیدگاه دنیوى را مىآموزه

و رسوالن برآن بودند تا افکار خود و افکار و دیدگاه عیسى مسیح در تضاد با دیدگاههاى دیگر بود
که خیاالت و هر «نویسد: شنوندگانشان را تحت کنترل و تسلط مسیح درآورند. پولس رسول در این مورد مى

افکنیم و هر فکرى را به اطاعت مسیح اسیر افرازد به زیر مىبلندى را که خود را به خالف معرفت خدا مى
سازد. افکار فراوان و انداز زیبایى را مطرح مى). پولس رسول چه دید و چشم5:10(دوم قرنتیان » سازیممى

دارند، توسط مسیح شکست متعدد ذهن ما، همانند سربازان یک ارتش بزرگ، که سر به شورش و تمرد برمى
وغ مسیح به یابند. آوردن افکار ما تحت یآیند و با اطاعت از او آزادى حقیقى خود را مىخورده به اسارت درمى

معناى انکار عقالنیت و تفکر منطقى ما نیست بلکه به معناى مطیع ساختن آن تحت کنترل مکاشفه الهى او 
باشد. مى

با وجود این موضوع قرار دادن فکر و ذهنمان تحت کنترل مسیح موضوعى است که امروزه در کلیسا 
عنیا شود. در میان ما اشخاص معدودى وجود دارند که رفتارى چون رفتار مریم را در بیتتوجهى به آن نمى

هاى وش بسپاریم. مشکالت و مشغلهنشینیم تا به کالم او گداشته باشند. ما همانند مریم نزد پایهاى عیسى نمى
گذارند. همانند مرتا ما پیوسته مشغول فعالیت هستیم و گوش سپردن زندگى چنین فرصتى را براى ما باقى نمى

نماید. ما سروصدا را بر سکوت و فعالیت شدید به سخن مسیح و تفکر و تعمق در آن براى ما امرى غریب مى
ما احتیاج داریم تا با جى.ویتر این دعا را تکرار کنیم: دهیم.را بر تأمل و تعمق ترجیح مى

قطرات شبنم سکوت را بر ما فرو ریز
تا تشنگى عمیق ما سیراب گردد.

اضطراب و ناآرامى را از جان ما بزدا
هاى بسامان ماو بگذار تا زندگى

زیبایى آرامش تو را بیان کنند. 
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بر بستر خواهشهاى تفتیده ما 
ى و مرهم خودت را بدم خنک

بگذار حواسمان آرام گیرند و تنهایمان بیارامند.
به واسطه زلزله، باد و آتش سخن بگو

آه اى آواى ظریف سکوت و آرامى!

گذارد و خروش حاکم بر زندگى ما آواز ظریف او را اثر مىخنکى او را بى» خواهشهاى تفتیده ما«اما گاهى 
هاى خود را تحت اطاعت مسیح وه بر این اغلب ما هیچ تمایلى نداریم تا افکار و اندیشهسازد. عالناپدید مى

کنیم؟ به این دلیل چون ما افکار و دیدگاههاى خود را بر افکار مسیح ترجیح درآوریم. چرا ما چنین عمل مى
ند. کندهیم و متأسفانه افکار ما در بسیارى از موارد با تعالیم عیسى تضاد پیدا مىمى

، در ایام کنفرانس لمبث که در طى آن اسقفان کلیساى انگلیگن براى مشورت و 1978در ماه آگوست سال 
اى داشتم. آیند، من در یک روز یکشنبه در کلیساى خودمان در مورد یوغ مسیح موعظهتبادل نظر گرد هم مى

ن در این کنفرانس نقش مشاور را یک روز قبل یکى از اسقفهاى شرکت کننده در کنفرانس به من گفت (م
دچار ترس و وحشت شده است. بدون » عدم تمایل اسقفها در اطاعت از کالم خدا«داشتم) که وى با مشاهده 

دهیهاى دیگر آنچنان دقیق نبود زیرا بسیارى از اسقفهاى شک این گفته یک تعمیم دهى بود و همانند تعمیم
دا و بجا آوردن آن دلنگرانى و اشتیاق عمیقى داشتند. با وجود حاضر در کنفرانس در مورد تشخیص اراده خ

این، این اسقف چنین برداشتى داشت و براى این برداشت خود هم دالیلى داشت. در کنفرانس بحثهاى عمیق و 
شدند و ارزیابى کاردینال هیوم در مورد کلیساى انگلستان این بود که در این کلیسا بر جدى الهیاتى مطرح نمى

ى یک مرجعیت خاص توافق نظر وجود ندارد. من خود نیز از مشاهده واکنش منفى اسقفها در کنفرانس در رو
برابر دعوت اسقف کوگان از آنان در اینکه به خدا گوش بسپارند، متعجب شدم. براى بسیارى از حاضرین، این 

اما آیا این گفته در مورد کلیسا مورد بنظر رسید.توبیخى بى» سپاریمما دیگر به خدا گوش نمى«گفته وى که 
آل را چنین شخصى توصیف بعنوان یک کل صحیح نبود؟ اسقف کوگان در ادامه سخنان خود یک اسقف ایده

شود و منتظر اعمال القدس گرم مىالقدس حساس است، با آتش روحاو کسى است که در برابر باد روح«نمود: 
یم این مطلب را نیز بر گفته اسقف کوگان اضافه کنیم که باد، آتش و توانما مى» القدس است.غافلگیرکننده روح

مقدس درنظر گرفته شوند زیرا تالش براى جدا القدس نباید جدا از مسیح یا کتابعملکرد غافلگیرکننده روح
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نمودن روح خدا از کالم خدا (چه کالم مکتوب و چه کالم مجسم) همواره خطایى خطرناك و احمقانه 
باشد. مى

تأثیر تفکر شود یعنى متفکرینى که تحتتر مسیحى احساس مىامروزه در کلیسا نیازى مبرم به متفکران اصیل
هاى خود را تحت غیردینى حاکم قرار ندارند یا به عبارت دیگر امروزه به مسیحیان بیشترى که افکار و اندیشه

این موضوع » فکر مسیحى«شهور خود تحت عنوان اند نیاز هست. هرى بالمیرز در کتاب میوغ مسیح قرار داده
در میان عموم مطرح شده » فکر مسیحى«را به زیبایى بررسى کرده است و در واقع به واسطه آثار وى عبارت 

تأثیر طرز فکر غیردینى و دنیوى قرار گرفته است که فکر و اندیشه مسیحى آنقدر تحت«نویسد: است. وى مى
است. مشکل بتوان صرفاً توسط کلمات بیان نمود که در کلیساى قرن بیستم چقدر سابقهدر تاریخ مسیحیت بى

شود ... دیگر تفکر و اندیشه مسیحى وجود ندارد. البته هنوز فقدان یک تفکر اصیل و منسجم احساس مى
کر اخالقى مسیحى، رفتارى مسیحى و روحانیتى مسیحى وجود دارد ... اما مسیحى معاصر، بعنوان موجودى متف

براى «کند که باشد. بالمیرز فکر مسیحى را بعنوان فکرى تعریف مىتأثیر تفکر غیردینى و دنیوى مىعمیقاً تحت
فرضهاى مسیحى شکل هاى جهان غیردینى و دنیوى با نظامى اعتقادى که بر مبناى پیشرویارویى با یورش داده

شمارد که تفکر مسیحى را برمىوى سپس شش خصوصیت یک ». گرفته است، تربیت و مجهز شده است
گیرى ماوراى طبیعى (تصدیق این امر که خدا صاحب و حاکم جهان است و جهان فانى ) جهت1عبارتند از:    (

ترین و پاکترین چیزها را نیز دستخوش ) آگاهى از مسئله شر (یعنى گناه اولیه حتى اصیل2گذراست).    (
شتن مفهومى خاص در مورد حقیقت (مکاشفه الهى توسط خداوند به ) دا3ناپاکى و انحراف ساخته است).    (

) پذیرش مرجعیت مطلق 4توان سازش یا تسامح نشان داد)   (انسان داده شده است و در مورد آن نمى
(مکاشفه خدا از ما نه خواهان دلبستگى عادى به آن همچون دلبستگى ما به چیزهاى دیگر بلکه خواهان اطاعتى 

) توجه و ارزشگزارى ویژه به شخصیت انسانى (برجسته ساختن شخصیت انسانى و تأکید 5).    (باشدکامل مى
بخشى به امور ) گرایش به تقدس6سازد).    (بر روى آن در تقابل با تفکر حاکم که انسان را برده ماشین مى

دا توسط آن چشمان (براى مثال تصدیق این امر که عشق بین زن و مرد یکى از مؤثرترین طرقى است که خ
گشاید.)انسان را در برابر واقعیت مى

وار اى است که در مورد همه چیز مسیحىخالصه مطلب اینکه فکر و اندیشه مسیحى، فکر و اندیشه
فرضهاى مکاشفه الهى را که در شود چون فکر مسیحى پیشاندیشد. این امر بدین علت ممکن مىمى

رسد به شکلى عمیق و جامع درك کرده است. تنها یح به نقطه اوج خود مىمقدس مکتوب است و در مسکتاب
ما فکر مسیح را «توانند جرأت این را داشته باشند که همراه پولس رسول بگویند: در چنین حالتى مسیحیان مى
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ح قرار ). فکر و اندیشه مسیحى، فکر و اندیشه مسیح است زیرا خود را تحت یوغ مسی16:2(اول قرنتیان » داریم
داده است. 

هاى ما تحت یوغ مسیح اراده
یوغ مسیح همچنانکه بر حیات عقالنى ما حاکم است بر حیات اخالقى ما هم باید حاکم باشد چون اقتدار و 

شود. تردیدى نیست که عیسى از پیروان خود انتظار داشت حاکمیت آن عالوه بر افکار ما شامل اعمال ما نیز مى
به تعالیم او ایمان داشته باشند بلکه همچنین از احکام او نیز اطاعت کنند. ما در فصل دوم هنگامى که که نه تنها

گفتیم، این در مورد عیسى مسیح بعنوان بنیانى که باید براساس آن عمارت زندگى خود را بنا کنیم سخن مى
یافت این موضوع را بیان آن خاتمه مىموضوع را مورد بررسى قرار دادیم. تمثیل کوتاهى که موعظه سر کوه با 

کند شخصى است که به کالم مسیح گوش سپرده و از اش را بر صخره بنا مىکرد که شخص حکیمى که خانهمى
آن اطاعت نموده است در حالى که گوش سپردن به کالم مسیح و نافرمانى از آن عملى احمقانه بوده و در حکم 

باشد بلکه او همچنین باشد. نه تنها عیسى از ما خواستار اطاعت مىمىبناى عمارت زندگى بر ریگ و ماسه 
داند. داند. وى همچنین اطاعت را آزمونى براى محبت مىاطاعت را مالك حکمت و تضمینى براى امنیت مى

). همانگونه که آمدن روز پس از 15:14(یوحنا » اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید«گوید: عیسى مى
باشد. اگر محبت واقعى وجود داشته باشد اطاعت نیز قطعاً در پى آن خواهد بود. بنابراین شب امرى حتمى مى

). 21:14(یوحنا » نمایدهرکه احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند آن است که مرا محبت مى«
در اذهان معاصرین تأثیر در گوش انسانهاى معاصر طنین ناخوشایندى دارد و » اطاعت«با وجود این واژه 

اى آزاد است و کنند که زندگى مسیحى، زندگىگذارد. بعضى در مورد این موضوع پافشارى مىنامطلوبى مى
باشند. اما این اشخاص این موضوع تواند بر آن غالب باشد زیرا اطاعت و آزادى متضاد یکدیگر مىاطاعت نمى

آید. گروهى دیگر بر روى تأکید پولس در مورد ت بدست مىاند که آزادى مسیحى توسط اطاعرا درك نکرده
گیرند. این گروه به این گذارند و به شکل نادرستى این مفهوم را بکار مىزیر یوغ شریعت نبودن انگشت مى

رسند که مفهوم شریعت براى مسیحیان معنایى ندارد و منظور پولس این بوده است که نتیجه عجیب مى
قانون محبت از همه قوانین و اصول دیگر مستثنى هستند. اما این اشخاص تأکیدهاى دیگر مسیحیان به استثناى

پولس را در مورد اینکه مسیح براى ما مرد تا ما عدالت شریعت را متحقق سازیم و نیز خدا روح خود را در 
کنید به رومیان گیرند (براى مثال مراجعهدرون ما نهاد تا شریعت او در درون ما نگاشته شود نادیده مى

4ù3:8 6و دوم قرنتیانù3:3 درواقع در آثار انبیاى عهد عتیق بین وعده قرار گرفتن روح خدا در درون .(
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، ارمیا 27:36شود (حزقیال قوم او و وعده قرار گرفتن شریعت او در درون آنها عمالً تمایز مشخصى دیده نمى
س ). مسیحیان براى پذیرفته شدن در حضور خدا تحت فیض هستند و نه تحت شریعت و در مورد تقد33:31

القدس قرار دارند. با وجود این در مورد معیارهاى نیز آنان مجدداً نه تحت شریعت بلکه تحت قدرت روح
(اول قرنتیان » شریعت مسیح«اخالقى و نیز خشنود ساختن خدا ما همراه با پولس رسول باید بگوییم که تحت 

شود.ارج و منزلت آن کاسته مى) هستیم. درواقع اگر خداوندى مسیح شامل اطاعت اخالقى نباشد از 21:9
کنند که آیا اطاعت مسیحى با آزادى مسیحى سازگارى با توجه به مطالب فوق بسیارى از اشخاص سؤال مى

دارد یا خیر؟ چند سال پیش دختر جوانى که عضو رسمى کلیسایمان بود و او را سالها ایماندارى معتقد 
کرد، اعالم کرد. من ه عدم اعتقاد خود را به مسیحیت صریحاً بیان مىدانستیم، خبر نامزدى خود را با فردى کمى

داند؟ به او یادآورى وظیفه خود دانستم که از او سؤال کنم که آیا نگرش عهد جدید را در مورد ازدواج مى
نمودم که عهد جدید دیدگاهى عمیق در مورد ازدواج دارد و آن را نه تنها وحدتى جسمانى بلکه وحدتى 

یوغ «ازدواج کنند و نباید زیر » در خداوند«داند و به همین علت مسیحیان فقط باید نى بین دو نفر نیز مىروحا
). وى گفت که از تعلیم عهد جدید در این مورد آگاهى 14:6-16ایمانان قرار گیرند (اول قرنتیان با بى» ناموافق

زیرا من براى انتخاب «توجهى ندارد؟ وى پاسخ داد: دارد. بنابراین از او سؤال کردم پس چگونه او به این تعلیم
کردن باید آزاد باشم. اگر مسیح به من بگوید که چه باید بکنم، اگر پیش از اینکه موضوع طرح شود پاسخ آن 

پاسخ من به وى تنها این بود که آزادى » معین شده باشد، من دیگر آزاد نیستم. در حالى که من باید آزاد باشم.
مسیحى نه آزادى در نااطاعتى از مسیح بلکه آزادى در اطاعت از اوست.حقیقى یک

توجهى و براى ما مسیحیان اهمیت بسیارى دارد که در شاگردى خود به بعد اطاعت که نسبت به آن بى
راى گیریهاى اخالقى بسیارى روبرو هستیم. بایم، مجدداً توجه کنیم. امروزه همه ما با تصمیمتسامح نشان داده

مثال ما در مورد مسائلى چون وجدان شغلى و اخالقیات محیط کار، مسائل جنسى، طالق و ازدواج مجدد یا 
مسائل مربوط به انتخاب حیات یا مرگ در رابطه با سقط جنین و کمک به خودکشى بیماران العالج، باید 

ماده براى سؤاالت پیچیده و یا کنم که عیسى مسیح پاسخهایى آتصمیماتى اخالقى اتخاذ کنیم. من ادعا نمى
حلهاى ساده از سوى حلهایى ساده براى مشکالت بغرنج دارد. ما نیز نباید در پى یافتن پاسخهاى آماده و راهراه

مان و با بکارگیرى آن به اشخاصى بالغ تبدیل خواهد تا با رشد و توسعه تفکر مسیحىاو باشیم. او از ما مى
مقدس بعضى معیارهاى مطلق و اصول اخالقى وجود دارند که ما باید به آنها پایبند شویم. اما در تعالیم کتاب

باشیم. در موعظه سر کوه در بخشهاى تعالیم اخالقى رساالت رسوالن و در شخصیت خود مسیح که به شکل 
و زیبایى توسط انجیلهاى چهارگانه توصیف شده است ما با عدالت، فروتنى و محبت مسیحى به شکلى روشن 
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خبرى و تاریکى رها شده شویم و وضعیت ما، وضعیت اشخاصى نیست که از نظر اخالقى در بىآشکار آشنا مى
باشیم. 

موضوع این است: در تصمیمات اخالقى چه چیزى باید ما را هدایت کند؟ آیا رابطه جنسى خارج از قلمرو 
توانند از یکدیگر قطجنین کند؟ آیا یک زوج مىتواند اقدام به سزناشویى جایز است؟ آیا یک دختر باردار مى

توانم نسبت به شخصى حسادت دار را انتخاب کنم؟ آیا من مىتوانم فالن شغل مسئلهطالق بگیرند؟ آیا من مى
ورزم و نسبت به شخصى دیگر کینه داشته باشم؟ در برابر دشمنانم باید چه رفتارى داشته باشم؟ زنان و 

ن، کارگران و کارفرمایان نسبت به یکدیگر باید چگونه رفتار کنند؟ یک شهروند شوهران، والدین و کودکا
ریزى نماید؟ خدا مسیحى چه وظایفى دارد؟ یک کلیساى محلى چگونه باید مسائل خود را حل کند و برنامه

خواهد که رابطه کلیسا و جهان چگونه باشد؟ در جهانى که میلیونها نفر در آن دستخوش قحطى و مى
طلب باشد؟ من با پول خود تواند جاهاند شیوه زندگى مسیحیان چگونه باید باشد؟ آیا یک مسیحى مىنگىگرس

اى است که بر دوش همه مسیحیان قرار دارد؟ معناى بشارت مسیحى چه باید بکنم؟ آیا بشارت دادن وظیفه
نهایت ادامه داد. در مورد ان بىتوچیست و نتایج اعمال نیکوکارانه مسیحى کدامند؟ فهرست این سؤاالت را مى

نگریم؟ آیا سنن و میثاقهاى کلیسایى و یا سؤاالت یا مشکالتى چون موارد فوق، ما براى هدایت به کجا مى
روى توده مردم اجتماعى و دنیوى هدایتگر  ما هستند؟ آیا در نهایت ما مسیحیانى دنیوى بیش نیستیم که دنباله

کنیم ذهن مقدس، دعا و مشورت با مسیحیان دیگر با تمام وجود تالش مىکتابهستیم؟ یا اینکه ما با مطالعه
مسیح را دریابیم و فکر و اراده خود را مطیع تعالیم و احکام او بگردانیم؟ 

باشد. ما نزد پایهاى استادمان ما مشاهده کردیم که هر مسیحى، شاگردى در مدرسه عیسى مسیح مى
تا افکار و اراده باورها و معیارهاى خود را تحت یوغ مسیح بیاوریم. مسیح در باالخانه خواهیم ایم. ما مىنشسته

). 13:13(یوحنا » گویید زیرا که چنین هستمخوانید و خوب مىشما مرا استاد و آقا مى«به شاگردان خود گفت: 
کنند. عیسى یت روشنى را بیان مىصرفاً کلماتى نیستند که بیانگر ادب و احترام باشند، بلکه واقع» آقا«و » استاد«

دهد. همه مسیحیان تحت دهد و آقا و خداوند ما است و به ما فرمان مىمسیح استاد ما است و ما را تعلیم مى
تعلیم و فرمانروایى عیسى مسیح قرار دارند. براى یک مسیحى عدم توافق و یا عدم اطاعت از مسیح حتى 

توان او را مسیحى با مسیح موافق نباشد و یا از او اطاعت نکند دیگر نمىتواند قابل تصور باشد و اگر یک نمى
مسیحى دانست و باید در اصالت مسیحى بودن وى شک نمود. زیرا اگر ما از نظر فکرى و اخالقى تغییر نکنیم 

ندهیم توانیم ادعا کنیم که کل وجودمان تغییر کرده است و اگر فکر و اراده خود را تحت یوغ مسیح قرارنمى
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توانیم از نظر فکرى و اخالقى تغییر کنیم. بنابراین یک مسیحى کامالً در تحت اختیار خداوند و استاد خود نمى
فرستد برود. گوید انجام دهد و هرجا که وى او را مىقرار دارد تا هرآنچه را که وى مى

کلیسا و آزادى 
شاید توصیف من از یوغ مسیح بیش از حد فردگرایانه بنظر برسد. البته قصد این را ندارم که آنچه را که 

اى «نوشتم مورد بازبینى و اصالح قرار دهم. اگر توماى رسول در حضور مسیح به زمین افتاد و اعتراف نمود: 
» فضیلت معرفت خداوند خود مسیح«) و پولس رسول در مورد 28:20(یوحنا » خداوند من و اى خداى من

) سخن گفت، پس ما نیز دلیلى نداریم تا از بکار بردن زبانى مشابه زبان بکار گرفته شده از سوى 8:3(فیلپیان 
آنان شرمسار باشیم و یا در مورد اهمیت خداوندى مسیح بر زندگى هر فرد مسیحى تأکید نکنیم. با وجود این، 

او بدن «اند. زیرا ى مسیح بر کلیسا بعنوان یک کلیت نیز مطالبى را بیان داشتهرسوالن همچنین در مورد خداوند
در «باشد، زیرا اراده پدر این است که و او خداوند خلقت جدید و نیز خلقت قدیم مى» یعنى کلیسا را سر است
ه ما اینک ). خداوندى مسیح بر کل جهان و مخلوقات حقیقتى است ک18:1(کولسیان » همه چیز او مقدم شود

بینیم، ولى یک روز ما این حقیقت را بشکل عینى و آشکار مشاهده خواهیم نمود. زیرا آن را با چشم ایمان مى
در » همه چیز را«نقشه خدا براى کمال زمانها، یعنى هنگامى که زمان مجدداً به ابدیت بپیوندد، این است که 

مخلوقات را متحد سازد، و تحت خداوندى مسیح، هر مسیح جمع کند، یعنى تمامى کلیسا و تمامى کائنات و 
). 10:1دو را به شکل کامل رستگار سازد (افسسیان 

گردد. اگر شناسانه است که بحران موجود در کلیساى معاصر قابل درك مىبا توجه به این دورنماى آخرت
توان یگانگى به طریق دیگر نمىکلیسا، در انتها، تحت خداوندى و سرورى مسیح باید یگانه و متحد شود، پس

به سر «آن را ممکن ساخت. آیا تشتت و انشقاق در کلیسا، در تحلیل نهایى به همین دلیل نیست که کلیسا 
نگرى مضحک ارزیابى ). شکى نیست که بسیارى این عقیده مرا یک ساده19:2؟ (کولسیان »متمسک نشده است

عدول نخواهم نمود. مانع بزرگ در راه اتحاد کلیساها مسائلى از خواهند نمود. اما من به سادگى از موضع خود
مقدس وجود ندارند (خصوصیت کلیساى کاتولیک) و یا قبیل تأکید بیش از حد بر روى سننى است که در کتاب

مقدس وجود دارند (خصوصیت پروتستانیسم لیبرال) من بر هاى بنیادینى است که در کتابنادیده گرفتن آموزه
کنم: آیا عیسى مسیح خداوند کلیسا است و کلیسا هرچقدر هم که تعالیم او ین سؤال ساده تأکید مىروى ا

ناپذیرفتنى باشد باید مطیع او بماند یا کلیسا خداوند مسیح است و به منظور اینکه تعالیم او پذیرفتنى و دلپذیر 
سپارد یا همانگونه که به عیسى مسیح گوش مىگردد باید این تعالیم را تغییر دهد؟ آیا کلیسا با فروتنى و اطاعت
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کند و با استاد خود مخالفت کرده و هرگاه که در رسد همانند نوجوانى گستاخ و نافرمان رفتار مىاغلب بنظر مى
دهد؟ آیا کلیسا تحت حاکمیت مسیح است یا اینکه او بر مسیح حاکمیت اشتباه است خود را محق جلوه مى

دارد؟ 
شود. به سخنان خود مسیح در دیگر تحت یوغ مسیح آزادى و شکوفایى و تحقق نفس ممکن مىو یک نکته

باشم و در نفوس خود آرامى خواهید یافت. زیرا یوغ من زیرا که حلیم و افتاده دل مى«این مورد توجه کنید: 
ند که اگر چگونه چنین چیزى ممکن است؟ بسیارى از اشخاص بر این باور» خفیف است و بار من سبک.

