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  خبــــر خــوش یـــا بــــد ؟ 

  

  

ه متابعت او و گردي است ، دعوتی بانجیلی که عیسی اعالم نمود ، دعوت به شا   

م را از اسارت گناهانشان آزاد می و اطاعت از اوست . پیام عیسی مردتسلیم شدن به او 

اهکارانی که توبه می تی است به حیات جاودان و آمرزش گنکند . انجیل عیسی دعو

ي از رظاهرات بیرونی مذهبی مردمی که عاکنند ، و در عین حال محکوم کننده ت

انجیل عیسی انسان را دعوت می کند تا پشت به گناه و رو به عدالت واقعی هستند . 

عدالت خدا کند . انجیل عیسی از هر نظر ، مژده نیکویی است . سخنان خداوند ما در 

ار به کسانی است که ممکن است وسوسه خطا با مأمورد حیات جاودان همیشه تو

  شوند و نجات را دست کم بگیرند . 

اي پیروي از او گران است ، به ما آموخت که راه او عیسی به ما آموخت که به  

باریک و ناهموار است و کمتر کسانی می توانند وارد آن راه شوند . عیسی گفت 

محروم انی مبسیاري که او را خداوند ، خداوند ، می نامند از ورود به ملکوت آس

    »  .23 – 13   : 7ك متیر.« هستند

ندگیشان ، ثمرات ز عملنجات یافته اند ولی در  بسیاري صمیمانه باور دارند که  

  ایمان است .  ثمره زثمراتی متفاوت ا



 4

) نه هر که مرا خداوند ،  23 – 21:  7متی « ( : اري هوشمندانه دادخطعیسی ا  

پدر مرا که در آسمان  وت آسمان گردد ، بلکه آنکه ارادهخداوند گوید داخل ملک

خداوندا ، خداوندا ، آیا  به نام  "خواهند گفت :  است بجا آورد . بسا در آن روز مرا

تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر 

خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم ! اي  آنگاه به ایشان صریحأ "نساختیم ؟ 

ه ، نه نبوت ، نه پس روشن است که نه تجربیات گذشت»  بدکاران از من دور شوید! 

  اخراج ارواح شریر ، نه اعجاز ، هیچ کدام دلیلی بر تحصیل نجات نمی باشند . 

بت صحک جدا از دیگران و پیروان خودش یک گروه کوچ موردخداوند ما در   

بله ، آنان نجات مقابل او خواهند ایستاد . نکرد . در آن روز بسیاري خواهند بود که در 

ه کرده است توصیلی کتاب مقدس به ما وچون و چرائی نیست ،  یافته اند و جاي هیچ

تر جد ــهذا اي برادران بیشــل« که ایمان خود را بیازمائیم . پطرس رسول نوشته است : 

این حق ماست که باید  » . بر گزیدگی خود را ثابت نمائیدو جهد کنید تا دعوت و 

خت رزیرا که هر د«  : ارزیابی کنیم ه ایمدرا بیازمائیم و ثمراتی را که دا زندگی خود

وشنی به ما تعلیم می دهد که تاب مقدس به رک      . »از میوه اش شناخته می شود 

    کار خدا در زندگی ما تحول در رفتار و کردار است .  ۀنشان

رده است و نمی تواند کسی را نجات دهد . مبه عدالت نشود ایمانی  منتهیایمانی که   

بنیانی کتاب   ،ت در زندگی می باشندواقعی عدال ةر کرده که فاقد ثمرامسیحیان اقر
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ل بودن در عاد أنجات واقعی صرف براي اطمینان از نجات خود ، نمی یابند . یمقدس

لی مسیحی نیستند . نجات واقعی جدا د که نیکوکارند ودیده نمی شود ، بسیاري هستن

جات یک مرحله پویا است ، نجات از تولد تازه ، تقدس و جالل نهائی ، نیست . ن

واقعی کار خدا است که طی آن ما به صورت پسر خدا متشکل می شویم . اطمینان 

   به دست می آید. ، قدس در زندگی ماروح ال اقعی از نجات در کار متحول کنندهو

است ، نه با اعمال شریعت . حتی  یشه از طریق فیض خدا و ایمان بودهنجات هم  

تیق که تحت شریعت موسی بودند با فیض از طریق ایمان نجات یافته مقدسین عهد ع

بودند . همانطوري که به روشنی مقدسین عهد جدید نیز شریعت خاص خود را دارند 

  که باید انجام دهند . 

  عیسی آمد تا گمشدگان را بجوید و نجات بخشد .     

  عیسی آمد تا گناهکاران را به توبه دعوت کـند .    

  و جهـان را نجــات دهــد .  بشریت ی آمد تا عیس  

ا آن ــی است که مــاو تنها انجیلیل ــمود و انجــعیسی انجیل نجات بخش را اعالم ن  

  و هر انجیل دیگري ملعون خداست .  ، ظه می کنیمــموعرا 

گناهانش بپذیرد و  ةد عیسی مسیح را به عنوان آمرزندانسان براي نجات خود می بای  

 قدرت خدایی به او بسپارد و مطیع گی خود را به عنوان خداوند و مالک زندگیش زند

  او شود . 
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» عیسی مسیح را خداوند زندگی خود بسازند « اشاعه این ادبیات در میان مردم که   

ت . اشتباه است . ما عیسی مسیح را خداوند نکرده ایم . او از ازل خداوند بوده و هس

کار او می باشند . ند قبول ندارند در واقع متهم به انوان خداوکسانی که او را به عن

ت خداوندي مسیح را انکار کند ، در واقع بی ایمانی است . اعالم ایمانی که قدر

عنصر مهم خداوندي عیسی مسیح ، اعالم صداقت است . در واقع خداوندي عیسی 

  چیزي افزوده شده به ایمان .  نه ،ایمان نجات بخش است

ید کأت دو رـه هکاظهار نظر روشن آمده است  دورابطه با نجات در کتاب مقدس در   

ات ــمان آور که نجــایبه خداوند عیسی مسیح « ر خداونـدي مسیــــح دارنــــد : ـب

ان خود عیسی خداوند را زیرا اگر به زب« و  )  31:  16اعمال(.»  تــــی یافــخواه

بر خیزانید ، نجات ه خدا او را از مردگان کري راف کنی و در دل خود ایمان آواعت

« ) . شمعون پطرس در روز پنطیکاست اعالم نمود :  9:  10رومیان ( » خواهی یافت 

صلوب کردید بدانند که خدا همین عیسی را که شما م پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً

منکر خداوندي  به کسانی که ). 36:  2اعمال »  ( است  هــخداوند و مسیح ساخت ، 

   نجاتی داده نشده است . ةهیچ وعدعیسی مسیح شده اند ، 

وندي کسانی که با ایمانی ناب به سوي نجات می آیند از ته دل اقرار به خدا همه  

می گویند : خداوند ما خود اعالم نموده  سخن ان خود لبعیسی نمی کنند ، بلکه از 

می او را  ودـــهاي خـــخود ، با لب با دلهاياو است کسانی را که به جاي ستایش 
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. عیسی کسی را که هویت او را نمی شناسد ، نجات  دی کنــکوم مــستایند ، مح

  ) است .  36:  10( اعمال   »هــد همــخداون«نخواهد داد ، او 

ما باید عیسی را به خاطر آن چه که هست بپذیریم ، او مسیح نجات بخش و خداوند   

  ان و رب االرباب است . ــاهــدشاست که پادشاه پا

ن دعوتی به شاگردي و در تابعیت آ ، و تا باید براي مردم مشخص شوددعوت به جلج  

ان آوردن است ، و هر بودن است . پاسخ به آن دعوت ایمخداوندي عیسی مسیح 

  آن ، بی ایمانی است .  ر ازــم تــکواکنشی 

) . این حقیقت  8:  2 است ( افسسیاننجات فقط با فیض و از طریق ایمان مقدور   

تعریف  مات کتاب مقدس است . ولی اگر ما معنی فیض را نفهمیم و یاتعلی ةچکید

قعی بر فیض وا وم نخواهد داشت.تعلیمی براي ما مفه چنینایمان را تحریف کنیم ، 

دیب می کند که بی دینی و شهوات دنیوي را ترك أما را ت« اساس کتاب مقدس 

:  2تیطس » ( خرد اندیشی و عدالت و دینداري در این جهان زیست کنیم  کرده ، با

) . به هر حال اطاعت ما همیشگی نیست . فیض ما را مجاز نمی دارد که جسمانی  12

ایمان نیز مانند  ،وحانی را در ما به وجود می آوردزندگی کنیم ، بلکه قدرت زیستن ر

جدا  حقایق است . ایمانك فراتر از درایمان نجات بخش چیزي نیست .  ستا ای فیض،

به اطاعت نیست . تصویر کتاب مقدس از ایمان نجات  افره ، تسلیم و شوق وباز تو



 8

اصر را نمی توان محدود به است و هیچ یک از این عن بخش شامل تمام این عناصر

  اعمال انسانی نمود ، فقط ایمان آوردن تنها عملی از ناحیه انسان است . 

کلیدي ، خطاي کسانی است که خداوندي عیسی را  ۀتدن درست این نکدرك نکر  

ات رد می کنند . آنها فکر می کنند که چون کتاب مقدس ایمان و عمل را در ــدر نج

د . آنها تصویري است خالی از عمل باش مکنایمان م  ،مقابل یکدیگر قرار داده است

گشتن از گناه می باشد و تمام عناصر  از ایمان دارند که فاقد تابعیت ، تسلیم شدن یا بر

انه که دوگاین حقیقت  نجات را ، کاري  انسانی ، تصور می کنند . آنها در مورد

  ش خورده اند . لغز ولی شامل تمام آن موارد است ، است ، نجات یک فیض

آن تنها در طریق ایمانی است که فراتر از  یستگییک هدیه است ولی شانجات   

)  19:  2ین ایمانی دارند ( یعقوب چنید حقیقت باشد . شیاطین نیز ئأدرك محض و ت

دهنده شناخته می شوند .  از سوي دیگر ایمانداران واقعی با ایمان به رحمت نجات. 

 صلند . عیسی ایـــمانداران  مخلمی گس چیز دیگر  اي پیوستن به مسیح ، از هربرآنها 

ید. آنها مانند آن باج گیري هستند که آنقدر ) نام 3:  5متی » ( مسکینان در روح « را 

در برابر خدا خود را حقیر احساس می کرد که حتی نمی توانست سرش را بلند کند و 

کوبید و به باال نگاه کند . و تنها کاري که توانست انجام دهد این بود که به سینه اش 

  ). 13:  18وقا ( ل »بر من گناهکار ترحم فرما   یاخدا«  ماید به خدا التماس ن
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) ، یکی از  14ت ( آیه نسرد که عیسی آن را سبب نجات او داآن م انهدعاي نومید  

روشن ترین تصاویر از رحمت خدا به توبه کنندگان در سراسر کتاب مقدس است . 

ی در جهت کسب تالشو یا التماس آن باجگیر به هیچ وجه ناشی از عمل انسانی 

، و  بوداد او به هر گونه اعمال مذهبی عدم اعتم نشانه و . بر عکس معرفعدالت نشد 

ست که نمود . او می دان ج نتااو از فریسی است» دور ایستادن « این مورد را می توان در 

خدا را  ت . بر این اساس متوجه شد که رحمتخدا اس تنها راه نجات ، فیض و رحمت

  واهد یافت . خ خود ، بلکه به عنوان عطاي خدا،نه بر اساس شایستگی 

ن باجگیر انجام داد ، چه که آگفته است که آن اوند ما در رابطه با این داستان خد  

  اصلی ایمان نجات بخش است .  ۀاین است که توبه هست ةنشان دهند

مورد نظر عیسی می باشد شامل درك گناهکار بودن شخص توبه  آنچنانکه ه ، بتو  

نتیجه کار خدا در دل توبه به خداست .  مودن ن وروننده و برگشت از خودش و گناه ک

 تالش   هر نوعه همیشه معرف پایان ب. تودر توان انسان نیست  و کاري انسان است

ه شامل بتغییر فکر است . تو ازه چیزي باالتر بتو  .سانی براي کسب التفات خداستان

به هاي زندگی است ه تغییر در تمام جنتوبعالئق می باشد .  دیدگاه و،  قلبیتغییر کلی 

 .  

کتاب مقدس توبه اي را که فاقد این عناصر عملی توبه باشد ، نمی شناسد . ایمان   

واقعی هرگز غیر فعال نیست ، ایمان واقعی همیشه مطیع است . در واقع کتاب مقدس 
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به ایمان چون ابراهیم [ پدر ایمانداران ] « ایمان را معادل اطاعت قرار داده است :  غالبأ

هم انونی فصل یازدک) . این پیام  8:  11( عبرانیان » مود ــاعت نــد اطــوانده شخ

  بزرگ ایمان است .  ۀرساله به عبرانیان و عهد نام

مل ــوعی عــمان را نــایمان و اعمال در تضاد با یکدیگر نیستند ، عیسی حتی ای  

بلکه کار جسمانی خدا در  یک عمل انسانی ،  ) ، نه صرفاً 9:  6( ر. ك یوحنا ید ــنام

  ما . خدا موجب شد که ما ایمان بیاوریم پس ما را قوت بخشید تا او را اطاعت کنیم . 

فی نفسه همین جاست که تمایز کلیدي آشکار می شود . نجات توسط ایمان  أو دقیق  

، بلکه بخشش خداست ( ر. ك   و این نه  به خاطر عمل انسان  ،از اعمال نیستعاري 

ن به شایستگی ) . در این جاست که هر کوشش در جهت فخر نمود 8:  2یان افسس

) . ما باید بیشتر از هر چیز دیگر به خاطر  9 ود ( آیهـمی ش سوخ ــمناعمال خودمان ، 

ود ــخ هرـداشته باشیم  که نجات کار خداست . از دیدگاه کتاب مقدس نجات در ثم

کسب  هدریافت کرده است . اعمال الزم ی شود ، نه در کسی که آن راــیف مــتوص

  ) .  17:  7نجات نیست ولی نجات واقعی اعمال نیکو را به بار می آورد (ر.ك متی 

 تحصیل  انسانی موجب ما شاهکار صنعت خدا هستیم . هیچ یک از اعمال نیکوي  

خدا توبه ، ایمان ، تقدیس ، تسلیم ، ) 7- 1: 3تیطس ر. ك( دوشــات نمی ــنج

را به عنوان بخشی از کار نجات بخش خود ، به وجود آورد . فرجامین و جالل  اطاعت

دیگري که  ۀتولید عناصر فوق نیست و هر تجربخدا می داند که انسان قادر به چونکه 
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از خدا  أقعفاقد آن عناصر باشد نمی تواند کار نجات بخش خدا نامیده شود . اگر ما وا

) . ممکن است  4:  5حنا شکست نمی خوریم ( اول یو متولد شده ایم ، در غلبه بر دنیا

ی مراحل تقدیس ادامه ) ، و ما گناه خواهیم کرد ، ول 1:  2نیم ( اول یوحنا ما گناه ک

، به تکامل ) و تا روز مسیح  12:  2پیان ند ( فیلــار می کـا کـم رخدا د خواهد یافت.

  ) .  24 – 23:  5یان ، اول تسالونیک 6:  1پیان فیل(ما ادامه خواهد داد 

    

   

  

  

  

 

  دوم بخـــش
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  عیســـی ، منـــادي انجیـــلش

 

  

  
_________ 2 _________  

 

  

عیســـی مــا را بـــه تــولد تـــازه فــرا مــی 

   خــوانــد

  

  

ه دروغ ـبی ایمانان ب .مسیحی است  أحی می خواند ، واقعکه خود را مسینه هر کس    

ح می نمایند و مسیحیان غیر واقعی نیز فریب خورده و فکر می ــه مسیـان بـراف ایمـاعت

  کنند که آنها ایماندارند . 

 کلیساخلوص فیض ارزان و ایمان آسان بر خاسته از انجیل تحریف شده ویران کننده   

هر  أتقریب ر آنقیق سازي و تلطیف پیام عهد جدید اقدام مخربی است که در اثراست . 

  ی می شود . ــش تلقــات بخــان نجــنوع واکنش مثبت به مسیح ایم

را نمی پذیرد . خداوند ما  غفلتی  انجیلی که عیسی اعالم نمود چنین ساده انگاري و  

ري دوواکنش سریع و آسان و پوچ مردم  از همان لحظه که شروع به خدمت کرد از
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ی به انسان ببخشد خودداري نمود . سخنان و کرد . او از اعالم پیامی که امید واه

تعلیمات او همیشه بر اساس نیاز واقعی انسان بود و هرگز از توبیخ خود عادل پنداران و 

 ایمان دروغ و اعمال پوچ ، موردنگیزه هاي نا درست و هشدار در پرده برداري از ا

 این ا نمونه ازقودیموس در فصل سوم انجیل یوحنکوتاهی نکرد . مالقات عیسی با نی

است که در اناجیل ثبت رویارو قاطعیت است . این واقعه اولین برخورد بشارتی 

با خصومت و مخالفت  أدر این جاست عیسائی که اکثرمسئله گردیده است . طنز 

با مجاب نمودن یکی از  ت بشارتی خود ران بی ایمان مواجه بود ، اولین خدمفریسیا

او شهادت  ق به نزدش آمده بود و به حقانیت رسالتساي فریسی که با شوق و ذورو

می رباشد که عیسی نیقودیموس را به گ شاید انتظار ما این .داده بود ، شروع نمود

راف ایمان تلقی کرده باشد عتدبانه او را ، نوعی اؤبرخورد م تعارفات و و پذیرفته باشد

دل پندار نیقودیموس آگاه ن بی ایمان و عاــاطــ، ولی این طور نبود ، عیسی که از ب

لیلی بر سهولت بود ، با او همانند یکی از بی ایمانان رفتار کرد . عده اي این بخش را د

به مسیح ، تفسیر می کنند . از یک سو واقعیت این است که ما  وردن و سادگی ایمان آ

در این جا نوعی طرح ساده نویسی را در انجیل می بینیم ، ولی از سوي دیگر حرف 

لخوش کند . بلکه عیسی این نبود که آن فریسی مغرور را با پیام ایمان سهل و ساده ، د

  الش کشید . بسته بود به چ مرد مغرور بر آن دل چه را که آن خداوند ما هر آن
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ال نیکوي متکی به و اعم یسی متوجه ایمان جعلیدر جریان این گفتگوي دو نفره ع  

ع نیقودیموس از مفهوم کلی کتاب مقدس ریسیائی و عدم اطالمذهب و عدالت ف

ام است . او به مام و تت اي مسیح دعوتی به یک زایش تازهفراخوان عیسگردید . 

حیات  لینی تازه اي هیچ امیدي به تحصاون چنان تولد روحدقودیموس گفت که بین

متعجب شده و  است که نیقودیموس از سخنان عیسی جاودانی وجود ندارد . روشن 

ه برخورد مناسبی از خود نشان نمی دهد . یوحنا در انجیلش این واقعه را زمینه بالفاصل

اي براي این بحث قرار داده است مبنی بر این که عیسی ، خداست . انجیل یوحنا با 

 30:  20،  1:  1 انجیل یوحنا باب اعالم الوهیت عیسی آغاز شده و پایان می دهد (

  ) . ر . ك 31 –

دیگري است که یوحنا در هر سخن زمینه   ألوهیت عیسی تقریبت که ای شود گفم  

مستثنی انجیلش بر زبان آورده است ، و مالقات عیسی و نیقودیموس هم از این امر 

، آمده است ، آنجا که  25تا  23:  2داستان این مالقات در انجیل یوحنا   .نیست

» . سان بود ، می دانست همه را می شناخت ... و آن چه در ان« ی شود عیسی ــگفته م

او در  توانائی ت همه دانی مسیح از طریق داستان نیقودیموس ادامه می یابد تا به اثبا

 بپردازد . و بدین ترتیب الوهیت عیسی را با کشف قلبی نیقودیموس ت مکنوناخواندن 

  ) .  17- 14:  3ئید می کند ( أ، ت است او تنها راه نجات اینکه 
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انجیلش به آنها دوم بود که یوحنا در پایان فصل  ي از آن افرادنیقودیموس یکی   

اشاره کرده است که ایمانشان به مسیح از دیدن معجزات او بوده است . توجه داشته 

می توانیم از نچنانکه نجات بخش ندارد ، آ ایمانی ، ربطی به ایمان چنین باشید که

تمن نساخت ، زیرا ون را بدیشان ملیکن عیسی خویشت«  مبنی بر این که :شهادت یوحنا 

) متوجه این مهم بشویم . و این یک بیانه روشن  24:  2» ( که او همه را می شناخت 

. بدین ترتیب نیقودیموس نمونه کسی ثر مؤاست در رابطه با ایمان مصنوعی و غیر 

است ، او در فکر خود پاره اي از حقایق را عینی ایمان چنین شده است که داراي 

ولی قلبش متحول نشده بود . نیقودیموس با چنین   ،مسیح پذیرفته بود مورد رد

استاد می دانیم که تو معلم  اي« عیسی نمود :  اشروع به صحبت ببرداشتی از ایمان 

هستی که از جانب خدا آمده اي زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می 

) . نیقودیموس به عنوان یک  2:  3(    »نمایی بنماید ، جز این که خدا با وي باشد

رهبر دینی می بایست عالقه شدیدي به امور آسمانی داشته باشد . او معجزات عیسی را 

در طی چهارصد سال گذشته  بود که او از جانب خدا آمده است دیده بود ، و فهمیده 

 ه کشف نبی ن فکر بود که  موفق بدر ای ر نکرده بود و نیقودیموس احتماألنبی اي ظهو

 ه بودن عیسی مشکوك بود ، و هنوز ب شده است . شاید هم حتی در مسیح ي جدید

همه را «این نتیجه نرسیده بود که مسیح ، تجسم خدا بر روي زمین است . عیسی که 

این  ،دانست ات قلبی نیقودیموس را می ن) ، به درستی مکنو 4:  2(  »می شناخت 
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وس ودیمقد که نییاز او سئوالی پرس  ألت و متقابه گرفیدنداعتراف ایمان او را 

این که از جانب  که تعارف نیقودیموس را مبنی برنآنتوانست پاسخ دهد . عیسی بی 

همه چیز  ةه او می دهد که نشان دهندـی بــئید یا تکذیب کند ، پاسخأخدا آمدا است ت

 زبرو می کند که ابا این واقعیت رودانی اوست . در واقع خداوند ما نیقودیموس را 

با معلمی که از جانب   أکوتاه آمده است . نیقودیموس صرفشناخت کامل حقیقت 

خدا آمده باشد روبرو نشده بود ، او در مقابل خدائی که در جسم ظاهر شده بود ، 

آمین «ــت : می خوانیم ، عیسی در جواب او گف 3:  3ستاده بود . در انجیل یوحنا یا

» اگر کسی از سر نو مولود نشود ، ملکوت خدا را نمی تواند دید  مین به تو می گویمآ

) . عیسی با چنین سخنانی  9:  3ت ( ــ. سخنان خداوند ، نیقودیموس را متعجب ساخ

به خدا از پاسخ سئوال نیقودیموس طفره نرفت ، روش خداوند ما در گواهی دادن 

یموس نشان داد . نیقودیموس نیقوداولش با ا در برخورد عمقی بود و او چنین روشی ر

در مقابل پاسخ عیسی چیزي براي گفتن نداشت ، این پاسخ شامل چهار حقیقت است 

  که موجب تعجب نیقودیموس شده بود . 

  

   بطـــالـــت مــذهــب 

سن هدرین قدرتمندترین بدنه  عضو) و  1:  3» ( ساي یهود از رو« موس نیقودی  

بود . شاید نیقودیموس شبانه به دیدار اسرائیل  رزمیندیت در قرن اول میالدي در سیهو
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عیسی رفته بود ، چون نمی خواست کسی او را ببیند و تصور کند که او به نمایندگی 

ن که دیگر از طرف انجمن سن هدریان به مالقات عیسی می رود و شاید هم از ای

ه خاطر اخراج فکري می کردند ، ترسیده بود . فریسیان ب چه او  ةفریسیان در بار

او بر عکس  تفاصیل  ) . با این 22:  9مسیحیان از کنیسه شناخته شده بودند ( یوحنا 

فریسیان   . سایر همکارانش با عالقه قلبی به دیدن عیسی آمد تا چیزي از او بیاموزد

آنها  اساس قانون دینی رفتارمی کردند.فرقه اي بودند که فوق العاده شریعت گرا و بر 

ند ( ــیت می باشــز واقعا دور مشتاق یافتن خدا ، امامل تمام افرادي بودند که کا نمونه

  ) .  5:  3س ؤدوم تیموتا

آنها گر چه در امور مذهبی متعصب بودند ولی به همان اندازه با ملکوت خدا فاصله   

بر قانون افزوده شده  ششصد داشتند که یک زانی داشت . باورهاي آنان شامل بیش از

بودند که  معتقد  آنها وانین اختراع خودشان بود . مثألبود ، که بسیاري از آن ق شریعت

ره کرد ، چون غرغره ت اشکالی ندارد ولی نباید آن را غرغنوشیدن سرکه در روز سب

نظیر آن . فریسیان آنچنان شیفته  اي  مستلزم کار بود ... و قوانین خود ساخته ن کرد

د تا فیض و نجات را به گناهکاران اعالم نماید او را شریعت بودند که وقتی عیسی آم

  رد کردند . 

 ماألید فکر او احتشن در مورد تولد تازه  را  وقتی که نیقودیموس سخنان عیسی  

که همیشه بر این باور بود که نجات در نتیجه اعمال نیکو چون ، دمغشوش شده بو
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، ئی اش  گرا ه خاطر شریعتکسب می شود و حتی انتظارش این بود که مسیح او را ب

می توانست جایگزین اعمال چه تعجب آور بود که تولد تازه  براي او  تحسین کند . و

  نیکو باشد، چیزي که نیقودیموس آن را به دست آورد . 

چگونه ممکن « پاسخ نیقودیموس حاکی از عدم درك او از سخنان عیسی بود :   

دد ؟  آیا می شود که بار دیگر داخل شکم است انسانی که پیر شده باشد، مولود گر

چهار ) . تصور این که نیقودیموس معلم یهودي  آیه»  ( ود ؟ ــولود شــمادر گشته ، م

و آشنا به روش بیان حقایق روحانی در نمادپردازي ، سخنان عیسی را وارد شدن به 

شود گفت  است . می از ذهندور شکم و از نو متولد شدن تفسیر کرده باشد ، بسیار 

دو باره متولد شوم ، شروع  منمی توانمن « که در واقع منظورش این بوده است که : 

آن هستم ، بسیار مشکل دو باره با چنین وضعیتی و چنین انگیزه هاي مذهبی که درگیر 

 » . براي من امیدي براي شروع  مجدد ، وجود ندارد  است ، دیگر

است ،  ه به خاطرش زیستتا کنون آنچه را که  تقاضاي عیسی از نیقودیموس این بود   

  د ، و این چیزي بود که نیقودیموس می دانست . نکش وامفر

سطحی نیقودیموس به ایمان ، عیسی او را با مشکل ترین تقاضائی  اعتراف  علیرغم  

ود ، هر چه که می توانست مطرح کند ، روبرو کرده بود . نیقودیموس شادمانه حاضر ب

گوید انجام دهد . ولی  بگیرد و آنچه را که عیسی میروزه  ، کند رج خاست  الزم

تولد تازه روحانی ، او را از بی کفایتی روحانیش و برگشتن از روشی که  ه دعوت او ب
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آمین ، آمین به تو می « : ئید کرده بودأکرده بود ، ملزم نمود . عیسی ت تا کنون پیشه

ت که داخل ملکوت خدا ممکن نیسد ، گویم اگر کسی از آب و روح مولود نگرد

می کنند ، ولی  ) . عده اي آب مذکور در این آیه را تحت اللفظی تعبیر 5 آیه» ( شود 

ب ــحمام کســجات در اثر استــورد ربطی به آب و تعمید ندارد . نمچنین نیست . این 

. اگر  می خوانیم که عیسی هیچ کس را تعمید نداد 2:  4نا ــود . در یوحــنمی ش

ی بود ، او مردم را تعمید می داد . گذشته از آن عیسی آمد تا ــات مــرط نجــتعمید ش

عیسی از آن  ) ، آبی که 10:  19د ( لوقا ــات بخشــد و نجــجویــگم شدگان را ب

نوعی نمادپردازي است ، آنچنانکه نیقودیموس به درستی  أسخن گفته است ، صرف

یده می شد و در بیشتر ــعهد عتیق ، که بر مذبح پاش کننده ا آب تقدیسآن را ب  ۀرابط

ی دانست . نیقودیموس به عنوان یک استاد ـود ، مــده بــس کننــیمراسم مذهبی ، تقد

عهد جدید را به خاطر  ةو وعد 25:  36جات صحیفه حزقیال الهیات بدون شک مندر

 : ه عد چنین وعده اي داده شدب ه آی در» و آب پاك بر شما خواهم پاشید ... « داشت : 

آب و روح است  این بیانات منشاء ایده » . را در اندرون شما خواهم نهاد  روح خود« 

دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در «  : که با وعده دیگري همراه می باشند

گوشتی به شما را از جسد شما دور کرده ، دل  یاندرون شما خواهم نهاد و دل سنگ

دن از آب و روح شو اي عهد عتیق مبنی بر نه) . این وعده  26 آیه» ( اهم داد خو

است . تنها تعمیدي که در این جا مورد نظر است ، تعمید یافتن در روح است . یحیی 
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د تا به آب تعمید دهم ، همان به من گفت او که مرا فرستا« نده گفته است : تعمید ده

ه روح ـ، همان است او که ب، بر او قرار گرفت ح نازل شده بر هر کس بینی که رو

ورت می ـــات صـ) . تعمید روح در نج 33:  1یوحنا » ( د ــید می دهـــقدس تعمــال

ی سازد ( ــگیرد . خداوند توسط روح القدس ایمانداران را در بدن عیسی مشترك م

،  26:  5افسسیان  ) و ایمانداران را با آب دنیا تطهیر می کند ( 13:  12اول قرنتیان 

اي  غسل تولد تازه و تازگی« ارت ــبـبا عورد ــمن ــه ایــس بـ) . پول 3:  15یوحنا 

باز تاب   أ) ، که تقریب 5:  3است ( تیطس  اشاره کرده» که از روح القدس است 

اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ، ممکن « است :  5:  3سخنان عیسی در یوحنا 

  » . ملکوت خدا شود  نیست که داخل

و دو باره مولود  که تو از نظر روحی تطهیرالزم است « عیسی به نیقودیموس گفت :   

داب مذهبی ، از جمله تعمید ، نمی توانند آکلی این بود که شریعت و  اشاره » .گردي 

باشیم که نیقودیموس مطمئن حیات جاودانی را به انسان عرضه دارند . ما نمی توانیم 

  ر او را فهمیده باشد . منظو

   

   اتـــحاد مکــاشفـــه  

عجب مدار که به تو  «  :عیسی به آرامی نیقودیموس شگفت زده را سرزنش نمود  

  ) .  7:  3یوحنا » ( گفتم باید شما از سر نو مولود گردید
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چگونه ممکن است  « سئوال بعدي نیقودیموس حاکی از اندرون آشفته اش بود :  

آنچه را که می شنود  نمی توانست  ) . نیقودیموس 9:  3( یوحنا   » د ؟ وــین شــچن

  باور کند . 

» ؟ یل هستی و این را نمی دانی آیا تو معلم اسرائ« جواب وي گفت :  رعیسی د   

این سرزنش خداوند ، نیقودیموس را مجبور به سکوت کرد و دیگر   ).10:  3یوحنا (

به آرامی نشست و به توضیحات فیاض عیسی در پاسخی براي عیسی نداشت . شاید 

مورد تولد تازه گوش سپرد . شاید با ناراحتی خانه را ترك کرد . یوحنا در این مورد 

، اگر نه  باشد چنین به نظر می رسد که او ایمان آورده  أظاهر .  چیزي به ما نگفته است

شدن عیسی او را همراه در آن جلسه ، بلکه شاید در آینده اي نزدیک . بعد از مصلوب 

 ومیان گرفت تا در مقبره خودی رامه ، کسی که جسد عیسی را از ربا یوسف از اهال

  . بینیم می)  39 – 38:  19یوحنا د ( ــکن دفن 

و  د با این وجود اگر در این جلسه صحبت هاي بیشتري بین عیسی و نیقودیموس ر  

ن جا غیر قابل است . سکوت یوحنا در ای نها نکردهآاشاره اي به  یوحنا  ،بدل شده باشد

موردي بود که او را از پا در دینی ،  اره به استعداد نیقودیموس در اموراست . اش هیتوج

ه او به عنوان آورد . استفاده خداوند ار استعداد نیقودیموس ، حاکی از این است ک

زنش حاکی از این قوم ، مشهور بود . به هر حال این سر  ان تماممییک معلم دینی در 
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راي او ــزرگی بـضربه ب نیز مورد دانست و این که چیز زیادي از کتاب مقدس نمیبود 

  وب می شد . ــمحس

مباحثه عیسی با نیقودیموس یک فرضیه مهم را موجب شد ، و آن این که عهد عتیق   

ی راه ) . عیس 15:  3س ؤم داده ا ست ( ر . ك دوم تیموتابه روشنی راه نجات را تعلی

) .  17:  5نجاتی جز آنچه که در عهد عتیق آمده است ، نشان نداد ( ر . ك متی 

فرقی  با نجات از دیدگاه شریعت بدین ترتیب باید گفت که نجات از دیدگاه فیض 

نجاتی که در عهد عتیق  هی اتحاد کاملی وجود دارد ، و را ندارد .  در مکاشفه خدائ

  ،مسیح بر باالي صلیب ی است که در اثر کفارهنجاتراه  آشکار شده ا ست همان

  بدست آمده است . 

نجات هیچگاه پاداشی براي اعمال نیکوي انسان نبوده است ، بلکه همیشه هدیه اي از   

طریق کار  ازکه از گناه خود برگشته اند که  است هناحیه فیض براي گناهکارانی بود

و نو شدن  یتولد تازه ، شامل باز آفرین ، و مسیح امکان یافته است . تجربه متحول شدن

توسط روح القدس است ، که از ابتداي آفرینش توسط خدا طراحی شده است . حتی 

شریعت نبود ، بلکه هدیه اي بود  هنجات پاداشی براي عمل کنندگان ب در عهد عتیق

وجود براي کسانی که فروتنانه و با ایمان در تالش رهائی از گناهشان بودند . با این 

از گناه به سوي  یک تولد تازه و برگشتن - دید است همیشه به معنی یک شروع ج
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نان این را می دانست ، و سخ أنئیه عنوان یک معلم شریعت ، مطمخدا . نیقودیموس 

  شده بود می دانست :  ضبط خدا را که توسط اشعیا نبی 

  خویشتن را شســـته طاهر نمائید ،«   

  ش را از نظر دور کنید .بـــدي اعمال خوی     

  از شــرارت دست بر داریــد ،     

  نیــکوکاري را بیاموزیـــد ...      

  بیاییــد تا با هــــمدیگر محاجه نماییم « خداوند می گوید :     

  اگر گناهان شما مثل ارغـــوان باشد ،     

  ماننـــد بـــــرف سفیـــد خواهد شـــد ،     

  ـــرمز ســـرخ باشــد اگر مثــل ق    

   »  . مانند پشـــم خواهـــد شـــد    

   18 – 16:  1اشعیا                                          

زمینه کانونی عهد عتیق نجات از طریق فیض است . ولی فریسیان به طریق اعجاب   

ئید أدینی ، از تر اعمال . آنها در تکیه شدید  خود ب ن را نمی دانستندـــانگیزي ای

 حقیقت فیض خدا و بخشش گناهکاران که توسط عهد عتیق اعالم شده بود ، غافل

کید شدید می کردند ، نه ایمان آوردن به عیسی أبودند . آنها به اطاعت شریعت ت

تحصیل حیات جاودانی ، آنها آن قدر براي تحصیل مسیح خداوند به عنوان راهی براي 
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 4:  2بقوق ـح هحیفص در  حقیقت اعجاب انگیز مندرج عدالت مشغول بودند که از

اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد ، اما مرد عادل به « :غافل مانده بودند

اهیم را پدر ایمانداران می دانستند ، ولی درس آنها ابر » .ن خود زیست خواهد کردایما

] به خدا ایمان آورد ، و او ، این  ابراهیم« [ ودند : ــه بــکلیدي زندگی او را یاد نگرفت

) . آنها مزامیر را بر اساس  6:  15( پیدایش   »را براي وي عدالت محسوب کرد

شریعت خود توصیف می کردند ، ولی از مهم ترین حقیقت مبنی بر این که خدا 

را که به سوي او باز می  هکارانی گناهان را می آمرزد و خطاها را می پوشاند و گنا

 مسیح آمدن آنها) .  2 – 1:  32مزامیر (   از گناهانشان می رهاند ، غافل بودند گردند

 عنوان به او که حقیقت این بر را خود چشم ولی کردند می بینی پیش را خود موعود

 آنها) .  9 – 4:  52، خواهد آمد ، بسته بودند ( اشعیا براي گناهان ما که اي  کفاره

ت کننده جاهالن و معلم کودکان ( بیظلمتیان ، تر وران و نورکاي راهنم را خود

) ، می پنداشتند ، ولی اساسی ترین تعلیم شریعت خدا را  20- 19:  2رومیان 

. بر این که خودشان گناهکار و محتاج نجات می باشند  مبنی کرده بودند ،فراموش 

دي وجود درگمی بوده است و فرقه هاي زیا انسان همیشه در مورد راه نجات دچار سر

نجات را تحریف می کنند و هر کدام به نحوي با فرضیه  هر کدام به نحوي دارند که 

ی ـــنقــض مقدس ــاحت کالم خدا را در کتاب مصر ، دخالت انسان در اثر نجات

  ) .  3:  11( ر . ك دوم قرنتیان  کنند
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ا در اختیار مدعی اند که کلید گشودن اسرار نجات ر ده عم هر یک از این فرقه هاي  

 صدا  دارند ، با این وجود در عقیده به پیشرفت در عدالت از طریق کوشش انسان ، هم

   ی پرداخته است . از تا پایان به نفی چنین دیدگاهاید . کالم خدا از آغنمی باش

مختلف   نویسنده چهل اي از نوشته هاي  کتاب مقدس مجموعه کتابِشصت و شش 

یکدست تناسب کامل به یکدیگر می باشند . پیام  ردکه در طی چندین قرن می باشد 

ی ـکه با ایمان به سوي او م ر رادا به فیض خود گناهکاران توبه کاخدا این است که خ

ه پیچیدگی . اگر در این جا نه رمز و رازي هست ، نه ابهامی و نی بخشد . ــند مــآی

این امر آگاه می شد . و اگر کالم خدا را می دانست ، به خوبی از   أنیقودیموس واقع

کالم مجسم که در مقابلش صمیمانه کالم مکتوب خدا را می پذیرفت ، در قبال 

مت نمی کرد ( ر . ك یوحنا ایستادگی و مقاو ، ود ، و تجسم راه نجات ابديبایستاده 

5 :39.(         

                               

  لـــزوم مکاشفـــه     

رغم مهارت فراوان و وسواس زیادش در جزئیات شریعت خدا ، در نیقودیموس علی  

مقابل خدا کم آورده بود . نیقودیموس از یک چیز آگاه بود و آن گناه بی ایمانیش 

در واقع این بود » نین شود ؟ چگونه ممکن است چ« بود . منظور نیقودیموس از گفتن 

و  11آیات .  وجب می شودیمانی همیشه غفلت را مبی ا» !من باور نمی کنم « که 
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در آنجا   . ی می باشدــمانــن بی ایــای دهــان دهنــفصل سوم انجیل یوحنا نش 12

یم و به آنچه دیده ایم ، شهادت می ئآمین ، آمین به تو می گو« عیسی می فرماید : 

« و » بول نمی کنید شهادت ما را ق« ت ارعبا »دهیم و شهادت ما را قبول نمی کنید .

 به نیقودیموس ــی می خواستد . عیســرا می رساننمعنی یک » ان نمی آورید ایم

خود اعتراف  ن تنساست ، ولی نیقودیموس به ندانماید که ایمان قبل از شناخت  تفهیم 

انسان نفسانی امور روح «  :  نوشته است 14:  2کرد . آنچنانکه پولس در اول قرنتیان 

زیرا حکم  نمی تواند فهمید را  و جهالت است و آنهاخدا را نمی پذیرد زیرا که نزد ا

حقایق روحانی در فکر کسی که ایمان ندارد ، عمل نمی کند  » . آنها از روح می شود 

یورشی بود به خود ، بی ایمان چیزي از حقایق روحانی نمی فهمد . سخنان عیسی چه 

راف به داري و اعت؟ او با غروري ناشی از خود عادل پن ! عادل پنداري نیقودیموس

که از  می دانیم که تو معلم هستی )اي استاد ما ( فریسیان  «ایمان نزد عیسی آمده بود 

شما حتی از   !خیر« ) . عیسی در دل به او می گفت  2 آیه» ( جانب خدا آمده اي 

شما اساس نجات را نمی دانید و حتی امور زمینی را نمی  . کتاب خودتان اطالع ندارید

نیقودیموس مانند » ، چه فایده که حقایق آسمانی را برایتان تشریح کنم ؟ فهمید 

است . ولی  ناتوانی  بسیاري از مردان مذهبی ، نمی خواست اعتراف کند که گناهکار

عیسی این را می دانست . نیقودیموس خود را یک معلم بزرگ روحانی می پنداشت ، 

کسی به آسمان باال نرفت ، مگر آن «  ت :ــیچ اســد که هــولی عیسی به او فهمانی
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عیسی  . ) 13:  3( »تــمان اســیعنی پسر انسان که در آس کس که از آسمان آمد ،

که  را او  با بیان اصل خدائیش ایمان پوچ نیقودیموس را سرزنش کرد و سیستم دینی

یعنی هیچ   »کسی به آسمان باال نرفت« ویران نمود : پایه اعمال انسانی استوار بود ،  بر

کس نمی تواند به آسمان برود ، بلکه خدا از آسمان پایین آمد و توسط پسرش با ما 

 را آسمان به ورود حق توانیم نمی هرگز ما)  2 – 1: 1صحبت کرد ( عبرانیان 

 می که کسی تنها.  بگیریم خدا از را خود کار خواست در جواب و شویم صاحب

  أکه از آسمان آمده است و او صرف کسی است  ،باشد داشته دسترسی  خدا به تواند

شده از طرف خدا  نیست ، او در واقع خدا در جسم انسان است . ما  گسیل   یک معلم

  یا باید سخنان او را بپذیریم و یا در گناهان خودمان بمانیم . 

زه ) . تولد تا 7:  3یوحنا » ( شما باید از سر نو مولود گردید « پس پیام این است :   

اختیاري نیست ، اما یک نیاز مطلق است هیچ کس حتی مذهبی ترین شخص فریسی 

که ما شاهد انجیل به جاست   و در این . از دعوت خدا به تولد تازه مستثنا نیست

روایت عیسی هستیم : نجات جدا از کاري که خدا در بازسازي انسان انجام می دهد ، 

  غیر ممکن است . 

  

  ـام آمـــرزش واقعیتـــی به نــ  
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وقتی که نیقودیموس از پاسخ به عیسی بازماند ، عیسی با مهربانی با بیانی ساده به   

به معرفی جزئیات راه نجات  14تشریح تولد تازه براي او پرداخت . او از ابتداي آیه 

استفاده  ت،پرداخت و براي این کار از یک تمثیل کتاب عهد عتیق از موضوع نجا

این بود که به نیقودیموس نشان دهد بدین دلیل او را سرزنش کرده نمود ، و هدفش 

همچنان که موسی مار را در بیابان « است که از کتاب خودش هم بی اطالع است : 

بلند نمود ، همچنین پسر انسان نیز باید بلند شود ، تا هر که به او ایمان آورد هالك 

 آن   موســیقودیـن   أحتم ) .  15 و 14آیات » ( یابد  نگردد ، بلکه حیات جاودانی

نفهمیده بود ؟ در کتاب ولی چرا حقیقت نهفته در آن را   .ی دانستـــرا م  انـــداست

داستان کامل مار در بیـــابــان را می خوانیم .  اسرائیلیان در بیابان  21اعداد فصل 

ن موعود بودند ، سرگردان بودند ، آنها از مصر بیرون آمده و در راه رسیدن به سرزمی

خاطر شرایط بدي که داشتند ،  از خدا به  أآنجا نرسیده بودند ، آنها مرتب ولی هنوز به

امر و نهی موسی شکایت و ناله و زاري می کردند . و  وی که خدا به آنها می داد غذائ

آن قدر نا سپاسی کردند که خشم خدا را برانگیختند و خدا تصمیم گرفت  سرانجام 

ه کند ، بدین ترتیب بالئی بر آنها نازل کرد و آن بال صدها مار سمی بودند یتنب آنها را

که در میان قوم ظاهر شدند و مردم شورشی را نیش زدند . وقتی قوم به این نتیجه 

رسیدند که مرگشان حتمی است ، توبه کردند . آنها نزد موسی آمدند و از او تقاضا 

ود آنها را ببخشد . خدا نیز به آنها رحمت کردند وساطت کند تا خدا در رحمت خ
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موسی گفت ستونی برنجی به شکل مار بسازد و آن را در وسط قوم بگذارد  ه آورد و ب

ر آن ( ستون ) نظر کند ، خواهد ــه بــهر گزیده شده اي ک«  :  ، آنگاه خدا قول داد

مین ترتیب نیز ) . خدا یک مراسم دینی مقرر نکرد ، و به ه 8:  21اعداد » ( زیست 

نجات در نتیجه مراسم مذهبی بدست نمی آید . چنین حقیقتی در میان بنی اسرائیل در 

  می کند . مصداق پیدا  نیز د . و امروزومصداق پیدا نمبیابان و نیقودیموس 

کسانی که از اطاعت مسیح به عنوان یک عامل فعال ایمان نجات بخش سر باز می   

نشان دادن این بود که از انتخاب این مثال عهد عتیق  زنند ، می گویند هدف عیسی

  باور به حقایق انجیل است .   أایمان صرف

قید و شرط از سوي خدا هستیم که به هر بدون  اي  ما به روشنی در اینجا شاهد هدیه  

و  ،هم ، نه نگاه کردن به مار برنجی ه می شود .  مدآن کس که مشتاق آن است دا

 ه ایمان به کسی است که آن را مقرر فرمود . مطالعه دقیق تري از فصل، بلک بدان ایمان

، کتاب اعداد نشان می دهد که عیسی تصویري از یک ایمان ارزان ، رسم نکرده  21

در واقع عیسی از این تمثیل  است . عیسی به نیقودیموس لزوم توبه را نشان داد . 

نیقودیموس داستان   . استفاده نمود فریسیائی نیقودیموس مبارزه با ایدهبراي مخصوص 

ر دینی با موسی مار برنجی را به خوبی می دانست . بدون شک او به عنوان یک رهب

صدا بود . ولی عیسی به او نشان داد که به جاي آن باید با قوم گناهکار و گردنگش هم

ی ضعیت بنی اسرائیل که مار برنجنیقودیموس به خوبی از و  . یهود ، هم صدا شود
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ایشان بر پا شد آگاه بود . آنها گناهکار بودند . آنها شورشیانی بی اعتنا در مقابل خدا رب

 بودند . آنها مجازات شده و مردند . آنها با شرمندگی تمام نزد موسی آمدند و توبه

زیرا که بر خداوند و بر تو شـکــــایت آورده ایم  رده ایمــاه کــگن« کردند و گفتند : 

  ) .  7:  21( اعداد   »کنددور خدا دعا کن تا مارها را از ما ، پس نزد 

آنها با دلی شکسته به سوي خدا باز گشته و توبه کردند . عیسی نیز از نیقودیموس   

  ی خواست که چنین کند . ــم

معلم بزرگ شریعت به گفتگو پرداخت تا ین گناه بود . عیسی با ا ظرموضوع مورد ن  

چنین  نیز مار گزیده است ، و می باید براي نجات به سوي او بیاید . به او بفهماند که او

خود عادل پندارش نافی حس که آمد ، چون یک فریسی خوش نمیاق مذسخنانی به 

 مود ، ولی به نیقودیموس و ساده می ن از ایمان هر چند ایمانی سهلتمثیلی بود . چنین 

 او نیز می بایست خود را در زمره او را نشان داد .نمودن   گناه او و لزوم توبه

  گناهکاران مار گزیده و توبه کرده اسرائیلی محسوب نماید . 

 بهاي نجات بود . آنچنانکهتمثیل مار برنجی همچنین بیانگر مرگ مسیح به عنوان   

بر افراشته بر  -شود ان نیز می بایست بر افراشته نسموسی مار را بر افراشت ، پسر ا

رد : ی می بایست بمیــت . عیســهم اســبسیار م 14 در آیه» ید با« صلیب . کلمه 

سیستم  ) .  مردن الزمه 22:  9عبرانیان » ( ت ــرزش نیســون آمــتن خــبدون ریخ«
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) .  23:  6رومیان »(مزد گناه موت است « د ، چونکه قربانی مقرر شده از سوي خدا بو

  می مرد تا مزد گناه پرداخته شود . کسی باید 

زیرا خدا جهان را آن « این حقیقت ما را به مهم ترین بیانیه کتاب مقدس می رساند :   

قدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد ، هالك نگردد ، 

  ) .  16:  3( یوحنا   »بلکه حیات جاودانی یابد

ی چیزي فراتر از شناخت و یمان آوردن به عیسی یعنی چه ؟ ایمان آوردن به عیسا  

ئید هویت او و پذیرش آنچه هست که می گوید . ایمان واقعی منتج به اطاعت می أت

عیسی ایمانی را که  .  شود . هیچ راهی وجود ندارد که اطاعت را از ایمان حذف کنیم

 21 – 20معترف به حقیقت باشد ، اما به گناه ادامه دهد ، اجازه نمی دهد . به آیات 

زیرا هر که عمل بد می کند ، روشنی را دشمن « سوم انجیل یوحنا توجه کنید :  فصل

از این فراتر رفته و  36 آیه » .دارد و پیش روشنی نمی آید ، مبادا اعمال او توبیخ شود

آنکه به پسر ایمان آورده باشد ،  «  : ساوي نموده استعدم اطاعت را با بی ایمانی م

به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید ، بلکه غضب حیات جاودانی دارد و آنکه 

    .» ی ماندــدا بر او مــخ

معیار ایمان واقعی این است : آیا اطاعت را ثمر داده است ؟ اگر غیر از این است . آن   

  ایمان واقعی اطاعت است .  ــرد بی ایمانی است ،د . تمــرا نباید ایمان خوان
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سیستمی مذهبی است که نیقودیموس نماینده آن ري از توضیح دیگ 17:  3یوحنا   

فریسیان منتظر مسیح موعود بودند که باید بیاید و غیر یهودیان را نابود کرده و  .است 

خدا پسر خود را در جهان « : ، ولی عیسی گفت بنا نهد براي یهودیان مدینه فاضله اي 

ه ــی کـانــکس » . جهان نجات یابد نفرستاد تا بر جهان داوري کند ، بلکه تا به وسیله او

کر می کردند مسیح موعود می آید تا اسرائیل را جالل دهد و هر کس دیگر را از ــف

تا نجات را نه فقط براي بنی  مسیح آمدروي زمین بر دارد ، به بیراهه می رفتند . 

ام آمرزش . اسرائیل ،  بلکه براي تمامی جهان به ارمغان بیاورد . این است واقعیتی به ن

  »هر که به او ایمان آورد« این آمرزش نه تنها به فریسیان ، نه تنها به یهودیان ، بلکه به 

  . خواهد شد  ) عرضه 16:  3( 

که بر او ایمان آورد ، بر او آن« نگیز را به گناهکاران داد : اعجاب ا ةعیسی این وعد  

ار به فریسیان و هر آن کس خط) . عیسی وعده خود را با ا 18:  3(   » حکم نشود

هر که به او ایمان نیاورد ، االن بر : «  نمودمتعادل دیگري که مسیح را انکار می کند ، 

 »  . خدا ایمان نیاورده استانۀ یگًاو حکم شده است ، به جهت آن که به اسم پسر 

ده ود ، هم اکنون شحکم خدا موکول به آینده نشده است و آنچه که باید در آینده بش

ن است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست حکم ای«است : 

) . کسانی که از نور نفرت دارند  19:  3» ( داشتند ، از آنجا که اعمال ایشان بد است 

  و آن را انکار می کنند ، خود را در معرض تاریکی جاوید قرار داده اند . 
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ر طلبی این انجیل قابل عرفی نموده است . انحصاخداوند ما انجیل خود را به ما م  

عیسی تنها منبع نجات است . کسانی که به نام او ایمان ندارند ، محکوم و  :توجه است 

از حیات جاودانی محروم می باشند . دیگر مهم نیست که چقدر امین، تا چه حد 

لد تازه بیابند . براي ام داده اند . همه باید توــمذهبی و تا چه اندازه کارهاي نیکو انج

کسانی که خود را در وضعیت گناه آلود اسرائیلیان و مرگ ناشی از گناهانشان قرار 

گردانیده و کسی را که چیزي را بر پا داشته نکرده اند و از گناه روي بر ــنداده و توبه ن

است که آنها نمی توانند سرنگون کنند ، اطاعت نکرده اند ، نه وعده اي هست و نه 

  حیات جاودانی ، فقط و فقط محکومیت خود را تضمین کرده اند . 
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_________ 3 _________  

  

  خـــدا ستایـــش واقــــعی را مـــی خواهـــد   

  

کار و سرزنشی است از خود عادل پنداري فریسی و سبک زندگی سر نپیام مسیح ا  

  این دو طیف را در بر می گیرد . انجیل یوحنا  4و  3کشانه . رسالت مسیح در فصل 

عیسی  تارفصل چهارم انجیل یوحنا حاوي یکی از مشهورترین و زیباترین محاو  

کتاب مقدس است . در این فصل خداوند ما نجات خود را به زنی مطرود به  سراسر در

  عنوان جرعه اي آب پیشنهاد می کند . 

این فصل از  أغالب می ورزند ، کسانی که با نجات بر اساس خداوندي عیسی مخالفت  

ن می دانند که نجات هدیه اي است از سوي خدا ، فارغ از ــانجیل یوحنا را دلیلی بر ای

ولی ما الهیات خود را بر  هر در خواستی براي ملزم نمودن زندگی شخص گناهکار .

نه که در ، و یا بدتر این که عناصر انجیل را به این بهان ایده پیاده نکرده ایم اساس ای
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فصل چهارم انجیل یوحنا ، نامی از آنها برده نشده ، غیر ضروري نمی دانیم . قبل از هر 

می دانست که   ز باطن آن زن آگاه بود ، و دقیقاًچیز به خاطر داشته باشید که عیسی ا

در صحبت با چه نوع پیامی مناسب اوست تا او را به سوي نجات هدایت کند . عیسی 

ناهان ن ، کفاره ، مصلوب شدنش به خاطر گگناه ، توبه ، ایما ۀجریم آن زن صحبتی از

  ،او و قیام خودش از مردگان نکرد . آیا ما نیز باید چنین نتیجه بگیریم که عناصر فوق

خیر !  آن زن توسط روح   د ؟ قطعاًنري در پیام انجیل می باشعناصري غیر ضرو

ی با این لحظه خطیر شده بود . نیازي القدس به طریق منحصر به فردي آماده رویاروئ

تا چه اندازه به حقایق روحانی دسترسی ببینیم نیست که به پیشینه این زن بر گردیم و 

مثل نیقودیموس الهیات دان نبود ، ولی دل او مایل به آگاهی از  داشته است . او 

سوق داد ، او را به باطن خودش  ، گناهانش و پذیرش مسیح بود . پیام مسیح به آن زن

این که نه خود را در بشارت یاد بگیریم ،  نه فهم حقایق انجیل . ما باید روش خداوند

   طرحی براي عرضه جهانی انجیل از خود ابداع نمائیم . 

آنچه که ما از پیشینه آن زن می دانیم این است که او چندین ازدواج ناموفق داشته و   

ت . در بوده اس کارندگی کرده است ، زنا چون با شوهر آخرش به طور غیر قانونی ز

ر دیگري می شود در مورد جامعه او چنین زنی مطرود  محسوب می شد . هر نوع تصو

 هــتوجن که ــراي ایـیح باشد . عیسی باین که هدفی براي گفتگو با مسالی  او نمود ،
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ود ــخ تفاوتی اش ،بی ند ، می بایست او را با ــودش کــطوف به خــآن زن را مع

  غیر اخالقیـــش و پیـــش داوري دینی اش ، روبرو سازد .  ــــال اعم  ،وري اشــمح

دو قطب مخالف آهن ربا می باشند ، نیقودیموس به منزله آن زن با نیقودیموس   

شخصی یهودي بود ، ولی آن زن سامرائی بود . نیقودیموس مرد بود و او زن ، 

. نیقودیموس شخصی وارد و  او یک زن زانیهنیقودیموس یک رهبر مذهبی بود و 

آگاه بود ، و او زنی نادان و غافل . نیقودیموس عضوي از طبقات باالي جامعه بود ، و 

 که او سامرائی  ن چواو پست ترین عضو جامعه ، پست تر از یک یهودي رانده شده ، 

یسی را به مطرود بود . نیقودیموس ثروتمند بود او یک زن فقیر . نیقودیموس عو 

  عنوان معلمی از سوي خدا شناخت ، ولی آن زن عیسی را نشناخت . 

ولی همان مسیح قدرتمند و داناي مطلق که خود را به نیقودیموس آشکار کرد ، خود   

یک زن سامرائی  ۀوجه کنید ! در اینجا صحبت از قصبه آن زن آشکار نمود . ترا نیز 

  زي عیسی به عنوان مسیح است . نیست ، بلکه هدف ، بیان خود آشکار سا

یت هائی که عیسی براي آشکار سازي هویت خود در اختیار داشت ، وقعبا آن همه م  

ولی بر آن شد که در اولین فرصت هویت خود را به یک زن گمنام سامرائی آشکار 

شاید این موجب تعجب ما شود که چرا عیسی به مرکز شهر اورشلیم و به معبد   .ساز

در آنجا با انجمن رهبران دینی بگوید که او همان مسیح است ؟  چرا او براي نرفت تا 

  نخستین بار هویت خود را به یک زن گمنام و زانیه آشکار کرد ؟ 
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  أعلق به همه کس می باشد ، نه صرفعیسی می خواست نشان دهد که انجیل متقطعأ   

ن و فقیران جامعه باشد نه مطلق به نژاد عبرانی ، و او آمده است تا در خدمت مطرودا

  خبرگان مذهبی . 

زن  ا به یکبر این که از آنها غافل شده و خود رمبنی براي رهبران اقدام مسیح   

وقتی سرانجام خود را به  بزرگی بود . ولی  هینمعرفی کند، توو سامرائی ناشناخته 

زوم اما براي ما ل، آنها ادعاي او را باور نکردند. رهبران مذهبی اسرائیل معرفی نمود 

محرز است . کتاب مقدس چیزي در مورد افکار و   ألتگوي عیسی با آن زن کامگف

ی دانیم که آن زن تا چه اندازه از منظور ــا نمــاحساسات آن زن به ما نگفته است . م

 براي ما مشخص نشده است که اصوأل عیسی از دادن آب زنده به او آگاه بوده است.

رد زندگی روحانی بوده است یا نه . تنها شناختی که از او داریم آن زن در موصحبت 

  استنباطی است که از سخنان و کارهاي او کرده ایم . 

و ایمان  او عیسی را به عنوان مسیح پذیرفته در واقع گر چه فرض ما این است که  

ساس اشاره نشده است . ما فرض خود را بر ا أ، ولی حتی به این مورد هم صراحتآورد 

 ع به که راج را  چهآن عیت که این واق بر اساس أمخصوص ، رفتار او قرار داده ایم

عیسی کشف کرده است به دیگران اعالم کرده است و آنها نیز ایمان آورده اند . 

بنابراین باید مواظب باشیم که مبادا این بخش از انجیل را مبداء تمام دانسته هاي خود 

ی دانست . وقتی ــن آن زن را مــاطـی عیسی بر خالف ما بول.  از انجیل قرار دهیم
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عیسی با آن زن صحبت می کرد ، می توانست او را ارزیابی کند و از میزان آگاهی و 

بود بر مناسب آنچه را که به حال آن زن  أآگاه باشد . عیسی قادر بود دقیقایمان او 

  ي هر نوع بشارت شخصیگوئی براگفتگوي عیسی با آن زن سامري ا ل . زبان آورد

ه تغییر جهت داد عیسی در قالب یک مبشر کار آزموده مسیر صحبت را ماهران. نیست 

  استفاده نمود .  زن  نوشیدن آب براي نشان دادن هویت خود به آن ةو از تمثیل ساد

  ما از این داستان پنج درس مهم یاد می گیریم :   

  

   جوید و نجات دهد مد تا گمشده را بدرس چاه : مسیح آ - 1  

به وقایعی که منجر به این مالقات شد ، توجه کنید ! عیسی یهودیه را ترك کرده بود   

اول حاکی از تفوق او بر یحیی  ۀ) . آی 3:  4ت ( یوحنا ــل می رفــوي جلیــو به س

تعمید دهنده در شاگرد سازي است . توده هاي مردم که براي دیدن او می آمدند 

به وجود آورده بود . رهبران یهودي ، یحیی تعمید دهنده را به خاطر مشکل بزرگی 

این که حقیقت را می آموخت و آنها را محکوم می کرد ، مشکل بزرگی بر سر راه 

ر چه که بیشتر مردم عیسی داشتند . ه ةد ، و همین احساس را نیز در بارخود می دیدن

تر می شد . در واقع نفرت ناراحتی رهبران مذهبی بیشمدند به سوي عیسی می آ

  عیسی به اوج خود رسید .  ن د و با کشته شدفریسیان با عیسی از این نقطه آغاز ش
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عیسی یهودیه را ترك کرد ، نه بدین جهت که از فریسیان ترسیده بود ، بلکه بدین   

براي  جهت که زمان مناسب خدا براي مقابله با آنها نرسیده بود . عیسی دلیل دیگري

) . این ضرورت  4 آیه» ( ود که از سامره عبور کند بالزم « هودیه داشت : ترك ی

جغرافیائی نبود . در واقع سفر از طریق سامره براي یک نفر یهودي ، موردي غیر 

ست وار بودند ، که یک نفر یهودي دامریان به قدري با یهودیان ناسازگطبیعی بود . س

دیک ترین مسیر بین یهودیه و جلیل از سامره نداشت قدم به سامره بگذارد . هر چند نز

می گذشت ، ولی سامریان براي رفتن به جلیل هیچ گاه از آن طریق استفاده نمی 

س سپشمال یهودیه ، شرق اردن  :آنها طریق مخصوص خود را داشتند  کردند .

  عیسی نیز می توانست آن راه را براي رفتن به جلیل انتخاب کند .  .ه جلیلــبرگشت ب

ولی عیسی با انتخاب راه خود از طریق سامرا به جلیل ، محبت خود را نسبت به   

ام اطراف خود ، قوابودند که با  اي  گناهکاران نشان داد . سامریان یهودیان دو رگه

 25 – 23:  17قبل از میالد ( ر . ك دوم پادشاهان  722گاه که اسرائیل در سال نآ

شده بودند ، ازدواج کرده بودند . سامریان اورشلیم را به  تبعید بیگانه هاي سرزمین به) 

زیم در یرجعنوان مرکز عبادت قبول نداشتند و در عوض معبدي براي خود در کوه 

آنها از نظر  نآنها با سایر اقوام و بت پرست شداختالط سامرا بر پا کرده بودند . 

