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I
اخالقياتوآفرينش

مخلوقدنياىوخداـ1
وسؤاالتنباشندخواه،باشندمسيحىخواه،ندانستهيادانستههاانسانهمۀ
کاروزندگىدرقدميکحتىتوانيمنمىما.دارنداخالقىاموربارابطهدرابهاماتى
.باشيمنکرده،غيراخالقىياواخالقىکارىبهاقدامآنکهبى،برداريمخودروزانه
و،کندمىادارهراجهاناينکهباشدداشتهوجودقدرتمندخدائىبهاعتقاداگراما

پاسخ،استآمدهوجودبهاتفاقوشانساثردرصرفًاجهاناينکهشودتصوريا
.دنشومىمتفاوتسؤاالتاينازبسيارى
طريقازهموآفرينشطريقازهمجهانايندرهاانسانتمامىبرراخودخدا
ازخداکاملشناخت،مکاشفهاينعليرغماما.استساختهمکشوف،انسانوجدان
.استغيرممکن،وجداننداىبهدادنگوشياوآفرينشمطالعهوبررسىطريق

حائز1خدايگانهپسرمسيحعيسىطريقازومقدسکالمدرنجاتمکاشفه
.باشدمىفراواناهميت

:استاهميتحائزبسيارديگرىمورد،اخالقىاموربررسىبراى

اينان،آرندبجاطبيعتبهراشريعتکارهاىندارندشريعتکههايىاّمتهرگاهزيرا
کهشودمىظاهرايشانازچونکه،هستندشريعتخودبراى،ندارندشريعتهرچند

افکارودهدمىگواهىنيزايشانضميرواستمکتوبايشاندلبرشريعتعمل

2.آورندمىعذرياکنندمىَمِذمَّتيايکديگرابايشان

پيروانبارابطهدرهمکلىطوربهاخالقىاصولروىتوانيممىاساسبراينما
تعريفىآنهاازيکهرازتوانيممىما.کنيمبحث،خداوجومنکرانهمواديانساير

وشهرنشينى،اهداف،قانون،اخالقى،اجتماعىوسياسىمواردودنياوطبيعتاز
عمومىخردوعقلاستمشترکآنهاومابينکهآنچه.کنيمپيدا...غيرهوبهداشت

درستچيزىچهکهبگيريمتصميمتوانيممىوسيلهبدانکهاستوجدانهمچنينو
.غلطچيزىچهواست
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عنوانبهخدابهچنانچهاما،داريمهاانسانانواعبازيادىمشترکاتماکههرچه
آفرينش.شودمىدگرگونکلىبهمسئله،باشيمنداشتهيا،باشيمداشتهايمانخودخالق

يکعنوانبهبايستمىمخلوقچيزهاى.نيستيمدنيامالککهاستدادهنشانمابه
يکحتىتوانيمنمىما.استنهادهمااختياردرخداکهشوندتلقى،امانتياوهديه
آنچهنادرستياودرستکاربرددهيمانجامتوانيممىماکهآنچه.کنيمخلقراسلول
آنهابهنامناسبىبرخوردچنانماحالبدتريندرو،يابيممىزمينروىدرکههست
.شدخواهندروبروويراندنيائىباماآيندگانکهداريم

.داردوجودمخلوقاتبينبزرگىتفاوتکهباشيمداشتهيادبهکهاينستمهم
مابههميشهبراىوباريک،خداراآنمعادلوآبهاوزمينمثلراآنهاازبعضى

مثل،باشندمىشدنتازهوتکرارحالدرهميشهکهمخلوقاتىو.استنمودهعطا
.غيرهوگوشتوميوه،خاک،نباتات،اکسيژن ...
بدانهامردم.ندارندقرارکسهيچمالکيتتحت،هستندکههرچهمخلوقاتاين
.باشندمىمسئولآنهاازکردناستفادهنحوۀبراىوکنندمىاستفادهآنهاازواندوابسته

،امينناظريکقالبدرجزتواننمىمخلوقدنياىبهنسبتراواقعىاحترام
درراآنهاکهباشيمقدرتىمطيعبايدماکهيعنى،ايماندارانديدگاهاز.دادنشان

کهکسانىباديگرايماندارانازبسيارىبامسيحياننظرايناز.استنهادهمااختيار

.باشندمىمتفاوتکامًال،خدابهو،هستندمتکىانسانقدرتبهفقط

معنوياتواخالقياتـ2
مطرحسؤاالتى،پردازيممى»معنويات«و»اخالقيات«مثلمواردى،وقتى

عبارتدواينمواردازبسيارىدر؟چيستعبارتدواينبينفرق.شوندمى
سطوحدراما.روندمىکاربههمجاىبهکدامهريعنى.روندمىکاربههممترادف
.کنيمپيدا،عبارتدواينبينروشنىتفاوتتوانيممى،کردنصحبتمختلف

همچنينوباشندمىحاکممارفتاربرکهباشدمىاصولىبهاشارهاکثرًا»اخالقيات«
شخصىکاربردکهحالىدر،استاصولاينبارابطهدربنيادىتعليماتبهاشاره

بينتفاوتاينبهکهاستاىنقطهدقيقًااين.شودمىناميدهفردىمعنويتاصولاين
.رسيممىعبارتدواين

.ناميد»معنوىراه«بتوانرازندگىدرخاصىحوزۀدراخالقىعمليکاگر
سکسىمواردمثًالزندگىازخاصىحاالتبيانگرامروزه»غيرمعنوى«عبارتاما

کهزندگىخاصحاالتازوقتىاستبهترنشودمنحرففکرماناينکهبراى.است
»غيراخالقى«عبارتازکنيممىصحبت،باشندنمىاخالقىاستانداردهاىسطحدر
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و«معنوى«جاىبهتفاهمسوءازاحترازبراىترتيببدين.کنيماستفاده
.کنيماستفادهبايد»غيراخالقى«و»اخالقى«عبارتاز»غيرمعنوى«

اخالقديدگاهاززندگىازخاصىحالتبررسىبهماوقتىکلىطوربه
وچراوموقعچهعملاين:باشيمداشتهمدنظرراشرايطاينبايدهميشه،پردازيممى

موارداينباهمراه.استگرفتهانجامدليلىچهبهوکسىچهبراىوکسىچهتوسط
،استدادهانجامراعملآنکهشخصىىروحوفکرىوضعيتضمندربايد

.راقضيهظاهرفقطنه،باشيمداشتهدرنظر
.شويممىمواجهاخالقياتحوزهدرمشکالتبزرگترينازيکىبامااينجادر
دروعامطوربهراآنويافتدستاستنيکوکهآنچهبهاستممکنچگونه
ترينمتداولازاىپارهبهاينجادر؟دادتشخيص،انسانفردىعملدرواصول

.کنيممىاشارهاخالقياتمورددرتعليمات
يا،استخوب،باشدمفيدانسانبراىکههرآنچه)1
يا،استخوب،شودانسانپيشرفتموجبکههرآنچه)2
حتىيا،استخوب،بداردعرضهراموفقيتوسعادتفردبهکههرآنچه)3
،گاهى

.استخوب،باشدکشورياجامعهخدمتدرکههرآنچه)4
مورددر.باشندنمىاخالقياتمناسبسطوحبيانگروضعيففرضياتاينتمام

چه:شوندمىموجبرااىتازهسؤاالتتنهاکهگفتوانتمىفرضياتاينهمه
وچيستموفقيت،استمعنىچهبهانسانپيشرفت،استمفيدانسانىبراچيزى

مشکل،استمدنظرکشوروجامعهکهآنجاتا؟شودمىسنجيدهمعيارىبرچهسعادت
ممکنکنندمىحکومتبرماودارندنفوذمابرکهکسانى:داردوجودديگرىبزرگ

مطيع،بدهانجامراکاراين:بگويندودهندفريبراما،هاراهاينازآسانىبهاست
شمابراىکهآنچههرکسبوسعادتوشادى،پيشرفتموجباطاعتچون،باشما

.رساندمىترىمهمبسيارنکتهبهراماسؤالاين.شودمى،استخوب
مقاماتتوسطتواندنمىاخالقياتىنوعهيچ.داردفرددرريشهاخالقياتىنوعهر
آنها،بدهندغلطوبدکارانجامبهفرمانحاکمهاىقدرتاگر.شودديکتهرسمى

خوباخالقياتديکتهديگرسوىاز.کنندمىرفتارغيراخالقىوهستندبدخودشان
طلبمردمازراخوبامورتوانندمىفقطآنها.استآنهاقدرتوحاکميتازخارج

قدرتاعمالتوانندنمىاينازبيشترچراولى.کنندتشويقرانيکواخالقياتوکنند
.استانسانوجدانوجانوفکربخشتريندرونىبهمربوطاخالقياتچونکه؟کنند
در.استخدامخلوقانسانکهاستحقيقتاينازبرآمدهمورداينمسيحيتديدگاهاز