هرگونه کنترلى بر رفتار ما و بر آنچه که ما به آن باور داریم وجود داشته باشد، ما دیگر آزاد نیستیم. این 
کنند اگر عیسى مسیح به ما بگوید که به چه چیز ایمان داشته باشیم دیگر فکر ما چگونه اشخاص سؤال مى

تواند آزاد باشد؟ این فتار کنیم دیگر چگونه اراده ما مىتواند آزاد باشد؟ و اگر او به ما بگوید که چگونه رمى
بینند.ناپذیر مىاشخاص یوغ مسیح و آزادى خود را دو چیز متضاد و سازش

تواند آزاد ابتدا فکر و ذهن را در نظر بگیریم. تنها یک حاکمیت و اقتدار وجود دارد که فکر تحت آن مى
باشد. فکر انسانى اگر به کذب و دروغ باور داشته باشد دیگر آزاد باشد و این حاکمیت، حاکمیت حقیقت مى

باشد. فکر تنها در صورتى آزاد است که به حقیقت باور داشته باشد نیست بلکه در اسارت افسانه و دروغ مى
مقدس. حال حقیقت مورد نظر حقیقتى علمى باشد یا حقیقتى موجود در کتاب

باشد. اراده اگر از اراده تحت کنترل آن آزاد خواهد بود، حاکمیت عدالت مىبه همین شکل تنها حاکمیتى که
مسیح اطاعت نکند آزاد نخواهد بود بلکه در اسارت نفس و خواهشهاى جسمانى خواهد بود. اراده تنها در 

صورتى آزاد است که از معیارهاى عادالنه عیسى مسیح اطاعت کند. 
تواند این باشد یابد پاسخ ما به وى تنها مىا آزادى ما بدینسان تحقق مىاگر کسى از ما سؤال کند که چر

باشد و او ما را بصورت خود خلق نمود چون ماهیت واقعیت این است، و خدا خود مظهر حقیقت و نیکویى مى
یده تا ما به خویشتن خویش و خویشتن حقیقى خود در رابطه با او دست بیابیم. او مرا موجوداتى عقالنى آفر

است و ذهن ما را براى کشف حقیقت او و یافتن آزادى در باور به این حقیقت، به ابزارهاى عقالنى مجهز 
ساخته است. او ما را موجوداتى اخالقى آفریده است و قانون اخالقى خود را در باطن ما نهاده است (رومیان 

عت انسانى ما بیگانه باشد بلکه قانون وجود ). بنابراین قانون اخالقى او معیار و مالکى نیست که با طبی15:2
مقدس انسانى ما است. بین عدالت ازلى خدا و آنچه که وى در قالب قانون اخالقى در باطن ما و نیز در کتاب

نگاشته است تناظر و هماهنگى وجود دارد. تناظر و هماهنگى بنیادین بین خالق و مخلوق، حقیقت خدا و قواى 
شود تا افکار ما در باور به هماهنگى بین عدالت او و حس اخالقى باطنى ما باعث مىعقالنى ما و باالخره 
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هاى ما در اطاعت از قانون اخالقى او آزادى خود را بدست آورند. به همین دلیل یوغ مسیح حقیقت او و اراده
خود آرامى خواهید و در نفوس «گوید: باشد. عیسى مىاست. این یوغ براى وجود ما کامالً مناسب مى» خفیف«

شود. تحت آرامى حقیقتى نه در خالص شدن از یوغ مسیح بلکه در مطیع شدن تحت این یوغ ممکن مى» یافت.
آوریم. کنترل مسیح ما آزادى خود را بدست مى
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فصل پنجم 

با مسیح سرّ ما 

کند. بر روى این واژه بالفاصله مراسم تشییع جنازه و فضاى آرامگاه را در ذهن ما تداعى مى». با مسیح«
) حکاکى شده است که در بسیارى 23:1(فیلپیان » بسیار بهتر است با مسیح باشم«بسیارى از سنگ قبور عبارت 

شود. در یکى از دعاهاى قدیمى مربوط مىبر روى سنگ قبور حک » با مسیح«از موارد تنها عبارت خالصه شده 
زید و ارواح مى"با او"روح کسانى که جهان را در خداوند ترك نمودند «خوانیم: به مراسم خاکسپارى چنین مى

و بسیارى از ما بارها این سرود معروف جیمز مونتگمرى را که بر » باشد.در وجد و سرور مى"با او"ایمانداران 
ایم:تصنیف شده است سراییده17:4کیان مبناى اول تسالونی

»همیشه با خداوند«
آمین، بگذار چنین باشد.

وینسان از بطن مرگ 
حیات یافتن و جاودانگى. 

اینک در بند تن 
سرگردانم بدور از او

لیک شامگاهان خیمه سرگردانیم
برچیده خواهد گشت و 

ام نزدیکتر خواهم شد. به خانه
آنگاه در دم واپسین 

پرده جدایى را خواهم درید،
با مردن از مرگ خواهم گریخت

و حیات جاودانى به کف خواهم آورد.
و خواهم شناخت 

امآنسان که شناخته شده
و آنگاه در برابر تخت او 
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تکرار خواهم نمود 
» همیشه با خداوند«

ادم معروف پاکدین ریچارد باکستر، با کلماتى مشابه، شعرى در مورد تقریباً دو قرن پیش از مونتگمرى، خ
باب اول رساله پولس رسول به فیلپیان بود. 23و 22مرگ سرود اما مبناى شعر او آیات 

خداوندا مرگ و زندگى من 
در دستان من نیست 

محبت و خدمت نمودن تو سهم من است 
کند.و فیضت مرا در این کار مدد مى

تر از آنچه مسیح مرا به اتاقى ظلمانى
قبالً خود از آن عبور کرده است هدایت نخواهد نمود

آیدآنکه سوى ملکوت خدا مى
باید از در او وارد شود. 

آگاهى من از آسمان اندك است 
بیند چشمان ایمان آسمان را به روشنى نمى

است بیند کافى اما همین که مسیح همه چیز را مى
و من در آنجا با او خواهم بود.

توانیم کند، ما مىدر ذهن ما بالفاصله آسمان را تداعى مى» با مسیح«براى توجیه این امر که چرا عبارت 
خواهم آنانى که به اى پدر مى«ك عیسى خود چنین دعا کرد: سریعاً علت را در عهد جدید بیابیم. خداوند مإاك

). وى در 25:17(یوحنا ...» اى ببینند ا که به من دادهباشم تا جالل مراى با من باشند در جایى که من مىمن داده
دل شما مضطرب نشود ... در خانه پدر من منزل بسیار است ... «باالخانه نیز به شاگردان چنین وعده داده بود: 

م باشآیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایى که من مىروم تا براى شما مکانى حاضر کنم ... باز مىمى
). مسیح هنگام مرگ خود بر روى صلیب نیز، به دزد توبه کارى که در کنار او 1:14-3(یوحنا » شما نیز باشید

). 43:23(لوقا » گویم امروز با من در فردوس خواهى بودهرآینه به تو مى«مصلوب شده بود چنین گفت: 



3

شد زیرا بطور مکرر در رساالت رسوالن و ها در کلیساى اولیه توجه خاصى مىبه این دعاها و وعده
اند. پولس رسول در رساله اول تسالونیکیان که از رساالت اولیه او خصوصاً رساالت پولس انعکاس یافته

نویسد که ابتدا مسیحیانى که مىباشد و فضاى آن از انتظار بازگشت مسیح حکایت دارد، به خوانندگان خود مى
اند با ایشان در ابرها ربوده خواهند شد اند قیام خواهند نمود و مسیحیانى که زندهقبالً چشم از جهان فرو بسته

- 18تا خداوند را در آسمان مالقات کنند. و آنگاه ایمانداران همیشه با خداوند خواهند بود (اول تسالونیکیان 
عیسى مسیح «نویسد که ). در باب پنجم همین رساله نیز پولس مى14:4ید به دوم قرنتیان و نیز مراجعه کن15:4

... که براى ما مرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده (یعنى چه در هنگام آمدن او زنده باشیم و چه پیش از آن 
). او در رساله خود به 9:5-11(اول تسالونیکیان» چشم از جهان فروبسته باشیم)، همراه وى زیست کنیم

فیلپیان نیز که از زندان نوشته شده و در آن هنگام احتمال شهادت پولس رسول وجود داشت، موضوع مشابهى 
زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع ... در میان این دو سخت گرفتار هستم چون که «سازد: را مطرح مى

را این بسیار بهتر است. لیکن در جسم ماندن براى شما الزمتر خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم زی
).24:1(فیلپیان » است

بنابراین، با توجه به دورنمایى که در عهدجدید به ما ارائه شده است، بزرگترین موهبت و عامل سعادت در 
ا او در آسمان توصیف اى بسیار نزدیک را بدانسته شده است. عبارات عهد جدید رابطه» با مسیح«آسمان بودن 

باشد. درواقع در مقایسه با حضور عمیقى که در آسمان از کنند که وراى درك و تجربه ما در زمان حاضر مىمى
آن برخوردار خواهیم بود، حضور وى در زمان حاضر و در میان قومش به یک معنى در حکم عدم حضور 

و ناتوان است در مورد علت شهامت و دلیرى اوست. پولس رسول، هنگامى که از نظر جسمى کامالً ضعیف
باشیم. زیرا که به ایمان دانیم که مادامى که در بدن متوطنیم از خداوند غریب مىمى«... گوید: خود چنین مى

پسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد کنیم نه به دیدار. پس خاطرجمع هستیم و این را بیشتر مىرفتار مى
آمیز براى توصیف تمایز بین زندگى ). این شیوه بیان، روشى مبالغه6:5-8(دوم قرنتیان » مخداوند متوطن شوی

باشد. در دوران حاضر یعنى زمان زندگى در بدن جسمانى، براى شخصى که معناى فعلى و زندگى آینده مى
مسیح قابل کند در زندگیش هیچ چیز با فضیلت معرفت زندگى براى او مسیح است و براى او که ادعا مى

). براى چنین شخصى حضور مسیح در زندگى زمینى، در مقایسه با حضور او 8:3، 21:1مقایسه نیست (فیلپیان 
برد در باشد. فعلى را که پولس رسول در این مورد بکار مىدر آسمان تقریباً به معناى دور بودن از خداوند مى

باشد.دن یا مسافرت به دیارى دوردست مىزبان یونانى به معناى ترك دیار، راهى سفرى طوالنى ش
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گذارد. زندگى در جهان مخلوق کند و بر آنها صحه مىهاى پولس رسول را درك مىاى این گفتههر مسیحى
نگریم العاده است. اما ما با اشتیاق به آینده مىخدا به همراهى و مشارکت مسیح خدا براستى بسیار عالى و خارق

العاده هستیم. روزى رابطه و درك ما از عیسى مسیح که بر مبناى ایمان عالى و خارقو منتظر چیزى وراى
باشد. روزى کسى را که اینک محبت باشد جاى خود را به رابطه و ادراکى خواهد داد که بر مبناى دیدن مىمى
با «نماییم ر او وجد مىبینیم به او ایمان داشته و دنماییم خواهیم دید. و اگرچه در زمان حاضر او را نمىمى

خواهیم » با او«اى آنچنان عمیق و نزدیک ). در آن روز ما رابطه8:1(اول پطرس » توان بیان کرداى که نمىخرمى
توانند مانعى در برابر عمق و نزدیکى این رابطه باشند. در آن داشت که دیگر گناه یا محدودیتهاى حواس نمى

برخوردار » با او«اى بسیار عمیق و نزدیک محدودیتهاى ناشى از حواس از رابطهروز با از میان رفتن مانع گناه و
خواهیم بود. ابهامات روشن نشده و دوران شک و ظلمت به پایان خواهد رسید و حضور وى ما را کامالً اقناع 

).11:16(مزمور » کمال خوشى است ... و لذتها تا ابداآلباد«خواهد نمود، حضورى که در آن 

زندگى با مسیح در زمان حاضر 
ما باید زمانهاى خدا را درك کنیم و سعى نکنیم از آنها جلو بیفتیم و باید براى فرارسیدن زمان مقرر از سوى 
او صبر کنیم. در عین حال ما باید به وظایف و مسئولیتهاى خود بر روى زمین به درستى عمل کنیم. شخص 

اى به انجام این وظایف نداشت اما عیسى با بود پس از رهایى از دیوها عالقهاى که در سرزمین جدریان دیوزده
نشسته و لباس پوشیده و «کلماتى مؤکد وى را متوجه این وظایف نمود. این شخص که برهنه و مجنون بود 

این درخواست وى درخواستى معقول و قابل درك ». استدعا نمود که با وى باشد«گشت و از عیسى » عاقل
اى باشد. او به شخصى سالم و انسانى جدید تبدیل شده بود. بنابراین کامالً طبیعى بود که بخواهد رابطهمى

همیشگى که جدایى در آن وجود نداشته باشد، با منجیش برقرار کند. وى مطمئناً به میان قبرها و کوهها که قبالً 
ى همچنین عالقه خاصى نداشت که به دهکده گشت. ونمود باز نمىزد و خود را مجروح مىدر آنها فریاد مى

مجاور برود که احتماالً در آن بدنیا آمده و بزرگ شده بود. اشتیاق وى این بود که نزد عیسى بماند. چه کسى 
توانست وى را براى چنین اشتیاقى سرزنش کند. اما عیسى از اجابت این خواست وى سرباز زد و به او مى

خود برو و ایشان را خبر ده از آنچه خداوند با تو کرده است و چگونه به تو رحم به خانه نزد خویشان «گفت: 
). وى مسئولیت داشت تا در مورد کارى که عیسى برایش انجام داده بود شهادت 1:5-20(مرقس » نموده است

توانست از زیر بار این مسئولیت شانه خالى کند.دهد و به خدمت دیگران بپردازد و نمى
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دار و پیشکسوت گروهى خاص از پیروان عیسى محسوب نمود یعنى توان طالیهخص را مىاین ش
اضطراب دارند که این امر باعث » با مسیح«پیشکسوت مسیحیان تارك دنیا و منزوى که آنقدر در مورد بودن 

مستقیماً به خواهند تا از روى مراحل نجات بپرند وشود. آنان مىحذف جهان پیرامون از گستره زندگیشان مى
باشد. ما باید یاد بگیریم که پیش از آسمان بروند. این خواسته تا حدى قابل درك است اما قابل سرزنش نیز مى

در آسمان باشیم، در زمان حاضر، به واسطه ایمان و نه دیدار، در بطن وظایف » با مسیح«اینکه در آرامش ابدى 
اندیشى بودند که رسد که در کلیساى قرنتس اشخاص خامنظر مىباشیم. ب» با مسیح«دنیوى دشوار و ناخوشایند 

کردند زندگى آنان در مسیح آنقدر تغییر کرده است که آنان دیگر از روابط و پیوندهایى که پیش از تصور مى
شد، دیگر ایمان آوردنشان داشتند و شامل سوگند زناشویى، خصوصیات نژادى و موقعیت اجتماعى آنان مى

دند. شکى نیست که مسیح همه موانع موجود بین اتحاد و مشارکت بین انسانها را از میان برداشته است کامالً آزا
هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانى و نه غالم و نه آزاد و نه مرد و نه زن زیرا که همه شما در مسیح «و 

دن موانع به معناى از میان برداشته شدن ). با وجود این از میان برداشته ش28:3(غالطیان » باشیدعیسى یک مى
کند که اگر غالمان شود. البته پولس رسول تأکید مىواقعیتهایى نیست که باعث تمایز انسانى از انسانى دیگر مى

توانند آزادى خود را بدست آورند، حتماً آن را بدست آورند. اما در صورتى که آنان موفق به انجام چنین مى
اى برادران هرکس در هر حالتى که خوانده شده باشد در آن «پولس رسول به آنان این است: کارى نشدند اندرز
نزد «دهد اما ). مسیحى شدن ضرورتاً وضعیت اجتماعى ما را تغییر نمى24:7(اول قرنتیان » نزد خداوند بماند

رش ما نسبت به آن موقعیت شود زیرا باعث تغییر نگبودن باعث تغییر هر موقعیتى مى» با خداوند«یا » خداوند
شود. ساموئل راتر فورد، که از عالمان الهى قرن هفدهم اسکاتلند بود و بخاطر روحیه ناهمنوا و مى

عیسى مسیح دیشب به سلولم «نویسد: هاى معروفش چنین مىگرش زندانى شده بود در یکى از نامهاعتراض
ال ویلیام بوث، بنیانگزار سپاه نجات، که با نام دختر ژنر» درخشید.آمد و هر سنگ سلولم چون یاقوت مى

باشد، هنگامى که در زندان نوشاتل در سویس محبوس بود این اشعار را سرود:مارشال مشهور مى

آه اى محبوب جانم
و نیک با تو در اینجا تنهایم 

و زندان من به بهشت تبدیل گشته است 
چون تو نیز در اینجا حضور دارى.

رساننداص شریر جفایم مىاشخ
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کنندمرا به انزوا تبعید مى
لیک آنان باید بدانند که خوشى من عیساست،

کسى که آنان هرگز او را نشناختند.

زداید،آواى او اندوهم را مى
کند:خورشید آسمانى از جایش طلوع مى

توانند او را دور سازنددیوارها و درها نمى
کنند. ش را از من پنهان مىداشتنیو چهره دوست

نویسد که برایش دعا اش مى، از سلول زندان خود در روسیه، به خانواده1936و پیتر یاکوولویچ وینز در سال 
بهتر است انسان «نویسد: کنند تا عیساى خداوند به او قوت دهد تا شاهد امینى براى او باشد. وى همچنین مى

این سه نمونه، تحقق این وعده خداوند قیام کرده هستند » اینکه بدون او آزاد باشد.با عیسى در زندان باشد تا 
اینک من هر روزه تا انقضاى عالم همراه شما «که اگر ما بخاطر او به جهان برویم او همراه ما خواهد بود: 

).20:28(متى » باشممى
باشد. اما این اجازه را نداریم که آسمان مىبه معناى بودن در» با مسیح«توان گفت که بودن در مجموع مى

توانیم آنها چون میهمان ناخوانده پیش از موقع به آسمان وارد شویم زیرا ما در زمین مسئولیتهایى داریم که نمى
توانیم تجربه کنیم و بدینسان مزه آسمان را نیز مى» با مسیح«را نادیده بگیریم. در عین حال، تجربه آسمانى بودن 

در زمین بچشیم.را 
ساندورسینگ در یک خانواده هندى پیرو مذهب سیک بدنیا آمد و هنگامى که پسرى پانزده ساله بود براثر 

اش در میان دیدن رؤیایى آسمانى در زمان بیدارى به مسیح ایمان آورد. وى بالفاصله تجربه خود را با خانواده
ام اما در نهایت گفتند خواب دیدهام، بعضى دیگر مىانه شدهگفتند من دیوبعضیها مى«نویسد: گذاشت. وى مى

کشم شروع به آزار و اذیتم نمودند. اما آزار و اذیت هنگامى که آنان دیدند که من از ایمانم به مسیح دست نمى
آنان در مقایسه با ناآرامى وحشتناکى که من هنگامى که مسیح را نداشتم دچار آن بودم، هیچ بود و براى من

مدت کوتاهى پس از آن ساندورسینگ » تحمل زحمات و آزار اطرافیان که تازه شروع شده بود، مشکل نبود.
کتابى از او تحت عنوان سؤال 1929اش را ترك نمود و به یک واعظ سیار تبدیل شد. در سال خانه و کاشانه

کردن با مسیح و زندگى کردن تشریح تفاوت زندگى«منتشر شد که هدف آن » با مسیح و بدون مسیح«برانگیز 
نام دارد » غیر مسیحیان با مسیح«نام دارد. و فصل دوم » غیر مسیحیان بدون مسیح«بود. فصل اول » بدون مسیح
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به شکل پنهانى به مسیح بعنوان «اند اما شود که اگرچه تعمید نگرفتهو در این فصل از اشخاصى بحث مى
دانم من مى«نویسد: نام دارد سادو مى» مسیحیان بدون مسیح«سوم که در فصل » دهنده خود ایمان دارند.نجات

اى با مسیح داشته باشند خود را مسیحى که مسیحیان بسیارى وجود دارند که بدون اینکه هیچگونه تجربه
روح مروارید و بدن بىخوانم. آنان مانند صدف بىمى"مسیحیان بدون مسیح"خوانند. من این اشخاص را مى

نام دارد و در دو فصل انتهایى کتاب نیز ساندورسینگ چگونه ایمان » مسیحیان با مسیح«فصل چهارم » د.هستن
دهد. سادو ساندورسینگ کتاب خود را با این جمالت به پایان آوردن خود و تجربه مسیحیش را شرح مى

اى که در آب افتاده است. ه پرندهمانم که بیرون از آب افتاده است یا باى مىبدون مسیح من به ماهى«رساند: مى
شود (افسسیان با مسیح من در اقیانوس محبت هستم و ایام زندگیم بر روى زمین گویا در آسمان سپرى مى

6ù5:2.براى همه این امور ستایش و جالل بر او باد تا ابداآلباد .(«

متحد با مسیح 
به شکل کامل و مبسوطى » با مسیح«مقدس بپردازم که مفهوم خواهم به یکى از قسمتهاى کتابدر اینجا مى

در » با او«یا » با مسیح«در آن مورد بحث قرار گرفته است. در این قسمت شما مشاهده خواهید نمود که عبارات 
این چند آیه چهار بار تکرار شده است: 

شود ... ول دنیوى مردید چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده مىچونکه با مسیح از اص«
پس چون با مسیح برخیزانیده شدید آنچه را که در باال است بطلبید در آنجایى که مسیح است بدست راست 

گى شما با مسیح خدا نشسته. در آنچه در باال است تفکر کنید و نه در آنچه بر زمین است. زیرا که مردید و زند
در خدا مخفى است. چون مسیح که زندگى ما است ظاهر شود آنگاه شما هم با وى در جالل ظاهر خواهید 

). 1:4-3و 20:2(کولسیان » شد
تر از برخوردارى از معنایى وسیع» با مسیح«شود که منظور پولس رسول از بودن از این آیات مشخص مى

به شراکت پسر «باشد زیرا خدا ما را رد. شکى نیست که متضمن این معنا نیز مىدوستى و مصاحبت با او را دا
) و ما از اینکه عیسى مسیح را دوست و مصاحب 9:1(اول قرنتیان » خود عیسى مسیح خداوند ما خوانده است

ا را شم«کنیم. او خود همین کلمات را در مورد رسوالن خود بکار گرفت: خود بخوانیم احساس شرمسارى نمى
تر از مصاحبت تر و وسیعمعنایى عمیق» با مسیح«). با وجود مطالب فوق بودن 15:15(یوحنا » امدوست خوانده

بخش او و دوستى با او دارد. این عبارت در واقع به معناى شریک بودن در چهار واقعه عمده مأموریت نجات
ن معنى که ما سه تجربه نخست مرگ و گردد بدیشود یعنى شامل مرگ، رستاخیز، عروج و بازگشت مىمى
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کنیم و یک روز نیز تجربه آخرین یعنى بازگشت او را تجربه خواهیم کرد. رستاخیز و عروج را تجربه مى
شنوند، در نظرشان این گفته، کسانى که براى نخستین بار این اعتراف را مى». ما با مسیح مردیم«نخست اینکه 

) و نیز 20:2(غالطیان » امبا مسیح مصلوب شده«نویسد: پولس رسول مىرسد.سخنى واهى و موهوم بنظر مى
نویسد، همچنین در مورد همه ). و آنچه او در مورد خود مى20:6(غالطیان » من براى دنیا مصلوب شدم«

دانید که جمیع ما که در نمى«باشد: کند و در مورد آنان نیز مىمسیحیان واقعى و تعمید گرفته نیز صدق مى
). بنابراین عیسى مسیح فقط خودش نمرد 3:6(رومیان » مسیح عیسى تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم؟
اند و با عمل تعمید نیز این اتحاد را به شکل مرئى و قابل بلکه همه اعضاى قوم او که با ایمان با او متحد گشته

ند. ادهند، در مرگ او شریک هستند و با او مردهمشاهده نشان مى
خواهند بشکلى صریح و مشخص توانند داشته باشند؟ بطورکلى هنگامى که مىهاى فوق چه معنایى مىگفته

گویند. ما اصطالحاتى چون مرگ آن چیز سخن مى» مردن«و » مرگ«پایان یافتن چیزى را نشان بدهند، در مورد 
بریم. مرگ خاتمه و به پایان را بکار مىآرزوها، مرگ یک زندگى زناشویى و یا به خاك سپردن امیدهایمان 

باشد. بنابراین هنگامى که پولس رسول کند. مرگ در حکم پایان هرچیز مىرسیدن را در ذهن تداعى مى
اى که ما قبل از مسیحى شدن داشتیم به پایان رسیده است خواهد بر روى این موضوع تأکید کند که زندگىمى
زندگى گذشته ما، بخاطر دور شدن ما از خدا اسیر گناه، نفس، احساس ». ممردی«گوید که ما نسبت به آن مى

کردیم وحشت و تقصیر و نیروهاى ناپیداى شریر بود. آیا ما زمانى که نجات نیافته بودیم با حسرت آرزو نمى
چنین که از تقصیر، داورى خدا بر گناهان ما، و نیروهاى شریر که بر ما حکمرانى داشتند آزاد شویم؟ من که

وضعیتى داشتم. آنگاه دریافتم که تنها راه آزاد شدن از گناه این است که تاوان عادالنه آن پرداخت شود و نیز 
دریافتم که خدا توسط عیسى مسیح که بخاطر گناهان ما بر صلیب جان بداد، خودش این تاوان را پرداخته 

ح متحد شویم آنگاه با او خواهیم مرد. بدینسان است. سپس دریافتم که اگر ما شخصاً توسط ایمان با عیسى مسی
شود و در نتیجه تاوان گناهان ما پرداخته شد و دیگر دینى بر گردن ما نخواهد بود و ما از مرگ او مرگ ما مى

بند زندگى کهنه آزاد خواهیم شد. 
مان سبت به زندگى گذشتهدر واقع ما نه تنها ن». ایمما با مسیح برخیزانیده شده«موضوع دوم این است که 

ایم. نه تنها زندگى گذشته ما که در بند گناه و تقصیر و اسارت بود تمام شد مردیم بلکه با حیاتى نوین قیام کرده
بلکه حیات جدید که بخشش، قوت و آزادى بر آن حاکم است آغاز گشت. زیرا ما نه تنها در مرگ بلکه در 