قطع کرده  مالًنها کاکه ارتباط خود را با آ یهودیان اصیل گناهی چنان بزرگ بود

جدا شده بودند و  به امتی تبدیل   ) . سامریان از نظر یهودیان اصیل 9 :4اودند ( یوحنـب
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 ه رینیز سایر اقوام از آنها نفرت داشتند . این نفرت و خصومت دیهودیان بیشتر ا

ند ما با سفر به سامره سدهاي کهن امریان ، قرنها ادامه داشت . خداویهودیان و س

نشان  : اول هدف را دنبال نمود  م شکست . عیسی در سفر به سامره دونی را در هدشم

دادن محبت خود به گناهکاران که از نظر یهودیان منفور بودند ، دوم دیداري از چاه 

)  10:  19د ( لوقا ــات بخشــد و نجــیعقوب . عیسی آمده بود تا گمشدگان را بجوی

رزهاي فرهنگی بود ، ولی در زمان مقرر او می باید . و حتی گر چه این سفر شکستن م

زنی را در آنجا نمی در سامرا باشد . چنانکه او در زمان مقرر به سر چاه نمی رفت ، 

دید . ولی برنامه ریزي او کامل بود و در زمان مقرر به سر چاه رسید . عیسی کالم را 

، قطعه زمینی که  رد شدته بود . عیسی به آن مکان واحتی قبل از بنیاد جهان نوش

می خوانیم که عیسی از  6:  4در انجیل یوحنا و یعقوب خریده و به یوسف داده بود 

 «چاه نشست ، و  سفري که کرده بود ، خسته شده بود و از شدت خستگی در کنار

که اي از انسانیت مسیح هستیم . چون روز بود . در اینجا ما شاهد جنبه» ساعت ششم 

ه به عبرانیان می نویسد له رساویسندر انسان بود ، بنابراین خسته شد . نعیسی از هر نظ

  ) .  15:  4که عیسی نیز مانند ما در گیر ضعف هاي انسانی بود ( عبرانیان 

تقویم براي بیان زمان از روش رومی استفاده کرده است . آغاز روز در  یوحنا احتماأل  

ار در این . مردم سوخ 18ی شود ساعت ششم ، م رومی ظهر بود ، بدین ترتیب ساعت

روزانه ساعت از کار خود دست کشیده بودند ، و زن سامري هم بعد از فراغت از کار 
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ند ما پس از سفري طوالنی ، در . خداو باید براي کشیدن آب به سر چاه می آمدخود 

مکان داغ و آفتابی خسته و تشنه در کنار چاه نشست . او در وقت موعود خدا به  يروز

موعود رسیده بود . او در آنجا بود تا یک زن گم شده و بدبخت و ورشکسته را بجوید 

  و نجات بخشد . 

  

  درسی که از آن زن می آموزیم     - 2 

) .  7 آیه» ( یدن آمد آب کش که زنی سامري به جهت« عیسی بر لب چاه نشسته بود   

او شده از جامعه بود . عیسی از زنی که بر سر چاه آمده بود ، زنی بد نام و رانده 

که در متعجب شد ، چون  أآن زن شدید  قطعأ) .  7 تقاضاي جرعه اي آب نمود ( آیه

وارد زنان خود ار عمومی با زنان و حتی آن شهر مردان در انظ و نگ آن روزگارفره

را ویران می کرد . زن از  یگفتگو نمی شدند ، و این مرد غریبه داشت این سد فرهنگ

با او وارد صحبت شد تعجب کرد و تعجب او وقتی بیشتر شد که عیسی  عیسی  کهنای

بنوشد ، بدین جهت از او پرسید  او جرعه اي» نجس « رف ظاز از او تقاضا کرد تا 

ن ] زن ــه [ مــال آن کــی و حــچگونه تو که یهود هستی از من آب می خواه«

  ) .  9آیه » (   ؟ري می باشمــسام

 » نیست براستی [ در ] یافته ام که خدا را نظر به ظاهر « سول گفته است پطرس ر  

آن زن سامرائی که به نجس که جرعه اي از ظرف ) . عیسی از این 34:  10مال اع(
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کشته شود ، بنوشد ، ابائی نکرد ، هیچکس نه این زن ، نه فریسی خاطر او آمده بود تا 

فور جامعه محروم از محبت خدائی او نل نیقودیموس و نه حتی آن جذامی ماي مث

  نبودند . 

  

  

  

  

      درسی که از آب می آموزیم : هر کس که تشنه است بیاید -3

اگر بخشش خدا را می دانستی و کیست که به تو می « عیسی در جواب او گفت :    

تو آب زنده عطا می  هر آینه تو از او خواهش می کردي و به ، گوید آب به من بده

  ) .  10 ( آیه   »کرد

عیسی ناگهان مسیر صحبت را تغییر داد . در ابتدا به عنوان شخصی که تشنه اش بود   

ي آب کرد و اینک به جاي از آن زن که آب در اختیار داشت ، تقاضاي جرعه ا

 که باید از چشمهزن است می گوید که کسی که نیاز به آب دارد آن  تقاضاي آب 

 به  نیازاو بلکه  ، صل تشنگی جسمانی آن زن مطرح نبودجوشان فیض او بنوشد . در ا

آن زن متوجه منظور عیسی نشد ، ولی آب   . گر چه ظاهراً فع عطش روحانی داشتر

  زنده را براي جان خشکش به او عرضه نمود . 
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آنچنانکه مشاهده می شود ، برخی بر این عقیده اند که ایمان نجات بخش شامل   

ایده خود ، به همین داستان اشاره می  پشتوانۀ آنها به عنوان  اطاعت و الزام نیست .

قدرت کنند و عرضه آب زنده به این زن را توسط عیسی ، دلیلی بر تسلیم آن زن به 

  خدا ، می دانند . 

د ــمی توانــد نــدیــدر عهد ج» التزام  «ۀ د :  کلمویسین مورد می نانویسنده اي در  

لیکن «  می فرماید 14:  4عیسی در یوحنا  باشد . به عنوان نمونه »ایمان« ا ــترادف بــم

در انجیل  أو بعد » .تشنه نخواهد شد   بی که به او می دهم بنوشد ، ابداًکسی که از آ

هر که جسد مرا خورد و خون مرا نوشید ، حیات جاودانی «  :می فرماید 54:  6یوحنا 

    .  امالتزگی می باشند ، نه تعهد و یستشابدیهی است که این جمالت بیانگر »  . دارد 

را جدا از التزام می رساند ؟  شایستگی  ایده» نوشیدن « بپذیریم که فعل  آیا می توانیم  

آیا می توانید از آن کاسه اي که من می نوشم ، ( «  22:  20انجیل متی   !خیر  قأمطل

 ،» ) به من داده است ننوشم ؟  پدرجامی را که آیا ( «  11:  18و یوحنا » )  بنوشید ؟ 

بت و تسلیم را می امفهوم اج أدقیق نوشیدن را به طریقی به کار برده اند کهدو هر 

  رساند . عالوه بر آن تعریف ایمان به کمک تشبیه توجیه پذیر نیست . 

آن که به پسر ایمان نیاورد ، حیات را ( «  36:  3پس تکلیف ما با آیاتی نظیر یوحنا   

 سبب به...  نکردند اطاعت که را آنانی «(  19 – 18:  3) ، و عبرانیان  »د دیدنخواه
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 می یکی ایمانی بی با را اطاعتی بی روشنی به که)  » شوند داخل نتوانستند ایمانی بی

  د ، چیست ؟ ندان

در تعهد و التزام را زنده به آن زن عرضه نمود ، فاکتور  ی آباین واقعیت که عیس  

سی در اختیار داشت هدیه ی ، کم رنگ نمی کند . آب زنده اي که عیایمان واقع

شامل تمام مواردي که در واقعیت آمرز ش دخالت دارند ، آزادي از گناه  ،نجات بود

 دادن  ، تعهد به پیروي عیسی ، توانائی اطاعت شریعت خدا و قدرت و اشتیاق به جالل

  خدا . 

اي آقا دلو «  :فکرش متوجه آب طبیعی بود  نوز همبه نظر می رسد که آن زن هچنین   

نداري و چاه عمیق است ، پس از کجا آب زنده داري ؟ آیا تو از پدر ما یعقوب 

ـــی او از  آن می آشامیدند بزرگتر هستی که چاه را به ما داد و خود و پسرانش و مواش

  ) .  12و  11آیات ( » ؟ 

قوب است ، و آبی که او عرضه می اگر آن زن می دانست که عیسی بزرگتر از یع  

همید . بدین ق بین آب طبیعی و آب زنده را می فدارد بهتر از آب یعقوب است ، فر

هر که از این آب بنوشد باز تشنه « این حقیقت به او گفت : تفهیم جهت عیسی براي 

تشنه نخواهد شد ،   أبداگردد ، لیکن کسی که از آبی که من به او می دهم بنوشد ، 

ی می اودانــآبی گردد که تا حیات ج به او می دهم در او چشمه ی کهبلکه آن آب
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 او  که عیسی به آن زن عرضه نمود ، جان شعله ور ) .  آبی 14و  13( آیات  »جوشد 

  را خاموش می کند . 

اي آقا آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نگردم و به اینجا « واکنش زن ، آنی بود :     

) .  چنین به نظر می رسد که آن زن هنوز هم  15آیه » ( آب کشیدن نیایم به جهت 

منظور عیسی را از آب روحانی ، نفهمیده بود . ولی عیسی هم به سادگی آب زنده را 

به او نداد . او از عیسی تقاضاي آب زنده کرد و فکر می کرد که عیسی نیز بی درنگ 

به دنبال یک تبدیل و تحول درونی آسان ولی عیسی  –تقاضایش را بر آورده می کند 

یافت آب زنده را ندارد . ولی و کم بها نبود . عیسی می دانست که آن زن آمادگی در

 : گناه آن زن و هویت آن پرداخته شودوجود داشت که می بایست نخست به  موردي 

  واقعی خودش . 

زندگی جاوید را  عیسی هیچگاه هیچ نوع فیض ارزان را تصویب نکرده است . عیسی  

به کسی که به گناهان خود معترف نیست ، عرضه نمی دارد . عرضه آب حیات از 

سوي عیسی به شخصی بی آنکه با گناهان خود برخورد نکرده باشد و سبک زندگی 

خود را عوض نکرده باشد ، باور کردنی نیست . عیسی آمد تا مردمش را از گناهانشان 

نه اینکه مردمش در اسارت شرارت نگه دارد . عیسی  ) ، 21:  1خالصی دهد ( ر.ك 

مسیح خداوند با نشان دادن اینکه آن زن نمی تواند گناه خود را از او مخفی بدارد ، 
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) .  16آیه » ( ار برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بی« درست به قلب هدف زد : 

 بود .  این پیشنهاد شاقی 

اقعی تشنگی و وجودي و اظهار نفرت از گناه نشانۀ اشتیاق به اعتراف به واقعیت  

 بود که متوسل به دروغگویی شد :  این زن به آن اندازه روحانی است . ولی ابعاد گناه

می  آن زن . ولی عیسی واقعیت را کامأل) . این بود پاسخ  17آیه » ( من شوهر ندارم «

داشتی و آنکه االن داري  نیکو گفتی که شوهر نداري ! زیرا که پنج شوهر« دانست : 

  ) .  18و  17(آیات » شوهر تو نیست ! این سخن را راست گفتی 

می داند ، چقدر تصور کنید وقتی آن زن فهمید که عیسی همه چیز را در بارة او   

او ترجیح می داد که گذشته خود را از عیسی پنهان نگه دارد . او  شرمنده شد ! قطعأ

بیان نکرده بود . مثل اینست که عیسی به او  م کامألقت را هدروغ نگفته بود ، ولی حقی

بسیار خوب اگر به گناه خود اقرار نکنی ، من تو رابا گناهانت روبرو می « گفته باشد 

، لب به اعتراف » ی بینم که تو نبی هستی ـا مــاي آق« زن با بیان  19در آیه » کنم . 

ست ، من همین هستم که شما می گوئید حق با شما« می گشاید و در واقع می گوید : 

آنچه که در  است که شما دست روي آن گذاشتید. ، زندگی من و گناه من همین

  » من گفتید ، درست است .  مورد 

در اینجا بود که می باید تشخیص می داد که شخصی که با او صحبت می کند ،   

یست . او از گناهان سر کسی که به تمام جزئیات زندگی گناه آلود او آشنا است ، ک
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پوش نهاده زن ، پرده برداشته بود ، ولی با این وجود و با تمام آگاهی اش از تباهی آن 

گر آن زن کتاب مقدس را به درستی خوانده ب زنده را به او پیشنهاد نمود ! ازن ، آ

» د . اي جمیع تشنگان نزد آبها بیائی« می افتاد :  1:  55بود ، در اینجا به یاد اشعیا 

نیقودیموس نیست . هر کسی که تشنه  نظیر عرضه آب زنده منحصر به افرادي مذهبی

زنا کار که زندگیش سرشار از  نوشیدن آب زنده شده است ، حتی زناست دعوت به 

وعده اي اعجاب  صادر کرده است و سپسگناه است . اشعیا حکمی براي گناهکاران 

  ن سامرائی بشود :انگیز که می توانست باعث شادي  قلبی ز

  شریر راه خود را ترك نماید ،   

  و گناهکار افکار خود را ،   

  و به سوي خداوند ، بازگشت کنند ،   

  و خداوند به آنها رحمت خواهد آورد ،   

  و به سوي خداوند  ما که مغفرت عظیم خواهد کرد .   

  7:  55از  اشعیا  ترجمه اي آزاد                            

  

  درسی در رابطه با عبادت واقعی : اینک زمان مقبول 

زن سامري با تشخیص اینکه عیسی کسی باالتر از یک رهگذر دورگرد است ، اولین 

پدران ما در این کوه « سئوال روحانی را که به ذهنش خطور کرد از او پرسید : 
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باید  بادتش می کردند و شما می گوئید که در اورشلیم جایی است که در آن عتپرس

که زن فهمیده بود که عیسی یک نبی است پس انتظارش ) . و چون 20آیه » ( نمود  

این بود که عیسی به او بگوید حق با کیست . پاسخ عیسی به او مانند پاسخی که به 

با نیاز واقعی اش به  رویارویی او نیقودیموس داد ، پاسخی بود به اشتیاقی پنهان و 

تصدیق کن که ساعتی می آید که نه در این کوه و نه در اي زن مرا « آمرزش : 

) . و در ضمن فراموش نکرد که به او  21آیه » ( اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد 

چه را که نمی دانید می شما آن« می کنند ، نه سامریان :  بگوید یهودیان درست عبادت

آیه » ( یرا نجات از یهود است پرستید اما ما آنچه را که می دانیم عبادت می کنیم ، ز

) . اگر آن زن فقط می دانست یهودي اي که با او صحبت می کند ، همان کسی  22

  است که آمده است تا نجات را بیاورد ، چه می کرد ؟ 

مکان عبادت چیز مهمی نیست ، آنچه که مهم است زمان ، موضوع عبادت و نحوة   

می آید ، بلکه االن است که در آن لیکن ساعتی « عبادت است . عیسی گفت : 

پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد زیرا که پدر مثل این 

پرستندگان خود را طالب است . خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید 

 یزیم و نه) . عبادت واقعی نه در کوه  جر 24و  23آیات » ( به روح و راستی بپرستد 

  در معبد است ، بلکه در دل انسان است . 
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گونه اي به سخنان لحن اخطار ،» لیکن ساعتی می آید ، بلکه االن است « عبارت   

نیازي نیست « شد با اي آن زن داشت . مثل اینکه گفته عیسی داد و معنی خاصی بر

و در شمابراي عبادت باالي کوه و یا به اورشلیم بروید ، شما می توانید هم اینک 

  » همین جا خدا را عبادت کنید . 

ولس رسول به آن شان دادن آستانۀ حیات جاوید فوریت نجاتی را که پعیسی با ن  

در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم « نمود : خداوند می گوید :  تنفیذ اشاره داشت ،

ن روز روز نجات تو را اعانت کردم  . اینک الحال زمان مقبول است ، اینک اال رو د

روز نجات رسیده بود ، و ، ) . مسیح موعود آمده بود  2: 6( دوم قرنتیان   »نجات است

  قبول آن زن نیز بود . مزمان تنها زمان مقبول مسیح نبود ، بلکه زمان 

براي بیان افراد آمرزیده شده ، مورد مهمی  پرستندگان واقعی ، استفاده از عبارت   

فته اند پرستندگان حقیقی خدا هستند . غیر ممکن است تمام آنانی که نجات یا . است

هدف نجات ایجاد  . که انسان نجات یافته خدا را به روح و راستی عبادت نکند

این جهان آمده بود تا  خداوند ما به. )  3:3پرستندگان حقیقی است ( ر.ك فیلیپیان 

افتن و نجات با ی . او بر زن سامري آشکار شد تا گمشده را بجوید و نجات بخشد

. آنگاه عیسی از آن گناهکاران ارادة خدا را در ایجاد پرستندگان واقعی تحقق ببخشد 

  تا یکی از آن پرستندگان واقعی باشد .  زن دعوت کرد 
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وقتی عیسی گفت که پدر پرستندگان حقیقی را می جوید ، گفتۀ او به منزلۀ دعوت   

اید ندیده گرفته شود ، چونکه این خدا از آن زن سامري بود . اهمیت این دعوت نب

ایی عیسی حیات جاوید را بدون هیچ تقاضدعوت هر نقطه نظر غلطی را مبنی بر اینکه 

امر  ماید . خداوند جالل بی آنکه قبألی می نتعهد روحانی ، عرضه می دارد ، نفبراي 

:  55یا اشع» ( ناهکار افکار خودش را ترك نماید خود را و گشریر راه « فرموده باشد 

) .  دعوت به ستایش پدر 1: 55( اشعیا   » اي تشنگان نزد آبها بیائید« ) ، نمی گوید  7

ی بود به عمیق ترین و جامع ترین سرسپردگی ندر روح و راستی ، فراخوان روش

  روحانی . 

 ولی زن سامري هنوز هم متوجه منظور عیسی نشده بود ، و کسی نمی تواند او را  

ود تا اندکی آب بر دارد و در یک گفتگوي کوتاه به سر چاه آمده ب سرزنش کند . او

با عیسی گناهش افشا شده بود و عیسی از او خواسته بود تا پرستشگر حقیقی خداي 

زنده باشد . او از ته دل نیازمند کسی بود که افکار درهم بر هم او را سامان بخشد . 

آید . پس هنگامی که او آید از  می دانم که مسیح می« بدین جهت به عیسی گفت : 

پاسخ عیسی آن زن را شدیداً شوکه  ) .   قطعأ 25آیه » ( خواهد داد هر چیز به ما خبر 

) . چه رویاروئی تکان دهنده اي  26آیه»( من که با تو سخن می گویم،همانم « کرد : 

ادعا می  ؟ ! مردي که از او تقاضاي آب کرده بود و اینک در مقابل او ایستاده بود ،
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کند که مسیح موعود و دارندة آب زنده است و وعده می دهد که گناه او را می 

  آمرزد و او را تبدیل به ستایشگر حقیقی خداوند ، خدا خواهد نمود . 

حتی گر چه در این بخش از انجیل صحبتی راجع به ایمان آوردن آن زن نشده است   

 26آیات  ده است . فضاي سفیدي که بینن آور، ولی چنین به نظر می رسد که او ایما

ساعت  . می توانسته اند فرصتی براي اقرار ایمان او باشند ،به وجود آمده است 27و 

ی باید مشتاقانه تبدیل به یک رستاخیز حقیقی خدا می ــنجات براي او رسیده بود . او م

ناپذیر شد . او می بایست از آب حیات پیشنهادي عیسی می نوشید . فیض مقاومت 

  مسیح می بایست بر قلب او نفوذ کرده باشد . 

عیسی گام به گام پیش رفته بود و دل گناهکار او را گشوده بود و خودش را به   

اعتراف به ایمان نجات بخش ، نمی  اده بود . پاسخ زن نیز ظاهراً جزخودش نشان د

  توانسته است باشد . 

    

  کاران را می پذیرد درسی از شهادت زن سامري : این مرد گناه

در همان وقت « یوحنا می نویسد که  . شاگردان براي خرید غذا به شهر رفته بودند  

در  دقیقأ« انجیل یوحنا آمده است :  ) . در اصل یونانی 27( آیه » شاگردان آمدند 

من که با تو سخن می گویم ، « احتماالً هنگامی که عیسی مشغول گفتن » همان لحظه . 
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اگر اندکی دیر تر رسیده بودند  چون  شاگردان سر رسیده اند . بوده است  ،»همانم

  ادعا عیسی را نمی شنیدند . 

 » مسیح«او همان  زن مطرود سامرائی ، مبنی بر اینکه طرح چنین مسئله بزرگی با یک  

عیسی هرگز چیزي در این مورد  ا را شوکه کرده بود ، چونکه قبألآنه موعود است ،

شاگردان ] تعجب کردند که با زنی صحبت می « [ یوحنا مــی گوید :   . نگفته بود

آیه » (  بی یا براي چه با او حرف می زنی هیچ کس نگفت که چه می طللیکن کند و 

27  . (  

 نست که او ایمان آورده بود . او نشان دهنده ای  سر چاه قویأ تار زن بعد از رفتن ازرف  

بیایید و کسی را ببینید که هر  «گفت : شهر رفت و مردم را سبوي خود را گذارده ، به «

پس [ مردم ] از شهر بیرون » « آنچه کرده بودم به من گفت . آیا این مسیح نیست ؟ 

) . او به تمام شاخصه هاي مسیحی  30 – 28(آیات » شده نزد [ عیسی ] می آمدند 

ناه خود اعتراف کرد او شهادت داد . او نیاز خود را حس کرد ، او به گ، شدن ناب

عیسی را به عنوان مسیح شناخت و اینک ثمره آن تحول بزرگ در زندگیش را با 

  دعوت دیگران به سوي عیسی ، نشان می داد . 

اولین انگیزة مهم آن زن به عنوان یک نو ایمان این بود که بیرون رود و راجع به   

تجربه معمولی هر ایماندار تازه اي  مسیح با همه کس حرف بزند . اشتیاق به اقرار ایمان

. است . در واقع بعضی از شاهدان بسیار غیرتمند مسیح ، همچون نو ایمانان می باشند 
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علتش اینست که وخامت گناهشان و لذت رهایی از گناه در فکرشان تازه است . در 

ین بود مورد این زن نیز چنین بود . اولین چیزي که به مردان و زنان شهر اعالم کرد ا

آگاه است . او گناه آن زن را در معرض  که عیسی از آنچه که او انجام داده است ،

او را  هست روبرو شود ، وسپسنور قرار داده بود و او را وا داشته بود که با آنچه که 

علت اینکه آن زن چنین با بی پروائی و آزادانه صحبت کرد . خود رها نمود  در شرم

عیسی به او آب حیات را داده بود و . ز اسارت گناه رها شده بود نشان می دهد که او ا

او هم شروع به ستایش خدا در روح و راستی نموده بود و دیگر نیازي نبود بر گناه 

شهادت او اثري قوي بر اهالی شهر بجا  . او آمرزیده شده بود .  خود سر پوش بگذارد

هر بسیاري از سامریان بواسطۀ پس در آن ش« کتاب مقدس می گوید : . گذاشته بود

بدو ایمان » ه من باز گفت هر آنچه کرده بودم ب« سخن آن زن که شهادت داد که 

اخبار چگونگی بر خورد آن زن با عیسی و آگاهی عیسی از  .) 39آیه» ( آوردند

گذشتۀ آن زن شدیداً مردم را تحت تأثیر قرار داده بود و بسیاري با شوق و ذوق به 

) . چرا چنین شد ؟ آنها هم سامري بودند و از  42 – 40:  4ند ( یوحنا عیسی پیوست

این نظر با آن زن یکسان بودند . آنها دانستند که مسیح موعود آمده است تا همه چیز 

آنها از  را درست کند و احتماالً بیشتر آنها اقدام او را پیش بینی می کردند . تصور

سیان از او بود که به عنوان رهبران مذهبی یهود مقابل فری عود درست در نقطهمسیح مو

کرده و دشمنانشان را  ر فاتحی بودند که مشکالتشان را حلدر انتظار پادشاه یا سردا
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موعود نداشتند . اگر یهودیان  نابود کند . ولی سامریان هرگز چنین انتظاري از مسیح

قرار می گرفتند . ح مسیرض خشم عبودند ، سامریان اولین کسانی بودند که در م بحق

م سوخار اعالم کرد که یکنفر ادعا می کند که همان ولی وقتی این زن آمد و به مرد

با وجودیکه از تمام گناهانش آگاه بوده ولی به او رحمت آورده  مسیح موعود است ،

، دلهاي مردم سوخار در سامرا با اشتیاق تمام مسیح را پذیرفت . برخورد سامریان را با 

فریسیان و  «: 2:  15برخورد فریسیان با عیسی در انجیل لوقا با قایسه کنید عیسی م

در واقع این "ی پذیرد ... این شخص گناهکاران را م"کاتبان همهمه کنان می گفتند : 

این شخص ادعا "بود که زن سامري به اهالی سوخار اعالم نمود :  موردي  همان دقیقأ

   » "!یردی پذــم را   ارانـــگناهک  یــند که مسیح موعود است ، ولمی ک

که عیسی  ، هم فریسیان و هم سامریان اعتراف نموده اند د هر دوتوجه کنی

بود ،  کاتبان و فریسیان با این خبر منفیولی بر خورد  گناهــکاران را مــی پذیرد،

 چونکه خود را عادل می پنداشتند ، اما آن دسته از اهالی سامره که به گناهان خود

ن است که عیسی خودش . مگر نه ایمعترف بودند ، بر خورد مثبتی با این خبر داشتند 

:  9متی » ( من نیامده ام تا عادالن را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت کنم « گفته بود 

ت ودداري می کنند عیسی را نه در هیئ) ؟ کسانی که از اقرار به گناهانشان خ 13

ب داور ، خواهند دید . آب حیاتی که در اختیار عیسی است نجات دهنده بلکه در قال
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تنها به کسانی داده می شود که گناهان خود را و ناتوانی خود را در این زندگی گناه 

  آلود ، اعتراف کنند . 

اص ا به ستایش او در روح و راستی اختصخدا کسانی را می جوید که مشتاقانه خود ر  

ش براي کسانی که گناهان خود را پرده پوشی می کنند دهند . این نوع عبادت و ستای

، غیر ممکن است . از سوي دیگر این دسته از افراد که به گناهان خود اقرار و از آن 

روي بر می گردانند ، عیسی را نجات دهنده اي خواهند یافت که آنها را می پذیرد ، 

انند همان زنی که بر سر ی بخشد . آنها مــمی آمرزد و از اسارت گناهانشان رهائی م

چاه بود ، منبع آب حیات را خواهند یافت که حتی شدیدترین تشنگی روحانی را 

  سیراب خواهد نمود . 

آخرین فصل کتاب مقدس با این دعوت به پایان می رسد که تصویري از زن   

هر که تشنه باشد بیاید و هر که خواهش دارد ، از آب حیات بی «سامرائی است : 

) . آب حیات در عین حال که مجانی است ، ولی  17:  22مکاشفه » ( بگیرد قیمت 

ارزان نیست ، نجات دهنده بهاي گران آن را پرداخته است . جویندگان توبه کار می 

  بنوشند و سیراب شوند . آب توانند تا آنجا که قادرند از این 
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__________ 4 __________  

  

ا مـی پــذیــرد ، امــا یـســی گنــاهکــاران رع

  عـادالن را رد می کنــد 

 

ما به مردم می گوئیم که خدا آنها را دوست دارد و نقشه اعجاب انگیزي براي   

ن از گناه نفرت زندگی آنها دارد ، ولی این تنها نیمی از حقیقت است . خدا همچنی

گفته نشود ، بشارت  گشته را طرد می کند . اگر این حقیقتبرن از گناهدارد و گناهکار 

 هۀخالی از بیان اهمیت مواجو عرضه انجیل هرگز کامل نخواهد بود . هر بشارتی که 

که شامل » نجاتی « سنده است . و هر انسان با گناهانش  باشد ، بشارتی نارسا و ناب

   . یستبرگشت او از گناه نباشد نجات ، ن تحول در سبک زندگی گناهکار و

نظر است ، گناه نیز باید که نجات مورد ، و آنچنانوم نیست دگناه موضوعی دست   

ثر را از بشارت بی اثر مجزا می کند ی که بشارت مؤدر واقع عامل.  باشد مورد نظر

آمرزش گناه و غلبه او بر گناهان است . مهم ترین و اعجاب انگیز  در قدرت عیسی

ت . این حقیقت کانون و ترین حقایق انجیل اینست که بندگی گناه دیگر تمام شده اس
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شریان حیاتی پیام مسیحی است . هر بشارت و پیامی که این مهم را مد نظر داشته باشد 

  می توان آن را انجیل به روایت عیسی تعریف نمود . 

شتی گناهانش و متعاقباً اشتیاق به برگشت او از صویر اینکه کسی بدون بر خورد بازت  

  کتاب مقدس روبرو شود ، غیر ممکن است .  گناهش ، می تواند با خداي مقدس

در کتاب مقدس ، کسانی که خدا را مالقات کردند ، آنانی بودند که سر شار از   

اي « حس سنگینی گناهانشان بودند .  پطرس مسیح را در عیسی دید ، چونکه گفت : 

اولش به ) . پولس در نامۀ  8:  5لوقا » ( خداوند از من دور شو زیرا مردي گناهکارم 

این سخن امین است و الیق قبول تام که مسیح عیسی «می نویسد :  15:  1تیموتاؤس 

در عهد عتیق » به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم . 

) ، بعد از  8و 1:  1ایوب که خدا شخصاً او را مردي عادل توصیف کرده بود ( ایوب 

از خویشتن کراهت دارم و در خاك و خاکستر توبه « ا گفت : مالقات رویارو با خد

واي  « ) . اشعیا نیز خدا را می بیند و با خود می ستیزد :  26:  12ایوب » ( می نمایم 

بر من که هالك شده ام زیرا که مرد نا پاك لب هستم و در میان قوم نا پاك لب 

) . عرصه هاي  5:  6( اشعیا » ساکنم و چشمانم یهوه صبایوت پادشاه را دیده است 

فراوانی از مردان و زنانی در کتاب مقدس وجود دارند که خدا را دیده اند ، و از نحوة 

پس بیهوده نیست که کسی نجات خود را با این  –زندگی خود هراسان شده اند 

  حقیقت ابدي که مسیح بر گناهکاران رحمت می آورد مرتبط می سازد . 
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یکی از مهم ترین بیانات عیسی مسیح ضبط گردیده است .  13:  9متی در انجیل 

» نیامده ام تا عادالن را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت نمایم . « خداوند می فرماید 

رسالت عیسی و چکیده پیام مسیحیت و هستۀ کانونی انجیل و  مبین چنینهمه یاین بیان

مد ؟ براي اینکه گناهکاران را این جهان آ ل و اساس تجسم اوست . چرا عیسی بهاص

کسانی که به پایان خط رسیده اند ، کسانی که مأیوس و ناامیدند ، کسانی  –بخواند 

که رنجور و دردمندند ، کسانی که گرسنه و تشنه اند ، کسانی که ضعیف و ناتوانند ، 

کسانی که خسته و مأیوس اند ، کسانی که در هم شکسته اند ، کسانی که زندگیشان 

  ز هم پاشیده است و گناهکارانی که می دانند شایستگی نجات را ندارند . ا

خطاب عیسی  فریسیان خود عادل پندار را هدف قرار داد ، فریسیانی که مانند   

فکر می کردند که عادل و بی نیاز از هدایت روحانی امروزند و بسیاري از انسانهاي 

در گیر مشکلی به نام گناه یاد نگیرد می باشند . حقیقت اینست که مادام که انسان 

راي رهائی نزد عیسی نخواهد آمد . مردم براي شفا به پزشک مراجعه نمی است ، ب

کنند ، مگر اینکه بدانند بیمار هستند ، مردم به دنبال حیات نمی روند مگر اینکه بدانند 

، مگر هائی کاري نمی کنند یمه موت قرار دارند ، مردم براي ردر زیر حکم و جر

  شان بدهد . راینکه اسارت گناه آزا

اهکاریم ، و به ان بشناساند که همگی گنبه همین سبب عیسی آمد تا ما را به خودم  

همین علت بود که پیامش آنهمه نافذ و قوي بود . پیام او عدالت موهوم ما را در هم 
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، مشاهده کنیم شکست و پرده از دلهاي شریر ما بر کشید ، تا خود را آنطوریکه هستیم 

 .  

  

  ــذیــرش گنـــاهـــکاران پ

ن مسیح موعود اسرائیل است . او متی در طی انجیلش استدالل می کند که عیسی هما

در فصول هشتم و نهم انجیلش به تشریح یک سري از معجزات مسیح می پردازد که به 

ت که فیض قدر نها نه اعجاز می باشندای. فرضیه مسیح موعود اسرائیل اعتبار می بخشد 

 – 28:  8) ، بر شیاطین (  27 – 32:  8)، بر طبیعت ( 17 -1:  8مسیح بر امراض ( 

 32:  9) و بر کري (  37 – 27:  9)، بر کوري (  26 – 18:  9) ، بر مرگ (  34

  ) است .  34 –

ها صورت گرفت و آن درست بعد از  تی هم در طی این اعجازمتحول شدن م  

) بود . مسیح گناهان مرد مفلوجی را  8 -1:  9ح بر گناه ( مشاهده قدرت مسی

آمرزیده بود . او در یک نمایش تاریخی از قدرت خدائیش ، الوهیت خود را با فرمان 

  دادن به آن مرد مفلوج که بسترش را بر داشته و راه برود ، به فریسیان ثابت نمود . 

ون چ« و نجات متی می باشیم :  د دعوتبالفاصله پس از آن جریان در آیه نهم شاه  

 باج گاه نشسته دید . بدو گفت :  عیسی از آنجا می گذشت ، مردي را مسمی به متی به

  » در حال برخاسته ، از عقب وي روانه شد . » مرا متابعت کن . «
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  قس و لوقا نیز بود ، عیسی فقط  سهراین واقعه که متصل به متحول شدن م نارک در  

:  5ت نمود . در لوقا و متی هم بالفاصله اطاع» مرا متابعت کن ! « فت : کلمه به متی گ

متی ] در حال همه چیز را ترك کرده ، بر « [ این عبارت مهم را می خوانیم :  28

 . ح را پیروي کنداو همه چیز را ترك کرد تا مسی »خاست و در عقب وي روانه شد.

قا است که در مورد نحوة ایمان متی از خودش تعریف نکرده است ، بلکه این لو

آوردن متی سخن می گوید . متی بهاي بزرگی و حتی شاید بزرگتر از هر شاگرد 

عیسی پیروي می کرد می توانست هر  از یک نفر ماهی گیر که . دیگري پرداخت

بر گردد .  وقت مایل باشد ، دست از پیروي عیسی بر دارد و به شغل ماهی گیري اش

کردن باج و خراج و یا باجگیر شغلش را ترك می کرد ،  ر جمعولی وقتی یک مأمو

راه بر گشتی براي او وجود نداشت ، چونکه روز بعد دولت رم کس دیگري را بجاي 

باشد ، « او می گذاشت . با این وجود متی بالفاصله همه چیز را رها کرد . او نگفت که 

! او پشت کرد خیر  »ا حفظ کنم ! شغلم رخداوندا به دنبالت می آیم ... ولی اجازه بده 

  به هر آنچه که داشت ، و هر چه را که داشت فراموش کرد . 

تی یک شخص گناهکار به تمام معنی بود ، و همه کس در کفرناحوم این را از م  

نحوة زندگی او می فهمیدند . از یک طرف او مأمور اخذ مالیات بود ، ابزاري در 

ور باجگیري از هم وطنان یهودي اش براي دست حکومت رم که به حرفه منف

  حکومت استعمارگر رومی مشغول بود . 
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باجگیران کسانی بودند که دولت روم این امتیاز ویژه را به آنها فروخته بود که   

مالیات هاي یک شهر یا یک ناحیه را جمع کنند . متی نیز که چنین حق ویژه اي را از 

متجاوز نگاه می کردند . از و را چون یک خائن و حکومت رم خریده بود ، اسرائلیان ا

دم یهود هیچ دشمنی اي باالتر از این نبود که یک یهودي براي کشوري که نظر مر

آنها را مستعمرة خود کرده است ، مزدوري کند. متی در خدمت قوم کافر و ستمگري 

را به عنوان بود که قوم او را تحت استیالي خود قرار داده بود ، بدین جهت مردم او 

  یک نفر کافر و مرتد می شناختند . 

دولت رم هر باجگیري را ملزم به جمع آوري مقدار معینی مالیات نموده بود و   

مازاد مبلغی که برایشان مقرر شده بود،خودشان در جیب باجگیران می توانستند 

آنها  دست ،کار نماید  نکه باجگیران را دلگرم و تشویق بهدولت روم براي آ د. بگذارن

آنها هم که دست گذاشته بود و از آنها حمایت می کرد .  ي ها بازرا در این افراط کار

شان ردولت را پشت سر خود می دیدند بجان مردم فقیر بیچاره افتاده و هر چه که زو

اف می کردند . یک باجگیر زرنگ در مدت می رسید به هم میهنان خود اجح

ثروتی که به خرج هم وطنانش و حمایت  –مند شود کوتاهی می توانست بسیار ثروت

کشور اشغالگر،صاحب می شد . طبیعی است که در این صورت تمام اسرائیلیان از آنها 

  نفرت داشتند . 
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فور بودند که یهودیان آنها را به معبد راه نمی دادند و آنها را باجگیران به قدري من  

آنها رفتار می کردند . شهادت آنها در جانوران نجس می نامیدند و مانند خوکان با 

آنها را  ههیچ دادگاهی پذیرفته نمی شد ، زیرا کسی به آنها اعتماد نمی کرد . هم

دروغگویانی هم ردیف راهزنان و قاتالن می دانستند . بیشتر یهودیان دادن مالیات به 

قد بودند که دولت رم را قبول نداشتند . آنها با توجه به یزدان ساالري عهد عتیق معت

تنها خدا باید پول آنها را بگیرد و بهمین دلیل بود که فریسیان عیسی را به نیت اینکه 

دادن به جزیه « نظر مردم را نسبت به او بر گردانند با این سئوال امتحان کردند که آیا 

) . متی مجاز بود مالیات مردم را از هر  22 – 15:  22متی »  (قیصر رواست یا نه ؟ 

عوارض اجناس وارداتی و صادراتی در پل به  دارند ، وصول کند و که در اختیارچه 

هاي ارتباطی ، بندرها، و جاده ها  دسترسی داشته باشد . او می توانست هر محموله اي 

را در جاده ها بازرسی نماید و حتی می توانست نامه هاي خصوصی مردم را بگشاید تا 

تالقی دو  از آنها بگیرد . ادارة او در محلمالیات  به امور کسب و کارشان پی ببرد و

قرار داشت ، فعالیت می کرد .  جلیل که احتماالً در بندرگاه شمالی دریاي شاهراه

کرد  دمشق و خاورمیانه تقویت می ه بین یکی نظارت او را بر را چنین  موقعیت استراتژ

، عوارض بگیرد . او  و در آنجا می توانست از هر کسی که از شرق به غرب می رود

  ت ، مالیات وصول کند . ین می توانست از صنایع عظیم شیالهمچن
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باجگیران تکیه زده بود . بعضی از باجگیران نگران  تسریا مسندتی بربدین ترتیب م  

شهرت خود بودند و بدین جهت با استخدام افراد دیگري براي جمع آوري مالیات ، 

پر سر و صداترین این باجگیران ، کسی ولی دادند .  خود را در انظار مردم نشان نمی

ر کرسی ریاست نه تنها ب ، یران نمی دادیتی به دیدگاه مردم نسبت به باجگکه اصالً اهم

آنها قرار گرفته بود ، بلکه حتی به دیگران هم پول می داد تا به باجگیران ناسزا بگویند 

سنت آن مورد دیگري است . . باجگیر بودن یک مورد است ولی افتخار کردن به 

مردي چون متی غیر ممکن است . با این اوصاف می نمودن ربانی می گفت که تو به 

، حدس » مرا متابعت کن « توانید بهت جماعت ناظر را آنگاه که عیسی به متی گفت 

 دي بوده است وهمتع شخص تین تفاصیل چنین به نظر می رسد که مبزنید . با تمام ای

عمق دلش مایل به رهائی از گناهش بوده است ، و علت آنهم می تواند در  ألاحتما

اجی به دنبال عیسی نرفته  می مزرانی و دمدپیوستن به مسیح باشد . او از سر هوس 

چونکه دنبال عیسی رفتن مستلزم پرداخت بهاي گرانی براي او بوده است . او است ، 

سی در تمام مناطق مجاور می دانست که چه بهائی پرداخت می کند . عیقطعأ 

کفرناحوم مردم را تعلیم داده بود و او می دانست که عیسی کیست و چه تعلیم می 

دهد . مردم معجزات او را دیده بودند و شگفت زده شده بودند ، حتی با دعوت 

) . او می دانست که براي  22-18:  8شاگرد بودن ، آشنا بود ( متی  شاق  مشکل و
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تخاب شده بود . او محاسبات خود را انجام داد و آماده پرداخت شاگردي عیسی ، ان

  بهاي شاگردي شد . 

  

  غــذا خـــوردن با باجگیــران و گناهکــاران 

تی تصمیم گرفت مهمانی شامی ترتیب دهد تا عیسی را با دوستانش آشنا کند . او م  

:  5. در انجیل لوقا  مانند اکثر تازه ایمانان می خواست مسیح را به دوستانش بشناساند

می خوانیم که متی ( که الوي هم نامیده می شد ) در خانۀ خود یک میهمانی به    29

 –عده اي بسیار مفتضحانه بود  به نظری سی ترتیب داد . این گردهمائافتخار عی

 جمع شده بودند . تمام کسانی که بای که در فاسدترین میهمانی تاریخ فاسدترین مردم

ونکه افراد امین و درست کار با ، افراد پستی بودند ، چ شرت داشتندو معادوستی  متی

 ، دوستان او راهزنان . او رفت و آمد نمی کردند . مردم محترم او را تحقیر می کردند

  یعنی تمام زباله هاي جامعه .  –شیادان و باجگیران بودند  ، کافران ، زانیان

بودند که عیسی نمی بایست دعوت متی را  افراد خود پسند و مذهبی جامعه معتقد  

موردي بود که  این دقیقأ –قبول می کرد و با چنان افراد رسوائی غذا می خورد 

فریسیان به آن می اندیشیدند . ولی آنچه که آنها فکر می کردند ، راه واقعی نجات 

مردي که دوست « آمده است که عیسی در میان مردم به  19:  11نبود . در متی 
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است ، شناخته شده بود . احتماالً شرکت در همین میهمانی » اجگیران و گناهکاران ب

  این لقب را براي عیسی به ارمغان آورده است . 

فریسیان این عنوان را به عنوان تمسخر به او داده بودند ، ولی در واقع لقب شایسته اي   

  براي پسر انسان بود . 

 ن او در خانه به غذا نشسته بود ،و واقع شد چو«  آمده است : 10:  9در انجیل متی   

این واقعه » شستند . جمعی از باجگیران و گناهکاران آمده ، با عیسی و شاگردانش بن

خونسردي  ر شرم آور بود و مشکل توانستند نظر فریسیان خود عادل پندار ، بسیا هم از

ست ، باید با ما شام مسیح ا أخود را حفظ کنند . آنها فکر کردند اگر عیسی واقع

خارج از خانه ایستاده بودند  ریسیان تا پایان میهمانی درف صرف کند ، نه با آنها ! ظاهرأ

چرا استاد شما « یز از بر خورد رو یا رو با مسیح ، از شاگردان او پرسیدند : ن پرهو ضم

  ) .  11آیه » ( با باجگیران و گناهکاران غذا می خورد ؟ 

ز آنکه یک پرسش خیر خواهانه باشد ، سرزنشی پنهانی و حاکی از ل بیش اسؤا این  

به سرزنش آنها  خبر به گوش عیسی رسید ، متقابأل دشمنی آنها با عیسی بود . وقتی این

نه تندرستان بلکه مریضان احتیاج به طبیب دارند . لکن رفته ، این « پرداخت و گفت : 

ی ، زیرا نیامده ام تا عادالن را بلکه را دریافت کنید که رحمت می خواهم نه قربان

) . پاسخ عیسی به فریسیان  13و  12آیات » ( گناهکاران را به توبه دعوت نمایم 
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بخشی قدرتمند و سه جانبه است . جنبۀ نخست آن اشاره به تجربه است و بعد کتاب 

  مقدس و در آخر قدرت خدائیش . 

به ران مقایسه می کند که احتیاج بیماعیسی گناهکاران را با  پاسخ تجربیجنبه   

: از پزشک انتظار می رود که بیمار را ویزیت پزشک دارند . نتیجه گیري ساده است 

 –کند ، بنابراین از آمرزنده نیز انتظار می رفت به سراغ کسانی برود که گناهکارند 

ین نسبت به ا هاگر شما این هم« لهاي سخت فریسیان : بود به د شتريیسخنان عیسی ن

چکار می خواهید بر ایشان  آنها را گناهکار تشخیص داده اید افراد حساس هستید و 

ولی درمان ، و یا اینکه پزشکانی هستید که بیماري را تشخیس داده اید؟ انجام دهید

بدین ترتیب عیسی فریسیان را زاهدانی ریائی نامید که دیگران را   »نمی کنید ؟

ت آنها بی تفاوت می باشند . جنبه کتاب ه وضعینسبت بنامند ، ولی می گناهکار 

ا لیکن رفته این ر« ی فریسیان را در هم شکست : غرور پوشالسخنان عیسی  یمقدس

 «ملۀ ینی یهودي ( ربی ها ) از ج) . معلم هاي د 13آیه (» دریافت کنید ( یاد بگیرید ) 

ردند ، استفاده به شاگردانی که در آموختن درس غفلت می ک» د نیین را دریافت کا

به کتاب رجوع کنید و پس از کسب  لطفأ« به زبان امروزي تر می شود می نمودند که 

  » اطالعات الزم ، صحبت کنید . 

زیرا که رحمت را « زد می پردا 6:  6عیسی در اینجا به نقل قول از کتاب هوشع   

ظاهري دینی به کالمی دیگر خدا توجهی به تشریفات » بجاي قربانی .  پسند کردم 
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ندارد بلکه نگاه او متوجه امور باطنی یعنی رحمت و رأفت و مهربانی است . فریسیان 

ناهکاران نداشتند . خدا م خبره بودند ولی محبتی نسبت به گدر تشریفات و مراس

سیستم قربانی را تشکیل داد و به بنی اسرائیل فرمان داد بر اساس دستور او عمل کنند ، 

ی شکسته و توبه ه همراه با دلراسم موقعی خدا را خشنود می کرد کاي این مولی اجر

ی ) . وقتی دل امین نباشد ، مراسم مذهب 17 – 16:  51 رمزامی( کار اجراء می شد 

مراسم دینی جدا از صداقت شخصی ،  لت آور می شود . خدا هیچگاه با اجرايکسا

  خشنود نخواهد شد . 

من نیامده ام تا عادالن را بلکه « ست و می گوید : مورد سوم راجع به اقتدار مسیح ا  

نیامده ام تا « می افزاید  32:  5) . لوقا  13آیه » ( گناهکاران را به توبه دعوت کنم 

فریسیان از زبان  9:  18در انجیل لوقا » عادالن را ، بلکه تا عاصیان را به توبه بخوانم . 

عتماد می داشتند که عادل بودند و بر خود ا« ده اند که ــعیسی کسانی توصیف ش

شما می « درست مثل اینکه عیسی به ما گفته باشد : » دیگران را حقیر می شمردند . 

گوئید که عادل هستید ، باشد ، اشکالی ندارد هر طوري که شما می گوئید ، من هم 

ام قبول دارم پس دیگر کاري با هم نداریم . چیزي ندارم به شما بگویم چون من آمده 

  » تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم . 

عروسی است که کامالً در سخنان عیسی  داستان یک 14-1:  22در انجیل متی   

عیسی ملکوتش را در قالب یک میهمانی به  جانسبت به فریسیان می گنجد . در این
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تصویر کشیده است . پادشاه دعوت نامه براي تمام دوستانش می فرستد تا در جشن 

وسی پسرش شرکت کنند  ، ولی تمام کسانی که به جشن عروسی دعوت شده اند ، عر

د به ندمانش می گوید هر کسی را که یافتدعوت را رد می کنند . بنابراین پادشاه به خا

هائی همان  ن خیالی ، و این فریسیان به مثابۀجشن عروسی بیاورند . این زاهدان و عادال

ی پسر پادشاه خودداري کردند . آنها گناهان خود را هستند که از آمدن به جشن عروس

  تشخیص ندادند ، بنابراین نتوانستند به دعوت عیسی پاسخ مثبت بدهند . 

او آمد تا گناهکاران را به توبه دعوت کند . در اینست زمینه انجیل به روایت عیسی :   

ا و تشنگی به رهائی را گرانی بار گناه رنتیجه مادام که انسان متوجه گناه خود نشود ، و 

  احساس نکند ، خداوند او را نجات نخواهد داد . 

  

  معــنــی عــدالــت 

اینست که عادالن را نمی پذیرد خدا گناهکاران را می پذیرد ، جانب دیگر این سکه   

شخص عادلی وجود  أله اصوبلکه چونکی وجود دارد ، تلعدا اینکه واقعأبخاطر . 

ازه کافی عادل هستند ، و ولی کسانی که فکر می کنند  به اند ).10: 3رومیانندارد (

کسانی که وخامت گناه را درك نکرده اند ، نمی توانند به انجیل پاسخ مثبت دهند . 

توبه و نجات دعوت  ، چونکه انجیل گناهکاران را به آنها نمی توانند نجات یابند 

تی ترسناك اماینها کل» عوت کنم . ا به توبه دمن نیامده ام تا عادالن ر« کرده است . 
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امل کسانی ینست که دعوت فیاض مسیح به نجات شمی باشند . پیام قطعی این دعوت ا

  ی پندارند ، نمی شود . ــم ادل ــود را عــکه خ

انجیل به روایت عیسی قبل از هر چیز فرمانی براي توبه نمودن است . کانون دعوت   

خداوند ما شروع  که بود . در واقع از همان ابتدا» به تو« عیسی از همان آغاز رسالتش 

« ) . کلمه  17:  4شروع کرد ( متی » توبه « به موعظه نمود ، موعظه خود را با کلمۀ 

 دهنده در موعظه اش بر زبان آورد یحیی تعمید همچنین اولین کالمی بود که » توبه 

را موعظه نمودند ( اعمال آن  ) . کلمۀ توبه اساس انجیلی است که رسوالن 2:  3متی (

) . هر کسی که گناهکاران را به توبه دعوت نکند  20:  26 ؛ 21:  20؛  19:  3

  انجیل به روایت عیسی موعظه نمی کند . 

حقیقت انجیل به روایت عیسی اینست که تنها اشخاص واجد شرایط براي نجات   

ند . دعوت عیسی توبه می کنگناهکار می دانند و مشتاقانه  را کسانی هستند که خود

است که نیاز خود را به توبه و اشتیاق خود را به تحول  یارانفقط خطاب به گناهک

د . خداوند ما آمد تا گناهکاران را نجات دهد . ولی براي نده ــیان مــدرونی نش

کنند ، سخنی براي گفتن ندارد ، جز نمی کسانی که گناهکار بودن خود را تأکید 

  ي و مجازات . اعالم داور
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___________ 5 ___________  

 

 عیســـی چشـــم کــوران را بینــا می کنـــد 

 

 ن نجات دهندة خود پذیرفته اند . تنها براي کسانی است که او را به عنوامسیح   

که ست ا ی و حیاتی و مژده نیکوئیسپیام اسا 4-3:  15مندرجات رساله اول قرنتیان 

 ) انسان گناهکار1مل این حقایق است : (براي نجات باید آن را پذیرفت. این بخش شا

) مسیح از 4و ( )مسیح بجاي انسان مرد ،3( ) مسیح نجات دهنده است،2است ، (

هر کسی که انجیل را قبول دارد، عیسی را به عنوان نجات دهنده  مردگان برخاست . 

را قبول دارد حق ) . ولی همه کس که انجیل  3:  12نیز قبول دارد ( اول قرنتیان 

نجات  ۀرا بر زندگی خودش ، نمی پذیرد ... آنچه که الزمده حاکمیت نجات دهن

لکه خود است ایمان به پیام انجیل است . موضوع ایمان نجات بخش ، نه یک فرمان ب

قدس را م هاي کتابا می پذیرد نه فقط داده ت مسیح رمسیح است . ایمان حقیقی عینی

این حقیقت را که عیسی مرد و زنده شد می پذیرد ، بلکه باور  حقیقی نه تنها . ایمان

برهاند ، تا سلطان و ارباب زندگی ما شود (  ه عیسی مرد تا ما را از گناهانماندارد ک

  ) .  9:  14رومیان 
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ا از گفته است . خدا در انجیل کسی است که گناهکاران ر أانجیل حقایق را صراحت  

دعوتی از فکر ،  نه صرفأ) . دعوت انجیل  16:  1اسارت گناه می رهاند ( رومیان 

جیل ) . دعوت ان 30:  12و نیرو است ( ر.ك مرقس  فکرجان ،  و بلکه دعوتی از دل

  کوران روحانی است .  بینا کردن ت ، بلکه الهیات کافران نیس ةابداع کنند

این مورد صحبت کرده است . در آنجا می فصل نهم انجیل یوحنا به روشنی در   

، شفا می دهد ، و در برخورد دوم  خوانیم که عیسی مردي را که کور مادر زاده بوده 

، مرد نابیناي  ی گشاید . در فاصله این دو دیدارهمان مرد چشمان روحانی او را م با

وجود شهادتی شفا یافته در مواجه با فریسیان ، شخص الهی دانی نبود ، ولی با  این 

به  نوز متحول نشده بود و هنوز کامألدرست و قوي به نیابت از مسیح ارائه داد . او ه

نظر جسمی شفا  یسی این شخص نابینا را ازمسیح ایمان نیاورده بود . در واقع گر چه ع

و نمی دانست که عیسی واقعاً کیست ( ود ، ولی او هنوز در تاریکی می زیست ه بداد

چشمان روحانی او را گشود ، او مسیح را به عنوان  عیسی  لی وقتی) . و 25:  9

د را متحول نمود ، این درس از الهیات نبود که آن مر . )38خداوند ستایش کرد ( آیه 

  . بلکه اعجاز فیض خدائی بود

  

  اعجـــاز شفـــــاي  جسمــانـــی  
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د قابل توجه اینست که مرد مذکور در فصل نهم انجیل یوحنا کور مادرزاد بود . مور  

براي اولین بار در انجیل می خوانیم که این شخص کوري که عیسی شفایش داد ، 

کور مادرزاد بوده است . پس هر گونه شکی در رابطه با اینکه شفاي آن شخص یک 

نوع شفاي طبی و یا نوعی شعبده بازي توسط عیسی بوده است ، منتفی است . هر کس 

ز ابتداي تولد نابینا بوده است . کوري او یک نقص مادرزادي می دانست که این مرد ا

بوده است ، و نه در اثر یک حادثه که او امیدوار باشد روزي در اثر عمل جراحی ، بینا 

  کوري او درست مانند گناه ، از همان ابتدا با او زاده شد .  . شود

م رسالت عیسی ممکن است کسی انتظار داشته باشد که این شهادت موجب استحکا  

شده باشد ، ولی اینطور نیست ، بر عکس این واقعه تبدیل به نقطه ضعفی در رسالت 

مسیح شد ، چونکه موجب طرد او از طرف یهودیان و رهبران بی ایمان آنها و تغییر 

  دیدگاه غیر یهودیان نسبت به عیسی شد.

است . در پایان فصل  توجه داشته باشید به موقعیتی که این اعجاز صورت گرفته دقیقأ  

هشتم انجیل یوحنا ، مشاهده می کنیم که عیسی گام به گام به رویارویی با رهبران 

مذهبی یهود به معبد ، جائی که الوهیت خود را با جرأت و جسارت تمام اعالم می 

آمین آمین به شما می گویم که پیش از آنکه ابراهیم پیدا « دارد ، نزدیک می شود : 

) . در آیات بعد می خوانیم که یهودیان با شنیدن  58:  8یوحنا » (  تم من هسشود ، 

اظهار عیسی بقدري  عصبانی  می شوند که می خواهند او را سنگسار کنند . ولی 
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عیسی موفق می شود خود را از معبد بیرون افکند و از دست آن جماعت خشمگین 

  نجات دهد . 

است که بعد از اینکه عیسی معبد را ترك  فصل نهم انجیل یوحنا حاوي داستانهائی  

: 9» ( ی رفت کوري مادرزاد را دید و وقتی که ( عیسی ) م« می کند ، اتفاق می افتد : 

هر چند زندگی او در معرض خطر بود و رهبران دینی یهود قطعاً به جستجوي او  ). 1

نین خطري او می آمدند ، ولی توقف کرد تا آن مرد را شفا دهد . حتی با وجودیکه چ

را تهدید می کرد ولی وقت خود را صرف گشودن چشمان شخص بی ایمان نمود . 

) . او  8:  9این شخص نابینا ، فقیري بود که بر سر راه ایستاده و گدائی می کرد ( 

حتی مواجه شدن با عیسی را خوش نداشت ، و حتی از عیسی در خواست شفا هم 

تی خبري از او هم نشنیده است . ولی باالخره نکرد . و چنین به نظر می رسد که ح

) . فیض قدرتمند خدا ، آن مرد را برگزید تا  1:  9خداوند او را مالقات کرد ( 

اعجازي در موردش صورت بگیرد . شاگردان با مشاهده آن گداي نابینا ، سئوال 

ن او که اي استاد گناه که کرد ، این شخص یا والدی« الهیاتی جالبی را مطرح کردند: 

  .  ) 2:  9» ( کور زائیده شد ؟ 

از نظر شاگردان کور مادرزاد بودن آن شخص فقیر تنها می توانست دو علت داشته   

باشد : یا خودش گناه کرده و یا والدینش . و این ایده اي بود که از تعلیمات ربانی 

یده عمومی بر یهودیت  گرفته بودند . چنین ایده اي بر می گردد به دوران ایوب که عق
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ارند . در واقع بعضی از این بود که رنج ها و بیماریها ریشه در اعمال گناه آلود انسان د

معلمان دینی یهودي ) تعلیم می دادند که بچه در شکم مادر می تواند ( ربی ها 

مرتکب گناه شود و سپس جریمۀ گناه خود را قبل از تولد بدهد. عیسی از بحث کردن 

گناه نه این شخص کرد و نه پدر و « فره رفت و به سادگی پاسخ داد در این مورد ط

مادرش ، بلکه تا اعمال خدا در وي ظاهر شود . مادامی که روز است ، مرا باید به 

کارهاي فرستندة خود مشغول باشم . شب می آید که در آن هیچ کس نمی تواند 

آنچه که مطرح است ) . این فقط یک اظهار نظر است ،  4-3:  9» ( کاري کند 

اینست که مسیح باید مصلوب شود . زمان براي بحث در مورد امور جزئی مربوط به 

گذشته هاي دور ، سپري شده است . آنچه که خداوند ما توانست انجام دهد ، یعنی 

شفاي آن مرد نابینا گویا تر از هر دورة الهیات در رابطه با گناه و رنج بود . شفاي این 

د . او از ازل انتخاب شده بود تا توسط ااعجازي بود که می باید اتفاق می افتمرد نابینا 

عیسی بینا شود و جالل عیسی متجلی شود . گر چه عیسی و شاگردانش در مورد او 

صحبت کردند ، ولی خداوند چیزي به آن مرد نابینا نگفت . مرد فقیر هم تقاضایی 

خود را به او ه بود که عیسی قدرت براي بخشش و رحمت او نکرده بود و نه خواست

حتی نمی دانست که عیسی کیست و چه کارهائی انجام داده است  نشان دهد . احتماأل

آب دهان بر زمین انداخته از آب گل ساخت و « . عیسی بی آنکه سخنی بر زبان آورد 

  ) .  6:  9» ( گل را به چشمان کور مالید 
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ی که عیسی براي شفا دادن آن مرد انجام داد ، ما نمی توانیم اهمیت خاصی براي روش  

قائل شویم. او سایر کوران را با این متد شفا نداده بود . ولی گزینش خدائیش براي این 

شخص بخصوص، یک اعجاز ساده بود . در این اعجاز خبري از رعد و برق ، سرود 

ده از فرشتگان و غرش کرناها ، نبود . فقط و فقط قطعه اي کوچک گل ساخته ش

برو در حوض سیلوحا [ خود ] را « آب دهان ! عیسی به آن مرد فقط گفت : و خاك 

) . تصور چنین کاري مشکل است . مردي نابینا با گلی که بر  7:  9» (   بشوي 

چشمانش مالیده شده به آن سر اورشلیم برود و خود را در حوض سیلوحا بشوید . ولی 

اطاعت نمود . ا بدون هیچ گفتگوئی وادار به تحکمی در فرمان عیسی بود که او ر

) .  7:  9» ( پس رفته [ خود ] را شست و بینا شده برگشت « کتاب مقدس می گوید 

خدا بینایی جسمانی آن مرد نابینا را به دلیل اطاعتش به او باز گردانید ، و آن مرد 

  ش گردید . تبدیل به نمونه اي از واکنش به مسیح شد که منجر به ایمان نجات بخ

  

  تفتیـــش عــقایـــد 

این اعجاز موجب بر انگیخته شده خشم شدید مخالفان عیسی شد . وقتی آن مرد با   

ر راه ــر ســچشمان شفا یافته باز گشت و مردم فهمیدند او همان گدائی است که ب

آیا این [ « مبهوت و متعجب شدند ، و برخی از یکدیگر می پرسیدند :  ، ی نشستــم

همان است « و بعضی گفتند : » شخص ] نیســت کـه می نشست گـــدائــی مــی کرد؟



 76

)   9 – 8:  9» ( من همانم « ولی او گفت : » شباهت بدو دارد « و بعضی گفتند » 

) .  10:  9» ( پس چگونه چشمان تو باز گشت ؟ « باورش بسیار مشکل بود : 

دگی نهفته در پاسخ آن مرد ، جالب هیچکس تا کنون اعجازي چنین ندیده بود . سا

توجه است . آنها از او شرح ماجرا را می پرسیدند و آنچه که توانست بگوید این بود 

شخصی که او را عیسی می گویند ، گل ساخت و بر چشمان من مالیده به من «که :  

او  ) . 11:  9» ( گفت به حوض سیلوحا برو و بشوي ، آنگاه رفتم و شسته و بینا گشتم 

نمی دانست که عیسی کیست ، نمی دانست اهل کجاست و هیچ توضیحی منطقی و 

دینی براي آنچه که برایش اتفاق افتاده بود ، نداشت . بعد از پرس و جو از او ، مردم 

  او را کشان کشان نزد فریسیان بردند . 

می  ناگهان چهره زشت داستان ، آشکار می شود . وقتی که کور سابق به فریسیان  

) ، صداي  15:  9» ( گل به چشمهاي من گذارد ، پس شسته و بینا شدم « گوید 

اعتراضشان بلند شد که عیسی رسم روز سبت سنتی آنها را نقض کرده است و چنین 

) . چند نفر از  16:  9» ( آن شخص ( عیسی ) از جانب خدا نیست « نتیجه گرفتند که 

ند مثل این معجزات چگونه شخص گناهکار می توا«فریسیان با هم به بحث پرداختند : 

ن تالش نومیدانه  یر مندرجات فصل نهم انجیل یوحنا مب) . بیشت 16:  9( »ظاهر سازد ؟ 

فریسیان براي جلب توجه دیگران به این مورد بود که عیسی ، سبت را نقض کرده 

غیر شرعی تهییج  است . آنها احساسات هواداران بی ایمان خود را نسبت به این عمل
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پندارند و چه هماهنگ بود بیان خالی را اعجاز ن عیسیا بدین وسیله آنها کارکردند ، ت

از تشریح دینی مرد فقیر در رابطه با آنچه که بر او واقع شده بود ، با آنچه که آنها می 

پنداشتند . چون آن مرد فقیر فقط خوشحال بود از اینکه عیسی چشمانش را گشوده 

فریسیان که منبع اطالعات مذهبی بودند ، فقط می خواستند ، آنچه را که اتفاق است . 