،باشدايمانبىياايمانداراينکهازاعمانسانىهرکهايمعقيدهبرايننيزماضمن
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.يابندمىتجلىوجدانبهارتباطدرزندگىاخالقىکدهاىتمام.استوجدانداراى
از،کنيممىصحبتاخالقىموارددرجامعهبنيادىواحدعنوانبهفردازماوقتى
بايدحاکمانوقدرتمندانتمام.زيستنهزاهدانه،گوئيممىسخنزندگىجارىروند
موارداينکهباشندداشتهخاطربهوباشندداشتهدرنظررامواردتماماخالقىجنبه
قصورنکتهاينازقدرتصاحباناگر.باشندمىجامعهبراىبزرگىاهميتحائز
مردمازاموراولياىکهافتدمىاتفاقاکثرًا.شوندمىمرجوهرجموجب،کنند
،باشدنداشتهوجودوجدانىچنانچهمردماما.کنندررفتاصداقتوايمانباخواهندمى

؟کننداررفتصداقتوايمانباتوانندمىچگونه
ازغالبًااجتماعىزندگى،کردخواهيممالحظهجهاتبسيارىازبعدًاآنچنانکه

،حاکمانورسمىمقاماتحتىو،شهروندانهاىخودپسندىوهاطلبىنفعطريق
تنها؟نمودايجادرامعنوىحياتتجديديکشودمىچگونهپسشودمىمخاطرهدچار
تجديد،معنوياتواخالقىاصول،شودبرانگيختههاانساندراىتازهروحاگر
بهسپسوشودشروعافرادبعضىدرنخستبايدحياتىتجديدچنانولى.گرددمى

.يابدگسترشآنازفراترحتىوکشور،مردم،جامعههاىبخشديگر

16:3يوحناـ1
.15ـ14:2روميانـ2
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II
کليساواخالقيات

کليساوظيفۀـ1
بدونتوانندنمىولى،کنندزندگىاخالقىاصولازاىپارهبدونتوانندمىمردم

فرمودهمسيحعيسىآنچنانکه،افرادىچنين.کنندزندگى،هدفمندىوغيرمعنامور
به،اخالقىموارددربيطرفىاعالم.1گردندمى»منقسم«خودبرضد،زودىبهاست

راياتمعنوترتيببدين.دهدمىتازوتاختفرصت،غينودرمعلمانوشريران
.نمودتصورمذهبىافرادحتىياوکليساياومسيحيانمختصتواننمى

کهکنيممىمشاهدهرامسيحىاخالقازمواردىهمغيرمسيحيانجهاندرما
راآنها،نباشنديا،باشندآگاهحقيقتاينازخواهواستشدهواقعآنهاپذيرشمورد

قرارهمگانپذيرشموردکهاخالقىاصولترينمتداولازيکى.کنندمىمراعات
:کهاينست،استگرفته

اينزيرا،کنيدهمچنانبديشاننيزشما،کنندشمابهمردمکهخواهيدآنچهلهذا«
2».انبياصحفوتوراتاست

.3استشدهمحول،جهاندرخداارادۀاعالمجهتدربزرگىوظيفهکليسابه
زندگىدربزرگىنقشتواندمىعملدرچهوکالمدرچهوظيفهاينانجامباکليسا

کنم«کليساکهتسانظرايناز.نمايدايفا،اخالقىامورهمچنينواجتماعى

.استشدهناميده»عالمنور«و»جهان

کليسا.است»شريعت«براهميتتأکيد،دهدانجامتواندمىکليساکهکارىاولين
.نمايداعالم،جهانبهخداعطيۀرزشمندتريناعنوانبهرا»شريعت«بايد

کليساىدرشريعت.دهدانجامرااخالقىامورتواندنمىشريعتبدونکسهيچ
ده«درخداشريعتاينکهاجماًال.شودمىمعرفىديگرىمکانهرازبهترمسيحى
تماماما،اندآمدهعتيقعهددرديگرىبسيارشرايعالبته.استشدهتشريح4»فرمان

:اندشدهخالصهآيهايندرشرايعاين
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نمامحبتفکرتماموتوانائىتمامونفستمامودلامتمبهراخودخداىخداوند«
5.»خودنفسمثلراخودهمسايۀو

شريعتبرشديدتأکيدباوننمودرفتارعتيقعهدشريعتبرخالفهرگزعيسى
:فرمود

نمايمباطلتاامنيامده.سازمباطلراانبياُصُحفياتوراتتاامآمدهکهمبريدگمان«
6.»کنمتمامتابلکه

پيروىراآنهامردمکهاستاصولىارائهاخالقياتحوزۀدرکليسانقشبنابراين
طريقازراخداچونکه،استتشريعازترقوىبسياراينجادراووظيفهاما.کنند

شدهتأئيدومکشوفخداتوسطشريعت،برآنعالوه.استشناختهخودشمکاشفه
7.است»حياتوراستىوراه«کهخدائىهمان،است

نگرشبهولکموصرفًا،اديانسايراخالقياتومسيحىاخالقياتبينفرق
ومقدسخدا.استخدابهماايمانبهموکولبلکه،نيستشريعتبهنسبتمسيحيان

هاواقعيتاين.استعشقودوستىومهرازپرخدا،استرئوفخدا.استعادل
خدابهآنهاايماناگرو،استدادهشکل،زندگيشاندرراخدافرزندانکهاست

راحقيقتاين.شوندمىاخالقىهاىارزشترينمهمداراى،باشدهميشگىوواقعى
سرچشمۀازهميشهمسيحيانمحبت8.اندکردهبيانروشنىبهرسوليوحناىوعيسى
اينست»محبت«عبارتبارابطهدرمشکالتازيکى9.گيردمىنشئت،خدامحبت

مسيحيانمحبت.نيستاينطورولى.کنندمىتلقىعاطفىحسيکراآنغالبًاکه
منفىيامثبتافرادىخواه،استآگاهانهوواقعىهميشهخودشانهمنوعانبهنسبت
شخصاينبهنسبتخداارادۀ«پرسدمىخودشازواقعىمسيحىيک.باشند

«چيستاوبهنمودنمحبتازمنهدف«و؟»چيست صرفبه»کردنکمک؟»،
محبت،کنيمرضايتاحساسهستيمخوبىآدماينکهازوباشيم»مهربان«اينکه

.دهدمىنشانراخودمحبتلباسدرکهاستخودپسندىبلکه،نيستواقعى

ايماناهميتـ2
اخالقىمواردازترمهمحتىواهميتبزرگترينداراىانسانزندگىدرايمان

.باشدنمى،هاايدهوافرادبهايمانبامقايسهقابلمسيحىايماناما.است
والملوکملکووحيدقادرومتبارکآنراآنکه«خداىبهايمان،مسيحىايمان

10.»استاالربابرّب

.استشيطاننامبهواقعيتىداشتنباورآنو:داردهمديگرىجنبۀخدابهايمان
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نامبهجريانىکهباوريمبراينما،استشدهآفريدهخداتوسطجهانتمامىکههرچند
:کهيعنى.استگرفتهصورت،خدابرعليهانىىعصو»بزرگسقوط«

مخلوقنمودندخدمتوعبادتوکردندمبّدلدروغبهراخداحّق)انسان(ايشان«
11.»استمتبارکابداآلبادتاکهخالقىعوضبهرا

بيانگر،جهانايندربدىوخوبىوجودبهعقيده،سقوطوآفرينشبهعقيده
ترتيببدين.استاخالقىامورازبسيارىدر،غيرمسيحيانومسيحيانبينتاوفت
گرايشىامروز.استغيرممکن،بدىوخوبىبينسازشمسيحياننظرنقطهاز

نقطهازکهامورىيعنى،دمنبنا»خنثى«رااموربعضىبراينکهمبنىداردوجود
اينکهازحاکىاستموجودنيزديگرىگرايش.بدنهوهستندخوبنهاخالقىرظن

تفکراتىچنين.شويمقانعحداقلبهبايد،برسيمخوبىاستانداردبهتوانيمنمىچون
باشندمىمتفاوتمسيحىباورهاىباکامًال

واقعىتفاوتىکهگويدمىمدرنتفکراتودنيائىقالبدرحداقل،ديگرگرايش
مربوطکنيممىمشاهدهکهراتفاوتىکهاستمدعىونداردوجودبدىوخوبىبين
ميراثبهتاريکاعصاروخودپيشينيانازکهاستقديمىهاىايدهازبعضىبه

متضادکامًالمىليسىنهاين.نامندمىمعنوىليسمىنهراانديشيدنطريقهاين.ايمبرده
.استمسيحىتعليماتوتفکربا