او را » قوت قیامت«رو اشتیاق عمیق ما اینک این است که هر چه بیشتر هستیم، از این» با مسیح«رستاخیز نیز 
). در قیام و رستاخیز جسمانى مسیح فرایند طبیعى فساد و اضمحالل بدن انسانى نه تنها 10:3بشناسیم (فیلپیان 
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ل تجلى ترین شکمتوقف شد بلکه بدن انسانى جالل و تعالى نوینى یافت. قیام مسیح در عهد جدید بعنوان عالى
شود زیرا درواقع اقدام به یک خلقت شود. این واقعه با خلقت جهان مقایسه مىقدرت خدا در تاریخ معرفى مى

). این عملکرد قدرت خدا که در برخیزانیده 19:1-23، افسسیان 17:4باشد (مراجعه کنید به رومیان جدید مى
ما از بستر مرگ به یگانگى با خدا و اسارتها شدن مسیح از مرگ ظاهر شده است همچنین در برخیزانیده شدن 

شود. هاى ما با مغلوب شدن شیطان در زیر پایهایمان ظاهر مىشود و امروزه نیز در زندگىنیز ظاهر مى
عیسى مسیح پس از مرگ و رستاخیز خود به آسمان ». زندگى ما با مسیح مخفى است«موضوع سوم اینکه 

خدا بر تخت بنشست. عبارت بر دست راست خدا نشستن، نماد اقتدار و باال برده شد و بر دست راست 
بخش او نیز سهیم باشد. قوم عیسى مسیح در این سومین واقعه مأموریت نجاتحاکمیت او بر کل جهان مى

(افسسیان » در جایهاى آسمانى در مسیح عیسى نشانید«هستند. زیرا خدا با برخیزانیدن ما همراه با مسیح، ما را 
مسیحیان داراى یک زندگى مخفى هستند. در ». با مسیح در خدا مخفى است«). به همین جهت زندگى ما 6:2

شوند، کنند. آنان تحقیر مىکنند اما در باطن امر آنان در آسمان زندگى مىظاهر امر آنان بر روى زمین زندگى مى
اهراً شکست خورده و زیر پا لگدمال شوند و حتى ظگیرند، مصدوم و مضروب مىمورد جفا و آزار قرار مى

ك واقعیت امر این است که آنان با مسیح در حال سلطنت هستند. كشوند امإتمى
توانستند از آن خود عیسى، هنگامى که بر روى زمین بود، داراى حیاتى درونى بود که انسانهاى دیگر نمى

شد، اما غالباً این جالل پنهان و الهى او آشکار مىسردر بیاورند. گاهى در مواردى چون انجام معجزات جالل 
کردند: پوشیده بود. به همین دلیل او براى هر کس یک معما و راز ناگشوده بود. اطرافیانش با حیرت سؤال مى

از نظر آنان قدرتى که در گفتار و اعمال او بود با اصل و نسب و صفات انسانى » آیا او نجارى بیش نیست؟«
توانستند او را درك کنند و از رویارویى جدى با ناپذیر بوده و با آنها سازگارى نداشت. آنان نمىىساده او آشت

» کردندخداوند جالل را مصلوب نمى«شناختند رفتند. در حالى که اگر آنان او را مىشخصیت عیسى طفره مى
).8:2(اول قرنتیان 

باشد. او از نظر عامه ناپدید شده است بنابراین وجود ىامروزه عیسى مسیح حتى بیشتر از آن زمان مخفى م
اى وجود او را نیز منکر توان به شکلى مرئى مشاهده نمود و این امر باعث شده تا حتى عدهاو را دیگر نمى

باشد. شوند. مخفى بودن عیسى در زمانه ما بدین شکل مى
وانند آن را درك کنند. ظاهراً ما پس از نجات یافتن تپیروان او نیز حیاتى مخفى دارند که اشخاص دیگر نمى

ایم و گویا همان اشخاصیم. ما داراى همان گذرنامه، ملیت و خانه و بخشیده شدن تغییر چندانى با گذشته نکرده
اند. رنگ پوست، هستیم. والدین، همسر، کودکان، خواهران و برادران، خویشاوندان و دوستان ما تغییرى نکرده
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سیما یا الجثه، کوتاه یا بلند، خوشم ما هم همان است. ما کماکان چون گذشته نحیف یا عظیممو و چش
ایم. حتى خصوصیات رفتارى اصلى ما هم تغییر چندانى نکرده است. با وجود این ما بدترکیب باقى مانده

دیدن آن نیستند. اشخاص جدیدى هستیم، یک قوم جدید! اتفاقى در درون ما افتاده است که دیگران قادر به
). 2ù1:3ایم (اول یوحنا زیرا ما اینک فرزندان خدا هستیم و در خانواده او پذیرفته شده و فرزندان او شده

ایم ). ما اینک حیاتى جدید و حیاتى جاودانى یافته9:8اینک روح مقدس خدا در ما ساکن باشد (رومیان 
البته این حیات حقیقتاً وجود ». مسیح مخفى استدر«) و این حیات 13ù12:5، اول یوحنا 23:6(رومیان 

دهد به اشکالى چون ایمان و توکلى جدید نسبت به خدا، آرامشى دارد و خود را به اشکال مختلفى نشان مى
دارى و پرهیزگارى جدید (اگر چه نه کامل) و محبت و شفقتى جدید در اوج خصومت و دشمنى، خویشتن

لهاى مختلف دچار محرومیت و رنج و مصیبت هستند. با وجود این، خود جدید نسبت به اشخاصى که به شک
باشد. ما از حیاتى پنهان هاى ظاهرى آن هستند، مخفى مىاین حیات که خصوصیات رفتارى فوق نشانه

). اگر مردم ما را درك 4:3(کولسیان » زندگى ما است«برخوردار هستیم و مسیح پنهان را در خود داریم. او خود 
د و نشناسند بدین علت است که خود مسیح راز ما است. نکنن

یک روز عیسایى که مرد، قیام نمود و سلطنت ». ما با مسیح ظاهر خواهیم شد«موضوع چهارم این است که 
کند، باز خواهد گشت. او که مخفى است آشکار خواهد شد. اما ظهور مجدد او با ظهور نخستین او کامالً مى

انسان یگانه خواهد بود. -ود. او همان عیسى و همان فرزند ازلى و مجسم خدا و همان خدا متفاوت خواهد ب
اما کسى که با فروتنى و افتادگى ظاهر شد با جالل و شکوهى عظیم بازخواهد گشت. او بشکلى ناشناس آمد و 

عى او تردیدى باقى در نتیجه از سوى بسیارى رد شد. اما هنگامى که وى مجدداً بازگردد در مورد هویت واق
نخواهد ماند و وى در سرتاسر جهان شناخته شده و پرستش خواهد شد. 

ظاهر خواهیم شد. راز ما آشکار شده، هویت واقعى ما هویدا » با وى«و هنگامى که او ظاهر شود ما نیز 
بعنوان فرزندان خدا که گشته و حیات درونى ما آشکار خواهد گردید. در این موقع آنچه که واقعاً هستیم، یعنى 

اند، شناخته خواهیم شد. ما جالل او را خواهیم دید و به شکلى که وراى تنها به واسطه رحمت او نجات یافته
درك و معرفت ماست، در این جالل شریک خواهیم شد. 

نایشان بنابراین وقایع مرگ، رستاخیز، صعود و بازگشت عیسى مسیح وقایعى هستند که براى مسیحیان مع
باشند که ما باشد. این وقایع، وقایعى مربوط به زندگى شخصى ما مىتر از وقایع تاریخى صرف مىخیلى عمیق
ایم، شریک هستیم و یا روزى شریک خواهیم شد. ما در اتحاد شخصیمان با عیسى ك شریک بودهدر آنهإتک

ایم، اینک زندگى ما با او و مرده و قیام کردهمسیح و در اتحاد گروهیمان با وى بعنوان قوم او، در گذشته با ا
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مخفى است، و یک روز نیز در آینده با او ظاهر خواهیم شد. درواقع منظور اصلى عهدجدید از بیان این امر که 
باشد. هستند، بیان حقیقت فوق مى» با مسیح«مسیحیان 

بعضى نتایج عملى 
د شریک بودن در مرگ، رستاخیز، سلطنت و بازگشت مسیح مشکلى که در رابطه با این مبحث ما در مور

هاى فوق موضوعاتى هستند که جنبه شود این است که بسیارى از اشخاص بر این باورند که گفتهمطرح مى
ثمر بوده و صرفاً معنى هستند. از نظر این اشخاص این مطالب براى مقاصد عملى بىاساطیرى دارند و بى

فرار مسیحیان از واقعیت باشند. اما پولس رسول چنین طرز فکرى نداشت و طرز فکر توانند توجیهى براىمى
پردازد تا ما نیز نباید چنین باشد. پولس رسول به تفسیر و تبیین الهیات عمیق خود در مورد تجربه مسیحى مى

آمدهاى آن را براى زندگى روزمره کشف کند.استلزامات و پى
شادى و سرور در «هاى خود تحت عنوان مایکل رمزى، که از سر اسقفهاى کانتربورى بود، در یکى از موعظه

شاد و مسرور بودن در خدا بدین معنا است که از این امر آگاه باشیم که خدا موطن «گوید: چنین مى» خداوند
» خدا موطن جان آدمى است.«گوید: دیس مىآگوستین ق» کنیم.ما، محیط ما و هوایى است که آن را استنشاق مى

گیریم بلکه به یک معنى ممکن است نسبت به با زندگى در این موطن ما مصائب پیرامون خود را نادیده نمى
نگریم. من بر این باورم انداز خدا، آسمان و ابدیت به مسائل مىتر هم بشویم، اما از چشماین مصائب حساس

گرفتار مسائلى چون شک، عدم اطمینان، مسائل منفى و عدم حساسیت نسبت به که کلیساى معاصر بدین علت
کند. در این مسائل حیاتى شده است چون بعنوان کلیسا آنچنان که باید در خدا چون موطن اصلیش زندگى نمى

موطن برخورد ما با مسائل، برخوردى منسجم و الهى است و ما در این موطن شریک شادى و سرور مقدسین 
»ستیم.ه

شود چون شویم. این امر بدین علت ممکن مىمى» آرزوهاى جدیدى«نخست اینکه در این موطن ما صاحب 
ایم تا حیات جدیدى داشته باشیم بنابراین باید ایم و از مردگان قیام کردهما با مسیح نسبت به زندگى کهنه مرده

تفکر کنیم (کولسیان » است و نه در آنچه که بر زمین استدر آنچه در باال «بطلبیم و » آنچه را که در باال است«
3ù2:3 شود. بسیارى ، اغلب باعث سؤتفاهم مى»آنچه در پایین است«و » آنچه در باال است«). ایجاد تمایز بین

کند تا مسئولیتهاى دنیوى خود را نادیده بگیرند و کنند که پولس رسول مسیحیان را تشویق مىتصور مى
دهند که از مسئولیتهاى خود در اى عرفانى خالصه شود. اما این آیات این اجازه را به ما نمىتجربهزندگیشان در 

شکل و محدود در خود را در خانه و خانواده، در محل کار و اجتماع شانه خالى کنیم و یک زندگى مذهبى بى
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امورى هستند که مربوط به » ستآنچه در باال ا«چه معنایى دارد؟ » آنچه در باال است«پیش بگیریم. عبارت 
یعنى امورى که در قلمرو حاکمیت عدالت و صلح و » مسیح بدست راست خدا نشسته«آنجایى هستند که 

چه معنایى دارد؟ آنچه که بر زمین است در واقع به » آنچه که بر زمین است«آرامش مسیح قرار دارند. پس 
کند را تکرار مى» بر زمین«ول در آیه پنج مجدداً عبارت شود. پولس رسزندگى کهنه و خود محور ما مربوط مى

را ذکر » پرستى استزنا و ناپاکى و هوا و هوس و شهوت قبیح و طمع که بت«و در تعریف امور مربوط به آن 
آنچه در باال «کند. بجاى این امور، ما در پى عالیترین چیزها یعنى کند، و نابودى این خصال را توصیه مىمى

تفکر «سازند. ما باید در مورد این امور اید باشیم، یعنى امورى که مسیح بر تخت نشسته را خشنود مىب» است
و باید عزم خود را جزم کنیم تا در پى این امور باشیم. توصیه پولس با حکم عیسى در مورد اینکه ما ابتدا » کنیم

). این هدف باید به هدف اصلى زندگى 33:6باید ملکوت خدا و عدالت او را بطلبیم شباهت بسیارى دارد (متى 
ما تبدیل شود. ما باید توسط عیسى مسیح در پى برقرارى حاکمیت عادالنه خدا باشیم و این حاکمیت نه در 

قلمرویى خیالى و اثیرى بلکه در قلمرو واقعیتهاى مشخص زندگى ما و انسانهاى پیرامونمان باید برقرار شود. 
شویم. پس از مردن با مى» معیارهاى جدید«به آن توجه کرد این است که ما صاحب موضوع دیگرى که باید

توان تصور کرد که ما همان زندگى گذشته را به شکل سابق ادامه دهیم. پولس مسیح و قیام با او دیگر نمى
توجه پولس به دهد. البته بندوبارى و گناهان جنسى را مورد بررسى قرار مىرسول براى تشریح دیدگاه خود بى

باشد و یا اینکه گناه جنسى بدترین نوع گناه گناهان جنسى بدین علت نیست چون تنها نوع گناه، گناه جنسى مى
است. همچنین طرح این موضوع بدین علت نیست چون مسیحیان ذهنشان بیش از حد معطوف مسائل جنسى 

پرستى طمع که بت«اهان نمونه روشنى از باشد، بلکه علت اصلى طرح گناهان جنسى این است چون این گنمى
شوند چون به بهاى استفاده از محسوب مى» طمع«). گناهان جنسى به نوعى 5:3باشند (کولسیان مى» است

پرستى محسوب سازند و از سوى دیگر این گناهان بتدیگران موجبات تلذذ و ارضاى نفس را فراهم مى
خدا را از مقام اعظمى که باید در زندگى انسان داشته باشد به زیر شوند چون شهواتى خودپرستانه هستند کهمى
کند که غضب خدا گذارد و این موضوع را نیز اضافه مىتمام باقى نمىکشند. پولس رسول کالم خود را نیمهمى

). وى همچنین اضافه6:3شود (کولسیان کنند نازل مىبر کسانى که خود را تسلیم این گناهان و شهوات مى
). اما اینک آنان مالکها و معیارهاى 7اى را داشتند (آیه اش قبالً چنین زندگىکند که خوانندگان رسالهمى

پرستى کار بلکه اشخاصى قانع و پرهیزگار هستند و بجاى بتجدیدى دارند. آنان دیگر نه اشخاصى طمع
باشند. مشغول خدمت خدا مى
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پرستانه یک زندگى فاسد را ترك هستیم. فقط نباید طمع بت» دروابط جدی«موضوع سوم اینکه ما صاحب 
خشم و غیظ و «کنیم. عالوه برآن ما باید اعمال زیر را نیز چون لباسهاى ژنده و کثیف کنار گذاشته و ترك کنیم: 

). بجاى خصال فوق ما باید 9ù8:3(کولسیان » دروغ گفتن به یکدیگر«و » بدخویى و بدگویى و فحش
چون جامه تازه و درخشان یک مسیحى به تن » رحمت و مهربانى و تواضع و تحمل و حلم را«خصالى چون 

محبت را که کمربند «کنیم. ما باید متحمل یکدیگر شده و همدیگر را عفو کنیم و عالوه بر همه این خصال، 
گى جدیدى که ما ). دلیل این تغییر کامل جامه روشن است. در واقع زند12:3-14بپوشیم (کولسیان » کمال است

باشد. موانع و سدهاى قدیمى ایم، زندگى در جامعه جدید مىبه واسطه برخاستن با مسیح آن را بدست آورده
نه یونانى است، نه یهود، نه ختنه، نه «نژادى و طبقاتى دیگر معنایى ندارند چون در مقام و زندگى جدید 

). 11:3(کولسیان » مسیح همه و در همه استنامختونى، نه بربرى نه سکتى، نه غالم نه آزاد بلکه 
بخشد از نظر آیند مىغیرممکن است که بتوان تازگى حیات جدیدى را که مسیح به کسانى که بسوى او مى

شود. این تازگى به واسطه دور داشت. این تازگى شامل آرزوهاى جدید، معیارهاى جدید و روابط جدید مى
نهد. این بنیان، بنیانى بدینسان پولس رسول بنیانهاى اخالق مسیحى را بنا مىشود.حاصل مى» با مسیح«بودن 

اى مسیح، قیام الهیاتى است، یعنى بر پایه این حقیقت پرجالل استوار است که مسیحیان در مرگ کفاره
دستیابى به هستند. اگر ما در پى » با او«شکوهمند، صعود و جالل یافتن پنهان او و ظاهر شدن پیروزمندانه او، 

اهداف جدید (تعاقب حاکمیت عادالنه مسیح) معیارهاى جدید (پرهیزگارى و کنترل نفس، خدمت و زندگى 
دیندارانه) و روابط جدید (حلم و تواضع و محبت در جامعه جدید) هستیم، باید بیاد داشته باشیم چه کسى 

مسیح مخفى است و با مسیح ظاهر خواهیم شد. ایم، زندگى ما باایم، با او قیام کردههستیم. ما با مسیح مرده
هستیم. » با او«بخش مسیح جوهره اصلى هویت مسیحى ما این است که ما در هر مرحله از مأموریت نجات

توان یافت که به اندازه این حقیقت قدرت دگرگون کردن ما را داشته باشد. هنگامى که ما حقیقت دیگرى را نمى
توانیم به شود. ما نه مىعدم پیوستگى عمیق بین گذشته و حال به روشنى آشکار مىکنیماین حقیقت را درك مى

به جلو برویم. » با مسیح«گذشته باز گردیم و نه در وضعیتى که هستیم باقى بمانیم بلکه باید 
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فصل ششم 

براى مسیح هدف ما 

کنند. زندگینامه هایى نیستند که صرفاً شرح حال زندگى فردى را بیان مىها، زندگینامهجالبترین زندگینامه
اى است که اسرار زندگى فردى را آشکار کند. منظور من از این گفته این نیست که یک جالب زندگینامه

کامالً پنهان بود یعنى منظورم این نیست که متن سازد که قبالً اى را آشکار مىزندگینامه جالب اطالعات محرمانه
زندگینامه آشکار سازد که شخصیت مورد احترام فردى پست و رذل بوده و یا در خفا به مشروبخوارى و 
مصرف مواد مخدر و هرزگى مشغول بوده است. منظور من درواقع این است که یک زندگینامه جالب 

دهد که فرد اصلى حاکم بر زندگى او را بیان کرده و نشان مىگیرى کلى زندگى فرد و نیروى محرکه جهت
مزبور زندگى خود را وقف چه هدفى کرده و چرا این هدف را در زندگیش انتخاب کرده است. جالبترین 

شود. و متمایز شدن وى از دیگران مى» تشخص«موضوع در مورد زندگى هر فرد این است که چه عاملى باعث 
کند؟ البته بعضى از اشخاص هدف و مقصودى در زندگیشان ندارند. چه چیزى زندگى مىوى براى چه کسى یا 

اند بنابراین دچار بدبینى اند هدفى براى زندگى خود بیابند اما موفق نشدهاین گروه از اشخاص یا سعى کرده
نکتونهاى ریز در اقیانوس اند. آنان مانند پالاند و یا اینکه هرطرف باد آمده به همان سو متمایل شدهوجودى شده

توان زندگى آنان را زندگى اسیر امواج و بادها هستند. گروهى دیگر از اشخاص هم وجود دارند که نمى
رسد تحت کنترل و انقیاد روحى شریر قرار دارند. گویى میلى ارضاناپذیر چون میل هدف دانست و بنظر مىبى

ترل خود دارد. اما یکى از خصوصیات اصیل انسانهاى بزرگ به کسب قدرت یا موقعیت اجتماعى آنان را در کن
طلبى در پى رسیدن به هدفى عالى هستند. مدیران مجرب و ماهرى این است که آنان فارغ از خودخواهى و جاه

کنند تا اصول مدیریت را عیناً در اند، دیگران را تشویق مىکه در زمینه بازرگانى و صنعت موفقیتهایى داشته
رسد که انجام چنین شان بکار بگیرند و اهداف شخصى براى خودشان در نظر بگیرند. بنظر مىصوصىزندگى خ

شناسى در کارى شرط سالمت روانى باشد. دکتر ویکتور فرانکل که در حال حاضر استاد روانپزشکى و عصب
ا دستگیر شده و در هخود را، هنگامى که از سوى نازى» معنى درمانى«باشد، اصول و روش دانشگاه وین مى

برد، تدوین نمود. وى در اردوگاه متوجه این امر شد که احتمال زنده ماندن اردوگاه مرگ آشویتس بسر مى
دادند بیشتر از زندانیانى بود که دورنماى انجام زندانیانى که در آینده باید وظایف و مسئولیتهایى را انجام مى

کسى که براى زندگى کردن «کند که انکل این جمله نیچه را نقل مىدیدند. فراى را در برابر خود نمىوظیفه
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تالش براى «کند که و سپس این گفته را چنین تفسیر مى» اى خواهد ساختچرایى یافته باشد، با هر چگونه
» معنى«دهد که این فرانکل ادامه مى» باشد.ترین نیروى برانگیزاننده در انسان مىیافتن معنى در زندگى اساسى

تواند یک شخص، یک هدف، یک مسئولیت و یا خدا باشد. مى
تر اگر بخواهیم بگوییم خدا که در عیسى مسیح مکشوف شده است. زیرا یک مسیحى بله، خدا و مشخص

زندگى کند. مسیحیان همواره مسیح را در برابر خود و » براى مسیح«در پى این است که در همه ابعاد زندگیش 
نظر دارند. زندگى مسیحیان باید همواره معطوف به او باشد. آرزوى ما مسیحیان این است که در فکر خود در

ترین دلنگرانى ما این است که در همه چیز او را جالل او را خشنود سازیم، او را خدمت و اطاعت کنیم و مهم
دهیم.

اد. من با نشان دادن این امر که فقط توان به اشکال مختلف مورد تدقیق و موشکافى قرار داین موضوع را مى
توانیم فرا بگیریم که در صلح و سازگارى با هم زندگى کنیم، زندگى کنیم، مى» براى مسیح«هنگامى که ما 

ها مورد موشکافى قرار خواهم داد. شاید این گفته کمى جسورانه موضوع زندگى براى مسیح را در بعضى جنبه
من به حقیقت آن ایمان دارم. روابط صحیح و خوب با دیگران به رابطه صحیح و دور از واقعیت بنظر رسد، اما
توان باشد. درواقع مىباشد. روابط ما با دیگران از اهمیت زیادى برخوردار مىو خوب ما با مسیح وابسته مى

خانواده، اى از روابط تشکیل شده است و شامل رابطه با اعضاىگفت که زندگى انسانى از شبکه درهم پیچیده
توان توانایى شود. به یک معنى بلوغ و کمال انسانى را مىها، دوستان و همکاران مىخویشاوندان، همسایه

اشخاص براى ایجاد روابطى پایدار، مسئوالنه و مبتنى بر مهر و محبت دانست. شاید همه ما در این زمینه هنوز 
زیرا همه ما در ایجاد رابطه شایسته و مطلوب با بسیارى از فاصله زیادى با بلوغ و کمال مورد اشاره داشته باشیم

افراد مشکل داریم. اگرچه قصد من این نیست که موضوع رابطه با دیگران را بیش از حد ساده کنم اما باور من 
این است که راز اصلى موفقیت در روابط شخصى در خانواده و در محل کار، در کلیسا و در جامعه این است 

زندگى کنیم. هنگامى که این مسئله اساسى حل شد، مسائل دیگر خودبخود » براى مسیح«را بگیریم که که ما ف
شوند. من قصد دارم این موضوع را با استفاده از سه مثال از عهد جدید مورد بررسى قرار دهم.حل مى

رابطه ما در کلیسا 
باشد، که اى خانواده جهانى خدا مىمنطقهکلیساى محلى، در حکم یک خانواده بوده و تجلى محلى و

کنند. کنند و با یکدیگر چون خواهر و برادر رفتار مىاعضاى آن به یکدیگر توجه داشته و همدیگر را محبت مى
با وجود این واقعیت عجیب و تأثرآور این است که وجه مشخصه بسیارى از کلیساهاى محلى نه روحیه پذیرش 
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باشد. در قرن اول نیز چنین مشکلى وجود داشت و در روحیه انتقاد و طرد دیگران مىآمیز دیگران بلکه محبت
دوران معاصر نیز این مشکل کماکان وجود دارد بنابراین ما از تعالیم پولس رسول به مسیحیان اولیه در این مورد 

ساله پولس رسول به توانیم درسهاى ارزشمندى براى کلیساى دوران معاصر فرا بگیریم. به متن زیر از رمى
رومیان توجه کنید:

و کسى را که در ایمان ضعیف باشد بپذیرید لکن نه براى محاجه در مباحثات. یکى ایمان دارد که همه چیز را «
خورد. پس خورنده ناخورنده را حقیر نشمارد و ناخورنده بر باید خورد اما آن که ضعیف است بقول مى

کنى او نزد آقاى ا پذیرفته است. تو کیستى که بر بنده کسى دیگر حکم مىخورنده حکم نکند زیرا خدا او ر
شود لیکن استوار خواهد شد زیرا خدا قادر است که او را ثابت نماید. یکى یک روز را خود ثابت یا ساقط مى

روز را شمارد پس هر کس در ذهن خود متیقن بشود. آنکهداند و دیگرى هر روز را برابر مىاز دیگرى بهتر مى
دارد و هر که دارد هم براى خداوند نمىدارد و آنکه روز را عزیز نمىداند بخاطر خداوند عزیزش مىعزیز مى

خورد و خدا را خورد براى خداوند نمىگوید و آنکه نمىخورد زیرا خدا را شکر مىخورد براى خداوند مىمى
میرد. زیرا اگر زیست کنیم براى یچکس بخود نمىکند و هگوید. زیرا احدى از ما بخود زیست نمىشکر مى