افتاده بود ، انکار کنند ، چونکه نمی توانستند آن واقعه را در سیستم از پیش تعیین شده 

ی تو در بارة او چه م« خودشان ، مطابقت دهند . آنها دوباره از مرد شفا یافته پرسیدند : 

) . این سئوال در واقع یک مبارزه  17:  9» ( ؟ را بینا ساختگوئی که چشمان تو 

طلبی بود ، نه یک سئوال صادقانه . هر چند آن مرد اطالعات دینی نداشت . ولی از 

ارزیابی او از » او نبی است . « رفتار و سئوال آنها نترسید و با جسارت تمام گفت : 

و غضب مأمورانی  بالفاصله با غیض نفی این اعجاز عیسی چنین بود . فریسیان به نیت

به حضور فرستادند . وقتی والدین او یافته به دنبال پدر و مادر آن شخص نابیناي شفا 

آیا این است پسر شما که می گویند « آنها پرداختند :  از ئیفریسیان آمدند ، به بازجو

ه قصد پیدا نها ب) . آ 19:  9» (  کور متولد شده ؟ پس چگونه الحال بینا گشته ؟ 

شدیداً تحت فشار گذاشته  عیسی ، پدر و مادر بیچاره را فی  اعجازکردن راهی براي ن

به دقت به این مرد نگاه کنید ، آیا این همان پسر شماست « از آنها می پرسیدند  و مرتبأ

پدر و مادر به درستی پسر خود را می شناختند ، و می » که حاال بینا شده است ؟

ن به سئوال مردم طفره رفتند . نابینا به دنیا آمده است . اما از جواب داد دانستند که او
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می خوانیم که آنها از فریسیان ترسیدند ، چون فریسیان تهدید کرده بودند  22آیه در 

  از معبد اخراج و تکفیر می شود .  ، که هر کس عیسی را به عنوان مسیح تأئید کند

مشارکت یهودیان بود . کسی که از  معبد مرکزشدن بسیار وحشتناك بود . تکفیر   

معبد رانده می شد از همه چیز محروم می شد . نه می توانست چیزي بخرد و نه 

از جامعه یهود  ی محروم می شد . به هر حال کامألبفروشد . از اجراي مراسم مذهب

ن رانده می شد ، و وقتی هم می مرد ، هیچ مراسمی برایش انجام نمی دادند . بدی

از خودش « ترتیب پدر و مادر این شخص فقیر چاره اي نداشتند جز اینکه بگویند : 

خدا را « ) . مردان فریسی نیز رو به مرد شفا یافته کرده و گفتند :  21:  9» ( بپرسید 

) . البته  24:  9» ( تمجید کن ، ما می دانیم که این شخص ( عیسی ) گناهکار است 

گناهکار بودن عیسی در اختیار نداشتند . اما با توجه به آنها هیچ مدرکی دال بر 

از گناه و عدالت ساخته بودند می خواستند نتیجه گیري خود استانداري که در ذهن 

خود را توجیه کنند . بی ایمانان در عقیده خود پافشاري می کنند ، آنها نمی توانستند 

  نامی مغشوش کنند . معیارهاي ذهنی خود را با شنیدن سخنان مرد فقیر و گم

یک چیز می دانم . اگر گناهکار است نمی دانم « پاسخ نیشدار مرد فقیر چنین بود ،   

یسیان را ) . او با بیان این سخن اطمینان فر 25:  9» ( که کور بودم و االن بینا شده ام 

 واکنش فریسیان چگونه بود ؟ آنها در.  بودن عیسی زیر سئوال بردنسبت به گناهکار 

بدیهی و ساده ،  در مقابل مورديمقابل این استدالل ساده، حرفی براي گفتن نداشتند . 
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وعدم توانائی شان در مقابل این استدالل بیشتر آنها را  دجاي بحث و جدل نبو

با تو چه کرد و او «خشمگین نمود و دو باره مرد بینوا زیر رگبار سئوال گرفتند : 

  ) .  26:  9» ( چگونه چشمهاي تو را باز کرد ؟ 

االن به شما گفتم ، نشنیدید ، و براي چه می خواهید بشنوید ؟ آیا « او جواب داد :   

) . این بود که خونشان به جوش آمد  27:  9» ( شما نیز اراده دارید شاگرد او شوید ؟ 

تو شاگرد او هستی . ما شاگرد موسی می « و مرد بینوا را بباد فحش و ناسزا گرفتند : 

اشیم . ما می دانیم که خدا با موسی تکلم کرد . اما این شخص را نمی دانیم از ب

  ) .  29 – 28:  9(  » کجاست

منطق آرام و سادة مرد فقیر حملۀ آنها را خنثی کرده بود و کنترل او را بر بحث به   

این عجب است که شما نمی دانید از کجا است و حال « روشنی نشان می داد : 

ا باز کرد و می دانیم که خدا دعاي گناهکاران را نمی شنود ، و لیکن اگر چشمهاي مر

کسی خدا پرست باشد و ارادة او را بجا آرد ، او را می شنود . از ابتداي عالم شنیده 

نشده است که کسی چشمان کور مادرزاد را باز کرده باشد . اگر این شخص از خدا 

) . هر چه که فریسیان عصبانی تر  33 – 30:  9» ( نبودي ، هیچ کار نتوانستی کرد 

تر ــمی شدند ، آن مرد بیشتر متقاعد می شد که عیسی از سوي خداست ! هر چه بیش

  شهادت او صریح تر و روشن تر می شد .  ، ی پرسیدندــان از او مـــفریسی
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خر او و سرانجام وقتی فریسیان از جواب دادن به او عاجز ماندند ، شروع به تمس  

گناه متولد شده اي ، آیا تو ما را تعلیم می دهی ؟ پس او را  تو به کلی با« مودند : ن

) . یعنی او را تکفیر و از معبد بیرون راندند . بدین ترتیب این  34:  9» ( بیرون راندند 

مرد کور شفا یافته اولین کسی است که نامش در کتاب مقدس به عنوان کسی که 

سرانجام ده شد ، ثبت شده است . این حادثه آغازي شد که بخاطر مسیح از معبد ران

عقاید فریسیان تمام شد . نتیجه  این از اسرائیل گردید . تفتیش  ی به جدائی کلیسا منته

شهادت مرد کوري بود که توسط عیسی بینا شده بود و به آن  تفتیش عقاید شنیدن 

پاي بند بودند . بی ایمانی آنها  اعجاز اقرار می کرد ، ولی آنها هنوز هم بر عقیده خود

 شدید و شریرانه بود . سرانجام نفرت آنها نسبت به مسیح به آن درجه رسید تا وجدان

  مرگ تسلیم کردند .  خود را زیر پا نهادند و او را به

ولی ایمان شخص فقیر شفا یافته هم کامل نبود . واکنش او نسبت به مسیح مثبت بود   

یان از او دفاع کرد . ولی با این وجود هنوز تولد تازه نیافته بود . و حتی در مقابل فریس

  چشم جسمانی او شفا یافته بود ، ولی کوري روحانی او هنوز هم نیاز به مداوا داشت . 

  

  اعجـــاز روحـــانــی  

وقتی عیسی شنید که آن مرد فقیر را از معبد بیرون رانده اند ، به جستجوي او رفت .   

به دنبال آن مرد رفت . هر چند او  و باره خود را کوچک کرد ، و شخصأا دخداوند م
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بود و چشمانش را  شخص گدائی بود ، ولی از عیسی به خاطر اعجازي که انجام داده

نصیبش شده بود ، تشکر نکرد . این بخش به  عاقبأخاطر نجاتی که مته شفا داده بود  و ب

جات آنگاه نتیجه بخش است که نخست روشنی گویاي کار و قدرت خدائی است . ن

عیسی  16:  15نجات دهنده در طلب گناهکار باشد ، و نه بر عکس . در انجیل یوحنا 

در انجیل » شما مرا برنگزیدید ، بلکه من شما را بر گزیدم . « به شاگردانش گفت : 

را  پسر انسان آمده است تا گمشده«  می خوانیم که عیسی می فرماید : 10:  19لوقا 

کتاب مقدس تصویري از عیسی ارائه داده است مبنی بر اینکه » بجوید و نجات بخشد . 

او همیشه بدنبال گناهکاران است . پیشگامی خدائی او ، امکان نجات و آمرزش را 

فراهم ساخت ، و از طریق همین پیشگامی است که گمشدگان طالب نجات می شوند 

  و رهائی می یابند . 

نمی جوید مگر اینکه خدا از پیش او را خوانده باشد ( ر.ك رومیان  هیچکس خدا را  

از هر چیز کار خداست و به هیچ وجه حاصل تالش انسان  قبل  ) . نجات بشر 11:  3

مرد نابینا  توانائی  اعادة فیض روحانی خود را نداشت . بینش  . و یا اشتیاق انسان نیست

از طریق فیض خدائی به انسان عطا می  روحانی مستلزم پیشگامی و قدرت خداست که

ا بینائی چشم ي فصل نهم انجیل یوحن. مرد نابینا. در اینجا یک نکته مهم قرار داردشود

عرض نور قرار گرفتن باز نیافت. نور و روشنائی هر چند که زیاد خود را به خاطر در م

ر تاریکی قادر به باشد ، اثري بر چشمان نابینا ندارد . شخص نابینا چه در نور و چه د
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ی تواند عالم نابینا را بینا نمی کند . تنها چیزي که م تمام  نورهاي . دیدن چیزي نیست

ا عمل جراحی است و یا معجزه و تنها چیزي که می کوري چشمانی را شفا دهد ی

ی است نه در معرض روشنائی قرار ي روحانی را شفا دهد ، اعجاز خدائتواند کور

نمود . البته ممکن  ح نخواهداندار به مسییات به کافران آنها را ایمگرفتن . آموزش اله

ماتی موجب شود که شخص بی ایمان دیالوگ  بشارتی را یاد بگیرد و است چنین تعلی

حقایق را تأئید کند . او ممکن است حقایق مذکور در انجیل را بپذیرد . ولی بدون 

اي دلی تازه به او ، او فقط یک اعجاز خدائی مبنی بر باز شدن چشمان کورش و اعط

ص مسیحی . از سوي دیگر اگر کافر و بی ایمان اما الهیات دانی است ، نه یک شخ

نمی تواند بی اثر باشد . نمی تواند در رفتار شخصی تأثیر  ت کار خداست،نجا واقعأ

نگذارد . نمی تواند مشتاقان خود را متحول نکند . نمی تواند منجر به ثمر دهی در 

اشت و کامل خواهد شد ( ر. ك دگی نشود . نجات کار خداست و ادامه خواهد دزن

  ).6:  1یان فیلپ

بدیهی است که خدا در دل این شخص نابینا شروع به کار کرده بود . او بخاطر مسیح 

در مقابل فریسیان ایستاد ، و بهاي گرانی براي این کارش پرداخت . او از معبد رانده 

یشتر ارتباطات اجتماعی زندگی در اسرائیل محروم شد . هر چند شد و بنابراین از ب

هنوز هم به درستی نمی دانست عیسی کیست ، ولی با تمام وجودش خود را مدیون او 

آیا تو به پسر خدا ایمان داري «  عیسی او را یافت و از او پرسید : می دانست . سرانجام
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« براي او گشود :  امألبود ، دلش را ک مشتاق نجات قیر که قلبأ) . مرد ف 35:  9» ( ؟ 

) . اعتماد و اطمینان او  36:  9» ( پسر خدا ] کیست تا به او ایمان آورم ؟ آي آقــا  [

نسبت به عیسی به آن اندازه بود که چشم بسته به هر کس که عیسی او را به عنوان پسر 

ه فریسیان بود که خدا معرفی می کرد ، ایمان می آورد . و این درست بر عکس دیدگا

فکر می کردند همه چیز را می دانند ، و نمی خواستند در این مورد از عیسی اطالعات 

بودند ، ولی  و دانش الهیات ، آزموده و متبحر  آنھ���ا در ک���الم خ���دادریافت کنند . 

دلهایشان در اثر بی ایمانی نابینا بود . مرد فقیر ایمان نیاورده بود ، ولی دلش گشوده 

ق گوئی از حاکمیت خداست . هر چند پیشگامی نوعی تمل هردایمان مود . بشده 

ه ایمان آوردن منجر به آمرزش می شود ، ولی سهم ما در این پروسخدائی در نهایت 

فردي به عیسی مسیح است . ایمان ساده و صریح آن مرد سازنده بود . عیسی به او 

)  37:  9» ( م می کند همــان اســـت تو نیز او را دیده اي و آنکه با تو تکل« گفت : 

) . مرد  38:  9» ( اي خداوند ، ایمان آوردم « : و مرد شفا یافته بالفاصله می گوید 

از عیسی تقاضاي دلیل و برهان نکرد . مسیح چشمان روحانی او  شفا یافته تأخیر نکرد،

را دید و به  را گشوده بود . و در همان لحظه که چشمان روحانیش گشوده شد ، مسیح

  او ایمان آورد . 

چنین کاري نیز درست مانند شفاي جسمانی ، یک اعجاز بود . وقتی کسی از حقیقت   

مسیح آگاه شود ، این خود نیز معجزة خدائی است . اعتراف بزرگ پطرس را بخاطر 
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شمعون پطرس در » شما مرا که می دانید ؟ « دارید ؟ عیسی از شاگردانش پرسید : 

) . و عیسی  16 – 15:  16متی » ( توئی مسیح پسر خداي زنده ! « ت که جواب گف

خوشا بحال تو اي شمعون بن یونا ! زیرا جسم و خون این را بر تو « در جواب گفت : 

خیص و ) . تش 17:  16متی » ( کشف نکرده ، بلکه پدر من که در آسمان است 

مکن است ، چونکه این دا از اعجاز خدا غیر مشناخت عیسی به عنوان مسیح ج

خداست که باید چشمان روحانی نابینا را بگشاید . وقتی مسیح چشمان جان را می 

نابینا که قبل از آن هیچ  یق تشخیص داده می شوند . مرد بینوايگشاید ناگهان حقا

چیزي ندیده بود ، به روشنی پسر خدا را تشخیص داد ، در حالیـکه رهــبران دینــی 

ی کردنـــد همــه چـــیز را مــــی دانند، حتی نتوانستند مسیح موعود که ادعــا مــ

خود را تشخیص دهند . بینش روحانی هدیه اي است که انسان را مشتاق نجات می 

  کند و قادر می سازد که ایمان بیاورد . 

اولین چیزي که این مرد پس از بینا شدن چشمانش دید چه بود ؟ او مسیح را به عنوان   

او در همانجا » پس او را پرستش نمود . « می خوانیم :  38وند خود دید . در آیه خدا

زانو زد و عیسی را پرستش نمود . این اوج زیبائی داستان است . وقتی که چشمان او 

و تنها واکنشی که می توانست نشان دهد  ده شد ، عیسی را در آنچه که بود دید گشو

  را ستایش کند . این بود که به زانو بیفتد و او 
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من در این « آنگاه عیسی گفت : « فصل نهم انجیل یوحنا با این جمله تمام می شود :   

بعضی از فریسیان که » جهان بجهت داوري آمدم تا کوران بینا و و بینایان کور شوند . 

ن عیسی بدیشا» م ؟ آیا ما نیز کور هستی« او بودند ، چون این کالم را شنیدند گفتند :  با

اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید و لکن االن می گویید بینا هستیم ، « گفت : 

  ) .   41 – 39:  9یوحنا » ( پس گناه شما می ماند 

تر اینست که انسان از نظر روحانی بارکوري روحانی مصیبت بار است ، ولی مصیبت   

. گذشته از آن ، از کور باشد ، ولی نداند . فریسیان فکر می کردند که می بینند 

دیدگاه الهیاتی آنها بسیار آگاه تر از آن مرد فقیر بودند و مانند آن مرد هم نابینا نبودند 

تازة  ماهیت عیسی را تشخیص دهند . فریضۀ، و می توانستند خیلی سریع تر از آن مرد 

  ایشان هم این را نمی دانست . 

روحانی گناه و نابودي  ي نتیجه کور نتیجه بینش روحانی تسلیم قلبی و ستایش است .  

وري روحانی نور و روشنائی نیز ک –درمان کوري روحانی ممکن نیست  . قطعی است

امید براي کسانی که در کوري روحانی اسیر شده اند اعجاز  را درمان نمی کند . تنها

نجات انجام می دهد  ر پروسۀ خداست و این کاري است که خدا از طریق روحش د

) . کسانی که نجات یافته اند نیازي به درك الهیاتی  10 – 9:  2اول قرنتیان ر.ك (

عمیق براي شناخت خدا وندي مسیح و اطاعت از او ندارند . آنگاه که کوري 

  روحانیشان بر طرف می شود ، حقایق برایشان آشکار می شود . 
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ز نیست . و چیزي کمتر از اعجا –ه و خدائی است علطبینجات یک تحول ماورإا  

نجات کار واقعی خداست و لزوماً در زندگی کسی که چشمان روحانیش گشوده شده 

یعنی  - دید ، تحول ایجاد می کند و آن کس عیسی را در آنچه که هست خواهد

نمی توانست ببیند ، او  چنین مکاشفه اي براي کسی که قبألخداوند و نجات دهنده ، و 

را انجام می دهد . هیچ یک  ادو با اشتیاق تمام ارادة خقلباً  ستایش وا می دارد و هرا ب

روح القدس خدا در دل کار از این مراحل نتیجه آموزش هاي الهیاتی نیست ، بلکه 

  شخص آمرزیده شده است . 
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_________ 6 _________  

  

مسیـــح بــا جــوینــدگــان مشتــاق در گیـــر 

 اســت 

  

ه عیسی مسیح شهادت می دهند می گویند گرفتن اقرار و اعتراف به افرادي که ب بیشتر 

آسانی است ، ولی واداشتن آنها به شاگردي  مان از شنوندگان بشارت کار نسبتأای

خداوند ، تجربه نومید کننده اي است ، علتش چیست ؟ من خودم دلیل آن را نمی 

نوزده انجیل متی خواندم . دانستم تا اینکه داستان حاکم جوان و ثروتمند را در فصل 

در آنجا ما داستان مردي جوان را می خوانیم که با صریح ترین لحن ممکن از مسیح 

به نظر من این بخش از . می پرسد که چگونه می تواند وارث حیات جاودانی شود 

» انجیل به روایت عیسی است . « انجیل یوحنا بهترین نمونه از عنوان این کتاب یعنی 

ناگاه « خش ما شاهد گفتگوئی تکان دهنده بین آن مرد جوان و عیسی هستیم : در این ب

اي استاد نیکو ، چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی « شخصی آمده ، وي را گفت : 

از چه سبب مرا نیکو گفتی و حال آنکه کسی نیکو نیست ، « وي را گفت : » یابم ؟ 

بدو گفت » را نگاه دار .  شوي ، احکامیات جز خدا فقط . لیکن اگر بخواهی داخل ح

قتل مکن ، زنا مکن ، دزدي مکن ، شهادت دروغ « عیسی گفت : » کدام احکام ؟ : « 



 88

» مده ، و پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایۀ خود را مثل نفس خود دوست دار . 

ناقص است چه همۀ اینها را از طفولیت نگاه داشته ام . دیگر مرا « جوان وي را گفت : 

اگر بخواهی کامل شوي ، رفته مایملک خود را بفروش و به « عیسی بدو گفت : » ؟ 

چون جوان » فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی داشت ، و آمده مرا متابعت نما . 

 16:  19متی » ( ، برفت زیرا که مال بسیار داشت  ،این سخن را شنید ، دل تنگ شده

– 22  . (  

مکن است فکر کنیم که عیسی می کوشد چه پیامی به این جوان بدهد . در نظر اول م  

ولی با دقت بیشتري روي آیات ، پاسخ خود را می یابیم . اگر ما بتوانیم چکیدة این 

پس همچنین هر « : است  33:  14آیات را در یک جمله بیان کنیم ، آن جمله لوقا 

  » می تواند شاگرد من شود . یکی از شما که تمام مایملک خود را ترك نکند ، ن

د و در این آزمایش بود که او می خداوند ما از این مرد جوان آزمایشی به عمل آور  

د در بین مایملک خود و عیسی مسیح ، یکی را انتخاب کند . ولی او از امتحان بای

ایل به ترك مایملک دیگر مهم نیست که او به چه ایمان داشت ، چون م . مردود شد

که مشتاقند  است  توانست شاگرد مسیح باشد . نجات براي کسانینمی  ــبــود ، خود ن

  براي رسیدن به آن هر چیز دیگر را ترك کنند . 

این  جات این مرد است ، نه شاگردي . سؤالموضوع مورد نظر این بخش از انجیل ن  

 »  حیات جاودانی« .عبارت مرد در مورد کسب حیات جاودانی است ، نه شاگردي 
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پنجاه بار در کتاب مقدس بکار رفته است و در همه جا اشاره اي است به ایمان آوردن 

است  16:  3، تولد تازه و نجات . در واقع بیاد ماندنی ترین آیات کتاب مقدس یوحنا 

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر « که می گوید : 

بیشتر » یابد . حیــات جــاودانــی د هالك نگردد ، بلکه که به او ایمان آور

احساس  نقطه اي است که نیاز به نجات را تالش هاي بشارتی ما رسانیدن مردم به آن

کنند . ولی این مرد جوان خود به خود به این نقطه رسیده بود و خودش نزد عیسی آمد 

براي بشارت دادن و چاق و چله اي آماده  یو به منزلۀ هدفتا از او راهنمائی بخواهد . ا

محسوب می شد. او آماده اعتراف به ایمان بود ، آماده بود دستانش را بلند کند و پیش 

موفقیت گذرانیده بود .  با بیاید و زانو بزند . او تمام مراحل اولیه پیش از بشارت را

به کتاب مقدس  ، و چرا باید برده ایم دیگر نیازي نبود به او بگوئیم به وجود خدا پی

اطمینان داشته باشیم و چرا او احتیاج به نجات دارد ... و از این سخنان متداول بشارتی . 

بود ،  . او یک میوه رسیده و آماده چیدن  او تمام این مراحل را پشت سر گذاشته بود

  او مشتاق بود و چنین به نظر می رسید که تا به هدف نرسد ، دست بر نمی دارد . 

اینطور نشد ! او دست از خواسته اش کشید ، نه بخاطر اینکه پیام اشتباهی شنیده ولی   

بود ، نه بخاطر اینکه ایمان نداشت ، بلکه فقط بدین جهت که نمی خواست دست از 

اص دهد . عیسی یک مانع دارد و خود را به شاگردي مسیح اختصمال و منال خود بر 

بجاي اینکه مشتاقانه او را بپذیرد و از او بخواهد  دست نیافتنی بر سر راه او نهاد . عیسی
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ش خود را انجام دهد ، چیزي را با او مطرح کرد که او مایل به طرح»  انتخاب« که 

 !نبود ، و از یک نظر می شود گفت که او را فرار داد . این دیگر چه نوع بشارتی است

در امروز مردود می  عیسی در امتحان بشارت فردي در هر کالج کتاب مقدسیقطعأ ؟ 

 شد ! او در بشارت خود حتی اشاره اي به ایمان و حقایق نجات نکرد. و نه به آن مرد

با او مردود شد . او موفق به صید آن مرد و همدلی  گفت ایمان بیاورد . او در تماس با 

او نتوانست آن مرد جوان را هدایت کند . گذشته از آن ، وقتی کسی  . نشد آن مرد 

خود  ست یابد ، شما او را ازی گوید می خواهد به حیات جاودانی دــآید و م یــم

برداشت امروزي ما از امر بشارت ، نمی تواند عیسی را اما   ؟درست است . انیدنمی ر

محکوم کند . بلکه ، می باید روش بشارتی او را معیاري براي بشارت امروز قرار دهیم 

  .  

  ؟  اشکال کار این مرد کجا بود  

شروع خوبی داشت ، ولی سرانجام با غم و افسوس روي از  او نظر می رسد که به 

مسیح بر گردانید، بدون اینکه به حیات جاوید دست یابد . بنظر می رسد که او انگیزه 

او درست به منبع اصلی حیات آمده بود ، و سئوال درستی  ، و دیدگاه درستی داشت

  بازگشت .  ، ده شودپرسیده بود . ولی بی آنکه آمرزی

  

  انگیــزه او درســـت بــود 
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این مرد آمد تا حیات جاوید را بیابد . او نیاز خود را به حیات جاودان حس می کرد   

  ، ولی آن را در اختیار نداشت . او همه چیز را در اختیار داشت بجز حیات جاودان . 

شتیاق نیکوئی است . قطعاً آن انگیزه او غلط نبود . اشتیاق به داشتن حیات جاودان ا  

مرد نتیجه گرفته بود که حیات روحانی بسیار مهم تر از تمامی دارائی اوست . عیسی 

لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این براي شما مزید « فرموده است : 

)  12) و ثروتمند ( آیه  20:  19) . این مرد جوان ( متی  33:  6متی » ( خواهد شد 

در نسخه   DRCHONمی خوانیم که او حاکم (  18:  18بود . در انجیل لوقا 

 9تی است که در متی . این عبارت بیشتر شبیه همان عباریونانی انجیل ) هم بوده است 

رئیس ) به کار رفته است و معنی سر پرست معبد را نیز می رساند . (براي کلمۀ   18: 

جوانی ثروتمند و  -شخص مذهبی ، بوده باشد  ی رسد که او یکــبنابراین بنظر م

هم شهریانش  راي نفوذ و احترام فراوان در میانبرجسته و صادق و امین و دیندار و دا

عجب و اعجاب است . ، حاکی از ت 16در آیه » ناگهان « کلمۀ  . او همه چیز داشت –

یات جاودانی ي بر طلب حآمدن این مرد بدنبال عیسی و تائیدتی از حاکی از تعجب م

می بینیم که تمام دینداري و  را یمرد آشفته حالجا توسط اوست . بدون شک در این 

اعتماد ، آرامش ، شادي و امید را برایش به ارمغان نیاورده است . جان او بی  ، شثروت

قرار است و در دلش هم اطمینانی ندارد . او نیاز عمیق خود را به آرامش و اطمینان و 

  د ، و کمبود آنها را در خود حس می کند . شادي و امی
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حیات جاودانی از دیدگاه کتاب مقدس تنها وعدة زیستن در شخصی که خواهد آمد   

، نیست ، بلکه همچنین کیفیتی از زندگی است که تشکیل شده است از مردمی که در 

 تا ،حیات جاودانی بیشتر اشاره به ارزش آن زندگی است .آن دوران زندگی می کنند

) . حیات جاودان صرفاً زیستن ابدي نیست ، حیات  3:  17آن ( ر . ك یوحنا  اءقب

جاودان زیستن در اقلیم خدائی است ، گام زدن با خداي زنده در یک مشارکت بی 

  پایان است . 

حاکم جوان ثروتمند می دانست که بدنبال چیست . او نیاز با خدا بودن و مشارکت با   

به این هدف حس کرده بود  . شاید او ناتوانی خود را در رسیدن د او را درك کرده بو

. او محبت ، آرامش ، امید ، شادي و امنیتی را که در خدا هست ، تجربه نکرده بود ، 

به هر حال او می دانست که فاقد زندگی روحانی بود و اطمینانی به همیشه با خدا بودن 

  نداشت . 

 االتر از فریسیان بود که در تماسشعور روحانی او ب از این نظر خیلی هوشیار بود .  

روحانی بودند . ولی او چنین نبود . او می دانست که حیات جاودانی مسائل دائم با 

ندارد و می خواست آن را داشته باشد . هیچ کس نمی تواند انگیزه او را در آمدن به 

  سوي مسیح غلط تصور کند . 

  

   دیـــدگــاه او درســـت بــود
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گستاخ  سین بود . او مغرور ونه تنها انگیزه او درست بود ، بلکه دیدگاه او نیز قابل تح  

به نیاز خود آگاه بود . بسیاري هستند که می دانند حیات جاودانی   نبود . او عمیقأ

اند  ولی نیازي هم به داشتن آن احساس نمی کنند . آنها به این نتیجه رسیده  ،ندارند

نمی دهد، و این عدم عالقه به امور خدائی ، آنها را  امور خدائی قد که شعورشان به

آزار نمی دهد . ولی این مرد جوان آزرده و مأیوس بود و می توان آزردگی و یأس او 

استاد ، چه کاري انجام دهم تا حیات جاودانی را « را در سئوالش مشاهده نمود : 

او نشان دهندة نیت صادقانه  لحن گرم و صمیمی و بدون مقدمه» ؟ صاحب شوم 

 او دوان دوان نزد مسیح آمده است ومی خوانیم که  17:  10اوست. در انجیل مرقس 

وس که شبانه می خوانیم او در انظار عموم به دیدن مسیح آمده است ، نه مثل نیقودیم

. بدون شک می گوید که خداوند در راه و عازم سفر بود  نزد مسیح رفت . و مرقس

این مرد از میان جمعیت به سوي  ازدحام کرده بودند. ادي در اطراف عیسیمردم زی

دوید ، بدون اینکه اهمیت دهد مردم در بارة او چه فکر می کنند . او آنقدر  عیسی 

اوید را ندارد . براي مردي در شهامت داشت که در انظار مردم اعالم کند که حیات ج

أت زیادي بود . او با اعالم اینکه نیاز به قیعت او پرسیدن چنان سئوالی مستلزم جرمو

حیات جاودانی دارد ، آنهم در انظار عمومی ، بهاي گرانی پرداخت . همچنین مرقس 

می گوید که این جوان ثروتمند و حاکم به پاي مسیح افتاد و با فروتنی بسیار نزد 

ز روحانی خود یان نیاسانید . او در بنامطلوب خود را به اطالع او ر وضعیت خداوند و 
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صادقانه عمل کرد و آن اشتیاق درونی را پنهان نکرد . اشتیاق او به یک حیات 

جاودانی آنقدر شدید بود که می خواست آن را به بهاي تغییر دیدگاه دیگران نسبت به 

خودش به عنوان یک شخص بزرگ روحانی ، بدست آورد . بدین ترتیب در عین 

مرا چه نقص « آرامش ، از عیسی پرسید :  یش دریافتنبیچارگی بخاطر نا توان فروتنی و

  ما نگرانی او را حس می کنیم ، نگرانی او حیرت و سرگردانی او بود . » است ؟ 

او به عنوان یک شخص مذهبی در تمام زندگیش می دانست چه چیزي کم دارد .   

  تقاضاي او باز تاب فریاد جان نیازمندش بود . 

اي او که گفت تمام احکام شریعت را از همان کودکی حفظ برداشت ما از این ادع  

کرده است چگونه باید باشد ؟ بدیهی است که او اغراق گوئی می کرد ، ولی زندگی 

ظاهري او تحسین بر انگیز بوده است . او یک انسان معنوي بود ، نه یک گناهکار 

اس ــ. ولی احس بزرگ ، او به استانداردهاي شدید و محکم مذهب خود پاي  بند بود

و بدین جهت نزد عیسی آمد تا این پوچی عمیق را پر  ، ی کردــقی مــی عمیــپوچ

ي و امید و محبت می پرسید ، اگر کسی از او عالقه عمیقش را به آرامش و شاد . کند

او آماده بود، او  عدالت نمی کرد . واکنش او همانند مبشري می بود که ادعاي قطعأ

ات جاوید بود  و این می رساند که دیدگاه او به حق بود . چه مشتاق پی گیري حی

فرصت خوبی ! این شخص مشتاق و جویا بود ، ایمان آورنده اي بود که فردایش ایمان 

تصورش  . خود را فراموش نمی کرد . او جوان بود ، ثروتمند بود ، هوشمند و نافذ بود
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ت یک کتاب می نوشت چه را بکنید اگر او تجربه دیدارش را با مسیح به صور

گرانبهائی در  چنین فرصتخدمتی به دنیاي مسیحیت می کرد . هیچ مبشري تا کنون 

  اختیار نداشته است . 

  

  او بـــه جــاي درســـت آمـــد 

ولی حاکم جوان نیامده بود تا مبشر شود . او به منبع و سر چشمه حیات جاودان آمده   

ی به جاي درستی آمده بود . مردم براي کسب حیات بود . او براي یافتن حیات جاودان

می آید ،  رست می روند . وقتی صحبت از اعتماد پیشجاودان بیشتر به جاهاي ناد

شیطان استاد جعل اعتماد است و این مورد می رساند که بیشتر مردم ، آنگاه که سراسر 

ودانی زندگیشان را در مکان هاي نا درست صرف می کنند ، هرگز به حیات جا

شهادت این است که خدا «می خوانیم :  11:  5نخواهند رسید . در رساله اول یوحنا 

در آیه بیستم همین » حیات جاودانی به ما داده است و آن حیات ، در پسر اوست . 

عیسی نه تنها منبع حیات » اوست خداي حق و حیات جاودانی . « فصل می خوانیم  : 

انی است . حاکم ثروتمند جوان به جاي درستی آمده جاودان ، بلکه خود حیات جاود

« ود . او خداوند را بود . بدون شک این مرد چیزهائی در مورد قدرت عیسی شنیده ب

نامید . این لقب نشان دهندة این بود که عیسی آموزندة حقایق » معلم « یا » استاد 

نامید که می »  نیکو« خدائی بود . مرقس و لوقا می گویند که آن جوان عیسی را 
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استاد نیکو « رساند او خداوند را در ذات و هستیش نیکو دانسته است . بنابراین در بیان 

بلکه تأئید نمود که او  –منظور او اشاره به عیسی به عنوان معلمی توانا و خوب نبود » 

  نیکوئی ذاتی عیسی را پذیرفته است . 

 اوند قبول داشته باشد . و احتماألخد معنی نیست که او عیسی را به عنوان این بدان  

جسم شده در جسم است . مثل این که محتی نمی دانست که عیسی ، مسیح و خداي 

او می . او بیشتر مجذوب قدرت تعلیمات عیسی و زندگی زاهدانه او بوده است 

خواست براي دست یابی به حیات جاودانی از عیسی راهنمائی  بخواهد ، چونکه باور 

از چه « ی داراي حیات جاودانی است ، چونکه عیسی به او جواب داد : داشت عیس

) ، و سخن 17:  19» ( سبب مرا نیکو گفتی و حال آنکه کسی نیکو نیست ، جز خدا 

  .  که در مورد ماهیت واقعی او بیندیشدعیسی بدین منظور بود تا او را بر انگیزد 

پذیرفته بود ، نودن عیسی را در جسم بدین ترتیب گر چه آن مرد مسیح بودن یا خدا ب  

 می خوانیم :  12:  4عمال رسوالن به جایگاه درستی آمده بود . در کتاب ا ولی قطعأ

در هیچ کس غـیر از او ( عیسی ) نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به «

  » مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم . 

  

   سیـــدپـــر او سئـــوال بجـــائی
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بسیاري که این بخش از انجیل متی را می خوانند ، آن مرد جوان را مورد مؤاخذه   

چه عمل نیکو « قرار می دهند و معتقد هستند که با طرح چنین سئوالی مبنی بر اینکه

پرداخته است . واقعیت این است که آن » عمل « به جهت یابی فرضیه فکري » بکنم 

ود می زیست که آن اصول تکیه بر عمل داشت . او مرد بر اساس اصول مذهبی خ

تربیتی فریسیائی داشت . تربیتش به او آموخته بود تا دین را سیستمی براي کسب 

یک  –رضایت خدا بیا نگارد ، و با چنین پیشینه ذهنی بود که آن سئوال را مطرح نمود 

یکو بکنم تا چه عمل ن«  ه جویاي حقیقت است :سئوال ساده و صادقانه توسط کسی ک

 اث حیاتار شدن از میرآن ، براي بر خورد گذشته از» اودانی یابم ؟ ـحیات ج

  جاودانی ، چیزهایی هست که باید انجام بدهیم : ما باید ایمان داشته باشیم . 

چه « ندارد :  28:  6سئوال این مرد فرق زیادي با سئوال جماعت مذکور در یوحنا   

عیسی پاسخ آن گروه را با سادگی و » آورده باشیم ؟ کنیم تا اعمال خدا را بجا 

عمل خدا این است که به آن کسی که او فرستاد ، ایمان «صراحت چنین داد :  

 دو ) . ولی در همین جاست که متوجه فرق فاحشی بین این 29:  6( یوحنا  »بیاورید

نا  ، ن جمعپاسخ می شویم . پاسخ عیسی به این مرد جوان ، با توجه به پاسخش به آ

» ( لیکن اگر بخواهی داخل حیات شوي ، احکام را نگاه دار « مقعول به نظر می رسد : 

) . خداوند ما در اینجا چیزي در مورد خود و یا حقایق انجیل بر زبان نیاورد  17:  19
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. او مرد را دعوت نکرد که ایمان بیاورد . او از مرد نخواست که انتخاب کند ، در 

  ا می داد . شخص جوینده را به توقف ناگهانی و ر مقابل او نهاد ، کهعوض ، سدي د

پاسخ او به مرد صریح و درست بود . اگر کسی بتواند تمام شریعت را در طول   

زندگیش نگه دارد و هرگز حتی در مورد یک حکم از شریعت عصیان نورزد ، انسانی 

دهنده نتوانست چنین باشد کامل و بیگناه است . ولی هیچ کس جز عیسی مسیح نجات 

) . ولی طرح اینکه شریعت به  5:  51، چونکه انسان در گناه متولد شده (مزامیر 

مفهوم حیات جاودان است ، بر موضوع نجات سایه می افکند . پس چرا عیسی به آن 

مرد چنین پاسخی داد ؟ اگر آن مرد با انگیزه اي درست و دیدگاهی درست به منبع 

و سئوالی درست مطرح کرده بود . چرا عیسی به سادگی راه نجات  درست آمده بود

  را به او نشان نداد ؟ 

  

  آن مـــرد مغــرور بــود 

هر صفات خوبی که داشت ، ولی فاقد یک ارزش مهم بود . عیسی با این مرد جوان   

به شدت از گناهکار نبودن خودش بی خبر است . اشتیاق او به نجات او فهمیده بود که 

این اشتیاق ،  با بر اساس همین پوچی بود که در خود احساس می کرد ، باشد که

اشتیاق خوبی است . ولی دلیل کلی مبنی بر التزام این  –محبت ، شادي و امید را بیابد 

کسی به مسیح نیست . خداوند ما وعدة راحتی و آسایش را به آن حاکم جوان 
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جوان را با خودش و با این حقیقت روبرو ثروتمند ، نداد ، در عوض پاسخ او ، مرد 

  ساخت که در دشمنی با خداست . 

درك حقیقت نجات است . شناخت گناه توسط شخص طالب نجات ، عنصر اساسی   

با این حس که بخواهد آرامش یابد ، امیدوار شود و شادي را بیاید ، به  کسی که صرفأ

  سوي مسیح بیاید ، نجات نمی یابد . 

کسانی است که از گناهانشان نفرت دارند و مایلند راه زندگی خود را  نجات از آن  

بر علیه خدا شوریده اند .  از آن کسانی است که فهمیده اند عوض کنند . نجات 

نجات از آن کسانی است که  می خواهند دست از گناهان خود بر دارند و براي جالل 

  ت . خدا زندگی کنند . نجات صرفاً یک پدیدة روانی نیس

کسی نیکو نیست « پاسخ عیسی تأئیدي بر نیاز آن مرد به بازگشت سوي  خدا بود :   

شریعت  دارد خدائی می کند ، نه اینکه حفظ پس توجه او را متوجه استانس» جز خدا . 

حیات جاودانی باشد ، بلکه بدین جهت تا او بداند که چقدر از  کسب ضامن خدا

اگر بخواهی داخل حیات شوي ، احکام را نگاه « ت : کوتاه آمده اس ، استاندارد خدا

ولی آن مرد جوان متوجه منظور او نشد . او مایل به اعتراف به گناهان خودش » دار . 

  نبود . 

در بارة نجات سه فصل کامل از رساله اش به رومیان را  یثقبل از هر بح پولس رسول  

ی ــم 17:  1ش ــیوحنا در انجیل. است اختصاص داده به بررسی گناهکار بودن انسان 



 100

زیرا شریعت به وسیلۀ موسی عطا شد ، اما فیض و راستی به وسیلۀ عیسی « فرماید : 

شریعت همیشه مقدم بر فیض بوده است : شریعت معلمی است که ما را » مسیح رسید . 

بدون شریعت و اثر . )  24:  3ر.ك غالطیان  ( ــــند ت می کــبه سوي مسیح هدای

وخامت گناه،  آمرزشی در و بر ما ، فیض معنائی ندارد . و بدون شناخت واقعیت آن 

.   الزم  است که ما عرضه انجیل به بی ایمانان را با این حقیقت تطبیق دهیم . کار نیست

ما نباید این حقیقت را فراموش کنیم که خدا از گناه نفرت دارد و گناهکار را در زجر 

چگونه می توانیم بشارت خود را با این موضوع شروع کنیم که  ابدي تنبیه می کند . اما

به جهنم می شود و خدا نقشه اعجاب منتهی اي مردم راهی که در پیش گرفته اید  

خدا داور عادل است و هر « انگیزي براي زندگی شما دارد ؟ کتاب مقدس می گوید : 

 ) . یک خداي حقیقی 11 : 7مزامیر  » (دا [ از شریران ]  خشمناك می شودـــروزه خ

، قدوس و ناب نمی تواند شرارت را تحمل کند . این خدا کسانی را که توجهی به 

  وخامت گناه خود ندارند ، نجات نخواهد داد . 

و عیسی به او می ؟که کدام حکم را باید نگاه دارد جوان ثروتمند از عیسی پرسید  

ت دروغ مده و پدر و مادر خود را قتل مکن ، زنا مکن ، دزدي مکن ، شهاد«  د: گوی

  ) .  19 – 18:  19» ( حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدار 

ما به هیچ عنوان نخواهیم دانست که چرا خداوند ما اجراي این احکام خاص از   

والدین خود را  پیشنهاد کرده است . شاید این جوان شریعت را به جوان ثروتمند
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ما نمی توانیم فیض را براي کسانی که شریعت خدا را الزمۀ  . ده استحرمت نمی نها

  ایمان داشتن نمی دانند ، موعظه کنیم . 

تفسیر فیض براي کسانی که تقاضاي خدا را براي عادل شدن ، نفهمیده اند ، بی معنی   

است . انسان چنانچه جرم و گناه خود را نفهمیده باشد ، معنی رحمت خدا را نخواهد 

انست . انجیل فیض را نمی توان براي کسانی که مفهوم در خواست خدا براي اطاعت د

و تنبیه متمردان را نفهمیده اند موعظه نمود . سخنان عیسی قطعاً آن مرد را به شناخت 

  ش رسانیده بود . نکته اصلی همین جا بود . ولی نتوانست آن را قبول کند . یکوتاهی ها

  

  تــراف نکـــرد او بــه جــرم خــود اع

همۀ اینها را ( شریعت را ) از طفولیت « جوان وي را گفت : « کتاب مقدس می گوید : 

) . اظهارات جوان حاکی از  20:  19» ( نگاه داشته ام . دیگر مرا چه ناقص است ؟ 

اینست که او شریعت را مقدم می دانست . شاید او هرگز کسی را نکشته بود ، شاید 

او دزدي نکرده بود ، شاید دروغ هم نگفته بود . چنین به  بود . قطعأ ههرگز زنا نکرد

مادرش را حرمت نهاده است . نظر می رسد که او در واقع فکر می کرد که پدر و 

امکان دارد که این مرد جوان از نظر ظاهري احکام را نگه داشته است . ولی  کامأل

 –احکام به طریقی بود که هیچ کس  تأکید موعظه عیسی از همان ابتدا ، تشریح نهایی
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نتواند به احکام نگاه  –متمسک به امور ظاهري شریعت باشد  حتی کسی که شدیدأ

  ) .  20:  3و رومیان  48 – 20:  5کند و خود را عادل بپندارد ( ر.ك متی 

 رد خدائی شانه خالی کند . فرمان مرد نمی توانست از زیر تقاضاي  استاندااین  

، داراي یک اثر درونی است که نمی توان » د را چون خود محبت نما همسایه خو«

منکر آن باشد . این مرد صادقانه تر از این نمی توانست بگوید که احکام شریعت را 

نگاه داشته است . ولی اگر دروغ نگفته باشد نشان دهنده اینست که خود را فریب داده 

ي مراسم ظاهري مهارت داشتند ، ولی است . فریسیان استاد شریعت بودند و در اجرا

هرگز از ته دل عمل نمی کردند . از سوي دیگر عیسی در تعلیم اینکه نفرت ورزیدن 

معادل زنا است و نفرت کردن از دشمنان مساوي است با شهوت معادل قتل است ، و 

قلباً سخن می گفت . مرد جوان  ،)  47 – 21:  5نفرت ورزیدن به همسایگان ( متی 

یت تعلیمات عیسی را نمی دانست و در مقابل چشمان جمعیت با شهامت اعالم اهم

کرد که شریعت را نگاه داشته است . احساس او چنین بوده است که دیگران هم عادل 

بودن او را تأئید خواهند کرد ، چونکه آنها هم می دانستند که او شریعت را از نظر 

یقت است که این مرد جوان دنبال چیزي و این مؤید این حق . ظاهري نگاه می دارد

بود که پوچی درونیش را پر کند . او حس عصیان بر علیه خدا را نداشت ، در واقع می 

شریعت را نگاه داشته ام . من به خودم نگاه  من گناه نکرده ام ، من تمام احکام« گفت 

 ، دنپنداردیندارانی که خود را عادل می » می کنم و خطائی در خودم نمی بینم . 
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باور کرده بود که عادل است ، باور کرده بود که  فریب خورده اند . این مرد عمأل

احکام شریعت را اطاعت کرده است ، او فکر می کرد که تمام احکام  شریعت را نگاه 

مادام که این مرد به عدالت خود آویخته بود به هیچ . داشته و از آن قصور نکرده است

. نجات از آن گناهکارانی است که براي بخشش به خدا روي وجه نجات نمی یافت 

می آورند ، نه کسانی که جویاي تعالی اخالقی هستند . تا انسان از گناهان خود 

   . شرمنده نشود ، چیزي از نجات نخواهد بود

عیسی به او نگریسته ، او را « به ما می گوید :  21:  10از اینرو مرقس در انجیلش   

این یک صحنۀ دردناك است . این مرد جوان صادق است ، تقاضاي »  محبت نمود .

او درست است و یک شخص امین مذهبی است و عیسی هم او را دوست دارد . 

خداوند ما می رفت که بخاطر گناهان او مصلوب شود . عیسی نمی خواهد که هیچ 

آن مرد  کس از نجات محروم شود ، بلکه هر کسی توبه کند ، و این کاري بود که

نمی خواست انجام دهد . عیسی مسیح خداوند گناهکاران را بر اساس معیارهاي 

خودشان نمی پذیرد . هر چند عیسی آن مرد را دوست داشت ، ولی حیات جاودانی را 

  به او ندا د . 

  

  او عیســـی را متــابعــت نــکرد 
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بخواهی کامل شوي ،  اگر« و در آخر عیسی از او آخرین امتحان را به عمل آورد :   

رفته مایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی یافت ، و آمده 

) . این تقاضا ، ادعاي مرد را مبنی بر حفظ شریعت زیر  21:  19» ( مرا متابعت نما  

پس می گوئی که همسایه ات را به « سئوال برد . مثل اینست که عیسی به او گفته باشد 

داري ، هر  سیار خوب ، پس اگر اینقدر او را دوست زة خودت محبت می کنی . باندا

چه داري به او بده ، و چون او را به اندازة خودت دوست داري ، اشکالی پیش نمی 

  » آید . 

آیا این مرد خداوند را اطاعت کرد ؟ عیسی نجات را از طریق  این امتحان نهائی بود .  

. او نمی گوید که نجات را می توان با خیرات و صدقات  بشر دوستی تعلیم نمی دهد

آیا می خواهی آنچه را که از تو می خواهم انجام « به دست آورد ، بلکه می گوید : 

خداوند ما انگشت به حساس ترین نقطه » دهی ؟ زندگی تو از آن کیست؟  من یا تو ؟ 

تا من « شت گفت : زندگی آن مرد گذاشت . او با شناختی که از ضمیر آن مرد دا

خداوند با مختار کردن آن » نتوانم حاکم بر زندگی تو شوم ، نجات نخواهی یافت . 

مرد مبنی بر گزینش خودش یا ثروتش ، وضعیت واقعی درونی او را آشکار کرد . آیا 

منظور اینست که اگر ما می خواهیم مسیحی باشیم باید هر چه که داریم ، رها کنیم؟  

م . تقاضاي ور اینست که ، هیچ چیز دیگري را برتر از مسیح تصور نکنیخیر ! ولی منظ

 یا تابع  قدرت عیسی بدین معنی بود که او را ملزم سازد که عیسی از این مرد صرفأ
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شود و یا زندگی خود را پی بگیرد . در هیچ کجاي دیگري در کتاب مقدس چنین 

و بهاي آن را به دیگران بدهد .  الزامی نمی یابیم که انسان همه چیز خود را بفروشد

 طمعو آن گناه حرص و  –ش قرار داد آن مرد جوان را در مواجهه با ضعف خداوند ما

و عالقه به مادیات بود . او نسبت به فــقرا  بی تفاوت بود . به دارائی هاي اصراف  و

د ها مبارزه می کرد . مره خود عشق می ورزید . عیسی مسیح خداوند با این انگیز

جوان ثروتمند از امتحان رد شد . او مایل به پذیرش عیسی مسیح به عنوان خداوند و 

چون جوان این «  می خوانیم : 22:  19حاکم بر زندگی خودش نبود . در انجیل متی 

دارائی او بسیار مهم تر » سخن را شنید ، دلتنگ شده ، برفت زیرا که مال بسیار داشت . 

نمی توانست به سوي مسیح  ، یش را نمی بخشیدئاگر دارااز عیسی مسیح بودند ، و 

طالب حیات  او واقعأ . بیاید . جالب توجه اینست که او با دلتنگی از نزد عیسی رفت

جاودانی بود ، ولی نه از راهی که عیسی برایش مشخص کرده بود . راهی که شامل 

  اقرار به گناه خودش و پذیرش خداوندي عیسی بود . 

ن مرد را نسبت به درخواست عیسی با واکنش زکریا در فصل نوزدهم واکنش ای  

انجیل لوقا مقایسه کنید . زکریا حس اندوه عمیقی نسبت به گناهش داشت . او حاضر 

تا نزد عیسی برود و پذیرفته  –از جمله تمام ثروتش را  –بود همه چیز خود را بدهد 

نجات در این خانه ( منظور خانه زکریا  امروز«شود . پیام عیسی به زکریا این بود که :  

» ( است ) پیدا شد ... زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد 
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) . مرد جوان ثروتمند هم براي کسب حیات جاودانی نزد عیسی  10و  9:  19لوقا 

مثال سلیمان آمده بود ، ولی بدون اینکه  آن را بیابد از نزد عیسی بیرون شد . در کتاب ا

هستند [ کسانی ] که خود را دولتمند می شمارند و هیچ ندارند « می خوانیم :  7:  13

این مرد جوان فکر می » و هستند که خویش را فقیر می انگارند و دولت بسیار دارند . 

  کرد که ثروتمند است . ولی او دست خالی از نزد عیسی رفت . 

لیم پایدار و ) . و این تع 8:  2ت ( افسسیان نجات حاصل فیض از طریق ایمان اس  

است . اما ایمانداران خالص منکر گناهکار بودن خود نمی  صریح در  کتاب مقدس

س خدا خصومت ورزیده اند و احساس مــی کنند که نسبت به تقد آنها . باشند

ست نمی خداوندي مسیح را انکار نمی کنند . آنها  به این دنیا و آنچه که مربوط به دنیا

آویزند . ایمان نجات بخش تعهدي است نسبت به ترك گناه و متابعت عیسی مسیح ، 

  به هر بهائی . عیسی هیچ کس را مجبور نکرده است که او را متابعت کند . 

 پذیرشو آمدن به حضور مسیح مستلزم آگاهی کامل از این امور ، حس گناه ، توبه   

از سالها یاد گرفتن ، این موارد تی بعد مسیح نیست.  یک شخص مسیحی ح يخداوند

آن توبه و درك نمی کند.  ولی تمایل به اطاعت باید باشد . عالوه بر  را کامأل و عمیقأ

انسان نیست . این امور جزء به جزء کار خداست . پیامی که  متابعت مانند ایمان کار

ه گناه و تأئید آسایش روحی و روانی را عرضه می دارد ، اما سفارش به پشت کردن ب

است که نجات نمی بخشد . انسان  سیح نمی نماید ، یک انجیل دروغینخداوندي م
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براي آمدن به نزد مسیح باید به او پاسخ مثبت بدهد . یعنی او را برترین ارزش زندگی 

  خداوند و مالک متعال زندگی خود بداند . ، خود 

گیریم این حقیقت است که گر  درسی که ما از داستان جوان حاکم ثروتمند یاد می  

چه نجات عطیه اي متبارك از خداست ، ولی مسیح آن را به کسانی که دستانشان 

انباشته از چیزهاي دیگر است ، نخواهد داد . کسی که از گناهش بر نگردد ، از 

مایملکش دست نکشد ، و تکبرش را ترك نکند ، نمی تواند با ایمان به مسیح رو 

  نماید . 
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__________ 7 __________  

  

مسیــــح گمشـــدگــان را مــی جــویــد و 

 نجــات مــی بخشــــد 

  

زیرا که پسر انسان «  جود ندارد :و 10:  19هیچ حقیقتی مجلل تر از مندرجات لوقا   

این آیه چکیدة رسالت مسیح است » آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد . 

می انسانهاست . از دیدگاه انسانی شاید این مهم ترین حقیقتی که قابل اطالق به تما

است که در کتاب مقدس ضبط گردیده است .  ما نباید فراموش کنیم که عیسی آمد 

  که گم شدگان را بجوید و نجات بخشد ، نه صرفاً براي اعالم یک ملکوت زمینی . 

وعظه می نمود . وقتی عیسی ملکوت خود را اعالم نمود ، در واقع نجات را م  

انجیل متی ، نشان دهندة این واقعیت  19گفتگوي او با مرد جوان ثروتمند در فصل 

حیات جاودانی را  است . مرد جوان از عیسی پرسید چکار می تواند انجام دهد تا

پس سبی آنکه به حیات جاودانی دست یابد از نزد عیسی رفت .  کسب کند و بعدأ

هر آینه به شما می گویم که شخص ثروتمند به « : گفت عیسی به شاگردان خود

) . بدین ترتیب ورود به  23:  19( متی  » ملکوت آسمان به دشواري داخل می شود

« ملکوت آسمانی مساوي است با کسب حیات جاودانی . خداوند در آیه بعد گفت : 
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گذشتن شتر از سوراخ سوزن ، آسان تر است از دخول شخص ثروتمند در ملکوت 

بدیهی است که ملکوت خدا و ملکوت آسمانی و حیات جاودان همگی اشاره » ا . خد

به نجات می باشند . شاگردان به سادگی این را می دانستند ، چونکه بالفاصله از عیسی 

  ).25: 19» ( پس که می تواند نجات یابد ؟ « پرسیدند : 

ه ملکوت آسمانی و کسب حیات جاودانی ، ورود ب –هر عبارتی که عیسی بکار برد   

یا نجات یافتن ، جوهر و چکیدة پیام عیسی همیشه و همیشه انجیل نجات بود . او در 

لوقا » ( نیامده ام تا عادالن ، بلکه تا عاصیان را به توبه دعوت کنم «مورد خود گفت :  

سخن این « فرموده است :  15:  1تاؤس ) . پولس رسول در رساله اول تیمو 32:  5

ت و الیق قبول تام که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد امین اس

  » که من بزرگترین آنها هستم . 

  

  

  نجــــات جستجـــو و 

ذات خدا عبارتست از یافتن و نجات دادن گناهکاران . از آغاز تاریخ بشریت خدا   

می  16:  34ساقط شده را در باغ عدن یافت . خداوند در صحیفه حزقیال  یزوج

گم شدگان را خواهم طلبید و رانده شده گان را باز خواهم آورد و شکسته «  : فرماید

  » ها را شکسته بندي نموده ، بیماران را قوت خواهم داد . 
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خداي قادر مطلق در سراسر عهد عتیق ، به عنوان خداي نجات دهنده به تصویر   

) ،  4:  13؛ هوشع  11:  43 ؛ اشعیا 21:  106کشیده شده است ( ر.ك مزامیر 

بنابراین وقتی که مسیح به صورت خدا در جسم انسانی وارد این جهان شد ، قبل از هر 

  چیز نجات دهنده بود . 

یک فرشته » نجات دهنده . « حتی نام او را خدا برگزیده بود که معنی اش می شود   

نام او را عیسی خواهی  او ( مریم ) پسري خواهد زائید و« در رویا به یوسف گفت : 

) . کانون  21:  1متی » ( نهاد ، زیرا که او امت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید 

 که عیسی به جهان آمد تا گم شدگان اصلی تمام تعلیمات نجات بخش انجیل اینست

را بجوید و نجات بخشد . این حقیقت انجیل را تبدیل به یک مژدة نیکو نموده است . 

ن خبر خوش تنها براي کسانی است که خود را گناهکار می دانند . تعلیمات ولی ای

ن خود بی خبرند و توبه نمی کنند روشن و صریح عیسی اینست که کسانی که از گناها

به فیض نجات دست نخواهند یافت . همه گناهکارند ولی همۀ گناهکاران نمی  ،

تراف به تباهی خود کنند ، عیسی اگر اع اما  خواهند  به تباهی خود اعتراف کنند .

) . ولی اگر به تباهی خود اعتراف نکنند  19:  11دوست آنها خواهد شد ( ر.ك 

  ) .  22:  7عیسی براي آنها فقط یک داور خواهد بود ( ر.ك متی 

این مثل را آورد او : « این حقیقت است  موید 13 – 10:  18تمثیل عیسی در لوقا   

ی یر مــگران را حقــمی باشند و دیاعتماد می داشتند که عادل ر خود براي بعضی که ب
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ریسی و دیگري باجگیر به هیکل رفتند تا دو نفر یکی ف«  ) . 9:  18لوقا » ( شمردند 

عبادت کنند . آن فریسی ایستاده ، بدینطور با خود دعا کرد که خدایا تو را شکر می 

یستم و نه مثل این باجگیر . هر هفته کنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار ن

دو مرتبه روزه می دارم و از آنچه پیدا می کنم ، ده یک می دهم . اما آن باجگیر دور 

ایستاده ، نخواست چشمان خود را به سوي آسمان بلند کند بلکه به سینۀ خود زده 

  ) .  13- 10:  18لوقا » ( گفت ، خدایا بر من گناهکار ترحم فرما 

بی خداوند ما از این دو نفر می باید ناظران آن فریسی را گیج و مبهوت کرده ارزیا  

به شما می گویم که این شخص ( باجگیر ) ، عادل کرده شده به خانۀ خود « باشد : 

رفت به خالف آن دیگر ، زیرا هر که خود را بر افرازد ، پست گردد و هر کس 

) . توبه فروتنانه تنها پاسخ قابل  14:  18» ( خویشتن را فروتن سازد ، سر افرازي یابد

قبول به انجیل به روایت عیسی است . کسانی که از اقرار به گناهان خود قصور می 

پذیرفته نمی شوند . ولی عیسی کسانی مانند  –مانند آن حاکم جوان ثروتمند  –ورزند 

 رهائی شدند متی و آن زن سامري را که گناهان خود را تأئید کرده و پذیرفته و طالب

از فیض خود بهره مند می سازد . هر که گناهکارتر ، فیض خدا از بخشش ، 

  گناهکاران افزون تر . 

 مرتبأ    زمینی عیسی توبه نمودند . عیسی  در طول رسالت گروه انبوهی از گناهکاران   

  باجگیران و سایر رانده شدگان جامعه را خدمت می کرد .
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ل لوقا حاکی از اینست که این رانده شدگان بطور مداوم به انجی 15آیه اول از فصل   

این « مسیح می پیوستند . در واقع بزرگترین انتقاد فریسییان نسبت به عیسی این بود که 

) . آنها 2:  15لوقا » ( شخص گناهکاران را می پذیرد و با ایشان [ غذا ] می خورد 

سه احساس شرمندگی می کردند . آنها خود را با عیسی مقایسه می کردند و از این مقای

اهکاران را دوست نداشتند ، نسبت به گم ه رانده شدگان جامعه نداشتند ، گنعالقه اي ب

ر نمی دانستند . مسیح اهکا. و بدتر از همه اینکه خود را گن شدگان حس ترحم نداشتند

  نها نمی توانست انجام دهد . کاري براي آ

  

  زمینــــــه اعجـــاز 

ا هم مانند متی یک باجگیر بود که دلش با فیض خدائی آمادة پذیرش نجات و زکری

در شهر اریحا آنگاه که خداوند به سوي اورشلیم  با عیسی  متابعت مسیح گردید . او

پیش از آن عیسی مدتی در جلیل خدمت نموده  . می رفت تا مصلوب شود ، روبرو شد

ت . او عازم اورشلیم بود تا آخرین عید بود . ناصره شهر زادگاهش در آنجا قرار داش

قربانی آن بود و برّه فصح زندگی خود را برگزار کند ، عید فصحی که او خود 

زندگی خود را بخاطر گناهان جهان بر صلیب ، فدا کرد و براي اینکه نشان دهد که 

ه چرا الزم است بمیرد ، در اریحا توقف کرد تا به داد یک باجگیر گناهکار و ورشکست

  بپردازد. 
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زوار بسیاري همراه با عیسی جهت برگزاري عید فصح به اورشلیم می رفتند . آوازة   

عیسی در سراسر فلسطین پیچیده بود . مدتی قبل از آن او ایلعازر را که مرده بود ، زنده 

کرده بود . این واقعه در بیت عنیا اتفاق افتاد که از اریحا زیاد دور نبود . شرح این 

رسیده بود و همگان از کار عیسی دچار تعجب شده  هدهان به دهان به گوش هم واقعه

بود ند . تمامی اهالی شهر در خیابانها در تدارك مقدمات عید بودند . شهر شلوغ بود و 

است تا ما  ود است ؟ آیا او آمدهمردم جاري بود : آیا او مسیح موع زبان راین سخنان ب

تا رومیان را شکست دهد و امپراتوري آنها را منقرض  ده استرا بردارد ؟ آیا او آم

نماید ؟ اریحا در قسمت شمال و اندکی در شرق اورشلیم قرار دارد . اریحا یک 

ي اصلی شمال ، جنوب ، چهارراه بین المللی بود و در محلی واقع شده بود که مسیرها

مستقر بود که  در آنجا به هم می پیوستند . گمرك خانه هایی در آنجا شرق و غرب 

در آنها عوارض جمع می کردند ، و مکان هاي شلوغی بودند . زکریا نیز باجگیري بود 

  کرد . که در گمرك کار می 

  

  در جستجــــوي نجـــات دهنـــده 

می خوانیم که همه کس او را  7:  19زکریا رانده شدة جامعه بود . در انجیل لوقا   

ک باجگیر و خائن به ملتش بود بلکه دیدگاه مردم گناهکار می نامید . نه تنها او ی
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م فاسدي بوده است . چنین دیدگاهی در مورد د که او ذاتأ آدبه او نشان می دا نسبت

  سایر باجگیران مصداق داشت . 

عیسی مسیح خداوند محبت خاصی نسبت به باجگیران داشت . لوقا مخصوصأ به   

  ها روبرو شده است . دفعات متعددي اشاره می کند که عیسی با آن

زمینه انجیل لوقا محبت خاص نجات دهنده نسبت به گم شدگان است و او بارها   

عیسی را در قالب یک خادم اجتماع به تصویر کشیده است . لوقا بارها به باجگیران 

. )  20:  19؛  10:  18؛  1:  15؛  29:  7؛  27:  5؛  12:  3اشاره کرده است ( 

ذهبی و گناهکاران انگشت نمائی در جامعه بودند ، درست ن جامعه مباجگیران مطرودا

  آمده بود تا آنها را بجوید و نجات بخشد . همان طبقه اي که عیسی 

چنین به نظر می رسد که این زکریا بوده که در طلب عیسی بوده است ، ولی  ظاهرأ  

ه سوي نجات واقعیت اینست که اگر عیسی نخست او را نمی طلبید ، او هیچگاه ب

. ما )9 11:  3دهنده نمی آمد . هیچ کس به خودي خود خدا را نمی جوید ( رومیان 

محروم از  ) و 1:  2ان در ذات خود ساقط شده و مرده در گناه و خطاها ( افسسی

) هستیم ، بنابراین کامأل ناتوان در جستجوي خدا می  18:  4افسسیان ( حیات خدا 

ما را لمس کند ، قدرت الزام آور خدا ، می تواند ما را به باشیم . فقط وقتی که خدا 

سوي او بر انگیزاند . کشش به سوي خدا مقدور نخواهد بود ، مگر اینکه خدا دل ها را 

      به طلب خود راغب بگرداند . 
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وقتی کسی خدا را می جوید ، اطمینان داشته باشید جستجوي او مکمل جستجوي   

از ابتدا دوست نمی داشت ، ما نیز او را دوست نمی داشتیم خداست . اگر خدا ما را 

  ) .  19:  4(ر.ك اول یوحنا 

 6:  55ناهکاران را دعوت به یافتن می کند . در صحیفه اشعیا بدین ترتیب خدا گ  

خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیک است ، «می خوانیم : 

مرا خواهید طلبید و چون مرا « می خوانیم :  13:   29فه ارمیا در صحی» او را بخوانید . 

می 4:  5عاموس نبی در کتابش » فت . به تمامی دل خود جستجو نمائید ، خواهید یا

اول ملکوت خدا و عدالت «  :عیسی مسیح فرمود» مرا بطلبید و زنده بمانید . «  : فرماید

ل  کنید ( بجوئید ) که به شما داده خواهد سؤا« )و فرمود  23:  6متی » ( او را بطلبید 

  ) .   زکریا که مورد نظر خدا بود ، در طلب خدا بر آمد .  7:  7متی » ( شد 

او را ندیده بود . در انجیل لوقــا  که از عیسی شنیده بود ولی احتماألزکریا چیزهائی   

زمان فعل »  خواست عیسی را ببیند که کیست .« که زکریا  مـــی خوانیم  3:  19

دیدن در اینجا نشان دهنده اینست که او همیشه در صدد بوده است عیسی را ببیند چرا 

؟ آیا از روي کنجکاوي ؟ شاید . آیا از روي عالقه ؟ قطعأ اینطور است . اشتیاق به 

رهائی از خطاها ؟ شاید ! ولی در ماوراي تمام این حدسیات نجات یافتن او نشان 

کشش کانونی که او را به سوي مسیح هدایت می کرد ، قدرت  دهندة اینست که آن

الزام آور و غیر قابل مقاومت روح القدس بود . پیداست که روح خدا نخست در دل 
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زکریا شروع به کار کرد ، تا مرحله اي که او را به سوي مسیح راغب ساخته است . 