هرچيزىبدىونيکىکهاستعقيدهاينبامتضادکامًالمسيحائىنابتفکرات
.)Utilitarianism(باشدمى،استمردمعامۀبراىآنسودمندىدرجهبهوابسته

راهکدامکهاستابهاماتايندرگيرهميشه،باشدسودمندگرائىپيروانساناگر
نقشىچهکليساخاصموردايندر.آمدخواهددستبهاىنتيجهچهواوستنفعبه
تمامغناىمعرفى:اينستسؤالاينپاسخ؟باشدداشتهتواندمىانساناخالقياتدر

ازروشناخالقياتىخودشکالمدرخدا.مسيحعيسىاخالقىتعليماتوخداکالم
.استدادهارائهمابهزندگىراهىدودرراالزمهاىراهنمائىوبدوخوبامور

انسانزندگىبراىبرجستهاىنمونهضمندروبزرگاستادىومعلممسيحعيسى
.است

بهرااو،پذيرندنمىخوددهندۀنجاتعنوانبهرااوکهکسانىحتى،بسيارى
.اندپذيرفتهبزرگاىنمونهواستادعنوان

نيامدهجهاناينبهعيسى.دارندوجودهمسوءتفاهماتىپذيرشاينکناردرولى
کهکسانىوباشدمنجىتااستآمدهجهاناينبهاو.باشدنمونهيکصرفًاکهاست

پيروىرااو،اوازکردنتقليدباوظاهردرکهنيستکافى،کنندمىپيروىرااو
:استنمودهاشاره،انسانوجدانىوفکرىوباطنىوضعيتبههميشهعيسى.کنند
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طاهرنيزبيرونشتاسازطاهررابشقابوپيالهدروناّول،کوريسىفراى«
12»!.شود

:استنمودهتأکيدمورداينروىآيهايندررسولپولس

وعدالتدرخداصورتبهکهراتازهانسانّيتو.يدشوتازهخودذهنروحبهو«
13.»بپوشيداستشدهآفريدهحقيقىقّدوسّيت

شروع،زندگيشاننحوۀباهميشهمسيحياندرومسيحدرفردىشدنتازهاين
کلىطوربهوعادىافرادومسيحيان،اخالقىنظرنقطهازوطريقايناز.شودمى
:شودمتحولاستممکنجامعهيک

؟شودنمکينبازچيزکدامبه،گرددفاسدنمکاگرليکن!دىجهاننمکشما«
.عالميدنورشما.شودمردمپايمال،افکندهبيرونآنکهجزنداردمصرفىديگر

زيرراآنتاافروزندنمىراچراغو.کردپنهاننتوان،شودبناکوهىبرکهشهرى
،باشندخانهدرکهکسانىهمۀبهآنگاه؛ندرگذاچراغدانبرتابلکه،نهندپيمانه

راشمانيکوىاعمالتابتابدمردمبرشمانوربگذاريدهمچنين.بخشدمىروشنايى
14.»نمايندتمجيداستآسماندرراشماپدر،ديده

20ـ18:28متىـ12:73متىـ21:522متىـ1
17:5متىـ27:106لوقاـ715ـ1:20خروجـ4
11:4يوحنااولو12:15يوحناـ41:68يوحناـ7
15:6تيموتاوساولـ63:910مزاميرـ9

افسسيانـ26:2313متىـ1:5212روميانـ11
24ـ23:4

16ـ13:5متىـ14
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III
ماهمنوعان

؟باشندمىکسانىچهماهمنوعانـ1
،هاکارخانه،هافروشگاه،مزارعدرکهگاههر:استبديهىواقعيتيکاين
دوستخواهوکنيمدورىمردمبامالقاتازتوانيمنمى،کنيممىکارادارتومدارس
ارتباطمردمبافراوانىهاىراهازمجبوريمباشيمنداشتهدوستخواهوباشيمداشته
؟افتدمىاتفاقىچهگاهنآ.باشيمداشته

ممکنهماوقاتگاهىاحتماًالوگيريممىقرارآناننفوذتحتبسيارىهاىراهاز
کهباشيمداشتهآنهاازتقاضاهائىاستممکناوقاتگاهى.بگذاريمنفوذبرآنهااست

اينازوکنيمپيدا،آنانبهنسبتمنفىديدگاهىوسيلهبدين.سازندبرآوردهنتوانند
آنهاچونکه،باشدماخودازتقصيرشايد.باشندمىبدىهاىآدمآنهاکهکنيمفکرنظر

آنهااگر:اينکهبدتر.دهيمتشخيصتوانيمنمىراعطاياآنماکهدارندعطايائى
کهاينجاستدر.ندارندمابهاىعالقهکهدهدمىنشان،باشندنداشتهماازانتظاراتى

نه،استيکديگرازماتقاضاهاىبراساسارتباطچونکه،شودمىمختلماارتباط
دربايدواستمتبارکدعوتىهميشههمنوعانبهخدمتوکمک.يکديگربهخدمت
.گيردقراراولدرجۀ

بهديگرانکمکوخدمتمنتظرکهکنيمتلقىطورىرادعوتاينمااگر
پس.دهيممىدستاز،راسازندهارتباطيکايجادامکاناتآنگاه،باشيمخودمان

ديگراناززيادىکمکانتظاراينکهجاىبهما؟داردمفهومىچهاينجادرکمک
:کنيمشروعواقعىسؤالاينباديگرانباراخودارتباطاستبهتر،باشيمداشته

همۀ:دهندمىترتيببدينراسؤالاينپاسخاوقاتبعضى؟»کيستمنهمنوع«
جهانايندررامردمهمۀماديگرسوىازاما.هستندماهمنوعان،هاانسان
راآنهاتوانيممىچگونهماو،باشندماهمنوعانتوانندمىچگونهپس،شناسيمنمى

؟کنيمخدمتوباشيمداشتهدوست
مثل،کنندمىزندگىماپيراموندرکهکسانىهمۀ:اينستسؤالايندرستپاسخ

همنوعکهکسانىمورددراما.هستندماهمنوعان...وهمسايگان،همکاران،خانواده
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اينبهدادنپاسخبراى؟گفتبايدچه،ايمنديدهراآنهاهرگزکههرچند،باشندمىما
کارىچهبراينکهمبنىبپردازيممسئلهاينبهديدگاهاينازنخستاستبهترسؤال

.ندهيمانجامکارىچهودهيمانجامبايد

؟ندهيمانجامکارىچهودهيمانجامبايدکارىچهـ2
آنهاازبرخىبهاگرودهيمانجامنبايدهرگزکههستکارموردهزارانالبته

.کنيمدرکبهتررامواردبقيهتوانيممىکنيماشاره
غفلتخودهمنوعازاگر.کنيممىاشارههاغفلتمختلفانواعبههرچيزازقبل

هاىرنجوآناننيازهاى،آنانهاىهستخوا،آنانموقعيتشناختومشاهدهازکنيم
.کنيمنمىاحساسخوددرآنانبهکمکبراىرغبتىنتيجهدر،باشيمخبربى،آنان
اوهاىرنجواحتياجاتازوشناسندمىراخودنوعهمکهکسانىهستنداينکهمدو

راآنهابارکهدهندمىانجامکارهائىبرعکسو.کنندنمىآنهابهکمکىولى،آگاهند
،خودهمنوعبهنسبتطمعوحرصخاطربهافرادازدستهاين.افزايندمى
کهراهرچهکهروندمىپيشآنجاتاحتىودارندمىرواخشونتوانصافىبى

،انصافىبى:بسيارندگناهانوهاکوتاهىنوعاين.گيرندمىآنهااز،دارندديگران
مادىاموربهربطىکهدهيمانجامنبايدکههستندديگرىچيزهاى.فريبورحمىبى

.ديگراناعتباروشرف،نيکونامنمودنرادخدشهجملهاز،ندارند
صدمات،همنوعانمانبرعليهدروغشهادتوزدنتهمت،دروغگوئى،بنابراين

بهحتىوشودمىتماممرگشانبهاىبهاوقاتبعضىوسازدمىواردبرآنهابزرگى
دزديدنمنزلۀبهوغيرمنصفانهکامًالاعمالىچنين.کندمىسرايتهمآيندهنسل

خوبنظربهکههستندزيادىکارهاى.باشندمى،ماهمنوعانشهرتوهادارائى
بهکمکمنظوربهکارهائىچنينشايد.ندشبامىغيرمنصفانهوبداما،رسندمى

اما...غيرهودادگاهدرشهادت،تشويق،توجه،پولدادنتوسطخواه،باشندهمنوعان
غفلتوگروهىرضايتجلبجهتدروجانبهيکهائىلطفاصطالحبهچنيناگر
،وضعيتىچنيندرچون،شوندنمىتلقىخوب،هائىکمکچنين،باشندديگرگروهاز