میریم. پس خواه زنده باشیم خواه بمیریم از آن کنیم و اگر بمیریم براى خداوند مىخداوند زیست مى
خداوندیم. زیرا براى همین مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند. لکن تو چرا بر برادر 

شمارى زیرا که همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم یز چرا برادر خود را حقیر مىکنى یا تو نخود حکم مى
).1:14- 10(رومیان » شد

رسد که در قرن اول در کلیساى روم بعضى از مسیحیان در ایمان ضعیف بودند و بعضى قوى. چنین بنظر مى
ترل اصول اخالقى خاصى قرار داده بدین معنى که بعضى از مسیحیان وجدانى نیرومند داشتند و آن را تحت کن

بودند در حالى که مسیحیانى که ایمانى ضعیف داشتند صاحب وجدانى ضعیف بودند و در مورد مسائل 
انگیز دادند. یکى از مسائلى که بین این دو گروه از مسیحیان به موضوعى بحثوسواس بیش از حد بخرج مى

کردند. براى آنان این سؤال مطرح بود که آیا مسیحیان مىتبدیل شده بود مسئله طعامى بود که آنان مصرف 
را که پیش از فروخته شدن توسط قصاب، در مراسم » گوشت قربانى«مجازند گوشت مصرف کنند و مخصوصاً 

وجه دچار و قوى به هیچ» نیرومند«گذرانیدن قربانى براى بتها وقف بتى شده بود. وجدان مسیحیان به اصطالح 
دانستند که در ایام عهدعتیق، قوم خدا گوشتخوار بودند و عیسى نیز قوانین ین مسیحیان مىشد. امشکل نمى

19:7شد، منسوخ نموده بود (به مرقس مربوط به مواد غذایى را که بین طعام پاك و ناپاك متمایز قائل مى
د نداشتند، پس وقف مراجعه شود) و از آنجایى که بتها خدایانى دروغین و غیرواقعى بودند و در واقع وجو
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مراجعه کنید). با وجود این مسیحیان به 4:8-6شد (به اول قرنتیان گوشت به آنها باعث ناپاك شدن آن نمى
پرست بودند و از زمینه در این مورد مطمئن و خاطرجمع نبودند. این گروه احتماالً قبالً بت» ضعیف«اصطالح 
پرستى را کامالً کنار گذاشته بودند، تصمیم و چون مذهب بتپرستانه به مسیح ایمان آورده بودند تفکر بت

یافت دورى جویند. خوردن گوشت قربانى شده پرستى ارتباط مىگرفته بودند از هر آنچه که به شکلى با بت
پرستى سپرى شده بود و انجام این کار معانى براى بتها براى آنان یادآور ایامى بود که در مذهب بت

خریدند، احتمال داشت گوشتى ى آنان داشت. از سوى دیگر هر گوشتى را که آنان از بازار مىناخوشایندى برا
باشد که در مراسم قربانى بتها وقف شده باشد. براى آنان امکان نداشت که در مورد این موضوع به تحقیق و 

ود، براى بتها قربانى دانست آیا گوشت موجپرس و جو بپردازند زیرا در اغلب موارد حتى خود قصاب نیز نمى
توانستند وجدان خود را آرام داد و تنها راهى که آنان مىشده است یا خیر. بدینسان وجدان آنان عذابشان مى

اى از رفتارهاى خوار شوند. این موضوع نمونهسازند و گوشت قربانى بتها را مصرف نکنند این بود که گیاه
انگیز دیگر نگهدارى و گرامى داشت در روم بود. موضوع بحث» قوى«و » ضعیف«متمایز مسیحیان به اصطالح 

روزهاى مخصوص بود. 
تفاوت نحوه رفتار این دو گروه از مسیحیان در مورد استعمال یا عدم استعمال گوشت بخودى خود تفاوتى 

اً تا زمانى که غیرمهم و جزئى بود. در جامعه مسیحى نیز داشتن دیدگاههاى متفاوت امر غلطى نیست. ما مطمئن
توانیم با هم موافق باشیم. اما در عین حال ما باید یاد بگیریم که در به آسمان نرویم در مورد همه امور نمى

خانواده کلیسا متحمل یکدیگر باشیم. آنچه که باعث ناراحتى پولس رسول شده بود مسئله وجود تفاوتهاى 
ستى که مسیحیان بخاطر وجود این تفاوتها نسبت به یکدیگر جزئى در بین مسیحیان نبود، بلکه وى از رویه نادر

کردند و در مورد گروه مقابل به قضاوت و در پیش گرفته بودند، ناراحت بود. این دو گروه یکدیگر را تحقیر مى
پس خورنده ناخورنده را حقیر نشمارد و «پرداختند. بنابراین پولس رسول مجبور شد چنین بنویسد: داورى مى

). 3(آیه » نده بر خورنده حکم نکندناخور
آنچه که در اینجا قابل تأمل است این است که پولس رسول با مسائل شبانى برخوردى عمیقاً الهیاتى دارد. او 

اى را بیاد خواهد که نسبت به یکدیگر مهربان و مؤدب باشند بلکه در مقابل آموزهصرفاً از مسیحیان روم نمى
اند. این آموزه در مورد خداوندى دهند که آن را فراموش کردها آنان با رفتار بدشان نشان مىآورد که گویآنان مى

اگر «کند که مسیح مرد و برخاست تا بر همگان خداوند باشد در نتیجه: باشد، یعنى بیان مىعیسى مسیح مى
ا پس از مرگ همه ما براى زیر» میریمکنیم و اگر بمیریم براى خداوند مىزیست کنیم براى خداوند زیست مى

اعمالمان به خداوند حساب پس خواهیم داد. بنابراین هر مسیحى، چه در هنگام زندگى و چه در هنگام مرگ 
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تو کیستى که بر «گوید: ). با توجه به این مسائل پولس رسول چنین مى6-12باشد (آیات غالم عیسى مسیح مى
حقى نداریم تا هیچیک از غالمان عیسى مسیح را تحقیر نماییم ). ما هیچ4(آیه » کنىبنده کسى دیگر حکم مى
).4(آیه » شوداو نزد آقاى خود ثابت یا ساقط مى«یا در موردش حکم کنیم: 

داند. او خود یک را نادرست مى» ضعیف«در اینجا ذکر این نکته نیز الزم است که پولس دیدگاه مسیحیان 
دید و از نظر او از آنجایى که فقط ها نمىگیاهخوار نبود. وى دلیلى براى خوددارى از مصرف گوشت قربانى

گشت. وى رستان ناپاك و نجس نمىپیک خدا وجود داشت پس بتها هیچ بودند و گوشت به واسطه تقدیم بت
توانست بدون تردید و دودلى و با شکرگزارى از گوشت بخورد. با وجود این، همانگونه که وى در ادامه مى

کند، یک مسیحى به بحث خود در همین باب از رساله رومیان و نیز در باب هشتم رساله اول قرنتیان بیان مى
پوشى کند زیرا داوطلبانه از خوردن گوشت چشم» ضعیف«یک برادر بهتر است در حضور » نیرومند«اصطالح 

را بسوى انجام عملى سوق دهد که برخالف نداى وجدان او » ضعیف«ممکن است با خوردن گوشت برادر 
است. و بدینسان باعث شود که برادر ضعیف مرتکب گناه شود. بدینسان محبت مسیحى آزادى مسیحى را 

آمیز دارد. وجدان مقدس در مورد حرمت و قداست وجدان دیدگاهى خاص و احترامسازد زیرا کتابمحدود مى
انسانى مصون از خطا نیست و باید مورد تعلیم و آموزش قرار گیرد اما اگرچه وجدان انسانى باید تحت تعلیم و 

الف آن عمل کرد. باشد نباید نداى آن را نادیده گرفت و برختربیت قرار گیرد اما حتى زمانى که در اشتباه مى
بنابراین سرّ روابط صحیح و شایسته در جامعه مسیحى، در درك این امر نهفته است که عیسى مسیح خداوند 

سازد. کنند. امروزه مسائل جزئى بسیارى مسیحیان را از یکدیگر جدا مىزندگى مى» براى او«است و مسیحیان 
مقدس در مورد آنها به روشنى سخن گفته است خالقى که کتاباى یا امن در اینجا در مورد مسائل مهم آموزه

کنم. مسیحیان در مورد این مسائل مهم باید با یکدیگر اتحاد و یگانگى داشته باشند. در اینجا بحث بحث نمى
باشد. ما در باشد که تعدد دیدگاهها در مورد آنها مجاز و مقبول مىمن در مورد مسائل کوچک و جزئى مى

ونه باید لباس بپوشیم؟ براى اینکه مراسم تعمید به شکل صحیح برگزار شود دقیقاً چه مقدار آب الزم کلیسا چگ
ترین عطایاى روحانى کدامها هستند؟ سؤاالت مشابه است؟ نبوتهاى عهد عتیق را چگونه باید تفسیر کنیم؟ مهم

او بخاطر چنین مسائل کوچک و توان ذکر کرد. تحقیر کردن یک مسیحى دیگر یا حکم کردن بربسیارى را مى
توان صرفاً یک عمل متضاد با روحیه گذرایى تنها به منزله رفتارى نادرست نیست. چنین رفتارى را همچنین نمى

ها اى به مشارکت مسیحى دانست. زشتى و نادرستى چنین رفتارى در این مقولهبرادرانه مسیحى و ضربه
باشد. چنین رفتارى تالشى گستاخانه در داوندى عیسى مسیح مىگنجد. چنین رفتارى در واقع انکار خنمى

باشد. من کیستم که خود را در مقام خداوند و داور یک مسیحى جهت نقض حق و امتیاز او بعنوان خداوند مى
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دیگر قرار دهم؟ خیر، خواست ما باید این باشد که عیسى مسیح همان مقامى را که از آن اوست داشته باشد 
باشد. بنابراین ند و داور کل کلیسا. او تنها خداى من نیست، بلکه خداى هر ایماندار دیگرى نیز مىیعنى خداو

براى «من این آزادى را ندارم که در حاکمیت او مداخله کنم. وظیفه من بعنوان یک مسیحى این است که 
همین وظیفه را بجا آورند. زندگى کنم و دیگران را نیز بحال خودشان بگذارم تا آنان نیز آزادانه» خداوند

روابط ما در محل کار 
پولس رسول در قسمت دیگرى از یکى از رساالتش، در مورد وظایف مسیحیان در مقام رئیس و کارفرما و 

دهد:اى ارائه مىنیز کارگر توضیحات روشنگرانه
ضور مثل جویندگان رضامندى اى غالمان آقایان جسمانى خود را در هر چیز اطاعت کنید نه به خدمت ح«

مردم بلکه به اخالص قلب و از خداوند بترسید. و آنچه کنید از دل کنید بخاطر خداوند نه بخاطر انسان. چون 
کنید. زیرا هرکه ظلم دانید که از خداوند مکافات میراث را خواهید یافت چون که مسیح خداوند را بندگى مىمى

ت و ظاهربینى نیست. اى آقایان با غالمان خود عدل و انصاف را بجا آرید کند آن ظلمى را که کرد خواهد یاف
).1:4-22:3(کولسیان » دانید شما را نیز آقایى هست در آسمانچون که مى

دارى نیست. اصوالً مفهوم در تصاحب داشتن یک انسان دیگر در این متن هیچ توجیه و دفاعى از نظام برده
رفتارى شود) به معناى خلع مقام واالى انسانى او بوده و اقدامى غیر قابل دفاع (هرچقدر هم با او خوش 

کند اما این درخواست اگرچه مسئله آزادى بردگان را مطرح نمى1:4باشد. درواقع پولس رسول در کولسیان مى
تار کنند که این سازد که صاحبان برده با بردگان خود با عدل و انصاف رفانقالبى در مورد عدالت را مطرح مى

دارى انجامید (اگرچه براى نابودى این نحوه برخورد پس از گذشت ایامى چند به نابودى کامل نظام مخوف برده
شد). پولس رسول همچنین در مورد نحوه رفتار غالمان و اربابان با نظام باید خیلى زودتر از این زمان اقدام مى

پردازد در مورد سازد. اصلى را که وى به شرح و بسط آن مىمىیکدیگر بعضى تعالیم اساسى و مهم را مطرح
تواند بکار گرفته شود. این اصل چیست؟ این اصل این است که هر دو طرف شرایط کارى دوران معاصر نیز مى

باید در وراى وجود دیگرى حضور مسیح را تشخیص دهند. غالمان باید مطیع اربابان دنیوى خود باشند اما این 
نگرد) محدود شود، گویى که (یعنى زمانى که ارباب یا رئیس به آنان مى» خدمت حضور«نباید فقط به اطاعت

و با تمام وجود » به اخالص قلب«خواست اصلى آنان این است که انسانى را خشنود سازند. درواقع آنان باید 
خشنود ساختن او کار خود را انجام خود کار کنند، و ترس خداوند را داشته باشند یعنى به احترام مسیح و براى

آور، خوشایند بود یا ناخوشایند، چه سخت بود چه انگیز بود و چه مالل). وظیفه آنان چه هیجان22دهند (آیه 
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آسان، مستلزم داشتن مهارت بود یا فقط فعالیت صرف بدنى بود، بهرحال آنان باید این وظیفه را از صمیم قلب 
اى انجام ). در واقع آنان باید وظیفه خود را به گونه23دادند (آیه انجام مى» انسانبخاطر خداوند نه بخاطر«و 
» مسیح خداوند را بندگى«آورند. آنان دادند که گویى آن را براى ارباب آسمانى و نه ارباب زمینى بجا مىمى
بان باید با غالمان خود با عدل و ). به همین شکل نیز اربا24یافتند (آیه کردند و پاداش خود را باید از او مىمى

داشتند که آنان را نیز در آسمان آقایى هست کردند، زیرا آنان نیز باید این موضوع را درنظر مىانصاف رفتار مى
و آنان در برابر او مسئولند. 

غالمان و شود اساساً یک چیز است. هم توجه داشته باشید که در هر دو مورد تعلیمى که به طرفین داده مى
هم اربابان، داراى یک ارباب در آسمان بودند، خوانده شده بودند تا او را خدمت کنند، باید براى او زندگى 

دادند. آگاهى از این امر که عیسى مسیح خداوند و داور مشترك کردند و یک روز باید به او حساب پس مىمى
ازد. دستورات کلیدى به دو گروه مشابه هستند: توانست روابط آنان را با یکدیگر معقول سآنان است، مى
).24:3» (دانید که از خداوند مکافات میراث را خواهید یافتمى«به غالمان: 
).1:4» (دانید شما را نیز آقایى هست در آسمانمى«به اربابان: 

گروه دیگر ایستاده است، سرهر یک از دو گروه باید عیسى مسیح را بعنوان خداوند و داورى که در پشت
شود. بود که گویا این رفتار براى مسیح انجام مىاى مىدیدند و رفتارشان نسبت به گروه دیگر باید بگونهمى

غالمان در کار خود باید با وجدان عمل کرده و اربابان نیز باید رفتارى عادالنه داشته باشند، زیرا هر دو گروه 
دوختند. ىباید چشمان خود را به مسیح م

توانست نحوه کار و فعالیت را متحول کرده و روابط را شیرین بسازد. یکى از اشخاصى که این اصل ساده مى
به مقام ریاست کنفرانس متدیست 1918این اصل را در زمان کودکى آموخت، ساموئل چادویک بود که در سال 

ر را بر عهده داشت. وى در سن ده سالگى به مقام ریاست کالج کلیف در دربشای1932-1912بین سالهاى 
باشد. روزى در یکى از کالسهاى کانون شادى کلیسا، شبان مسیح ایمان آورد. شرح ایمان آوردن وى چنین مى

کلیسا، کشیش ساموئل کولى، براى کودکان در مورد جان نیوتون سخن گفت و این موضوع را مطرح ساخت که 
شد، بعنوان یک مسیحى خوب این کار را به به کار واکس زدن کفش مشغول مىاگر جان نیوتون در دهکده آنان

زد. شد، زیرا وى کفشها را بخاطر عیسى مسیح واکس مىزن دهکده مىداد و بهترین واکسنحو احسن انجام مى
رش هاى پداین گفته فکر ساموئل چادویک را به خود مشغول ساخت، زیرا در خانه مسئولیت تمیز کردن چکمه

من از تمیز کردن چکمه و بخصوص تمیز کردن «نویسد: بر عهده او بود. وى بعدها در این مورد چنین مى
آلود پدرم بسیار هاى گلهاى بزرگ پدرم تنفر داشتم. آن روز هم باران باریده بود و تمیز کردن چکمهچکمه
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اید به بهترین شکل انجام گیرد، شروع به ترین بخش یک وظیفه بدشوار بود. من با اعتقاد به این باور که مشکل
ها را به زمین ها کردم. وظیفه خود را به اتمام رساندم و با احساس آرامش و سبکى چکمهتمیز کردن چکمه

هاى براقى که گویا عیسى ها نگاه کردم، سخنان واعظ در مورد اینکه چکمهگذاشتم. سپس هنگامى که به چکمه
ها ند مرا به تالطم انداخت. من دچار تردید شدم که مبادا وقتى عیسى مسیح این چکمهمسیح باید آنها را به پا ک

ها را برداشتم مجدداً مشغول تمیز کردن آنها شدم. تمیز را بپوشد براى پاهایش نامناسب باشد. سپس چکمه
کارى است که در زندگیم ترین اى بود اما من بر این باور بودم که ... انجام این وظیفه مهمکردن چکمه کار ساده

اى انجام دهم که گویى آنها را ترین وظایف را بگونهام ... بدینسان من به این امر عادت کردم که سادهانجام داده
»دهم.براى عیسى مسیح انجام مى

ا اى جارو کرد که گویى قرار است عیسى مسیح همان جا به مالقات متوان اطاقى را بگونهبه همین شکل مى
خواهیم اطاق براى او تر و تمیز و آراسته باشد. یک دختر خدمتکار که از او سؤال شده بود از کجا بیاید و ما مى

بینید که من قبالً گردوخاك را زیر زیرانداز خوب شما مى«داند که مسیحى شده است چنین جواب داد: مى
خص دیگرى رفت گویى عیسى مسیح در آنجا توان به مالقات شمى» کنم.کردم اما حاال چنین نمىجارو مى

خواهد بخواند، به یک مشترى توان متنى را تایپ نمود گویى این نامه را عیسى مسیح مىکند، مىزندگى مى
اى رسیدگى کرد که گویى عیسى مسیح آن روز براى خرید مراجعه کرده است و یا از مریضى چنان بگونه

اى غذا آماده کرد که توان در آشپزخانه بگونهتخت خوابیده است. مىپرستارى نمود که گویى عیسى مسیح بر 
گویى ما مرتا هستیم و عیسى مسیح باید از آن غذا بخورد.

روابط ما در جهان 
کنیم. اما خدا مسئولیتهاى خانه و محل کار مکانهایى هستند که ما اکثر وقت خود را در آنها سپرى مى

ه ما در خانه و محل کار بر عهده داریم بر دوش ما گذاشته است. هیچیک از ما بیشترى عالوه بر آنچه ک
طلبد. عالوه بر این اى زندگى کنیم که گویى جامعه بزرگ پیرامون ما ایفاى وظایفى را از ما نمىتوانیم بگونهنمى

تواند قرار دادیم مىدر واکنش به جهان نیازمند پیرامونمان، همان اصلى که در صفحات پیش آن را مورد بررسى
خدمت ما را در جهان پیرامون هدایت کند و آن را تعالى بخشد. براى درك این موضوع ما به تعلیم عیسى توجه 

کند و نیز در مورد استعاره انفکاك بین کنیم و خصوصاً در مورد تصویرى که او از داورى نهایى ترسیم مىمى
کنیم: بزها و میشها تأمل مى
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پسر انسان در جالل خود با جمیع مالئکه مقدس خویش آید آنگاه بر کرسى جالل خود خواهد اما چون «
کند به قسمى که شبان میشها را از نشست. و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا مى

شاه به اصحاب طرف کند و میشها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد. آنگاه پادبزها جدا مى
راست گوید بیایید اى برکت یافتگان از پدر من و ملکوتى را که از ابتداى عالم براى شما آماده شده است به 
میراث بگیرید. زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید. تشنه بودم سیرابم نمودید. غریب بودم مرا جا دادید. 

م کردید. در حبس بودم دیدن من آمدید. آنگاه عادالن به پاسخ عریان بودم مرا پوشانیدید. مریض بودم عیادت
ات یافتیم تا سیرابت نماییم. یا کى تو را غریب ات دیدیم تا طعامت دهیم یا تشنهگویند اى خداوند کى گرسنه

اه در یافتیم تا تو را جا دهیم یا عریان تا بپوشانیم. و کى تو را مریض یا محبوس یافتیم تا عیادتت کنیم. پادش
اید. پس ترین من کردید به من کردهگویم آنچه به یکى از برادران کوچکجواب ایشان گوید هرآینه به شما مى

اصحاب طرف چپ را گوید اى ملعونان از من دور شوید در آتش جاودانى که براى ابلیس و فرشتگان او مهیا 
آب ندادید. غریب بودم مرا جا ندادید. عریان شده است. زیرا گرسنه بودم مرا خوراك ندادید. تشنه بودم مرا 

بودم مرا نپوشانیدید. مریض و محبوس بودم عیادتم ننمودید. پس ایشان نیز به پاسخ گویند اى خداوند کى تو 
را گرسنه یا تشنه یا غریب یا برهنه یا مریض یا محبوس دیده خدمتت نکردیم. آنگاه در جواب ایشان گوید 

آنچه به یکى از این کوچکان نکردید به من نکردید. و ایشان در عذاب جاودانى خواهند گویم هرآیه به شما مى
). 31:25- 46(متى » رفت اما عادالن در حیات جاودانى

خوانیم. با وجود این، این قسمت نه یک تمثیل ساده بلکه مى» تمثیل میشها و بزها«ما معموالً این قسمت را 
باشد که بصورت تصاویر این چنین شرح داده شده است. درواقع تنها عنصر مىاى جدى به روز داورى اشاره

) عادالن را 32(آیه » کندبه قسمى که شبان میشها را از بزها جدا مى«تمثیلى در این متن این است که پسر انسان 
کند.از بدکاران جدا مى
د با مالئکه خود خواهد آمد. او بعنوان در جالل خو») پسرانسان(«گوید که روزى او خود عیسى به ما مى

پادشاه و داور بر تخت پرجالل خود خواهد نشست. همه ملتها در حضور او جمع خواهند شد یعنى همه 
توان فهمید که انسانهاى همه دورانها، که رستاخیز آنان در این قسمت صریحاً ذکر نشده، اما از متن چنین مى

جمع خواهند شد. آنگاه مسیح همچون شبانى که در یک گله درهم پس از رستاخیز خود در حضور مسیح 
سازد و عادالن را در سمت راست خود و بدکاران را کند، انسانها را از همدیگر جدا مىمیشها را از بزها جدا مى

خواند تا بیایند و ملکوت آسمانى را به میراث یابند و دهد وى سپس عادالن را مىدر سمت چپ خود قرار مى
کند تا در آتش جاودانى افکنده شوند.بدکاران را حکم مى
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اما تعلیم اصلى این متن مهم و جدى در مورد داور یا محکومیت نیست بلکه در مورد مالك و معیارى است 
باشد که در رفتار کند. این مالك و معیار برخورد انسانها با او مىکه داور بر مبناى آن حکم خود را صادر مى

شود. او آشکار مى» برادران«ترین) (یا مظلوم» ترینکوچک«(یا فقدان وجود رفتارى از سوى آنان) نسبت به آنان
عادالن هنگامى که وى گرسنه بود، طعامش دادند و هنگامى که تشنه بود سیرابش نمودند. هنگامى که غریب 

ى که در بیمارستان یا زندان بود به دیدن او بود او را جا دادند، هنگامى که عریان بود او را پوشانیدند و هنگام
ترین من کردید به من آنچه به یکى از این برادران کوچک«دهد که رفتند. عیسى در این مورد چنین توضیح مى

از سوى دیگر بدکاران نیز مسیح را گرسنه و تشنه، غریب و عریان و بیمار و محبوس مشاهده کردند اما » کردید.
گوید که این گروه نه ترین برادران او رسیدگى نکردند. مسیح مىدند، زیرا به نیازهاى کوچکبه او رسیدگى نکر

آمیز و اند یعنى براى غفلت و تسامح جنایتاند، بلکه براى آنچه که انجام ندادهبخاطر آنچه که انجام داده
شوند.آورشان محکوم مىتفاوتى رسوایىبى

هستند؟ تفسیر بعضى چنین است که این برادران قوم یهود هستند و ملتها مسیح چه کسانى » برادران«این 
بخاطر رفتارشان نسبت به قوم خدا یعنى یهودیان مورد داورى قرار خواهند گرفت. البته این موضوع توسط 

باشد. اما ملتها انبیاى عهدعتیق بارها بیان شده است و یهودستیزى کماکان از اشکال زشت نژادپرستى مى
گیرد. جودیتهایى نیستند که سرنوشتى ابدى داشته باشند و داورى بر آنان در طى فرایندى تاریخى انجام مىمو

باشد.کند داورى نهایى اشخاص منفرد و نه جوامع قوى مىآنچه که مسیح در اینجا توصیف مى
نسانها برمبناى برخوردها و او مسیحیان هستند و ا» برادران«کنند گروهى دیگر این قسمت را چنین تفسیر مى

رفتارهایشان نسبت به مسیحیان مورد داورى قرار خواهند گرفت. خود عیسى بشکل روشنى پیروان خود را 
). بنابراین برخورد اشخاص نسبت به مسیح در 10:28، 46:12- 50کند (براى مثال متى خود خطاب مى» برادران«