ل او را به حرکت در ه روح خدا دزکریا به ابتکار خود در طلب خدا بر نیامد ، بلک

  ده و پاسخ او کوشش در جهت دیدن عیسی بود . آور

ي رانده شده و منفور را می بینیم که دستانش آلوده به زنگار پولهائی در اینجا ما مرد  

است که به اجبار از فقیران گرفته است . او مردي بود که خطاهاي بزرگی مرتکب 

سی را به اریحا شنید بجاي اینکه بگریزد و شده بود . با این وجود وقتی خبر آمدن عی

جائی پنهان شود ، نومیدانه در صدد دیدار با او بر آمد . براي این کار می بایست چند 

بود که در خیابان صف ذاشت . نخستین مانع جمعیت انبوهی گ سر میمانع را پشت 

ن به داخل اندامش را . احتماأل او از رفت یاضافه کنید بر آن کوچک کشیده بودند،

این مشکلی   ، جمعیت دوري می کرد . مرد کوتاه قدي چون او در میان جمعیت انبوه

بود که می باید بر آن فائق آید . ولی این مرد کوتاه قد که باجگیر قهاري بود براي 

خرید و براي یافتن محلی  بجان یافتن جائی مناسب خطر رفتن به داخل جمعیت را 

چکمه هاي سنگین خود زیر می با پاهاي یهودیان را  مناسب به تالش پرداخت ،

ائی برود که گرفت و با آر نج خود بر پشت آنها ضربه می زد و راه می گشود تا بج

   ببیند .  بتواند عیسی را کامأل

در این روز زکریا ترسی نداشت که مردم او را ببینند ، حتی نگران موقعیت اجتماعی   

نقدر مصمم به دیدن عیسی بود که خود را به صف جلو خود و وقار خود نبود . او آ
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 4:  19کشانیده و از درخت افراغی باال رفت تا منتظر آمدن نجات دهنده شود ( لوقا 

شخص با شاخ و برگ گسترده  و یک  فراغ ، درختی کوتاه و تناور است) . درخت ا

ا مشاهده کند . و از آن باال رود و از آنجا خیابان ر کوچک اندام به سرعت می تواند

براي مشاهدة اوضاع این کاري است که زکریا انجام داد . درخت جایگاهی مناسب 

ژه بود . البته جایگاه راحتی نبود ، ولی براي زکریا مهم نبود . زکریا وسان دیدن از ر

  فقط می خواست عیسی را ببیند . 

  

  در طلـــب نجـــات دهنـــده 

را گیج کرده است . گر چه عیسی قبأل او را ندیده بود ،  اتفاقی که افتاد قطعأ زکریا  

« ولی او در وسط هزاران هزاران نفر توقف کرد ، به باالي درخت نگاه کرد و گفت : 

  ) .  5:  19» ( اي زکی بشتاب و به زیر بیا زیرا که باید امروز در خانه تو بمانم 

. شاید بعضی در میان جمع نام  را می دانست نمی دانیم که چگونه عیسی نام  زکی ما  

ی دانست . او را به عیسی گفته بودند . شاید عیسی نام او را بر اساس علم مطلقش م

ین ماجرا هست ، چونکه عیسی به زکی گفت روشن است که یک ترتیب خد ائی در ا

 ان بود ، نه یک تقاضا . او از زکیفرم یک و این.» باید امروز در خانۀ تو بمانم « : 

دل » باید که به خانه تو بیایم . «  -»دارم به خانۀ تو می آیم « گفت  اضا نکرد ، بلکهتق

  زکریا آماده پذیرائی از خداوند بود . 
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زکی می خواست عیسی را ببیند ، ولی نمیدانست که عیسی هم می خواهد او را ببیند   

. ممکن است کسی )  6:  19» ( پس به زودي پائین شده ، او را به گرمی پذیرفت . « 

خدا ی گناه اهکاري از شنیدن صداي پسر کامل و بفکر کند که چنان انسان پست و گن

 ولی اینطور نبود  ، زکی ، دش، ناراحت شده با» به خانۀ تو می آیم« که می گوید 

     خوشحال شد ، چون که دل او آمادة پذیرائی از مسیح بود . 

م افراد سر آمد مذهبی و هم مردم عادي وقتی واکنش جمعیت قابل پیش بینی بود . ه  

در خانۀ شخص « نگاه کنید که این صحنه را دیدند همهمه کنان گفتند ، عیسی را 

که مشاهده کردیم ، آنها معتقد ) . آنچنان 7:  19» (  گناهکاري به میهمانی رفته است

نجس می ، شخص را  وري چون زکیاشخاص رانده شده و منف بودند که رفتن به خانۀ

ست بدترین کار ممکن براي یکنفر خدا پر سازد . هم غذا شدن با شخص مثل زکی

چشمان عادل و عاقبت روحانی او قائل نبودند .  بود . آنها ارزشی براي جان زکی

غرور کور شده بود نمی  را می دید . آنها با چشمانی که از پندارشان فقط گناه زکی

ه بود تا گناهکاران را بجوید و نجات بخشد ، و فهمیدند و نمی دیدند که عیسی آمد

بخاطر همین رسالتش او را محکوم می کردند . ولی در واقع با محکوم کردن عیسی ، 

  خود را محکوم می کردند . 

رد چه گذشت . در کتاب مقدس شرحی در این مو ما نمی دانیم که در منزل زکی  

شام ترتیب داد و یا عیسی چقدر  چه غذائی براي نیامده است و نگفته است که زکی
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توقف کرد و یا در چه موردي با هم صحبت کردند . همچنین نمی دانیم  در خانه زکی

  که عیسی چه سخنانی به زکی گفت که او نجات یافت . 

گفتیم که وقتی عیسی بشارت داد ، روش او و عباراتی که به کار می برد ، مورد نظر   

ز خدائی است و فرمولی براي تعریف و تشریح آن نیست . ایمان آوردن یک اعجا

ات وجود ندارد و یا وردي براي کسب نج جود ندارد . مثأل یک طرح چهار جانبه و

 می توانیم حدس بزنیم که عیسی زکی ین نجات جان خوانده نمی شود. ولیبراي تضم

ز پیش فهمیده بود که ا گناهانش روبرو کرد . بدون شک زکی را با خودش و

ی است و قطعأ عیسی عینیت زکی را به خودش نشان داده بود ، چون هر هکار بزرگگنا

  چه که به او گفته بود ، بر دلش نشسته بود و قبول کرده بود . 

  

  ثمـــرة نجــــات 

« نتیجۀ گفتگوي عیسی با زکی در آن میهمانی این بود که زکی بلند شد و گفت :   

به فقرا می دهم و اگر چیزي نا حق از کسی  الحال اي خداوند نصف مایملک خود را

« ) . و عیسی به او گفت ،  8:  19» ( باشم ، چهار برابرش را بدو رد می کنم گرفته 

 9:  19» ( امروز نجات در این خانه پیدا شد زیرا که این شخص هم پسر ابراهیم است 

 . (  
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ن عنوان می تواند توجه داشته باشید که زکی ، عیسی را خداوند خطاب کرد . ای  

و حاکی از حرمت نهادن زکی به او باشد . ولی قطعأ » استاد « یا » آقا « صرفأ به معنـــی 

زکی نجات یافت . این عنوان معنی بیشتري دارد . در آیه نهم عیسی گفته است که 

هم می بایست خداوندي عیسی را آگاه شده باشد ، و به  اگر چنین باشد زکی

سی در زندگیش اعتراف کرده باشد . و این تأئید و اعترافی است خداوندي بودن عی

که قبل از اینکه عیسی در زندگیش کار کرده باشد ، نمی توانست بر زبان آورد ، و 

   )   3:  12شود ( ر.ك اول قرنتیان  بعد از آنهم نمی توانست منکر خداوندي عیسی

ستیم که دچار تحولی ریشه اي شده است ، او تصمیم می در اینجا ما شاهد مردي ه  

یش را به فقرا بدهد و این نشانۀ تحول عظیم  در فکر و دل ئگیرد که نیمی از دارا

اوست . اینک گیرنده ، دهنده شده است .  باجگیر ، انسان دوست شده است . او 

است چهار برابرش  تصمیم گرفته است به هر که ظلم کرده و مالی از او به اجبار گرفته

بعد واقعی اش اینست که منرا به او پس بدهد . فکر و دل او عوض شده است ، و نیت 

مردم بازگشت ، مهم تر  ض کند . مهم نیست که دل او به سويرفتار خود را نیز عو

اینکه دل او به سوي خدا باز گشت ، چونکه اینک می خواهد با انجام آنچه که درست 

  دا را اطاعت کند . و عادالنه است خ

 ت ، باز گرداند .سکرده اه از مردم اخاذي ر برابر آنچه را کنیازي نبود که او چها  

جریمه این عمل را  7:  5عــداد در کتاب ا
5

شخص کرده است . ممال اخذ شده  1
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واکنشی حاکی از   -ت شان دهنده یک جان متحول شده اسولی سخاوت زکی ن

نجات اعجاب انگیز است ، « آمرزش انسان و ثمره متبارك آمرزش . زکی نگفت که 

  » شته است . اولی تعهدي بر عهده من نگذ

حسی در هر نو ایمان تولد تازه یافته اي وجود دارد که می خواهد اطاعت کند . او   

یک  –خدا را اطاعت کند لی که می خواهد خالصانه د -مشتاقی می شود داراي قلب 

دل شده و یک رفتار متبدل شده . تمام نشانه ها حاکی از این بود که زکی ذهن متب

واقعأ یک ایماندار خالص شده بود . عیسی او را دید و ایمان او را تشخیص داد . لوقا 

می  9:  19ان او در انجیلش و از زب نظر عیسی را راجع به این زکی جدید می نویسد

و این اظهار نظر عیسی بود راجع به ایمان » این شخص هم پسر ابراهیم است . «  گوید :

  زکی . 

 ود ، بلکه بخاطر اینکه می دانست زکی پسر ابراهیم بود ، نه بخاطر اینکه یهودي ب  

) . پس چه چیزي یک یهودي  28:  2( رومیان » آنکه در ظاهر است ، یهودي نیست «

است که ابراهیم پدر همۀ ایمانداران  آمده 11:  4یان در رومواقعی را می سازد ؟ 

پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان « آمده است ،  7:  3است . در رساله به غالطیان 

تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند ، فرزندان ابراهیم هستند . » ابراهیم هستند . 

اندار است . زکی بخاطر بذل و ند واقعی ابراهیم ، کسی است که ایمیب فرزبدین ترت

ند واقعی بخشش مالش نجات نیافت بلکه بدین جهت نجات یافت که تبدیل به فرز
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آورد . او توسط ایمان نجات یافت ، نه با اعمال . ولی اعمال  ابراهیم شد ، یعنی ایمان

نشانه مهمی مبنی بر درستی ایمان او بود . تجربه او کامأل هماهنگ بود با اظهارات 

زیرا که محض فیض «  :که پولس رسول می فرماید 10 – 8:  2ندرج در افسسیان م

نه از اعمال نجات یافته اید ، بوسیلۀ ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست ، و 

  ) .  26 – 14:  2همچنین رجوع کنید به یعقوب » ( تا هیچ کس فخر نکند 

رفتار انسان را ، ناب نجات بخش  هدف نجات اینست : تحول کلی انسان . ایمان  

عوض می کند ، فکر انسان را دگرگون می کند ، دلی تازه در اندرون انسان قرار می 

پس اگر کسی در مسیح باشد ، « : می خوانیم  17:  5دهد . در رساله دوم قرنتیان 

» ده است . شزه اینک همه چیز تا،  خلقت تازه اي است ، چیزهاي کهنه در گذشت

ه است . او دیگر به سختی می توانست هضم ید حقانیت این آیوزکی به عیسی مپاسخ 

زندگیشان در در حالیکه نش که ادعاي تولد تازه می کنند ، اکند که چگونه هم عصر

بخاطرش زیست . در انجیل لوقا فصل سوم ، یحیی با آنچه هست که عیسی  تضاد 

« تن نزد او آمده بودند ، سرزنش کرد : تعمید دهنده گروه انبوهی را که براي تعمید یاف

ش کننده است . نبی خدا مرتع این یک تصویر ). 8:  3» ( ثمرات مناسب توبه بیاورید 

) . او عمأل می  7:  3می نامد ( » افعی زادگان « کسانی را که رسالتش را پذیرفته اند 

   . خواهد آنها را از راهی که می روند باز دارد
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زکی ، ثمرة مورد انتظار ایمان واقعی بود . و این هدفی  شدن متحول پایداري و شکوه  

ه است تا گمشده را پسر انسان آمد«  مسیح بخاطر تحقق آن بر زمین آمد :است که 

) . آنچنانکه در ایمان آوردن زکی می بینیم ،  10:  19لوقا » ( خشد بجوید و نجات ب

ده است . وقتی که جان انسان نتیجه کار نجات بخش خدا ، انسان هاي متحول ش

) . و این  26:  36آمرزیده می شود ، مسیح دل تازه اي به او می دهد ( ر.ك حزقیال 

اشتیاق به خشنود ساختن  :می رساند که تحول قلبی ، به معنی اشتیاقات تازه اي است 

،  خدا ، به اطاعت خدا و نشان دادن عدالت خدا . اگر چنین تحولی در ما اتفاق نیفتد

دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم نجات را داریم . و اگر واقع شوند ، آنچنانکه در مورد 

زکی واقع شد، حاکی از ایمانی است که مشتاق اطاعت است و نشانه اي از پسر واقعی 

  ابراهیم بودن است . 
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___________ 8 __________  

  

را محــکــوم مسیــح دلــهــاي سنــــگــی 

 مــی کنـــد 

  

هیچ کس که خدا را منکر می شود نباید تصور کند که چون روزي اقرار ایمان به   

اما هر که مرا « :  33:  10مسیح کرده است ، داراي امنیت ابدي است ( ر.ك متی 

هر گاه ( مسیح ) «  :12:  2و دوم تیموتاؤس » انکار نماید ... او را انکار خواهم نمود 

  » ) . ا انکار کنیم او نیز ما را انکار خواهد کرد ر

من ملتزم به حقایق کتاب مقدس هستم مبنی بر اینکه نجات همیشگی است . مسیحیان   

 ها نیاد می کنند . شاید تعبیر پیوریتمعاصر از این مقوله با عنوان فرضیه امنیت ابدي 

سخن می گویند . نکته این  شایسته تر باشد مبنی بر اینکه آنها از پایداري مقدسین

شده است ، تضمین مسیحی ی گوید که خدا امنیت را براي همه کس که منیست 

نموده است ، بلکه خدا امنیت کسانی را تضمین کرده است که ایمان خالصشان ، 

  نجاتشان را اثبات کند که تا به آخر در عدالت مداومت کنند . 

کسی به مسیح پشت کند ، دلیلش اینست که ایمانداران واقعی حفظ می شوند . اگر   

آنها از ما بیرون شدند « هرگز نجات نیافته است ، آنچنانکه یوحناي رسول می نویسد : 
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، لکن از ما نبودند ، زیرا اگر از ما می بودند با ما می ماندند ، لکن بیرون رفتند تا ظاهر 

  ) .  19 : 2رسالۀ اول یوحنا » ( شود که همۀ ایشان از ما نیستند 

مهم نیست که شهادت کسی تا چه حد قانع کننده باشد ، وقتی که او روي از مسیح   

بر می گرداند نشان می دهد که او هرگز نجات نیافته است . یهودا نمونۀ اعالي یک 

ایماندار اقرار کرده است که به کلی مرتد شد . او مدت سه سال خداوند را با سایر 

و چون یکی از آن شاگردان بود . او نیز خود را الاقل از همان شاگردان متابعت کرد . ا

بتوان گفت که او با این نیت به گروه شاگردان اول ایماندار می پنداشت . مشکل 

عضی جاها او را آدم حــریصی مــی بینیم  ، ولی یوست که به مسیح خیانت کند . در بپ

اي خیانت به مسیح تصور کرد . مشکل می توان این صفت او را انگیزه اي ابتدائی بر

) . ظاهرأ یهودا نیز از  20:  8عیسی و شاگردانش چیزي از مال دنیا نداشتند ( متی 

همان ابتدا مشتاق مشارکت در ملکوت مسیح بوده است ، و باور داشته است که عیسی 

همان مسیح است . گذشته از آن ، او نیز همه چیز خود را ترك کرد و خداوند را 

او سه سال شب و روزش را در کنار بود  . » پــذیرفته «ت نمود . او عیســـی را  متابع

عیسی مسیح بود . او شاهد معجزات خداوند بود ، او سخنان خداوند را شنیده بود و 

حتی در خدمات و رسالت او مشارکت داشت . در آن روزگار هیچکس نمی توانست 

قعیت او نیز مثل سایر شاگردان بود . جز خود ؤال ببرد . وضعیت و موایمان او را زیر س
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د که او مسیح نجات دهنده که افکار قلبی یهودا را می دانست ، هیچ کس فکر نمی کر

  خواهد کرد .  را به دشمنانش تسلیم

اما در حالی که سایرین در شاگردي ترقی می کردند ، یهودا به سرعت تبدیل به   

هداف شریرانۀ او شد . یهودا هر آنچه که بود ا ابزاري در دست شیطان به جهت تحقق

 – 10:  13، هر آنچه که در ابتدا از خود نشان داد ، اما ایمانش واقعی نبود ( یوحنا 

11  . (  

که تبدیل به مرد خائنی  و دل او به تدریج سخت شد تا آنجا  او متحول نشده بود ،  

آخر آنچنان آمادة  در نقره فروخت وشد که نجات دهنده را به یک مشت سکه 

 27:  13( یوحنا  طان شخصأ در او شروع به کار کرد اجراي فرمان شیطان شد که شی

 . (  

عیسی از ریاکاري او ، آنگاه که در کنارش ایستاده بود ، آگاه بود . در شبی که او   

خداوند جالل را تسلیم کرد ، در باالي اطاق و در کنار عیسی نشسته بود . او حتی 

و این درست زمانی بود که او معامله خود را داد که مسیح پایهایش را بشوید .  اجازه

  سکه نقره در قبال تسلیم او ، انجام داده بود !  30مبنی بر دریافت 

عیسی  18:  13عیسی از همان ابتدا این موضوع را می دانست . در انجیل یوحنا   

آنکه با  "لیکن تا کتاب تمام شود  شناسم ، من آنانی را که برگزیده ام می « : فرمود

  »  "ۀ خود را بر من بلند کرده است . من نان می خورد ، پاشن
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 تکمیل شود  رگزید تا اهداف خدا چرا خداوند ، یهودا را بر گزید ؟ او یهودا را ب  

 نقل قول کرد . مزمور 9:  41کتاب تمام شود) . عیسی در این آیات از مزامیر (

   می باشد : 14 – 12:  55هودا را پیشگوئی کرده است ،  مزمور دیگري که خیانت ی

    زیرا دشمن نبود که مرا مالمت می کرد                      

  تحمل می کردم ،                      واال  

  و خصم من نبود که بر من سر بلندي می نمود ،                         

  ساختم  ،                 خود را از او پنهان می  واال  

  بلکه تو بودي اي مرد نظیر من !                        

  اي یار خالص و دوست صدیق من !                       

  که با یکدیگر مشورت شیرین می کردیم ،              

  و به خانۀ خدا در انبوه می خرامیدیم .                  

ل یهودا است . او نسبت به سایر مردم به مسیح نجات دهنده مزمور فوق مصداق کام

ن بود که یهودا ر ایبهتنزدیک تر بود، ولی دورتر از هر کس دیگري از نجات بود . 

  ) .        24:  26(ر.ك متی  اصأل متولد نمی شد

به کسانی است که غیر مسئوالنه  دا و سرنوشت او به منزلۀ اخطاري موقرانهیهو  

ایمــان مــــی کنند .  ما از داستان یهودا یاد می گیریم که نزدیک بودن به  اعــتراف

ی هنوز در پیروي او ول» بپذیرد « کسی ممکن است او را عیسی مسیح ، کافی نیست . 
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کسی که واکنش مثبتی از خود نشان می دهد ولی با تمام قلب خود او را ناتوان باشد . 

ه و محکوم است . یهودا ثابت کرد کسی که با پیروي نمی کند ، هنوز هم گم گشت

  عیسی دوستی دارد ، هنوز هم ممکن است پشت به او کند و خود را تباه سازد . 

  

  یکـــی از شمـــا مــرا تســلیـــم خــواهـــد کـــرد              

عیسی انتخاب یهودا براي خیانت به مسیح و تسلیم نمودن او ، جدا از ارادة خدا نبود .   

در فرصت هاي زیادي به یهودا اخطار داد که توبه کند و نجات یابد ، ولی در هر 

شنیده بود ، با  را به روایت عیسی سی روي بر گردانید . یهودا انجیلفرصتی یهودا از عی

انجیل  13این وجود از گناه و تکبر خود دست بر نداشت . سخنان عیسی در فصل 

و محبت آمیز او با یهودا است . در نهایت در خواست  یوحنا حاکی از بر خورد نهائی

  محبت آمیز نجات دهنده ، محکوم کنندة سختی دل او بود . 

توصیف لحظه پر شکوهی در آخرین شام فصح خداوند ، در شبی  21:  13یوحنا   

روح مضطرب گشت و شهادت  عیسی در « است که او به دست دشمنان تسلیم شد :

ی از شما مرا تسلیم خواهد کرد . آمین ، به شما می گویم که یک آمین ، ": داده گفت

 –شوکی را که با شنیدن آن سخنان به شاگردان دست داد ، نزد خود تصور کنید   » "

  ش نمود . شوکی که همه را بجز یهودا مرتع
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به  شمشکل عیسی چه بود ؟ احتماأل خیلی چیزها . شاید نگرانی او محبت بی پاسخ  

، و شاید علیرغم نفرت عمیقی که نسبت به گناه داشت ، گناه مجسم را در  یهودا بود

یهودا درکنار خود می دید . شاید از ریاکاري یهودا و تسلیم شدن قریب الوقوع 

خودش ، هراسان بود و شاید بدین جهت که می دانست شیطان در یهودا شروع به کار 

ه است که خداوند می بایست روز کرده است . یهودا یک تمثیل قدیمی از حقارت گنا

بعد آن را بر خود حمل نماید . همۀ این مسائل بدون شک عیسی را مضطرب  ساخته 

دانست بود . ولی شاید بیشتر از هر چیز دیگر علت اضطراب عیسی این بود که می 

نقشۀ یهودا در شرف وقوع است . نقشه اي که او را به عذاب جاودانی دچار می کرد . 

و  10:  12ه عنوان یکی از شاگردان عیسی ، هرگز نجات را صاحب نشد ( یهودا ب

11  . (  

وقتی عیسی گفت که یکی از آنها او را تسلیم خواهد کرد ، ضربان قلب شاگردان   

:  26شدید شد . آنها نمی دانستند که عیسی در بارة کی صحبت می کند . در متی 

و حتی یهودا » خداوندا ، آیا من آنم ؟ : «  ی خوانیم که آنها از عیسی پرسیدندـــم 22

 22» ( تو گفتی « و عیسی به او جواب داد » اي استاد آیا من آنم ؟ « نیز چنین پرسید : 

 :25  . (  

  

  او کیســـت ؟  
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خورد عیسی با یهودا مثل شاگردان در این لحظه جالب توجه است . احتماأل برتعجب   

بت به یهودا مانند آن یازده نفر دیگر محبت کرده سایرین بود. مدت سه سال عیسی نس

هر سرزنشی که عیسی از بی ایمانی یهودا کرده بود ، خصوصی و شخصی بود ،  . بود

نه در مقابل سایرین . از دیدگاه کلی رفتار او با یهودا مثل رفتارش با سایر شاگردان 

  ردان می فهمیدند . تفاوت می بود ، همۀ شاگـچنانچه رفتار عیسی با یهودا م  .بود

لیم ــنوان تســه عــاگر یهودا گاو پیشانی سفید جمع می بود ، قطعأ یکی او را ب  

ی شناخت ، ولی هیچکدام تصورش را نمی کردند که او تسلیم ــی مــدة عیســکنن

  کننده عیسی باشد . چون یهودا خزانه دار گروه بود و شاگردان به او اعتماد داشتند . 

محبت یوحنا نسبت به نجات دهنده مقایسه کنید .  باودا نسبت به عیسی را نفرت یه  

پس او « پطرس به یوحنا اشاره کرد که از عیسی بپرسد چه کسی او را تسلیم می کند . 

) .  25 – 24:  13» ( خداوندا ، کدام است « را در آغوش عیسی افتاده ، بدو گفت : 

می  26پاسخ عیسی را شنیدند . در آیه  شاید پطرس و یوحنا آن کسانی بودند که

آن است که من لقمه را [در غذا] فرو برده ، بدو می « عیسی جواب داد : « خوانیم که 

  » پس لقمه را فرو برده ، به یهوداي اسخریوطی پسر شمعون داد . » دهم . 
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  مهمـــــان محتـــرم

ضاعفی به یهودا بود . لقمه م این سخنان نه صرفأ پاسخی به سؤال یوحنا بلکه حرمت  

اي از نان فطیر بود که براي شام جدا می شد . در میهمانی عید فصح معموأل بر  قطعه

روي میز ظرفی پر از گیاهان تند ، سرکه ، نمک ، خرما ، انجیر و کشمش قرار داده 

شکل  به  ند واي خمیر با قدري آب خیسانده می شدمی شد . این مواد در روي قطعه 

آن خمیر فنجان مانند فرو می قطعه نان فطیر را در  نی در می آمدند . آنگاه میزبانجافن

محبت آمیز سنت به رعایت نیز در و آن را به میهمان محترمی می داد . عیسی  برد

یهودا لقمه اي در آن خمیر فرو برد و آن را به یهودا به عنوان میهمانی محترم تقدیم 

 شسته بود ، و اینک چون یک میهماناي یهودا را داشت . عیسی قبل از این پایه

عالیقدر و دوست ارجمند با او رفتار کرد . عمل او می باید دل یهودا را شکسته باشد، 

ولی اینطور نشد . دل یهودا مانند سنگ خارا سخت بود ، تصمیم نهائی او به مرحله 

عیسی می کرد ، با پیروي  عمــل در مــی آمد . یهودا از همان وقتی که وانمود به

او شده بود و کنترل کامل ش توي یک کاسه بود و اینک شیطان وارد قلب شیطان دست

دست گرفته بود . در آن لحظۀ موحش ارادة شریرانه در مقابل آخرین محبتی  او را به 

که عیسی به او نمود ، پایداري کرد . روز نجات براي او به پایان رسیده بود . او عذاب 

  با انتخاب خودش به جان خرید و محکومیت او تثبیت شد . جهنم را 
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  زودتـــر کـــارت را انجـــام بـــده 

آنچه می کنی ، به زودي « بی آنکه کسی متوجه شود ، به یهودا گفت آنگاه عیسی   

) . یهودا تکلیف خود را می دانست و عیسی نیز دیگر چیزي براي  27:  13(  » بکن

اما این سخن را احدي از مجلسیان « :کتاب مقدس می گوید گفتن به او نداشت .

نفهمید که براي چه بدو گفت . زیرا که بعضی گمان بردند که چون خریطه نزد یهودا 

یوحنا » ( خرد یا آنکه چیزي به فقرا بدهد بود ، عیسی وي را فرمود تا مایحتاج عید را ب

پطرس و یوحنا نمی دانستند که ماأل بجز ک از شاگردان احت) . هیچ ی 29 – 28:  13

یهودا به آن اندازه قانع کننده بود و  تیهودا به عیسی خیانت خواهد نمود . شهادا

بود که هیچ کس تصور نمی کرد که او خائن از آب در ماهرانه ریاکاري او آنقدر 

  آید . ولی روح یهودا توسط شیطان تسخیر شده بود . 

  

  در تـــاریــکی شــب 

) . آن شب  30:  13د از گرفتن لقمه از عیسی هنگام شب بیرون رفت ( یهودا بع  

جاودانی او بود . یهودا که بیشتر از سایر شاگردان مستعد پیشرفت  عذاب آغاز شب

روحانی بزرگی بود ، آن فرصت گرانبها را با خیانت به مرشد خود ، از دست داد . چرا 

ا واکنش او نسبت به مسیح مثبت بود ، نبود . در ابتد ؟ چونکه ایمان او هرگز خالص

ض نور حضور عیسی قرار عرمکه در  ولی نه واکنشی با تمامی دل خود . زندگی او
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گرفت در آن شب پایان یافت . و این سرنوشت هر کسی است که بدون تعهد و التزام 

  ح می آید . ــتابعیت ، به سوي مسی

  

  بــــوســـۀ مـــرگ 

است که آخرین بر خورد یهودا با عیسی با یک بوسه آغاز شد طنز تلخ ماجرا در اینج  

مرگی نه براي عیسی ، بلکه براي خودش . این واقعه بعدأ در  –و آن بوسۀ مرگ بود 

همان شب در میان باغی که مسیح معموأل براي دعا به آنجا می رفت ، به وقوع پیوست 

شمنانش تا او را دستگیر کند ی بود براي نشان دادن عیسی به دبوسیدن عیسی ، عالمت. 

 .  

بوسیدن بخشی از آداب فرهنگ روزگار عیسی بود . بردگان پایهاي اربابان خود را   

می بوسیدند . کسانی که طلب عفو و رحمت از یک پادشاه و حاکم خشمگین می 

تقاضاي بخشش می کردند .  حرمت نهادن به کردند ، پایهاي او را می بوسیدند و 

ن دامن رداي او نشان داده می شد . شاگردان هم بخاطر نشان دادن ا بوسیدکسی ب

احترام خود ، دست استاد را می بوسیدند . ولی در آغوش گرفتن و بوسیدن گونه ها 

نشانۀ احساسات نزدیک ، محبت صمیمانه و صمیمیت بین دو نفر بود . دوستان خیلی 

  تند و می بوسیدند . نزدیک و صمیمی بدین ترتیب یکدیگر را در آغوش می گرف
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بوسۀ یهودا یک اقدام کثیف محسوب می شد . او می توانست دست و یا دامن رداي   

عیسی را ببوسد ، ولی او با بوسیدن گونه هاي عیسی منافقانه صمیمیت خود را به او 

شان دادنش به ی براي نمتنه تنها بوسیدن او عال عالم نمود . و این می رساند که ا

چنین اقدامی نشان داد که عمل پستی انجام داده است . شاید هنوز  ، ولی بادشمنان بود 

:  22هم فکر می کرد می تواند مسیح و شاگردان را فریب دهد . اما لوقا در انجیلش 

» ان را تسلیم می کنی ؟ انس اي یهودا آیا به بوسه پسر« می گوید که عیسی گفت :  48

مرقس  . دیو صفت را از انجام نقشه اش باز دارد حتی بیان این کلمات نتوانست آن مرد

و او را » یا سیدي ، یا سیدي «  :می گوید که یهودا فقط گفت 45:  14در انجیلش 

. آخرین  بوسید . عیسی مسیح خداوند می باید آن بوسه خائنانه را تحمل می کرد

اي « فت : آمده است این بود که به یهودا گ 50:  26و آنچنانکه در متی واکنش ا

« عیسی در اینجا یهودا را دوست خطاب نکرده است ، » رفیق ، از بهر چه آمدي ؟ 

که او به کسانی می داد که او را اطاعت می کردهد ( ر.ك یوحنا بود عنوانی » دوست 

که » پسر شرارت « ) . آخرین سخن عیسی با یهودا ، خداحافظی او بود با  14:  15

پسر  اي یهودا آیا به بوسه« ا آویزه گوش خود می کرد : می باید براي همیشه آن ر

  ) .  48:  22لوقا ( » انسان را تسلیم می کنی ؟ 

  

 همـــۀ شــاگــردان او را تــرك کـرده و گـریختنــد 
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رفتار بقیۀ شاگردان این سؤال را موجب می شود که فرق آنها با یهودا چه بوده است .   

 آنگاه» جمیع شاگردان او را وا گذارده ، بگریختند . «  می خوانیم : 56:  26در متی 

 26متی » ( ن لغزش می خورید ة مهمۀ شما امشب در بار« عیسی بدیشان گفت :  که

 حتی این مورد را پیش بینی کرده بود . شاگردان از مسیح روي بر گردانیدند و ، )31:

. عمل او چه فرقی با اقدام او را هم ناسزا گفت  حتی پطرس سه بار او را انکار کرد و

  یهودا داشت ؟ 

تحت فشار آن موقعیت تلف بودند . شاگردان از ترس و خم ه هااز یک نظر ، انگیز  

از ترس  گردان ک نقشۀ از پیش طراحی شده بود . شااما کار یهودا ی خاص گریختند ،

در ذهن  هودا موردي بود که او از پیشو مجازات فرار کردند ، ولی خیانت ی محاکمه

داشت و پاسخی بود که به محبت عیسی می داد . شاگردان بعدأ از گناهی که مرتکب 

ی خود اصرار شدند توبه کردند و عیسی نیز آنها را بخشید ، ولی یهودا در بی ایمان

. )5:  27ید زد ( متی مانیش مهر تأئواکنش خود بر بی ای با او ورزید و بخشیده نشد .

ناه یهودا خود را به عیسی اعالم کردند ولی گغزش ، وفاداري شاگردان بعد از این ل

نشان دهنده ذات تباه او بود . نشانه یک شاگرد واقعی این نیست که هرگز گناه نمی 

کند ، بلکه اینست که هر گاه گناه می کند ، بالفاصله از عیسی تقاضاي بخشش می 

شت به مسیح نمی کند . او کند . شاگرد واقعی مسیح بر عکس شاگرد قالبی ، کامأل پ
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به سوي  ممکن است گاهی اوقات به سوي تور ماهی گیري اش برود ، ولی در نهایت

  آقایش بر می گردد و زندگی خود را وقف خدمت به آقایش می کند . 

  نشـــانــۀ یــک شــاگــرد قــالبـــی  

، او کنید . اول یهودا نماد یک شاگرد قالبی است . دقیقأ به ذات دو روي او توجه   

، ترجیح می دهد . او طالب جالل بود ، طالب موقعیت بود حیات ابدي منافع آنی را به 

او را به عنوان مسیح موعود ود . شاید از اینکه عیسی انتظارات زمینی ب طالب گنج هاي 

 بر آورده نکرده بود ، نا امید شده بود . او شاید امید به موقعیت زمینی بسته بود که در

قالبی اینست که آنها با مسیح  ان شاگردنشانۀ ملکوت زمینی مسیح خواهد داشت . 

یابند ، ولی وقتی عیسی بجاي آزادي شوند تا آنچه را که می خواهند ب وارد صحنه می

تکلیفی برایشان مقرر می کند ، از او می گریزند . این افراد با رفتارشان نشان می دهند 

ا ، خالص نبوده است . آنها مانند دانه هائی هستند که در زمین که ایمانشان از همان ابتد

سنگالخ پاشیده می شوند . این دانه ها به خوبی رشد می کنند ولی کوتاه زمانی بعد 

 – 20:  13ید ، پژمرده شده و می میرند ( ر.ك متی بوقتی که نور خورشید بر آنها تا

 تدریج بخاطر منافع شخصی خود ، ) . آنها مدتی عیسی را متابعت می کنند وبه 21

  موقعیت اجتماعی خود و یا قدرت خود ، او را ترك می کنند . ، پول خود
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ویژگی یهودا ، فریب بود ، نمایش او از ایمان فقط نوعی بالماسکه بود .  دومین  

ماهر در فریب دیگران می باشند . آنها وانمود می کنند  انیشاگردان قالبی بازیگر

  ست دارند ولی بوسه هایشان ، بوسه هاي تسلیم است . خداوند را دو

که  و در آخر ، یهودا و تمام شاگردان قالبی توجهشان معطوف به آنچه هست  

ارضاء  نجانشان ، آرامش فکري ، شهرت وآگاهی از  دریافت می کنند ، آنها به

ونکه ح می کنند ، چیسبعضی از آنها اقرار به م . می کنندروحانی خودشان کفایت 

فکر می کنند کارشان پیشرفت می کند ، و یا فکر می کنند ایمان به مسیح براي 

ید است . ولی آنها هم مانند عیسو نجات ، ثروت و موقعیت ، مف ی شانتی جسمسالم

حق نخست زادگی خود را به کاسه اي از خوراکی می فروشند و مانند یهودا دوستدار 

انجام تبدیل به بی د که سراران نیم یهودي هستندنیا و تاریکی هستند . آنها ایماند

  ایمانان سنگدلی می شوند . 

از سوي دیگر ، یک شاگرد واقعی ممکن است از مسیح غفلت کند . ولی هرگز به او   

راهی با پشت نخواهد کرد . یک مسیحی راستین ممکن است زمانی اندك از هم

. بدون شک شاگردان واقعی هم خداوند بهراسد ، ولی هیچگاه او را نخواهد فروخت 

وقتی گناهی می کنند از خدا تقاضاي بخشش می کنند ،  ، ولیدچار لغزش می شوند 

) . ایمان آنها نه زود گذر  22:  2نه اینکه در گناهشان غرق شوند ( ر.ك دوم پطرس 



 138

ن نسبت به نجات دهنده پویا است و نه نیم بند ، بلکه ایمانشان قوي است و تعهدشا

  است .
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____________ 9 ___________  

  

 عیســــی یــوغ رستگـــاري را عـرضــه مـی دارد 

  

 »پذیرش مسیح « شاید از اینکه بدانید کتاب مقدس هیچگاه بی ایمانان را ترغیب به   

ت از گناهکاران نیست ، التماس و درخواسنکرده است ، تعجب کنید .  دعوت انجیل 

 دعوت عیسی در خواست و فرماند ، نجات دهنده وارد زندگیشان شود . ناجازه ده تا

انسان است که توبه کند و او را متابعت کند . دعوت عیسی نه فقط خواهان واکنش  به

مثبت و پذیرش او  بلکه متابعت فعاالنه اوست . کسانی که مایل به تسلیم شدن به مسیح 

شاگردي کنند . عیسی به دلهائی که گناه را در خود می نیستند نمی توانند در مکتب او 

پرورانند پاسخ مثبت نمی دهد و وارد زندگی کســی که مـــی خواهد امیال جسمی 

ی که صرفأ شخصی عاصخود را تحقق بخشد ، نمی شود . مسیح توجهی به درخواست 

و  هخواهان وارد شدن مسیح در زندگیش است تا با حضور خودش زندگی عاصیان

گردن کشانه او را تقدیس نماید ، ندارد . اعجاز بزرگ آمرزش این نیست که ما مسیح 

ما را بپذیرد . در واقع ما هیچگاه خود به خود نمی او را بپذیریم ، بلکه در اینست که 

می شود  ) . نجات وقتی محقق 19:  4توانیم او را دوست داشته باشیم ( اول یوحنا 

ی ایمانان از گناه روي گردانیده به سوي مسیح بروند . ـب و که خدا دلها را عوض کند



 140

:  1نور می برد ( کولسیان  رو تاریکی رها و آنها را به قلمرو ملخدا گناهکاران را از ق

ذیرش مسیح تصمیم گناهکار به پمنوط  به ) . بدین ترتیب متحول شدن صرفأ  13

  . نیست . بلکه منوط  به کار خدا در تبدیل انسان است 

نحوة بشارت دادن مسیح را می خوانیم که بالفاصله  30 – 25:  11در انجیل متی   

در آن وقت ، « پس از مالمت نمودن جلیلیانی که توبه نکرده بودند ، بر زبان آورد : 

اي پدر ، مالک آسمان و زمین ، تو را ستایش می کنم « عیسی توجه نموده ، گفت : 

خردمندان پنهان داشتی و به کودکان مکشوف فرمودي !  که این امور را از دانایان و

زیرا که همچنین منظور نظر تو بود . پدر همه چیز را به من سپرده است و  ، بلی اي پدر

کسی پسر را نمی شناسد بجز پدر و نه پدر را هیچ کس می شناسد غیر از پسر و کسی 

زحمتکشان و گرانباران و که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد . بیایید نزد من اي تمام 

 من شما را آرامی خواهم بخشید . یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که

ا یوغ من خفیف حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت ؛ زیر

  ) .  30 – 25:  11( متی »  است و بار من سبک 

واست ساده از ایمانداران که تجربه عمیق تري اینست  دعوت به نجات ، نه یک در خ  

مداران گناهکاري بودند که شاگردي بدست آوردند . مخاطبین خداوند ما شریعت از 

  ند . درژي خود را براي کسب آرامش روحانی بکار می برتمام ان
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آن را با دعا شروع کرد تا دخالت دست  اهمیت این بشارات اینست که خداوند ما  

داده باشد . او با صداي بلند این بشارت را نزد مردم اعالم نمود . سخنان  خدا را نشان

اینکه هر ه اي حاکی از تأئید یبیان –ه اي براي تمام کسانی بود که می شنیدند یاو بیان

چه که انجام می شود بر اساس نقشه خداست،  حتی اگر همگی مسیح را نیز انکار 

  نمایند . 

ین بود خود خدا فاکتور اصلی و تعیین کنندة نجات است . ما تأکید خداوند ما مبنی ا  

مسئول نحوه واکنش مردم به انجیل نمی باشیم . ما تنها و که شاهدان مسیح هستیم 

کنیم . عده اي مسئول موعظه روشن و درست انجیل هستیم که حقایق را با محبت بیان 

خودش حقیقت را آشکار آن را نمی پذیرند ، اما این خداست که بر اساس خوشنودي 

یا پنهان می سازد . و طرح و نقشه او نقصان نمی یابد . هر چند انجیل به روایت عیسی 

ده نمودن خواسته هایش ، سابا مخالفت روبرو می شود ، ولی پیام آن را نباید با 

دلپذیرتر نمود . نقشه خدا اینست که برگزیدگان علیرغم واکنش منفی تودة مردم ، آن 

  پذیرند . را می 

با توجه با انکار گسترده اي که عیسی با بیان این سخنان تجربه نمود ، شاید ما تصور   

کنیم رسالت او مؤثر نبوده است و کار او در جلیل خاتمه یافته است . هر چند او بطور 

نمی انکار ناپذیري نشان داد که همان مسیح موعود است ، گروه انبوهی از مردم او را 
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. ولی با این وجود کوچکترین تردیدي در اطمینان او که همه چیز در کنترل  پذیرفتند

  خدا بوده است ، به وجود نیامد . 

او همچنان به پیگیري ارادة پدر و رسیدن به بی ایمانان ادامه داد ، چونکه آمده بود   

گیري تا گمشده را بجوید و نجات بخشد و پیامدهاي منفی خدمتش خللی در پی

  وجود نیاورد .  هدفش به

شاهکاري  –عرضه آرامش براي زحمت کشان مبارزه اي است در جهت تحول کلی   

از حقیقت نجات بخشی است که چکیدة انجیل به روایت عیسی است . عناصر پنجگانه 

تنیده و جذب شده اند که محال است یکی از آن عناصر  به یک تحول ناب آنچنان هم

  ن نجات بخش ، حذف نمود . را از مفهوم کتاب مقدسی ایما

  تـــواضـــع 

اي پدر ... این امور را از دانایان و خردمندان پنهان « نخست تواضع . عیسی فرمود   

بود ) . منظور عیسی این  25:  11متی » ( داشتی و به کودکان مکشوف فرمودي . 

است . درك از مردم دانا پنهان  –واقعیت هاي روحانی ملکوت خدا  -» این امور « که 

امور روحانی ربطی به توانائی ذهنی و یا کمبود ذهنی ندارد . عیسی کسانی را سرزنش 

می کند که آگاهیشان از حقایق روحانی فقط محدود به آنچه هست که از طریق 

کسانی که در نهایت به حکمت انسانی وابسته اند .  –هوش خود بدان دست یافته اند 

اخطار عیسی مخصوصأ  ، بلکه غرور روشنفکرانه است .نیست گناه اینان روشن فکري 
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معلمان فریسی و کاتبان بود . آنها چشم خود را به مکاشفۀ خدا در  ، اشاره به فریسیان

روحانی از طریق حکمت  اي اشراق مسیح بسته بودند ، چونکه فکر می کردند دار

ایق روحانی بودند ، بی آنها متوکل به استدالل انسانی براي تغییر حق. انسانی می باشند

انند از نظر روحانی کور می باشند و بجاي یافتن حقیقت سیســـتمی از الهیات آنکه بد

  غلط ، وضـــع مــی نــمودند . 

هوش انسانی قادر به دریافت حقیقت روحانی نیست . امور خدائی از طریق حکمت   

ن همان حقیقتی است که انسانی و یا استدالل روشنفکرانه قابل دسترسی نیست . و ای

بدان اشاره کرده است . چشم نمی تواند حقیقت  9:  2پولس رسول در اول قرنتیان 

روحانی را ببیند و گوش نمی تواند حقایق روحانی را بشنود . حقیقت روحانی تجربی 

حقیقت روحانی از طریق  –و قابل تشخیص نیست و نه اینکه وارد دل انسان می شود 

  ابل دسترسی نیست . کشف و مراقبه ق

 دا حقایق را از انسانهاي هوشمند انجیل متی این نبود که خ 11اشارة عیسی در فصل   

با اتکا به هوش و زرنگی خود ، از که دریغ می کند ، بلکه اشاره به کسانی بود 

حقیقت فاصله می گیرند . بدین ترتیب حکمت و آگاهیشان در اثر غرور تباه می شود 

کن است انکار آنها را با بستن چشمان خدا را رد می کنند . خدا هم مم ق. آنها حقای

براي مدتی و یا براي همیشه تنبیه نماید . خدا حقایق را نه تنها به روحانیشان به حقایق 

:  18سرآمدان و خبرگان بلکه به طفالن هم آشکار کرده است . تمثیل عیسی در متی 
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ید و مثل طفل کوچک نشوید ، هرگز داخل تا بازگشت نکن« حاکی از اینست که  3

  » ملکوت آسمان نخواهید شد . 

واکنش کودکانه در تضاد با حکمت انسانی و غرور گردنکشانه است ، و مستلزم   

تواضع کسی است که متکی به هوش و توانائی اندك انسانی خود نیست . چه کسی 

متکی هستند نه مستقل .  می تواند وارد قلمرو نجات شود ؟ کسانی که مانند بچه ها

کسانی که متواضع می باشند و نه مغرور . کسانی که فهمیده اند ناتوان و تهی می باشند 

می خوانیم  6:  138 ر، و اینانند که با اشتیاق تمام به مسیح متوکل می شوند . در مزامی

ان را از دور زیرا که خداوند متعال است . لیکن به فروتنان نظر می کند . و اما متکبر: « 

  »می شناسد . 

دسترسی دارند ، ولی  خدا و حقایق خدا تین و کودکان بهمتواضعان و فروتنان راس  

  با خدا مشارکتی ندارند . » حکیمان و هوشمندان «گردنکــشـــان 

جلیلیانی که تضاد بین حکیم و طفل کوچک در واقع تضاد بین اعمال و فیض است .   

عادالنه کشش نشان می دادند . کارهاي ي سیستمی بر اساس منکر مسیح بودند به سو

آنها انسانهائی موفق و خود کفا و خود ستا بودند . و چنین افرادي بسیار کم متوجه 

  پوچ بودن خود می شوند . بنابراین خدا اراده نمود که حقایق را بر آنها آشکار سازد . 

لی و بلند است و ساکن در ابدیت زیرا او که عا« : می خوانیم  15:  57در اشعیا   

ی باشد و اسم او قدوس است چنین می گوید : من در مکان عالی و مقدس ساکنم . ــم
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وه را در چنان سطحی از تعالی قرار داده است که ما نمی توانیم این بیانات یه» 

دارد  و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع« : تصورش را بکنیم . ولی بعد می افزاید 

ی که در کلمۀ یونان»  ، تا روح متواضعان را احیاء نمایم و دل افسردگان را زنده سازم . 

» احیاء « ت ( ترجمۀ کتاب مقدس عبرانی به یونانی ) به این آیه در ترجمۀ سپتورجن

شما را آرامی خواهم « به  28:  11ترجمه شده است همان کلمه اي است که در متی 

 نادم  و تواضع و فروتن و کسانی کهماست . خدا به انسان هاي  ترجمه شده » بخشید 

شکسته دل هستند و احساس استقالل نمی کنند آرامی می بخشد . دیگر جائی براي 

زیرا « آمده است  28 – 26:  1نیست . در اول قرنتیان انسانهاي مغرور و گردنکش 

سم حکیم نیستند و اي برادران دعوت خود را مالحظه نمایید که بسیاري بحسب ج

را برگزید تا حکما را رسوا  جهان جهال  و بسیاري شریف نی . لیکن خدا ري توانابسیا

سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد ، و خسیسان دنیا و 

اینها کسانی  » ها را تا هستیها را باطل گرداند . محقّران را خدا برگزید ، بلکه نیستی

من خودم می «تند . متکبران می گویند رور نیسستند که خود را نیازمند می دانند و مغه

انسانهاي دانا و محتاط که در » دارم .  را در اختیارمن منابع خود   ،دانم چکار می کنم

  این وضعیت قرار دارند ، از ملکوت خدا محروم می باشند . 
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  مکـــاشفه  

، مکاشفه است . نجات از آن کسانی است که متحول شدن دومین عنصر اساسی   

چون طفالن کوچک می باشند ، اما فقط بر اساس مکاشفه خدا از طریق مسیح . عیسی 

پدر همه چیز را به من سپرده است و کسی پسر را نمی شناسد بجز پدر ، و نه « فرمود 

» زد پدر را هیچ کس نمی شناسد غیر از پسر و کسی که پسر بخواهد بدو مکشوف سا

) . آنچه که آشکار می شود شناخت شخصی پدر و پسر است . تنها  27:  11( متی 

و این یکی از عمیق ترین کسانی که به این شناخت دست می یابند ، برگزیدگانند 

پدر « غاز می شود : حقایق در تمامی کتاب مقدس است که با اعالم الوهیت عیسی آ

ارند که مخصوصأ نکته وجود ددو  ین بیانات در ا» من سپرده است .  همه چیز را به

« گان مکتب فریسیان قرار گرفته بود . اول اینکه عیسی خدا را مورد مخالفت آموخت

نامید . اولین باري که عیسی در رسالت عمومی خود از این عنوان استفاده » پدرم 

ی نامید ولی م »پدر ما « یا » پدر « نموده است ، در این بخش است. او غالبأ خدا را 

صفت منحصر به فرد تأئید کننده » پدر من « عبارت » .پدر من « هرگز آشکارا نگفت 

است ، و او را در مکانی مساوي با پدر قرار می دهد . » پسر یگانه پدر« عیسی به عنوان 

پدر همه چیز را « موضوع مورد مخالف دیگر در این آیه ادعاي عیسی است بر اینکه 

و این تأئیدي است بر اقتدار خودش و ادعاي روشنی بر الوهیتش » ت . به من سپرده اس
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و بر تمامی قدرت در آسمان « در بیاناتی مشابه می فرماید  18:  28. عیسی در متی 

    » زمین به من داده شده است .

، عیسی قبأل اقتدار خود را به شیطان و شیاطین و امراض و عناصر و بدن انسان زندگی  

آمرزش  ،ی به شاگردانش نشان داده بود . او قدرت خود را در امر نجاتمرگ و حت

گناه و تنبیه و داوري نشان داده بود . او ثابت کرده بود که بر انسان ، زمین ، بهشت و 

دهد . رسالت او دلیلی اعجاب انگیز بر این بود که ی ــان مـــو حتی زمان فرم –جهنم 

« از انجیل متی روشنگر اینست که  27. آیه  همه چیز در کائنات تحت قدرت اوست

هیچکس با امکانات و شعور محدودش مانند » کسی پسر را نمی شناسد بجز پدر . 

نمی تواند خدا را بشناسد . چنین دانشی در دسترس موجودات فانی نیست .  ، رپس

  س ،ــاینست که فلسفه و مذاهب ساختۀ دست انسان بی ثمر و بیهوده می باشند . پ

ی توانیم خدا را بشناسیم ؟ تنها و تنها با مکاشفه اي که پسر خدا به ما می ــه مــگونــچ

و نه پدر را هیچ کس می شناسد غیر از پسر و کسی که پسر بخواهد بدو « دهد : 

بدین ترتیب خدا اراده نموده است حقایق را به اطفال آشکار سازد . » مکشوف سازد . 

خالی از حکمت انسانی هستند و اینانند که مکاشفه حقیقت  کامأل وابسته وکسانی که 

  خدائی را می یابند . 

  

  تــوبـــه 
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فه ــه کسی مکاشـاین حقیقت که فیض قدرتمند خدا مشخص می کند چ اگر شما با  

تمام « ی گیرد ، مشکل دارید ، به آیه بعد توجه کنید که دعوت عامی است از ــرا م

متی » ( من شما را آرامی خواهم بخشید « و این وعده که » زحمتکشان و گرانباران 

می باشد آنجا که خداوند می  37:  6) . این سخنان بازتاب انجیل یوحنا  28:  11

هر آنچه پدر به من عطا کند ، به جانب من می آید و هر که به جانب من آید « : گوید 

است ، ولی با این وجود همه  خدا در انتخاب خود مختار .» ، او را بیرون نخواهم نمود

علیرغم مشکلی که در هماهنگی بین آنها را را دعوت می کند . ما باید این دو حقیقت 

وجود دارد ، بپذیریم . مکاشفه خدائی که شامل تحول ناب جان می باشد ، سهمی از 

  سوي خداست ، و سهم انسان نیز اینست که توبه کند . 

ن را در اینجا به کار برده است ، اشاره اي است به که عیسی آ» زحمتکشان « کلمۀ   

بیهودگی زحمت انسان براي راضی کردن خدا از طریق تالش انسان ، و بیانگر کسی 

، کسی که از کسب نجات مأیوس و است که براي عدالت و حقیقت زحمت می کشد 

کند که به  تصویر قابل ترحم کسی را در ذهن القاء می» گرانباران « ناامید شده است . 

می کند که بتدریج سنگین تر می شود . ل حمسختی کار می کند ، و باري را بر دوش 

:  15می شد ( ر.ك اعمال ل حمبه هر حال شریعت یوغی بسیار سنگین بود که باید 

) و منطق تعلیمات ربی ها این بود که تمامی امت ها ( غیر یهودیان ) در زیر بار  10

  اه و جرائم خود ، خرد می شوند . سنگین و خرد کنندة گن
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» بیائید نزد من « مخصوصأ در اینجا ذکر نشده ، اما عبارت » توبه « گر چه کلمۀ   

رگشت و عوض کردن کلی راه است مفهوم همان کلمه توبه را می رساند که مستلزم ب

 ر زیر بارمی دانند پاسخی ندارند و مقهور گناه و د. این دعوت خاص کسانی است که 

کمرشان خم شده است و از طریق کوشش خود نمی توانند به ملکوت خدا راه  هاگن

بر گردید و دست در تالش هاي بیهودة خود بر دارید ، « :  یابند . آنها گمشده گانند

این دعوت مخصوص کسانی است » من به شما هدیه اي از ناحیه فیض خدا می دهم . 

ب نجات مأیوس شده شدن از خود و گناه و کس که به پایان راه رسیده اند ، و از رها

  کسانی نیست که از گناهان خود لذت می برند . ص از اند . دعوتی خا

 ت صیدا و کفرناحوم را نفرین کرد خورزین ، بی سی در خشم خود شهرهاي وقتی عی  

) . علتش این بود که آنها توبه نکرده بودند . و لحظه اي بعد  24 – 20: 11متی (

را به توبه دعوت نمود که از گناهان خود و عدالت ظاهري خود خسته شده اند  کسانی

و برسند ، و کسانی که می خواهند ا کوشیده اند از طریق اعمال دینی به، و کسانی که 

  شانه هاي خود را از زیر این بار سنگین رها سازند . 

  

  ایـمـــان 

بیائید نزد من « :  ح می فرمایدیک عنصر دیگر تحول ناب ، ایمان است . عیسی مسی  

بیائید « عبارت » اي تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید . 
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 35 : 6عیسی مسیح در یوحنا » . مرا باور کن « چون اینست که گفته شود » نزد من 

و ، کسی که نزد من می آید ، هرگز گرسنه نشود  من نان حیات هستم« : می فرماید 

آمدن نزد عیسی یعنی باور کردن و » هر که به من ایمان آورد ، هرگز تشنه نگردد . 

در حالیکه توبه به مفهوم  .ایمان تصویري دیگري از توبه است . قبول نمودن او

موضوع ایمان  .برگشت از گناه می باشد ، ایمان نیز رو نمودن به نجات دهنده است

ته اي از سنت ها و مراسم ، می باشد کشیش و یا دس نهنجات بخش نه تقوا ، نه کلیسا ، 

  . عیسی و تنها عیسی موضوع ایمان نجات بخش است . 

 –وقتی که دل انسان با مکاشفه حقایق خدا ، فروتن می شود آنگاه نجات می یابد   

جان در یأس و اندوه سنگین گناه ، مسیح را با آغوش باز می پذیرد . این مرحله یک 

نه نیست که فقط اختصاص به حکما و هوشمندان داشته باشد ، بلکه عمل هوشمندا

  بازگشتی با تمامی دل به سوي مسیح است . 

  

  تـــابعیــت   

مسئله نجات در اینجا پایان نمی پذیرد . تابعیت همه عنصر دیگري از تحول ناب است   

بلکه عیسی  تمام نمی شود ،» به شما آرامی خواهم داد « . دعوت به نجات با جملۀ 

خود گیرید و از من تعلیم یابید ، زیرا که حلیم و  یوغ مرا بر« داده و می گوید :ادامه 

افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت ، زیرا یوغ من خفیف است و 
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فرع دعوت او به نجات دعوت به تسلیم شدن به خدائی مسیح اصل و » بار من سبک . 

د نمی توانند از به زیر یوغ او خود داري می کنن از گردن نهادن انی که است . کس

پیشنهادي او بهره مند شوند . شنوندگان سخنان عیسی می  آرامش نجات بخش 

دانستند که یوغ سمبل تابعیت است . در سرزمین اسرائیل یوغ از چوب و به دستان 

ل کند ، ساخته می شد . که قرار بود آنرا حم سب با گردن حیوانی نجار و با دقت متنا

بدون شک عیسی در زمان نوجوانیش آنگاه که در مغازة نجاري یوسف در ناصره کار 

می کرد ، یوغ هاي زیادي ساخته بود . یوغ تمثیل کاملی از نجات است . یوغ را بر 

زمین را شخم  را بر زمین بکشد و حیوان می نهند تا با هدایت صاحبش خیشگردن 

از من تعلیم « اد شاگردي بوده است . وقتی که خداوند ما گفت نم کند . یوغ همچنین

تصویر او براي شنوندگان یهودي بسیار آشنا بود . در نوشته هاي قدیمی آمده » یابید 

بود که یک شاگرد که خود را در اختیار معلم می گذارد ، یوغ او را بر گردن نهاده 

» . وغ بگذار و بگذار هدایت شوي گردنت را زیر ی« مثل است که می گویند  است .

حبت می کردند . این ، یوغ اطاعت نیز می یوغ تورات و یوغ شریعت ، صربی ها از 

، »  یوغ مرا بر خود گیرید« باشد . بدین ترتیب دعوت عیسی از گناهکاران مبنی بر 

ده وان خداوند ، بلکه به عنوان نجات دهننه به عن نفی دیدگاه کسانی است که عیسی را

مسیح به کسانی که مایل به گرفتن یوغ او بر خودشان و اطاعت از او می پذیرند . 

  نیستند ، تحکم نمی کند که به سوي او بروند . 
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نجات واقعی آنگاه است که شخص گناهکار دل شکسته از گناهش برگشته و به   

ل داشته باشد مسیح رو کند و مشتاقانه خود را در اختیار او بگذارد تا بر زندگیش کنتر

 .  

نجات از فیض حاصل می شود و ارتباطی با کار انسان ندارد ، ولی تنها واکنش   

ممکن به فیض خدا تواضع و شکسته دلی است که موجب می شود گناهکار از 

زندگی کهنۀ خود دست بر داشته و به سوي مسیح بیاید . نشانۀ چنین برگشتی اشتیاق به 

گر تمرد و عصیان ادامه یابد ایمان چنین شخصی تابعیت و اطاعت از اوست . ا

  . مشکوك و قابل تردید است

 -نگین می باشند یوغ شریعت ، یوغ تالش انسانی ، یوغ اعمال و یوغ گناه ، همگی س  

آنها نماد بارهاي  .  ل خود را می خراشند و مجروح می کنندیوغ هائی که گردن حام

سم حمل می شوند . این یوغ ها منجر به غیر قابل حمل و بزرگ می باشند که در ج

ود که ــهاد نمــا پیشنــعیسی یوغی را به مد شد . ننومیدي ، بیچارگی و نگرانی خواه

را به ما ارزانی داشت ( ر.ك  ی توانیم آن را حمل بکنیم و همچنین قدرت حمل آنــم

  ) . یوغی که منجر به نجات واقعی می شود .  13:  4پیان فیل

عیسی به ما پیشنهاد می کند ، آسان است ، و باري که به ما می دهد سبک ،  یوغی که  

کاتبان نمی خواهد به مــا چونکه او حلیم و افتاده دل است . او بر عکس فریسیان و 

کنـــــد . او نمــی خواهد باري بر ما بنهد که طاقت حملش را نداشته باشیم و  اجحاف
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رسی از عدالت به ما نشان دهد . او آرام و مهربان ی غیر قابل دستئنه می خواهد سیما

است و بار سبکی براي حمل به ما می دهد. رفتن زیر یوغ عیسی شادي آور است ، 

  رد کنیم ، آنــگاه یـــوغ او گــردن مــا را مــی خراشد . مولی وقتی ما ت

ائی از ی رهیوغ تابعیت مسیح غم افزا نیست ، بلکه شادي افزا است . یوغ او به معن  

و این بازتابی » در نفوس خود آرامی خواهید یافت . «  -د جرم ها و بار گناهان می باش

بر طریق ها بایستید و «  : وقتی که نبی می گوید 16:  6است از صحیفه ارمیاء نبی 

مالحظه نمایید و در بارة طریق هاي قدیم سؤال نمایید که طریق نیکو کدام است تا در 

  . »  ده ، براي جان خود راحت بیابیدآن سلوك نمو

، پیامدهاي بعدي زندگی او نشان مورد پذیرش مردم روزگار خود واقع نشد عیسی   

تا آن درجه که گروه منکران او سرانجام او را  –شدیدتر شد » مسیح « داد که نفرت به 

کش  مصلوب کردند . یوغ او آسان بود ، آسان براي دلهاي گناهکار ، عاصی و گردن

. ولی دعوت او اجابت نشد و نجات او انکار شد . انسان تاریکی گناه خود را بیشتر از 

روشنائی جالل او دوست داشت . و بدین ترتیب انسان با انکار خدائی او ، خود را 

  محکوم نمود . 
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  بـخـــش  ســــوم 

  

عیســـی انجیــلــش را تشـــریـــح مــی 

 کنـــد 
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____________ 10 ___________  

  

 چـهـــار نــوع زمـیــــن 

  

بیائید نزد من ... یوغ مرا بر خود بگیرید . و آرامش خواهید « دعوت عیسی مبنی بر   

) ، آخرین تعلیمات عمومی او بود ، و در عین حال آغاز 30 – 28:  11(متی » یافت 

  ت . موضوعی بسیار مهم بنام بشارت شخصی اس

اد ، ــفاق افتــخنان اتــعد از آن ســانجیل متی به تشریح جزئیات آنچه که ب 12فصل   

  ی پردازد . ــم

اوج نفرت رهبران مذهبی از عیسی آشکار شد . فریسیان مردم را  –در آن عید سبت   

بر علیه مسیح خودشان تحریک کردند ، و او را متهم کردند که براي بیرون راندن 

) . اسرائیل پادشاه خود  24:  12ریر از قدرت شیطان استفاده می کند ( متی ارواح ش

ملکوتی را که او عرضه داشت رد می کرد و از آن روز به بعد را انکار می کرد و 

جهت خدمت عیسی تغییر کرد . دیگر به اسرائیل نزدیک بودن ملکوت خدا را اعالم 

 –ي و غیر یهودي براي او یکسان بود دیگر یهود –اینک دعوت او فردي بود  –ننمود 

و دعوت او هم از یهودي و هم از غیر یهودي این بود که در ایمان یوغ خدائی او را 

  بپذیرند و بر گردن نهند . 
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حتی سبک تعلیمات او عوض شد . او تعلیمات خود را از آن ببعد در قالب مثال آغاز   

یت هاي روحانی بودند . اینک بجاي ) و امثالی که روشنگر واقع 1:  13نمود ( متی 

اینکه صریح و آشکار پیام خود را اعالم نماید ، حقایق روحانی را از آنانی که او را 

انکار کرده بودند ، پنهان نمود . ایمانداران خالص که گرسنه و تشنۀ درك حقایق 

د ( مرقس یح بشنونکه تفسیر تمثیل ها را از زبان خود مس ندبودند ، این فرصت را داشت

ولی کسانیکه حقیقت را دوست نداشتند ، زحمت سؤال کردن را به خود  .)34: 4

  نمی دادند . 