ازىئاهضىتبعچنين.شويممىخاصگروهىازطرفدارىوضىتبعبهقائل
بزرگىکوتاهىوگناه،اخالقىاموردروشوندمىمحسوبجنايت،قانونىديدگاه

.شوندمىمحسوب
ازسخنتنها،دهيمانجامبايدکارىچهکهگرديممىبرسؤالاينبهماوقتى
مردمغيرمسيحىمکاتبواديانازبعضىدر.کنيمنمى،دهيمانجامنبايدکهکارهائى

:کهاينستطالئىاصلو.کنندمىاشاره»طالئىاصل«به
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اينزيرا،کنيدهمچنانبديشاننيزشما،کنندشمابهمردمکهخواهيدآنچهلهذا«
1.»انبياصحفوتوراتاست

تشريحديگرىمکتبهرازبيشترمسيحيتآئيندرکامًالاىايدهچنينکهآنجااز
ماکهآنچهازتعريفبهترينعنوانبهمسيحىتعليماتازاينجادرما،استشده

.کنيممىاستفاده،دهيممىانجامخودهمنوعانبهنسبت

همنوعانتربيتوتعليمدرتىحمسىشنقـ3
اما،باشندمىماهمنوعانجهاندرهاانسانهمۀکهگفتتوانمىديگرىجنبهاز

:خوانيممىمقدسکتابدر.نيستچنينمسيحيتديدگاهاز

وگيرندمسکنزمينروىتمامىبرتاساختخونيکازراانساناّمتهرخدا«
2.»فرمودمقّررراايشانهاىمسکنحدودومعّينهاىزمان

داوروشريعتصاحب«خدا.داردبسيارهاىجنبهآفرينشخدائىقدرتاين
نهرهائىبهعالقهاين.3سازد»رها«همو»سازدهالک«تواندمىهمکه»است
«چونکه،باشدمىنيزکافرانبلکه،برگزيدههاىانسانشاملفقط دروميراثدرهااّمت:

کهاينجاستدر4.»هستندشريکانجيلوساطتبهمسيحدراووعدۀبهرۀدروبدن
:يابيممى،همنوعانبارابطهدرهموخدابارابطهدررابخششومحبتسرچشمۀ

اينازواقعىمحبتنوعهر5.»نمودمحّبترامااّولاوکهزيرانماييممىمحّبترااوما«
محّبتپسکندنمىبدىخودهمسايهبهمحّبت«:طريقاينازيعنى،گيردمىسرچشمهمنبع

6».استشريعتتکميل

هدفشبلکه،نيستنيازهاساختنبرآوردهفقطمحبتکهگفتتوانمىاحتماًال
«محبتىچنين7.استممکنهاىراهتمامازهمسايگانتقويت ،شودمىناميده»لطف،
محبتىچنيندادننشان8.پاداشىگونههيچانتظاربدونهمسايهبهکردنخدمتيعنى

آيهايندرضمندرخداوند9.است»دشمنان«برسرحتى»اخگرهاانباشتن«

10.»استترفرخندهگرفتنازدادن«:استنمودهتعريفرامحبتانواع،پرشکوه

»همسايه«عبارتازمعموًال،پردازيممىهمنوعانباارتباطتعريفبهماوقتى
افرادتعريفبراىهازبانتمامىدراحتماًال»همسايه«عبارت.کنيممىاستفاده
ازجدامکانىموقعيتازنظرکههرچند،دشومىاستفاده،نزديکارتباطياونزديک

بتحمخويشتنمثلراخودهمسايه«:گويدمىکهفرماناينبارابطهدراما.باشندهم

؟کندمىپيدامفهومىچههمسايهعبارت،11»نما
رااوبايدکهاستکسىهمسايهکهکنيممىتفسيراينطورراکلمهاينمامعموًال
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اخالقياتدرمسيحياننقشاما.يابيممىخداکالمدراکثرًاراتفسيراينو،کنيممحبت
بهراجعمشهورشمثلدرعيسى.استفراترگامچندينحتىوگاميک،دنيا
تمام12.»؟بودهمسايهنفرسهاينازيککدامتونظربه«کهسؤالاينبا»نيکوسامرى«

چهسؤالآنبهدرستپاسخدانيدمى.استنمودهدگرگون»همسايه«ازراماتفاسير
«بود فقطنهکهماازاستدعوتىاولنگاهدرپاسخىچنين.»کردهرحمتاوبرآنکه؟

.کنيمکمکشوبدهيماوبهچيزىبايدبلکه،بگيريمخودهمسايهازچيزى
وتربرجستهراماوظيفۀودعوت»،همسايه«عبارتازبرداشتىچنين
دادن«:فرمايدمىکهاستخوِدعيسىسخنانمؤيدبرداشتىچنين.سازدمىتعهدآورتر

وکليساازتربرجستهنقشىتواندنمىجهانايندرکسهيچ.»استترفرخندهگرفتناز
داشتهانسانىجوامعدر،کنندمىپيروىراخودخداوندودهندهنجاتکهىناىمسيح
.باشد

12:4يعقوبـ26:173اعمالـ7:212متىـ1
10:13روميانـ19:46يوحنااولـ3:65افسسيانـ4
14ـ12:14لوقا؛48ـ43:5متىـ51:28روميانـ7
35:20اعمالـ21:0210روميان؛22ـ21:25امثالـ9

37ـ25:10لوقاـ91:8112الويانـ11
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IV
کشوروجامعه

کلماتمفهومـ1
شکلکشوريکدرشهروندىورسمىزندگىيککهنيستلزومىقطعًا

ادارهرژيمىنوعهرتحتياوپادشاهىياباشدجمهورىکشورآنکهخواه،بگيرد
راآنچه.برگرديمتاريخبهبايدسؤالاينبهپاسخبراى؟نداردلزومىچرااما.شود
اندبودهچندىهاىسرزمينيانواحىازمتشکلناميممىبزرگکشورهاىامروزکه
.شدندمىاداره،ديگرعنوانىهرباياو»شيخ«يا»رؤسا«کهرهبرانىتوسطکه

ازوباشندداشتهارتباطهمباوکنندزندگىتوانستندمىهمشرايطىچنانتحتمردم
استافتادهاتفاقامروزحتىواوقاتگاهى.کنندهمکارىيکديگربهمختلفهاىراه
شدهمنشعبقطعاتاينو،استشدهتقسيمقطعهچندبهوشدهتجزيهکشوريککه
بهحاکمانوقتىکهدهندمىنشانمابهموارداينتمام.انددادهادامهخودزندگىبههم

«گويندمىخودملت يکقطعًا»،کردزندگىتواننمىکشوريکداشتنبدون،
هردرمطلقنيازکشوريک،کرديممشاهدهآنچنانکهپس.استآميزمبالغهاظهارنظر

الزمجامعهنوعىهميشه.کندمىفرقمسئله،جامعهمورددراما.نيستشرايطى
يکافرادقالبدرخواهديگرانازمستقلکامًالتوانندنمىهاخانوادهوافراد.است
بههيچکسوکندنمىزيستخودبهماازاحدىزيرا«.کنندزندگى،جامعهيکياوملت

1.»ميردنمىخود

وارتباطحسنوعىهميشهجامعهيکياوکشوريکشهروندانمياندر
شودمىراارتباطاين.استداشتهوجود،متقابليارىوهمکارىومشارکت

کههاخانواده،افرادصورتبهمختلفسطوحدراىجامعهچنين.نهادنام»جامعه«
يکتوانيممىاينجادر.کنندمىکاروزندگى،دهندمىتشکيلراجامعهآناساس
ترىپائينسطوحدرجوامعکهشايد.کنيمتعريفتشکيالتىاىجامعه،راکشور

هاىزمينهدرتوانندمىآنها،کنندعملکشوريکسطحدر،همهمکارىبابخواهند
همکارىهمبا،مشابهامورودفاعى،مالىامور،نقلوحمل،پستمانندخاصى

انتظامبراىقدرتنوعيکلزوم،آيدمىميانبهجامعهياکشورازسخنهرگاه.کنند
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غيرممکن،قدرتىچنانبدونکشورىيامردمىبهاشاره.شودمىمحسوس،امور
استقانونبىکشورآنکهدهدمىنشانشودمشاهدهقاعدهايندراستثنائىاگر.است

رامردمبرحکومت.اندنشدهتشکيلتازههاىقدرتواستانقالبيکدرگيرياو
.نمودتعيين)،پادشاهى(سنتىطريقازقدرتکسبياوگيرىرأىطريقازتوانمى
موکولچون،بپردازيمهائىسيستمچنينغلطودرستمواردبهنداريمقصداينجادر
.بگيرندتصميمخودشانکهاستمردمبه