س طرسوسى که با تعصب شدید به آزار و اذیت مسیحیان شود. سولبرخوردشان نسبت به مسیحیان مشخص مى
اما متن مورد بحث ما در این چهارچوب » کنى؟چرا بر من جفا مى«پرداخت این کلمات را از مسیح شنید: مى

باشند که او با محبت رسد که منظور مسیح از برادران، کل انسانهاى رنج کشیده مىشود و بنظر مىمحدود نمى
توان شواهدى در عهد جدید پیدا کرد. در تن را با آنان یکى ساخته است. براى این ادعا مىعمیق خود خویش
بر » خون و جسم«بنابراین » بایست در هر امرى مشابه برادران خود شودمى«خوانیم که مسیح رساله عبرانیان مى

شامل شراکت در طبیعت ). در عین حال یگانگى وى با ما تنها 14:2-17خود گرفت و انسان شد (عبرانیان 
شود بلکه او همچنین در درد و رنج و وضعیت ناگوار انسانى نیز شریک شده است. ضعیف انسانى نمى
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را چگونه باید تفسیر کنیم؟ کل عهد جدید این موضوع را 31:25-46با توجه به مسائل فوق ما متن متى 
اما به واسطه » عادل شمرده شویم«توانیم مان به مسیح مىدهد که اگرچه ما گناهکاران تنها به واسطه ایتعلیم مى

قرار خواهیم گرفت. این موضوع یک تناقض نیست. درواقع تنها اعمال نیکوى ناشى از » داورى«اعمالمان تحت 
باشند. ایمان ما به عیسى مسیح در قلب ما محبت هستند که نشان دهنده دلیلى واضح و ملموس از ایمان ما مى

فى است اما اگر این ایمان، ایمانى اصیل باشد در اعمال نیکو به شکل قابل مشاهده متجلى خواهد نهان و مخ
من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود ... ایمان بدون اعمال «گوید: شد. یعقوب در این مورد مى

که در حضور همه انجام اى خواهد بود ). از آنجایى که روز داورى واقعه20ù18:2(یعقوب » باطل است
خواهد شد، بنابراین الزم است تا شواهدى قابل مشاهده وجود داشته باشند، یعنى ثمره ایمان ما که در اعمال 

زیرا که پسر انسان خواهد آمد «شود. عیسى خود بارها این حقیقت را تعلیم داد. براى مثال: آمیز ظاهر مىشفقت
(متى » ود و در آن وقت هر کسى را موافق اعمالش جزا خواهد داددر جالل پدر خویش به اتفاق مالئکه خ

). نه نجات ما بلکه داورى در مورد ما برحسب اعمال ما انجام خواهد شد.27:16
بنابراین اگر ما به این موضوع توجه نداشته باشیم که گرسنگان را سیر کنیم، برهنگان را جامه بپوشانیم، به 

ران بپردازیم و به کمک غریبان و زندانیان بشتابیم، و اگر ما فاقد وجدان اجتماعى باشیم عیادت و مراقبت از بیما
و شفقتى نسبت به محرومین و بیچارگان نشان ندهیم، و باالخره اگر در برابر مصائب و مشکالت حاد جهان 

دارد و اگر نسبت به العملى از خود نشان ندهیم، بنابراین در قلب ما نسبت به نیازمندان محبتى وجود نعکس
نیازمندان محبتى نداشته باشیم پس نسبت به مسیح نیز که خود را با نیازمندان یکى ساخته است، محبتى نداریم  
از سوى دیگر اگر محبتى نسبت به مسیح نداشته باشیم به او ایمان نداریم زیرا ایمان بدون محبت ایمانى 

داشته باشیم، نجات نداریم. غیرواقعى و سطحى است و اگر به مسیح ایمان ن
از سوى دیگر اگر ما حقیقتاً بسوى عیسى مسیح بیاییم و براى نجات، به او ایمان داشته باشیم، نسبت به او 
محبت خواهیم داشت و اگر نسبت به او محبت داشته باشیم طبیعتاً نسبت به برادران او یعنى نسبت به فقیران، 

خواهیم داشت. و اگر ما نسبت به آنان » محبت«خود را با آنان یکى ساخت گرسنگان و مظلومین نیز که وى 
مان را به ایشان نشان خواهیم داد و با خدمت به آنان مسیح را محبت داشته باشیم با خدمت به آنان محبت

خدمت خواهیم نمود. خدمت مادر ترزا، نمونه بسیار بارزى از خدمت به مسیح توسط خدمت به دیگران، در 
در شهر اسکوچ 1910باشد. وى در سال باشد. نام اصلى وى آگنس گونخا بجاخیو مىان معاصر مىجه

یوگسالوى چشم به جهان گشود. وى در سن دوازده سالگى اطمینان یافت که براى راهبگى خوانده شده است 
مدرسه لورتو در و هنگامى که فقط هفده سال داشت عازم هندوستان شد. وى ابتدا بعنوان معلم و سپس مدیر
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جیل قرار داشت. کلکته مشغول خدمت شد. اما در آنسوى دیوارهاى مدرسه محله کثیف و فقیرنشین موتى
گذاشت. بنابراین در سال اى آرام نمىساخت و فکر وى را لحظهوضعیت این محله مادرترزا را عمیقاً آشفته مى

فقیران مدرسه را ترك کند. وى تابعیت دولت هند وى کسب اجازه نمود تا براى وقف خود به فقیرترین1948
این زن نحیف که «بوجود آورد. » مسیونرهاى امور خیریه«تشکیالتى را تحت عنوان 1950را پذیرفت و در سال 

براى گرسنگان طعام، براى بینوایان لباس، براى بیماران دارو، براى جذامیان و » سارى (جامه هندى) بر تن دارد
سرپرست محبت و تعلیم و تربیت و براى اقبت و پرستارى همراه با شفقت، براى کودکان بىپناهان مربى

خواهر و 1000اشخاص در حال مرگ تسلى و عزت به ارمغان آورده است. پس از گذشت حدود یک ربع قرن 
نام و برادر روحانى در سازمان وى مشغول خدمت هستند و در پنج قاره جهان و در کشورهایى چون ویت185

یمن، در میان بومیان استرالیایى، در اورشلیم، در قاره آفریقا، آمریکاى التین، ایاالت متحده و اروپا خود را وقف 
اند.خدمت کرده

چه رازى در خدمت مادر ترزا وجود دارد؟ بر روى تابلویى که در اتاق استراحت مادر ترزا در کلکته نصب 
باشد که هر خواهر روحانى در وجود فقرا عیسى مسیح را «گویند: شده است سخنان خود مادر ترزا چنین مى

ر باشد و با محبت و سرسپردگى ببیند، هرچقدر خدمت این خواهر مشکلتر باشد ایمان او نیز باید بزرگت
دزمونه دویگ که زندگینامه » اش خدمت نماید.بار و تغییرشکل دادهترى خداوند ما را در وضعیت مصیبتعیمق

مادر ترزا را به نگارش در آورده است، نخستین خاطره خود را از خانه مخصوص مادرترزا براى اشخاص در 
کند. مادر ترزا در کنار مردى محتضر که او را به ى قرار دارد، بیان مىحال مرگ که در مکان قبلى معبد الهه کال

بدن این مرد که لباسهایش را از تنش بدرآورده بودند، سرتاسر پوشیده از «تازگى پذیرفته است زانو زده است: 
رت تمام در با مها«کند؟ وى در کنار او زانو زده است. سپس وى مادر ترزا چه مى» زخمهایى مملو از کرم بود.

کند. یک مرد هندى گوید شروع به تمیز کردن وى مىحالى که با زبان بنگالى سخنان مهرآمیزى به این مرد مى
شتابد و باالخره او خود به تنهایى این وظیفه را جوان که کریستوداس نام دارد در این کار به کمک مادرترزا مى

هنگامى که من زخمهاى فقیران را تمیز «گوید: رساند مىیان مىگیرد. هنگامى که وى کار خود را به پابعهده مى
من «گوید: وى این درس را از مادر ترزا آموخته است زیرا مادر ترزا مى» کنم.کنم، زخمهاى مسیح را تمیز مىمى

ریض گرسنه بودم، تشنه بودم، برهنه بودم، م"گوید: بینم زیرا وى مىکنم مسیح را مىدر هر فردى که لمس مى
اى حقیقت امر به همین سادگى است که بیان شد. هرگاه که من تکه...» خانمان بودم کشیدم، بىبودم، رنج مى

»دهم.دهم، آن را به او مىنان به کسى مى
* * *
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باشد. تالش در جهت زندگى کردن براى مى» براى مسیح«زندگى کردن بعنوان یک مسیحى، زندگى کردن 
باشد زیرا او خداوند ما است و ما باید او را خدمت کنیم. زندگى کردن براى مسیح همچنین مسیح شایسته مى

بخشد. زیرا یک رابطه صحیح با او ما را بسوى رابطه صحیح العاده است که به رفتار انسجام مىیک اصل خارق
ن دیگر احترام خواهیم مان به مسیحیاسازد. با پذیرش این اصل در خانواده کلیسایىبا دیگران رهنمون مى

گذاشت و آنها را طرد نخواهیم کرد زیرا آنان خادمین مسیح هستند نه ما، بنابراین آنان در برابر مسیح مسئول 
هستند نه ما و ما نیز در برابر مسیح مسئول هستیم و نه آنان. در زمینه کار ما به اشخاصى که صاحب وجدان 

مان دوخته شده مند باشیم چه رئیس زیرا چشمان ما به استاد آسمانىکارى هستند تبدیل خواهیم شد چه ما کار
است. در جهان مملو از درد و رنج تالش خواهیم نمود تا اشخاص نیازمند را محبت کنیم و به آنان خدمت 
نماییم. چون مسیح آنان را برادران خود خوانده است پس همان توجه و مراقبتى را که باید به مسیح نشان 

دهیم.نسبت به آنان نشان مىبدهیم،
اى اى مشاهده کنیم. ما نباید او را در گوشهاین امر ضرورت تام دارد که مسیح را در هر موقعیت و هر رابطه

اى محبوسش کنیم. ما نباید تالش کنیم تا او را به روزهاى یکشنبه یا در درون بگذاریم و یا در محفظه
محبوس نماییم. بلکه برعکس باید در همه هاى مذهبیمانمقدسهایمان محدود کنیم یا اینکه در برنامهکتاب

القدس قسمتها و  لحظات زندگیمان به او خوشامد بگوییم و وى را بیابیم. بنابراین ما نیاز داریم دعا کنیم تا روح
» جالل داده«باشد که مسیح را القدس دقیقاً همین امر مىمسیح را براى ما واقعى گرداند زیرا عملکرد اصلى روح

). همچنین ما باید هر روزه در طلبیدن روى خداوند و تسلیم کار و زندگیمان به او 13:16داند (یوحنا و ظاهر گر
با جدیت و ثابت قدمى گام برداریم. در چنین حالتى بتدریج حضور وى سرتاسر زندگى ما را فراخواهد گرفت 

. آنگاه ما او را در درون و براى ما خطاب کردن او و سخن گفتن با وى در همه لحظات طبیعى خواهد بود
دیگران و در وراى وجود آنان خواهیم دید و با دیدن او، با دیگران همان رفتارى را خواهیم داشت که باید با او 

باشد. داشته باشیم. این امر به معناى زندگى کردن براى مسیح مى
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فصل هفتم 

بخاطر مسیح عاشق ما 

شود براى او و به مسیح انجام مى» بخاطر«کنند. آنچه که زندگى مى» بخاطر مسیح«شود که مسیحیان گفته مى
یعنى فرزند یگانه » بخاطر او«شود. به همین دلیل نیز ما بسیارى از دعاهاى خود را با عبارت جهت او انجام مى

از سوى پدر آسمانى ما شنیده شده و پاسخ داده شود. رسانیم تامان عیسى مسیح به پایان مىدهندهپدر و نجات
باشد. هر عملى آنگاه قدر و بخش اعمال و هم دعاهایمان مىاشتیاق ما براى جالل یافتن عیسى مسیح هم الهام

ها هیچ تناسبى با یکدیگر یابد که بخاطر مسیح انجام شود. در بسیارى از موارد اعمال و انگیزهمنزلت واقعى مى
آمیز و یا زشت و اى که در پشت عملى قرار دارد آن را خوب یا بد، مشفقانه یا قساوتد. گاهى انگیزهندارن

دهیم نیز چنین است. عیسى در موعظه سر کوه گرداند. در مورد اعمالى که ما براى خدا انجام مىرحمانه مىبى
نگرد. پنهانمان مىهاى تعلیم داد که او در وراى سخنان و اعمالمان به افکار و انگیزه

دهیم در باشد. این یک اصل جهانى پذیرفته شده است که آنچه ما انجام مىانگیزه موضوعى بسیار مهم مى
دهیم از اهمیت کمترى برخوردار است. در نتیجه صاحبان صنایع که مقایسه با اینکه براى چه آن کار را انجام مى

کنند تا با افزایش حقوق و مزایا، تعیین پاداشهاى مواره تالش مىدهند هبه افزایش تولید اهمیت زیادى مى
هاى جدیدى را بوجود آورند. بیشتر، ایجاد شرایط بهتر، کاهش ساعات کار و یا افزایش رضایت شغلى، انگیزه

کنند که قاتل براى قتلى که پردازند از خود سؤال مىبازپرسان پلیس هم که در مورد جنایتى به تحقیق مى
هایى در سرداشته است روانپزشکان نیز براى اینکه به ما کمک کنند تا خود را بهتر تکب شده است چه انگیزهمر

هاى خود را سازند. در مجموع ما اگر هم انگیزههاى نیمه آگاه ما مرتبط مىبشناسیم اعمال آگاهانه ما را به انگیزه
ترین انگیزه حاکم بر وجه به خود و نفع شخصى اصلىرسد که تبه طرق مختلف تعریف کنیم، اما گویى بنظر مى

همراه با خودمحورى به ما به ارث » گناه اولیه«باشد. زیرا ما انسانها موجوداتى سقوط کرده هستیم و انسان مى
homo in se" "incurvatusرسیده است. تبیین و توصیف لوتر از انسان سقوط کرده بعنوان 

باشد. سقوط انسان به معناى تبیین دقیق و جالبى از وضعیت بشرى مى» برخودانسان معطوف و متمرکز «یعنى 
ها و آرزوهاى انسانى جنبه خودخواهانه و خودپرستانه دارند. باشد. اکثر خواستهخودخواهى و خودپرستى او مى

ت شوند. عمدتاً بدین علمحسوب مى» موفق«اشخاصى که به واسطه داشتن ثروت، شهرت یا قدرت اشخاصى 
اند. این تأثیر یک انگیزه درونى در جهت خودبزرگ نمایى عمل کردهاند چون تحتبه موفقیت دست یافته
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اى است که مسیحیان براى دیدن گرایى عمیق و هوشمندانهنگرش نه نتیجه نوعى بدبینى بلکه نتیجه واقع
گیرند.واقعیتها به آن شکلى که هستند، آن را بکار مى

عبیر و تبیین همه دستاوردها و پیشرفتهاى انسانى بعنوان نتیجه صرف نفع شخصى و با وجود این ت
باشد. از آنجایى که خودمحورى آشکار در بسیارى از جوامع خودپرستى، تعبیرى بیش از حد بدبینانه مى

دیگرى تغییر اى به آن داده شود یا به اشکال شود تا چهره پسندیدهباشد، سعى مىاى مذموم و ناپسند مىپدیده
سازند. بسیارى از کشفیات پاالنید و متعالیتر مىهاى دیگر و اصیلتر این خودمحورى را مىشکل دهد. گاه انگیزه

اند. براى و دستاوردهاى انسانى نه بخاطر کسب شهرت و آوازه بلکه بخاطر هدف یا فردى خاص حاصل شده
استعمار و اشغال سرزمینهاى دیگر بودند، اما دریاها را مثال کاشفان اروپایى در قرن شانزدهم، اگرچه عاملین 

یر و مارى گذاشتند تا براى حکومتهاى خود سرزمینهاى جدید و ثروت و دارایى بدست آورند. پىسر مىپشت
جایزه نوبل را در زمینه 1903عنصر رادیوم را کشف کردند و در سال 1898کورى، که با همدیگر در سال 

، ناکامیها و سؤتعبیرها و دشمنیهاى بسیارى را متحمل شدند زیرا مصمم بودند تا براى فیزیک کسب نمودند
سرطان درمانى را پیدا کنند. و آنچه که براى کاشفان و مخترعان بزرگ دنیا صادق است در مورد اشخاص عادى 

کنند، مدرسه مىباشد. کودکان بخاطر والدینشان همه تالش خود را در شان صادق مىنیز در زندگى روزمره
کنند در برابر نگاه کنند و عاشقان سعى مىورزشکاران بخاطر باشگاه یا مملکت خود به سختى فعالیت مى

معشوقانه هرکارى را به بهترین شکل انجام دهند. 
ها، که همانا زندگى و با وجود این موارد فوق انعکاسهاى ضعیفى از عالیترین و متعالیترین همه انگیزه

خواهند تا مسیح را خشنود سازند و باشند. مسیحیان در وراى همه مسائل، مىاست، مى» بخاطر مسیح«الیت فع
کند: نام او را حرمت و جالل دهند. پولس رسول این موضوع را بدین شکل بیان مى

ه مردند و زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است چونکه این را دریافتیم که یک نفر براى همه مرد پس هم«
اند از این به بعد براى خویشتن زیست نکنند بلکه براى او که براى ایشان مرد و براى همه مرد تا آنانى که زنده

).15ù14:5(دوم قرنتیان » برخاست
پولس رسول با این جمله صریح و مؤکد که در مورد همه پیروان عیسى » محبت مسیح ما را فروگرفته است«
باشد و در ) مىsunechoدر یونانى (» فروگرفتن«کند. فعل اشد، سخنان خود را شروع مىتواند صادق بمى

اناجیل و خصوصاً توسط لوقا بارها بکار رفته است. لوقا این فصل را در مورد جمعیتى که عیسى را احاطه کرده 
کردند، بکار » محاصرهاز هرجانب «بودند و نیز در مورد سپاهیان رومى که اورشلیم را احاطه کرده و آن را 

گیرد و آن را در مورد اشخاصى که دچار تب برد. لوقا همچنین در زمینه مسائل طبى نیز این واژه را بکار مىمى
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دهد. او همچنین این واژه را در مورد اشخاصى که تحت تأثیر هیجانى یا اسهال هستند مورد استفاده قرار مى
). 50:12و 37:8، لوقا 8:28، اعمال 38:4، 43:19، 45:8گیرد (لوقا ىشدید چون ترس یا پریشانى هستند بکار م

گیرد فشارى نیرومند، که گاه فشارى جسمانى است و گاه در هر یک از مواردى که لوقا این واژه را بکار مى
گیرد و او را کنترل کرده یا او را خورد که تمامیت وجود شخص را فرا مىفشارى روانشناختى، به چشم مى

کند سازد. فشارى نیز که در باب پنجم رساله دوم قرنتیان پولس رسول احساس مىمجبور به انجام کارى مى
پولس رسول با » محبت مسیح ما را فرو گرفته است.«نویسد: باشد. پولس رسول مىمحبت عظیم مسیح مى

دهد:ح مىاشاره به چهار موضوع، در مورد این محبت که او را فرو گرفته است بیشتر توضی
همه گناهکار بودند بنابراین همه مستحق مرگ بودند زیرا ». یک نفر (مسیح) براى همه مرد«نخست اینکه 

). اما فقط یک نفر براى همه مرد و بخاطر آنان مرد و در واقع آن گونه که 23:6(رومیان » مزد گناه موت است«
البته این گفته دقیقاً بدین معنى نیست ». پس همه مردند«ثانیاً توانیم نتیجه بگیریم بجاى آنان مرد. از این متن مى

که همه ما همان سرنوشت مسیح را داریم بلکه بدین معنى است که ما در اتحاد با مسیح، در مرگ او با وى 
شود. این امر بدین معنا است که گویى ما نیز با وى مردیم بنابراین به زندگىشویم. مرگ او مرگ ما مىیکى مى

کهنه خود پایان دادیم. 
پس از مرگ وى، رستاخیز او بوقوع پیوست. پس ما عالوه بر مردن با او با وى قیام ». او برخاسته است«ثالثاً 
شود که اینک با او ) به ما همچنین گفته مى14(آیه » ایممرده«شود که با او ایم زیرا اگر به ما گفته مىنیز کرده

).15کنیم (آیه مى» زیست«
اند از این به بعد براى خویشتن زیست نکنند بلکه براى او که براى آنانى که زنده«رابعاً او مرد و برخاست تا 

او براى ما مرد و برخاست تا ما بتوانیم براى او زندگى کنیم.». ایشان مرد و برخاست
سیح باشیم زندگى جدیدى که اینک ناپذیر وجود دارد. اگر ما متعلق به مدر محبت مسیح منطقى مقاومت

داریم، کامالً مدیون محبت او هستیم که بر روى صلیب خود را براى ما داد و آنگاه از مرگ قیام نمود. چون ما 
توان نمى». محبت مسیح ما را فروگرفته است) «14(آیه » دریافتیم«این حقایق را در مورد مرگ و قیام مسیح 

توانیم چنین کنیم؟ ما زندگى جدید خود را مدیون دمان زندگى کنیم. چگونه مىتصور کرد که ما اینک براى خو
او هستیم و باید این زندگى جدید را براى او زیست کنیم. محبت مسیح تمام وجود ما را فراگرفته و امکان 

انتخاب دیگرى را براى ما نگذاشته است. 
گیرد که ما بعضى از این زندگى جدید که ما باید آن را براى مسیح زندگى کنیم، شکلهاى متفاوتى بخود مى

دهیم.هاى اصلى آن را مورد بررسى قرار مىجنبه
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اطاعت مسیحى بخاطر مسیح است 
دگى خود را بر بنیان ما قبالً مشاهده کردیم که ما تحت حاکمیت مسیح که خداوند ما است هستیم و باید زن

مستحکم تعلیم او بنا کنیم. اینک ما براى درك منطق حاکم بر اطاعت مسیحى آمادگى داریم. این منطق به 
باشد. مسیح مى» بخاطر«شود. اطاعت مسیحى منحصربفرد بودن فردى که از ما خواهان اطاعت است مربوط مى

سازد. یگیرى بود این موضوع را براى ما روشنتر مىشمعون پطرس با مثالى مناسب از شغل خود که ماه
هنگام سحر در ساحل دریاچه جلیل پطرس، یوحنا و یعقوب که در امر صید ماهى با هم شریک هستند، 

اند ماهى صید کنند ناراحت و مغموم در حال شستن تورهاى خود هستند. آنان در تمام طول شب تالش کرده
عیسى که قایق شمعون را بارها به قرض گرفته و از آن بعنوان منبرى براى تعلیم اما تالششان بیهوده بوده است. 