اسرار ملکوت « امثالی که از فصل سیزدهم انجیل متی شروع شده اند ، بیانگر   

فعل واژگان به کار رفته در این امثال نشان ) .  11:  13مـی باشند ( » آسمانـــــی  

هت است . ملکوتی که مورد نظر یهودیان بود ، یک رژیم سیاسی پایدار دهندة تغییر ج

بود که تمامی جهان را به زیر پرچم مسیح اسرائیل جمع می کرد . گذشته از آن ، این 

  تصویري بود که از ملکوت به روایت عهد عتیق داشتند . 

لیم نداده اوت با دیدگاه آنها از ملکوت ، تعتا این زمان عیسی هم چیزي عمدتأ متف  

  بود . 

شان ش مسیح خود را انکار کردند ، هم خودشان و هم اعقابی وقتی یهودیان نقول  

تاوان آن را در محرومیت از آن ملکوت زمینی ، دادند . سلطنت زمینی مسیح به تعویق 

ردد تا سلطنت هزار افتاد و موکول به آینده شد ، موکول به زمانی شد که باز می گ
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بر دلهاي انسان ، ملکوت آسمانی که خدا بر زمین و  . ساله خود را شروع کند

اینک هم به طرز مرموزي بر قرار است . اینک عیسی تمام ارادة  حکومت می کند ،

یش را در قالب پادشاه زمین بکار نگرفته است ، هر چند او حاکم نهائی است . او ئخدا

گرفته است براران پادشاهی می کند ، ملکوت او آمرزیدگان را در فقط در میان ایماند

وت ، ولی نه به صورتی که براي دنیاي بی ایمان قابل رویت باشد . این سیما از ملک

امید یک حاکمیت سیاسی بودند . امثالی که در  خدا رمزي بود براي کسانی که به

:  4د ( ر.ك مرقس نمی کن انجیل متی آمده اند ، سر ملکوت خدا را آشکار 13فصل 

بین انکار مسیح توسط  ۀ نقش خدا را در دورة) ، یعنی این امثال ذات و هست 11

وال نهائی ملکوت هزاره ، بیان می کند . این جنبه از ملکوت که اینک ما اسرائیل و ز

  در آن زیست می کنیم . یک راز است ، چونکه در عهد عتیق آشکار نشده است . 

مانند همیشه یافتن و نجات دادن گمشدگان بود ، و هنوز هم کار اصلی  رسالت مسیح  

او در این ملکوت مرموز است . پس تعجبی نیست که اولین تمثیل او متمرکز به موعظۀ 

وقتی برزگري بجهت پاشیدن تخم بیرون شد . و چون تخم می پاشید ، « انجیل باشد : 

ردند . و بعضی بر سنگالخ جایی که ده ، آن را خوآم قدري در راه افتاد و مرغان

خاك زیاد نداشت افتاده ، بزودي سبز شد ، چونکه زمین عمق نداشت ، و چون آفتاب 

بر آمد بسوخت و چون ربشه نداشت خشکید . و بعضی در میان خارها ریخته شد و 

خارها نمو کرده ، آن را خفه نمود . و برخی در زمین نیکو کاشته شده ، بار آورد ، 
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: 13متی » ( ی صد و بعضی شصت و بعضی سی . هر که گوش شنوا دارد بشنود بعض

) . عیساي مسیح خداوند تشبیه آشنائی را بکار برد . کشاورزي کانون زندگی  3-9

مفهوم کاشتن دانه و مراحل رشد و برداشت محصول  با یهودیان بود و همۀ یهودیان

از بذر را به دوش می افکند و  شخصی که دانــه می پاشید کیسه ايآشنا بودند . 

همزمان که راه می رفت ، مشتی از بذرها را بر می داشت و آنها را در میان شیارهاي 

  شخم شده می پاشید . این بذرها ممکن بود در چهار نوع زمین پاشیده شوند . 

  

  بـــر کنــاره راه 

ی ــم مـــبرزگر ] تخ  [  وقتی« زمین اول ، زمینی کوبیده و سخت کناره مزرعه بود .   

سرزمین فلسطین پر از » پاشید ، قدري در راه افتاده و مرغان آمده آن را خوردند . 

رع کشاورزي بود ، این مزارع با هیچ پر چین و دیواري محصور نبودند . بنابراین امز

تنها مرز بین مزارع راهی باریک بود که رهگذران از آن راه براي رفت و آمد استفاده 

زارع ــار مــش از کنــاگردانــه عیسی و شــمی خوانیم ک 1:  12کردند . در متی می 

یکی از این ی گذشتند و دانه می چیدند و می خوردند ، بدون شک مسیر آنها ـم

متی از دانه راهاي حد فاصل مزارع بوده است روش دانه افشانی ایجاب می کرد که قس

ر راه افتاده به سختی پایمال می شدند ، و محصول تند . دانه هاي دها به کناره راه بیاف

می دادند پایمال شدن دانه ها توسط رهگذران همراه با وضعیت آب و هوا موجب ن
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هر دانه اي که برزگر بر راه می افشاند ، ریشه در .  می شد که دانه ها خشک شوند

بدین ترتیب  زمین نمی کرد ، و آنقدر می ماند تا پرندگان آمده آن را می خوردند .

  این دانه هاي سرگردان یا توسط رهگذران و یا پرندگان از بین می رفتند . 

  

  زمـیــن سنـگلــــاخــی                                                            

عضی بر سنگالخ جایی و ب« در آیه پنجم وضع زمین سنگالخی تشریح شده است :   

و چون  ت ،تاده ، بزودي سبز شد ، چونکه زمین عمق نداشکه خاك زیاد نداشت اف

    » آفتاب بر آمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید . 

اشاره به زمینی که سنگ در آن باشد نیست . هر زارعی که » زمین هاي سنگالخی «   

قصد دانه پاشی داشت ، می باید سنگ ها را نیز از زمین بر دارد . مزارع اسرائیلی 

الیه هاي آهکی بودند . در بعضی از مزارع سنگ هاي آهکی تقریبأ نزدیک به  داراي

سطح زمین بودند . وقتی که دانه بر این زمین ها پاشیده می شد و شروع به جوانه زدن 

می کرد ، ریشۀ بذر به الیه هاي آهکی می رسید و دیگر قادر به پیشروي نبود . نهال 

واند ، بزودي جوانه می زد ، ولی وقتی ك بداجوان که نمی توانست ریشه در عمق خ

پژمرده شده و خشک می شد ، چونکه  دیگر خورشید باال می آمد زودتر از هر دانه

.  ا تأمین کندریشه اش نمی توانست به عمق خاك فرو رفته و رطوبت مورد نیاز گیاه ر

  ند و دیگر ثمري نمی دادند . داین بذرها خشک می ش
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    ـار زمـیـــن پــر خـ

و « داراي خار و علف هرز است :  آیه هفتم در مورد زمینی صحبت می کند که  

این زمین » عضی در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرده ، آن را خفه نمود . ب

جالب به نظر می رسید . خاکش عمیق و غنی و حاصلخیز بود . در هنگام کاشت زمین 

دانه هائی که در این زمین پاشیده می شدند شروع عاري از خار و آماده کاشت بود . 

به جوانه زدن می نمودند ، اما ریشه هاي تار مانند در زیر زمین پنهان بودند که بتدریج 

وبی بر مطلناکردند . زمین خاردار همیشه اثر می جوانه زده و دانه کاشته شده را خفه 

می کنند و کسی آن را  برداشت محصول می گذارد . خارهاي زمین بطور طبیعی رشد

نمی کارد . محصول کاشته شده یک عنصر بیگانه در آین گونه زمین هاست که نیاز به 

در زمین ریشه بدوانند ، تمام مراقبت دارد . اگر خارها بر اساس خاصیت طبیعی خود 

رف خود در می آورند . آنها سریع تر از سایر دانه ها رشد می کنند و محوطه را به تص

ریشه سایر  . ریشه هاي قوي تر آنها زودتر از ابش آفتاب به سایر بذرها می شوندمانع ت

در آخر و به دانه ها می شوند  آب  دانه ها ، آب زمین را جذب می کنند و مانع رسیدن

  دانۀ خوب و سالمی که در این نوع زمین کاشته شده ، خفه می شود . 

  

  زمیـــن نیـــکو   
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شته شده،  و برخی در زمین نیکو کا« از زمین نیکوست :  صیفیو در آخر آیه هشتم تو  

خاك این زمین نرم و درست » عضی شصت و بعضی سی . بار آورد ، بعضی صد و ب

بر عکس خاك کناره راه است . خاك این زمین بر عکس زمین سنگالخ عمیق است 

اك دانه . خاك این زمین بر عکس زمین خاردار پاك و آمادة کشت است . در این خ

رشد می کند و ثمر می دهد ، و ثمردهی آن فراوان است ، بعضی صد و بعضی شصت 

  و یعضی سی . 

  

    تـمثیـــل 

در نظر اول داستان دانه کار و دانه ، داستان ساده اي است ، ولی معنی و عمق آن   

هر که گوش شنوا « وقتی آشکار می شود که به اندرز مسیح در آیه نهم می رسیم : 

به کالمی دیگر اگر این داستان را فهمیده اید ، پیام آن را نیز بگیرید . » ارد بشنود . د

داده است . شاگردان  دچه کسی آن را فهمیده است ؟ فقط کسانی که پادشاه به آنان یا

از این داستان سادة کاشتن و درویدن دانه پاره اي از حقایق غنی روحانی را برداشت 

با مسیح تنها شدند شاگردان که وقتی  ممی خوانی 10:  4مرقس  در انجیل . می کردند

از او خواستند که این مثل را برایشان توضیح دهد . او نیز برایشان توضیح داد . توجه 

« و  9:  13در متی » هر که گوش شنوا دارد ، بشنود « داشته باشید به رابطه بین 

این یک حقیقت پر  – 16در آیه   »خوشابحال ... گوشهاي شما ، زیرا که می شنوند 
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بسا انبیا و عادالن خواستند که آنچه شما می بینید ، « شکوه بود که بر زبان استاد آمد : 

  ) .  18و  17آیات » ( ی شنوید ، بشنوند و نشنیدند ـــه مــببینند و ندیــدند و آنچ

    

  دانـــه و دانـــه کــار    

ثیل فوق را یک اگردان و سایر ایمانداران ، تما شیح خداوند در خلوت بسعیسی م  

داستان ساده به جهت نشان دادن واقعیت پر شکوه ملکوت ، دانست . دانه اي که مسیح 

پادشاه و  که انجیل بود . دانه پیامی است ازاز آن سخن گفت ، نه یک دانه واقعی ، بل

اما مثل اینست «  مورد فوق واضح تر تشریح شده است : 11:  8ملکوت او . در لوقا 

یعنی کارنده کسی است که دانه انجیل یا کالم خدا را ( » که تخم ، کالم خداست . 

) در دلهاي هر کسی می افشاند . نخستین کارنده خود  23:  1ر.ك اول پطرس 

خداوند است . دانه تمثیل شایسته اي از انجیل است . خدا ما را دعوت نکرده است که 

اي خود بسازیم . سخن او فقط در مورد دانۀ نیکوست . چیزي بنام دانه یا پیام را بر

  بشارت جدا از کالم خدا وجود ندارد . 

  

  شـــرایـــط زمیـــن یــا خــاك 

و ثیل اشاره به مشکل موجود در کارنده و یا نحوة کاشتن و یا بذر نمی کند این تم  

ل موجود ، وضعیت خاك مشکلی در رابطه با ترکیبات خاك وجود ندارد ، بلکه مشک
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 آن است : موید  19:  13زمین در این تمثیل ، نماد دل انسان است . انجیل متی  . است

کسی که کلمۀ ملکوت را شنیده ، آن را نفهمید، شریر می آید و آنچه در دل او «

دل » کاشته شده است ، می رباید ، همان است آنکه در راه کاشته شده است . 

دریافت می  لکوت معادل روحانی خاکی است که دانۀ برزگر راشنوندگان کالم م

ام زمین ها در این تمثیل ، یکسان است . خاك موجود در این کند . ساختار بنیادي تم

زمین ها یکسان است . موضوع این نیست که یک زمین سخت است ، آن دیگري نرم 

ین زمین ها مربوط ، و آن دیگري سنگالخ و آن دیگري خاردار . تفاوت موجود در ب

به اثرات محیطی است . در تمــام این زمین ها ، می توان دانه اي کاشت ، البته در 

صورتیکه به درستی آماده و شخم شوند . ولی زمینی که کامأل آمادة کشت نشود ، 

محصولی نخواهد داد . و چنین است در مورد دل انسان . ما نیز چنین هستیم ، اما اثرات 

ا را شکل می دهد . این در واقع درس مهمی است که از این تمثیل می پیرامونی م

اوست . اگر دلی به درستی  به انجیل موکول به آمادگی قلبی آموزیم : واکنش کسی 

  آماده نشده باشد ، به هیچ وجه ثمره روحانی ببار نخواهد آورد . 

  

  دلـــی کــه واکنـــش نشــان نمــی دهـــد 

تصویري از شنوندگانی است که سخت دلند و واکنشی از خود نشان خاك کنارة راه   

که کلمۀ ملکوت را شنیده ، آن را نفهمیده ، شریر می آید و کسی « ند . ــنمی ده
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» ه در راه کاشته شده است آنچه در دل او کاشته شده است می رباید ، همان است آنک

)13 :19.(   

نامیده است . چنین » گردن شق « ق آنها را اینان افراد سنگ دلی هستند که عهد عتی  

فردي نسبت به کالم واکنشی از خود نشان نمی دهد و نسبت به آن بی تفاوت و بی 

  توجه و از آن غافل است و بعضأ هم با آن دشمنی می ورزد . 

شیطان در کتاب مقدس در . او کاري با انجیل ندارد ، پیام انجیل اثري در او ندارد   

تصویر شده است که دور و بر زمین هاي سخت پرسه می زند تا دانه هاي  قالب پرنده

 یل افراد نجات نیافته اي است که کاشته شده را بالفاصله بر دارد . زمین سخت تمث

 » مبادا ایمان آورده نجات یابند فورأ ابلیس آمده ، کالم را از دلهاي ایشان می رباید ، «

که دلهایمان می تواند آنقدر در د به ما اخطار می دهد ) . در اینجا خداون 12:  8لوقا (

اثر گناه کوبیده و خرد شود که کامأل نسبت به انجیل حساسیتی از خود نشان ندهد . و 

چنین دلی ، معنی توبه را نمی داند و از گناه خود پشیمان و افسرده نمی شود و توجهی 

امهاي لگد کوب کنند پایان به امور خدائی نمی کند . چنین دلی خود را در زیر گ

ناپذیر شرارت قرار می دهد و گناه و اعمال غیر خدائی در خود می پروراند . چنین 

دلی پینه بسته و بی تفاوت و بی توجه شده است و هیچگاه در اثر اعمال غیر خدائی 

افسرده و نرم و در هم شکسته نمی شود . و این دل احمقی است که شرحش در امثال 

مده است . احمق آگاهی را دوست ندارد ، و در مقابل هدایت به سوي سلیمان آ
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حقیقت مقاومت می کند . احمق حکمت را خوار می شمارد و در دل خود می گوید 

نمی خواهد خود را با  و نمی شنود ، ذهن او کور است خدائی نیست . او چیزي 

  دعوت انجیل به زحمت بیاندازد . 

ر را در معرض رگبار بذر قرا اچنین است . شما می توانید آنه دلهاي بسیاري از انسانها  

د و ریشه نمی دوانند تا اینکه شیطان نل او قرار می گیردهید . اما فقط بذرها در سطح د

می آید و دانه ها را از زمین دلشان ، می رباید . هر بار که شما می خواهید به چنین 

کنید . زمین خشک و سفت کنارة مزرعه ، افرادي بشارت دهید ، باید از سر نو شروع 

ار در لبه هاي ایمان و توبه قری از این افراد مأ نماد افراد ضد مذهب نیست . بعضالزا

هایشان را سخت کرده است، به سختی واکنش نشان دارند ، ولی چون گناه آنقدر دل

یک به می دهند و ثمر می آورند . آنها بسیار نزدیک به حقیقت هستند ، بسیار نزد

زمین نیکو هستند و بذر بشارت را می پذیرند ، ولی این بــذر در زندگیشــان شکوفــا 

  نمی شود . 

  

  دل ظــاهــر فــریــب و پــوك 

و آنکه بر « زمین پوك و سطحی تصویر واکنش یک دل سطحی و زود باور است :   

ي قبول می کند ، سنگالخ ریخته شد ، اوست که کالم را شنیده ، فی الفور به خشنود
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و لیکن ریشه اي در خود ندارد ، بلکه فانی است و هر گاه سختی یا صدمه اي به سبب 

  ) .  21 – 20:  13متی » ( کالم بر او وارد آید ، در ساعت لغزش می خورد 

چنین دلهائی مشتاق اما پوك می باشند . واکنش آنها نسبت به کالم مثبت است ،   

نجات بخش نیست . آنها نمی خواهند بهاي الزم را بپردازند . ولی ایمانشان ، ایمان 

آنی است ، بدون اینکه عمأل  ایمان آنها ایمانی احساساتی ، لذت آفرین و هیجانی

در چنین دل هائی توبه شاگرد بودن را فهمیده باشند و این ایمان ناب نیست .  اهمیت

نمی شوند . الیه صخره اي  واقعی وجود ندارد ، این دل ها خرد و شکسته و متواضع

مزرعه نموده است.  و نتیجه و ها را بسی سخت تر از زمین کنارة ننهفته در اعماقشان آ

به اولیه این دلها ، بیشتر احساساتی چنین الهیاتی مصیبت بار است . جذ مد ابدي اینپیا

 اند( . چنین افرادي نجات نیافتهاست و بذرهاي جوانه زده در آن به سرعت می میرند 

   .  )19:  2ر.ك اول یوحنا 

چنین افرادي یکی از بزرگترین موانع بر سر موفقیت خدمات بشارتی می باشند . اگر   

 اقرار به مسیح بر خاسته از حس عمیق گم شد گی نباشد ، اگر همراه با التزام درونی

اشد براي خداوند و پاك کردن و خالص شدن نب دیگناه نباشد ، اگر شامل اشتیاق شد

، اگر شامل گرایش به انکار نفس ، ایثار و پذیرش بخاطر خدا نباشد ، اعتراف به ایمان 

قبل از شکوفائی که ریشۀ درستی ندارد . بلکه فقط اقرار و اعتراف بر ایمانی است 

  پژمرده شده و می خشکد . 
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  دل دنـیــائــی 

انباشته شده است . آیه خاکی که داراي خار است نمونۀ دلی است که با امور دنیائی   

و آنکه در میان خارها ریخته شد، آن است که « می گوید : انجیل متی  13فصل  22

» کالم را بشنود و اندیشۀ این جهان و غرور دولت ، کالم را خفه کند و بی ثمر گردد . 

کسی که براي امور این جهان  ،این یک توصیف کامل از یک انسان دنیائی است 

به تحلیل می رود . کار پیرامون خودش او در عالقه و توجه به دنیاي  . زندگی می کند

عمدة چنین فردي طلب خانه ، ماشین ، لباس و سایر امور دنیائی است . براي او 

ی ، همه یائموفقیت اجتماعی ، دیدگاه دیگران نسبت به خودش ، یا ثروت و حکمت دن

  چیز است . 

د ؟ در نظر اول مانند سایرین هستند . زمین دل آنها آیا شما چنین افراد ي را دیده ای  

محسوب شده اند .  لیسا می آیند ، در زمرة مردم خدامانند سایر زمین هاست . به ک

می دهند . ولی هرگز ثمرة روحانی به بار انه هاي رشد را نیز در خود نشان حتی نش

یائی ، پول ، مقام ، شهرت نمی آورند . آنها افرادي غیر متعهد با دلی سرشار از لذات دن

، ثروت و یا شهوات جسمانی می باشند . آنها می گویند که مسیحی هستند ولی 

نمی کنند . اینست واکنش زمین خاردار . دانه جوانه  ه منزتوجهی به زندگی پاك و 

محاصره می پرستی زده که بسیار زیبا هم به نظر می رسد ، سرانجام با خارهاي دنیا 
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ریج دل خاردار از خود نشانه اي مبنی بر اینکه زمانی دانه اي نیکو در آن شود و به تد

کاشته شده نشان نمی دهد . چه شد که چنان دانه اي که آنــقدر نیکو و نوید بــخش 

بــه نظــر مــی رسید،  خفه شد ؟ آیا چنین افرادي نجات خود را از دست داده اند ؟ 

که از دست بدهند . در مورد آنها ، بذر کالم خدا  خیر ! چونکه اصأل نجاتی نداشته اند

پر از علف هاي هرز مضر و خار بوده است در دلی افکنده شده که آماده نبود. چونکه 

. چنین شخصی پیام انجیل را دریافت کرده است ، ولی نه در دلی و ضمیري پاك 

هره ینکه به بکرده است ، ولی قبل از اشده و آماده . پیام انجیل در دل او شکوفه 

برداري برسد خفه شده است . چنین شخصی با دل پر خار هرگز نجات نیافته است . 

دلهاي پر خار شاید مایل به پذیرش عیسی به عنوان نجات دهنده باشند ، ولی مایل به 

می باشند . چنین روشی ، نجات نیست . عیسی ــم نــی هــائــرها کردن لذت هاي دنی

و پولس رسول » ممونا ( پول ) را خدمت کنید . ل است که خدا و محا« مسیح فرمود ، 

:  2اول یوحنا » ( ت محبت پدر در وي نیس ، ا دوست دارداگر کسی دنیا ر« نوشت 

می باید علف هاي هرز و خارها را از  ، ) . اگر می خواهید زمین محصول بدهد 15

  آن پاك کنید . 

  

  دشـمـنـــان   
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، خورشید و پرندگان این تمثیل سمبول دشمنان ما می باشند .  علف هاي هرز ، خارها  

) . خورشیــدي کــه  22:  13» ( اندیشۀ این جهان و غرور دولت « خارها عبارتند از 

) ، که در  21و  6:  13» ( صدمات و سختی ها « ریشـــه را مــی خشکاند عبارت از 

) یا شیطان  19و  4آیات » ( ریر ش« تضاد با راحت طلبی جانهاست . پرندگان تصویر 

است ، که تمام سعی خود را به کار می برد تا بذر انجیل را حتی قبل از اینکه جوانه 

  از دلها برباید . اینها سه دشمن دائمی انجیلند : دنیا ، جسم و شیطان .  ، دهد

ذر رنده بذر کالم ، دیده می شود : اي کارندگان بو در اینجا درس مهمی براي کا  

کالم انجیل، شما با مقاومت و دشمنی ها مواجه می شوید . مسیحیان ظاهري و کم 

دوام به وجود خواهند آمد و شما با کسانی مواجه خواهید شد که هم مسیح را می 

خاك و تهاجم  را . سختی زمین کنارة مزرعه ، پوکی  خواهند داشته باشند و هم دنیا

صولی خوب ، بباد خواهد داد . با این وجود ، خارها کوشش شما را براي برداشتن مح

دلگرم باشید . صاحب درو می تواند حتی سخت ترین زمین ها را شخم بزند و 

پاك کند . زمین سخت ، زمین سنگالخ ترین زمین ها را از خارها و علف هاي هرز 

همیشه اینچنین نیستند . خدا می تواند در سخت  رادق و سنگالخی و زمین خاربی عم

ی کشاورزي رین و گردن کش ترین دلها بذر کالم خود را بکارد . یک روش باستانت

ت دانه را می پاشیدند ، آنگاه زمین را شخم می زدند که سخدر فلسطین این بود که ن

دانه ها زیر خاك برود . چنین روشی گاهی اوقات در بشارت دادن به کار می رود . ما 
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به نظر می رسد که پرندگان در شرف ربودن دانه اند دانه را می افشانیم ، و حتی وقتی 

، روح القدس دانه را در عمق دل ها شخم می زند ، آنگاه آن دانه می تواند جوانه زند 

  و ثمر پر جاللی به بار آورد . 

  

  

  

  دل پـذیــرنــده

تفکر بر روي سه نوع زمین و خاك نامرغوب که محصول دلخواه را نمی دهند شاید   

نگر دل اایم که نمایباشد . ولی ما هنوز از زمین نیکو سخنی نگفته  نده کن دلگرم

و آنکه در زمین نیکو کاشته شود ، آن است که کالم را شنیده ، آن را «ه است : ندپذیر

 13»(ی شصت و بعضی سی ثمر می آورد می فهمد و بار آور شده ، بعضی صد و بعض

ی کنیم ، وعده اي براي دلگرمی دادن به در اینجا اوج  تمثیل را مشاهده م . ) 23: 

نسبت به  شاگردان مبنی بر اینکه زمین نیکو نیز وجود دارد و آنها از برخورد منفی مردم

ید نشوند . عیسی می خواست که آنها بدانند که مزارع کالم ، دل شکسته و نا ام

ی خواهند و حاضر براي دانه افشاندن وجود دارند که ثمرات فراوان هبسیاري شخم شد

  داد.
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  ثــمـــره   

حاصل دهی هدف اصلی کشت و کار است ، و همچنین در این مثل هدف نهائی   

همچنین هر درخت نیکو ، میوة نیکو می آورد و درخت بد ، میوة بد «نجات است : 

می آورد . نمی تواند درخت خوب میوة بد آورد ، و نه درخت بد میوة نیکو آورد . 

ا از میوه هاي بریده و در آتش افکنده شود . لعهذ نیکو نیاورد ، هر درختی که میوة

  ). 20- 17:  7متی » ( ایشان ، ایشان را خواهید شناخت 

، و رید و دور افکند گر ثمره بد باشد ، درخت را باید باگر ثمرة روحانی نباشد ، و یا ا

ندهد ، زمین بی  ها به کار ببریم ، اگر زمین محصول اگر این مورد را در مثل مزرعه

  بخشش ناپذیر است . ارزش است ، و نشانه یک دل 

پیام این تمثیل کامأل روشن است : از این چهار نوع زمین ، فقط یک زمین خوب   

فقط یک زمین محصول می دهد و چنین زمینی براي کاشتن مناسب است . این  . است

اردار و سنگالخی ، تصویري زمین نیکو ایماندار واقعی را به تصویر می کشد . زمین خ

از ایمان نمایشی است . زمین کناره راه مزرعه تمثیل یک انکار مطلق است . نشانه 

نجات واقعی ، میوه است ، نه شاخ و برگ . کسانی که از این نکته غافلند ، مفهوم 

که هیچ یک از این سه  تمثیل را از دست می دهند . مهم اینست که توجه داشته باشیم

، ( کنارة راه ، زمین سنگالخی ، زمین خاردار )  نجات ندارند . دلیل  ا) دله(مین نوع ز

نجات گوش سپردن به کالم و یا واکنش سریع احساساتی و یا حتی برداشت کالم به 
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« ره است ، آنچنانکه عیسی فرمود شد در زندگی نیست . دلیل نجات ، ثممنظور ر

) . در واقع  16:  7متی » ( شان خواهید شناخت ایشان (ایمانداران) را از میوه هاي ای

ثمردهی معیار نهائی نجات واقعی است . در هنگام درویدن زمین خاردار بهتر از زمین 

سفت و پا خورده کناره راه و یا زمین سنگالخی نیست . همۀ این زمین ها بی ارزش 

و چنین زمین هائی  وند ، از بین می ردهستند . دانه هائی که در این زمین ها افشانده شون

) و  8:  6به هیچ دردي نمی خورند ، جز اینکه سوخته شوند ( ر.ك عبرانیان 

  ی باشند . ــات نمــري از نجــتصوی

توجه داشته باشید تمام زمین هاي نیکو محصوالت مشابهی ندارند . بعضی از این   

. همۀ  چندان محصول می دهندزمین ها صد چندان ، بعضی شصت و بعضی سی 

نمی دهند ، ولی تک تک مسیحیان در حد  سیحیان آنچنان که باید و شاید ثمرهم

  ی دهند . مــمر ــقرري ثــم

رند . ولی در نهایت مسیحیان بعضی اوقات متمرد هستند و البته هنوز گناهکا  

ندان و خواه شصت و خواه سی ثمراتشان شناخته می شوند . خواه صد چ ایمانداران از

ثمرة روحانی ایمانداران واقعی آنها را از زمین سخت کناره و زمین ضایع  باشد .

خاردار ، متمایز می کند . محصوالت آنان فراوان است ، نه محصوالتی محصور شده  

و ثمر می  سنگالخی ، خاردار و عقیم می ایستند در بین خارها . آنها در زمین هاي

  دهند . 
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ایم ، تا دانه انجیل را بیافشانیم ، حتی اگر بعضی از  ما به عنوان کارندگان دعوت شده  

دانه ها به کنارة راه ، یا به زمین سنگالخی و یا زمین هاي خاردار افشانده شوند ، ولی 

در نهایت خاك خوبی خواهد بود که دانه هاي افشانده شده در آن خاك ثمر می 

  .  ند ، خواه سی ، خواه شصت و یا سیده

  ست کالم است . نیازمند  بذر درخم شده زمین آماده و ش  
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___________ 11 __________  

  

 گنــدم و کــرکــاس 

  

قرار بر این نیست که مسیحیان چون نجات نیافتگان زندگی کنند . انسانهاي بسیاري   

ایمانان زندگی کنند . آنچنانکه در بخش  فکر می کنند مسیحیان نیز می توانند مانند بی

م الهی دانان معاصر یک طبقه بندي کلی براي این قبیل ین کتاب اشاره کرداول ای

اختراع کرده اند . چه کسی می داند چه تعداد » مسیحیان جسمی « بنام اشخاص 

انسانهاي متحول نشده در احساس درونی امنیت روحانی با این فرض که صرفأ 

ی ــمی توانند جسماند ؟ مسیحیان جهانی هستند ، خود را گول می زنن مسیحیانی

ی کنند ولی هیچ چیز در کتاب مقدس پیشنهاد نشده مبنی بر اینکه ــد ، و مــل کننــعم

مسیحی واقعی ممکن است ضمن پیروي از سبک زندگی گناه آلودش ، تمایل به امور 

خدائی داشته باشد . مسیحیان نقش فرزندان شیطان را بازي نمی کنند . شیطان خود را 

رزندان عدالت را تقلید می کنند ائی وانمود می کند و خادمانش اعمال ففرشته روشن

وقتی کتاب مقدس مشکل تشخیص دادن گوسفندان ).  15 – 14:  11دوم قرنتیان (

اشاره اش این نیست که مسیحیان ممکن است بی خدا به نظر  ، از بزها را اعالم می کند

نمی باشند. گرگ نمی تواند چون  برسند ، بلکه اینست که در عین خدا پرستی ،عادل
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میش عمل کند . با توجه به این موضوع از مثل عیسی در مورد گندم و کرکس ( متی 

) ، اکثرأ برداشت اشتباه می شود . داستان کرکاس ها در میان گندم  30 – 24:  13

تصویر مشابهی است با مثل زمین ها ، ولی خداوند ما در اینجا به موضوع کامأل 

ملکوت « و مثلی دیگر بجهت ایشان آورده ، گفت :  « :ی اشاره کرده است متفاوت

آسمان مردي را ماند که تخم نیکو در زمین خود کاشت . و چون مردم در خواب 

بودند دشمنش آمده ، در میان گندم ، کرکاس ریخته ، برفت . و وقتی که گندم رویید 

وي  صاحب خانه آمده ، به و خوشه برآورد ، کرکاس نیز ظاهر شد . پس نوکران

اي آقا مگر تخم نیکو در زمین خویش نکاشته اي ؟ پس از کجا  عرض کردند : 

آیا  "عرض کردند :  "این کار دشمن است  "ایشان را فرمود :  انید ؟ سکرکاس بهم ر

نی ، مبادا وقت جمع کردن  "فرمود :  "می خواهی برویم آنها را جمع کنیم ؟ 

آنها بر کنید . بگذارید که هر دو تا وقت حصاد با هم نمو کنند و  گندم را با , کرکاس

در موسوم حصاد ، دروگران را خواهم گفت که اول کرکاسها را جمع کرده ، آنها را 

 – 24:  13تی ــم(» "در انبار من ذخیره کنید  براي سوختن بافه ها ببندید اما گندم را

30 ( .   

عه گندم شخص دیگري یک عمل خصمانه بود پاشیدن دانه کرکاس در داخل مزر  

چنین اقدامی موجب می . م براي جلوگیري از آن قوانینی وضع کرده بود وکه دولت ر

شد مزرعه گندم همسایه ویران شود و محصوالتش از بین برود و از نظر مالی خسارت 
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گندم دانۀ » کرکاس « کرکاس در مزرعه می پاشد .  ، در این مثل دشمن انسان . ببیند

مانندي است که محصول بی فایده اي از آن به دست می آید . تا قبل از حاصل دادن 

صاحب زمین در تشخیص آن با گندم تقریبأ غیر ممکن است . ، کامل دانه کرکاس 

مثل عیسی نمی خواست با درو کردن کرکاس ها ، به محصول کلی زمینش خسارتی 

ها و کرکاس ها رشد کنند تا هنگام درو و وارد آید . بنابراین تصمیم گرفت که گندم 

کرکاس تشخیص  رسیده و حاصل داده بودند و گندم ازدر آن وقت که محصوالت 

  گندم ها را از کرکاس ها جدا کنند . بتوانند داده می شد ، دروگران 

  این داستان چه مفهومی می تواند  داشته باشد ؟   

براي پرسیدن مسائل خود بلکه بخاطر تعجب آور اینست که آن جمعیت انبوه ، نه   

و تغذیه شدن روحانی از طرف او ، در  نداشتیاقی که به دیدن اعجازهاي عیسی داشت

) . شاگردان هم می خواستند  16:  6اطرافش تجمع کـرده بودنــــد ( ر.ك یوحنا 

مــی خوانیم که بعد از اینکه خداوند  36:  13چیزهائی بدانند . در انجـیل متــی 

جمعیت را ترك نمود و وارد خانه شد ، شاگردان مانند روزي که در خانه شمعون 

مثل کرکاس مزرعه را به « : پطرس در کفرناحوم جمع شده بودند ، از او پرسیدند 

  » جهت ما شرح فرما . 

  

   نقـــش آفــرینــان   
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ارد پسر آنکه بذر نیکو می ک« مثل با زبان ساده پرداخت و گفت :عیسی به تعریف   

کار می ـلقبی بود که خداوند بیشتر آن را در مورد خودش ب» پسر انسان «  .»انسان است

در عهد جدید تنها یکنفر دیگر عیسی را با این عنوان نامیده است . در سایر موارد برد . 

فقط خودش این عنوان را به خود داده است . این لقب او را به عنوان کامل ترین انسان 

آدم «است ، که مانند» آدم ثانی « کند . این لقب تعریف کنندة او در مقام  معرفی می

  مرتبط می سارد .  13:  7بی گناه است و او را با نبوت مسیحائی دانیال  »اول

پسر  –با توجه به کارنده که » مزرعه این جهان است . « ،  38:  13طبق انجیل متی   

حاکمیت او بر زمین می باشد ، و هموست شاهد پادشاهی و  –صاحب مزرعه  –انسان 

کارد ؟ دانه اي که که محصوالت مزرعه خود را می کارد . او در مزرعه اش چه می 

اینکه دانه هاي نیکوئی است ، ابناي ملکوت ( پسران ملکوت آیه  او می کارد ضمن

شاه ه تابعیت پاد) نیز می باشد . پسران ملکوت خدا ایمانداران  هستند ، کسانی ک 31

  و عیسی آنان را در مزرعه خود ، دنیا، می کارد .  را پذیرفته اند 

 – 38:  13» ( کرکاسها ، پسران شریرند و دشمنی که آنها را کاشت ، ابلیس است «   

مشابه عبارتی است که عیسی در » پسران شریر « عبارت  ) . اینانند بی ایمانان . 39

شما از پدر « ینی انتقاد می کرد ، به زبان آورد ، ، آنگاه که از رهبران د 44:  8یوحنا 

حاکی از اینست که هر آنکس که  10:  3رساله اول یوحنا » می باشید . خود ابلیس 

  فرزند خدا نیست ، فرزند ابلیس است . 
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  طــرح شیــطــان   

ران ملکوت را در این جهان معنی این تمثیل پیچیده نیست . پسر انسان یا عیسی ، پس  

د . دشمن یا ابلیس خلوص محصول خدا را با آمیختن پسران خود با پسران می کار

خدا ، از بین می برد . این پسران بی ایمان ابلیس با ایمانداران در این جهان زندگی می 

  کنند . ولی در داوري نهاوي خدا گندم ها را از کرکاس ها جدا می کند . 

ه بسیاري از دانشجویان کتاب مقدس از نکته مفهوم این تمثیل به قدري ساده است ک  

کلیدي آن غفلت می کنند . هر چند که به روشنی گفته شده ، مزرعه این جهان است ، 

ولی اینک بسیاري از مسیحیان آن را به اشتباه کلیسا ، تصور می کنند . به نظر آنها پیام 

آنها را  اینکه نی براین تمثیل در مورد اعضاء نامطلوب در کلیساهاست و وعدة خدا مب

به حال خود رها کرده است تا مادامی که با فرشتگانش باز می گردد ، آنگاه اعضاي 

د . ولی روشن است که پیام تمثیل اعضاي دروغین را از هم جدا می کنحقیقی و 

،  اینطور نیست . شیطان می خواهد دانه هاي کرکاس را تا آنجا که مقدور است

و در کنار این اقدامش ، بخشی از دانه هاي کرکاس را  کارد ،نزدیک دانه هاي گندم ب

زش کلیسا در جهان است ، نه مرور گذرائی بر ل حاوي آمردر کلیسا می کارد . این مث

شیطان در همه جا می کارد . ما که متعلق به ملکوت خدا  .کلیسا و پرداختن به جهان

زندگی می کنند . ما همان هستیم در همان مکانی زندگی می کنیم که بی ایمانان 
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تنفس می کنیم که بی ایمانان تنفس می کنند و همان غذائی را می خوریم  هوائی  را 

که بی ایمانان می خورند . ما و بی ایمانان در یک جاده رانندگی می کنیم ، در 

با هم به یک  در یک کارخانه باهم کار می کنیم،همسایگی هم زندگی می کنیم . 

م ، ما همه نزدیک دکتر می رویم ، از یک فروشگاه خرید می کنیم . مدرسه می روی

گرماي طلوع خورشید بر خوردار می شویم ، و باران بر هر دو گروه یکسان  زهر دو ا

می بارد . موردي که این دو گروه هرگز نمی توانند با هم در آن سهیم باشند ، 

و پیام این تمثیل جز این ) ،  16 – 14:  6مشارکت روحانی است ( دوم قرنتیان 

  نیست . 

ها اینست که خدا هر اقدامی را به جهت پاك کردن جهان از بی ایمانان  پیام کرکس  

اجبار ، تأئید نکرده است . شاگردان عیسی دوست داشتند حلقه اي تشکیل همراه با 

ما و ما احساس آنها را درك می کنیم .  د را از فرزندان ابلیس جدا کنند دهند و خو

چنانکه دود پراکنده می شود ، [ « همگی همصدا با سراینده مزامیر دعا می کنیم که 

خدا ] ایشان را پراکنده سازد ، و چنانچه موم پیش آتش گداخته می شود ، همچنان 

  )  .  2:  68مزامیر » ( شریران به حضور خدا هالك گردند 

ی ـــا مــاي خداوند آی« ر اینکه تقاضاي یعقوب و یوحنا ، پسران رعد از عیسی مبنی ب  

ما را به یاد غالمان » خواهی بگوئیم آتش از آسمان باریده ، اینها را فرو گیرد ؟ 
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آیا می خواهی برویم آنها را ( کرکاس « :  دنصاحب زمین می اندازد که به او می گوی

  ) .  28:  13» ( ها را ) جمع کنیم ؟ 

گوید کرکاس ها را نکنند چونکه کندن ولی صاحب خردمند زمین به آنها می   

کرکاس ها ممکن است به گندم ها نیز زیان رساند . اثرات چنین حکمتی بارها و بارها 

در تاریخ به اثبات رسیده است. اگر یک جنبش دینی کوشیده است جهان را از دست 

ها و همانا کلیساي واقعی است که در این راه متحمل بیشترین رنج  ، کافران رها سازد

آماري از ، فوکس در مورد شهیدان آزارها شده است . کتاب منتشر شدة انتشارات 

ول تاریخ کلیسا توسط فریب داده است که بخاطر ایمان خود در طشهدائی ارائه 

تفتیش « خوردگان مشتاقی که ادعاي نمایندگی خدا را داشته اند ، شهید شده اند .  

که بخاطر قائل  ل تعداد بی شماري از مسیحیان شدقت نجر به در قرون وسطی  م» عقاید 

شدن قدرت بیشتر از تعلیمات رهبران کلیسا به کالم خدا ، شهید شدند . یکی از 

دوستان من کتاب مقدسی از قرن شانزدهم در اختیار دارد که با خون مالک آن ، 

ران صرفأ بخاطر داشتن آن کتاب ، رنگ شده است . متعصبان مذهبی همیشه ایماندا

  خالص را دشمنان خود می پنداشتند . 

خدا مردم خود را دعوت به استنطاق و بازجوئی نکرده است . اینک زمان زدودن   

کرکاسها از مزرعه نرسیده است . رسالت ما سیاسی یا جنگ هاي صلیبی نیست ، و 

هستیم ، جائی براي داوري و مجازات  اتاینک در حالی که خود ما در معرض مجاز
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ان وجود ندارد . ما فرستاده شــده ایم که سفیران مسیح باشیم ، مأموران خاص دیگر

فیض و محبت او و تصادفی هم فرستاده نشده ایم . فرستاده شدن ما ، نقشه و  براي ابراز

خالی کنیم . ما مسئولیت ر این اب ست . ما هرگز نباید شانه از زیرطرح خدا براي جهان ا

در دیر حبس کرده و یا با سایر ایمانداران به مکانی امن  دعوت نشده ایم که خود را

فرار کنیم . ما دعوت شده ایم تا در جائی که کاشته می شویم بایستیم و ثمر بدهیم و 

  احتماأل از اثرات منفی کرکاسها خسارت ببینیم . 

البته در اینجا سمبولیسم شکسته می شود . کرکاس واقعی نمی تواند گندم شود ، اما   

  یک پسر ابلیس می تواند تبدیل به پسر ملکوت شود ، و این اصل کلی نجات است . 

رساله به افسسیان می نویسد : همۀ ما نیز در شهوات جسمانی  دوم  پولس در فصل  

»( دیم ، چنانکه دیگرانخود قبل از این زندگی می کردیم ... و طبعأ فرزندان غضب بو

» فرزندان معصیت « از  ت تازه اي می دهد و ما راحیا) . نجات به ما ذات و  آیه سوم

) و از کرکاس تبدیل به گندم  10و  2:  2(افسسیان » اهــل خــانه خــدا  « تبدیل به 

شده در مسیح عیسی براي  یده آفر« و » نعت او ( خدا ) هستیم ص« ما  .  می نماید

 10:  2افسسیان » ( مائیم قبل مهیا نمود ، تا در آنها سلوك ناز کارهاي نیکو که خدا 

  گندم ها ، زمانی کرکاس بوده اند .  ) . از دیدگاه روحانی ، همۀ 

را مجبور سازیم مردم ما دعوت نشده ایم که مزرعه را از کرکاس ها پاك کنیم و یا   

شش در جهت بدست آوردن صول روحانی ملکوت زندگی کنند . کوتا بر اساس ا
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باره  ود هوده است . بدون دخالت خدا و تولدشی بیمحصول نیکو از کرکاس ها، کوش

اس چون گندم نیز محصول نیکو را هیچگاه کرکاس ، گندم نمی شود . آراستن کرک

» سر کوه « موسوم به و در موعظۀ  6:  7بار نمی آورد . در انجیل متی  به کرکاس از

المی دیگر آنانی به ک» مرواریدهاي خود را پیش گرازان [ نیندازید ] . « عیسی فرمود 

را که در خارج از ملکوت زندگی می کنند ، مجبور به پذیرش اصول ملکوت ننمائید 

 .  

ظاهري آن نیستند ، رفرم فشار براي  محکوم کردن دنیا و یا اعمالمسیحیان مجاز به   

هر چند که ما بر علیه گناه موعظه می کنیم . به ما حکم شده است کتاب مقدس را 

 ) و به عنوان نمونه هاي عدالت زندگی کنیم 20 – 19:  28ر.ك متی تعلیم دهیم ( 

  م . ، ولی مجریان خدا نیستی

  

  طـــرح خـــدا   

» ( دروندگان ، فرشتگانند « در موقع درو ، گندم ها و کرکاس ها جدا می شوند و   

 40:  13ه می شوند ( ) . کرکاسها یا پسران ابلیس جمع شده و سوزاند39:  13متی 

به تنور آتش « ها خواهد بود . دروندگان کرکاسها را ) و جهنم مکان جاودانه آن

جائی که گریه و فشار «  ) . تصویري ترسناك است : 42:  13» ( خواهند انداخت 
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) براي همیشه در ملکوت خدا  13:  13» (عادالن « و پسران ملکوت یا  » دندان است

  ساکن خواهند شد . 

« ندم را از کرکاس تشخیص می دهند ؟ دروندگان گندم یا دروندگان چگونه گ  

خواهند شناخت . ممکن است کرکاس شبیه گندم  از ثمرات روحانیشان را » عادالن 

به گندم باشد ، ولی نمی تواند آنچه را که گندم ببار می آورد ، ببار آورد . دانه رسیده 

قلمرو روحانی ، پسران  روشنی آن را از کرکاس متمایز می کند . و چنین است در

انند عدالت واقعی را ابلیس می توانند رفتار پسران ملکوت را تقلید کنند ، ولی نمی تو

ترجمه آزاد ) .   – 18:  7(متی » یاورد درخت بد نمی تواند میوه نیکو ب« ثمر دهند . 

 : 13متی  » (لغزش دهندگان و بدکاران« زبان تمثیل مؤید این مهم است . کرکاسها 

است ، ) می باشند . روشن  43:  13» ( عادالن « گندمها  )  نامیده شده اند و 41

در داوري . آنچه که گندم را از کرکاس جدا می کند ماهیت و محصول آن هاست 

  نهائی تفاوت ها کامأل مشخص است . 

ما باید نسبت به تفاوت هاي بین گندم و کرکاس  با این وجود این مثل نمی گوید که  

ی تفاوت باقی بمانیم . این مثل فتوائی  دال بر بی تفاوت بودن نسبت به گناهکاران و ب

گم شدگان نیست و نه حکمی مبنی بر اینکه ما کرکاسهاي افکنده شده در مزرعه را 

ورند ، بی توجه باشیم . ارتی که بــر گــندم ها وارد می آندیده بگیریم و نسبت به خس
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داوري و مجازات نهائی را به دستان خداوند و فرشتگان او پیام این تمثیل اینست که 

  واگذاریم . 

در آخر ، گندم واقعی در نهایت با محصولی که می دهد ، توصیف می شود . گندم   

را ثمر نمی دهد ، چونکه گندم  پائیزي  ک لطیفر را حاصل نمی دهد ، گندم پوپخا

هد ، هر چند در مزرعه اي است . ذات گندم ایجاب می کند که گندم را ثمر بد

افشانده شود که پر از کرکاس باشد . پسران ملکوت نیز مانند آن هستند . آنها در 

جهان زندگی می کنند ، جائی که پسران ابلیس نیز ، پرورش می یابند . اما پسران 

آورند با ثمراتی که  هستند . ثمره اي که آنها ببار می ملکوت داراي طبیعت آسمانی

و شما می توانید روي ثمرات آنها حساب  ببار می آورند ، متفاوت است بلیس پسران ا

  باز کنید . 
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___________ 12 __________  

  

 گـنـــــج آسـمــــان 

  

خداوند ما گاهی جویندگان مشتاق را از خود می راند . نمونه روشن آن مثال جوان   

آمده است . همچنین  62 – 57:  9گر در انجیل لوقا  حاکم ثروتمند و سه مورد دی

به آن گروه انبوهی که روزهاي اولیه رسالت مسیح بدنبالش روان بودند بیندیشید . چرا 

) ؟ چونکه عیسی  66:  6اکثریت آن گروه از او روي بر گردانیدند ( ر.ك یوحنا 

حیات جاودانی  مکررأ از آنها تقاضاهاي مشکلی می کرد . او به کسانی که طالب

می داد خود را انکار کنند ، همه چیز را ترك کنند و او را متابعت کنند فرمان بودند ، 

نوان خداوند سر باز می زدند . او هیچگاه امید نجات را به کسانی که از تابعیت او به ع

 – 34:  8 مرقس  در انجیل ت . سخنانش خطاب به آن گروه انبوهه نمی داش، عرض

پس مردم را با شاگردان خود  « نجات است : تقاضاي عیسی از مشتاقان ز حاکی ا 37

هر که خواهد از عقب من آید ، خویشتن را انکار کند و صلیب "خوانده ، گفت : 

خود را برداشته ، مرا متابعت نماید . زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد ، آن 

و انجیل بر باد دهد آن را برهاند . را هالك سازد ، و هر که جان خود را بجهت من 

زیرا که شخص را چه سود دارد هر گاه تمام دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد ؟ یا 
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آنکه آدمی چه چیز را به عوض جان خود بدهد ؟ زیرا هر که در این فرقۀ زناکار و 

دس پسر انسان نیز وقتی که با فرشتگان مق ، خطاکار از من و سخنان من شرمنده شود

  ) .  37 – 34:  8مرقس ( » "از او شرمنده خواهد گردید  در جالل پدر خویش آید ،

صراحت در خواست مسیح را  25 – 24:  12سخنان مشابه خداوند در یوحنا   

گندم که در زمین می افتد  مین آمین به شما می گویم اگر دانۀآ «ان می دهد : ــنش

بسیار آورد . کسی که جان خود را دوست دارد ،  نمیرد ، تنها ماند لیکن اگر بمیرد ثمر

آن را هالك کند ، و هر که در این جهان جان خود را دشمن دارد ، تا حیات جاو 

  » دانی آن را نگاه خواهد داشت . 

تحول یاري در شاگردي نیست که منجر به ترك خویش بخاطر مسیح یک عمل اخت  

نجات دهنده اینگونه بود . ایمان در روحانی شود.  روش همیشگی اراء انجیل توسط 

که اکنون بدان روي نموده  نظر او چیزي کمتر از تحول کلی و بر گشت کامل از آنچه

این حقیقت را به  46 – 44:  13نمونۀ کوتاه در متی  سوي او نیست . دوایم ، به 

درستی تشریح می کند . این نمونه ها نشان دهندة ارزش غیر قابل قیاس ملکوت 

« انی و تعهد ایثار گرانه که الزمۀ ورود هر کسی به آن ملکوت است ، می باشد : آسم

و ملکوت آسمان گنجی را ماند ، مخفی شدة در زمین که شخصی آن را یافته ، پنهان 

باز ملکوت » « نمود و از خوشی آن رفته ، آنچه داشت فروخت و آن زمین را خرید . 

ریدهاي خوب باشد ، و چون یک مروارید آسمان تاجري را ماند که جویاي مروا
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 – 44:  13متی » ( گرانبها یافت ، رفت و مایملک خود را فروخته ، آن را خرید  

اي ملکوت بی به غناي  از این امثال حاکی از اینست که گناهکاري که) . هر دو  46

ابد را درك کرده است ، شادمانه هر آنچه را که دارد از دست می دهد تا بدان دست ی

ی . حقیقتی که در اینجا آمده است حاکی از اینست که : آنهائی که در گنج هاي زمین

با عظیم آسمانی محروم می شوند. خداوند ما را  خود چنگ آویخته اند از ثروت بس

  ) .  18:  1قیمت گرانی ، یعنی به بهاي خون خود خریده است ( اول پطرس 

ترین و بدیهی ترین تفسیر ، برداشت خود مفسران کتاب مقدس می دانند که ساده   

عیسی است و در این داستانها بدیهی ترین تفسیر اینست که آنها ملکوت آسمان را به 

و اند صورت گنجی بسی گرانبها تر از آنچه که ما در اختیار داریم ، به تصویر کشیده 

اگر است . ده این تفسیر هماهنگ است با تمام تعلیماتی که عیسی در بارة راه نجات دا

شما قانع نشده اید این امثال را با سخنان عیسی با جوان حاکم ثروتمند در انجیل مرقس 

برو آنچه داري بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی « مقایسه کنید :  21:  10

پس در اینجا کسی که آنچه دارد می دهد تا ملکوت را بدست آورد » خواهی داشت . 

  رد ملکوت آسمان می شود . ، کسی است که وا

هان ــی پنــحلی مخفــرا در مان معمول بود که اجناس ارزشمند خود در میان فلسطینی  

ت و و تجاوزااسرائیل سرزمین جنگ بود . تاریخ یهود پر از داستان جنگ  می کردند .

وس مورخ د و قوم را تاراج می کردند . ژوزفدنکه می آماست ارتش هاي غالب 
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یهودیان طال و نقره و اثاثیه بسیار نفیس و گرانبهاي خود « ن اول می نویسد : یهودي قر

در مثل » اعد و آیندة نا معلوم در زیر زمین دفن می کردند . سرا بخاطر شرایط نام

گفته نشده که چگونه آن مرد متوجه گنج در مزرعه شده  44:  13مندرج در متی 

کرده است و زمین را شخم می زده است است . شاید او براي صاحب مزرعه کار می 

دیده صندوقچه گنج را و شاید هم بر حسب اتفاق از مزرعه عبور می کرده و بخشی از 

پس ساست که از زمین بیرون آمده است و بالفاصله آن را با خاك پوشانیده است و 

  آنچه را که داشته فروخته و مزرعه را خریده است تا بدان گنچ دست یابد . 

عمل او غیر اخالقی بوده است ؟ آیا گنج بطور قانونی متعلق به صاحب مزرعه  آیا  

بر  ی گفت اگر شخصی میوه هاي رسیده و یا پولی انی میر ! شریعت ربنبوده است ؟ خ

زمین بیابد ، از آن اوست . بدیهی است که بدین ترتیب آن گنج کشف شده نمی 

اگر او میدانست که چنین گنجی  توانسته است متعلق به صاحب مزرعه باشد ، چون

دارد ، قبل از اینکه مزرعه اش را بفروشد آن را بر می داشت . مالکیت آن گنج دیگر 

از صاحب مزرعه سلب شده بود . ممکن بود آن گنج سالیان سال و نسل ها در آنجا 

بماند و کسی آن را نیابد . ولی این شخصی که آن را یافته بود به حق ادعاي مالکیت 

منصفی ن را داشت ، در واقع عمل این مرد نشان می دهد که تا چه اندازه مرد امین و آ

بوده است . او می توانست بدون آنکه مزرعه را بخرد گنج را صاحب شود و هیچ 

کس نفهمد ولی این کار را نکرد ، بلکه رفت و هر آنچه که داشت فروخت تا بتواند 
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و را متهم نکند که گنج را با تقلب صاحب شده بهاي مزرعه را بپردازد ، تا هیچ کس ا

  است . 

  

  مـــرواریـــد گــرانـبـهـــا 

نج نهفته در آن ، متفاوت است ( مثل مروارید گرانبها ، اندکی با مثل مزرعه و گ  

) . در اینجا ما یک تاجر عمده فروش را می بینیم که  46 -45:  13ك متی ر.

س مثال مزرعه و گنج او تخصص خود را متخصص انواع مرواریدهاست . بر عک

تصادفی به دست نیاورده است . زندگی او در بررسی و ارزیابی گرانبهاترین 

تا یک  –مرواریدها  گذشته است ، مرواریدهائی که خرده فروشی می کرده است 

روز مرواریدي می یابد که گرانبهاترین مرواریدي بوده که در تمام عمرش دیده است 

 .  

یدها گرانبهاترین جواهرات بودند و افراد ثروتمند آنها را می خریدند و پس مروار  

انداز می کردند. کتاب تلمود از مرواریدهائی سخن گفته است که قیمتی نداشته اند . 

به اشاره  9:  2س تیموتائومصریان عمأل چنین مرواریدهائی را می ستودند . رسالۀ اول 

ا با مرواریدها می آراستند . وقتی که عیسی در زنانی نموده است که موهاي خود ر

) منظورش این  6:  7مورد انداختن مرواریدهایشان جلوي خوکان اخطار داد ( متی 

نبوات هم ی دهید که ارزش داشته باشند . حتی انبود که این جواهر گرانبها را به کس
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ی از دروازه تند بر ارزش مرواریدها . رویاي یوحنا از شهر آسمانی حاکاشتأکید د

  ) .  21:  21هائی آراسته با مرواریدهاست ( مکاشفه 

این شخص متخصص مروارید بود . او مرواریدهاي گرانبها را می خرید و می   

فروخت و از این راه زندگی می کرد . در ضمن این معامالت مرواریدي می یابد که 

ه که دارد ، آن را چنان توجهش بر آن جلب می شود که حاضر می شود به بهاي آنچ

  صاحب شود . 

  

  ـل مـلکـــوت   تـحـصـیـ

در رابطه با این امثال عیسی مسیح خداوند بر علیه پاره اي پیشداوري هاي فکري   

این شنوندگان بر این عقیده بودند که بخاطر شنوندگان یهودي اش اخطار می دهد . 

د آنان را محتاط نمود که وروپیشینه نژادي شان وارد ملکوت خدا می شوند . این امثال 

. اشارة اساسی این امثال اینست که ملکوت  دنبه ملکوت خدا را زیاد جدي نگیر

آن را درك کرده و مایل باشند همه بیکرانگی آسمان از آن کسانی است که ارزش و 

چیز را به بهاي یافتن آن ، از دست بدهند . کسی که مایل به تحصیل ملکوت آسمانی 

از دست دادن هر چیز  واید آن را با تمامی دل خود و با شوق شادمانه است ، می ب

  آن ملکوت ، دنبال کند . یافتن هاي دیگرش به ب
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ارزش آن بسی عظیم از گران ترین و کران است و بی  کوت آسمانی فساد ناپذیر مل  

گنج هاي و مرواریدهاي زمینی است . ملکوت آسمان مانند گنج نهفته در دل خاك 

 14:  2نظر بسیاري که بر آن خاك می گذرند پنهان مانده است . در اول قرنتیان از 

اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد زیرا که نزد او جهالت  «:  می خوانیم

این آیات در نقل » است و آنها را نمی تواند فهمید زیرا حکم آنها از روح می شود . 

چیزهائی را که چشمی ندید "چنانکه مکتوب است  «:  قولی از صحیفه اشیعا نبی است

و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد ، یعنی آنچه خدا براي دوستداران خود 

  ) .  9:  2( اول قرنتیان  » "مهیا کرده است

ظر حکمت انسانی احمقانه است ، و از چشمان انسان مستور است و با این امور از ن  

پس چـگونه  یبه و نا آشنا می باشند .نیدن نیستند و از نظر انسانی غرگوش انسان قابل ش

اما خدا آنها « کسی می توانــد واقعیت هاي  ملکوت را دریابد ؟ در کالم می خوانیم : 

) . خدا دلها را گشوده  10:  2اول قرنتیان » ( ما کشف نموده است  به روح خود بهرا 

  را ، درك کنیم .  ت ملکوتشااست تا ثروت و غنا و برک

خدا داشته باشند ، با شادي تمام آنچه ملکوت کسانی که نیم نگاهی به ارزش واالي   

مگر نه اینست که مرد مذکور در متی  –را که دارند می دهند تا آن را بدست آورند 

حب شود ؟ از دست وقتی گنجی یافت آنچه را داشت فروخت تا آن را صا 44:  13

براي بدست آوردن چیزي بسیار ارزشمندتر ، بیانگر غناي تازه یافته  شدادن تمام دارائی
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بود که براي صاحب شدن آن ثروت قیمتی اوست . صرفنظر کردن از تمام دارائی اش 

  عظیم پرداخت . 

در مورد نجات چنین است . اندیشیدن به از دست دادن همه چیز براي دست یافتن به   

ه ، مسخره آمیز است . ولی یک مؤمن با شادي مسیح از دیدگاه افراد متحول نشد

سب برکت بی پایان عظیمی خود را به آقایش می سپارد . آزادي پر جالل از گناه و ک

د تسلیم شدن به قدرت خداست . پولس نمونه بزرگ اشخاصی حیات جاویدان ، مز

پولس در  است که معنی دادن همه چیز را براي گرفتن چیزي واالتر فهمیده بود .

اما آنچه مرا سود می بود ، آن را به خاطر « می نویسد :  8 – 7:  3پیان رساله به فیل

بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح  . مسیح زیان دانستم

عیسی زیان می دانم که بخاطر او همه چیز را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را 

گان مسیح ، به منزله زندگی پولس در مقایسه با گنچ شای هر چیز دیگري در» دریابم . 

  زباله بود . 

این مرد گنج را خرید است . او همه چیز خود را داده است تا آن گنج را بدست   

او ، دانش او  و تمام آنچه که برایش  پیشینه نژادي او ، عدالت او ، پولآورد . 

ده بی ارزش بودند . او شادمان بود ارزشمند بودند در مقایسه با ثروتی که بدست آور

ت ایمان نجات ماهیکه همه چیز خود را داد تا ملکوت خدا را بدست آورد . اینست 

  بخش . 
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  بـهــاي واقـعــی نـجــات  

آیا ما نیز باید هر چه داریم بفروشیم و فقر و ناداري را بجان بخریم تا نجات یابیم ؟   

نزد مسیح از اهکاران نمی آموزد که براي آمدن خیــر ! و همچنین این امثال به گن

گناهانشان خالصی یابند . مفهوم این امثال اینست که حفظ ایمان نجات بخش یک 

ی را ــاي زمینــامتیاز بزرگ است . چنین ایمانی گناه را در خود نمی پرورد ، گنج ه

اطاعت بی  ازي و خودپسندي نمی کند ، بلکه یک تسلیم وخود نو ، می کندــفی نــن

  تمایل به انجام آنچه که خداوند فرمان می دهد .  ، قید و شرط است

) . نجات از طریق  23:  6حیات جاودانی در واقع یک هدیه رایگان است ( رومیان   

انجام اعمال نیکو و یا با پول بدست نمی آید . نجات از پیش توسط مسیح براي ایمان 

بهاي آن را با خون خود پرداخته است . ولی این آورندگان خریداري شده است ، و او 

بدیم معنی نیست که نجات گناهکاران، براي آنها بهائی در بر ندارد . این قیاس شاید 

هم بهائی دارد .  مشکل باشد ولی با این وجود حقیقت دارد . نجات هم رایگان است و

را این را می دانیم زی« فاصله انسانیت کهنه می شود : جب مردن بالحیات جاودانی مو

که انسانیت کهنۀ ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته ، دیگر گناه را بندگی 

  ) .  6:  6رومیان » ( نکنیم 
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بدین ترتیب از یک نظر ما ، آنگاه که انسانیت گناه آلودمان بر صلیب میخکوب می   

تیاق جسمی است . مانند نهایت ترك اشدر و این شود ، بهاي نهائی را پرداخته ایم . 