؟چيستترپائينسطوحدرجامعهياکشوريکدرباالسطحرهبرانوظيفۀ
رفاهوتحصيل،بهداشت،عدالتجهتدرقوانينوضعحاکمانوظيفۀترينبزرگ

.استعمومى
درکًال.چيست»بهترين«وچيست»بهتر«کهاستسؤالايناينجادرمشکل

وجدان:کردپيروىوآموختبايدراراهنمااصلدوکهگفتتوانمىسؤالاينپاسخ
ومسيحيتدربارۀواستدنيائىحاکمانمخصوصراهنمااصلدواين.سليمعقلو

.کندمىپيدامصداقمقدسکتاب
،ىناايموعقيدههربامردمبررادنيائىقوانينتوانندنمىکليساومسيحيان

.پرداختخواهيمآنبهبعدًاکهاستمتفاوتمواردايندرکليساوظيفۀ.نماينداعمال
اندازهچهتاآنها:داردوجوددنيائىحاکماننقشبارابطهدرديگرىمشکل

؟استکافى،جامعهنيازهاىتأمينآياو،بپردازندجامعهعالئقوافرادبهتوانندمى
.استمشکلىسؤاليکاينقطعًا

وجودجامعهوفردبينتعادلنوعىبايدهميشه:دادچنينراآنپاسخبشودشايد
راخودانصافومسئوليترهبرانآنگاهبخوردبهمتعادلاينکهوقتى،باشدداشته

.دندهمىدستاز

حکومتمختلفنوعدوـ2
تأثيربشريتکلبرهابدىوهاخوبىازاىآميزهکهکنيممىزندگىدنيائىدرما

انسانسقوططريقازنظمىبىولى،خواهدنمىرانظمىبىچنينخدا.اندنهاده
چنين،کنندزندگىهمکناردربتوانندمردماينکهبراىخدااما2.استحاکمبرجهان
دوازيکىدرراحقيقتاينازروشننمونۀيک.استکردهمحدودراىشرارت

وهاپارلمانتوسطکهخاصحکومتنوعيک.کنيممشاهدهتوانيممىحکومتنوع
ومردمازدفاعبراىهائىحکومتچنين.شودمىادارهدنيائىهاىحاکميتانواع

حکومتنوعاين.شوندگسيختهلجامانريرشمباداتااندشدهتشکيلمردمازمواظبت
،دنيائىتحکومباتضاددرديگرىحکومت.ناميددنيائىحکومتشودمىرا
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ما.خداکليساىحاکميتتحتاستحکومتىآنو،استروحانىحکومت
هرازقبلولى،بپردازيمحکومتنوعدواينبيانبهيلصتفبهخواهيممىن

.باشندمىخداارادۀبرطبق،حکومتنوعدوهرکهشودگفتهاستالزمتعريفى
جهتدروگرفتهسرچشمهانسانوجدانواخدمحبتازحکومتدوهراينبرناب

.کنندمىکارمردمرفاه
آنهايمنواتمىماشوندومىظاهر،زندگىمختلفهاىحوزهدردنيائىحکومت

«هاقدرت«تاعباردررا دنيائىهاىحکومتاين.کنيمبيان»کشور«يا»جامعه»،
وهادشمنىانواعمقابلدرشهروندانتمامازحفاظتونظموصلححفظبهموظف

.باشندمىشرايطىهرتحت،شهروندانرفاهومعاشتأمين
درراشهروندانحقوقکهدارندراوظيفهوحقاينضمندرهاقدرتنوعاين

حقشکهکنداحساسشهروندىاستممکنحالتايندر.کنندحفظيکديگرمقابل
هيچکهگويدمىکشوريکمناسبقوانيناما.استشدهپايمالديگرىتوسط

چنيننتايج.کندپايمال،زوربهتوسلباراديگرىشهروندحقنداردحقشهروندى
،روشنمثالىباتوانمىرامورداين.شدخواهدطرفيندامنگيرئىهاکشىحق

.نمودتعريف
کهشخصى.دددزمىراکسىدوچرخۀوآيدمىسارقىکهکنيدفرض

بهوداردمىبرراآنوبيندمىجائىدرراخوددوچرخه،انددزديدهرااشدوچرخه
بهراجريانواستديدهدوچرخهبرداشتندرحالرااويکىولى.دربمىخانه

دادگاهبهرااو.کندمىشکايتاشربايندهازاوودهدمىاطالعدوچرخهجديدمالک
دادگاهاما،استمنمالدوچرخهکهگويدمىدشخوازدفاعدراووکنندمىدعوت

استدادهارائهمدارکىدوچرخهجديدمالکچونکه،کندمىمحکومدزدىبهرااو
.استکردهپرداختتمامًاراآنبهاىوخريدهجائىازرادوچرخهاينکهازحاکى

فروختهخودشمالعنوانبهراآنودزديدهرادوچرخه،اولدزد؟شدچهپس
اوازرادوچرخهمالکيتبردالمدارکىکهاستکردهفراموشخريداراما،است

واقعىمالکاولينکهاينجاستدر.استنداشتهاطالع،قانونىنظرازچون،بگيرد
نشانمابهمثالاين.شودمىدزدبهتبديلخودشتوسطعدالتاجراىبادوچرخه

احقاقبراىبلکه،کنيماجراخودماندستبهراعدالتهيچگاهنبايدماکهدهدمى
باصلحدرزيستناستچنين.کنيماقدام،قانونىمراجعوقانونىمسيرازحق

افراديکايکبينواسطۀمواردازبسيارىدرماهاىحکومتترتيببدين.يکديگر
.باشندمىجامعه

ادقانتوشدهناراحتاستممکن،گفتيمباالدرکهآنچهمثلموردىدراگر
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بازاستبهتر»،استساختهمشکلمابراىراچيزهمهحکومت«بگوئيموکرده
دوچرخۀهمان،شدهپيدادوچرخۀکنيدفرض!برگرديم،شدهدزديدهدوچرخهبههم

عنوانبهراآنکهکسىکهاينجاستدر،استآنشبيهبسياربلکه،نيستشدهدزديده
کهدهدمىنشانهمحالتاين!دوچرخهمالکنه،استدزد،داردمىبرخودحق

کمکبراىهاحکومتوقوانين.کننداجراخودتوسطراقانوننبايدهرگزشهروندان
يايکمنافعحفظبراىنه،اندشدهتشکيل،انصافوعدالتومامنافعحفظومابه

کهدهدمىدنيائىازوماازخداحفاظتبرمبنىواقعىدليلىاينو.نفرچندين
.استنمودهمقررآندررادنيائىهاىحکومت
اين.استمتفاوتدنيائىحکومتوظيفۀباکامًالروحانىحکومتوظيفۀاما
درتااستشدهتفويض،دارنداختياردرراخداکالمکهکسانىوکليسابهحاکميت
.دهندنشانجهانيانبهرااوفيض،مطلقداناىومطلققادرخداىحضور

چنين.شويمآسمانىملکوتشهروندانوفرزندانماکهخواهدمىکليسا
ايمانوفيضحوزۀبهمتعلقچونکه،پذيردنمىتحققدنيائىحکومتتحتاىخواسته

.ندارندگفتنبراىحرفىدنيائىهاىقدرتکهاستاىحوزهچنيندر.باشدمى

حکومتنوعدواينبينارتباطـ3
ودنيائىقوانينبينهاارتباطانواعکهکنيممىزندگىدنيائىدرماکهآنجااز

.کنيماشارهارتباطنوعسهبهاينجادرکافيست،دارندوجودروحانى
چنينکههستندمسئولدنيائىهاىکومتح.استظاهرىنظم،ارتباطاوِلنکته

نظماينچونکه،استمندهعالقنظمىچنينبهنيزکليسااما،سازندبرقراررانظمى
ضمندرظاهرىنظماين.استالزمايمانبىوايماندارازاعم،هاانسانهمهبراى
.است»نيکواخبار«ياانجيلگسترشالزمۀ

محدودحتىوممنوعآزادىايناگر.استسخنوفکرآزادى،ارتباطدوِمنکته
آزادىکههرجادربنابراين.شدخواهدمشکلبسيارانجيلبهدسترسىآنگاه،شود
خداکالمموعظهوخداکالمشنيدن،خداکالمخواندنامکان،داردوجودسخنوفکر

.شوندمسيحىوآورندايمانتاداشتخواهندکاملآزادىمردموداشتخواهدوجود
حکومتدرکليساکهندهرچ.استرنگکمارتباطنوعى،ارتباطسوِمنکته

آنهاواستاورسالتىوظيفۀبهمتعلقکههستمواردىولى،کندنمىدخالتدنيائى
استممکن.دنيائىيتعموقبارابطهدر.تبعيضعدموافنصا،عدالتازعبارتند