تر بروید و تور خود را براى صید ماهى به اینک به قسمت عمیق«گوید: به دیگران سود جسته است به وى مى
» ایم.هایم و چیزى صید نکرداستاد تمام شب را رنج برده«کند: شمعون به عیسى اعتراض مى» آب بیفکنید

تخصص شمعون در زمینه ماهیگیرى، که آن را از پدر خود فرا گرفته بود و به واسطه تجربه آن را آزموده بود، 
گفت کارى را انجام دهد که او باعث شد تا وى با حالت اعتراض به این پیشنهاد بنگرد. عیسى به وى مى

یوحنا شرکاى او و یا یک فرد ناوارد و نادان دانست کارى عبث است. اگر آندریاس برادر وى و یا یعقوب ومى
کرد. گفت که بروند پى کارشان و در مورد سالم بودن عقلشان شک مىگفتند چنین کند، او به آنان مىبه وى مى

کرد. باالخره گفت و در مورد مسیح موضوع تا حدى فرق مىاما نه آنان بلکه این عیسى بود که به وى چنین مى
دادم اما چون این تو خداوندا، من این کار را بخاطر کس دیگرى انجام نمى«چنین گفت: شمعون به عیسى 

دانیم که چه اتفاقى افتاد. آنان آنقدر ماهى و ما مى» افکنمگویى، تورها را به آب مىهستى که به من چنین مى
هیها نیز به کمک قایق صید کردند که تورها نزدیک بود پاره شوند و الزم شد تا قایق دیگرى براى حمل ما

).1:5-11نخست بیاید و وزن ماهیها آنقدر زیاد بود که هر دو قایق نزدیک بود غرق شوند (لوقا 
اطاعت مسیحى به انواع دیگر اطاعت شباهتى ندارد. اطاعت مسیحى، اطاعت غالمان یا سربازان نیست، بلکه 

شناسند، به او اطمینان دارند و به او طاعت است مىباشد که کسى را که از آنان خواهان ااطاعت عاشقان مى
کند: ورزند. الاقل یوحناى رسول از زبان خود مسیح اطاعت مورد نظر وى را چنین تشریح مىعشق مى

اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید ... هرکه احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند آن است که مرا محبت «
نماید پدر من او را محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود و خود را مرا محبت مىنماید و آنکهمى
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به او ظاهر خواهم ساخت ... اگر کسى مرا محبت نماید کالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد 
).23ù21ù15:14(یوحنا » نمود و بسوى او آمده نزد وى مسکن خواهیم گرفت

اند و کنم که این آیات، آیات مورد عالقه من بود، و اغلب هم باعث تشویق من گشتهود اعتراف مىمن خ
اند. بر طبق نگارشات اناجیل هم نظر، عیسى این موضوع را مطرح هم بعنوان یک توان آزمایى برایم مطرح شده

یشتر از والدین، فرزندان، همسر، سازد که پیروان او وى را محبت خواهند نمود و در واقع ما باید او را بمى
). عیسى باوجود آگاهى عمیق از این امر که 26:14، لوقا 37:10برادران و خواهرانمان دوست بداریم (متى 

نخستین حکم عهد عتیق این است که باید خدا را قبل از همه و با تمام وجودمان محبت نماییم، از شاگردان 
نثار او کرده و با تمام وجود به او وفادار باشند. عالوه بر این وى در خواهد تا تمامى محبت خود را خود مى

کند: این ابراز محبت در وهله نخست نه به شکل مورد نحوه ابراز محبت ما نسبت به خود را به روشنى بیان مى
کالم او (یعنى » داشتن«بلکه به شکل » سرودهاى پرستشى پر احساس«تجلیات ظاهرى یا بشکل سراییدن 

آن یا به عبارت دیگر توسط اطاعت » نگاه داشتن«ررسى و درك تعلیم او و نگاه داشتن آن در فکرمان) و ب
اخالقى، باید باشد. عالوه بر این، به شاگردى که با اطاعت محبت خود را ثابت کرده است، وى وعده استثنایى 

پدرم «). و نیز 21(آیه » خواهم ساختمن او را محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر «دهد: دیگرى نیز مى
اى ). مشکل بتوان وعده23(آیه » او را محبت خواهد نمود و بسوى او آمده نزد وى مسکن خواهیم گرفت

دهد که او و پدر آمده و نزد آنان عالیتر و پرشکوهتر از این وعده را تصور نمود. مسیح به عاشقان خود وعده مى
را به آنان خواهد شناسانید. آزمون و محک محبت اطاعت است و عیسى مسیح ساکن خواهند شد و نیز او خود 

سازد. نیز در برابر چنین محبتى خود را آشکار مى
شویم تا از مسیح اطاعت نکنیم. علت این عدم اطاعت در زندگى ما مسیحیان مواقعى هست که وسوسه مى

فهمیم چرا وى چنین ست دوست نداریم، و یا اینکه نمىتواند این باشد چون ما آنچه را که وى حکم کرده امى
رسد. فهمیم و یا اینکه حکم او قدیمى و کهنه بنظر مىکنیم ما بیشتر از او مىحکمى کرده است، یا اینکه فکر مى

در چنین مواقعى است که ما باید منطق حاکم بر اطاعت مسیحى را بیاد بیاوریم. محبت مسیح ما را فروگرفته 
و بدین سبب » بخاطر او«شود تا محبت ما نیز نسبت به او برانگیخته شود. بنابراین این محبت باعث مىاست و 

کنیم. کند ما با شادى و رضایت خاطر از او اطاعت مىکه اوست که حکم صادر مى

بشارت مسیحى بخاطر مسیح است
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رسد اى را که با آنها این باب به پایان مىو آیهاینک ضرورت دارد که به دوم قرنتیان باب پنجم بازگردیم و د
مورد بررسى قرار دهیم:

کنیم که با کند پس بخاطر مسیح استدعا مىپس براى مسیح ایلچى هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ مى«
(دوم » خدا مصالحه کنید. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وى عدالت خدا شویم

).21ù20:5قرنتیان 
ترین بخشها در کل عهد جدید ، که یکى از پراحساس21تضاد بین این آیات تکان دهنده است. بر طبق آیه 

) بود که خدا با نهادن گناهان ما بر مسیح بر huper hemonباشد، در راه ما و بخاطر ما (در یونانى مى
) است که huper Christouاطر مسیح (در یونانى ما بخ20صلیب وى را گناه ساخت. بر طبق آیه 

کنیم اند) است که ما از دیگران استدعا مىایلچى هستیم و بخاطر مسیح (در متن یونانى همین کلمات تکرار شده
کنیم. صلیب مسیح تا با خدا مصالحه کنند. بنابراین چون مسیح بخاطر ما عمل کرد ما نیز بخاطر او عمل مى

ده است. بشارت مسیحى نیز باید بخاطر مسیح بجا آورده شود. این ایده در تعالیم خود عیسى بخاطر ما برپا ش
). 36:8(مرقس » هرکه جان خود را به جهت من و انجیل بر باد دهد آن را برهاند«وجود دارد: 

و از آنجایى که شوداز آنجایى که امروزه در بسیارى از کلیساها به مسئله بشارت آنچنان که باید توجهى نمى
توان شاهدان غیور عیسى مسیح دانست، بنابراین ضرورت دارد اکثریت قابل توجهى از مسیحیان را به سختى مى

انگیزند مورد بررسى قرار دهیم. چرا ما اشتیاق داریم تا هایى را که مسیحیان را به بشارت برمىکه انگیزه
آوران انجیل در فرهنگهاى گوناگون، تالشهاى نیم؟ پیامخویشاوندان و دوستان خود را بسوى مسیح هدایت ک

کنند؟ رسوالن مسیح بدون خود را در زمینه ایمان آوردن پیروان مذاهب دیگر به مسیح برچه مبنایى توجیه مى
بخاطر «دادند. خدمات بشارتى مسیحى تأمل و تردید و بدون روبرو شدن با مشکل به این سؤاالت پاسخ مى

گیرد. صورت مى» مسیح
نویسد که از عیسى مسیح سازد. وى مىپولس رسول در آغاز رساله خود به رومیان این موضوع را مطرح مى

). یوحناى رسول 5:1(رومیان » براى اطاعت ایمان در جمیع امتها به خاطر اسم او«یافته است » فیض و رسالت«
به جهت «نویسد که این مبشرین ند. وى مىکبا کلمات مشابهى خدمت بشارتى مبشرین اولیه را توصیف مى

شود که آنان بخاطر اسم چه کسى ). در این متن ذکر نمى7به خدمات بشارتى پرداختند (سوم یوحنا » اسم او
دانیم که نام چه کسى مورد نظر است. این رفتند اما نیازى به این کار نیست و بدون اینکه به ما گفته شود ما مى

ز همه نامها باالتر است یعنى نام عیسى مسیح. بخاطر این نام مبشرین مسیحى در هر نسل نام، نامى است که ا
اند و به استقبال اند، خود را با فرهنگ و آداب و رسوم ملل دیگر تطبیق دادهخانه و کاشانه خود را ترك کرده
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مسیح جالل و احترامى را که اند. انگیزه اصلى آن همواره این بوده است که نام عیسىخطر، بیمارى و مرگ رفته
شایسته آن است بیابد. 

بعنوان سفیر مسیح انگلستان را به مقصد هند ترك نمود و سپس به 1805هنرى مارتین، مبشرى که در سال 
باشد. وى یک محقق و دانشمند فاضل بود که در دانشگاه ایران رفت، نمونه بسیار خوبى در این زمینه مى

ه بود. او عهد جدید را به زبانهاى هندى و فارسى ترجمه نمود تا مردم این سرزمینها با کمبریج تحصیل کرد
خبر خوش مسیح آشنا شوند. وقف و سرسپردگى وى به مسیح آنقدر عمیق بود که هر توهینى به مسیح وى را 

ین نمود. وى ساخت. یک بار در شهر شیراز فردى در حضور او به مسیح توهشدیداً ناراحت و آزرده خاطر مى
تکه نمود. اگر عیسى جالل نیابد زندگى برایم این سخنان کفرآمیز گویى وجود مرا تکه«نویسد: در این زمان مى

احترامى قرار گیرد زندگى برایم حکم جنهم را ناپذیر است. اگر وى همواره بدین شکل مورد توهین و بىتحمل
خواهد داشت. 

امى که براى نخستین بار این جمالت را خواندم احساس تعجب و شرمسارى آورم که هنگمن بخوبى بیاد مى
هویت گشتن با مسیح را نمودم. تا امروز نیز این احساس در من باقى مانده است زیرا تاکنون یکى شدن و هم

خودم اى که گویى توهین و ناسزا به مسیح به منزله توهین و ناسزا بهبدین شکل عمیق تجربه نکرده بودم بگونه
کنم. من همچنین مطمئنم که ما حتى در کنم آنچه را هنرى مارتین توصیف کرده بود درك مىبود. فکر مى

صورتى که در خانه و کاشانه خودمان باشیم و بعنوان یک مبشر به سرزمینهاى دوردست نیز نرفته باشیم، باید 
شناسند. در محل ندان ما عیسى مسیح را نمىاین اصل را در زندگیمان بکار بگیریم. بعضى از دوستان و خویشاو

کار خود همکارانى داریم که عیسى مسیح برایشان فردى غریبه است. در شهر لندن که محل زندگى من است 
روند و زنند و با اتوبوس و اتومبیل به این سو و آن سو مىدر ساعات شلوغ روز میلیونها نفر در خیابانها قدم مى

شناسند یا او را قبول ندارند. آنان بجاى تجلیل و احترام نام او، به آن مسیح را نمىبسیارى از این اشخاص
کنند، ما در برابر این کنند و بجاى اینکه نام او را برافرازند آن را در زیر پایهایشان پایمال مىاحترامى مىبى

انى جزئى نیز از اینکه او جاللى کنیم؟ آیا حتى به میزوضعیت چه احساسى داریم؟ آیا به این وضعیت توجه مى
براى جالل » تعصب«توان گفت شویم؟ این غیرت و حتى مىیابد، آزرده خاطر مىرا که شایسته آن است نمى

باشد. ترین انگیزه براى خدمات بشارتى مسیحى مىیافتن نام مسیح نیرومندترین، عالیترین و اصیل

رنج مسیحى بخاطر مسیح است 
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مسیح همان گونه که از پیروان خود انتظار داشت که از او اطاعت کنند و براى او شهادت بدهند، به همین 
شکل نیز از آنان انتظار داشت که بخاطر او رنج ببرند. شاید طرح این موضوع براى بسیارى جدید بنظر برسد اما 

باشد که مسیح براى اثبات این امر کافى مىاین موضوع بارها در عهدجدید مطرح شده است. دو گفته از خود 
شود و مورد دوم در گفتار مسیح در یکى از این دو مورد خوشابحال هشتمى است که در موعظه سرکوه بیان مى

باشد که مسیح آن را در اواخر خدمت خود بیان نمود. مورد وقایع زمانهاى آخر مى
مان از آن ایشان است. خوشحال باشید چون شما را کشان براى عدالت زیرا ملکوت آسخوشابحال زحمت«

فحش گویند و جفا رسانند و بخاطر من هر سخن بدى بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادى عظیم 
).10:5- 12(متى ...» نمایید 

).    9:24(متى » آنگاه شما را به مصیبت سپرده خواهند کشت و جمیع امتها به جهت اسم من از شما نفرت کنند«
باشد. پطرس گویى مسیح مىگویى عیسى بشکل کامل به تحقق پیوست. اعمال رسوالن نمونه خوبى از پیشپیش

از «و یوحنا ابتدا شالق خوردند و سپس آنان را از سخن گفتن در مورد نام مسیح به شدت منع نمودند اما آنان 
» دند که به جهت اسم او رسوایى کشندحضور اهل شورا شادخاطر رفتند از آنرو که شایسته آن شمرده ش

باشد. تقریباً بالفاصله پس ). با وجود این بارزترین نمونه رنج بردن بخاطر مسیح پولس رسول مى41:5(اعمال 
زیرا که من او را نشان «از اینکه پولس رسول به مسیح ایمان آورد، مسیح توسط حنانیا پیامى براى وى فرستاد: 

). پس از نخستین سفر بشارتى که پولس و 16:9(اعمال » تها براى نام من باید بکشدخواهم داد که چقدر زحم
اشخاصى که جانهاى خود «خوانیم: برنابا قبرس و غالطیه را زیر پا گذاشتند در مورد آنان چنین توصیفى را مى

). 26:15(اعمال » اندرا در راه نام خداوند ما عیسى مسیح تسلیم کرده
کند. براى مثال به آیات زیر توجه کنید:نجهاى خود را با کلمات مشابهى بیان مىپولس رسول ر

).10:4(اول قرنتیان » بخاطر مسیح جاهل هستیم«
).11:4(دوم قرنتیان ...» شویم ایم دائماً بخاطر عیسى به موت سپرده مىزیرا ما که زنده«
).10:12(دوم قرنتیان » و تنگیها بخاطر مسیح شادمانمبنابراین از ضعفها و رسواییها و احتیاجات و زحمات «
).13:21(اعمال » من مستعدم که نه فقط قید شوم بلکه تا در اورشلیم بمیرم بخاطر نام خداوند عیسى«

و آنچه را که پولس رسول خود تجربه کرده بود، انتظار داشت الاقل تا حدى، همه ایمانداران مسیحى نیز آن 
را تجربه کنند. درواقع وى ایمان به مسیح و رنج براى او را بعنوان دو عطاى جدایى ناپذیر خدا به قومش 

داند: مى
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وردن به او بلکه زحمت کشیدن هم براى او و شما را زیرا که به شما عطا شد بخاطر مسیح نه فقط ایمان آ«
).29:1(فیلپیان » شنوید که در من استهمان مجاهده است که در من دیدید و اآلن هم مى

در جهان معاصر نیز این دو عطاى ایمان به مسیح و رنج بردن بخاطر او، به بسیارى از مسیحیان بخشیده شده 
مسیحیان مظلوم بسیارى وجود دارند که بخاطر وفاداریشان به مسیح به اشکال است. در بسیارى از مناطق جهان

مختلف تحت آزار و جفا هستند. یکى از دوستان من که پزشک است، در یکى از کشورهایى که در آن مسیحیان 
ه رسد که ما بعنوان مسیحى سرنوشتمان این است کچنین بنظر مى«نویسد: تحت آزار و جفا هستند چنین مى

دنیاى پیرامون درکمان نکند، مورد انتقاد قرار بگیریم و با ما مخالفت شود. و هنگامى که مسکینان و بیچارگان، 
آیند، بعضى از اشخاص بیماران، نابینایان و اشخاصى که از نظر روحانى تشنه هستند با نیازهایشان نزد ما مى

کنند. هنگامى که عیسى خداوند و مخالفت با ما مىظاهراً خردمند و دارا و ثروتمند وقت خود را صرف دشمنى
کرد از سوى خردمندان و ثروتمندان زمان خود با همین نوع رفتار بر روى زمین در بدن انسانى زندگى مى

روبرو بود. بزرگترین امتیاز در جهان این است که انسان بخاطر او تحت آزار و اذیت قرار گیرد. آه، باشد که ما 
»مر شمرده شویم!شایسته این ا

اند. در دوران معاصر مسیحیان تحت حاکمیت دولتهاى مارکسیستى رنجها و جفاهاى بسیارى را تحمل کرده
باشد. زندگینامه گئورگى پطرویچ وینز، نمونه خانواده وینز در اتحاد شوروى سابق نمونه بارزى در این مورد مى

منتشر 1976در سال » سه نسل رنج کشیده«یست، تحت عنوان باپت-دبیر کل شوراى کلیساهاى انجیلى مسیحى 
دهد. پدر وى شد. وى در این کتاب رنجها و جفاهایى را که پدرش پیتر یاکوولویچ وینز متحمل شد شرح مى

در یک اردوگاه کار اجبارى جان سپرد. 1943در دهه سى پس از موعظه انجیل در سیبرى و شرق دور، در سال 
دستگیر شده و در 1970ویچ، لیدیا نیز رنجها و جفاهاى بسیارى را متحمل شد و در سال مادر گئورگى پطر

محاکمه شد. خود گئورگى پطرویچ وینز نیز مصائب بسیارى را تحمل نمود از جمله اینکه بین 1971سال 
چهار 1974مجدداً دستگیر شد. در آوریل سال 1974زندانى شد و پس از آن در سال 1969تا 1966سالهاى 

منصبان کرملین یعنى براى آقایان کاسیگین و پادگورنى فرستادند. آنان فرزند او نامه شدیداللحنى براى صاحب
در این نامه خواهان آزادى پدر خود شدند و به شرح رنجها و مشکالت خود که در نتیجه فشارهاى مقامات 

در خود تحت آزار و جفا قرار داشتند. به نامه آنان دولتى بوجود آمده بود پرداختند. آنان نیز چون پدربزرگ و پ
پدر آنان به پنج سال زندان و پنج سال نیز به تبعید محکوم شد. یکى از 1975پاسخى داده نشد. در ژانویه 

فرزندان او یعنى پیتر نیز زندانى شد.
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ند؟ اجازه بدهید چه چیزى باعث شد تا در خانواده وینز، سه نسل چنین جفاهاى شدیدى را تحمل کن
که در آن در مورد موسى گفته 24:11- 26گئورگى وینز به این سؤال پاسخ دهد. وى با نقل آیات عبرانیان 

عار مسیح را «و » تر داشت از آنکه لذت اندك زمانى گناه را ببردذلیل بودن با قوم خدا را پسندیده«شود: مى
این آیات، آیات مورد عالقه پدرم بودند. وى مانند «سد: نویچنین مى» دولتى بزرگتر از خزائن مصر پنداشت

مقدس را درك کرده بود که بهتر است با قوم خدا بسیارى از مسیحیان روسى زمان خود عمیقاً این حقیقت کتاب
آلود گذرا و گنجهاى شود تحمل کرد تا اینکه از لذات گناهرنج برد و توهینها و بهتانهایى را که به مسیح مى

گئورگى پطرویچ شعرى را که پدرش از اردوگاه کار اجبارى براى چهارمین سال تولد » ى برخوردار شد.دنیو
فرزندش برایش فرستاده بود حفظ کرده است زیرا این شعر حاوى عهد مقدس یک پدر زندانى با پسر 

خوانیم:باشد. در قسمتى از این شعر چنین مىچهارساله خود مى

خود خواسته باشى و اینک تو بدون آنکه
اى بخاطر نام خداوند رنج بکشى.مجبور گشته

کنم تا تو داوطلبانه اما من دعا مى
طریق پر خار و خس مسیح را انتخاب کنى.

درواقع، همه اعضاى خانواده وینز، مضمون خطوط باال را در زندگیشان عملى ساختند، و کل کلیساى 
کند. آخرین بارى که آزار و اذیت بودن این خانواده بوجود ایشان افتخار مىمسیحى نیز بخاطر شهامت و امین

1884و 1880جسمانى به شکل سیستماتیک در انگلستان بر علیه مسیحیان بکار گرفته شد احتماالً بین سالهاى 
لیر به بود یعنى در طى مدت زمانى که سازمان بشارتى سپاه نجات فعالیت زیادى داشت. در ذیل ریچارد کو

شدند:پردازد که اعضاى سپاه نجات باید متحمل مىاى مىرحمانهشرح حمالت بى
همه از تغییرات مهمى که سپاه نجات در اطرافشان بوجود آورده بود بخوبى آگاه بودند. صاحبان «

ه بودند ... اى را علیه سپاه نجات تدارك دیدها، با تمام قوا ضد حمله وحشیانهخانهفروشیها و فاحشهمشروب
خواهد آن کس که مى"المثل اسپانیایى را بخوبى درك کرده بودند که اعضاى سپاه نجات حقیقت این ضرب

در وایت چپل دختران اعضاى سپاه نجات را نخست "مسیحى باشد باید انتظار مصلوب شدن را داشته باشد ...
ان پرتاپ کردند. در شبهاى تاریک، سنگ مشتعل بدیشبا طناب همچون گله به یکدیگر بستند سپس زغال

....»    ریختند ولگردان و اوباشان قیر و سولفور مشتعل بر سر اعضاى سپاه نجات که در حال رژه بودند مى
ویلیام بوث، بنیانگذار و رهبر سپاه نجات اغلب خود نیز در معرض شدیدترین حمالت قرار داشت. یک بار 
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دهان انداخت وى از اینکه دوستش آب دهان را پاك کند ممانعت هنگامى که شخص ولگردى بر روى او آب
»پاکش نکن چون من مدالى دریافت کردم!«نمود و چنین گفت: 

تن از اعضاى سپاه نجات بشدت مجروح شده یا به شکل 669، 1892تنها در طول یک سال یعنى سال 
پاه نیز غارت و تخریب شد ... ساختمان متعلق به س60اى مورد حمله قرار گرفتند و وحشیانه

داد به همان میزان نیز توجهى بیشترى نشان مىگذشت بىهرچقدر پلیس بریتانیا در مورد آنچه که مى«
شدند. در اولدهام صد جوان خشن که بدون هیچ شفقت و ترحمى گروههاى اراذل و اوباش گستاختر مى
را بوجود آوردند. "سپاه اسکلت"تین کسانى بودند که زدند، جزو نخسدختران عضو سپاه نجات را با لگد مى

در طى مدت زمان کوتاهى ویروس بیمارى تنفر در کل انگلستان منتشر شد و اعضاى این سپاه به یکباره زیاد 
آورى کمکهاى مالى براى سپاه خود پرداختند، صاحبان صنایع شدند. هنگامى که اعضاى سپاه اسکلت به جمع

فروشیها کمکهاى بسیارى را سخاوتمندانه به آنان تقدیم نمودند ... آنان نام ان مشروبسازى و صاحبمشروب
سپاه خود را از پرچمهایى که نشانه سپاه آنان بود و نقش جمجمه و استخوان بر آن منقوش بود گرفته بودند. بر 

..»شد .این پرچمها عناوین عجیبى چون گوریلها، موشهاى صحرایى و حتى شیطان دیده مى
کردند به آنان چنین گفته کودکان خود را به خداوند تقدیم مى1880هنگامى که اعضاى سپاه نجات در دهه 

شما باید خواهان این باشید که کودك شما همه زندگى خود را در سپاه نجات بگذارند و خدا هرجا که «شد: مى
بعدها باید بخاطر مسیح تحقیر شود، دشنام خواست او را بفرستد و این امر بدین معنى است که کودك شما 

...»بشنود، مضروب شود، زندانى گردد یا کشته شود 
رسد که امروزه بریتانیا به دنیاى دیگرى تعلق باشد و بنظر مىاما همه این وقایع مربوط به یک قرن پیش مى

اى شود. پیام انقالبى آن به اعتقادنامهمىدارد. اینک کلیسا بیشتر از اینکه مورد جفا و آزار باشد، نادیده گرفته 
کند زیرا درواقع چیز ضرر براى طبقه متوسط بشرى تبدیل شده است. دیگر کسى با کلیسا مخالفت نمىبى

زیادى براى آن باقى نمانده است تا مخالفتى را برانگیزد. اعتقاد شخصى من این است که اگر ما مسیحیان در 
دادیم بدون شک رنج و درد بیشترى را متحمل تر سازش و مصالحه نشان مىمورد حقایق ایمان مسیحى کم

شدیم. اگر ما پیام اصلى انجیل را که اعالم مصلوب شدن مسیح براى گناهکاران و نیز اعالم نجات و مى
کردیم آنگاه پیام صلیب مجدداً به رستگارى انسانها بعنوان یک بخشش رایگان و مبتنى بر فیض است، حفظ مى

گشت. اگر ما معیارهاى اخالقى واالى عیسى را حفظ نگ لغزشى براى اشخاص متکبر و مغرور تبدیل مىس
کردیم و با محبتى نمودیم، و با پاکدامنى زندگى مىکردیم یعنى همواره با صداقت و درستکارى رفتار مىمى

افکند که کلیسا ن فریاد طنین مىنمودیم آنگاه در جامعه ایعمیق از قربانى ساختن جان خود نیز خوددارى نمى
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کردیم صریحاً در مورد انتخاب بین ) بازگشته است. اگر ما مجدداً جرأت مىParitanismبه پارساگرایى (
حیات و مرگ، نجات و داورى و بهشت و دوزخ سخن بگوییم آنگاه دنیا با خشم و غضب برعلیه چنین 

وزه در جهان غرب آسیبهاى جسمانى، زندان شدن و مرگ، کرد. امراعتراض مى» مزخرفات قدیمى و نامربوطى«
شود تا مسیحیان مسخره سرنوشت مسیحیان نیست اما بدون شک امانت و وفادارى به عیسى مسیح باعث مى

شود زیرا ما پیروان مسیح رنج کشیده هستیم. این شوند و طرد گردند. باوجود این، این امر باعث تعجب ما نمى
شود بلکه برعکس ما باید در پى یافتن این فیض باشیم تا زندگى کردن، غزش ما هم نمىامر همچنین باعث ل

را امتیازى براى خود محسوب کنیم. » بخاطر او«رنج بردن و مردن 
* * *

ما عمیقاً از این موضوع آگاهیم که به مسیحى که ما را محبت نمود » محبت مسیح ما را فروگرفته است.«
اطاعت کنیم، شهادت بدهیم و آماده رنج بردن باشیم. » بخاطر او«انگیزد تا این امر ما را برمىمدیون هستیم و 

به معناى این است که همواره با در نظر داشتن صلیب زندگى کنیم. کُنت » بخاطر مسیح«زندگى کردن 
نم. باشد. اجازه بدهید داستان زندگى او را بیان کزینزندورف نمونه خوبى در این مورد مى

میالدى در شهر درسدن، در یک خانواده اشرافى اطریشى 1700نیکالس لودویگ فون زینزندورف در سال 
چشم به جهان گشود. وى پس از تحصیل در زمینه حقوق در دانشکده ویتنبرگ مشغول فعالیتهاى حقوقى شد 

وقف خدمت در کلیساى هرنهوت اما در سن بیست و هفت سالگى فعالیتهاى حقوقى را کنار گذاشت تا خود را 
کند. وى در سن بیست و دو سالگى به منظور خدمت به پناهندگان مذهبى موراویا این جامعه کوچک مذهبى را 

کرد. بوجود آورده بود. زینزندورف در زندگى خود دو هدف عمده را دنبال مى
شغول تحصیل در مدرسه بود به هدف نخستین وى بشارت انجیل در کل دنیا بود. هنگامى که وى هنوز م

نامیدند، بوجود آوردند که هدف آن رساندن انجیل مى» انجمن دانه خردل«همراه پنج پسر دیگر آنچه را که آنان 
به اقصى نقاط جهان بود. اعضاى این انجمن انگشترى را به دست داشتند که بر روى آن این کلمات به زبان 