ر.ك یوحنا می میرد تا دانۀ فراوان بیاورد (بر زمین پاشیده می شود و که دانۀ گندمی 

ا مسیح . و ت بین آنچه که بدان دل بسته ایم بحیات جاودانی مبادله اي اس .)24: 12

و تسلیم کامل به خداوندي مسیح است و هیچ چیزي کمتر از آن   نشانۀ آن اطاعت

  مان نجات بخش را ندارد . ارزش ای

عیسی از شاگردانش می خواهد که تمام قیود زمینی و ثروت زمینی را که در جنگ  

:  14و انجیل لوقا  25:  16و  39:  10انجیل متی . در  با خدا می باشند ، ترك کنند

صحبت از اینست که وابستگی هاي درونی جان می باید قطع گردد تا خدا  35 – 25

بدیهی است که یک نو ایمان در لحظه اي که ایمان .  جان انسان جاي بگیردبتواند در 

ر واقعی اشتیاق احاطه کامل به خداوندي عیسی ندارد. ولی یک ایماندا ، می آورد

خداوندي عیسی تسلیم نماید . ایمان واقعی فروتن است ، مطیع و  دارد که خود را به

شکار می شود و یک ایماندار خالص تابع است . درك روحانی در اطاعت و رشد ، آ

با ترك همه چیز به بهاي خداوندي عیسی ، اشتیاق خود را به راضی نگه داشتن 

خداوند از خودش ، نشان می دهد . این اشتیاق به تابعیت قدرت خدائی نیروئی وا 

دارنده در دل هر فرزند واقعی ملکوت است و این یک تجربه غیر قابل اجتناب از 

  می باشد .  طبیعت تازه
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  پــرداخــت بـهــا 

ار روشنی است به آنهائی که نجات را بی بها تصور کرده اند . عیسی با امثال اخطاین   

پیشنهاد کرد قبل از اینکه او را متابعت کنند پیروي او بودند گروه انبوهی که خواهان 

و از پذیرش  ) . جدا 31 – 28:  14بهاي متابعت را کامأل ارزیابی نمایند ( لوقا 

واکنش مثبت آن گروه غیر متعهد ، عیسی فقط در پی یافتن کسانی بود که مایل بودند 

آنچه را که دارند در ملکوت او سرمایه گذاري کنند . پس انداز کنندگان دانا معموأل 

ر تمام پول خود را در یک جا سرمایه گذاري نمی کنند . ولی این دو مرد مذکور د

رد اول هر چه داشت فروخت و یک مزرعه خرید و نین کردند . ماین امثال دقیقأ چ

بهاي الزم میزان مرد دوم هم هر چه داشت فروخت و یک مروارید خرید . ولی آنها 

می دانستند و می دانستند آنچه که به دست آورده اند سرمایه گذاري ارزشمند و نهائی 

   آنهاست . و این تصویر کاملی است از ایمان نجات بخش .

ی ــرد او موــموسی نیز بهاي الزم را محاسبه کرده بود . کتاب مقدس در م  

[ موسی ] عار مسیح را دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت ، زیرا که به « د ـــویســن

) . او ثروت زمینی را رها کرد تا  26:  11(عبرانیان » سوي مجازات نظر می داشت 

احتماأل موسی تربیت ، بارگاه  فرعون  ِ مصریاننظر  یح متحمل رنج شود . ازبخاطر مس
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سلطنتی داشت . ولی موسی بارگاه فرعون را با پاداش آسمانی عوض کرد . او ثروت 

  عظیم خود را داد چونکه از ارزش بیکران ملکوت آسمانی آگاه شده بود . 

است  این نوعی واکنش و تعهد است که عیسی مسیح خداوند ما را بدان دعوت کرده  

این تنها واکنشی . تحول کلی جان و  اشتیاق به او به هر بهائی که باشد . تسلیم مطلق  –

است که دروازه هاي ملکوت آسمان را خواهد گشود . از دیدگاه این جهان این 

ردازد . ولی از دیدگاه ملکوت آسمانی چنین ترین بهائی است که کسی می تواند بپباال

   . بهائی ، ایثارگرانه نیست

  

  

  

  

  

  

___________ 13 __________  

  

  خـــر اول و آ
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هاي آسمان ، جان بانیان در پایان کتاب زائر سرگردان می نویسد که حتی از دروازه   

اي به جهنم وجود دارد . یهودا دلیل روشنی بر این حقیقت است . شبی که او دروازه 

او رانده شد و محکومیت ابدي  ، براي همیشه از حضورمسیح را با بوسه اي تسلیم کرد 

زد مسیح آمدند ه چه تعداد انسانها مانند یهودا نخود را مهر نمود . چه کسی می داند ک

پذیرفتن تابعیت او ، خود را بکلی نتا از او حقیقت را بیاموزند و اقرار ایمان کنند ولی با 

  از ملکوت آسمانی ، محروم کرده اند . 

مسیح خداوند غالبأ شاهد واقعیتی غیر از این می باشیم . ولی در رسالت زمینی عیسی   

دمی دروازه جهنم به ترین گناهکاران ممکن است در یکقو آن اینست که حتی بد

دزدان ، عیسی را نجات دهنده اي دانسته  ایت شوند . باجگیران ، فاحشه ها وبهشت هد

ان ، به آنها عطا کرده اند که زندگی ابدي را در لحظات باقی مانده زندگی تباه شده ش

است . عیسی آمد تا گمشدگان را بجوید و نجات بخشد و او می خواهد جان نیم 

مهم نیست که کسی چقدر در گناه غرق . سوخته آنها را از جهان آتش جهنم برهاند 

ت نجات بخش مسیح مهم است اینست که او خارج از قدر ، آنچه کهاست شده 

انجام داد که هیچ کس دیگر نمی توانست برایشان . مسیح کاري براي آنان نیست 

 8انجام دهد . او لشگرهاي سرکش ارواح شریر را از تسخیر شدگان بیرون راند ( لوقا 

:  8هم کوبیده جذامیان را لمس کرده و شفا داد ( متی در ) . بدن هاي  35 – 26: 

براي کسب نجات بود، آنها نیز متقابأل ) . گرایش مسیح به سوي چنین کسانی  3 -1
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ی نهایت می بخشد ( ر. ك عبرانیان ــند . و او به آنها نجات ببه سوي او کشیده می شد

. هر گناهکاري که خود را با ایمان به مسیح سپرد نجات یافت . یک رهبر )  25:  7

) از نظر مسیح ارجعیتی بر زن فاحشه سامرائی  16 – 1:  3دینی متنفذ یهودي ( یوحنا 

فکر مثل شاگردانش را از میان یهودیان بی عیسی ) .  29 – 7:  4یوحنا ، نداشت ( 

) ،  9:  9ی انصاف مثل متی ( متی ــري بــگیــاجــ) و ب 47:  1نتنائیل ( یوحنا 

  انتخاب نمود . 

ر ــی بــاودانــهمۀ آمرزیده شدگان از حیات جحوزة عمل نجات این است .   

ند یا جوان ، خواه محترم باشند و خواه حقیر ، خواه د ، خواه پیر باشنوردار می شوــخ

یت ندارد . به همۀ . در پروسه نجات کسی بر کسی ارجح ، خواه باجگیرریسی باشندف

  یده شدگان حیات جاودانی عطا می شود . زآمر

حقیقت مهمی که از این مقوله فرا می گیریم اینست که ایمان نجات بخش مبادلۀ   

زندگی می کنیم ، با آنچه که مسیح بخاطرش زیست . الزم که بخاطرش آنچه هست 

است که بدانیم که این مبادله ، براي کسب صاحب جاودانی نیست . ما نجات را با 

تسلیم نمودن زندگیمان نمی خریم ، حیات جاودانی هدیه اي است که از خدا بخاطر 

  مــی گیریم  . مان ــایمان

 و یح دارد از اــدهد ، در عوض آنچه را که مس را به مسیح می هر کسی که همه چیز  

  مصداق این اصل است :  16 – 1:  20ستاند . تمثیل عیسی در متی مـی 
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زیرا ملکوت آسمان صاحب خانه اي را ماند که بامدادان بیرون رفت تا عمله بجهت  «  

را به تاکستان خود به مزد بگیرد . پس با عمله ، روزي یک دینار قرار داده ، ایشان 

تاکستان خود فرستاد . و قریب به ساعت سوم بیرون رفته ، بعضی دیگر را در بازار 

ید و آنچه حق شما به تاکستان بروشما هم  "بیکار ایستاده دید . ایشان را نیز گفت : 

پس رفتند باز قریب به ساعت ششم و نهم رفته ، همچنین کرد  "است به شما می دهم . 

دهم رفته ، چند نفر دیگر بیکار ایستاده یافت . ایشان را گفت : . و قریب به ساعت یاز

ما را به  هیچ کس"گفتندش :  "از بهر چه تمامی روز در اینجا بیکار ایستاده اید ؟  "

تاکستان بروید و حق خویش را خواهید  شما نیز به "بدیشان گفت :  "مزد نگرفت. 

مزدوران را  "ه ناظر خود گفت : و چون وقت شام رسید ، صاحب تاکستان ب "یافت . 

طلبیده ، از آخرین گرفته تا اولین مزد ایشان را ادا کن . پس یازده ساعتیان آمده ، هر 

نفري دیناري یافتند . و اولین آمده ، گمان بردند که بیشتر خواهند یافت . ولی ایشان 

نموده ، گفتند نیز هر نفري دیناري یافتند . اما چون گرفتند ، به صاحب خانه شکایت 

این آخرین ، یک ساعت کار کردند و ایشان را با ما که متحمل سختی و  "که 

اي  "حرارت روز گردیده ایم مساوي ساخته اي ؟ او در جواب یکی از ایشان گفت : 

رفیق بر تو ظلمی نکردم . مگر به دیناري با من قرار ندادي ؟ حق خود را گرفته برو . 

جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم ل تو دهم . آیا مرا می خواهم  بدین آخري مث
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بکنم ؟ مگر چشم تو بد است از آن رو که من نیکو هستم ؟ بنابراین اولین آخرین و 

   »"آخرین اولین خواهند شد ، زیرا خوانده شدگان بسیارند و برگزیدگان کم . 

د ملکوت آسمان است . این مثل ، مانند سایر تمثیل هائی که مشاهده کردیم در مور  

بخاطر داشته باشید که مثل فوق یک درس روحانی است ، نه یک خطابه در مورد بر 

. عیسی بر اینست تا در این تمثیل نشان دهد که در فرما با کارگر خورد منصفانه کار

در قلمروئی که مسیح و  –حوزة عمل قانون خدا ، فیض چگونه وارد کار می شود 

انجیل متی ، متوجه  19با توجه به آخرین آیه فصل  –است حاکمیت او حکم فرم

اولین که آخرین بسا لیکن « می شوند : متبلور شدیم که تمامی این امثال در یک تعلیم 

حقایق ارائه شده  تفهیم بدیهی است که این مثل بخاطر» می گردند و آخرین ، اولین ! 

ا در قالب مثل است . چگونه است. حال ببینیم معنی آن چیست . این تمثیل یک معم

کسی که اولین است می تواند آخرین باشد و یا العکس ؟ چنین کاري در صورتی 

عنا بپردازد . ممکن است که اول و آخر یکی باشد . و این مثل می خواهد به این م

ود براي گرفتن کارگر براي تاکستان بیرون می رود . او چند صاحب تاکستان صبح ز

ام می کند تا از صبح در تاکستان مشغول کار شوند . او چهار بار براي کارگر را استخد

: اول صبح ، نه صبح ، به محل تجمع کارگران می رود دیگر اجیر کردن کارگرهاي 

وقتی عصر می شود و موقع پرداخت دستمزد کارگران  . سه بعدازظهر و پنج بعدازظهر
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ار کرده اند ، از صاحب تاکستان می رسد ، تمام کارگران جدا از اینکه چند ساعت ک

  دستمزد یکسانی می گیرند . 

  

  ســـؤالــی در مــورد انـصــاف 

که صاحب کارگرانی که از صبح زود در تاکستان کار کرده اند ، احساس می کنند   

اف کرده است . ولی در واقع صاحب تاکستان نسبت به تاکستان در مورد آنها اجح

بعدازظهر اجیر  5، بلکه نسبت به کارگرانی که ساعت آنها بی انصافی نکرده است

کرده است ، سخاوتمندانه عمل کرده است . مزد  روزانه مقرر شده سخاوتمندانه و 

 –مزدي معادل آنچه که در روز به یک سرباز پرداخت می شد  –کافی بوده است 

شده که مقرر را نداشت . همه کارگران درست آنچه  هیچ کس دلیلی براي شکایت 

 ود . مشکل نمونۀ رفتار صاحب کار بابود دریافت کردند  و آن مزد یک روز کاري ب

را هضم برخورد او کارگران نبود ، بلکه مشکل این بود که کارگران نمی توانستند 

   . کنند . آنها حسادت می کردند

که از صبح در تاکستان کار کرده اند ،  یاز دیدگاه انسانی همدردي با کارگران  

چقدر آسان است ! حسی در ما هست که نمی توانیم پرداخت مزد برابر به همه 

این باوریم که عدم  ت کارشان را بپذیریم . ما همگی برکارگران با توجه به ساع

مساوات منصفانه نیست . ولی بعضی اوقات برخورد یکسان حاکی از سخاوتمندي 



 202

. صاحب تاکستان کارگران  است و این درست داستانی است که در اینجا آمده است

آیا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم « را براي حسادتشان سرزنش کرد : 

  ) .  15:  20» ( بکنم ؟ مگر چشم تو بد است از آن رو که من نیکو هستم ؟ 

سخاوت صاحب تاکستان بی انصافی نبود ، بلکه آنچه که بی انصافی بود ، حسادت   

تاکستان این ها نمی توانستند این موضوع را هضم کنند که صاحب آن. کارگران بود 

ر مزد آنان را حتی به کسی بدهد که کار نکرده است ، بدین حق را دارد مزدي براب

  جهت به جاي اظهار رضایت شکوه و شکایت می کردند . 

  

  عــدم مســاوات 

درك آن  تعلیم خاص این مثل چیست ؟ و چه ربطی با ملکوت آسمانی دارد ؟  

و نجات است . مشکل نیست . صاحب تاکستان خداست . تاکستان ملکوت خدا و قلمر

که وارد ملکوت خدا می شوند تا در خدمت پادشاه کائنات  کارگران کسانی هستند

تأخر در باشند . روز کاري معرف طول عمر انسان است . آخرین نوبت  کاري نشانه 

اویدان است . آنچه که ي نشانه حیات جت و مزد یک روز کارورود به ملکوت اس

عیسی در این داستان می گوید اینست که هر کسی که وارد ملکوت خدا می شود ، 

وارث حیات جاودانی می گردد ، خواه سالیان سال براي خدا زحمت کشیده باشد و 

شرایط کاري  . خواه در آخرین ساعت زندگی اش . طول زمانی خدمت مطرح نیست
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هر کسی که وارد ملکوت خدا می شود مانند هر کس دیگري از حیات مطرح نیست . 

جاودانی برخوردار می شود . ملکوت آسمانی ربطی به شایستگی انسان ندارد . حیات 

جاویدان بر اساس صداقتی که بر روي زمین از خود نشان می دهیم ، داده نمی شود . 

   حیات جاویدان صرفأ هدیه اي است از ناحیه  فیض خدا .

بعضی افراد در سراسر زندگیشان مسیح را خدمت می کنند . برخی هم در آخرین   

ساعت زندگیشان به سوي مسیح بر می گردند ، ولی هر دو گروه از حیات جاودانی به 

ایمان آورنده هم مانند رسوالن از جالل و  رضتحیکسان برخوردار می شوند . یک م

گی . ولی این کار بی انصافی نیست . زندشکوه زمینی در ملکوت برخوردار می شود 

را داشته باشیم . خداي پدر جاویدان بیش از آنچه هست که احدي از ما شایستگی اش 

  ) .  32:  12ملکوت آسمانی را به ما ارزانی بدارد ( لوقا  تمامت  اراده نموده است ،

انگیز خداي  مساوات است ؟ شاید نباشد ، اما نشان دهندة فیض اعجاب نام این کار  

    . زنده است

انجیل متی از خود راند  19وقتی که عیسی ، حاکم جوان و ثروتمند را در فصل   

اینک ما همه چیزها را ترك کرده ، تو را متابعت « پطرس رو به عیسی کرد و گفت : 

ما کار خود « ) به کالم دیگر  27:  19متی » ( می کنیم . پس ما را چه خواهد بود  ؟ 

صبح آغاز کرده ایم ما اولین کسانی بودیم که کار خود را شروع  6ساعت  را از

کردیم و قرار داد کار تمام وقت را به بهاي گرانی به جان خریده ایم . در عوض چه 
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مثیل کارگران تاکستان پاسخی به این سؤال است . ت» بدهی ؟  می خواهی به ما

ح چه خواهد ا بخاطر تابعیتشان از مسیشاگردان دقیقأ نمی دانستند که پاداش نهائی آنه

آنها هنوز هم فکر می کردند که هر لحظه ممکن است مسیح بر  بود . شاید برخی از 

نیروهاي سیاسی شیطان غالب آید و یک ملکوت زمینی را بر قرار سازد . شاید فکر 

 می توانند مثألدست آورند و پستی به می کردند که می توانند در این ملکوت زمینی 

حاکم یک ایالت در این پادشاهی شوند . حتی وقتی عیسی مسیح از مردگان برخاست 

خداوندا آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز بر قرار خواهی « از او پرسیدند : 

) . و در نهان مـــی پرسیدند : آیا وقت آن نرسیده است که  6:  1اعمال » ( داشت ؟ 

  لکوت خودت ، مشخص کنی ؟ وظیفه و جایگاه ما را در م

 17:  20عیسی بالفاصله پس از گفتن این مثل ، مرگ خود را پیشگوئی کرد ( متی   

) . آیات بعد حاکی از اینست که مادر یعقوب و یوحنا نزد عیسی آمده و از او  19 –

تقاضا کرد به فرزندانش جایگاه خاصی در ملکوتش در دست راست و چپ خود 

هنوز هم پیام آن تمثیل را درك نکرده بودند . کسب مقام در  آنها . اختصاص دهد

ملکوت خدا موردي نیست که آن را بدست آوریم ، بلکه جدا از اینکه چقدر زحمت 

دزدان  در ملکوت خدا باجگیران ، فواحش و کشیده ایم توسط خدا اعطاء می شود .

ن ، شهیدان و کسانی و و گدایان و کوران و شالن از سوي دیگر همراه با رسوالاز یکس

اهند زیست . در میان اینان نیز دگیشان خدا را خدمت کرده اند ، خوکه در سراسر زن
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کسانی هستند که در آخرین لحظه زندگیشان درست قبل از اینکه براي همیشه به 

عذاب ابدي دچار شوند ، وارد ملکوت خدا شده اند . همه این افراد از یک ملکوت 

ه برخوردار می شوند ، نه بخاطر اینکه آن را به دست آورده اند ، مشابه و برکت مشاب

بلکه فقط بدین سبب که خدا سخاوتمندانه آن را ارزانی داشته است . در رساالت 

راجع به پاداش هاي متفاوت خدمات صحبت شده است ، ولی تأکید این مثل بر این 

وت خداست . در مسیح کموضوع نیست . موضوع این تمثیل برخورداري متساوي از مل

شما در مسیح  ۀاد و نه مرد و نه زن ، زیرا که همیونانی و نه غالم و نه آز نه یهود نه« 

  ) . آخرین ، اولین هستند ، و اولین آخرین .  28:  3غالطیان » ( عیسی یک می باشید 

  

  مــاهیــت نـجــات 

  در این مثال می توانیم به چند حقیقت دیگر دست یابیم :   

ابداع نموده است . خدا مانند  انخست اینکه ، این خداست که با قدرت خود نجات ر  

صاحب تاکستان که براي اجیر کردن کارگر بیرون رفت ، نجات را بنیاد نهاد . او به 

که گناهکاران را به هموست جستجوي گناهکاران می پردازد تا آنها را نجات دهد و 

  داخل ملکوت خودش دعوت می کند . 

هر چند انسان باید تصمیم بگیرد که مسیح را پیروي کند ، اما نجات در نهایت بر   

صانع و هم تکمیل کنندة ایمان ماست ( ر.ك اساس تالش انسان نیست . خدا هم 
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) . ما خدا را بدین سبب دوست داریم که او ما را دوست دارد ( ر.ك  2:  12عبرانیان 

نداریم چیزي از او بطلبیم . اگر خدا از ابتدا در پی  ) . بنابراین حق 19:  4اول یوحنا 

ما بوده است و اگر ما عمري او را خدمت کرده ایم ، این انتخاب اوست . اگر خدا 

خیلی دیر ما را یافته است و ما او را مدت کمی خدمت کرده ایم ، این هم انتخاب 

  اوست . 

تاکستان به کسانیکه در صبح دوم ، خدا موضوع نجات را بنیان نهاده است . صاحب   

او قیمتی را .  رده بود گفته بود که مزد کامل روزانه را به آنها می پردازداجیر ک

پیشنهاد کرد و آنها پذیرفتند . کارگرانی هم که دیرتر آمدند ، ضرري در این معامله 

شما هم به تاکستان بروید و آنچه حق « نکردند . صاحب تاکستان به آنها گفت 

) . آنها نیز پذیرفتند . حاکم جوان ثروتمند چنین  4:  20» ( ، به شما می دهم  شماست

نکرد . مسیح قیمتی را براي کسب حیات جاودانی به او پیشنهاد کرد ، ولی او نپذیرفت 

 .  

سوم ، خدا به دعوت مردم به ملکوتش ادامه می دهد . صاحب تاکستان چندین بار   

اکستان خود بیاورد . بدین ترتیب خدا هیچگاه از جلب را به تدیگر رفت تا کارگران 

فرموده  4:  9کارگران براي ملکوتش باز نمی ایستند . عیسی مسیح در انجیل یوحنا 

مادامی که روز است ، مرا باید به کارهاي فرستندة خود مشغول باشم ، شب « است : 

  » می آید که در آن هیچ کس نمی تواند کار کند . 
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ه ــچنان ادامــداوري نزدیک است ، اما عیسی به دعوت ما به کار هم هر چند شب  

  ی دهد . ـــم

زد ، مایل به همکاري با او می باشد . کارگران هر کسی را که خدا می آمر ،چهارم   

ود که به مرکز تجمع در جستجوي کار بودند ، بدین جهت بمذکور در این تمثیل 

تاکستان رفت ، کار کرد . برخی چند ساعت و  کارگران رفته بودند . هر کسی که به

کار کردند . این مورد در بارة نجات نیز  ه برخی تمامی روز کار کردند ، ولی هم

  ) .  24:  2صادق است . ایمان با اعمال نشان داده می شود ( یعقوب 

اصل پنجمی که در اینجا مشاهده می شود اینست که خدا نسبت به کسانی که نیاز   

ا درك کرده اند ، مهربان است . کارگرانی که در مرکز تجمع کارگران ایستاده خود ر

بودند ، بدین دلیل آنجا بودند که نیازمند بودند . وقتی که صاحب تاکستان از آنها 

متی » ( هیچ کس ما را به مزد نگرفت «  :پرسید چرا آنجا بیکار ایستاده اند آنها گفتند 

افتن کار نا امید شده بودند که همه روزه به آنجا می آمدند ) . آنها آنقدر از ی 7:  20

تا کاري بیابند . یکی از شاخصه هاي ایمان نجات بخش حس فقر و بیچارگی فراوان 

خداوند کسانی را به ملکوتش دعوت می کند که نیاز خود  . ) 6و  3:  5است ( متی 

  را فهمیده اند ، نه کسانی که راضی و خود کفا هستند . 
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خدا به وعده هاي خود عمل می کند . صاحب تاکستان مزدي که تعیین کرده ششم ،   

بود به کارگران پرداخت . هیچ کس کمتر از آنچه که صاحب تاکستان وعده داده بود 

  ، مزد نگرفت . 

در آخر ، در حالیکه خدا ناگزیر آنچه را که وعده کرده است ، می دهد ، همیشه   

ته ما است ، به ما می دهد . نجات فیض ناب خداست . هیچ بیشتر از آنچه که شایس

به کسانی که ایمان  کس شایستۀ حیات جاودانی نیست، ولی خدا حیات جاودانی را

سبب اعمالی که ما به نه « می دهد . خدا ما را نجات داده است آورده اند بطور مساوي 

  ).  5:  3تیطس » ( به عدالت کرده بودیم ، بلکه محض رحمت خود 

در ملکوت خدا جائی براي حسادت وجود ندارد . تنها واکنش شایسته در ملکوت   

ست که شایسته آن برکاتی ا ،ت.هر چیزي که ما از خدا می گیریمدا فروتنی اسخ

این ربطی به جایگاه ایم اینکه چه مدت کار کرده ایم ، و یا چگونه کار کرده .  منیستی

گی ماست . ما تشایسه آنچه می گیریم بیشتر از چونک، ما در ملکوت آسمان ندارد 

باشیم که خدا گاو پرواري را براي یکی دیگر می کشد  و یا اینکه  هرگز نباید شاکی

براي کسانی جالب است که در لحظات آخر می آیند . فیض خدا به  بهشت  بگوئیم

   . فراوانی به هر یک از ما می رسد

  

  تـصـــویــري از فـیــض   



 209

می ـــدارد که در سایر اناجیل پیدا ن یجریان مرگ عیسی مسیح تصویر خاص ازلوقا   

و آن داستان مصلوب شدن عیسی و شکنجه اي است که بر روي صلیب می  ،شود

ود در آن لحظه رو به سوي کشد تا گناهان جهان را بر خویش حمل کند ، با این وج

از مجازات ابدي برهاند .  در کنارش مصلوب شده است می نماید تا او را مجرمی که

دزد مصلوب شده یک جانی بالفطره بود، و قانون امپراتوري روم او را به اعدام با 

صلیب محکوم کرده بود . فیض خدا او را درست در مکانی قرار داده بود که خداوند 

  نجات نیز در آنجا براي گناهان جهان جان می داد . 

مسیح را  بودند و هر دو همصدا با جمعیتشده دو نفر دزد در کنار مسیح مصلوب 

) . ولی یکی از دزدان قبل از  32:  15و مرقس  44:  27استهزا می کردند ( متی 

اینکه بمیرد لحن تمسخرآمیزش تغییر کرد و اعتراف به جرم خود و بی گناهی عیسی 

. لیکن را یافته ایم ما به انصاف [ مصلوب شده ایم ] چونکه جزاي اعمال خود « نمود : 

) . پس رو به عیسی  31:  23(لوقا » عیسی ) هیچ کار بیجا نکرده است ( این شخص 

 » ر هنگامی که به ملکوت خود آئی اي خداوند ، مرا به یاد آو« نموده اضافه نمود : 

در حال  يپاسخ عیسی به آن دزد وعدة پر شکوهی بود به گناهکار ). 42:  23لوقا (

 43:  23   لوقا» ( ی گویم امروز با من در فردوس خواهی بود هر آینه به تو م« فوت : 

نه به او بشارتی داد ،  عیسی فقط به آن دزد چنین سخنی گفت. تا آنجا که می دانیم  )

به محض اینکه دزد مشاهده کرد که بی نه به او گفت توبه کند و ایمان بیاورد ، بلکه 
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دل او جوشید . متحول شدن او حتی گر  گناهی براي نجات انسانها می میرد ، ایمان در

اد ، چیزي کمتر از ایمان خالص چه در یک قدمی جهنم مسیر او را به ابدیت تغییر د

س رسول نبود . مرد دزد از همان حیات جاویدي بر خوردار شد که پولس رسول ، پول

هر چند سراسر زندگیش در تمرد و خطاکاري سپري شد . در آن لحظه که توبه اش 

بسیاري در ملکوت  ده او را به به ملکوتش دعوت کرد .ر به ایمان شد ، نجات دهنمنج

آسمانی خواهند بود که ایمانداران با وفائی بوده اند ، سخت کار کرده اند و سالیان 

زیادي در زیر فشارها و استرس ها قرار داشته اند ، ولی این دزد نیز در کنار آنان با 

به دانه عیسی ، بدست آورد . وقتی صحبت از ورود فیض خدا مکانی در حضور جاو

یتی به فریسی ندارد و ماهی گیر بهتر یا بدتر از ملکوت آسمان می شود ، دزد ارجح

ت اولین ، و در نهایت همگی از نعمباجگیر نیست . اولین آخرین می شود و آخرین ، 

  . حیات جاودانی برخوردار می شوند
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___________ 14 ___________  

  

  گــم شــده و پـیـــدا شــده 

  

  نجات جانها آنطوریکه تصور می کنیم ، یک مبادله ساده نیست .   

ید ، وقتی گم شده اي نجات می یابد ، جشن می گیرد . خدا براي گم شدگان می گر  

وبه درد خدا از وضعیت انسان گم گشته بسیار عمیق است ، و آنگاه که گناهکاري ت

  می کند ، شادي او فراوان است . 

بر زبان آورده است که نشان  15عیسی مسیح خداوند چند مثل در انجیل لوقا فصل   

شفقت پدر آسمانی نسبت به گناهکاران گم شده و شادي او در و دهندة رحمت 

نجات آنهاست . هر چند دو تا از این مثال ها مستقیمأ مربوط به موضوع گردن نهادن 

جات ، نیست ، ولی در اینجا داوندي عیسی توبه ، ایمان و یا واکنش انسان به نبه خ

ه روایت ه می کنیم چون حقایقی که می آموزند ، در رسانیدن مفهوم انجیل ببدان اشار

ل به هر حال تمام این سه تمثیل دریچه اي بر روي ما از د عیسی ، بسیار مهم هستند .

تحمل می « خدائی که بدنبال گم شدگان است و  -مهربان خداي زنده باز می کنند 
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دوم » ( نماید چون نمی خواهد که کسی هالك گردد ، بلکه همه به توبه گرایند 

  ) .  9:  3پطرس 

و چون همۀ باجگیران و گناهکاران به نزدش می آمدند  «می خوانیم  :  در انجیل لوقا   

این شخص ،  "کنان می گفتند : و کاتبان همهمه تا کالم او را بشنوند ، فریسیان 

نزدش « ) . عبارت  2 - 1:  15( لوقا  » "می خورد گناهکاران را می پذیرد و با ایشان 

در آیه اول ، عملی است که ادامه دارد و نشان می دهد که باجگیران و  » می آمدند

گناهکاران به حسب عادت نزد مسیح می آمدند . هر جا که عیسی می رفت گروهی 

د نامطلوب دور و بر او جمع می شدند . این گروه غالبأ شامل باجگیران ، افرا

دزدان ، قاتالن ، فواحش و سایر رانده شدگان جامعه بودند که توجهی  ، جنایتکاران

  هم به استانداردهاي شریعت یهود نداشتند . 

ساخت آنچنانکه مشاهده کردیم ، این مسئله فریسیان خود عادل پندار را خیلی معذب   

. آنها آنقدر خود را در زیر کارهاي شریعت غرق کرده بودند که وقتی براي اندیشیدن 

به اوضاع وخیم این گناهکاران نداشتند ، و نه اینکه می توانستند مسیح را تحمل کند 

ها ــکه در میان رانده شدگان جامعه محبوبیت یافته ، و در عین حال از سنت ربانی آن

. عیسی از اندیشه هاي درونی فریسیان آگاه بود ، و در طی سه تمثیل ی کند ــقاد مــانت

دیدگاه خود عادل پنداري شان را با رحمت پدر آسمانی براي گم شدگان مقایسه 

نمود . پیام اصلی این سه مثل اینست که خدا نسبت به کسانی که راه جهنم را بر گزیده 
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ذت نمی برد . بلکه آنها ودي شریران لسته است . خدا از ناباند بی تفاوت در کنار ننش

را دوست دارد و بدنبال آنها ست و دوست دارد آنها نجات یابند و هر گاه حتی یک 

  ی کند . ــادي مــگناهکار توبه کند ، ش

  

  مـثـــل صــد گـوسفنـــد   

کیست از شما که صد گوسفند « آمده است :  ، 6 – 4:  15اولین مثل در انجیل لوقا   

ه باشد و یکی از آنها گم شود که آن نود و نه را درصحرا نگذارد و از عقب آن داشت

گمشده نرود تا آن را بیابد ؟ پس چون آن را یافت ، به شادي بر دوش خود می گذارد 

، و به خانه آمده ، دوستان و همسایگان را می طلبد و بدیشان می گوید با من شادي 

  » فته ام . کنید زیرا گوسفند گمشدة خود را یا

حاکی از اینست که حتی از یک شبان ساده اعمال شفقت » کیست از شما « عبارت   

گوسفند دارد و فقط  99این تصور که  اآمیز خدا، مورد انتظار است . هیچ شبانی ب

و نه  شیند . او نودنیکی از گوسفندانش گم شده است ، راحت کنار سفره اش نمی 

دنبال گوسفند گم شده می رود . براي بسیاري از شبانان گوسفند را رها می کند و به 

این کار نه یک وظیفه ، بلکه نشانه محبت و عالقه آنها به گوسفندان است . شبان دانا 

) . و هر گاه که از چراگاه 3:  10تمام گوسفندانش را به نام می شناسد ( ر.ك یوحنا 
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وسفندان کم باشد ، حتی در باز می گردد گوسفندانش را می شمارد و اگر یکی از گ

  تاریکی شب هم به جستجوي او می پردازد . 

وقتی که شبان این مثل گوسفند گم شده اش را پیدا می کند ، آن را به دوش خود   

می گیرد ، آنگاه دوستان و همسایگانش را دعوت می کند تا در جشنی که به مناسب 

کنند . نکته کلیدي این مثل یافتن گوسفند گم شده اش بر پا کرده است ، شرکت 

اینست که شادي شبان ناشی از نجات گوسفند است . دعوت دوستانش به جشن نشان 

دهندة شادي عمیق و بزرگ اوست . او می توانست به تنهائی جشن بگیرد ، ولی نمی 

توانست تنها با خود شادي نماید . شادي او آنقدر بود که می خواست دیگران را در 

به شما می « : ند . اوج تعلیم عیسی در آیه هفتم است که می گوید م گردایآن سه

ویم که بر این منوال خوشی در آسمان رخ می نماید . به سبب توبۀ یک گناهکار گ

) . به کالمی  7:  15لوقا » ( احتیاج به توبه ندارند  یشتر از براي نود و نه عادل کهب

د . او یک سمان جشنی بر پا می کندیگر وقتی گناهکاري توبه می کند ، خدا در آ

فقط ننشسته اق نجات گوسفندان گم شده است . خدا چوپان جستجوگر است که مشت

برمی است که نجات یافتگان را ثبت نام نماید . او به دنبال جان گمشدگان است و 

دنبال آنان می روند . آنگاه که بره سرکش خود سر به آغل خود بر می گردد خیزد و 

  نیز گنجایش شادي خدا را ندارد . این نشان دهندة دل جویاي خداست .  ، آسمان
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  ده سـکــه  

متفاوت به همان آمده است و با تشبیهی  10 – 8:  15مثل دوم در انجیل لوقا   

یا کدام زن است که ده درهم داشته باشد هر گاه یک درهم «   موضوع می پردازد :

جاروب نکند و به دقت تفحص ننماید تا آن را گم شود ، چراغی افروخته ، خانه را 

بیابد ؟ و چون یافت ، دوستان و همسایگان خود را جمع کرده ، می گوید : با من 

شادي کنید زیرا درهم گمشده را پیدا کرده ام . همچنین به شما می گویم شادي براي 

  » فرشتگان خدا روي می دهد به سبب یک خطاکار که توبه کند . 

بوده است . یک درهم  مزد روزانه مناسبی براي یک کارگر » درهم « د نظر سکۀ مور  

بوده است ، و معادل همان مزدي است که صاحب تاکستان در متی فصل بیستم 

پرداخته است . این زن یکی از سکه هاي خود را گم می کند . چراغی روشن می کند 

قدر می گردد تا سکه گم و شروع به جستجو در گوشه و کنار خانه اش می کند و آن

شده اش را می یابد . وقتی سکه را می یابد مانند آن شبان بسیار شادي می کند و مانند 

آن چوپان دوستانش و همسایگانش را دعوت می کند تا در شادي او شرکت کنند . 

ما می گویم شادي براي شهمچنین به « : این مثل نیز تعلیمی مشابه تعلیم مثل قبل دارد 

) .  10:  15لوقا » ( گان خدا روي می دهد به سبب یک خطاکار که توبه کند فرشت

آنچه که عمیقأ دل خدا را خوشنود می سازد نجات کسانی است که آنها را می جوید 

در آیه دهم » شادي براي فرشتگان خدا « کند. به عبارت مــی  ــوت وبه دعــو به ت



 217

این دو تکیه شن آسمانی شرکت دارند ، ولی البته فرشتگان نیز در این ج. توجه کنید 

  مثل روي شادي خداست . 

کتاب مقدس می بودند این جنبه از شخصیت خدا را ساعی اگر فریسیان شاگردان   

بیشتر درك می کردند . حتی عهد عتیق هم خدا را ، خداي رحمت و شفقت معرفی 

اوند یهوه می فرماید خد که می خوانیم  11:  33کرده است . در صحیفه حزقیال نبی 

در صحیفه اشعیا نبی » به حیات خود قسم که حتی از مردن مرد شریر خوش نیستم . : « 

چنانکه داماد از عروس مسرور می گردد ، همچنان خدایت از « : ی خوانیم ــم 5:  62

یک شادي  –امثال می باشند این این آیات دقیقأ تصویر » تو مسرور خواهد بود . 

 ت دیدگاه خدا نسبت به نجات جانهايعادتی ناب و جشنی عظیم . اینسپایدار و س

  گناهکار. 

  

  پـســـران  

 آمده است و آن 15ه در انجیل لوقا فصل مهمترین مثلهاي از این دست مثلی است ک  

  داستان پسر ولخرج می باشد که بسیاري از شما آن را شنیده اند : 

اي  روزي پسر کوچک به پدر خود گفت ،. شخصی را دو پسر بود « باز گفت :    

باید به من رسد ، به من بده . پس او مایملک خود را بر این دو  هرصد اموالی ک ، پدر

تقسیم کرد . و چندي نگذشت که آن پسر کهتر ، آنچه داشت جمع کرده ، به ملکی 
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را صرف  بعید کوچ کرد و به عیاشی ناهنجار ، سرمایۀ خود را تلف نمود . و چون تمام

قحطی سخت در آن دیار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع کرد .  ، نموده بود

پس رفته ، خود را به یکی از اهل آن ملک پیوست . وي او را به امالك خود فرستاد 

تا گرازبانی کند . و آرزو می داشت که شکم خود را از خرنوبی که خوکان می 

  نمی داد .  خوردند سیر کند و هیچ کس او را چیزي

ده ، گفت ، چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از آخر به خود آم   

گرسنگی هالك می شوم ! برخاسته ، نزد پدر خود می روم و بدو خواهم گفت : اي 

پدر به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام . و دیگر شایستۀ آن نیستم که پسر تو 

در ساعت بر خاسته ، به سوي پدر   ز مزدوران خود بگیر.را چون یکی اخوانده شوم ، م

دیده ، ترحم نمود و دوان دوان  خود متوجه شد . اما هنوز دور بود که پدرش او را

ده ، او را در آغوش خود کشیده ، بوسید . پسر وي را گفت ، اي پدر به آسمان و به آم

سر تو خوانده شوم . لیکن پدر حضور تو گناه کرده ام و بعد از این الیق آن نیستم که پ

به غالمان خود گفت ، جامۀ بهترین را از خانه آورده ، بدو بیوشانید و انگشتري بر 

دستش کنید و نعلین بر پایهایش ، و گوسالۀ پرواري را آورده ذبح کنید تا بخوریم و 

شد .  شادي نماییم . زیرا که این پسر من مرده بود ، زنده گردید و گم شده بود ، یافت

  به شادي کردن شروع نمودند . پس 
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اما پسر بزرگ او در مزرعه بود چون آمده ، نزدیک به خانه رسید ، صداي ساز و   

رقص را شنید . پس یکی از نوکران خود را طلبیده ، پرسید : این چیست ؟ به وي 

عرض کرد، برادرت آمده و پدرت گوسالۀ پرواري را ذبح کرده است زیرا که او را 

حیح باز یافت . ولی او خشم نموده ، نخواست به خانه در آید ، تا پدرش بیرون ص

آمده به او التماس نمود . اما او در جواب پدر خود گفت ، اینک سالها است که من 

خدمت تو کرده ام  و هرگز از حکم تو تجاوز نورزیده و هرگز بزغاله اي به من ندادي 

چون این پسرت آمد که دولت تو را با فاحشه ها  تا با دوستان خود شادي کنم . لیکن

تلف کرده است ، براي او گوسالۀ پرواري را ذبح کردي . او وي را گفت ، اي فرزند 

تو همیشه با من هستی و آنچه از آن من است ، مال تو است . ولی می بایست شادمانی 

شده بود ، یافت کرد و مسرور شد زیرا که این برادر تو مرده بود ، زنده گشت و گم 

  » گردید . 

هر چند این مثل ، به جزئیات بیشتري نسبت به دو مثل گذشته پرداخته است ، ولی   

را در بر دارد . پدر مهربان ، خداست که از بازگشت پسر گم شده اش  یهمان پیام اصل

به خانه ، شادي می کند . نیمه اول این مثل حاکی از عمل تحقیر آمیز پسر کوچک 

در فرهنگ یهودي در خواست پسري از پدرش براي دریافت ارث قبل از  است .

مرگش ، سابقه نداشته است . حتی در فرهنگ و روزگار ما عمل آن پسر عملی زشت 

و ناهنجار است ، چونکه درخواست این پسر از پدرش به منزله این بود که او در 
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ست پسرش را انجام ی باشد . تعجب آور است که پدر درخواــآرزوي مرگ پدرش م

ت ولی باسخاوت میراث هر دو پسرش را از ثرو ، می دهد و او را تنبیه نمی کند

) . او یک پدر مهربان و رئوف بود . هر  12آیه (  خانوادگی بینشان تقسیم می کنــد 

چند که دلش از درخواست پسرش شکسته شده بود ، ولی آنچه را که خواست به او 

  بود که مبادا این پسرك بی پروا آنچه را که دارد بر باد دهد .  داد . ولی ترس او این

و این درست موردي بود که اتفاق افتاد . پسر کوچک به شهري دور دست رفت و   

پول خود را در بی بند و باري و هرزگی بر باد داد ، و آنچنان دچار فقر و ناداري شد 

و آنقدر زجر و عذاب کشید که که از شدت گرسنگی به غذاي خوکان اکتفاء نمود ، 

  عاقبت به خود آمد . 

شایان ذکر است که آنچه که نهایتأ پسر را به خود آورد ، درد سر و اندوه بی پایان او   

بود . غصه خوردن ، توبه نمودن نیست ولی منجر به توبه می شود ( ر.ك دوم قرنتیان 

پس به این نتیجه رسید که خطا س و  درا حس کررفته نیاز خود  ) . او رفته 10 – 9:  7

پدر زمینی اش ، مخالفت خود را با پدر  ده است و حتی در ماوراي مخالفت با کر

) . او تصمیم گرفت از پدرش   18شریعتش متوجه شد ( آیه  نقضآسمانی اش در اثر

ن کار شروع به تمرین کردن نزد خود نمود که در تقاضاي بخشش کند . براي ای

با پدرش چه بگوید . او اقرار می کند که بر علیه خدا و پدرش گناه  روبرو شدن هنگام
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کی از خادمان خانۀ خود کرده است ، و از پدرش خواهد خواست ، او را به عنوان ی

  ) .  19( آیه  بپذیرد

در اینجا شاهد تصویر کاملی از ماهیت ایمان نجات بخش می باشیم . پسر ولخرجی   

د ، اینک بر آن رث خود را از پدر زنده اش نموده بوالکه پس از این تقاضاي مهم ا

تکار در خدمت پدرش باشد . او یکصد و هشتاد درجه برگشت بود که چون یک خدم

کرده بود . رفتار او حاکی از تسلیم بی قید و شرطش بود ، حاکی از یک تسلیم و سر 

م به برگشت به با تصمی. او سپردگی مطلق به پدرش . اینست مفهوم ایمان نجات بخش 

ي انجام می ) . بر عکس کسانی که می گویند کار 20خانه پدر ، عازم سفر شد ( آیه 

برخاست و به سوي پدرش  )  32 – 28:  21ر.ك متی ( دهند ، ولی نمی دهند 

شده بود ، او به  او در روح خود مسکینرفت . توبه او می رفت که کامل شود . 

رور و سرکشی او تبدیل به حقارت و تواضع شد . او سر می داد . غ مویهگناهان خود 

  داشت .  بسیار تفاوت با مرد جوانی که خانه خود را ترك بوده بود ، اینک 

موقعی که پسر هنوز به خانه نرسیده بود ، پدرش از دور او را دید و دوان دوان به   

و و را دید سوي او رفت و به او خوش آمد گفت . چگونه بود که پدر به این سرعت ا

تشخیص داد ؟ احتماأل پدر مدتی قبل از آن چشم به راه و منتظر بوده است که پسر گم 

شده اش به خانه بر گردد . در اینجا باز هم تصویري می بینیم از پدر جویندة آسمانی . 

ی گردد ، متوجه می شود که خدا وقتی یک گناهکار توبه می کند و به سوي پدر باز م
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دن او بوده است و مشتاقانه او را در آغوش می کشد . پسر جوان ولخرج  منتظر آمقبأل

از پیش تمرین شده اش را انجام دهد ، پدرش غالمان خود را  رانی قبل از اینکه سخن

می فرستد که براي او لباس و انگشتري بیاورند و بجاي اینکه پسر خود سر خود را 

ترتیب می دهد ! او قبل از اینکه  تنبیه کند جشن و ضیافتی بزرگ براي بازگشت او

پسر باز گردد از حماقت او چشم پوشی کرده بود . دیگر مهم نبود که پسر خود سرش 

میراث خود را صرف عیش و عشرت کرده است . مهم این بود که پسر گم شده اش 

  پیدا شده بود ! 

است و این سه مثل حاوي داستان جوینده اي است که در پی یافتن چیزي گم شده   

جوینده خداست ، کسی که از وقتی آن را می یابد شادي می کند . در هر سه مثل 

  نجات گناهکاران شادي می کند . 

اما پسر « ولی داستان پسر گم شده ، حاوي حسادت برادر بزرگتر او نیز می باشد :   

 بزرگ او در مزرعه بود . چون آمده ، نزدیک به خانه رسید ، صداي ساز و رقص را

شنید . پس یکی از نوکران خود را طلبیده ، پرسید : این چیست ؟ به وي عرض کرد ، 

برادرت آمده و پدرت گوسالۀ پرواري را ذبح کرده است زیرا که او را صحیح باز 

ولی او خشم نموده ، نخواست به خانه در آید ، تا پدرش بیرون آمده به او  . یافت

تو  خود گفت ، اینک سالها است که من خدمتالتماس نمود . اما او در جواب پدر 

کرده ام و هرگز از حکم تو تجاوز نورزیده ، و هرگز بزغاله اي به من ندادي تا با 
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دوستان خود شادي کنم . لیکن چون این پسرت آمد که دولت تو را با فاحشه ها تلف 

زند ، تو کرده است ، براي او گوسالۀ پرواري را ذبح کردي . او وي را گفت ، اي فر

همیشه با من هستی و آنچه از آن من است ، مال تو است . ولی می بایست شادمانی 

کرد و مسرور شد زیرا که این برادر تو مرده بود ، زنده گشت و گم شده بود ، یافت 

  ) .  32 – 25:  15لوقا » ( گردید 

ولی  ) ، 12ه را از پدر گرفته بود ( آیبخاطر دارید که برادر بزرگتر هم سهم خود   

بجاي اینکه سهم خود را هدر بدهد ، درخانه پدر مانده و او را خدمت می کرد . در 

واقع وقتی که برادر کوچکترش بازگشت او داشت در مزرعه کار می کرد . وقتی 

صداي هلهله شادي و خنده را شنید از یکی از خادمان پرسید چه خبر است . و وقتی 

برادر کوچک بی بند و بارش جشنی بپا کرده است که پدرش براي بازگشت شنید 

بشدت عصبانی شد . خشم و حسادت او به حدي شدید بود که در ضیافت شرکت 

  نکرد و حتی شام هم نخورد . 

در واقع او نقش یک فریسی را بازي می کرد  کامأل فاقد حس شفقت پدرش بود .  او  

نظر اجتماعی مقبول تر به نظر  . شاید رفتار این پسر نسبت به رفتار پسر کوچک از

ولی عمل او ظالمانه و ناشی از حسادت بود . او پدر را از سر وظیفه شناسی  . بیاید

خدمت می کرد . او از پدرش گله می کرد که پاداش زحمات او را نداده است ( آیه 

 ) . او واقعأ احاسات باطنی و قلبی پدرش را نفهمیده بود .  او نیز پسري گم شده 29
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) . خداوند همیشه در طلب گم شدگان و  28بود و پدرش به جستجوي او آمد ( آیه 

نجات آنهاست ، ولی گمشدگان نیز باید خود را گم شده بدانند . غالبأ بیشتر 

گناهکاران از کسانی که در مسیر پیشرفت مذهبی قرار دارند ، سریع تر به اوضاع 

دل پندار و مذهبی فریسی مانند نمی خراب خودشان پی می برند . این گروه خود عا

مخصوصأ گناهکارانی که سیاه کارتر ، توانند آمرزیده شدن گناهکاران را تحمل کنند

ه گناهکاري  از سایرین هستند . آنها معنی توبه را نمی دانند . وقتی آنها می بینند ک

خود بسیار د می رانند . آنها به عدالت ظاهري د به جاي شادي او را از خوتوبه می کن

  می بالند ، ولی در باطن خدا را اطاعت نمی کنند . 

و توبه کرد ، پسر اول در این داستان گناه خودش و اندوه پدرش را نیز درك کرد ،   

خود را کوچک کرد و آمرزیده شد و در شادي پدرش سهیم شد . پسر دوم ناراحت 

اشت و از شادي نمودن با پدر بود ، توبه نکرده بود و خبري از دل مرده یخ زده خود ند

خدا  ده نبود ، ولی این را نمی دانست .، محروم شد . او کم از برادر کوچکش گم ش

گم شدگان را می جوید . کسانی که از گناهکار بودن خود آگاه شده اند و پشت بدان 

د می روآنها خدا را خواهند یافت که با بازوان گشاده دوان دوان به استقبال ، کرده اند

که خدا آنها را با آغوش باز  کنند به اندازه کافی شایسته هستند . آنهائی که فکر می

بپذیرد ، خود را از جشن شادي پدر آسمانی محروم می کنند ، و نمی توانند در شادي 

  ابدي یک پدر رئوف شرکت کنند . 
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  چـهــارم بـخـــش 
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___________ 15 __________   

  

  دعــوت بــه تــوبــه 

  

با توجه به نحوة برخورد عیسی با افراد و امثالی که براي روشن نمودن حقیقت به   

شاگردان داد ، اینک می خواهیم به غناي پیامی که به جماعت انبوه اعالم می نمود 

انجیل مورد پسند امروز با آنچه که عیسی  به مقایسهاینجا می خواهیم  بپردازیم . در

ان بکار رفته توسط بدبن ترتیب بر آنیم تا شناختی از زمسیح تعلیم داد بپردازیم . ب

  عیسی بدست آوریم . 

مواردي که بیشتر در انجیل مورد بحث و جدل قرار می گیرند عبارتند از توبه ،   

خداوندي عیسی . ما در این بخش می خواهیم ، به این موارد  شاگردي و بحث ، ایمان

  بپردازیم و ببینیم نظر عیسی راجع به موارد فوق چیست . 
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بنابراین از موضوع توبه شروع می کنیم ، چونکه بحث آغازین عیسی مسیح همین   

از آن  « و در آغاز رسالت عیسی چنین آمده است : 17:  4انجیل متی  در توبه بود .

مان نزدیک کوت آستوبه کنید زیرا مل "کرد و گفت :  هنگام عیسی به موعظه شروع

اشاره کردیم که اولین سخنی که در اولین موعظه  . در فصل چهارم این کتاب »"ت اس

عمومی بر زبان عیسی جاري شد چکیده کلی رسالت زمینی اش می باشد . همچنین 

اعالم نمود (  گناهکاران به توبه ، مطالعه کردیم که عیسی هدف کلی خود را دعوت

ید روي توبه بارها در موعظه هایش تکرار می شد . او دلیرانه در تأک ) و 31:  5لوقا 

به شما می گویم اگر توبه نکنید ، همگی شما « : مقابل گردنکشان ایستاد و اعالم نمود 

  ) .  5و  3:  13لوقا » ( هالك خواهید شد 

  

  ــلــت شــده اســت مــوردي کــه از آن غـف

سخنان  ر توبه شنیده اید ، کی بوده است ؟آخرین باري که دعوت انجیل را مبنی ب  

همان » اگر توبه نکنید همگی هالك خواهید شد « متین خداوند ما که می گوید : 

تحریف ، ري از کالم خدا بجز این ت و هر تفسیاهمیت را دارد که روز نخست داش

  حقیقت است . 

موعظه اي که اشاره به حقیقت وحشتناك گناهکار بودن و مجرم بودن و دعوت هر   

افراد  تمام انسانها به توبه نبا شد ، موعظه اي پوچ است . بدین جهت است که اینک ما
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تحول  چ نشانه اي حاکی ازولی هی ، زبان اقرار کرده اند بیشماري را می بینیم که به

در زندگی خود نشان نمی ، فیضیر حالی که هیچ دیده نمی شود . و د اندرونی در آن

دهند ، با صداي بلند اعالم می دارند که فقط توسط ایمان عادل شده اند ، ولی 

و اینکه عادل شدن توسط اعمال » است ایمان بدون عمل مرد « فراموش می کنند که 

  با عادل شدن توسط ایمان نیست .  در تضاد 

نجیل به روایت عیسی ، به همان اندازه که انسان را به ایمان آنچنانکه بارها دیده ایم ، ا  

ع اولین وآخرین مودن به گناه تأکید کرده است . موضوروي پشت ن ، فرا می خواند

و این بدین معنی است که  –پیام عیسی مسیح دعوت گناهکاران به توبه بود 

، بلکه به معنی  گناهکاران نه تنها از هویت عیسی به عنوان مسیح آگاه خواهند شد

و پیروي از اوست . پیامی که عیسی به ما داد که بدان موعظه کنیم  ن هاابرگشت از گن

  ) است .  47:  24لوقا » ( موعظه به توبه و آمرزش گناهان « 

  

  ـســـت ؟ تــوبــه چـی

ید آن را کلمۀ دیگري توبه عنصر اساسی ایمان نجات بخش است . ولی کسی نبا  

  Metaاست که از »  Metanoia« مان تصور کند . کلمه یونانی توبه یان ایبراي ب

و » بعدأ فهمیدن « به معنی  أظتشکیل شده است و لف» فهمیدن«  Noeoو » بعد « یعنی 
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ولی معنی آن از نظر کتاب مقدس محدود به مورد فوق ، می باشد » تغییر فکر « یا 

  نیست . 

تغییر هدف و مخصوصأ برگشت از گناه عهد جدید به معنی در  Netanoiaکلمه   

به کار رفته است. توبه به آن تعبیر که عیسی آن را به کار برد به معنی دعوت به انکار 

  زندگی کهنه و برگشت به سوي خدا براي نجات است . 

تغییر دیدگاه موردي است که پولس در هنگام تشریح توبه براي تسالونیکیان در نظر   

از بتها به سوي خدا بازگشت کردید تا خداي حی حقیقی را شما « داشته است : 

  :) . توجه داشته باشید به سه عنصر اصلی توبه 9:  1یان اول تسالونیک» ( بندگی نمایید 

 يو نیت خدمت به خدا . هیچ نوع تغییر فکر رگشت به سوي خدا ، برگشت از بدي ب

یقت مسلم و بدیهی اینست که بدون این سه عنصر اصلی ، توبه نامیده نمی شود . حق

  تغییر واقعی فکر الزامأ منجر به تغییر رفتار می شود . 

توبه صرفأ شرمنده شدن و یا تأسف از گناه نیست ، هر چند توبه ناب همیشه مستلزم   

ندامت است. توبه به معنی تغییر اراده و تصمیم هدفمند براي ترك تمام بی عدالتی ها 

توبه عمأل یک عمل انسانی نیست . توبه نیز مانند تمام  و پی جوئی عدالت است . 

ت و درستی ایمان آوردن ه مجانی خداست . کلیساي اولیه صحعناصر آمرزش هدی

فی الحقیقت ، خدا بر امت  «،    تــین نتیجـــه گرفـــــکرنلیوس را فهمیده بود و چن

همچنین ر.ك اعمال  و 18:  11( اعمال  »ها نیز توبه حیات بخش را عطا کرده است 
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) . پولس به تیموتاؤس نوشت با تواضع و فروتنی کسانی را که با حقیقت  31:  5

ی را بشناســند  شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راست« مخالفت می ورزند اصالح کند 

) . اگر خدا کسی است که توبه را عطا می کند ، پس توبه  25:  2(دوم تیموتاؤس» 

یست . دعوت به توبه فرمانی به جهت برگشت از گناه قبل از برگشت به کاري انسانی ن

سوي مسیح از طریق ایمان نیست . بلکه فرمانی است براي اینکه انسان از گناه خود 

نفرت کند و بدان پشت کند و به سوي مسیح برود و خود را با تمام دل خود به او 

س نوشته ومگرترور. است اختصاص دهد . توبه خالص شامل فکر ، حس و اراده 

توبه محدود به او از عدالت عمیق است .  رتصو ما از توبه مانند ایدة خداوند« است : 

صرف فکري نیست . توبه تمام ذهن و هوش و اراده و احساسات شخص را  استعداد

در بر می گیرد ... دو باره باید بگویم که در زندگی تازه که بعد از توبه به دست می 

» ممونا « صل مطلق برتري خداست . کسی که توبه می کند دست از خدمت ا، آید 

برداشته و خود را به خدمت خدا اختصاص می دهد . توبه با شناخت گناه آغاز می 

ما باید بدانیم که گناهکاریم تا نیاز به توبه را احساس کنیم ، باید بدانیم که  .شود 

صأ مسئول گناهان خود می باشیم . شخگناهان ما توهین به تقدیس خداست و خودمان 

وبه اي که منجر به نجات می شود همچنین باید شامل شناخت ماهیت مسیح باشد و ت

  تأئید حق حاکمیت او بر زندگیمان . 
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راگیر اندوه . این اندوه در نهایت توبه نیست ه ناب غالبأ همراه است با یک حس فتوب  

باشد بدون اینکه واقعأ توبه کرده باشد . ، هر کسی می تواند اندوهگین یا شرمنده 

 27تسلیم نمودن خداوند احساس پشیمانی کرد ( متی از نمونۀ آن یهودا است که بعد 

ز نزد عیسی بیرون ) ، ولی توبه نکرد . حاکم جوان ثروتمند با حس غم و اندوه ا 3: 

جر به توبه ناب با این وجود اندوه می تواند من . ولی توبه نکرد ) ،22:  19متی رفت (

زیرا غمی که براي خداست منشأ توبه می « : می خوانیم  10:  7شود . در دوم قرنتیان 

بر علیه خدا گناه کرده است و از گناه خود احساس  وقتی کسی حس نکند . »  باشد

تأسف نکند ، توبه اش درست نیست . توبه در عهد عتیق معموأل با جامه پالس و 

 3و یونس  6:  42ك ایوب اده می شد که نماد ماتم است ( ر.دنشان نشستن خاکستر 

 :5 – 6  . (  

توبه شامل تغییر مسیر و اراده است . جدا از تحول صرف فکري ، توبه شامل اراده و   

و تمرد و تسلیم به ارادة مسیح است . همانطوریکه توبه گردن کشی تصمیم به ترك 

توبه نیست ،  رفتار می گردد . تغییر رفتار هم ناب بطور اجتناب ناپذیري منجر به تغییر 

ولی ثمره توبه است . اگر در رفتار کسی تحولی قابل مالحظه مشاهده نشود ، توبه اي 

  ) .  17:  3؛  6 – 3:  2و ر.ك اول یوحنا  8:  3در او صورت نگرفته است ( متی 

ست بدانید که می کند . الزم اتوبه واقعی شخصیت انسان را به طور کلی دگرگون   

و آنگاه بدین نیاز  و محکوم  به ماندن در جهنم می باشید ، ه خشم و تنبیه خداشایست
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دست یابید که الزم است از گناه خالص شوید ، و آنگاه پشت به گناه از هر شکل و 

تمام ارزش و  دنیا را با ۀدر این صورت است که اعالم می دارید هم . نوعش کنید

و هم خود را نفی کرده اید و صلیب خود را دور نماهایش  تمام با  بهائی که دارد 

گرفته و به دنبال مسیح افتاده اید . نزدیک ترین و عزیزترین کس شما و تمام جهان 

ممکن است شما را احمق بدانند و بگویند دیوانه شده اید . ممکن است از نظر مالی 

ه در لحظه به عملی یکباره نیست . توبی ندارد . اینست توبه . توصدمه ببینید ، ولی اهمیت

همیشگی است ( اول یوحنا  تحول آغاز و شروع به پیشرفت می کند . توبه یک عمل

چنین دیدگاه سازنده و مداومی از توبه منجر به آن مسکنت روحی و ماتم و ). 9:  1

 6 – 3:  5هاي مندرج در متی » خوش بحال « حلمی می شود که مسیح از آن در 

  موده است . این نشانۀ یک مسیحی واقعی است . صحبت ن

  

  ثـمـــرة تــوبــه 

 ) . 17:  4متی » ( توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است « : وقتی عیسی گفت  

به او گوش سپرده بودند ، پیام را می دانستند . شنوندگان او با شناختی که از آنهائی 

ند . آنها ورد معنی توبه دچار اشتباه نمی شدعهد عتیق و تعلیمات ربانی داشتند ، در م

د عیسی دعوت به چیزي فراتر از تعویض فکر و یا شناخت تازه اي ومی دانستند مقص

 –از اوست . توبه از نظر آنها به معنی تسلیم کلی اراده و تغییر اجتناب ناپذیر رفتار بود 
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ودند که عیسی از آنها راه جدیدي در زندگی ، نه فقط تعویض دیدگاه . آنها فهمیده ب

ی کند که گناهان خود را تأئید کنند و از آن روي بگردانند ، متحول شوند، ـدعوت م

  گناهان و غرور خود را رها کنند و او را پیروي کنند . 

این باور بودند  به بسیار پیشرفته بود . ربی ها برگذشته از این ، درك یهودیان از تو  

خویشتن را شسته ، طاهر نمایید « وبه شامل نه عمل است : ت 17 – 16:  1که در اشعیا 

و بدي اعمال خویش را از نظر من دور کرده ، از شرارت دست بردارید . نیکوکاري 

را بیاموزید و انصاف را بطلبید . مظلومان را رهایی دهید ، یتیمان را دادرسی کنید و 

  » بیوه زنان را حمایت نمایید . 

حل توجه کنید که با شستن شروع می شود و سرانجام در دیدگاه و به دقت به این مرا  

  اعمال انسان آشکار می شود . 

آمده  19 – 18:  33از حقایق مربوط به توبه مثأل در حزقیال  ر استعهد عتیق پ  

هنگامی که مرد عادل از عدالت خود برگشته ، عصیان ورزد ، به سبب آن « است 

از شرارت خود بازگشت نموده ، انصاف و عدالت را و چون مرد شریر  .خواهد مرد

  » بجا آورد به سبب آن زنده خواهد ماند . 

اگر ] قوم من به اسم : « [ خوانیم تعریف آشنائی از توبه می  14:  7در دوم تواریخ   

من نامیده شده اند متواضع شوند ، و دعا کرده ، طالب حضور من باشند ، از راههاي بد 
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گناهان ایشان را مایند ، آنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرمود ، و خویش برگشت ن

  » خواهم آمرزید و زمین ایشان را شفا خواهم داد . 

عنصر کلیدي  دو، دعوت عهد عتیق به نجات و توبه   7 – 6:  55اشعیا در کتابش   

یک است می شود بطلبید و مادامی که نزد خداوند را مادامی که یافت« یسد : را می نو

او را بخوانید . شریر راه خود را و گناهکار افکار خویش را ترك نماید و بسوي 

خداوند بازگشت کند و بر وي رحمت خواهد نمود و بسوي خداي ما که مغفرت 

   .» عظیم خواهد کرد

پس چون خدا اعمال ایشان را دید که از راه « می خوانیم :  10:  3در کتاب یونس   

نمودند ، آنگاه خدا از بالیی که گفته بود که به ایشان برساند زشت خود بازگشت 

تاب یونس توجه به دقت به آیات فوق در ک» پشیمان گردید و آن را بعمل نیاورد . 

ت می کند ؟ توسط اعمال . اینگونه نیسجانبه را ارزیابی  9ین توبه کنید . خدا چگونه ا

بدهد ، هر چند یک خداي داناي  که خدا افکار مردم بخواند و به دعاهایشان گوش

مطلق قطعأ می تواند واقعیت توبه آنان را ببیند ، ولی او به اعمال نیکوي حاصل از توبه 

  نگاه می کند . 