وانصافوعدالت،دنيائىحاکمانعمومىضعفوتکبروفسادوغفلتاثردرکه
نبّوتىوظيفۀبايدکليساکهاينجاستدر.شوندپايمالحتىياوشدهواقعفولغمحقيقت
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ثابتآنگاه،دهدانجامدرستىبهراخودوظيفۀاينجادرکليسااگر.دهدانجامراخود
وجوددخالتايناززيادىهاىنمونه3.استعالمنوروزميننمککهاستکرده
پيشگام،5هدهندتعميديحيىو4عاموسواىمنحموعظهبهاينجادرکافيستو،دارند
.کنيماشاره،مسيحعيسى

هاىحکومت.باشندمىقانونبهوابسته،ارتباطنوعسهاينکهاستروشن
هاىحکومت.ندارندانجيلبهربطىوشوندمىاجراقانونطريقازتنهادنيائى
.ندکنمىکار،مردمعامهتخيرّىجهتدررفتارکنندنوقاناگربراساس،دنيائى
بايدکهچون،دباشنمىنانجيلبهمحدود،دنيائىهاىحکومتديگرسوىاز
.دنشوشاملنيزرادنيائىقوانين

.داردتأکيدشريعتاهميتربًاشديدروحانىحکومت
روحانىحاکميتبرعهدهديگرىمهموظيفۀکهشودافزودهبايدمواردبراين

حکامراوظيفهاين6.استمسيحسوىبههدايتبراىانسانپرورشآنو،است
.استالقدسروحتوسطکليساکارصرفًاچون،دهندانجامتواندنمىدنيائى

تواندنمىراحاالتتمام،سؤالاينپاسخ؟استبهترزمينىحکومتنوعچه
شودمىبنابراين.دادپاسخسؤالاينبهتوانمىکلىاصولىبراساستنها.شودشامل
محتاطحکومتيک،استخشنحکومتيکازبهترمعتدلحکومتيککهگفت
بسيارهاخودمختارىانواعازبعضىاينکهديگرو،استمطلقهحکومتيکازبهتر
خودوظيفۀاستتوانستهمسيحانجيلکهکشورهائىدر.باشندمىديکتاتورىازبهتر

حاکميتبهتريندموکراسىحکومتکهاندشدهمتقاعدمردم،دهدانجامبلندمدتدررا
.باشدمىجهتهراز

راخوددلخواهحاکميتبتوانندمردمکهنداردوجودامکانايناوقاتبعضى
هاىحکومتتحتمردمهمهنوزجهانکشورهاىازبسيارىدر.باشندداشته

درکردنزندگىکهنيستشکى.دارندقرارفشارتحتوکنندمىزندگىناخواسته
ازآنهارهاسازىوآنهابهکمکالمللىبينديدگاهاز.استسختبسيارشرايطىچنين
وباشدنمىمجازخارجىوبيگانهنيروئىتوسطهائىحکومتچنانفشارزير

.شوندمىتلقى»تجاوز«و»دخالت«
اىوحشيانهحتىوخشنشرايطچنيندرمجبورندکهمسيحائىتکليفاماو
همواستسادههمحالعيندرشرايطاينمسيحيانبراى؟چيست،کنندزندگى
خوددررامسيح،مسيحيانچونکه،استسادهطريقيکاز؟چگونه.مشکلبسيار
زندگيشانبنابراين7.دارندجاودانهاميدى،خداملکوتشهروندانعنوانبهودارند

چنيندرزندگىحالعيندر.باشدمشکلبسيارظاهردرچهاگرحتى،نيستبيهوده
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چونکه،باشدترسختبسيارديگرانبهنسبتمسيحيانبراىاستممکنشرايطى
مجازاتوآزارمتحملديگرىگروههرازبيشتروشودبدرفتارىآنهابااستممکن
.باشندخودکشوردرخوبىشهروندانکوشندمىآنهاوضعيتاينعليرغماما.شوند

فرستادهاسيرىبه]درآن[کهراشهرآنسالمتى«وکنندخدمتخودکشوربهکوشندمى

8.»]کنند[طلب]اندشده[

9.باشدمىخداوندمسيحعيسىوانرسولتعليماتخطدرکامًالمورداين
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V
انصافوشريعت

انصافوشريعتاهميتـ1
ايندرخوبىقانوننوعهر.استشريعتبهوابستهدنياايندرمازندگىتمام

خداىبلکهنيستنظمىبىواغتشاشخداى،خدا.داردخداازتعريفىنوعىبهجهان
دادهشکلرابشرىقوانينازبسيارىواقعيتاين.استهانيکىوانصاف،عدالت
اما،باشندمىبرانگيزشکبرخىوضعيفقوانينآنازبعضىکهنيستشکى.است
وخداازچيزهائىتوانندمىآنگاه،باشدنظموانصاف،تحقيقاجراىآنهاهدفاگر

قوانينيناکهاينجاستدر.دهندنشانمابه،هاانسانمياندررااونيکوىارادۀ
بشرىعدالتوقانونمسئلۀبهماوقتى.دنشومىبيشترىهاىشرارتمانعبشرى

آنهاشايد.باشندخداارانذقانونگتمامکهباشيمداشتهانتظارتوانيمنمى،پردازيممى
در»قدرت«نوعىاينکهبرمبنىدارنداحساساتىوباورهانااقداماتشوراىدرهم

شانسروىدنياکهباشنداينبهمعتقدصرفًاياو،داردقرار»دنياپيشرفت«ماوراى
مراحلازبسيارىدرانراذقانونگوجوداينباحتىاما.گرددمىکوراتفاقو

براىکهکنندوضعقانونىتاشوندمىهدايت،ناديدهقدرتيکتوسط،ارىذقانونگ
باقانونوضعدرکهرودمىانتظارآنهاازنظرايناز.باشدمفيدکشوروجامعه

،خدادربارۀرامواردىندانندخواه،بدانندخواه،کنندچنيناگر.کنندعملصداقت
.اندساختهآشکار

ونکنندشکنىقانوناگرقضاتوهادادگاه،قانونمجريان،پليس،قوانين
مواردىولى.کشورنديکشهروندانمالوجانحافظ،نکنندحمايتراشکنانقانون
اتفاقاوقاتگاهى.دانندنمىرا»انصاف«مفهومشهروندانازبسيارىکههست

ياواندکردهنقضراترافيکقوانينکهدهدمىگزارشنفرصدهاازپليسکهافتدمى
خوددارىمالياتپرداختازاندنکردهاعالمدرستىبهراخوددارائىاينکهعلتبه

متهمانازنيمىفقطتنهامشابهموردصدهادرسپس.فوقنظايرامورىو،اندکرده
راخوداستممکنشهروندانکههرچند.شوندمىجريمه،کمتربسيارهمشايدو
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وهادادگاههستندکجا،نداردوجودماکشوردرعدالتى«:بگويندوکنندتوجيه
ازبسيارىحاليکهدر،شوندمىتبرئهمتهمانبزرگجرائمازاىپارهدر؟»قضات
همانآنگاه.شوندمىزندانىياوجريمهپرداختبهکومحممتهمان،کوچکجرائم
؟»عدالتوانصافکجاست«:شودمىمطرحسؤال

:بينديشيممهمنکتهسهبهبايدماموردايندر
آنها.کنندقضاوتدرستىبهقضاتمانندتوانندنمىشهرونداناينکهاولنکته

ازوجهتهمهازراقضاياقضاتحاليکهدر،ببينندراقضاياتوانندظاهرمىفقط
.کنندمىصادرراخودرأىسپسوکنندمىبررسىمتهمشرايطجمله

دليلبدينشودمىآياولى.هستندجائزالخطاوانسانهمقضاتاينکهدومنکته
کشورمنافعجهتدرهادادگاهوقوانين!خيرکهالبته؟نموددارخدشهراهادادگاهتمام

.کردجلوگيرىتواننمىکردناشتباهازگرچهحتى،کنندمىکارشهروندانو
هردرراعدالتوانصافکهنيستقرارقضاتوهادادگاهاينکهسومنکته
نشدهاختراعسيستمىچنينهنوز.نمايندمستقر،افتدمىاتفاقکشوردرکهموردى

اما.باشندمىحقوقىنظراززيادىهاىجنبهداراىکههستندمواردى؟چرا.است
؟خورندمىدردهچبه،نرسنددعوايکهاىجنبهتمامبهبتوانندهادادگاهاگر

ارائهباراقانونىهاىمحدوديتمفهومکهاينستقضائىمراجعوظيفه
درولى،نباشدراضىوضعيتاينازجامعهشايدالبته.دهندنشان،چندهائىنمونه

امکانکههرچند،استغلطچيزىچهودرستچيزىچهکهدانندمىمردمعوض
.باشدنداشتهوجود،استشدهخطائىعملمرتکبکهکسىهرمجازات