پس از مدت زمان کوتاهى روحانیون و مقامات » کند.تن زیست نمىکسى براى خویش«یونانى حک شده بود: 
دولتى برجسته نیز به عضویت این انجمن درآمدند. پس از گذشت مدت زمانى مبشرینى از هرنهوت پیام انجیل 
را به سرخپوستان آمریکا، اسکیموهاى گرینلند، سرخپوستان شمال آمریکا، هوتنتوها در آفریقا و سیاهپوستان در 

یعنى در سالى که زینزندورف چشم از جهان فرو بست وى از قطب 1760ریکاى التین رساندند. در سال آم
کلیساى «نویسد: مبشر را فرستاده بود. دکتر گوستاو وارناك مى226شمال تا قطب جنوب و از آسیا تا آفریقا 

» بان خدمت نموده است.مذهموراویان بیشتر از مجموع همه کلیساهاى پروتستان به غیرمسیحیان و بى
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باشد چون جان وسلى ایمان آوردن خود به خدا را مدیون مسیحیان زینزندورف در انگلستان چهره آشنایى مى
باشد و وى بسیارى از عناصر حیات روحانى جنبش متدیسم چون مشارکت مسیحیان در گروههاى موراویان مى

موراویانها بوجود آورد. کوچک، شامهاى محبت و سراییدن سرودها را تحت تأثیر 
داشت مسئله اتحاد کلیسا بود. وى خواستار اى که فکر زینزندورف را بخود مشغول مىدومین هدف عمده

این نبود که اوتریها، کالونیها و اسقفیها و یا پیروان کلیساهاى دیگر تأکید خود را بر روى اصول تعلیمى 
مرگ مسیح «ن این بود که همه مسیحیان متحد در مشارکت کلیساها کلیساهایشان به کنار بگذارند، بلکه خواها

کلیساى «را به معناى Oikoumeneدرواقع او نخستین کسى بود که واژه یونانى » را در قلبشان تجربه کنند.
بکار گرفت. » مسیحى در کل جهان

اد کلیسا. چه عاملى باعث بنابراین وى زندگى خود را وقف دو هدف کرده بود: بشارت در کل جهان و اتح
قید و شرط و نتیجه وقف کامل، صادقانه، بى«شد تا وى چنین اهدافى را دنبال کند؟ این اهداف درواقع مى

زینزندورف توسط » اشتیاق من فقط معطوف او است، فقط او.«گوید: وى مى» عمیق وى به بره خدا بود.
العملى در برابر یت شده بود. این سنن درواقع عکسمادربزرگ خود تحت سنن روحانى زهدگرایى بوهمى ترب

ورزید و قبل از اینکه روح لوترى بودند. وى از سنین کودکى به عیسى مسیح عشق مىراست دینى خشک و بى
ده سالش تمام شود تصمیم گرفت که به واعظ انجیل تبدیل شود. وى بر روى یک سرسپردگى عمیق قلبى به 

ى که براى وى جان سپرده بود تأکید داشت که این تعلیم به زبان آلمانى ادهندهعیسى بعنوان نجات
Herzensreligionشود. خوانده مى

تنها بحران روحانى زندگى او هنگامى که وى نوزده سال داشت در زندگى وى بوقوع پیوست. در این زمان 
زاده قرن هجدهمى، به منظور یبالتحصیل شده بود، همانند یک نجوى که به تازگى در رشته حقوق فارق
سفر به شهرهاى مختلف اروپا » شخصى که دنیا روى او حساب کند«تکمیل تحصیالت خود و تبدیل شدن به 

اگر هدف از فرستادن من به فرانسه این بود «نویسد: را آغاز نمود و ابتدا به پاریس رفت. وى در این مورد مى
حساب کند باید بگویم که پولى که هزینه این امر شد به هدر رفت. که به شخصى تبدیل شوم که دنیا روى او 

زیرا اراده نیکوى خدا با اشتیاقى که در قلب من نهاده بود که فقط براى عیسى مسیح زندگى کنم مرا از این دام 
در دوسلدورف وى از یک نمایشگاه آثار هنرى دیدن نمود و در این نمایشگاه مجذوب تابلویى شد» حفظ کرد.

نام دارد و » اینک انسان«که دومینیکوفتى، هنرمند ایتالیایى قرن هفدهم از عیسى مسیح کشیده بود. این تابلو که 
شود، عیسى را در حالى که پیالطس پس از تازیانه زدن او، وى را در برابر اینک در مونیخ از آن نگهدارى مى

داى ارغوانى بر تن دارد. تاج خار بر سرش است و دهد. در این تابلو عیسى رجمعیت قرار داده است نشان مى
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رسید که دستهایش با طناب بسته شده است. زینزندورف مات و مبهوت در برابر این تابلو ایستاد. بنظر مى
کرد و در همین حال گویى کلمات مسیح که به زبان التین بر باال و چشمان عیسى به عمق قلب او نفوذ مى

بودند مستقیماً او را مخاطب قرار داده بودند: پایین تابلو نوشته شده 

من از بهر تو این کار را انجام دادم 
اى؟تو برایم چه کارى انجام داده

رهنمون سازد و عطا » به شرکت در رنجهاى او«در این موقع کنت جوان از مسیح مصلوب خواست تا او را 
کند که همه زندگیش وقف خدمت به او شود. 

در کلیساى ما در لندن نیز، بر روى دیوار شرقى کلیسا در باالى میز عشاى ربانى، تابلوى دیگرى با همین 
مضمون آویخته شده است. این تابلو توسط ریچارد وستال ترسیم شده است و هنگام افتتاح کلیسا در سال 

تابلو نیز مسیح با رداى ارغوانى، توسط پادشاه انگلیس جرج چهارم به کلیسا اهدا شده است. در این 1824
شود که دستان دستهاى بسته و تاج خارى بر سرش نمایانده شده است. بر باالى سر او سه دست دیده مى

کنند. اما نگرند و به او اشاره مىکنند. آنان همگى به او مىروحانیون و سربازانى است که مسیح را استهزا مى
کنیم تا با ایمان، محبت و پرستش خود خر سعى در انجام آن دارند، ما سعى مىآنچه را که آنان با تحقیر و تمس

بجا آوریم بدین معنى که هدف اصلى خدمت ما این است که به او شهادت دهیم و نظرها را متوجه او سازیم. 
ر برابر این ایستاد هزاران نفر د» اینک انسان«در طى سالیان متمادى همانگونه که زینزندورف در برابر تابلوى 

اند تا در پاسخ به محبت عظیم او نسبت به ما، ما نیز بخاطر او زندگى اند و دعا کردهتابلو ایستاده و یا زانو زده
کنیم. 
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فصل هشتم 

شبیه مسیح الگوى ما 

(اول » و شما به ما و خداوند اقتدا نمودید«نویسد: پولس رسول به دو گروه از مسیحیان اولیه چنین مى
). آیه نخست بیان 1:11(اول قرنتیان » کنمپس اقتدا به من نمایید چنانکه من نیز به مسیح مى«)، 6:1تسالونیکیان 

کنند که در وراى پیروى روى این موضوع تأکید مىباشد اما هر دو آیه بریک واقعیت و آیه دوم یک اندرز مى
این موضوع در طول ». اقتدا نمودن به مسیح» «اقتدا نمودن به خداوند«از رسوالن باید از مسیح پیروى نمود. 

» اقتدا به مسیح«چند صد سال اخیر براى مسیحیان به موضوع آشناترى تبدیل شده است چون انتشار کتاب 
باشد، باعث که در اوایل قرن پانزدهم منتشر شد و امروزه جزو آثار روحانى کالسیک مىنوشته توماس آکمپیس 

نام » اقتدا به مسیح«اى مطرح شود. فصل نخست این کتاب که در مورد گشت تا این موضوع به شکل گسترده
این سخنان گوید: کسى که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود. با خداوند مى«شود: دارد چنین آغاز مى

کند که اگر حقیقتاً مشتاق این هستیم که منور شویم و چشم دلمان از نابینایى شفا یابد مسیح ما را تشویق مى
باید زندگى و شخصیت خود را مطابق با صورت او شکل دهیم. بنابراین بیایید همه تالش ما این باشد که بر 

»روى زندگى عیسى مسیح تفکر و تعمق کنیم.
اندیش شاید بیندیشند که توان به مسیح اقتدا نمود و از وى تقلید کرد؟ اشخاص سطحى و سادهونه مىاما چگ

خواهد که قبل از اینکه تالش کنیم تا از مسیح تقلید کنیم انجام این کار آسان است. اما توماس آکمپیس از ما مى
فرد او تفکر و تعمق کند شکاف عظیمى در مورد او تفکر و تعمق نماییم و آن کس که در مورد زندگى منحصرب

را که بین او و ما وجود دارد مشاهده خواهد نمود یعنى همان شکاف موجود بین کمال و گناه به سرسپردگى و 
وقف کامل او را به پدر و اراده پدر توجه کنید. هیچ امرى قادر نبود تا وى را از این سرسپردگى به پدر منحرف 

در نهایت به معناى درد و رنج کشیدن و ترك شدن بر روى صلیب بود. آنگاه به سازد اگرچه این سرسپردگى
تردیدها و سردرگمیهاى ما، خودسریهایمان و روحیه سازش و مدارایمان توجه کنید. یا تسلط بر نفس او و مهر 

نسبت به و عطوفت عمیق او را نسبت به ضعیفان و نیازمندان مورد توجه قرار دهید و آن را با سختگیرى ما
مباالتى ما نسبت به ضعفهاى خودمان مقایسه کنید. شکاف موجود بین ما و او ضعفهاى دیگران و تساهل و بى

توانیم به او اقتدا کرده و از او تقلید باشد. در چنین حالتى ما چگونه مىحقیقتاً وسیع بوده و حتى گذرناپذیر مى
نماییم؟ 
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گیرد. ما به روشنى قادر نیستیم او را در همه ابعادش مشاهده کنیم. قرار مىوى از هر جهت بسیار باالتر از ما
فلسطین قرن اول با لندن یا نیویورك یا الگوس یا توکیوى قرن بیستم فاصله زیادى دارد. مه و غبار دید ما را تار 

کرده است. 

فواصل مبهم زمان 
سازند.مرا از آن روزهاى طالیى جدا مى

الها تغییر و دگرگونى از خالل س
صداى تو به گوشم طنین غریبى دارد.

توانم تو را پیروى کنم؟ چگونه مى

اهمیت شبیه مسیح شدن 
با وجود این، علیرغم وجود مشکالت مهمى چون ضعف و ناتوانى انسانى و تغییرات فرهنگى ما حق نداریم 
که در یأس و ناامیدى موضوع را به فراموشى بسپاریم. دو عامل ما را در این مورد تشویق کرده و امیدوار 

سازند. مى
اهد آن را در ما مشاهده کند. اگر ما بخواهیم خونخست اینکه شباهت به مسیح خصوصیتى است که خدا مى

در یک جمله مختصر و ساده بگوییم که زندگى چیست، چرا عیسى مسیح به این دنیا آمد تا زندگى کند، بمیرد 
ك دنبال و قیام کند، و خدا از مداخله در اتفاقات متعدد تاریخى چه قبل و چه بعد از میالد چه هدفى رإصک

اى گویاتر از این جمله را یافت. خدا با تبدیل انسانها به شباهت مسیح آنان را هرچه جملهکند، شاید نتوان مى
گرداند. زیرا خدا در ابتدا ما را به صورت خودش آفرید اما ما انسانها با نااطاعتى خود، این بیشتر انسان مى

ح و ترمیم این صورت دار نموده و تحریف نمودیم. اینک خدا مشغول اصالصورت الهى را در خود خدشه
دهد زیرا مسیح هم انسان کامل بوده و هم باشد و او با تغییر دادن ما به شکل مسیح این کار را انجام مىمى

). 4:4، دوم قرنتیان 15:1باشد (کولسیان صورت کامل خدا مى
اى ما بیان این امر الاقل آن چیزى است که رسوالن مسیح در عهدجدید در مورد نقشه و هدف خدا بر

اند. خدا در تقدیر ازلى خود این هدف را در نظر داشت. در اینجا الزم نیست که به مباحث الهیاتى پیچیده کرده
و پرسشهاى اخالقى مربوط به تقدیر ازلى بپردازیم و بر اثر طرح این مسائل ذهنمان دچار آشفتگى شود. در 

زیرا «عهد جدید براى ما بیان شده است توجه کنیم: اینجا فقط الزم است که به هدف فیض ازلى خدا که در
زاده از آنانى را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا بصورت پسرش متشکل شوند تا او نخست
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توان در آغاز زندگى روحانى مسیحى نیز ). همین قصد و هدف را مى29:8(رومیان » برادران بسیار باشد
کنیم) و از دگاه انسانى ایمان آوردن (در زمانى که ما از گناه بسوى مسیح بازگشت مىتشخیص داد که از دی

شود. خصوصیت بخشد) خوانده مىدیدگاه الهى تولد تازه (هنگامى که او به ما تولد تازه و حیات تازه مى
به «یم که گیراى را بر خود مىاساسى این تجربه چیست؟ خصوصیت اساسى آن این است که ما طبیعت تازه

به صورت خالق خویش ... «) و 24:4(افسسیان » صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقى آفریده شده است
). 10:3(کولسیان » شودتازه مى

تداوم زندگى مسیحى داراى همان خصوصیت و هدف بنیادینى است که در آغاز آن وجود دارد زیرا این 
تازه تولد یافته، تبدیل یک جوانه به شکوفه و تبدیل یک دانه به میوه تداوم به معناى رشد و بلوغ یک نوزاد 

خوانیم. اما قدوسیت مگر چیزى بجز باشد. ما اغلب این روند رشد بسوى کمال و مقدس شدن را تقدیس مىمى
اول یوحنا کرد رفتار نماییم (باشد؟ ما باید بیاموزیم که به همان طریقى که او رفتار مىمیزان شباهت به مسیح مى

گوییم چه باید گفت؟ در مورد این موضوع ). و اما در مورد آنچه که ما از آن اغلب بعنوان بهشت سخن مى6:2
دانیم. جالل نهایى ما فوق درك و فهم ما گویند که ما در این مورد چیز زیادى نمىدانیم؟ رسوالن مىچه مى

ا با وجود اینکه از جزئیات این امر آگاه نیستیم که ام» هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود.«باشد. مى
چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود زیرا او «دانیم که وضعیت غایى و جالل یافته ما چه خواهد بود اما مى

). این تبیینى است که یوحناى رسول از وضعیت غایى ما بدست 2:3(اول یوحنا » را چنان که هست خواهیم دید
و چنان که صورت خاکى را گرفتیم صورت آسمانى «کند: لس رسول نیز سخنان مشابهى را بیان مىدهد. پومى

).21:3و نیز مراجعه کنید به فیلپیان 49:15(اول قرنتیان » را نیز خواهیم گرفت
مقدس این است که نگرشهاى الهیاتى متفاوتى را روش بسیارى از مفسرین معاصر در تفسیر و بررسى کتاب

دهند. اما برخالف نظر آنان آیا وجود چنین همگرایى و وحدت نظرى شما را به هیجان ر آن تشخیص مىد
آورد؟ نقشه و هدف خدا، که از ازل وجود داشت و در طول تاریخ در قوم او و براى قوم او به اجرا نمى

ند در این جمله ساده تواگذاشته شد و در جاللى که در آینده ظاهر خواهد شد به کمال خواهد رسید، مى
خالصه شود: خواست و منظور خدا این است که ما را شبیه مسیح گرداند. خواه ما در مورد تقدیر ازلى 
بیندیشیم، خواه در مورد ایمان آوردن و تقدیس مستمر یا جالل یافتن غایى، در هر حال موضوع اصلى یک چیز 

باشد. کمال نجات همنوایى و به او مطرح مى» تشباه«عیسى مسیح یا » صورت«است. در هر مرحله مسئله 
باشد. شباهت با او مى
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توان مطرح نمود. شباهت به مسیح نه تنها کیفیتى در مورد اهمیت شباهت به مسیح مبحث دیگرى را نیز مى
د در خواهخواهد در قوم خود مشاهده کند بلکه همچنین کیفیتى است که دنیاى پیرامون نیز مىاست که خدا مى

گوییم، در قوم خدا مشاهده نماید. زیرا نام عیسى مسیح همواره بر لبان مسیحیان است. ما در مورد او سخن مى
دهیم. بنابراین دنیا حق دارد تا این کنیم و در مورد او شهادت مىخوانیم، خطاب به او دعا مىمورد او سرود مى

ما مشاهده کند. در واقع بین ادعاهاى ما و عملکردهاى گوییم درعیسایى را که ما اینقدر در موردش سخن مى
بینند، شکاف کنیم و مسیحى که مردم در زندگى عملى ما مىما و نیز بین مسیحى که با زبان او را اعالم مى

بزرگى وجود دارد و این شکاف بیشتر از هر عامل دیگرى به شهادت کلیساى مسیحى در مورد مسیح خدشه 
سازد. وارد مى

این امر در همه جا صادق است اما در کشورهایى که فرهنگهاى غیر مسیحى بر آنها غالب است اهمیت آن 
کنند پیرو مسیح خورد. در چنین شرایطى تفاوت بین کسانى که اعتراف مىبیش از جاهاى دیگر به چشم مى

اشخاص بسوى مسیح جذب خواهند هستند با کسانى که پیرو او نیستند، باید بسیار بارز باشد. اگر چنین باشد 
شد و اگر چنین نباشد اشخاص از وى دور خواهند شد. براى مثال به مثال فوق توجه کنید. دکتر استانلى جونز 
که در هند به خدمات بشارتى مشغول بود یکبار با فیلسوف با نفوذ و مهربان هندى، بارادادا، که برادر دکتر 

العاده دارد آل و خارقعیسى شخصیتى ایده«د و بارادادا به وى چنین گفت: رابیندرانات تاگور بود مالقات نمو
یک بار نیز یک متخصص تعلیم و تربیت که در جمع گروهى از دست » اما شما مسیحیان شبیه او نیستید.

دانم که بسیارى از شما مسیحى هستید. مى«گفت چنین گفت: اندرکاران تعلیم و تربیت در جنوب هند سخن مى
خواهم از فرصت استفاده کنم ینجا جاى آن نیست که در مورد مسائل مذهبى سخن بگویم اما در این لحظه مىا

»شد.کردید، در مدت زمان کوتاهى همه هند مسیحى مىو بگویم که اگر شما مسیحیان مانند مسیح زندگى مى
در کشورهایى که فرهنگ هندویى، با وجود این، تصور این امر که میزان شباهت مسیحیان به مسیح تنها 

باشد. هرکجا نام مسیح برده بودایى یا فرهنگهاى دیگر بر آنها حاکم است، ضرورت دارد، تصورى نادرست مى
خواند مسئول است که شبیه او باشد و او را در شود اشخاص انتظار دارند او را ببینند. هرکس نام او را مىمى

ننس در یک سخنرانى در نیویورك بر روى این موضوع چنین تأکید وجودش منعکس سازد. کاردینال سوئ
کند:مى
خواهند آنچه که انسانها از کلیساى معاصر انتظار دارند، این است که انجیل را به آنان بنمایاند. معاصران ما مى«

دستهایشان او را لمس خواهند او را با چشمانشان ببینند و با مسیح را که امروز زنده است مالقات کنند. آنان مى
خواهیم عیسى را مى"گویند: کنند. درست مانند زائرینى که روزى به فیلیپس نزدیک شدند آنان نیز به ما مى
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خواهند رودررو مسیح را مالقات کنند. ما بعنوان مسیحى در برابر یک توان آزمایى معاصرین ما نیز مى"ببینیم.
خواهند تا تظار دارند تا مسیح را در هر یک از ما ببینند. آنان از ما مىایم و معاصران ما از ما انقرار گرفته

دهد ما نیز به همین شکل مسیح را در خودمان به اى شفاف انوار خورشید را از خود عبور مىهمانطور که شیشه
و بد نما شوند تا چهره مسیح در کلیسا بد شکل هاى وجودمان باعث مىدیگران نشان بدهیم. ناپاکیها و لکه

ایمانان نه بخاطر اینکه ما مسیحى هستیم بلکه بخاطر اینکه آنچنان که باید مسیحى نیستیم ما را مورد شود. بى
»دهند و تراژدى در اینجا است.سرزنش قرار مى

باشد، ضرورت شبیه مسیح شدن با توجه به اینکه شباهت به مسیح هم انتظار خدا و هم انتظار دنیا از ما مى
مقدس در مورد چگونگى شبیه شدن به مسیح به رایمان روشن شد و اینک آمادگى این را داریم تا ببینیم کتابب

گوید:گوید. پولس رسول در تعلیم خود به مسیحیان قرنتس در این مورد چنین مىما چه مى
الل به همان صورت نگریم از جالل تا جنقاب جالل خداوند را در آینه مىلیکن همه ما چون با چهره بى«

).8:3(دوم قرنتیان » شویم چنانکه از خداوند که روح استمتبدل مى
و هم به » خداوند یا مسیح«شود این است که این متن به آنچه که به روشنى از این متن معلوم مى

به پسر مربوط القدس رایعنى شخصیتهاى دوم و سوم تثلیث اشاره دارد. درواقع این متن کار روح» القدسروح«
اى که متن در آن قرار دارد تفسیر کنیم این متن این موضوع را سازد. هنگامى که این متن را با توجه به زمینهمى

القدس دو وظیفه مهم نشان دادن جالل مسیح و تغییر دادن ما به شباهت او را بر عهده دارد. کند که روحبیان مى

دهدشان مىالقدس جالل مسیح را به ما نروح
القدس این است که خدمت مخصوص روح» نگریمنقاب جالل خداوند را در آینه مىهمه ما با چهره بى«

جالل خواهد «القدس وى را جالل عیساى خداوند را به ما نشان دهد. همان گونه که عیسى نیز بیان کرده روح
).13:16(یوحنا » داد

سازد که هنگامى که موسى از کوه د در کلیساى قرنتس خاطرنشان مىپولس رسول به خوانندگان رساله خو
درخشید زیرا وى با خدا سخن گفته سینا با ده فرمان به زیر آمد چه اتفاقى افتاد. صورت او با جالل آسمانى مى

او ترسیدند بهدیدند و مىنگریستند، صورت درخشان او را مى). اطرافیان وى به او مى29:34- 35بود (خروج 
نزدیک شوند. بنابراین موسى با نقابى چهره خود را پوشاند تا مبادا اطرافیانش از دیدن جالل منعکس در 

کند که وى همچنین به منظور اینکه اطرافیانش زده شوند و پولس رسول اضافه مىاش متحیر و یا وحشتچهره
). بنابراین بخاطر وجود نقاب، جالل 13:3زائل شدن این جالل را نبینند از نقاب استفاده نمود (دوم قرنتیان
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شد این خداوند از چشم آنان پوشیده ماند و موسى تنها هنگامى که به خیمه مقدس یا حضور خداوند وارد مى
داشت. نقاب را برمى

کند. جالل خداوند هنوز از پولس رسول این امر را بعنوان تصویرى از شرایط روزگار خودش قلمداد مى
توانند آن را ببینند. این امر بدین علت نبود چون رسوالن انجیل را مخفى سانها نهان است و آنان نمىچشم ان
» با کمال دلیرى«ساختند بلکه بر عکس ) جالل الهى را مخفى نمى13(آیه » مانند موسى«داشتند. آنان نگاه مى

توانستند این جالل را لیل اینکه انسانها نمىکردند. بنابراین د) انجیل جالل خدا را به همگان اعالم مى12(آیه 
ببینند این نبود که انجیل پوشیده بود بلکه دلیل این امر این بود که پوششى قلبها و ذهنهاى آنان را پوشانده بود. 