یحیی تعمید دهنده نیز اعمال نیکو را نشانۀ توبه می دانست . او حتی پیش از آنکه   

) .  2 – 1:  3متی  عیسی رسالتش را شروع کند راجع به توبه موعظه کرد ( ر.ك

کتاب مقدس می گوید وقتی که رهبران مذهبی براي تعمید یافتن نزد یحیی آمدند ، او 
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ه شما را اعالم کرد که از غضب اي افعی زادگان ک« شروع به موعظه توبه نمود : 

) .  عجب خوش  8و  7:  3(متی »  ؟ اکنون ثمرة شایستۀ توبه بیاورید آینده بگریزید 

خانمها و آقایان ، اینک رهبران « یی تعمید دهنده بجاي اینکه بگوید آمدي ! یح

افعی « ، آنها را » مذهبی در اینجا گرد آمده اند و ما به آنها خوش آمد می گوئیم 

نامید . ما نمی دانیم که چرا این رهبران براي تعمید یافتن آمده بودند ، ولی » زادگان 

ه . شاید خواسته اند نزد مردم محبوبیت کسب روشن است که انگیزه آنها درست نبود

کنند و یا خود را در ردیف یحیی قرار دهند . هر دلیلی که براي آمدن نزد یحیی 

داشته اند ، توبه نکرده بودند و یحیی نیز آنها را از خود راند و آنها را به عنوان رهبران 

  ساختگی محکوم نمود . 

مذهبی  منافق ند صحبت کرد ؟ چونکه این رهبرانچرا یحیی تا این اندازه با آنها ت  

هیچ رفتاري که حاکی از  ي کشنده خود ، مسموم کرده بودند وجامعه را با ریاکارها

  اینکه واقعأ توبه کرده باشند،  از خودشان نمی دادند . 

یاد می گیریم اینست که اگر توبه واقعی نباشد نمی توانیم جا درس مهمی که در این   

  نتظار ثمره اي داشته باشیم . از آن ا

ثمرات توبه چه می باشند ؟ این سئوالی است که باجگیران از یحیی تعمید دهنده   

زیادتر از آنچه مقرر است « که  ) . پاسخ یحیی به آنان این بود 12:  3پرسیدند ( لوقا 

  .  ) 13:  3لوقا » ( مگیرید ،



 237

بر کسی « و پرسیده بودند این بود که پاسخ یحیی به سربازانی که چنین سئوالی از ا  

) .  14:  3ا لوق» ( ظلم مکنید و به هیچ کس افترا مزنید و به مواجب خود اکتفا کنید 

یست روش زندگی خود را عوض کنند . کسی که واقعأ توبه می به کالمی دیگر می با

. توبه د می کند و زندگی صادقانه اي شروع ست از انجام کارهاي بد بر می دارکند د

  تحول فکري و دیدگاه ، تغییر در رفتار را موجب می شود . برواقعی عالوه 

اي اغریپاس پادشاه رویاي « پولس رسول نیز اعمال نیکو را دلیل توبه می دانست :   

آسمانی را نافرمانی نورزیدم ... بلکه امت ها را نیز اعالم می نمودم که توبه کنند ... و 

ده هــدین ترتیب مشاــ) . ب 20 – 19:  26اعمال » ( بجا آورند اعمال الیقۀ توبه را 

این ی شود که ایمانداران واقعی توبه خود را با رفتار عادالنه نشان خواهند داد و ــم

  یپاس بود . عنصر اساسی پیام پولس به اغر

  

    انـجـیــل و تــوبــه 

قتی که پطرس در روز توبه همیشه اساس دعوت کتاب مقدس به نجات بوده است . و  

پنطیکاست و در اولین جلسه بشارتی کلیسائی دعوت انجیل را اعالم نمود ، توبه کانون 

هت آمرزش گناهان توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح بج« پیامش بود : 

) . هر بشارتی را که خالی از عنصر دعوت به توبه  38:  2اعمال » (  تعمید بگیرید

توان انجیل نامید ، چونکه گناهکاران نمی توانند بدون اینکه واقعأ تحول باشد نمی 
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قلبی و فکري پیدا کرده باشند ، نزد عیسی بیایند . این کار مستلزم یک انقالب روحانی 

است که منجر به تحول کلی می شود . و چنین ایمانی مورد نظر کتاب مقدس می 

  باشد . 

کاري کسانی که بدون اینکه ی براي تشریح ریایسع 31 – 28:  21در انجیل متی   

لیکن چه گمان دارید ؟ شخصی را  «توبه کنند اقرار ایمان می کنند ، مثلی زده است : 

اي فرزند امروز به تاکستان من رفته ، به کار  "دو پسر بود . نزد نخستین آمده ، گفت : 

یمان گشته ، برفت . و عد پشاما  ب "نخواهم رفت .  "اب گفت : در جو "مشغول شو . 

ولی نرفت .  "اي آقا من می روم .  "به دومین نیز همچنین گفت . او در جواب گفت : 

عیسی بدیشان گفت  "اولی  "ر را بجا آورد ؟ گفتند : کدام یک از این دو خواهش پد

اخل ملکوت خــدا هر آینه به شما می گویم که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما د ": 

   »" گردنــد .مــی 

» انجام می دهد « شاید تعجب کنید که چرا جاي پسر سومی در اینجا خالی است که   

را و به قول خود وفا می کند . شاید دلیلش این باشد که این داستان خصلت انسانی 

) .  23:  3ا انسانها قاصر هستیم ( ر.ك رومیان نشان می دهد مبنی بر اینکه همۀ م

افراد مذهبی پرداخت : آنهائی که وانمود می  به تشریح دو دسته ازعیسی بدین ترتیب 

کنند مطیع هستند ، ولی در واقع عاصیان هستند ، و آنهائی که شروع به عصیان می 

زبان آورد که خود را عیسی این مثل را بخاطر فریسیان بر  . کنند ، اما توبه می کنند
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پرسید کدام پسر ارادة پدرش را انجام  رود نمی دانستند . وقتی از آنهاگناهکار و مط

) . آنها با این پاسخ بر  31:  21متی » ( اولی  « : داد آنها بالفاصله پاسخ دادند

باجگیران و فاحشه ها « به آنها گفت :  بدین سبب عیسیاکاري خود صحه نهادند و ری

را فریب ) . فریسیان خود  31:  21متی » ( قبل از شما داخل ملکوت خدا می گردند 

می دادند که خدا آنها را بخاطر نمایش مذهبی بزرگی که از خود نشان می دهند ، 

  تأئید کرده است . 

ات دینی شان ، فقط نوعی نمایش بود . آنها مانند همان مشکل این بود که تظاهر  

پسري بودند که گفت کار پدرش را انجام می دهد ، ولی انجام نداد . ادعاي آنها مبنی 

این . خدا را دوست دارند و شریعت او را نگاه می دارند ، ارزشی نداشت  نکهبر ای

فریسیان مانند بسیاري از انسانها در این روزگار که می گویند به عیسی مسیح ایمان 

و اگر توبه نکنند  اقرار ایمانشان پوچ و واهی است  دارند ، اما او را اطاعت نمی کنند ،

  ، نابود خواهند شد . 

می شوند ، چون آنها ن تر از فریسیان داخل ملکوت خدا گیران و فاحشه ها آساباج  

گناهکار را در ، گناهان خود را می فهمند و از آن توبه می کنند . حتی بدترین گناهان 

صورتیکه توبه کرده باشد ، از بهشت محروم نمی کند . از سوي دیگر حتی نافذترین 

ند ، از بهشت خدا نند و به آن اقرار و توبه نمی کنافریسیانی که گناهان خود را می پوش

  د . بدون توبه نجاتی نخواهد بود . نمحروم می شو
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حقایق مربوط به مسیح را می شنوند و بالفاصله مانند آن پسر  بسیاري هستند که امروز  

واکنش مثبت  اما  که اظهار اطاعت کرد ، ولی انجام نداد ، واکنش نشان می دهند ،

اصل زندگی آنان نشان میدهد که هیچگاه عیسی آنها را نجات نخواهد داد . حه آنها ب

واقعأ توبه نکرده اند . کسانی هستند که پشت به گناه خود می کنند و مطیع می شوند و 

مسیح را در ایمان و اطاعت می پذیرند . توبه آنها واقعی است و با ثمرة عادالنه اي که 

دالن واقعی هستند ( اول شان نشان داده می شود . آنها عا واقعیت توبه ،ببار می آورند

  و این هدف نهائی انجیل به روایت عیسی است. )18:  4پطرس 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________ 16 ___________  

  



 241

  مــاهـیـــــت ایــمان 

  

     ،بی آنکه خود خواسته باشم ، همانطور که هستم   

  خون تو بخاطر من ریخته شد ،      

  مرا صدا زدي به سوي خودت    تو   

  آه ... اي بره خدا ... می آیم ! می آیم !     

توسط شارلوت الیوت در قرن نوزدهم سروده شده است ، و بیشتر از هر  قطعه فوق  

سرودي در تاریخ مسیحیت از نظر بشارتی نافذ بوده است . آن کلمات حاوي یک 

همانطوریکه هستند تنها از طریق حقیقت مجلل کتاب مقدس است : گناهکاران هم 

ایمان می توانند نزد مسیح بیایند و مسیح آنها را نجات خواهد داد . وعدة پر شکوه 

خدا جهان را آنقدر محبت « حاکی از اینست که  16:  3خداوند در انجیل یوحنا 

ت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد ، هالك نگردد ، بلکه حیا

( یا هر  هر آنچه« می فرماید :  37:  6و همچنین در انجیل یوحنا » جاودانی یابد . 

پدر به من عطا کند ، به جانب من می آید و هر که جانب من آید ، او را  آنکس )

  » بیرون نخواهم نمود . 

آمده است که ایمان  26 – 14:  2یعقوب  در رسالۀ. هر ایمانی نجات بخش نیست   

ل ، ایمانی مرده است و نمی تواند کسی را نجات دهد . یعقوب می گوید که بدون عم
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و با ایمان شیاطین هیچ فرقی شناخت صرف و تأئید بدون عمل ، ایمانی قالبی است 

  ایمان بدون عمل بیهوده است .  . ندارد

نمی تواند به مفهوم این  26 – 14:  2عده اي می گویند که معنی رساله یعقوب   

ه اعمال نیکو الزمۀ ایمان حقیقی است . عده اي هم به بی فایده بودن ایمان بر باشد ک

اساس شناخت حقیقت صرف معتقد می باشند ، ولی از تعریف ایمان بر اساس اطاعت 

و التزام هم طفره می روند . در واقع عقیده عمومی بر اینست که ایمان و تعهد ذاتأ  دو 

  یل اینست که تعریف کافی از ایمان ارائه گردد . مورد جداگانه هستند . تقاضاي انج

مادام که نقش اعمال در ایمان و نجات مد نظر قرار نگیرد ، چنین ایمانی ، ساده   

یک ایمان شکننده که  -صمیم انسان است ، نه خواسته خدا انگاري و بر اساس ت

ت با دوامی نخواهد داشت . کتاب مقدس با این ایده که می گوید کسی ممکن اس

یکبار ایمان آوردن نجات بیابد ، موافق نیست . ماهیت ممتد ایمان نجات بخش را می 

توان در کاربرد زمان حال فعل یونانی ( ایمان ) در سراسر انجیل یوحنا ، درك نمود ( 

 – 25:  11  ؛  38:  7؛    47و  40و  35:  6؛    24:  5؛    18 – 15:  3ر.ك 

  44:  12؛     26

؛    16:  1؛ رومیان  39:  13؛     43:  10؛   و همچنین اعمال  31:  20   ؛  46و 

  ) .  11 – 10و  4:  10  ؛ 33:  9 ؛  5:  4؛   22:  3
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اگر ایمان آوردن عملی یکباره بود ، زمان فعل یونانی در این آیات ، ماضی می بود .   

اگر تحمل « است :  این حقیقتموید  12:  2سخنان پولس در رساله دوم تیموتاؤس 

خواهیم کرد ، و هر گاه او را انکار کنیم ، او نیز ما را انکار ، با او سلطنت هم کنیم

بردباري نشانه کسانی است که با مسیح در ملکوتش سلطنت می کنند . »  خواهد کرد . 

پس به روشنی این آیات تعلیم می دهند که تحمل و بردباري شاخصه ایمانداران 

نشان دهندة کسی است که   نق������ض عھ������د و برگش������تدر حالیکه  واقعی است ،

ایمان نیاورده است . کسانی که مسیح را انکار می کنند ، مسیح نیز آنها را انکار می 

اگر بی ایمان بشویم ، او امین می ماند زیرا « کند . پولــس ادامــه داده و مـــی گوید : 

) . بدین ترتیب وفاداري خدا  13:  2ؤس (دوم تیمو تا» خود را انکار نمی تواند نمود 

پایدار را دلگرمی می دهد ، اما اخطار ترسناکی برکتی است که وفاداران و ایمانداران 

  ) .  18 – 17:  3ین ایمان قالبی ( ر.ك یوحنا است به معترف

  

  ایـــمان طبـــق تعــریــف کتــاب مقــدس 

ت ، و توسط خدا عطا می شود ، مشاهده کردیم که ایمان عنصر اساسی نجات اس  

. بدین ) 15  : 2و دوم تیموتاؤس  18:  11ایمان کاري از سوي انسان نیست ( اعمال 

 – 8:  2ترتیب ایمان یک هدیه ما فوق الطبیعی از خداست . در رساله به افسسیان 

  می خوانیم:9
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بلکه بخشش زیرا که محض فیض نجات یافته اید ، بوسیلۀ ایمان و این از شما نیست « 

چیست که پولس از » بخشش خدا » « خداست ، و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند . 

نامیده است . به » انرژي نجات بخش ایمان « وست کات آن را آن سخن می گوید ؟ 

  می رساند که دست خدا در کار است . » این از شما نیست « هر حال عبارت 

ما می گویم هر که به من ایمان آرد ، حیات آمین ، آمین به ش« : عیسی فرمود   

کسی نمی تواند « : ) . ولی در همان فصل می فرماید  47:  6یوحنا » ( جاودانی دارد 

  ) .  44:  6یوحنا » ( نزد من آید، مگر اینکه پدري که مرا فرستاد او را جذب کند 

رت می بخشد خدا گناهکاران را به سوي مسیح جذب می کند و همچنین به آنها قد  

تا ایمان آورند . بدون چنین ایمانی ، کسی نمی تواند به مسیح بپیوندد . یراي نمونه 

خوشا بحال تو « : وقتی پطرس پسر خدا بودن مسیح را تصدیق کرد ، عیسی به او گفت 

اي شمعون بن یونا ! زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده ، بلکه پدر من که در 

  ) . ایمان پطرس توسط خدا به او داده شده بود .  17:  16یوحنا » ( آسمان است 

بلکه ارزشی پایدار است که پایداري آن  ن خدائی نه موقتی است و نه ضعیف ،ایما  

کتابش که می  4:  2توسط خدا تضمین شده است . سخنان آشناي حبقوق در فصل 

  گویـــد 

:  3؛ غالطیان  17:  1ر.ك رومیان » ( مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود « 

ایمان  از بت اویک ایمان ناپایدار نیست ، بلکه صح) راجع به  38:  10؛  عبرانیان  11
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تأکید شده است بر پایداري ایمان ناب و  14:  3ناب است . در رساله به عبرانیان 

ایم اگر  از آن رو در مسیح شریک گشته« اینکه دوام آن ، نشانه واقعیت ایمان است : 

ایمانی که خدا ارزانی می » متمسک شویم . به ابتداي اعتماد خود تا به انتها سخت 

. و کار نجاتی را که خدا در ایمان شروع کرده است ، دارد هیچگاه از بین نمی رود 

چونکه به « : پولس می نویسد  6:  1پیان وقف نخواهد شد . در رساله به فیلهیچگاه مت

عیسی مسیح ه او که عمل نیکو را در شما شروع کرده آن را تا روز این اعتماد دارم ک

 – 22:  1و کولسیان  8:  1همچنین ر.ك اول قرنتیان » (  به کمال خواهد رسانید 

23  . (  

لیم کلی به اراده مندي تسرده است شامل اراده و فعل و توانایمانی که خدا طرح ک  

دیگر ایمان اعطائی خدا ، اطاعت محض  ) . به کالمی 13:  2پیان اوست ( ر.ك فیل

معرفی می کند : یک عنصر عقالنی است . برکووف سه عنصر اصلی را در ایمان ناب 

Notitia)  ) که عبارتست از شناخت حقیقت ، یک عنصر حسی ، (assensus   (

ت از ) که عبارتس Fiduciaکه عبارتست از تعهد در ایمان ، و یک عنصر ارادي ( 

 Notitia (ي به اطاعت حقیقت . الهیات متداول امروز گرایش به شناخت تسلیم اراد

غافل  ، (Fiducia) اراده ) دارد ولی اکثرأ از عنصر assensus) و احساس ( 

با این وجود ایمان کامل نیست مگر اینکه توأم با اطاعت باشد . وي . اي  . مانده است
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تعهد ، تسلیم ، رفتار ناشی « است :  و این نیز عناصر فوق را بدین ترتیب تعریف کرده

  »  از تسلیم . 

ایماندار واقعی مطیع است . نظر به اینکه همۀ ما زندانی تمنیات جسمی خود هستیم ،   

؛ اول تسالونیکیان  1:  7هیچکدام کامأل خدا را اطاعت نمی کنیم ( ر.ك دوم قرنتیان 

ایمانداران واقعــی مشـاهــده می  ) ، ولی اشتیاق به انجام ارادة خدا همیشه در 10:  3

  ) . ایمان همیشه گرایش به اطاعت را موجب می شود .  18:  7شـــود ( ر.ك رومیان 

فاقد اطاعت باشد ، تخریب کننده پیام نجات است . پولس که تصویري از ایمان   

و دوم  16:  10رسول انجیل را چیزي می داند که باید مطیع آن شد ( رومیان 

هر :« ایمان آوردن را اطاعت می نامد 17:  6) . او حتی در رومیان  8: 1یکیان تسالون

نتیجه گیري او » ردیده اید. گ ید ، لیکن االن از دل ، مطیع آن ند غالمان گناه می بودچ

:  15اطاعت از طریق قول و فعل ( رومیان  –بود » اطاعت « سخنرانی بشارتی  در این

  ) .  26:  16و  5:  1نوشت ( رومیان » یمان اطاعت ا« ) و بارها از  18

می خوانیم که نجات از نظر کلیساي اولیه در اطاعت  7:  6اعمال رسوالن  در کتاب  

نیز به این ترادف  9و  8:  5گروهی عظیم ، تعریف شده است . رساله به عبرانیان 

و کامل  مسیح ] به مصیبت هایی که کشید ، اطاعت را آموخت« [ اشاره می کند : 

  » شده ، جمع مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت . 
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ی ان است و ایمان و اطاعت را الـهامرساله به عبرانیان رساله بزرگ ایم 11فصل   

و نه تنها ابراهیم که تمامی  –)  8آیه » ( به ایمان ... ابراهیم اطاعت نمود « مـــی داند : 

  مان خود را با اطاعت نشان دادند. ای ،11ل ایمان مذکور در عبرانیان فص انقهرمان

 حزنی که  -نی و مسکنت روحی است اساس این تمثیل از رساله به عبرانیان فروت  

واقعی خود را گناهکار می بینند ، آنها شکستگی روحانی را نشان می دهد .ایمانداران 

 شوند . اینستدارند تا از لطف او بر خوردار  ب همی دانند چیزي ندارند به خدا عرض

) و اندوه آنها منتهی به توبه واقعی می شود . این  4:  5که ماتم می گیرند ( متی 

) و آنها را تشنه و گرسنه عدالت  5:  5حکمت روحی آنها را فروتن می سازد ( متی 

) . آنچنانکه خداوند گرسنگان را سیر می کند ، به آنها نیز  6:  5می کند (متی 

) و آنها را مشتاق صلح می  7:  5آنها را پاك می سازد ( متی رحمت می آورد، دل 

) . ایمانداران در نهایت متحمل زحمت خواهند شد و بخاطر عدالت  9:  5کند ( متی 

  ) .  10:  5ناسزا خواهند شنید ( متی 

اینست تشریح عیسی از ایمان واقعی . ایمان واقعی با فروتنی شروع و به اطاعت ختم   

مرة ایمان واقعی ناشی از اطاعت چیزي بیشتر از امور ظاهري است ، چون می شود . ث

اطاعتی است که از دل بر می خیزد . و این اطاعت است که ایمان را بزرگتر از عدالت 

کاتبان و فریسیان می نماید . عیسی عدالت واقعی را ، عدالتی می داند که ناشی از 

یعت بلکه در لتی که نه صرفأ در قانون شرعدا –)  6:  10ایمان باشد ( ر.ك رومیان 
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) . این نوع عدالت نه تنها از زنا می پرهیزد ،  48 – 21:  5نفس شریعت باشد ( متی 

بلکه از فکر زنا آلود نیز دوري می کند . این عدالت نفرت را چون قتل می داند . 

خالصه نمود  عیسی عدالت واقعی را در این بیانیه تکان دهنده در موعظه سر کوه چنین

 5متی » ( پس شما ، کامل باشید چنانکه پدر شما که در آسمان است ، کامل است : « 

 :48  . (  

البته چنین کاملیتی یک معیار را موجب می شود . عیسی بعد از صحبت کردن با آن 

جوان ثروتمند و حاکم و بعد از اینکه آن مرد بی آنکه ایمان آورد از حضورش رفت 

هر آینه به شما می گویم که شخص دولتمند به ملکوت آسمان « : فرمود به شاگردان 

) . بخاطر دارید شاگردان چه گفتند ؟ با  23:  19متی » ( به دشواري داخل می شود 

) .  25:  19متی » ( پس که می تواند نجات یابد ؟ « کمال تعجب از او پرسیدند : 

» ممکن استلیکن نزد خدا همه چیز  نزد انسان این محال است .« عیسی پاسخ داد : 

یر ممکن است . ما هیچ منبع نجاتی از خودمان نداریم ما ) . نجات غ 26:  19(متی

) . و نه  65و  44:  6حتی نمی توانیم بدون دخالت قدرت خدا ایمان بیاوریم ( یوحنا 

 ندانه ایمان رامی توانیم نجات را به خواست خود تحصیل کنیم . ولی خدا سخاوتم

ا آن تمام فیض الزم براي اطاعت خود و زیستن عادالنه را به ما فراهم می سازد و ب

  ) .  3:  1ارزانی می دارد ( دوم پطرس 
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بتوانیم بدان برسیم . درك استاندارد خدا انسان استاندارد خدا باالتر از آنست که ما   

و در حس فقر را در مسیر ایمان واقعی قرار می دهد ، مسیري که با تواضع شروع 

شناخت اینکه ما در روح مسکین هستیم ، به تدریج در  رشد می یابد . شدید روحانی

اطاعت راستین حل می شود . وقتی عیسی می خواست ماهیت ایمان نجات بخش را 

روشن کند ، بچه کوچکی را نزد خود طلبید ، و او را در میان شاگردان نگه داشت و 

ویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید ، هر آینه به شما می گ« گفت : 

هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد . پس هر که مثل این بچۀ کوچک خود را 

فروتن سازد ، همان در ملکوت آسمان بزرگتر است . و کسی که چنین طفلی را به 

مان اسم من قبول کند ، مرا پذیرفته است . و هر که یکی از این صغار را که به من ای

دارند ، لغزش دهد او را بهتر می بود که سنگ آسیایی بر گردنش آویخته ، در قعر 

  » دریا غرق می شد ! 

است و نمونه اي براي آموزش ایمان نجات فروتنانه کودك تصویر کامل اطاعت   

  بخش.   

اگر می خواهیم همچنان بزرگ باقی بمانیم ، اگر  ی با این عمل به ما آموخت کهعیس  

م دهیم ، در زندگی خود رشد می خواهیم رئیس خودمان باشیم ، کار خود را انجاما 

نمی توانیم وارد ملکوت آسمان شویم . اما اگر ما به ایمان کودکانه دست یابیم  کنیم ،
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کودکانه بدست آوریم ، با اشتیاق به تسلیم نمودن خودمان و نجات را از طریق تواضع 

  انیم با دیدگاه درست نزد او برویم . به حاکمیت مسیح ، آنگاه می تو

گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا « : عیسی گفت   

متابعت می کنند . و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هالك نخواهند شد 

) . چه  28و  27:  10یوحنا » ( و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت 

کسی گوسفند واقعی است ؟ کسی که به دنبال او می رود . او به دنبال چه کسی می 

  رود ؟ به دنبال کسی که حیات جاودانی را به او ارزانی می دارد . 

ایمان ، اطاعت را می آموزد ، و بی ایمانی عصیان را . ثمرة زندگی هر کسی نشان   

  وسطی وجود ندارد . مت و ایماندار است یا بی ایمان . حدمی دهد که ا

صرف فهمیدن و تأئید حقایق ، جدا از اطاعت ، ایمان بر اساس کتاب مقدس نیست .   

آوردن آویخته اند ، ولی زندگیشان خالی از هر » ایمان « کسانی که به تصمیم یکبارة 

ار روشن و صریح کتاب وم ایمان می باشد ، بهتر است به اخطنشانه اي مبنی بر تدا

آنکه به پسر ایمان آورده باشد ، حیات جاودانی دارد و آنکه « سپارند : مقدس گوش ب

:  3یوحنا » ( به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید ، بلکه غضب خدا بر او می ماند 

36 .(  
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____________ 17 ___________  

  

  راه نـجــات 

  

قرار داده حمله را مورد  تمامی بخش هاي کتاب مقدس ایمان ساده گرائی امروز  

 که بخش این.  است 14 – 13:  7است که از مهم ترین این بخش ها انجیل متی 

منجر به معرفی راه نجات توسط نجات دهنده  ،د نباش می کوه سر موعظه پایانی آیات

پذیرش حقایق می باشد . در این آیات هیچ دلگرمی براي کسانی که فکر می کنند با 

از در تنگ داخل شوید . « یابند ، داده نشده است : می نجات  مسیح مربوط به عیسی 
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زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که مؤدي به هالکت است و آنانی که 

بدان داخل می شوند بسیارند . زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که 

 آیات این در) .  14 – 13:  7متی » (  حیات است و یابندگان آن کم اند  مؤدي به

  .  پردازد می کوه سر موعظه در خود بشارت اوج به ما خداوند

این بخش در هم شکننده ادعاي کسانی است که می گویند موعظۀ سر کوه نه انجیل   

. ولی در واقع این موعظه همان انجیل ناب است . این آیات  ، بلکه شریعت است

اخالقی قابل تحسین دکترین ر کوه یک که موعظه سقطه نظرهاي مبنی بر اینهمچنین ن

است ، را بی ارزش می سازد .  عیسی اینک براي مردم امین روزگار سخن می گوید و 

  پیام او ضرورتی براي امروز است . 

بنماید ، انتخابی که کتاب مقدس به چندین هر کسی ناگزیر باید انتخاب خود را   

« موسی با بنی اسرائیل صحبت کرد و فرمود : طریق پیشنهاد می کند . خدا توسط 

امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را 

سفر تثنیه » ( پیش روي تو گذاشتم ، پس حیات را برگزین تا تو با ذزیتت زنده بمانی 

 نها اخطار داد :ن موعود شد ، به آ) . یوشع وقتی که بنی اسرائیل وارد سرزمی 19:  30

و اگر در نظر شما پسند نیاید که یهوه را عبادت نمایید ، پس امروز براي خود اختیار « 

کنید که را عبادت خواهید نمود ، خواه خدایانی را که پدران شما که به آن طرف نهر 

بودند عبادت نمودند ، خواه خدایان اموریانی را که شما در زمین ایشان ساکنید ، و اما 
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) . ایلیا در کوه  15:  24یوشع » ( ن و خاندان من ، یهوه را عبادت خواهیم نمود م

تا به کی در میان دو فرقه «  گفت که راه خود را انتخاب کنند : کرمل به بنی اسرائیل

بعل است ، وي را پیروي  می لنگید ؟ اگر یهوه خداست ، او را پیروي نمایید ! و اگر

) . خدا توسط  21:  18( اول پادشاهان » ب او هیچ نگفتند اما قوم در جوا!» نمایید 

ق موت را پیش شما اینک من طریق حیات و طری« ارمیاي نبی به بنی اسرائیل فرمود : 

  ) .  18:  21ارمیا » (می گذارم ! 

گزیند ، ولی نه بصورت یک تصمیم رنجات انتخابی است که هر شخصی باید آن را ب  

کبار و براي همیشه است نه یک تصمیم آنی و زودگذر . آنی . این یک گزینش ی

د آزادانه ، حیات یا عیسی مسیح در اوج سرنوشت هر انسانی ایستاده و از او می خواه

جهنم را برگزیند . در اینجا و اوج موعظه سر کوه خداوند تک تک  مرگ ، بهشت یا

پیروي از او یا جاده صعب ما را ملزم نمود در بین پیروي از دنیا یا راه سهل العبور و 

العبور یکی را انتخاب کنیم . شما هیچوقت واضح تر از این بیانیه در انجیل به روایت 

  عیسی نخواهید یافت . 

بینیم ،  دو راه را می نیم ، دروازه فراخ و دروازة تنگ .در اینجا دو دروازه را می بی  

ی ــردم را مــته از مــا و دو دســو فنمقصد را می بینیم ، بقأ دو و راه باریک ، راه فراخ 

به تشریح دو نوع  27 – 16:  17اندك و بسیار . عیسی مسیح خداوند در متی  ، بینیم

درخت خوب و درخت فاسد ، دو نوع میوه ، میوه خوب و میوة بد ، دو نوع  ، درخت
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خاب روشن است . بناي دانا و بناي نادان ، و دو بنیان سیمان و شن ، می پردازد . انت ، بنا

راهی هستیم ، و هر کسی باید راه خود را  دواو می گوید تصمیم بگیرید . ما به سر

   . برگزیند

  

  دو دروازه 

ي است که و این یک فعل امر» . از در تنگ داخل شوید « عیسی می فرماید :   

 ، فرمانی است مبنی بر اینک هم اینک تصمیم بگیریم . ضرورت انتخاب را می رساند

باید وارد آن شد . همچنین مهم اینست که   –ایستادن و ستودن در تنگ کافی نیست 

« از در درست وارد شویم . تنها یک در به راه باریک گشوده می شود . عیسی فرمود : 

« ) . و دیگر اینکه  9:  10یوحنا » ( من در هستم هر که از من داخل گردد نجات یابد 

ند داخل نشود ، بلکه از راه دیگر باالرود ، او دزد و راهزن هر که از در به آغل گوسف

من راه و راستی و حیات هستم ، هیچ کس « ) . و باز فرمود :  1: 10یوحنا » ( است

) . پطرس رسول در کتاب اعمال  6:  14یوحنا » ( نزد پدر جز به وسیله من نمی آید 

یح ) نجات نیست زیرا که اسمی در هیچ کس غیر از او ( مس« فرمود :  12:  4رسوالن 

رسول در  پولس» دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم . 

 ) واسطهوسطی (در میان خدا و انسان یک مت « می فرماید :  5:  2ساله اول تیموتاؤس ر

  » است ، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد . 
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و هیچ راهی جز مسیح به  یچ دري جز مسیحمسیح در است ، مسیح راه است ، ه  

  نمی شود .  بهشت منتهی

.  هر گزینش دیگري خطاست ، راه سومی وجود ندارد ، در دیگري وجود ندارد  

جهانی ، توهماتی است  ی از فرهنگ و مذاهبانتخاب ساده و سرراست است . تلفیق

انتخاب بین راست و  ئی نمی برند . انتخاب ما بین حقیقت و دروغ است .که راه بجا

غلط است . انتخاب بین راه خدا و راه انسان است . مرگ مسیح بر صلیب جریمه اي 

) و قیام او از  3:  15است که براي گناهان ما پرداخته شده است ( اول قرنتیان 

) .  نجات سیستمی نیست  20:  15مردگان نشانۀ غلبه او بر موت است ( اول قرنتیان 

باشد و انسان بتواند با اعمال خودش التفات خدا را به خود  ستگی شای که بر اساس

جلب کند . هیچ کس نمی تواند اعمالی نیکی به آن درجه انجام دهد که مورد پذیرش 

دل ان را عاحتی شریعت موسی نیز انس ) . 18 – 10:  3خدا واقع شود ( رومیان 

متمرد أ بدانیم تا چه اندازه هت داده شد که ما واقعنکرده است ، بلکه شریعت بدین ج

خدا از طریق فیض خود ایمانداران را عادل اعالم  . ) 20:  3( رومیان گناهکاریمو 

:  3می کند و آنها را با نسبت دادن عدالت مسیح به آنان ، عادل می سازد ( رومیان 

20 – 24  . (  

ز راه فیض لکن براي کسی که عمل می کند ، مزدش نه ا« کتاب مقدس می گوید :   

بلکه از راه طلب محسوب می شود . و اما کسی که عمل نکند ، بلکه ایمان آورد به او 
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 4:  4رومیان » ( که بی دینان را عادل می شمارد ، ایمان او عدالت محسوب می شود 

) . راه باریک و راه فراخ مقایسه بین دین و کفر نیست . هر دو سیستم اعالم می 5 –

مشخص » این راه به جهنم می رود « ي خدا هستند . در فراخ با تابلو دارند راهی به سو

طوریکه دروازة مشخص شده است ، همان» راه بهشت « نشده است ، بلکه با عالمت 

تنگ نیز.  شیطان استاد فریب دینی است و حتی خود را به صورت فرشته نور در می 

نگ می کند تا مانند دروازة بهشت ) . او دروازه خود را ر 14:  11آورد (دوم قرنتیان 

) . خداوند ما  13:  7متی » ( آنانی که بدان داخل می شوند ، بسیارند « شود ، و 

دروازة درست را تنگ تشریح کرده است . در واقع بسیاري از مفسران گفته اند که 

گشوده می شود که در آن  بهترین تعبیر در تنگ ، نردة حائل است که با بلیط ورودي

امید به پیشینه  یک نفر می تواند از آن بگذرد . بسیاري از یهودیان چشم احد فقطو

روزگار امروز چشم امید به  ها درهمانطوریکه بسیاري از کلیسا ، تاریخی خود بسته اند

فرقه خود ، سوابق خانواگی و یا عضویت در کلیسا دارند . در اینجا عیسی چنین ایده 

ه فقط براي عبور یک نفر گشوده می شود .نجات کامأل هائی را رد می کند . درواز

ایمان یک عمل فردي است . فردي است . متولد شدن در خانوادة مسیحی کافی نیست 

 .  

ورود به در تنگ آسان نیست . در انجیل لوقا فصل سیزده وقتی که عیسی در یک   

ا کم هستند که اي خداوند ، آی« روستا به موعظه مشغول بود ، کسی از او پرسید : 
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پاسخ عیسی به او خط بطالنی بود به ایده جدید  ) . 23:  13لوقا » ( نجات یابند ؟ 

شوید . زیرا که به شما می تا از در تنگ داخل کنید جد و جهد « ایمان ساده گرائی : 

) . کلمه  24:  13لوقا » ( گویم بسیاري طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست 

جد و جهد ، معنی تقالي رنج آور و هدفمند را می رساند ، و همان کلمه یونانی براي 

براي کسب پیروزي در جنگ » ریاضت « به  25:  9اي است که در اول قرنتیان 

نیز می بینیم که اشاره  12:  4ترجمه شده است . و همچنین این کلمه را در کولسیان 

از  12:  6اول تیموتاؤس  ان اپفرودتس نموده است . همچنین  دربه تالش سالی

  می کنند . » جنگ نیکوي ایمان « مسیحیانی صحبت شده که 

تالش شدید ، می باشد . در واقع چنین است چونکه  این کلمه به معنی تقال ، مبارزه و  

:  11یل متی ورود به ملکوت خدا مثل اینست که کسی به میدان جنگ برود . در انج

و جبــاران آن را به زور ود ــآسمان مجبور می ش ملکوت« عیسی می فرماید :  12

  » مــی ربایند.

آن می گردد . داخل  د و جهدهر کس به ج بشارت به ملکوت خدا داده می شود و«   

اگر عادل به دشواري نجات یابد ، « ) . پطرس فرموده است :  22:  14(ر.ك اعمال » 

  ) .  18:  4طرس اول پ» ( ؟ بی دین و گناهکار کجا یافت خواهد شد 
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:  7متی » ( تنگ است آن در ... و یابندگان آن کم اند  «، آسان نیست ، چون نجات  

مرا خواهید طلبید و چون مرا « : می فرماید  13:  29) . خداوند در صحیفه ارمیا  14

  » به تمامی دل خود جستجو نمائید ، مرا خواهید یافت . 

فیض ارزان و یا ساده انگاري ایمان نیست . ملکوت ا هر نوع پیام عیسی قابل تطبیق ب  

خدا براي کسانی که عیسی را بدون هیچ تحولی در زندگیشان می طلبند ، نیست . 

ملکوت خدا فقط براي کسانی است که آن را به تمامی دل خود می جویند ، کسانی 

گاه می رسند ، آن کشند . بسیاري که به درگاه آن که براي ورود زحمت و زجر می

ید که نجات حاصل که به بهاي وارد شدن فکر می کنند ، بر می گردند . تصور نکن

ر بخاطر داشته باشید نجات حاصل فیض خدا است که انسان را قاد تالش انسان است .

د . قدرت خدا در شکسته دلی ، توبه، فقر روحی و روح گذربمی سازد از در تنگ 

  متواضع به دست می آید .

انی که دست خالی می باشند می توانند وارد در باریک شوند . هیچ کس در واقع کس  

با دست پر از چمدان نمی تواند از نرده بگذرد . در تنگی که عیسی آن را توصیف 

با تمام ارزش هاي خود ، کرده است به آن اندازه فراخ نیست که سوپر استارها بتوانند 

  از آن بگذرند . 

در جستجو کرد تا دروازه را یافت . ولی وقتی دید ورود جوان حاکم ثروتمند ، آنق  

به آن مستلزم پشت سر نهادن همه چیز است ، برگشت . هر کسی که باشیم ، هر چقدر 
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ثروت داشته باشیم ، وقتی که به دروازة تنگ می رسیم ، باید همه چیز خود را رها 

د رها ، همه و همه بای، گناه و مادیات  کنیم . چمدان هاي خود عادل پنداري ، غرور

شوند ، در غیر این صورت نمی توانیم از در تنگ بگذریم . خبر خوش اینست که هر 

به آن اندازه فراخ هست که بزرگترین گناهکاران ، از آن اما چند دروازه تنگ است ، 

  ) .  15:  1بگذرند ( اول تیموتاؤس 

ر فراخ مناسب تر باشند ، د خود را داشته براي کسانی که می خواهند جامه دانهاي   

بر آن آویخته شده باشد ، ولی به بهشت » عیسی « یا » بهشت « است . ممکن است تابلو 

اي است که هر کس می  ر فراخ ، دروازهی به عیسی ندارد . دنخواهد رسید و ربط

تواند از آن بگذرد بی آنکه از کوله بار عدالت خود ، غرور خود ، و دارائی هاي خود 

ر را انتخاب می ه باشد . ولی براي کسانی که آن دا حتی گناه خود ، صرفنظر کردو ی

  کنند ، نجاتی نخواهد بود . 

پس « پذیرفتن عیسی صرفأ ترك انباشته ها نیست . نجات مستلزم تحول کلی است :   

د ، خلقت تازه اي است ، چیزهاي کهنه در گذشت ، اینک مسیح باشاگر کسی در 

از  ) . چه اخطاري می تواند روشن تر 17:  5دوم قرنتیان » ( شده است همه چیز تازه 

شت . گناه و گناهکاري و لذات دنیائی با چیزهاي این باشد ؟ چیزهاي کهنه در گذ

تازه جایگزین می شوند . اینست نکته کلی نجات . نجات تحول در زندگی را ایجاد 

  می کند . 
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  دو راه   

ر است . یک راه عریض است و آسان است و زدیک به مثال دو ددو راه بسیار نمثال   

  ) .  14:  7را دیگري باریک و سخت ( متی 

نابود خواهد  می داند ، اما راه شریرانخداوند راه عادالن را « در مزامیر آمده است :   

جاده عریض قطعأ گذرگاه آسانی است ، کسانی که می خواهند همچنان به » شد . 

محدودیتی در این راه  ند ،دهند ، در این راه راحت و آزاده خود ادامه زندگی گذشت

امهاي هر گناهکاري را می راهی است که گاین راه ، نیست ، مانعی در این راه نیست . 

پذیرد ، فقط کافیست رهگذر گناهکار بگوید عیسی را دوست دارد . گذشتن از این 

این راه به . ر هر چه که هستید ، باشید راه مستلزم اینست که آدم مذهبی باشد ، دیگ

راهی است « ) و به تعبیر سلیمان  2:  2است ( افسسیان » این جهان  دورة« تعبیر پولس 

  ) .  25:  16امثال » ( که در نظر انسان راست است، اما عاقبت آن راه ، موت می باشد 

حیات می شود ، راه خدا ، جاده اي باریک است ، گذرگاهی کم عرض که منجر به   

در این راه فضائی براي انحراف وجود ندارد .  عیسی در طلب گروه هاي مردم نیست . 

أل مشاهده کردیم ند گم شده اند . آنچنانکه قباو افرادي را می جوید که می دان

خداوند ما مردم را تشویق نمی کرد که بدون توجه به بهاي الزم ، او را پیروي کنند . 
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ه نظر می رسد که او اکثرأ پیروان خود را از خود می راند . در انجیل در واقع چنین ب

به عنوان مثال می بینیم که عیسی ایمان کسانی را که خود را شاگرد می  64:  6یوحنا 

و در آیه » بعضی از شما هستید که ایمان نمی آورند . «  : نامند زیر سئوال برده است

ي از شاگردان او برگشته ، دیگر با او همکاري در همان وقت بسیار« : می خوانیم  66

آیا شما نیز « پس عیسی به سوي آن دوازده نفر بر می گردد و می گوید : » نکردند . 

) . چنین می نماید که عیسی آنها را تشویق می کند  67آیه » ( می خواهید برویــــد ؟ 

بدنبال پیروانی بود که ن الوقت نمی خواست ، بلکه با آنها بروند . او پیروان اب که

  زندگی خود را براي او رها کنند . 

انجیل لوقا می خوانیم نحوه برخورد عیسی را با آنهائی که هر جا می  14در فصل   

و هنگامی که جمعی کثیر  « لق گوئی او می پرداختند :تمرفت دنبالش بودند و به 

سی نزد من آید و پدر و اگر ک "ند ، روي گردانیده بدیشان گفت : همراه او می رفت

مادر و زن و اوالد و برادران و خواهران ، حتی جان خود را نیز دشمن ندارد ، شاگرد 

من نمی تواند بود . و هر که صلیب خود را برندارد و از عقب من نیاید ، نمی تواند 

) . عیسی مسیح خداوند با تقاضا از  33و  27 – 25:  14( لوقا  »"شاگرد من گردد

شوند و صلیبی را اشند مبنی بر اینکه از جمع خارج که مایل به پیروي او می ب کسانی

که نشانه زجر و مرگ است بردارند ، تا آنجا که می تواند راه را باریک و باریکتر می 

شما را از «  گذارند باید منتظر زحمات باشند : کند . کسانی که قدم در راه باریک می
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بلکه ساعتی می آید که هر که شما را بکشد ، گمان برد کنایس بیرون خواهند نمود ، 

) . مسیحیان پاي برهنه در این راه  2:  16یوحنا » ( که خداوند را خدمت می کند 

نمی گذارند چون راه دشواري است . عیسی مسیح خداوند هیچگاه مسیحیت را یک 

د ، بر انتخاب لطیف براي ضعیفان معرفی نکرده است . وقتی شخص مسیحی می شو

جنگ می دهد و جهنم نیز بر علیه او اعالم جنگ می دهد . پیروي اعالم علیه جهنم 

مسیح می تواند به بهاي از دست دادن زندگی پیرو باشد . سست دالن و مصالحه 

  کنندگان با دنیا نمی توانند در این راه قدم بگذارند . 

و تأمین کننده قدرت ما آیا آن راه ، راه ترسناکی است ؟ خیر ! عیسی خودش رهن  

)  30:  11) . یوغ خفیف است و بار سبک ( متی  13 – 12:  4پیان است (ر.ك فیل

 .  

  

  دو مـقـصــد 

ابدي است . راه فراخ که پاي  یانتخاب یکی از دو دروازه ، یکی از دو راه ، انتخاب  

چون به آسان است در نهایت به دشواري هولناکی می انجامد ،  هنهادن به آن آنهم

جهنم منجر می شود . دعوت به این راه ، دعوت به فنا و نابودي است . راه باریک 

راهی که آغازش سخت است  –شاید راه خوشایندي به نظر نیاید ، اما راه حیات است 

  ت منتهی به برکت جاودانه بهشت می شود . ولی در نهای
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  دو گـــروه 

د که در مسیرهاي مختلف راه می پیمایند . در سرانجام اینکه دو گروه از مردم هستن  

آنانی «عیسی به گروهی اشاره می کند که از راه فراخ می گذرند :  13:  7انجیل متی 

یابندگان «در مورد راه باریک می فرماید  اما »ن [ راه ] داخل می شوند بسیارند که بدا

وي جهنم می روند نه ذهبی به ساین یک حقیقت است که بیشتر افراد م» . آن کم اند 

 14:  22. حتی در عهد عتیق ایمانداران واقعی اندك بوده اند . عیسی در متی  بهشت

 32:  12ا ــل لوقدر انجی» زیرا طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان کم . «  :می فرماید

ترسان مباشید اي گلۀ کوچک ، زیرا که « شاگردانش گفت :  ی خوانیم عیسی بهــم

کلمه » ) پدر شما است که ملکوت را به شما عطا فرماید . ت خداد رضایمورمرضّی (

است که از آن  MICRONترجمه شده در یونانی » کوچک « اي که در این آیه به 

کلمه ما پیشوند میکرو را گرفته ایم ، یعنی خیلی خیلی کوچک و همان کلمه اي است 

یکی از ریزترین دانه در واقع به دانۀ خردل اطالق شده است که  32:  13که در متی 

ن وفادار و پایدار همیشه گله اي کوچک بوده اند ، جانهاي اها می باشد . ایماندار

نوان انسان ، تصدیق می اندکی که با قدرت خدا پایدار مانده اند و ناتوانی خود را به ع
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بر می راه فراخ را اکثریت آدم ها مایل به پرداخت بهاي الزم می باشند .  کنند ، و

  گزینند ، ولی اکثریت نشان حقیقت نیست . 

راه فراخ از دیدگاه انسانی ، یک انتخاب طبیعی است . ما گناه را بر عدالت ترجیح   

مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند ، از آنجا که « ی دهیم . عیسی فرمود : ــم

انبوه رفتن کار آسانی است  ) . بدنبال توده هاي 19:  3یوحنا » ( اعمال ایشان بد است 

. حتی می توانید عیسی را به کوله بار گناهان و دارائی خود بیفزایند ، باشد که خود را 

عادل بپندارید . شما می توانید به کلیسا بروید ، و می توانید هر طور دوست دارید 

تنها  ا صلیب خود را بردارید . فقطا انکار کنید و یزندگی کنید. نیازي نیست خود ر

  مشکل موجود اینست که این راه طبیعی به بیچارگی منتهی می شود . 

یده مقاله اي رن استرالیا برایم فرستاده است . این بریکنفر بریده یک روزنامه در ملبو  

 تشر شده است. نویسنده می نویسد: گراهام ، منبیلی است که بالفاصله پس از سخنرانی 

راهام را از ماهواره شنیدم و چهره او را در تلویزیون بعد از اینکه سخنرانی بیلی گ«

و گزارشات مربوط به او و کارهایش را خواندم ، از ته دل خواهان آن مذهبی  ،  دیدم

هستم که مصر است جان من ( و دیگران ) نیاز به نجات دارد ، هر چه که باشد . من 

در باطالق گناه غرق هرگز گم گشتگی خود را احساس نکرده ام و نفهمیده ام که 

یک به من هستم ، هر چند بارها از طریق موعظه ها به من اخطار داده شده است . 

را به من بیاموزد ، که صحبت از سدها و  بده که آرامش و تحملمذهب عملی نشان 
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و گناه مکن . اگر بخواهم براي نجات خودم چنین نیکوئی کن موانع نکند و نگوید 

  » نم ، ترجیح می دهم براي همیشه جهنمی باشم . فلسفه اي را پیروي ک

،  اختنوشتۀ تأسف باري است ، اما واقعیت اینست که انسان راه ناهموار را می شن  

 . مصیبت بزرگ اینست که گروه انبوهیکرده بود  راه را انتخابآن ولی با این وجود 

. و سرانجام این  و بیشتر آنها فکر می کنند به بهشت می روند هرو راه فراخ اند ر

زیرا تنگ است آن در و دشوار « ن منجر به فنا و نابودي می شود : فریب شیطا ِ قربانیان

ی ــی مــآیا عیس» است آن طریقی که مؤدي به حیات است ، و یابندگان آن کم اند . 

توانست روشن تر از این سخن گوید ؟ بله انجیل او راه فراخ نیست ، اما تنها راهی 

  ه منتهی به جالل جاودانی می شود . است ک
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_____________ 18 ____________  

  

  قـطعیـــــت  داوري 
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قدس نکرده باشد ، او را عادل اعالم نمی کند . نجات شخصی را م خدا بدون آنکه  

شامل تمام کارهاي خدا بجاي ماست ، از پیش آگاهیش از ما قبل از آفرینش جهان و 

) . کسی که تقدس و اطاعت  30 – 29:  8جالل ما در ابدیت ( رومیان از گاهیش آ

را رد می کند ، نمی تواند حیات جاودانی را به دست آورد . وقتی خدا کسی را عادل 

آیا « مارتین لوتر می نویسد : اعالم می کند ، او را نیز تقدیس می کند . آنچنانکه 

ه عادل شدن توسط ایمان را فهمیده باشیم ذات و فهمیده اید که اگر ما واقعأ فرضی

به این  یم ؟ آیاماهیت تعلیمات عهد جدید در مورد تقدس و مقدس شدن را فهمیده ا

نتیجه رسیده ایم که عادل شدن توسط ایمان مقدس شدن ما را تضمین کرده است ، و 

    »اینکه هرگز نباید تقدیس را جدا از عادل شدن و پی آمد آن  بنامیم ؟ 

چونکه به دل « ایمان و عدالت را جدا نشدنی می داند :  10:  10رساله به رومیان   

عبرانیان  » ایمان آورده می شود براي عدالت و به زبان اعتراف می شود ، براي نجات . 

صحبت می » ر از آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید به غیتقدسی که « از  14:  12

تقدس را پیش فرض نجات نمی داند ، بلکه آن را نتیجه  14:  12کند . عبرانیان 

زیـــده شده قدیس شاخصه تمام آنانی است که آمرنجات می داند . به کالمی دیگر ت

واقعأ ایماندارند مطمئن هستند که که اند ، نه شرطی براي دریافت نجات . آنهائی 

س شوند . آنها هیچ مقدس می باشند ، و آنهائی که بی ایمانند هرگز نمی توانند مقد

  امیدي به دیدن خدا ندارند ، مگر اینکه خدا را در مقام داور در مقابل خود ببینند . 
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بیان کرده است  23 – 21:  7ارائه تصویري ترسناك تر از آنچه که مسیح در متی   

نه هر که مرا خداوند ، خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد ، « دشوار است : 

ادة پدر مرا که در آسمان است بجا آورد . بسا در آن روز مرا خواهند بلکه آنکه ار

خداوندا ، خداوندا ، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج  "گفت : 

آنگاه به ایشان صریحأ خواهم  "نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم ؟ 

  »   "بدکاران از من دور شوید ! هرگز شما را نشناختم ! اي  "گفت که 

آنهائی که نجات را صرفأ یک معامله شرعی و محاسبه اي جدا از عدالت عملی   

  مـــی دانند با این اخطار عیسی دچار مشکل می باشند . 

زیرا به شما می گویم ، تا « بیانات فوق تکرار بیانیه کلیدي موعظۀ سر کوه است :   

و فریسیان افزون نشود ، به ملکوت آسمان هرگز داخل  عدالت شما بر عدالت کاتبان

داوند شمه ر فصل هفتم انجیل متی عیسی مسیح خ) . د 20:  5متی » ( نخواهید شد 

اي ار داوري آینده را و مصیبت کسانی را که با توقعات زیاد در پیشگاه تخت داوري 

اهائی بی ایمان هستند، خواهند ایستاد ، ولی فقط زبانی اقرار ایمان کرده اند و یا آگ

نشان می دهد. آنها شکایت می کنند که کارهائی براي خداوند انجام داده اند ، اما 

  زبانشان و دلشان خالی است و مسیح آنها را از بهشت می راند . 

و او  کسی است که در بهشت خواهد ماند ، شخص نمودنم 21:  7نکته کلیدي    

او کسی  را که در آسمان است بجا می آورد .کسی است که اراده پدر [ مسیح ] 
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نیست که بگوید عیسی را می شناسد و یا حقایق مربوط به او را باور دارد . بلکه کسی 

است ، محروم خواهد شد ( » بد کار « است که ارادة پدر را انجام می دهد . کسی که 

زندگی می  ). درسی که از این فرا می گیریم اینست که اگر کسی شریرانه 23:  7

او یک بی  یع خداوند نیست ، دیگر مهم نیست چه کاري انجام داده است ،کند و مط

ایمان است که در معرض خطر لعنت ابدي قرار دارد . این یک اندرز بسیار مؤثر است 

و بخش حساس از انجیل به روایت عیسی . این آیات کوتاه و آیات بعد دو نوع 

ه که آنچار اما انکاول اعتراف به ایمان  –د ننمی ک برخورد غلط را با مسیح ، محکوم

) ، و دوم شنیدن بی آنکه اطاعت کنند ( آیات  23 – 22:  7متی ایمان می طلبد (

24 – 27  . (  

  

 نـجــات بــدون عمـــل ، گنــاه سخنـــان پـــوچ 

نها توجه داشته باشید بسیاري که در داوري مردود می شوند ، کافران نیستند . آ   

مردمانی مذهبی هستند که بجاي راه خدا ، راه انسان را برگزیده اند . آنها کسانی 

 اند . دفاعیه آنها در مقابل مسند  که در فراخ و جاده عریض را انتخاب کردههستند 

مورد این دسته از آدمها می داوري اعمال مذهبی است که انجام داده اند . پولس در 

 3دوم تیموتاؤس » ( ند ، لیکن قوت آن را انکار می کنند صورت دینداري دار« گوید 

خرج می  به ) . آنها بیشتر شبیه فریسیان می باشند که در اعمال مذهبی وسواس 5: 
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آنها کسانی هستند که  –کر خدا باشند اینکه مرتد و یا ضد خدا باشند و یا مندهند ، نه 

یمان ، از طریق اعمال ظاهري می کوشند رضایت خدا را بجاي عادل زیستن بر اساس ا

) . اعمالی که آنها انجام می دهند ظاهري  10 – 5:  10کسب کنند ( ر.ك رومیان 

است . آنها ریاکارانی هستند که سخنان خوب می گویند  ولی سخنانشان از دلشان بر 

نمی خیزد . در واقع علیرغم تمام ادعاهائی که دارند ، علت اینکه رد می شود اینست 

 7هستند ( » بدکار « ) . آنها  21:  7رادة خدا را در آسمان انجام نــداده اند ( متی که ا

وب صحبت کنند ، آنها ممکن است ظاهر خوبی بسیار خ) . آنها ممکن است  23: 

داشته باشند ولی درون آنها با بیرونشان یکی نیست . آنها مانند بسیاري در کلیساهاي 

  مــــی گویند ، ولی نجات نیافته اند . امروز هستند که سخنان متینی 

و این نشانۀ اصالت دینی » خداوندا ، خداوندا ! « این افراد حتی خدا را صدا می زنند :   

ید می کنند، گاهند و حتی با زبان خود آن را تأئشان است . آنها از خداوندي عیسی آ

انند کسانی هستند که عیسی ولی به عنوان خداوندشان تابعیت او را نپذیرفته اند . آنها م

چون است که مرا خداوند ، « آنها را مخاطب قرار داد :  46:  6در انجیل لوقا 

آنها پارسا و قابل » خداونــد مـــی گوئید و آنچه می گویم بعمل نمی آورید ؟ 

احترامند . آنها کارهائی در نام خداوند انجام داده اند ، حتی بنام خداوند اعجاز کرده 

، آنها فکر می کنند خدا را با شوق و ذوق خدمت می کنند . ولی سخنانشان پوچ اند 
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یهودا است .  پس تمرد از او مثل بوسه تسلیمسو » خداوندا، خداوندا « است . گفتن 

  انجام ارادة خداست .  ایمان واقعی توبه و

اخطاري است به کسانی که فکر می کنند  23 – 21:  7سخنان عیسی در متی   

ات یافته اند ، ولی در زندگی خود خدا را اطاعت نمی کنند . خداوند ما بر خالف نج

برخی از واعظان امروز که از دلسرد کردن مردم می پرهیزند ، تصمیم گرفت امید تمام 

  کسانی را که به دروغ خود را نجات یافته می دانند ، ویران کند . 

او هیچگاه کسی را که از نجات خود  عیسی اکثرأ با این دسته مردمان درگیر بود .  

مبشرینی که امروز ، به مردم می گویند نجات یافته اند مطمئن بود ، دلگرم نمی کرد . 

. چنین برخوردي با شهادت دادن ،  مورد شکی به خود راه نمی دهندو هیچگاه در این 

ت جنگ بر علیه روح القدس است که رسالتش اطمینان دادن به کسانی است که نجا

) و ملزم نمودن کسانی است که نجات نیافته اند ( یوحنا  16:  8یافته انــــد (رومیان 

  ). خدا تفاوت ها را می داند ، ولی ما نمی دانیم .  9 – 8:  16

شک در مورد نجات ، تا حدي که تبدیل به وسواس نشود ، بد نیست . کتاب مقدس   

اقت و کتاب مقدس با مسئله اي بنام صد زمائی را تشویق کرده است . باید باخود آ

خود را « پولس نوشته است :  5:  13شک برخورد نمود . در رساله دوم قرنتیان 

امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه . خود را باز یافت کنید . آیا خود را نمی شناسید 
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این کلیساي امروز به شدت  از » که عیسی مسیح در شما است اگر مردود نیستید ؟ 

  اندرز غفلت کرده است و اکثرأ مورد سؤ تعبیر واقع می شود . 

وز تعلیم این مورد که مسیحیان از اجراي شریعت معافند ، به شدت در بشارت امر  

شده است . به ما می گویند که لزومی به خود آزمائی نداریم . اگر خدا  بسیار شایع 

ه حقایق انجیل را پذیرفته اند ، فیاض و مشفق است و اگر نجات از آن کسانی است ک

ما دیگر نباید نگران ریاکاري ، تمرد و گناه باشیم . ولی کتاب مقدس ما را تشویق می 

کند که خود را بیازمائیم ، ما را تشویق می کند که حداقل در هنگام مشارکت در 

  ) .  28:  11عشاء ربانی خود را بیازمائیم ( اول قرنتیان 

هم امر مهمی است ، آنچنانکه همیشه مهم بوده است . وقتی  خود آزمائی امروز  

ا ب یلیون نفر در جهان مسیحی هستند ، بایدب آمارها به ما می گویند که بیش از یک

با خود بگوئیم چه کسی چنین معیاري را مشخص کرده است . چنین ارقامی مطمئنأ 

ك راه باریک می گوید آنچه که عیسی در مورد رهروان انبوه راه فراخ و رهروان اند

  ، همخوانی ندارد. 

بدیهی است که ریاکاران هم در کلیسا هستند ، کسانی که می کوشند خود را مذهبی   

برخی هم خرافاتی هستند که خود را مسیحی می نامند ، چونکه از نشان دهند . 

به  یده اند ، ولی عالقه دائمیکودکی به مدرسۀ یکشنبه رفته اند و یا مسیح را برگز

الزامات ایمان ندارند . کسانی هم در کلیسا هستند که معلمان مذهبی هستند ،  حفظ
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ی دانند ، ولی مطیع کالم خدا نیستند . شاید اینها به کلیسا می ــل را مــق انجیـحقای

براي  احساس برکت می کنند . و شاید همروند چون احساس خوبی در کلیسا دارند ، 

خدا به کلیسا می روند . شاید نسبت به فرقه خود ، کلیساي  شفا و اعجاز و یا هدایاي

ولی نه به کالم خدا . آنها ممکن است الهیات را  ، خود ، سازمان خود ، متعهد هستند

آگاهی دوست داشته باشند . به هر علتی که باشد بسیاري ( متی و به عنوان یک دانش 

ند ، در داوري نهائی مردود ) که خود را مسیحی و متعلق به مسیح می دان 22:  7

  خواهند شد . 

حتی در زیر نقاب  –به دقت توجه کنید : موعظه ، نبوت ، اخراج دیوها و اعجاز   

اصالت دینی ، دلیل نجات واقعی نیست . تنها خدا می تواند در انسان نجات نیافته کار 

. جادوگران کند و او را نجات دهد . شیطان هم می تواند کارهاي بزرگی انجام دهد 

در فصل  » سیاح« مصر توانستند تمام معجزات موسی را عینأ انجام دهند . پسران شریر

راجع به مسیح ها  24:  24اعمال رسوالن ، دیوان را بیرون می افکندند . در متی  19

اء دروغین پیشگوئی شده است که خواهند آمد و معجزات خواهند کرد . شیطان و انبی

اعجاب انگیزي انجام دهد ، و تقریبأ هر کاري را که می تواند  هم می تواند اعمال

براي فریب کسی که خود را نجات یافته می پندارد ، انجام دهد . معجزات و نبوت ها 

قعی کسی نمی تواند خدا و قدرت ها ، دلیلی بر تقدس نمی باشند ، و بدون تقدس وا

بلکه مثل « خود را بازتاب دهد .  خدا می خواهد ذات ) .  14: 12عبرانیان ( را ببیند 
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مقدس باشید . زیرا  آن قدوس که شما را خوانده است ، خود شما نیز در هر سیرت ،

) .  16 – 15:  1اول پطرس » (  "شید زیرا که من قدوسم مقدس با "مکتوب است : 

پس کامل باشید ، چنانکه پدر شما که در آسمان « می فرماید :  48:  5مسیح در متی 

آنها کار می در کسانی که خداوند  چونکه خدا مقدس است ،» امل است . ست ، کا

کسانی که خدا  . چونکه خدا کامل است ،کند به سوي تقدس پیشـرفــت مــی کنند 

  در آنها ساکن است به سوي کمال پیشرفت می کنند . 

د ، بهتر اگر شما ناتوان شده اید ، اگر در جهت خالف ارادة خدا گام بر می داری  

است خود را بیازمائید . پی گیري استاندارد کمال به معنی اینکه هرگز سقوط نخواهیم 

که وقتی سقوط می کنیم ، بر می خیزیم . است کرد ، نمی باشد . بلکه بدین معنی 

ایمانداران واقعی هم در بیشتر مواقع ساقط می شوند . اما یک ایماندار خالص به گناه 

 9ك  1و براي بخشش به سوي پدر روي می آورد ( اول یوحنا  خود اعتراف می کند

سی رشد در آزمون ما هدایت است . اگر زندگی کاستاندارد ما کمال است ، و ) . 

فیض و عدالت و تقدس را نشان نمی دهد ، آزمایشی از درستی ایمانش الزم است ، 

  است . حتی اگر او فکر می کند کارهاي بزرگی در نام مسیح انجام داده 

  

  شـنـیـــدن بــدون اطاعـــت : گنـــاه پــوچــی دل  



 275

کوچک به تشریح داوري آینده می پردازد و این تمثیل خداوند ما اینک با یک   

تمثیل پایان موعظه سر کوه است . این تمثیل چکیده آنچه هست که او در مورد ایمان 

پس هر که این سخنان مرا « ، عدالت و زیستن در استاندارد خدائی ، گفته است : 

بشنود و آنها را بجا آرد ، او را به مردي دانا تشبیه می کنم که خانۀ خود را بر سنگ بنا 

کرد . و باران باریده ، سیالبها روان گردید و بادها وزیده ، بدان خانه زور آور شد و 

، به آنها  خراب نگردید زیرا که بر سنگ بنا شده بود . و هر که این سخنان مرا شنیده

عمل نکرد ، به مردي نادان ماند که خانۀ خود را بر ریگ بنا نهاد . و باران بارید ، 

سیالبها جاري شد و بادها وزیده ، بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن 

) . داستانی که در نگاه اول ساده به نظر می رسد ،  27 – 24:  7(متی » عظیم بود . 

ا دلهایشان تهی از ي قوي از کسانی است که سرشان پر از معلومات امدر واقع تفسیر

تمرد می باشند . عده من داستان به مقایسه کسانی می پردازد که مطیع و ایمان است . ای

اي پیام را می شنوند و بدان عمل می کنند ، در حالیکه عده اي می شنوند ولی بدان 

بر می گردد به پیامد ینست که فرق بین ایندو عمل نمی کنند . تعلیم بدیهی خداوند ما ا

  همیشگی آن . 