؟کافيست،مکتوبقانونازپيروىآياـ2
.باشندمىمکتوبقوانينازپيروىخواهاندقيقًاکشورهاتمامدرهاانسانهمۀ

اما.جويندمىنومدقانونىازپيروىدرراخودملتوُملکصالحکشورهاهمۀ
.استمنفىومثبتنکاتىحاوىجستجوئىچنين

جملهوکلمهبهکلمهرامکتوبقانونبايدهادادگاهوقضاتکهاستبديهىالبته
ديگرىقانونبراساستوانندنمى،خودمکتوبقانونازغيروکنندپيروىجملهبه

.کنندقضاوت
منع«مانندجمالتىوکلمات،قوانينازبسيارىدر:اينجاستدردقيقنکتۀاما
«قانونى «غيرعمد«و»عمد»، غيرهو»ماسبقهبعطف«»،تخفيفشرايط»،
دقيقًاراآنها،متهممجازاتحکمصدورازقبلقضاتنمايدمىايجابکهدارندوجود

عباراتىدرراپيچيدهعباراتآنتواندمىسادگىبهبيرونناظريک.کنندمراعات
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فرقمسئلههادادگاهوقضاتدموردرولى.کندصادرحکموتفسيرخودنزدترساده
کهراآنچههاکارىريزهاينتمامکناردرحکمدرصدوربايستمىقضات.کندمى

اجتماعهمومتشاکىوشاکىشخصمورددرهم،استبهترينآيندهوامروزبراى
.دهندانجام

انصافوعدالتبارابطهدراصولترينقوىوواالترينازيکىبهمااينجادر
عمومىصالحازتسراحمنظوربهداورىآنو،شويممىمواجهکشورهاتمامدر

اينپاسخبهترينتوانيممىنمونهچندينبا؟استمعنىچهبهاين.استجامعهکليت
.کنيمپيداراسؤال

شودمىنهو،کردرها،شودمجازاتاينکهبدونراخالفکارآدميکشودمبنه
بهرفتارهااينازيکهيچ.شودشکستهدرهمکهنمودمجازاتقدرىبهرااو

طريقازروشدواينبراىجانشينىخواهدمىجامعهبنابراين.نيستجامعهصالح
واشخاصحااصلوبازسازىبهکمکجهتدراستقضاوتىآنوکندپيداقانون
؟داشتراانتظارىچنينتوانمىکجادرولى.استآيندهدربهتررفتارهاىمشوق

استکلىموافقتدرچونکه،باشيمداشتهدنيادرمردمتمامازراانتظارتاينبايدما
.متحدمللسازمانهاىنامهآئينبا

کهرودمىانتظارولى،باشندنمىخداشناس،جهاندرقضاتبيشترکههرچند
کارهاى«بايدآنهاديگرکالمىبه،باشندجامعهعمومىصالحوخودوجدانتابعآنها

1.»استشدهمکتوبايشاندلبرشريعت«چونکه»آورندجابهطبيعتبهراتشريع

؟چيستدادگاهرأىازهدافـ3
ازبسيارى.نيست»عادالنه«هميشهقضائىمنابعقضاوتگفتيمقبًالآنچنانکه

هادادگاهتوانيممىچگونهپس.شوندنمىمجازات،انددادهانجاممشابهجرائمکهکسانى
وقانونازحمايت،مجرمينکردنزندانىوجريمهازهدفآيا؟بدانيممنصفرا

آنانبابرخوردنوعسهمجرمينبارابطهدر؟استغلطودرستاموردادننشان
آنهابهفرصتىدوم.جامعهبهغلطودرستاموردادننشاناول.استموردنظر

راخودرفتارتاآنهابهفرصتىدادنسومو،کنندتجديدنظرخودرفتاردرتادادن
.کنندعوض
هاىمهارتبهالغاشتبراىتسهيالتىهازندانازبسيارى،هازندانبارابطهدر
حرفهنوعىبهتوانندمىمبتدىخواه،باشندماهرخواهزندانيان.دارندوجودمختلف
استکارىحداقلاين.باشدمفيدبرايشان،شوندآزادزندانازوقتىکهشوندمشغول

درکهاينستموضوعديگرهجنبمتأسفانهاما.دهيمانجامزندانيانبراىتوانيممىکه
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ازبسيارىچونکه،اندشدهفسادکانونبهتبديلهازندان،کشورهاازبسيارى
انواعآموزشبراىمراکزىبهتبديلراهازندانوشوندمىجمعآنجادرجنايتکاران

تواندمىکسىچه.نمايندمى...غيرهومخدرمواداموربهپرداختنوفساد،تجنايا
؟کندآغازرااىتازهزندگىوکندپيشرفتهائىمحيطچنيندر

هدفدوبراىکليساهاودنيائىهاىقدرت،ديگر،شدهانجاماصالحاتکناردر
هرچيزازترمهمواستانداردهاىزندانوزندگىدرعمومىپيشرفت:کارنددردهعم

کهباشد،شهرونداندرمعنوىاستانداردومردماخالقياتدرعمومىپيشرفتديگر
.شودکاستهبيشترهرچههازندانتعداد

کنندمىاشتباهقدرتصاحباتکهوقتىـ5
همبعدهاوافتدمىاينککهاستاتفاقىولى،استبارتأسفواقعيتيکاين
کوتاهىدهندانجامبايدکهآنچهانجامازقدرتصاحبانکهاينستآنوافتادخواهد

.دهندانجامنبايدکهدهندمىانجامراکارهائىياوکنندمى
تحتمواردگونهايندرکندمىايجابوجدانباومنصفدادستانيکمسئوليت

منافعضرربهوآنهانفعبهونکندتوجيهراآنهااشتباهونگيردقرارهاقدرتتأثير
.نکندقضاوتعمومى
بهواهىاتهامىبهودليلىهيچبدوناستممکنراشريفوخوبانسانيک

وکنندزندانىرااوجعلىمدارکبهتوسلباوناحقبهتىحو،دموناحضاردادگاه
خداکالموخودشوجدانبرخالفکامًالکهکندکارىانجامبهوادارراکسىاينکهيا

بيشتربايدمىراخدا«:استروشنخداکالمرهنمود؟استساختهاوازکارىچه.است

2.»نموداطاعتانساناز

بايدچه،شودمجازاتانسانازتمردوخداازاطاعتخاطربهکسىاگراما
،عيسىسماجهتبهتااستشدهشمردهشايسته«کهکندشادىبايداو:اينستپاسخ؟گفت

؟چيستقضائىسيستمتکليف،دنشوواقعاتفاقاتىچنيتاگرولى3.»کشدرسوائى
ايندر.باشندمىمستثى،شايستهاجتماعيکدرمواردىچنيناولدرجهدر
راعدالتنظرهرازودهدمىانجامدرستىبهراخودوظيفۀقضائىسيستمجوامع
وشدهنااميدنامناسبقضائىسيستميکازماچنانچهاينکهدوم.کندمىصيانت
حاکممرجوهرجآنگاه؟شدخواهدچه،دهيمدستازآنبهنسبتراخوداعتماد
.شدخواهد

اجراانصافوعدالتکهاينستکشورهاازبسيارىدرهاانسانهمۀآرزوى
ورقصدليلبهعدالتدرستاجراىدرچنداستثنائىکهکردفراموشنبايداما.شوند
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.داشتخواهدوجود،خواهيممىکهآنچهبهيابىدستامکانعدموانسان
،باشدداشتهوجوداىجامعههردربايدحاکميت:گيريممىنتيجهچنينترتيببدين

وپيچيدهدنياىايندرشهروندانزيستنالزمۀبناميمکههرچهراحاکميتاين
.استآلودگناه

آزارهاوهارنجباکامًالکليسا؟چيستکليساومسيحيانتکليفميانايندراما
کشتهبرادرشدستبهکهآنگاه،آدمپسرهابيلانمزازوضعيتىچنين.استآشنا
ديگرهاىانسانبسيارىوارميا،بواى،يوسفبهتاداردادامهداستانوشروع،شد
آهگاهبهگاهآنهاگرچهحتى.اندکردهتجربهماازبهترخيلىراهارنجکهرسدمى

آزارازخدا«آزارندمىراآنهاديگرانوقتىدانستندمىاما،اندنمودهشکوهواندکشيده

اينبيشترترتيببدين4.»نمايداحياءراکثيرىقومکهکندکارىتا،داردنيکىقصدآنان
،آزارهاآنبرکاتازديگرانواندرفتهکاربهديگرانخيرّيتجهتبهآزارها

.اندشدهمندبهره
سخنان.داردوجود،هارنجوآزارهاپذيرشبراىآمادگىنابايمانيکدر
:استواقعيتاينمصداقرسولپطرس