شد تا آنان جالل خدا را در وجود این پوشش چه در میان یهودیان و چه در میان غیریهودیان بود که مانع مى
کند:ایمان اشاره مىح ببینند. وى نخست به یهودیان بىعیسى مسی

بلکه ذهن ایشان غلیظ شد زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهدعتیق باقیست و کشف نشده است زیرا «
ماند. خوانند نقاب بر دل ایشان برقرار مىگردد. بلکه تا امروز وقتى که موسى را مىکه فقط در مسیح باطل مى

شود. اما خداوند روح است و جایى که روح خداوند است هرگاه بسوى خدا رجوع کند نقاب برداشته مىلیکن 
).17:3(دوم قرنتیان » آنجا آزادى است

شود: یک تأکید خاص تکرار مى15و 14در آیات 
»زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهدعتیق باقیست و کشف نشده است.: «14آیه 
» ماند.خوانند نقاب بر دل ایشان برقرار مىبلکه تا امروز وقتى که موسى را مى: «15آیه 

توانند درك کنند که خوانند اما نمىباشد. آنان عهد عتیق را مىدرواقع مشکل آنان نه جهالت، بلکه نابینایى مى
شود، باقى ن نقابى که باعث نابینایى مىدهد. بنابرایعیسى مسیح همان کسى است که عهدعتیق به او شهادت مى

). (یعنى تنها هنگامى که مسیح به عنوان تحقق 14(آیه » گرددفقط در مسیح باطل مى«ماند زیرا این نقاب مى
بینیم هنگامى که فرد بخشنده عهد عتیق درك شده و تصدیق شود) و نیز همانطور که در مورد موسى نیز مى

در این نقل قول از » خداوند«دهد که پولس رسول ادامه مى» شود.ب برداشته مىبسوى خداوند رجوع کند نقا«
القدس روح زیرا روح» جایى که روح خداوند است آنجا آزادى است.«) و 17(آیه » روح است«خروج 34باب 

ى باشد. این تنها اوست که با مکشوف ساختن جالل عیسى به انسانها، آنان را از نابینایعیسى مسیح مى
بخشد. شان نجات مىروحانى

باشد. ایمان نیز به همان میزان صادق مىایمان صادق است، در مورد غیریهودیان بىآنچه در مورد یهودیان بى
ایمان باشد حال فرد بىایمانى مىشود. نابینایى روحانى علت بىپولس تمایزى بین این دو گروه قائل نمى
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لیکن اگر بشارت ما مخفى است بر هالکان مخفى است. «دهد: رسول ادامه مىخواهد باشد. پولسهرکس که مى
ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلى بشارت که در ایشان خداى این جهان (یعنى شیطان) فهمهاى بى

).4ù3:4(دوم قرنتیان » جالل مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد
شان هالك نویسد که انسانها در نابینایى روحانىباشند. پولس رسول مىار جدى مىاین کلمات، کلماتى بسی

کالم خدا را «داریم بلکه در مقابل شوند. این امر بدین علت نیست چون ما کالم خدا را پوشیده نگاه مىمى
» سیح عیسى خداوندبه م«) و نیز 2:4نماییم (دوم قرنتیان و حقیقت آن را به همه اعالم مى» سازیممغشوش نمى

شوند، این امر ایمانى هالك مىکند که اگر انسانها در بى). بنابراین پولس رسول تأکید مى5کنیم (آیه موعظه مى
دهیم بلکه بدین علت سازیم یا آن را تحریف نموده یا تغییر مىبدین علت نیست چون ما انجیل را مخفى مى

کرده است تا آنان نتوانند آن را ببینند. این امر موعظه انجیل را هرچه است چون شیطان فکر و ذهن آنان را نابینا
گر خود را در مورد اینکه باکانه انجیل است که خدا کالم آفرینشگرداند. زیرا توسط اعالم بىبیشتر ضرورى مى

(آیه » سیحنور معرفت جالل خدا در چهره عیسى م«آورد. فقط پس از آن است که بر زبان مى» روشنایى بشود«
شود. ) در ظلمت قلبهاى انسانى جارى مى6

اى بازگردیم) همه ما چهره18:3گر خدا (اگر مجدداً به دوم قرنتیان در نتیجه این عمل پر فیض آفرینش
ایمان نیستیم که نقابى پوشاند. ما شبیه یهودیان بىنقاب داریم. ما شبیه موسى نیستیم که چهره خود را مىبى

ى نیز نیستیم که فکر و ذهنشان توسط شیطان نابینا ایمانان غیر یهودقلبهاى آنان را پوشانده است. ما شبیه بى
داریم، بله همه ما. همه اعضاى قوم خدا (چه یهودى باشند چه » نقابچهره بى» «همه ما«شده است. خیر، 

سواد) دیگر غیریهودى، چه سیاه باشند چه سفید، چه پیر باشند چه جوان و چه تحصیل کرده باشند و چه بى
توانند عیسى را ذهنشان رخت بربسته و پرده سیاهى از چشمانشان به کنار رفته است و مىپوشش نابینا کننده از
توانیم جالل خداوند را بنگریم. بر کوه سینا فقط یک نفر یعنى نقاب و چشمان باز مىببینند. ما با چهره بى

نگرند.سى را مىنگریست؛ امروزه همه اعضاى قوم خدا جالل خداوند عیموسى به جالل خداوند یهوه مى
دقیقاً چگونه باید ترجمه شود، مشخص نیست. از آنجا که واژه 18در آیه » نگریستن«اینکه فعل 

Katoptronباشد بنابراین فعل در زبان یونانى به معناى آینه مىKatoptrizoتواند به معناى مى
مفسرین در این مورد به دو گروه تقسیم باشد. مترجمین و» در آینه نگریستن«و یا » چون آینه منعکس نمودن«

» در آینه نگریستن«و گروهى دیگر نیز آن را » چون آینه منعکس نمودن«شوند. گروهى از آنان این فعل را مى
کنند. نظر شخصى من این است که ترجمه دوم با متنى که این آیه در آن قرار گرفته تناسب بیشترى ترجمه مى

بیانگر نگریستن به جالل مسیح به شکلى خاص » آینه«رسد که استفاده از واژه ر مىدارد. به نظر من چنین بنظ
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بینیم. براى تحقق این امر ما نگریم و او را هنوز رودررو نمىباشد. درواقع ما هنوز مستقیماً جالل او را نمىمى
، 2:3، اول یوحنا 12:13ان ، اول قرنتی24:17باید تا بازگشت وى صبر کنیم (براى مثال مراجعه کنید به یوحنا 

صورت » در آینده«نگریم اما این نگریستن مى» نقابچهره بى«). در ضمن اگرچه ما او را با 4:22مکاشفه 
کنیم که او به کرد ما وجود نداشتیم. بسیارى از ما ادعا نمىگیرد. هنگامى که مسیح بر روى زمین زندگى مىمى

کنیم اى که ما در وى عیساى تاریخى را مشاهده مى»آینه«شده است. درواقع واسطه رؤیاها یا خوابها به ما ظاهر 
باشد که در آن شهادت رسوالن در مورد وى براى همیشه به شکل دقیق محفوظ باقى مانده است. عهد جدید مى

و در دهند، این عیسایى که جالل ابنابراین این عیسایى که در عهد جدید رسوالن در مورد او شهادت مى
اى براى ما معین شده و ما باید به شود، این عیسایى که بعنوان نمونهزده ما نمایانده مىبرابر چشمان حیرت

صورت او تبدیل شده و شبیه او شویم، به چه چیز شباهت دارد و کیست؟ 
شده است. این امر بدین » فروتن«و » خود را خالى کرده«نخست اینکه الگوى ما عیسى مسیح کسى است که 

معنى است که وى مقام الوهیت و فرمانروایى را کنار گذاشته و براى خدمت فروتن شده است. وى از امتیازات 
کنار گذاشته است. وى از مقام و الوهیت ازلى خود دست کشیده است و جالل و کبریایى آسمانى خود را به

پوشى کرده است. رسوالن بر روى فروتنى و سخاوت عیسى که در تجسم وى آشکار شده امتیازات خود چشم
«... اند تا ما از وى تقلید کنیم: است تأکید بسیارى دارند و آنان نمونه این رفتار عیسى را در برابر ما قرار داده

چنانکه ) «3ù1:15(رومیان ...» بود .. زیرا مسیح نیز خوشى خود را طالب نمىخوشى خود را طالب نباشیم ..
دانید که در هر چیز افزونى دارید ... در این نعمت نیز بیفزایید ... زیرا که فیض خداوند ما عیسى مسیح را مى

پس «نیز و(9ù7:8(دوم قرنتیان » هرچند دولتمند بود براى شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید
...» همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسى نیز بود ... خود را خالى کرده ... خویشتن را فروتن ساخت 

).8ù7ù5:2(فیلپیان 
کرد و ثانیاً عیسى مسیح الگوى ما کسى بود که هنگامى که اشخاص، نیازمند کمک بودند، به آنان خدمت مى

تواند ختن خود بدون خدمت به دیگران چیزى بجز یک ژست توخالى نمىشتافت. فروتن سابه کمکشان مى
باشد. مسیح خود را خالى نمود تا به دیگران خدمت کند. او خود گفت که نیامده تا به وى خدمت شود بلکه تا 
خود به دیگران خدمت کند. و او حقیقتاً با عطوفت و شفقت فراوان به نیازهاى بسیار متنوع انسانى رسیدگى 

بخشید، با طردشدگان بخشید، ماتمیان را تسلى مىنمود، بیماران را شفا مىکرد. وى گرسنگان را سیر مىمى
نمود. وى کرد و خبر خوش را به فقیران اعالم مىبخشید، مردگان را زنده مىشد، گناهکاران را مىدوست مى
پس اگر من که آقا و معلم هستم «بند غالمى برخود بسته و پایهاى شاگردانش را شست و گفت:حتى پیش
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پایهاى شما را شستم بر شما نیز واجب است که پایهاى یکدیگر را بشویید. زیرا به شما نمونه دادم تا چنان که 
). همان گونه که مسیح به جهان فرستاده شد، اینک او نیز ما را به 14:13(یوحنا » من با شما کردم شما نیز بکنید

او شهادت بدهیم و خدمت کنیم و با عطوفت و شفقت بسیار به نیازهاى انسانها رسیدگى جهان فرستاد تا مانند
).16:3، اول یوحنا 21:20، یوحنا 45:10کنیم (همچنین مراجعه کنید به مرقس 

ثالثاً، عیسى مسیح الگوى ما کسى است که به دشمنان خود محبت نمود. او به پیروان خود تعلیم داد تا بدى 
دى پاسخ ندهند و یا در پى انتقام نباشند، بلکه دشمنان خود را محبت کنند، براى کسانى که به آنان جفا را با ب

خواهند به آنان آسیب برسانند اعمال نیکو انجام دهند. عیسى کنند دعاى خیر کنند و در مورد کسانى که مىمى
اگر نیکوکار بوده «... نویسد: مورد چنین مىآورد. پطرس رسول در اینداد در عمل بجا مىآنچه را که تعلیم مى

اید چونکه مسیح نیز براى زحمت کشید و صبر کنید این نزد خدا ثواب است. زیرا که براى همین خوانده شده
ما عذاب کشید و شما را نمونه گذاشت تا  در اثر قدمهاى وى رفتار نمایید. که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش 

نمود بلکه خویشتن کشید تهدید نمىداد و چون عذاب مىدادند دشنام پس نمىرا دشنام مىیافت نشد. چون او
13:3، کولسیان 2:5، افسسیان 7:15، همچنین به رومیان 20:2-23(اول پطرس » را به داور عادل تسلیم کرد

مراجعه کنید).
به مصیبتهایى که «اطاعت نمود. وى رابعاً الگوى ما عیسى مسیح کسى است که به خدا توکل کرده و از او

). وى 8:2(فیلپیان » تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید«) و 8:5(عبرانیان » کشید اطاعت را آموخت
بجاى انتقام گرفتن خود را در معرض داورى کل بشریت قرار داد. هنگامى که از سوى شیطان تحت 

اطاعتى نماید، وى با جدیت و استوارى در توکل نکند یا از او بىهاى شدید قرار گرفت تا دیگر به خداوسوسه
برابر او مقاومت نمود. زندگى و خدمت وى از ابتدا تا به انتها با توکل و اطاعت از خدا سپرى شد (مراجعه 

).1:4- 11و متى 23:2، اول پطرس 19:5کنید به رومیان 
دهد. وى خود را خالى نمود، ینه عهدجدید به ما نشان مىالقدس جالل او را در آاین عیسایى است که روح

به دیگران خدمت کرد، دشمنانش را محبت نمود و به خدا توکل کرده و از او اطاعت نمود. فروتنى، خدمت 
همراه با از خودگذشتگى و فداکارى، دورى از انتقام و روحیه بخشش و ایمان اطاعت، خصوصیات برجسته 

یسایى که ما باید از او تقلید کنیم و به وى اقتدا نماییم. ما با مشاهده جالل وى باید آن عیساى ناصرى هستند، ع
را منعکس نماییم. 

سازدالقدس ما را به شباهت عیسى مسیح متبدل مىروح
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د شوبکار گرفته شده است به دقت توجه کنیم. در ابتداى آیه گفته مى18:3ما باید به دو فعلى که در قرنتیان 
در این آیه همچنین با ». شویممتبدل مى«شود که ما و در انتهاى آیه گفته مى» نگریممى«که ما جالل خداوند را 
رسد که در این آیه او کند. بنظر مىکند نیز تغییر مىاى که پولس رسول به آن اشاره مىتغییر فعل واقعه تاریخى

نمود بلکه چهره درخشانش جالل خداوند را منعکس مىگوید کهدیگر در مورد موسى بر کوه سینا سخن نمى
به عیسى در روى کوه تبدیل هیئت اشاره دارد که چهره، پوست و لباسهایش با درخششى که منشأ آن از درون 

نویسند که عیسى در برابر چشمان شاگردان متبدل شد و پولس و نه از بیرون بود، منور بود. متى و مرقس مى
) در این آیه Metamorphooگیرند (متى و مرقس در مورد متبدل شدن عیسى بکار مىهمان فعلى را که 

متبدل » از جالل به جالل«نویسد که ما گیرد. پولس رسول با استفاده از فعل زمان حال استمرارى مىبکار مى
ه صورت آن تغییر نگریم و بکنیم. این گفته وى بدین معنا است که جالل عیسى که ما آن را مىشده و تغییر مى

شود کنیم، همچون جالل صورت موسى و یا حتى مانند جالل عیسى در روى کوه تبدیل هیئت زائل نمىمى
یابد. اى عالیتر ارتقا مىبلکه برعکس پیوسته افزایش یافته و از یک مرتبه به مرتبه

ى که در نتیجه عدم درك صحیح ما باید  در مورد درك صحیح این موضوع دقت کنیم و از افراط و تفریطهای
آید، اجتناب کنیم. زیرا هرچقدر هم یک مسیحى مقدس باشد یا این موضوع براى بعضى از کلیساها پیش مى
باشد. تا زمانى که مسیح بازنگردد هیچکدام از مى» متبدل شدن«شبیه مسیح گردد ولى کماکان در وضعیت 

ا تا آن زمان او را چنانکه هست نخواهیم دید. از سوى دیگر در بیان توانند کامالً شبیه او باشند زیرپیروانش نمى
رشد مسیحى ما حالت ». شویممتبدل مى«این حقیقت حالت مبالغه و خودبزرگ پندارى نیز وجود ندارد زیرا ما 

حرکت در گل و الى باقى مانده است همچنین ایستا و ساکن ندارد. وضعیت ما وضعیت کسى نیست که بى
سیحى ما حالت یک آبگیر راکد را ندارد. خیر، ما پیوسته به شباهت مسیح در حال متبدل شدن هستیم زندگى م

هاى بازگشت مسیح که زمان تبدیل و توانیم انتظار داشته باشیم که تا زمان مرگمان یا آشکار شدن نشانهو مى
ن زندگى مسیحى ما یک دگردیسى و تغییر کامل ما خواهد بود، تغییر و تبدیل ما ادامه داشته باشد. بنابرای

باشد. وقفه در جهت شباهت بیشتر به مسیح مىدگرگونى پیشرونده یعنى یک فرایند مستمر و بى
» از خداوند که روح است«نویسد: شود؟ پولس رسول در ادامه این آیه مىچگونه چنین چیزى ممکن مى

نگریم خودش ما را به صورت و شباهت خود متبدل ا مى). همان خداوندى که ما جالل او ر18:3(دوم قرنتیان 
شویم. خود عیساى خداوند است که ما را به شباهت عیساى خداوند در سازد. ما توسط خودش شبیه او مىمى
باشد و پولس رسول القدس روح عیسى مىدهد زیرا روحالقدس انجام مىآورد و او این کار را توسط روحمى
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از خداوند «) و 17(آیه » اما خداوند روح است«سازد. ر دوم این یکسانى را خاطر نشان مىدر این متن براى با
شویم. ). تقدیس فرایندى است که در آن ما توسط روح مسیح بصورت مسیح متبدل مى18(آیه » که روح است

ت خود در جاهاى سازیم که چگونه؟ پولس در اینجا برخالف نگارشااما ما مجدداً این سؤال را مطرح مى
القدس دهد. اما در آیه سوم همین باب وى به کار روحدهد، پاسخ ما را نمىدیگر که مستقیماً پاسخ سؤالى را مى

نه به مرکب بلکه به «کند که کند. در این آیه وى مسیحیان قرنتس را به رساالتى تشبیه مىدر درون ما اشاره مى
» نه بر الواح سنگ (چون ده فرمان) بلکه بر الواح گوشتى دل«االت اند و این رسنوشته شده» روح خداى حى

اند. به عبارتى دیگر عیسى مسیح با روح خودش شریعت اخالقى خدا را بر قلبهاى اعضاى قومش نوشته شده
توانند آن را بخوانند. پولس رسول در اینجا به عملکرد مانند که همه مىاى مىنوشته است. قوم او به رساله

کند که تجلى آن در تغییر شخصیت انسانى به صورت مسیح دیده القدس اشاره مىونى و تقدیس کننده روحدر
القدس شباهت به مسیح ممکن نیست. شود. بدون عملکرد روحمى

دهند مان به ما نشان مىمقدس و تجربه شخصىیقیناً این همان چیزى است که ما به آن احتیاج داریم. کتاب
ك عمیقاً ریشه دارد. یک نویسنده اسکاتلندى در قرن هفدهم به حورى در طبیعت سقوط کرده مإظککه خودم

هفت موعظه در مورد «این موضوع را به شکل گویایى در کتابى تحت عنوان 1686نام جیمزدورهام، در سال 
ه تا ما عمیقاً به اشخاصى مورد بررسى قرار داده است. از آنجایى که گناه اولیه باعث شد» فساد عمیق نفس مکار

محورى و شبیه مسیح شدن صرفاً توانیم کامالً مطمئن باشیم که مسیحخودمحور تبدیل شویم بنابراین ما مى
تواند نفس را از وجودمان بیرون براند؟ توسط تالشهاى منفرد خودمان ممکن نخواهد شد. چگونه نفس مى

ته باشیم شیطان، شیطان را بیرون براند! زیرا ما به تقدس سطحى و ماند که انتظار داشانتظار چنین امرى بدین مى
باشد. ما صرفاً با تغییر سطحى اى نداریم و اشتیاق ما صرفاً شباهت ظاهرى و برونى به مسیح نمىظاهرى عالقه

رهاى رفتار در همنوایى با الگوهاى رفتارى یک جامعه مسیحى که از ما انتظار رفتارهاى خاصى را دارد و رفتا
شویم. آنچه که ما عمیقاً به دنبال آن هستیم تغییر عمیق و درونى کند، راضى نمىخاص دیگرى را منع مى

گردد. در شود و باعث تغییر بنیادین در رفتار نیز مىباشد که در نتیجه تغییر طبیعت ما حاصل مىشخصیت مى
کم و کاست. هیچ چیز کمتر از این کامل و بىخواهیم شبیه مسیح باشیم آن هم شباهتى عمیق ویک کالم، ما مى
کند. ما را راضى نمى

کنیم. ویلیام تمپل براى اما چگونه چنین چیزى ممکن است؟ ما این سؤال را براى سومین بار مطرح مى
کمک به اشخاص در جهت درك طریق مسیحیت در جهت نیل به تقدس، تمثیلى را در مورد شکسپیر و مسیح 

هایى چون توانیم نمایشنامهدهد. ما چگونه مىو غیرممکن بودن تقلید از آنان را نشان مىکندذکر مى
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اى چون زندگى مسیح داشته باشیم؟ توانیم زندگىهاى شکسپیر را به نگارش درآوریم؟ ما چگونه مىنمایشنامه
این امکان وجود داشت باشد. اما اگر تحقق چنین فرضهایى غیرممکنند. اصالً طرح چنین فرضهایى مضحک مى

هاى او بنگاریم به همین شکل هایى چون نمایشنامهتوانستیم نمایشنامهکه نبوغ شکسپیر در ما وارد شود آنگاه مى
اى چون زندگى توانستیم زندگىنیز اگر امکان این امر وجود داشت که روح عیسى در ما وارد شود آنگاه ما مى

توانیم توانیم نبوغ شکسپیر را داشته باشیم اما مىن است که اگرچه ما نمىاو داشته باشیم. در واقع خبرخوش ای
روح مسیح را داشته باشیم! طریق مسیحیت براى نیل به تقدس این نیست که ما براى اینکه شبیه مسیح زندگى 

رد کنیم تالش و تقال کنیم بلکه طریق نیل به تقدس این است که او توسط روح خودش به درون وجود ما وا
کند.  در واقع راز تحقق شبیه مسیح شدن قبل از آن تقلید مسیحیان از او باشد شده و در ما زندگى مى

آورد. این امر صرفاً باشد بدین معنى که او حیات خود را در ما مجدداً پدید مىبازپدیدآیى حیات او در ما مى
کنیم بلکه ى، جالل عیسى را مشاهده مىالقدس در جهت تنویر روحانبدین معنى نیست که ما توسط عمل روح
شویم. کند به صورت مسیح متبدل مىالقدس که در درون ما عمل مىبه معناى این است که توسط قدرت روح

القدس در این زمینه الزم است در انتهاى بحث خود در این مورد، بر روى ضرورت اجتناب ناپذیر عمل روح
باشد. باشد و خدمت و عملکرد او بر مسیح متمرکز مىقدس روح مسیح مىالبیشتر تأکید کنیم زیرا روح

دهد. این گفته به معناى نمایاند و ما را به شباهت صورت مسیح تغییر مىالقدس جالل مسیح را به ما مىروح
ر محومحور است. بنابراین اگر ما مشتاق این هستیم که مسیحیانى مسیحالقدس روحى مسیحاین است که روح

القدس احتیاج داریم. ما باید پیوسته به نزد عیسى باشیم (و باید هم چنین اشتیاقى داشته باشیم) بنابراین به روح
القدسش را بخواهیم. تنها در چنین حالتى وى مسیح را به ما مکشوف نموده و مسیح بیاییم و از او پرى روح

محور که شبیه حالت ما به مسیحیانى مسیحدهد و تنها در اینصورت و شخصیت مسیح را در ما شکل مى
شویم. مسیح هستند تبدیل مى

نتیجه گیرى 

یک مسیحى، در وهله نخست کسى است که شخصاً با عیسى مسیح رابطه دارد. مسیحیت بدون مسیح به 
ح با یک فراخوان و نگین، قابى بدون عکس و بدنى که نفسى در آن نیست همانند خواهد بود. مسیانگشترى بى

شود که ما و زندگى مسیحى هنگامى آغاز مى». مرا پیروى کن«، »بیا نزد من«آید: حکم به سراغ هریک از ما مى
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دهیم؛ اگرچه ممکن است این پاسخ با تردید و تأخیر باشد. سپس هنگامى که ما شروع به به دعوت او پاسخ مى
باشد که ابعاد و اى مىیابیم که رابطه شخصى ما با مسیح رابطهىنماییم با حیرت و تعجب در مپیروى از او مى

یابیم که او واسطه و بنیان ما، خداوند و اى بسیار عالى و پرشکوه است. ما در مىهاى مختلفى دارد و رابطهجنبه
تاب با باشد. یا آنگونه که در فصول مختلف کبخشنده حیات ما، سرّ و هدف زندگى ما و عاشق و الگوى ما مى

یابیم که مسیحى بودن به معناى این است که زندگى ما مان با مسیح بررسى شد ما درمىحروف اضافه به رابطه
توسط، بر، در، با، براى و بخاطر عیسى مسیح باشد. هرکدام از این حروف اضافه بیانگر شکل خاصى از رابطه با 

قرار دارد. در جهان معاصر عوامل بسیارى وجود باشد اما در هر مورد مسیح خود در محور و مرکزمسیح مى
دارند که ممکن است کلیسا را فریب دهند تا به داماد آسمانى وفادار باقى نماند و توجه کلیسا را از اصول 
حیاتى و بنیادین منحرف سازند. من مطمئنم که اگر پولس رسول امروز در بین ما بود همان کلماتى را که به 

ترسم همانطور که حوا بوسیله زیرکى مار اما اکنون مى«کرد: ن نمود، خطاب به ما نیز بیان مىمسیحیان قرنتس بیا
به نقل از 3:11(دوم قرنتیان » فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخالصى که به مسیح دارید منحرف شود

انجیل شریف).
را که مرتا آن » یک چیز«مسیح تجدید کنیم و آن همه ما نیاز داریم تا پیوسته سرسپردگى و وقف خود را به 

را نیاموخت اما مریم آن را دریافت، بیابیم؛ یعنى همان چیزى را که عیسى گفت از مریم گرفته نخواهد شد (به 
مراجعه شود). 38:10- 42لوقا 

شبان کلیساى «او در میان ما اشخاصى که شبان هستند باید این اندرز ریچار باکستر را که در کتاب معروف 
اگر ما بتوانیم فقط در مورد مسیح  به اعضاى «) بیان گشته آویزه گوش خود کنند: 1656» (اصالح شده

و همه ما، چه شبان باشیم چه مسیحیان عادى، نیاز » ایم.کلیسایمان تعلیم دهیم، همه چیز را به آنها تعلیم داده
مسیح را که مقدسین هر دوره را به تب و تاب انداخته داریم تا سهمى از آن شور و اشتیاق شدید نسبت به

فریاد روح و جان من کماکان این است «است داشته باشیم. روحانى اسکاتلندى اندرو بونار چنین نوشته است: 
بونار در جاى دیگرى در مورد ساموئل راترفورد ». که با عیساى خداوند و در او با پدر آسمانى بیشتر آشنا شوم

آه چه اشتیاق سیرى ناپذیرى براى مسیح دارد! آه اگر ده مرد چون او در اسکاتلند بودند که «نویسد: چنین مى
توانستند در شکاف بایستند! مردانى که در تمام لحظات بیدارى براى اینکه آرامى یابند چیزى بجز مسیح را مى

» گردند.ل مسیح مىروند در رؤیاهاى خود به دنباجویند و هنگامى نیز که به خواب مىنمى
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یابد و اگر همچون سطور فوق مسیح در مرکز قرار بگیرد، کلیسایى بیمار به سرعت سالمت خود را باز مى
یابند زیرا موضوع مهم این است که ما تمام توجه خود را مسیحیان بیمار نیز حیات و سرزندگى خود را بازمى

معطوف مسیح سازیم.


	??????? ????.pdf
	??????? ???? - ?????.pdf
	??? 1.pdf
	??? 2.pdf
	??? 3.pdf
	??? 4.pdf
	??? 5.pdf
	??? 6.pdf
	??? 7.pdf
	??? 8.pdf