این تمثیل آخرین تکرار موضوع کانونی موعظه سر کوه است مبنی بر اینکه کسانی   

که عدالت را در زندگی خود نشان نمی دهند داخل ملکوت آسمان نمی شوند ( ر.ك 

ناخت خدا هستند و ) . این سخنان خطاب به کسانی است که معترف به ش 20:  5متی 
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خود را عضوي در ملکوت او می انگارند ، ولی زندگیشان نشان دهنده ماهیت کسانی 

از دو مرد یاد شده که نماد دو  27 – 24:  7. در متی  دارندنکه به ملکوت خدا تعلق 

یک محوطه خانه می  در د . هر دو نفر بنا هستند . ظاهرأ هر دوننوع شنونده می باش

ه وقتی طوفان می آید ، باد بر دو خانه می وزد . خانه هاي ساخته شده سازند ، چونک

  احتماأل شبیه هم هستند . تنها فرقشان در پایه ریزي آنهاست . 

یکی از ساختمان ها بر سنگ و دیگري بر شن بنا شده است . این داستان نیز مذهب   

روحانی ، پاکی دل و یا فریسیان را مورد سرزنش قرار داده است . آنها توجهی به امور 

نه بودند که فقط به امور ظاهري فکر می کردند  انی رفتار شایسته نداشتند . آنها ریاکار

مذهب آنها مانند بنائی بود که روي شن ساخته شده باشد . در نظر اول به اطاعت خدا . 

ان خوب به نظر می رسید ولی آن بنا اساس درستی نداشت و محکوم به فنا بود . فریسی

دعا می کردند ، روزه می گرفتند ، صدقه می دادند ، ولی این کارها را از سر غرور و 

  براي کسب شهرت می کردند . 

دمی بود که در اثر تعلیمات آنها مسموم شده موعظه سر کوه اشاره به آنها و مر پیام  

ك بودند . عیسی موعظه خود را از دعوت به فروتنی ، توبه ، عدالت ، محبت و پا

) ، آغاز نمود . فریسیان فاقد چنین ارزش هائی بودند ، ارزش  8 – 1:  5دلــی ( متی 

هاي آنها غرور ، گردنکشی ، خود عادل پنداري و نمایش اعمال مذهبی بود . دعوت 

عیسی به عدالتی فراتر از عدالت فریسیان بود . عیسی  وسواس مذهبی آنها را سرزنش 
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کنند در حالی که از نیت واقعی شریعت غافلند ( متی نمود که شریعت را اطاعت می 

شان سرزنش نمود ( انه تظاهرمپس آنها را بخاطر روش زندگی س) .  47 – 21:  5

) و  7 – 1:  5بعد به سرزنش نحوه قضاوت آنان پرداخت ( متی ) و  18 – 1:  6متی 

زوم گوش ) . و اینک عیسی ل 20 – 15:  7محکوم نمود ( متی تعلیمات آنها را 

) . گوش سپردن و نسپردن  24:  7سپردن به تعلیمات را به آنان یاد آوري می نماید ( 

آنان به تعلیمات او حاکی از حکمت و حماقت آنها بود . واکنش نهائی آنها نشان می 

هرگز شما را نشناختم ، اي « سناك توجه کرده اند یا نه : اداد که آیا به این اخطار هر

) . مفسران در مورد مفهوم بنا کردن خانه روي  23:  7»  ( دور شوید! بدکاران از من

سنگ چندین تفسیر مختلف دارند . عده اي نوشته اند که خدا در عهد عتیق صخره 

) . برخی نوشته اند که پولس عیسی را تنها زیر بنا می  2:  18نامیده شده ( مزامیر 

ینیم در این فصل چه تفسیري از آن شده ) . ولی بب 11:  3دانسته است ( اول قرنتیان 

پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آورد ، او را به مردي دانا تشبیه « است : 

) . اطاعت سخنان عیسی  24:  7متی » ( می کنم که خانۀ خود را بر سنگ بنا کرد 

 – 21:  1مساویست با ساختن خانه بر روي سنگ . پولس رسول در رساله کولسیان 

و شما را که سابقأ از نیت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن « می فرماید :  23

در بدن بشري خود بوسیلۀ موت تا شما را در  ، بودید ، بالفعل مصالحه داده است

حضور خود مقدس و بــی عیــب و بــی مالمت حاضر سازد ، به شرطی که در ایمان 
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نبش نخورید از امید انجیل که در آن تعلیم یافته اید و به بنیاد نهاده و قایم بمانید و ج

»  تمامی خلقت زیر آسمان بدان موعظه شده است و من پولس خادم آن شده ام . 

لکن کنندگان کالم باشید ، نه فقط شنوندگان که خود را « : یعقوب رسول می فرماید 

« می فرماید :  4 – 3:  2) . یوحنا در رسالۀ اولش  22:  1یعقوب » ( فریب می دهند 

و از این می دانیم که او را می شناسیم ، اگر احکام او را نگاه داریم . کسی که گوید 

» او را می شناسم و احکام او را نگاه ندارد ، دروغگوست و در وي راستی نیست . 

هر چیزي براي پاکان «می فرماید :  16 – 15:  1پولس رسول در نامه اش به تیطس 

ت ، لیکن آلودگان و بی ایمانان را هیچ چیز پاك نیست ، بلکه فهم و ضمیر پاك اس

ایشان نیز ملوث است ، مدعی معرفت خدا می باشند ، اما به افعال خود او را انکار می 

  »کنند ، چونکه مکروه و متمرد هستند و بجهت هر عمل نیکو مردود.

یح نمی توان به او دست یافت . آیات فوق تعلیم می دهند که بدون ماندن در مستمام   

بدون ماندن در مسیح کسی سخنان او را نمی شنود . بدون ماندن در مسیح کسی 

احکام او را نمی داند و نمی تواند نگه دارد و بدون ماندن در مسیح شجاعتی ندارد 

بگوید خدا را می شناسد و با اعمال خود ، خدا را انکار می کند . تنها ارزش نجات 

است . گوش سپردن به تعلیمات مسیح تنها دلیلی است که گوش دهنده عیسی اطاعت 

را می شناسد . اگر کسی مسیح را به عنوان الگوي زندگی اطاعت نکند ، نشان می 

دهد که او را فقط زبانی می شناسد ، نه قلبی . براي لحظه اي به این مورد فکر کنید . 
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ی می سازد ، در حالیکه دیگري با دقت یکی از بناها خانه خود را به سرعت و آسان

خانه اي می سازد . وقتی شما خانه بر روي شن می سازید نمی توانید زمین را به انداره 

کافی حفر کنید ، در واقع هر زیر بنائی که بسازید کم عمق و ناپایدار است . خانه اي 

ر بشارت هاي که ویران می شود . بیشتدیري نمی پاید که بر روي شن ساخته می شود 

رصتی امروز به منزله همان خانه اي است که بر روي شن بنا شده . چنین بشارت هائی ف

ناه و توبه در اختیار شنونده قرار نمی دهند . فرصتی به شنونده نمی براي ملزم شدن به گ

دهند که در مورد واقعیتی به نام گم گشتگی خود و احساس نیاز به کار روح القدس 

  . اندیشد بی در خود ،

ه اند . گروه حس گم گشتگی می گویند نجات یافت کسانی هستند که قبل از هر گونه  

شنیدن بنا کرده خانه خود را بر شن روان  جاهالنه  انبوهی که عیسی را صدا می زنند

  ) .  26:  7اند، نه اطاعت ( ر.ك متی 

نمی سازد باشد ، برجی  عیسی فرمود که مرد دانا بدون اینکه بر آورد هزینه را نکرده  

ت ــمسئولیت پایه هاي برج را محکم می کند ، احساس سخ) . او ن 28:  14( لوقا 

تعهد خود را می داند و می خواهد در کارش امین باشد . و این کسی است  . ی کندــم

  ) .  24:  7که می شنود و اطاعت می کند ( متی 

 27و  25:  7بی است که مسیح در متی روز داوري می آید و آن همان باران و سیال  

بدان اشاره کرده است . خدا توفان داوري را می فرستد . بعضی در مقابل آن طوفان 
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ستند ، ایمانداران هستند ، کسانی یمی ایستند و یعضی ساقط می شوند . کسانی که می ا

  که ساقط می شوند ، کسانی هستند که هرگز ایمان نداشته اند . 

ل باشد و خواه آنجا دیده می شود که خواه اطاعت ناشی از شنیدن انجیتفاوت در   

  از ایمان باشد .  زندگی عادالنه حاکی

خرابی آن عظیم « ي پایان می یابد : داورموعظه سر کوه عیسی با اخطار ترسناکی از   

این اخطار چکیده تعلیم اوست . ولی مجددأ بگویم با بشارت این روزگار » است . 

نیست . انجیل به روایت عیسی ما را دعوت می کند تصمیم خود را بگیریم .  هماهنگ

نتیجه این موعظه چه بود ؟ آیا گروه زیادي را متحول کرد ؟ خیر ! اگر کسی در آن 

متی فصل هفتم  29 – 28توبه کرده باشد ، ما خبري از آن نداریم . آیات جمع 

ختم کرد ، آن گروه از تعلیم او در  چون عیسی این سخنان را « حاکی از اینست که : 

  »  حیرت افتادند ، زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم می داد و نه مثل کاتبان . 

از سخنان عیسی دچار حیرت شدند . البته دچار  جمعیت تیجه گیري این بود کهن  

یمان حیرت شدن یک واکنش منفی نبود ، در واقع امروز شاید بشود واکنش آنها را ا

ي به آن دانائی ندیده اند ، گروه تأئید کردند که تا کنون مردآن  ، نامید . گذشته از آن

کنون چنان اخطارهاي ترسناکی  و هرگز حقایقی چنین ژرف نشنیده اند و هیچکس تا

به جهنم به آنان نداده است . و قطعأ هیچ کس چنان حکمت و آگاهی و دانشی  راجع

ه بود ! عیسی با دلیري صحبت کرد ، مثل ربی ها صحبت را از رهبران مذهبی ندید
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 نکرد ، بلکه با قدرت خود سخن گفت. او تمام ابعاد زندگی انسان را با موعظۀ نفس

ی را در یک موعظه هرگز ندیده و گیرش لمس کرد . مردم چنان بصیرت و ژرفائ

ش نبود ، آنها از نشنیده بودند . بنابراین در حیرت افتادند . ولی واکنش آنها نجات بخ

همان هنگام که براي شنیدن موعظه عیسی جمع شدند ، شروع به ساختن خانه بر روي 

ه و تحلیل ه اطاعت . تنها کاري که کردند تجزیشن نمودند . چون نه توبه کردند و ن

  موعظه بود . 

نمی  ولی براي ایماندار واقعی اینجا نقطه پایان نیست . کسی که ایمان ناب داشته باشد  

تواند سخنان عیسی را بشنود و بدان عمل نکند . ایمان آوردن چیزي پیش از حیرت 

ایمان  –و بیشتر از تحسین و کف زدن است کردن است . بیشتر از شوکه شدن است 

  آوردن ، اطاعت است و بناي خانه بر روي سنگ . 

  

  

  

  

  

  

____________ 19 ___________  
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  بـهـــاي شـــاگــردي 

  

ختیم ، اینک می خواهیم دقیق تر فصول پیش ما به بررسی دعوت به شاگردي پردادر   

أ بگویم که دعوت عیسی مبنی بر انکار نفس تآن بپردازیم . بگذارید بار دیگر صراح به

اعتالي سطح زندگی . تعلیمات و پیروي او ، دعوتی به نجات بود ، نه دعوتی به 

اند ، ناشی از ایده هائی است که از نظر امروزي که شاگردي را از نجات جدا می د

  کتاب مقدس بیگــانه اند . 

متی » ( مأموریت بزرگ « خداوندمان عیسی مسیح در توسط  شاگردان  فراخوان   

جهان بروند و شاگرد بسازند و آنها را تعلیم  می این بود به تما )  20 – 19:  28

نند . و این مأموریت کلیسا و هدف دهند و همه اموري را که از او آموخته اند حفظ ک

ایماندارند ، کسانی که که تند بشارت و شاگرد سازي است . شاگردان کسانی هس

ان آنها را برانگیخته است تا آنچه که مسیح به آنها فرمان  داده است ، انجام ایمانش

ه است ( بکار پرداخت» ایماندار « بارها در کتاب اعمال معادل با » شاگرد « دهند . کلمه 

  ) .  10:  15؛  22و  20:  14؛   26:  11؛  7و  2و  1:  6

وقتی عیسی شاگردان را دعوت کرد دقیقأ بهاي شاگردي خود را به آنان تفهیم نمود . 

ثروتمند  مانند آن جوان حاکم بپذیرند ،افراد دو دل و کسانی که نمی توانستند الزامی 
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زیرا کیست از « می فرماید :  30 – 28:  14دعوت او را رد کردند . عیسی در لوقا 

شما که قصد بناي برجی داشته باشد و اول ننشیند تا برآورد خرج آن را بکند که آیا 

قوت تمام کردن آن دارد یا نه ؟ که مبادا چون بنیادش نهاد و قادر بر تمام کردنش نشد 

نست به ع کرده ، نتواخرکنان گوید ، این شخص عمارتی شرو، هر که بیند تمس

  »انجامش رساند . 

ه ایمانش را در تابعیت و اطاعت نانکه مشاهده کرده ایم کسی است کمسیحی آنچ  

کند و بی چون و چرا خود را نشان می دهد و کسی است که مسیح را پیروي می 

به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده اش می داند ، و کسی است که متعهد 

از هر نظر شاگرد سازد . هدف اصلی شخص مسیحی که  دوست دارد خدا را خوشنود

  . نماید  وقتی گناه می کند ، از او طلب بخشش عیسی مسیح باشد اینست که 

چنین تخصیص کلی را می طلبد : کسانی که فکر می  اگردي صراحتأدعوت به ش  

ور که کنند با پذیرش پاره اي از حقایق انجیل می توانند به راه خود ادامه دهند و آنط

  ) .  5:  13دوست دارند زندگی کنند ، باید ایمان خود را بیازمایند ( دوم قرنتیان 

پس هر که مرا پیش « به شاگردانش فرمود :  39 – 32:  10عیسی در انجیل متی   

ردم اقرار کند ، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است ، او را اقرار خواهم م

حضور پدر خود که در آسمان در مردم انکار نماید ، من هم کرد . اما هر که مرا پیش 

ارم . گذاست او را انکار خواهم نمود . گمان مبرید که آمده ام تا سالمتی بر زمین ب
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نیامده ام تا سالمتی بگذارم بلکه شمشیر را . زیرا که آمده ام تا مرد را از پدر خود و 

ش جدا سازم .و دشمنان شخص ، دختر را از مادر خویش و عروس را از مادر شوهر

  »اهل خانۀ او خواهند بود . 

هر که پدر و مادر را بیش از من دوست دارد ، الیق من نباشد و هر که پسر یا دختر  «   

را از من زیاده دوست دارد ، الیق من نباشد . و هر که صلیب خود را برنداشته ، از 

را در یابد ، آن را هالك سازد و هر  عقب من نیاید ، الیق من نباشد . هر که جان خود

  » که جان خود را بخاطر من هالك کرد ، آن را خواهد دریافت . 

در مورد شاگردي ، وجود ندارد . خداوند ما با  از این  بیانیه اي صریح تر و قطعی تر

ساده ترین لحن ممکن به بیان شاگردي می پردازد . سخنان او مخصوصأ خطاب به 

ند که به ما نیز مربوط می شوند . ) ، ولی اصولی می باش 5:  10متی  شاگرد بود ( 12

 »شاگرد از معلم خود افضل نیست .« : انجیل متی ، می گوید  10در فصل  24آیه 

خود را در اینجا اشاره به اصول شاگردي  به طور کلی است . کسانی که  » شاگرد«

را بیشتر از دیگران وقف مسیح  متعلق به طبقه خاصی از ایمانداران می دانند و خود

ه می کنند . واقعیت اینست که نفر اشار 11یا حداقل  –، به آن دوازده نفر کرده اند 

شاگرد « ر شاگردان بدون شک ایماندار بودند ، ولی واقعیت دیگر اینست که آنها بیشت

االتر ) نامیده شدند . دعوت آنان به شاگردي دعوت به برقراري ارتباطی ب 1:  10» ( 

را تعلیم می  با مسیح نبود ، بلکه دعوتی به فراگیري بود . خداوند ما هنوز هم شاگردان
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براي پیروي با او بسته اند به آنان شدن دهد ، و دائمأ پیمانی را که در هنگام گزینش 

:  14ط می شود . در انجیل لوقا . پس این سخنان به ما هم مربو ادآوري می نمایدــی

عیسی نه تنها خطاب  بیانی قوي تر می باشیم که سخنانی مشابه اما با شاهد 35 – 25

مود . ــشاگرد بلکه به گروهی که براي شنیدن تعلیمات او آمده بودند ، بیان ن 12به 

فرستاده « نامیده است که معنی اش » رسول «  را نفر 12آن  2:  10ی ــل متــدر انجی

موعظه و گرفته بودند و سپس عیسی آنها را براي  می شود . آنها تعلیمات الزمه را فرا» 

می داشت و آنها نیز مانند هر شخص دیگري که پیرو مسیح است ،  تعلیم دادن گسیل 

  منعکس کننده ، ارادة فرستنده خود بودند . 

  

  اقـــرار به مسیـــح نزد انســان   

می  23 – 21:  7ما را به یاد صحنه ترسناك داوري در متی  33و  32آیات   

نه هر که مرا خداوند ، خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد ، بلکه آنکه « :اندازد

 "ارادة پدر مرا که در آسمان است بجا آورد . بسا در آن روز مرا خواهند گفت : 

خداوندا ، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو 

هرگز شما  "آنگاه به ایشان صریحأ خواهم گفت که  "اهر نساخیم ؟ معجزات بسیار ظ

آیا مفهوم این آیه اینست که اقرار »  "را نشناختم ! اي بدکاران از من دور شوید ! 

مسیح در نزد انسان شرط تحول واقعی است ؟ خیر ! بلکه مفهوم اینست که یک 



 286

« ید . پولس رسول می نویسد : ایماندار خالص ذاتأ نزد دیگران اقرار به مسیح می نما

خداست براي هر کسی که ایمان زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم ، چونکه قوت 

  ) .  16:  1رومیان » (  آورد

کانون شاگردي تعهدي مبنی بر چون مسیح شدن و چون او عمل کردن و اقرار به نام 

خن خواهد گفت ، می باشد او و خداوندي او ، و اعتماد به اینکه او بجاي ما نزد پدر س

 .  

اقرار کردن ، یعنی تأئید کردن ، درك کردن و پذیرفتن و عملی است ناشی از   

می خوانیم ،  10:  9ه به رومیان سالآنچنانکه در رشناخت، ایمان اعتماد و توکل . 

انسان می تواند به زبان خود به مسیح اقرار نماید و یا از طریق رفتار عادالنه اش به او 

مشاهده می کنیم . کتاب مقدس  16:  1شهادت دهد ، آنچنانکه در رساله به تیطس 

می  10:  10در رساله به رومیان . به ما گفته است مسیح را نزد مردم اقرار کنیم 

به دل ایمان آورده می شود براي عدالت و به زبان اعتراف می شود بجهت « خوانیم : 

به اعتراف می شود . اقرار به مسیح مشتاق زبان اگر دل واقعأ مؤمن باشد ، » .نجات 

:  4شاخصۀ ایمان واقعی است و نه شرطی افزوده شده به نجات . در رساله اول یوحنا 

هر که اقرار می کند که عیسی پسر خداست ، خدا در وي ساکن « می خوانیم :  15

که به نشانۀ مسیحی واقعی چیست ؟ مسیحی واقعی کسی است » است و او در خدا . 

مسیح به عنوان پسر خدا اقرار می کند . ولی از سوئی می بینیم که پطرس سه مرتبه 
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تی تیموتاؤس که احتماأل یکی از شدنش انکار کرد . وحخداوند را در شب تسلیم 

با چنان عطایاي شکوهمند بود بهترین شاگردان پولس و کشیش کلیساي افسس 

از « :لس در رساله اش به او نوشته بود د خطاي روحانی و ترس بود . پومستعرهبري 

 ) . البته چنین لغزش هاي لحظه 8:  1دوم تیموتاؤس » ( شهادت خداوند ما عار مدار 

ست . همۀ ما از اقرار به مسیح در نزد مردم قصور نکااي از اعتبار شاگردي آنان چیزي 

ان خود را می ورزیم ، ولی اگر شاکرد واقعی باشیم به روش حساب شده و عمدي ایم

  از دیگران پنهان نمی کنیم . 

) .  32:  10عیسی می فرماید که ما را نزد پدر در آسمان اقرار خواهد کرد ( متی   

این شخص « دارد ؟ مسیح در روز داوري خواهد گفت که  این سخنان چه مفهومی 

مسیخ وفاداري خود را نسبت به کسانی که وفاداري خود را » متعلق به من است . 

اما هر « نسبت به او ابراز داشته اند ، ابراز خواهد داشت . عکس آن نیز صادق است : 

که مرا پیش مردم انکار نماید ، من هم در حضور پدر خود که در آسمان است ، او را 

) . البته در اینجا اشاره به کسانی که آشکارا مسیح  33:  10متی » ( انکار خواهم کرد 

ام مسیح در آن روز می گویند ، نمی شود . البته اقد مسیح را کفر را انکار می کنند ، و

شامل این دسته از افراد نیز می شود ، ولی خداوند ، در اینجا مخصوصأ راجع به 

ت می کنند ، ولی صمیمی نیستند ، ین ، افرادي که ادعاي مسیحیغشاگردان درو

  صحبت می کنند . 
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  حمـــل صلیـــب 

پذیرش مسیح نباشد ، شایسته او نیست ( متی  آنچه دارد و کسی که مایل به ترك  

) . عیسی از ما نمی خواهد  27:  4) و شاگرد او محسوب نمی شود ( لوقا  38:  10

ا ترك کنند و او را به آنچه که داریم بیفزائیم . او از شاگردانش می خواهد همه چیز ر

  کار نفس . این دعوتی است به ان

هر که صلیب خود را برداشته ، از « می فرماید :  38:  10ل متی وقتی عیسی در انجی  

، دعوت او به پذیرش همیشگی مشکالت نیست ، و » عقب من نیاید ، الیق من نباشد 

هنگام بیان این سخنان هنوز  حتی اشاره اي هم به جلجلتا نیست ، چونکه خداوند ما

وقتی عیسی به  وب شود .مصلوب نشده بود و کسی نمی دانست که او قرار است مصل

انگیز و  بفکر آنها را متوجه وسیله اي رع»  صلیب خود را بردارید« آنها گفت : 

شکنجه و مرگ نمود . فکر آنها را متوجه زجرآورترین روش مردن نمود . قطعأ آنان 

کسانی را دیده بودند که بر صلیب آویخته و اعدام شده بودند . آنها فهمیده بودند که 

ها را دعوت می کند تا بخاطر او بمیرند . آنها دانستند که مسیح از آنان می مسیح آن

  خواهد خود را قربانی کنند ، و به خداوندي او تسلیم شوند . 

هر که جان خود را دریابد ، آن را هالك سازد و هر که جان « و در آخر افزود :   

هر « عبارت ) .  39:  10متی » ( خود را بخاطر من هالك کرده ، آن را خواهد یافت 
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، به نظر می رسد ، اشاره به کسی باشد که با انکار مسیح » که جان خود را در یابد 

بجاي صلیب زندگی تحت فشارهاي موجود جان خود را حفظ می کند و یا کسی که 

چونکه اولین نگرانی او حفظ جانش است و این چنین کسی حیات  را برگزیده است ،

ت داده است ، بر عکس ، کسانی که زندگی خود را به مسیح می جاویدان را از دس

سپارند و بخاطر او حتی جان خود را از دست می دهند ، وارث حیات جاودانی می 

  شوند . 

کتاب مقدس تعلیم نمی دهد که نجات پی آمد شهید شدن است . خداوند ما به   

دهند . بلکه اشاره او به شاگردانش توصیه نکرده است خودشان را بخاطر او به کشتن ب

یک الگو و یک راه است . مفهوم ساده تعلیمات عیسی اینست که مسیحی وفادار حتی 

وقتی جانش در خطر مرگ قرار بگیرد ، عقب نشینی نمی کند . به بیانی دیگر 

  به بهاي از دست دادن جانشان ، پیروي می کنند . شاگردان واقعی خداوند را حتی 

از ایمانداران ممکن است در زندگی خود مرتکب خطاهائی نظیر  به هر حال هر یک  

. پطرس خود را به عنوان یک شاگرد واقعی ، نشان نداد بشوند  آنچه که پطرس نمود ،

  ، ولی زمانی رسید که داوطلبانه جان خود را در راه مسیح نهاد . 

هد مرا پیروي اگر کسی بخوا« کلمات مشابهی از مسیح می شنویم :  23:  9در لوقا   

کند می باید نفس خود را انکار نموده ، صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت 

می باشد . زندگی » هر روزه « به کلمۀ افزوده شده در اینجا توجه کنید که » کند . 
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شاگردي زحمات را می طلبد و بنابراین باید انکار روزانه ، جان باشد . پولس رسول به 

به آن فخري در بارة شما که مرا در خداوند ما مسیح عیسی هست « شت ، قرنتیان نو

  ) .  31:  15» ( قسم ، که هر روزه مرا مردنی است  

ایمان واقعی نه یک اظهار زبانی بلکه التزامی براي سراسر زندگی و حمل روزانه   

یچ چیز صلیب است . ایمان واقعی یعنی همه چیز خود را در اختیار مسیح گذاشتن و ه

از زندگی را از او پنهان نکردن . ایماندار واقعی این را می داند که تا موت با مسیح 

  ) .  26:  9پیش می رود ، ایماندار واقعی از مسیح عار ندارد ( لوقا 

 اینست شرایط  پیروي مسیح و موردي به نام شاگردي .   

  

____________ 20 ___________  

  

 خـــدا

  ونـــدي مسیـــح 

  

آیا اعتقاد به خداوندي « یکی از سئواالتی که امروز مطرح می شود اینست که :   

این سئوال و ابهام در نسل ما آنقدر نفوذ کرده است  که » مسیح، شرط نجات است ؟ 

. انگاشته اند . ولی اینطور نیست  یپاره اي از مسیحیان آن را یک موضوع کتاب مقدس
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 ، چون» بسازد « د و مسیح را خداوند کسی بیایکتاب مقدس هیچگاه نگفته است که 

» همین عیسی را که شما مصلوب کردید ، خداوند  و مسیح ساخته است «خود خدا که 

؛  9:  14) . مسیح خداوند همه چیز و همه کس است ( رومیان  36:  2( اعمال 

این  دینداران ) و فرمان کتاب مقدس هم براي گناهکاران و براي 11:  2فیلیپیان 

نیست که مسیح را خداوند خود بسازند ، بلکه در مقابل خداوندي او زانو بزنند . 

خودشان اقرار نمی  انکار می کنند و به پادشاهی او برآنهائی که خداوندي مسیح را 

) . ما از  49 – 46:  6؛  لوقا  3:  12کنند ، نجات نمی یابند ( ر.ك اول قرنتیان 

 بسیاري که به زبان به چنین فهمیده ایم که 22:  7جیل متی سخنان عیسی در ان

بهشت محروم می شوند ، چونکه ارادة پدر را که  خداوندي مسیح اقرار کرده اند ، از

در آسمان است ، انجام نداده اند .  کسانی که به کالم خدا ایمان دارند تصدیق می 

خداوند است ، همیشه کنند که عیسی ، خداوند  است . او از اول خداوند بوده و براي 

کسی هویت او را آگاه شود یا نشود ، خواه کسی مطیع پادشاهی او بشود یا نشود خواه 

. با این وجود پاره اي از نویسندگان معاصر موقعیت مسیح را در پیام انجیل زیر سئوال 

بلکه مژده نیکوئی می  مسیح را انکار نمی کنند ، يمی برند . آنها در حالی که خداوند

به بی ایمانان اعالم می داریم . آنها می نویسند گزینش مسیح به عنوان  انند که ماد

او ، دو موضوع جداگانه است . گزینش اول  پنداشتن نجات دهنده ، و آنگاه خداوند

مخصوص بی ایمانان و گزینش دوم فقط خاص ایمانداران است . و این دو گزینش در 
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بنابراین نجات را همیشه باید مقدم بر خداوندي نهایت در یک نقطه به هم می رسند . 

مسیح دانست . آیا آنچه که این نویسندگان می نویسند با انجیل به روایت عیسی ، هم 

أ خداوندي خود را کانون پیام یم که عیسی غالبصدا است ؟ قطعأ خیر ! ما مشاهده کرد

جوان ثروتمند در متی خود براي بی ایمانان قرار داده است . هر آنچه او به آن حاکم 

 7عیسی در متی . فصل نوزدهم گفت ، حاوي لزوم شناخت او به عنوان خداوند  است 

با کسانی که او را به دروغ خداوند می نامند ، ولی  49 – 46:  6و لوقا  22 – 21: 

واقعأ او را نمی شناسند ، برخورد نمود ، و روشن ساخت که مطیع شدن بر قدرت 

ورود به ملکوت خداست . بنابراین خداوندي عیسی بخش اصلی  خدائیش پیش نیاز

  پیام نجات است . 

  حال می خواهیم ببینیم که کتاب مقدس راجع به هویت مسیح چه می گوید .   

  

  عیســـی خــداســت 

طلق است که اقرار به خداوندي مسیح یعنی پذیرفتن این مهم که او خداي قادر م  

زیرا که در او همه چیز آفریده شد ، آنچه در آسمان و آنچه «  خالق کائنات می باشد ،

بر زمین است از چیزهاي دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات ، همه 

  ) .  17 – 16:  1کولسیان » ( بوسیلۀ او و براي او آفریده شد 
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م نموده را صراحتأ خدا اعال این اعالم یک حقیقت ژرف است . کتاب مقدس عیسی  

خدا اعالم نموده است  ) . خداي پدر ، عیسی را 1:  1ر.ك یوحنا  است (

) . عیسی داراي صفات خدائی است . او حاضر در همه جا ( متی  8    :13عبرانیان(

) ،  8:  13اپذیر ( عبرانیان ) ، تغییر ن 21:  3پیان ادر مطلق ( فیل) ، ق 20:  18

) و حاکم مطلق بر  17:  28، ستایش پذیر ( متی )  9 -7: 2متی ( نده گناهان آمرز

)، می باشد . مسیح تمامت خدا در جسم انسانی است ( 18:  28همه چیز ( متی 

به روشنی  30:  10) . او با پدر یکی است . عیسی در انجیل یوحنا  9:  2کولسیان 

اعمال نیم ، وقتی ما کارهاي مسیح را می بی » تیم .ــن و پدر یک هســم«  : اعالم کرد

را مشاهده می کنیم . وقتی ما سخنان مسیح را در عهد جدید می شنویم ، در واقع  ادخ

ی شنویم مسیح محبت خود را ابراز می دارد ، ـــتی مــسخنان خدا را می شنویم . وق

دستوري به ما در واقع داریم  به صداي قلب خدا گوش می دهیم . و وقتی که مسیح 

فرمان خداست . کاري نیست که مسیح نتواند انجام دهد ، چیزي می دهد ، دستور او 

  نیست که نتواند بفهمد و به هیچ طریقی لغزش نمی خورد . او خداست . 

  

  عیســـی پـادشــاه است 

:  12مالک روز سبت است( متی  عیسی پادشاه پادشاهان است . او اعالم نمود که  

عیسی حق  17:  5ست . در انجیل یوحنا شریعت ا بر و این به معنی حاکمیت او ). 8
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پدر من تا کنون کار « : خود را به عنوان بر هم زنندة سبت ساختۀ انسانی اعالم نمود 

و سپس اعالم نمود که با خدا یکی است و یهودیان » می کند و من نیز کار می کنم . 

:  5(یوحنا  با شنیدن چنین ادعائی به قدري عصبانی شدند که تصمیم به قتل او گرفتند

) . وقتی عیسی متوجه خصومت آنها نسبت به خودش شد ، سعی نکرد با بی  18

اشاره  ادددأ به قدرت ذاتی خود به عنوان خایمانان وارد بحث و مجادله شود ، بلکه مج

. این واقعیت که یهودیان )  42 – 22:  10و همچنین  47و  19:  5نمود ( یوحنا 

و از این سبب « : نشانۀ قدرت خدائی اوست ، چون فرمود  ، برنداو را از بین ب نتوانستند 

پدر مرا دوست می دارد که من جان خود را می نهم تا آن را باز گیرم . کسی آن را از 

من نمی گیرد ، بلکه من خود آن را می نهم . قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم 

) . همه  18 – 17:  10( یوحنا » م آن را باز گیرم . این حکم را از پدر خود یافت

: کس تحت نفوذ قدرت اوست ، چون خدا به او اختیار داوري بر کائنات را داده است 

» ( زیرا که پدر بر هیچ کس داوري نمی کند بلکه تمام داوري را به پسر سپرده است « 

ا حرمت تا آنکه همه پسر ر «، امر داوري به مسیح داده شده است ) .   22:  5یوحنا 

بدارند ، همچنان که پدر را حرمت می دارند،  و کسی که به پسر حرمت نکند ، به 

. بدین ترتیب هر کس  ) 23:  5(یوحنا » پدري که او را فرستاد احترام نکرده است 

  که پسر را حرمت ننهد ، پدر را حرمت ننهاده است . 



 295

،  اوندي او اقرار خواهد کرددر داوري نهائی هر زانوئی نزد او خم و هر زبانی به خد  

ی نیست که ) . این آیات بدین معن 12و  11:  2یان تا خداي پدر جالل یابد ( فیلپ

همه کس نجات خواهد یافت ، بلکه حتی کسانی که در بی ایمانی مرده اند وادار 

خواهند شد که به خداوندي مسیح اقرار کنند . پادشاهی او را پایانی نیست . او خداي 

آفریننده است و هم بخشاینده (  شاه بی همتاي کائنات است ، او هممطلق و پادقادر 

  ) . 13 – 9:  1یوحنا 

  

  عیســی ، نجــات دهنــده اســـت

بود ولی محدودیت جسمانی را پذیرفت و در میان انسانها چند پادشاه  هرعیسی   

م هاي انسانی ) . عیسی در طول زندگی زمینی اش تمام غ 14:  1ساکن شد ( یوحنا 

) . او بر روي زمین قدم  15:  4را تجربه کرد بجز اینکه هرگز گناه نکرد ( عبرانیان 

زد ، محبت خود را نشان داد ، قدرت خود را نشان داد و عدالت خدا در رفتار او 

 7:  2 لپیانــاله به فیــدر رس –آشکار شد . گر چه پادشاه بود ، اما چون خادم زیست 

لیکن خود را خالی کرده ، صورت غالم را پذیرفت « : ی خوانیم  ــرد او موــدر م 8 –

و در شباهت مردمان شد ، و چون در شکل انسان یافت شد ، خویشتن را فروتن 

  » ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید . 
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را رها  به کالمی دیگر هر چند عیسی پادشاه و ارباب همه است ، ولی همه چیز خود  

بجان خرید . او بجاي ما بر صلیب میخکوب  کرد و آگاهانه زجر آورترین مرگ را

لی جریمۀ ) ، و 23:  6شد . هر چند او بی گناه و مستوجب مرگ نبود ( ر.ك رومیان 

و  گناهان ما را در بدن خویش بردار متحمل شد تا از گناه «  گناهان ما را متحمل شد 

) . قربانی شدن مسیح به  24:  2اول پطرس »  ( ت نمائیم به عدالت زیس ، مرده شده

کفاره و جریمه ، جاي ما، آخرین قربانی تاریخ است . با قربانی شدن بره خدا بر صلیب 

تمام گناهان بشر پرداخت شد و راه آشتی با خدا براي ما گشوده شد . پولس رسول در 

می کند از  د را در ما ثابتلکن خدا محبت خو« : می فرماید  8:  5رساله رومیان 

  » وز گناهکار بودیم ، مسیح در راه ما مرد . اینکه هنگامی که ما هن

عیسی حتی در اوج مردن ، خداوند بود ، و قیام او از مردگان دلیل خداوند بودن   

بحسب روح قدوسیت « : می نویسد  4:  1اوست. پولس رسول در رساله به رومیان 

 – 9:  2پیان در رساله به فیل» یامت مردگان . از ق دگردیپسر خدا به قوت معروف 

از این جهت « و مرگ او می پردازد :  یبه بیان واکنش پدر در مقابل فروتن پولس11

خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است ، بدو بخشید . 

ر زمین و زیر زمین است خم شود ، و تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و ب

  » هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح ، خداوند است براي تمجید خداي پدر . 
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بنابراین وقتی ما به مردم می گوئیم عیسی را به عنوان نجات دهندة خود بپذیرند ، از   

 ند است و خداي پدر او را خداوند د که خداونآنها می خواهیم پذیراي کسی باش

او خم می شود . نجات از آن  است ، و هر زانوئی در مقابل شهریاريعالم نموده ا

که او را در آنچه ) ، ولی به شرطی  12:  1کسانی است که او را می پذیرند ( یوحنا 

متبارك ، « ا عیسی ر 15:  6پولس رسول در رساله اول تیموتاؤس  که هست بپذیرند .

  اعالم می دارد . »  بابلوك و رب االرقادر وحید و ملک الم

  

  

  

  عیســـی خـداونـــد اســـت 

راههاي مختلف تأئید  اب مقدس بارها خداوندي مسیح را ازعیسی خداوند است . کت  

کرده است . او صاحب داوري و صاحب سبت است . او مالک همه چیز است ( اعمال 

نها کتاب اعمال بار عیسی را خداوند نامیده است . ت 747) . کتاب مقدس  36:  10

به روشنی بار او را خداوند و نجات دهنده می نامد . خداوندي مسیح  92رسوالن 

خداوندي مسیح  بر کانون اصلی موعظه هاي کلیساي اولیه بوده است . تأئید و تأکید

در پیام هاي انجیل در تأئید اینکه عیسی نجات دهنده است ، مشخص شده است . 

 اند ، مسیح نجات دهنده و مسیح خداوند ، سرگردان ماندهکسانی که در بین باور به 
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 21:  2در دعوت کتاب مقدس دچار مشکل می شوند ، دعوتی مثل اعمال رسوالن 

جمیع «  36:  2یا اعمال و » هر که نام خداوند را بخواند ، نجات یابد « که می گوید 

لوب کردید ، خداوند خاندان اسرائیل یقینأ بدانند که خدا همین عیسی را که شما مص

زیرا اگر به زبان خود : «  10 – 9:  10و مخصوصأ رومیان » و مسیح ساخته است 

عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوري که خدا او را از مردگان 

برخیزانید ، نجات خواهی یافت . چونکه به دل ایمان آورده می شود براي عدالت و به 

  » ود بجهت نجات. زبان اعتراف می ش

ی مواردي از انجیل این بخش ها از انجیل و آیاتی از این دست ، بی هیچ چون و چرائ  

نجات است . دیدیم که خداوندي مسیح شامل  هایمان به آنها ، الزم می باشند که 

اعتراف به عیساي  9:  10سلطنت ، اقتدار و حق حاکمیت می باشد . اگر در رومیان 

نجات  ، پس روشن است کسانی که براي کسب ش موارد فوق استمسیح شامل پذیر

  د تابع قدرت و خداوندي او شوند . اهند به سوي مسیح بیایند ، می بایمی خو

نوك حملۀ مخالفان خداوندي مسیح متوجه فصل دهم رساله تعجب آور نیست که   

گونه ــچ به رومیان می باشد . بیشتر نوشته هاي سالهاي اخیر حاکی از اینست که

ال به عصیان در مقابل وندي مسیح اقرار نماید و در عین حی تواند به خداــسی مـک

به عیسی در » خداوند « خداوندي او ادامه دهد ؟ عده اي می گویند اطالق عبارت 

اما  . اناجیل صرفأ به منظور نشان دادن سروري و ریاست عیسی است و نه الوهیت او
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اي خداوند من و اي « به عیسی گفت :  28:  20یل یوحنا قطعأ وقتی که توما در انج

اي خداي من و اي خداي « ، منظورش تکرار یک جمله نبود که بگوید » خداي من 

ی خواست بگوید که عیسی را به عنوان ارباب و خداي خود پذیرفته ــلکه مــ، ب» من 

  است . 

براي  12گاه کنید . در آیه ن 9:  10به عنوان نمونه به مندرجات رساله به رومیان   

استفاده شده ، یعنی هم خداي یهودیان » خداي همه « توصیف نجات دهنده از عبارت 

و هم خداي غیر یهودیان ، هم ایمانداران و هم بی ایمانان . به فرجام نیکوي دعوت 

زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف « : که می گوید بیندیشید پولس رسول 

:  10رومیان » ( و در دل خود ایمان آوري که خدا او را از مردگان برخیزانید ...  کنی

  همان آیه ) . » ( نجات خواهی یافت «  پیامد چنین اعترافی چیست ؟)   9

دس اشاره به الوهیت عیسی است : در همه جاي کتاب مق» خداوند « مطلقأ عنوان   

نماید از خداست ، و هر روحی که  مجسم شده اقرارهر روحی که به عیسی مسیح «

)  3و  2:  4رساله اول یوحنا » ( عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند ، از خدا نیست 

 .  

کسی که در مقابل قدرت مسیح عصیان می ورزد ، او را خداوند خود اعالم نمی کند   

) . پذیرش نجات مساوي است با پذیرش خداوندي عیسی .  16:  1(ر.ك تیطس 

ه تابعیت از قدرت تمایل او ب ،ایش قطعی مبنی بر اینکه کسی متعلق به مسیح است آزم
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عیسی « بدین معنی نیست که براي یک شخص نجات نیافته گفتن  عیسی است. این 

چونکه بدیهی است که نجات نیافتگان نیز می غیر ممکن است ،  ،» خداوند است

ه کرد که او را خداوند می نامند ، توانند چنین بگویند . عیسی خودش به کسانی اشار

تصدیق ) . حتی شیاطین هم می دانند و  46:  6ولی در واقع به او ایمان ندارند ( لوقا 

می  24:  1) . در انجیل مرقس  19:  2یعقوب  می کنند که مسیح خداوند است (

بود  خوانیم ، وقتی که عیسی در هیکل تعلیم می داد ، مردي که در تسخیر ارواح شریر

اي عیسی ناصري ما را با تو چه کار است ؟ آیا براي «  : د زد، در مقابل او ایستاد و فریا

  » هالك کردن ما آمدي؟ تو را می شناسم کیستی ، اي قدوس خدا . 

ارواح پلید چون او ( مسیح ) را دیدند پیش  « : می خوانیم  11:  3در انجیل مرقس   

    "تو پسر خدا هستی .  "ان می گفتند : فتادند و فریاد کناو بر روي در ا

د ، بلکه مفهوم نمی باش» عیسی خداوند است « ه به صرفأ اشار 3:  12اول قرنتیان   

بیشتري دارد . آن شامل درك او به عنوان خداوند از طریق اطاعت و تسلیم به اوست ، 

. توجه داشته )  16:  1باشد ( تیطس می و نشان دادن رفتاري که بر خالف ارادة خدا 

 اعتراف به خداوندي عیسی نماید : باشید که روح است که انسان را می تواند قادر به

ز آنکه روح القدس به او گفته هیچکس نمی تواند بگوید که عیسی خداوند است ، ج«

  . » باشد
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نبود ، نمی توانست نجات ایمان در دل هر انسانی ، کار خداست . اگر عیسی خداوند 

اعظم ما  می توانست پادشاه یا مسیح یا کاهند . و اگر مسیح خداوند نبود ، ندهنده باش

  جدا از خداوندي او غیر ممکن می بود .  ، باشد.  کلیه اعمال نجات بخش مسیح

پیامی که فاقد این اصل کلی باشد ، پیام انجیل به روایت عیسی نیست ، بلکه پیامی   

اي که قدرتی بر بخشاینده داوند نیست ، است مبنی بر معرفی نجات دهنده اي که خ

گناه ندارد و مسیح ناتوانی که قادر به فرمان دادن به کسانی که نجات داده است ، نمی 

  باشد . 

وند و انجیل به روایت عیسی چنین نیست . انجیل به روایت عیسی او را به عنوان خدا

، پیشنهاد می کند او را ند نجات دهنده معرفی  می کند و به کسانی که او را می پذیر

  در آنچه که هست بپذیرند . 

انجیل مسیحی را معرفی می کند « انگلستان می نویسد :  17جان فالول پیورتین قرن   

پذیراي چنین مسیحی است . تسلیم  یانجیل هنده است ، و ایمانکه خداوند و نجات د

س او در زندگی شدن به او مساوي است با آمرزیده شدن توسط او ، و تقلید تقد

  » مساوي است با پذیرش او به عنوان عیسی مسیح خداوند . 

سیح تقسیم شده باشند ، تعلیم دادن به مردم که پذیراي یک م« می نویسد  روزتو  

چونکه هیچ کس نمی تواند نیمی یا ي است ، بد تعلیم 
3

یا  1
4

د ! ما ح را بپذیراز مسی 1

هر پیامی که عیسی مسیح » از کارهاي مسیح نجات نیافته ایم .  با پذیرش یک جنبه
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نجات دهنده را کمتر از خداوند معرفی کند ، نمی تواند بر آمده از انجیل به روایت 

  .د عیسی باش

عیسی خداوند است ، و آنانی که خداوندي او را قبول ندارند ، نمی توانند او را   

بنامند .  هر کس که او را می پذیرد باید تسلیم قدرت خدائی او شود ،  نجات دهنده

چون گفتن اینکه ما مسیح را پذیرفته ایم ، در حالیکه در واقع حق او را به عنوان 

  حاکمیت بر خودمان انکار کنیم ، نا معقول می باشد . 

یهوده است نگه داشتن گناه در یک دست و نگه داشتن عیسی با دست دیگر ، عملی ب  

 یات چه مفهومی دارد ؟ بنابراین انجیلهمچنان در اسارت گناه باشیم ، نج اگر ما. 

که ما اعالم می داریم ، چنین است : عیسی مسیح که خدا در جسم انسان است ، بجاي 

بر صلیب را پذیرفت و قربانی بی  خود را فروتن ساخت و مرگ حقارت آمیزما 

ی شد تا جریمه گناهان ما را بپردازد . او از مردگان برخاست تا اعالم نماید که گناه

او حیات جاودانی را به گناهکارانی که با فروتنی ، توبه و ایمان  است . خداي کائنات 

خود را به او سپرده اند ، ارزانی می دارد ، این انجیل وعده اي به مغروران و کسانی که 

  ی جسمانی  کرده اند ، نمی دهد . خود را پاي بند زندگ
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  بـخـــش پنجـــم 

  

   ضمــائــم
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  ضـمـیـمــه  اول 

  

  انجیـــل بــه روایـــت رســوالن 

  

است . او نیز به  ادل شدن توسط ایمان پولس رسول قهرمان بزرگ فرضیه ع  

و به جایگاه اعمال در زندگی  10 – 9:  10ر رساله به رومیان خداوندي مسیح د

اشاره نموده است . ایمان از نظر پولس رسول  10:  2ایمانداران در رساله به افسسیان 

ارزش نهفته اي نبود که قادر به بار آوري ثمره نباشد . او عدالت را نتیجه اجتناب 

ر اینست که دیدگاه پولس از عدالت با ر بتصوناپذیر ایمان راستین می دانست . غالبأ 

« : می گوید  28:  3دیدگاه یعقوب متفاوت بوده است ، چون در رساله به رومیان 

زیرا یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت ، محض ایمان عادل شمرده می شود 

ده انسان از اعمال عادل شمر« می نویسد  14:  2در حالیکه یعقوب در رساله اش . » 

  » می شود ، نه از ایمان تنها.

انسان با اعمال خود نمی تواند تضادي در اینجا مشاهده می شود . پولس گفته است   

نظر لطف خدا را جلب کند ، و یعقوب گفته است که ایمان درست همیشه می باید 



 307

کو ال نیاعمال نیکو را در پی داشته باشد . پولس این نظریه را که می توان از طریق اعم

الزم را براي نجات کسب نمود ، تقبیح نمود . یعقوب نیز این ایده را که  شایستگی 

ایماندار واقعی ممکن است اعمال نیکو انجام ندهد ، محکوم نمود . همچنین بخاطر 

از آن جهت که «  : نوشت 13:  2داشته باشید که پولس در رساله به رومیان 

تند بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیس

به هر کس بر حسب اعمالش « و اخطار داد که در روز داوري ، خدا » خواهند  شد . 

 1و این دقیقأ هماهنگ است با رساله یعقوب  ). 6همان بخش آیه » ( جزا خواهد داد 

  .  23و  22: 

. او ایمان ایمان نجات بخش به تعبیر پولس رسول موجب عدالت عملی می شود   

مرده اي را که محدود به اعمال نیکو باشد قبول ندارد . او پس از بحث خود راجع به 

 - 1:  6اله ــان رســرساله به رومیان ، در هم 4و  3عادل شدن به وسیله ایمان در فصل 

پس چه گوییم ؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد ؟ حاشا ! «  :ی نویسد ــم 2

  » ز گناه مردیم ، چگونه دیگر در آن زیست کنیم ؟ مایانی که ا

آیا نمی دانید «  :پولس ایمانداران را نسبت به گناه مرده و نسبت به خدا زنده می بیند   

که اگر خویشتن را به بندگی کسی تسلیم کرده ، او را اطاعت نمایید ، شما آنکس را 

براي مرگ، خواه اطاعت را براي که او را اطاعت می کنید بنده هستید ، خواه گناه را 

  ) .  16:  6رومیان » ( عدالت



 308

نه بیگناه ، بلکه آزاد از ستم گناه و خادم  –ایمانداران را الزامأ مطیع می داند همۀ او   

اما شکر خدا را که هر چند «  : می نویسد 18 – 17:  6عدالت . و در همان رساله 

، مطیع آن صورت تعلیم گردیده اید که به غالمان گناه می بودید ، لیکن اآلن از دل 

  » آن سپرده شده اید . و از گناه آزاد شده ، غالمان عدالت گشته اید . 

ه وجود می فرضیه پولس از عادل شدن به وسیله ایمان این تصویر را براي مردم ب  

داشتن مسیح ، مرتکب گناه نیز شد ، اما بهتر است به  آورد ، که ممکن است ضمن

  زیر توجه کنید . آیات 

آیا نمی دانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمی شوند ؟ فریب مخورید ، زیرا «   

فاسقان و بت پرستان و زانیان و منتعمان و لواط و دزدان و طعمکاران و میگساران و 

فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد . و بعضی از شما چنین می بودید 

مقدس گردیده و عادل کرده شده اید به نام عیسی خداوند و به روح لکن غسل یافته و 

  ) .  11 – 9:  6(اول قرنتیان » خداي ما  

و اعمال جسم آشکار است ، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور ، و بت پرستی و «   

جادوگري و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعتها ، و حسد و قتل 

لهو و لعب و امثال اینها که شما را خبر می دهم و چنانکه قبل از این دادم ، و مستی و 

  ) .  21 – 19:  5غالطیان » ( که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی شوند 
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زیرا این را یقین می دانید که هیچ زانی یا ناپاك یا طماع که بت پرست باشد ، «   

  ) .  5:  5افسسیان » (  میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد

اي برادران ، با هم به من اقتدا نمایید و مالحظه کنید آنانی را که بحسب نمونه اي «   

که در ما دارید ، رفتار می کنند . زیرا که بسیاري رفتار می نمایند که ذکر ایشان را 

باشند  بارها براي شما کرده ام و حال نیز با گریه می کنم که دشمنان صلیب مسیح می

که انجام ایشان هالك است و خداي ایشان شکم ایشان و فخر ایشان ننگ ایشان ، و 

  ) .  19 – 17:  3پیان فیل» ( دنیوي را اندیشه می کنند چیزهاي 

چنانکه سابقأ نیز به شما گفته و حکم کرده ایم ، زیرا خدا ما را به نا پاکی نخوانده «   

ه حقیر شمارد ، انسان را حقیر نمی شمارد ، بلکه است ، بلکه به قدوسیت . لهذا هر ک

 )8 – 7:  4اول تسالونیکیان » (است خدا را که روح قدوس خود را به شما عطا کرده 

 .  

  . براي پولس مداومت در ایمان نشانۀ درستی ایمان است   

در بدن بشري خود بوسیلۀ موت تا شما را در حضور خود مقدس و بی عیب و بی «   

حاضر سازد ، به شرطی که در ایمان بنیاد نهاده و قایم بمانید و جنبش نخورید مالمت 

از امید انجیل که در آن تعلیم یافته اید و به تمامی خلقت زیر آسمان بدان موعظه شده 

  ) .  23 – 22:  1کولسیان » ( است و من پولس خادم آن شده ام 
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آنجا که محبت راستی را نپذیرفتند تا و به هر قسم فریب ناراستی براي هالکین ، از «   

  ) .  10:  2دوم تسالونیکیان » ( نجات یابند 

پولس انجیل را به روایت مسیح تعلیم می داد . در واقع تعریف او از شاگردي بر   

  ) .  12 – 11:  1است که از عیسی گرفته است ( غالطیان  یاساس انجیل

آن وقت اي اغریپاس پادشاه ، « د : او خدمت خود را در این کلمات خالصه نمو  

رؤیاي آسمانی را نافرمانی نورزیدم . بلکه نخست آنانی را که در دمشق بودند و در 

اورشلیم و در تمامی مرز و بوم یهودیه و امت ها را نیز اعالم می نمودم که توبه کنند و 

 – 19:  26ل اعما» ( به سوي خدا بازگشت نمایند و اعمال الیقۀ توبه را بجا آورند 

  ) .  27 – 20:  20همچنین ر.ك به   20

در رساله اش را در مورد نجات و یهودا نیز مانند پولس ارتداد را گوشزد نمود   

اي حبیبان ، چون شوق تمام داشتم « رساله اش می نویسد :  4و  3او در آیات  . نوشت

شما بنویسم و نصیحت که در بارة نجات عام به شما بنویسم ، ناچار شدم که اآلن به 

دهم تا شما مجاهده کنید براي آن ایمانی که یک بار به مقدسین سپرده شد . زیرا که 

بعضی اشخاص در خفا در آمده اند که از قدیم براي این قصاص مقرر شده بودند ؛ 

مردمان بی دین که فیض خداي ما را به فجور تبدیل نموده و عیسی مسیح آقاي واحد 

او شخص مرتد را در قالب کسانی که فیض خدا را » انکار کرده اند .  و خداوند ما را

زیرا که « حقیر شمرده و خداوندي مسیح را انکار کرده اند ، به تصویر کشیده است : 
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بعضی اشخاص در خفا در آمده اند که از قدیم براي این قصاص مقرر شده بودند ؛ 

ل نموده و عیسی مسیح آقاي واحد مردمان بی دین که فیض خداي ما را به فجور تبدی

  .» و خداوند ما را انکار کرده اند 

نی نابودي در آتش جاودانی است . کسانی که به تعبیر یهودا سرانجام چنین کسا  

  خداوندي مسیح را انکار می کنند ، ملعون می باشند . 

 :  پطرس رسول در پایان اولین موعظه اش در عصر کلیسا چنین نتیجه گیري کرد  

پس جمیع خاندان اسرائیل یقینأ بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید «

) . مسیحی که پطرس موعظه می  36:  2اعمال » ( ، خداوند و مسیح ساخته است 

دي بود که اطاعت را می طلبید نمود ، نجات دهنده اي با آغوش باز نبود ، بلکه خداون

او را خدا بر دست راست « ) و کسی است که  36:  10اعمال » ( خداوند همه « او . 

خود باال برده ، سرور و نجات دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بدهد 

  ) .  31:  5اعمال رسوالن » (

بدین ترتیب پطرس رسول قبل از اینکه وعده بخشایش دهد ، مردم را دعوت به توبه   

:  3و  31:  2توبه شروع شد ( ر.ك اعمال رسوالن  نمود ، دعوت او از گمگشتگان با

ه تالشی از ناحیه انسان ت و توبه را کار خدا می دانست ، ن) . با این وجود او نجا 19

) . تولد تازه به تعبیر پطرس کار خدا است ( رساله اول  18 – 17:  11(اعمال 

 – 1:  1ل پطرس ) و خداست که مردم را براي نجات بر می گزیند ( او 3:  1پطرس 
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در اینجا به تشریح کار نجات بخش خدا از زبان پطرس . )  10:  1و دوم پطرس  2

چنانکه قوت الهیۀ او همۀ چیزهایی را که براي حیات و دینداري الزم « توجه کنید : 

است ، به ما عنایت فرموده است ، به معرفت او که ما را به جالل و فضیلت خود 

 درست ، ایمان ) . با این وجود او تعلیم داد که دلیل 3:  1رس (دوم پط» دعوت نموده 

لهذا اي « ) و نوشت :  9 – 5:  1ثمردهی در زندگی ایماندار است ( دوم پطرس 

برادران بیشتر جد و جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید . زیرا اگر 

در ملکوت جاودانی چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد . و همچنین دخول 

دوم » ( خداوند و نجات دهندة ما عیسی مسیح به شما به دولتمندي داده خواهد شد 

بود که  ي ) . استاندارد عدالت از نظر پطرس ، همان استاندارد 11و  10:  1پطرس 

چون ابناي اطاعت هستید ، مشابه مشوید بدان « مقرر نموده بود ، و نوشت  عیسی 

جهالت می داشتید . بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است ،  شهواتی که در ایام

:  5و همچنین  15و  14:  1(اول پطرس » خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید 

48  . (  

مشاهده کردیم که یعقوب ایمان بدون عمل را ایمانی مرده و بیهوده می دانست (   

بر آزمایش ایمان واقعی و ثمرة  ل مشتمیعقوب ) . سراسر رساله  20و  17:  2یعقوب 

) ، اطاعت  2- 1:  1به ها ( عملی عدالت در زندگی ایماندار است : مداومت در تجر

:  2) ، حفظ شریعت (  27 – 26:  1) ، پرستش تام و تمام (  25 – 13:  1( کالم
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) ، حکمت  12 – 1:  3) ، کنترل زبان (  26 – 14:  2) ، اعمال عادالنه (  13 – 1

) ، فروتنی و  6 – 1:  4) ، نفرت از غرور و دنیا دوستی (  18 – 13:  3واقعی ( 

  ) .  20 – 1:  5) و رفتار درست (  17 – 7:  4متابعت خدا ( 

است که در  یجامع ترین دعوت 10 – 7:  4شاید بتوان گفت که رساله یعقوب   

یعقوب اشاره به  بیشتر مندرجات رساله. کتاب مقدس به نجات به عمل آمده است 

 سانی است که ایمانشان قالبی است .ایمان ناب است و ناشی از نگرانی او در مورد ک

شود ، بنابراین انسان را به ایمان در رابطه با نجات واقعی فریفته  او نمی خواهد کسی

نجات بخش که متفاوت با ایمان بی جان فصل دوم است ، دعوت می نماید . او در 

هر که گناهکار را از ضاللت راه او بر «  : ه اش آیه بیستم می نویسدفصل پنجم رسال

  » رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است . گرداند ، جانی را از موت 

خطاب به بی ایمانان و شنوندگان بدون عمل  10 – 7:  4دعوت مندرج در یعقوب   

 14:  2ه است ( ر.ك  ) که هنوز هم ایمانشان مرد 22و  21:  1کالم است ( ر.ك 

) . کسانی که تند خو ، خود پسند و دروغ گویند و حکمت آنها از باال نازل  20 –

) ، کسانی که دنیا را  15:  3» ( بلکه دنیائی و نفسانی و شیطانی است « نشده است 

) ، می باشد  6:  4) ، و مغروران (  4:  4دوست دارند و با خدا خصومت می ورزند ( 

 .  
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فروتنان را « انند که بیچاره و نیازمند فیض خدا می باشند ، ولی از آنجا که خدا این  

ت کردن به غرورشان و عقوب این گناهکاران را دعوت به پش، ی» فیض می بخشد 

فروتنی نموده است . او به گناهکاران در ده فرمان صریح می گوید : خود را به خدا 

( متابعت از خدا ) ، رفتن به کنید ن ایستادگی ابل شیطا) ، در مقتسلیم کنید ( نجات 

 سوي خدا ( رابطۀ صمیمانه ) ، پاك کردن دست ها ( توبه ) ، تطهیر دلها ( اعتراف ) ،

. این موارد چکیده افکار خدا  تن و پشیمانی در مقابلن ، گریسحس بیچارگی ، حز

متحول شدن این . »  در حضور خداوند ، خود را فروتن سازید« متحول شدگان است : 

  ) .  6:  4موکول به کار خداست ، خدائی که فیض زیاده می بخشد (  گناهکاران تمامأ

یوحناي رسول نیز رساله اي در مورد نشانه هاي یک ایماندار واقعی نوشته است   

) . او به کسانی که با اطمینان خود به نجات مشکل دارند  13:  5(ر.ك اول یوحنا 

نی شان داشته باشند . بلکه یک امید به وقایع گذشته و ایمان کنو توصیه نمی کند که

اگر « آزمون عقالنی و اخالقی عرضه می دارد . آزمون اخالقی مستلزم اطاعت است : 

گوئیم که با وي ( خدا ) شراکت داریم ، در حالیکه در ظلمت سلوك می نمائیم 

  ) .  6:  1 اول یوحنا» ( ی گوئیم و براستی عمل نمی کنیم ــدروغ م

از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعالم می نماییم تا شما هم با ما شراکت داشته «   

باشید  و اما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است . و این را به شما می نویسم 

  ) .  4 – 3:  2اول یوحنا » ( تا خوشی ما کامل گردد 
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مدارید زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد ، دنیا را و آنچه در دنیاست دوست «   

  ) .  15:  2اول یوحنا » ( محبت پدر در وي نیست 

اگر فهمیده اید که او عادل است ، پس می دانید که هر که عدالت را بجا آورد ، از «   

  ) .  29:  2اول یوحنا » ( وي تولد یافته است 

پاك می سازد چنانکه او پاك  و هر کس که این امید را بر وي دارد ، خود را«   

  ) .  3:  3اول یوحنا » ( است

قعأ نجات یافته سایر بخش هاي رساله او مؤید این حقیقت است که شخصی که وا  

) . آزمون عقیدتی  10 – 6:  3نمی تواند به زندگی گناه آلود همیشه ادامه دهد ( 

کیست جز آنکه دروغگو « یوحنا مربوط می شود به الوهیت و خداوندي عیسی : 

مسیح بودن عیسی را انکار کند . آن دجال است که پدر و پسر را انکار می نماید . 

کسی که پسر را انکار کند، پدر را هم ندارد و کسی که اعتراف به پسر نماید ، پدر را 

  ) .  23و  22:  2اول یوحنا » ( نیز دارد 

عیسی مسیح مجسم شده اقرار  به این ، روح خدا را می شناسیم : هر روحی که به«   

  ) .  2:  4اول یوحنا » ( نماید از خداست 

و هر که والد  سیح است ، از خدا مولود شده است ،هر که ایمان دارد که عیسی ، م«   

  ) .  1:  5اول یوحنا » ( را محبت می نماید ، مولود او را نیز محبت می نماید 
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غلبه کنندگان « بر گناه داشت که ایمانداران را یوحنا آنچنان اعتقاد به پیروزي ایمان   

و  5:  3؛   11و  7:  2، همچنین رجوع کنید به مکاشفه  5:  5نامید ( اول یوحنا » 

  ) .  7:  21؛   21و  12

اول » ( کیست آنکه بر دنیا غلبه یابد ؟ جز آنکه ایمان دارد که عیسی پسر خداست «   

  ) .  5:  5یوحنا 

زیرا که ایشان ( پدران زمینی ) اندك زمانی ، « عبرانیان می نویسد :  کاتب رساله به  

دیب کردند ، لکن او ( پدر آسمانی ) بجهت فایده تا صوابدید خود ما را تأموافق 

شریک قدوسیت او گردیم ... و در پی سالمتی با هم بکوشید و تقدسی که بغیر از آن 

ه ) . کاتب رسال 14و  10:  12انیان رساله عبر» ( هیچ کس خداوند را نخواهد دید 

به عبرانیان هم مانند یوحنا ، یعقوب ، پطرس ، یهودا و پولس لزوم اعمال نیکو را براي 

  اعتبار بخشیدن به ایمان ، تأئید می کند . 

وقتی ما عهد جدید را مطالعه می کنیم ، همبستگی و ارتباط تمامی فصول آن را با هم   

حبت ، انجیل به روایت رسوالن است . ص نجیل به روایت عیسیبه روشنی می بینیم . ا

هاي همه هم رسوالن نجات را مجانی اما به باز در فراخ و در تنگ است ، هم عیسی و 

چیز می دانند و هر دو معتقدند که عدالت ثمرة ایمان است و هر دو معتقدند که ایمان 

 موجب رفتار عادالنه در ایماندار می شود . 
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