.»سرافرازنمايدمعّينوقتدرراشماتانماييدفروتنىخدازورآوِردستزيِرپس«

41:5اعمالـ29:53اعمالـ512ـ14:2روميانـ1
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6:5پطرساولـ05:025پيدايشـ4
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VI
فقروغنا

دارىسرمايهسيستمنوعدوـ1
فقروغنابارابطهدرکليسااخالقىتعليماتمورددربحثبهبخواهيموقتى
شروع،جهاندرمسائلازبعضىزمينهبهباتوجهرابحثىچنينبهتراست،بپردازيم

.کنيم
براساس.شودمىمطرحمالکيتوپولىمشکل،شودمىانجامکارىکهجاهر

نخستکهستينااجتماعدرفردجايگاهترينمناسبکهاينستبرعقيده،فرضيهيک
.باشدداشته،خوداجتماعىزندگىدررانقشبهترينسپس،باشدخودمنافعفکربه

کهشودمىىمتيسسربمداوموشديدىکيدتأ،هايىايدهچنينبهباتوجه
.ودشمىناميده»خصوصىدارىسرمايه«

روىآنتأکيدبرنموداشارهتوانمىهايىايدهچنينمثبتجنبهبارابطهدر
وهاشرکتوهاخانواده،افراددربالقوههاىظرفيتوهاتوانائىازبهينهاستفاده
.غيره

اندوزىمالحرصوخودپسندىبهتوانمىهاايدهاينمنفىجنبهبارابطهدر
بيکارانخواهوشاغلينخواه،ديگرافرادبسيارىبهصدماتىوتلفاتکهنموداشاره
.خصوصىارىدسرمايهسيستمبراىجايگزينىبراىتالشدر.سازدمىوارد

روشهدفکهگويندمىآنها.کنندتعريفرامتفاوتىراه،اندکردهتالشانديشمندان
،مزارع،زمينازاعمچيزىهر.نيستگروهىوفردىدرآمدکسب،شانابداعى
،شوندادارهوگيردقراردولتمالکيتتحتبايد...غيرهوهاکارخانه،هاشرکت

ساليقبراىچيزىچهکهداندمىفردىهرازبهتردولتکهاينستبرفرضچون
درکاربردشاننوعبراساس،شودمىراهاانديشهاينگونه.استمفيدترکشوروعامه

اينبراساس.نمودتعريف،کشورىدارىسرمايهوکمونيسم،سوسياليسممثلعباراتى
اينازيکىررهبچندهر(.نيستچيزىمالکفردىهيچقوىمقياسىدرنگرش

و)،استلوکسبسياراتومبيلدوازدهداراىشوندمىادارهسيستماينباکهکشورها
.باشدمىکمونيسموسوسياليسمازاىآميزهترضعيفىاسىقمدريا
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کندموافقتفکرىمکتبدواينباتواندنمىخودپيامورسالتخاطربهکليسا
دراىتازهمشکالتوگذشتهدراشتباهاتىمرتکبسيستمدوهرکهنيستشکى
اينعليهبرنکاتاىپارهبهداندمىالزمخودبرکليسابنابراين.اندشدهامروزدنياى
.نمايدتأکيد،هاسيستم

عاليقدربزرگىبسيارخطرگفتتوانمىخصوصىدارىسرمايهبارابطهدر
نديدهکلىطوربهرااجتماعىوگروهىنيازهاىوعاليقکهداردوجودفردى

کهگفتتوانمىنوعشهرازکمونيسموکشورىدارىسرمايهبارابطهدر.گيردمى
بديهىسيستمايندرانسانحرمتهتکوانسانآزادىمحدودنمودنبهشىارگ

استفادهزمينازکشورهاسايربامقايسهدرسيستمىچنينتحتآنازگذشته.است
،طبيعىمنابعهدررفتنوهواآلودگىبا،شودنمىحلگرسنگىمسئله،شودمىنبهينه

بهرسيدنبراىومتوقفکشورىسازمانبرآنعالوه.شودنمىمناسببرخورد
.شودمىجلوگيرى،پيشرفتالزمۀمواردبسيارىازپيشرفت

:استچنيناقتصادىواجتماعى،سياسىمکاتبتمامبهروحانىپيامبنابراين
خودشوجامعهعمومىمنافعبراىفردهروظيفهروىتأکيد،فردىآزادىبرتأکيد

زيستندرو،باشندمىبدنيکعضو،افرادتمامکهرااصولاينکندمىتشويقو
.کنيمخدمت،ممکننحوبهترينبهرايکديگرتوانيممىکهاستبدنايندر

مسيحيتديدگاهازفقروثروتـ2
اندشدهثروتمندوکردهکارامانتوصداقتباجهانايندرهاانسانازبسيارى

توانمىکارىدادنانجامبدونروزيکطىحتىکهداردوجودهمامکاناينولى
.شوندمىديگرانياوخودوالدينثروتتمامىوارثافرادبعضى.شدثروتمند
اىهراهاينست.شوندثروتمندوداشتهکالنىبردقماردراستممکنافرادبعضى
غالبًاشوندمىثروتمندراههااينازکهافرادىازبسيارىاما.ثروتمندشدنازديگرى
.کنندمىتلفبدهاىراهدرراخودثروت
طريقبهراآنکهچندهر،نيستماقلتعمدارائىوپول،مسيحيتنظرنقطهاز
صورتبهخدارامامايملکولپو.باشيمکردهکسبدرستراهوقانونىوشرعى
براىهستندابزارهايىثروتوپول.استنهادهمااختياردرعمرطولدرامانت
سپردهمابه،داريمکهراچههرودارائىوپولگرچهاما.نظارتوکاروخدمت

وجدانوهامهارتبهباتوجهولى،باشندمىنظارتبراىابزارهايىواستشده
کهآنجاازاما.بنمائيمآنهاازرابهينهاستفادهحداکثرابزاراينازتوانيممىخودمان

بنابراينو.بودخواهندمتفاوتنيزماهاىقضاوت،باشيممىمتفاوتهمباماهمه
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بارابطهدرخاصىاصولاما.استآسانبسيار،شدنگمراهوپولازغلطاستفاده
عطاکهکسىهربه«:گويدمىاصولاينازيکى،دارندوجوددارائىوپولازاستفاده

1.»گرددزيادترمطالبهوىاز،شودزياده

طريقبهبلکه،باشدزحمتراشماوراحتراديگرانکهايننه«:گويدمىديگرىاصل

شماکمىجهتبهايشانزيادتىتاوآيدکاربهايشانکمىبراىشمازيادتىحالدرتا،مساوات
2.»بشودمساواتوباشد

براىراديگرانمتکبرانهوحريصانهکهدهداجازهخودبهنبايدهيچکس
اجرتمستحقمزدور«:خوانيممىمقدسکتابدر.نمايداستثمارخودثروتبرافزودن

:فرمايدمىکهقوىبيانيهاينهمچنينو3.»استدخو

نگاهبىفربهراآنشماوانددرويدهراشماهاىِکشتهکههايىعملهمزداينک«
رسيده·الجنودربهاىگوشبه،دروگرانهاىنالهوآوردبرمىفرياد،ايدداشته
قتليومدرراخودهاىدل،بودهمشغولکامرانىونازبهزمينروىبر.است

مقاومتشماباورسانيديدقتلبهرااووداديدفتوىعادلمردبر.پرورديد
4.»کندنمى

5.استانگيزوسوسه،ثروتودارائىوپولهميشهکهاستروشننظرايناز

راىندآزمکهبشودشايد.استآزمندىوحرصهايىوسوسهچنيننتيجهبدترين
زندگيشسختدورانبراىکهاستمعتقدحريصانسان.ناميدگناهانتريننابخردانه

رامورداينزيرمثال!استاوسختىاياماکنونهمکهداندنمىاما،کشدمىنقشه
راحتبتواند،شودقحطىاگرتاکندمىذخيرهرافراوانىپولشخصى:کندمىروشن
روزهرکهاستقحطىروزهاىبراىکردنجمعپولفکربهاينقدرو،کندزندگى

زحمتخودبهداردداندنمىکهاينستدراوحماقتاما.کندمىسپرىگرسنگىبارا
تعجبجاى!کندمىرضايتولذتاحساسواستسعادتمندکهکندمىفکرودهدمى

ضامنهرگزثروتوپول6.استناميدهپرستىبت،راآزمندىمقدسکتابکهنيست
اينستاجتماعىمشکالتحلراه.باشدنمىاجتماعىمشکالتحلوکاملرضايت

زندگىازنيکواىنمونهتاآورندعملبهراخودتالشنهايتجامعهاعضاىتمامکه
.دهندنشانديگرانبهخود

ارتباطدرشهروندانهاىدارائىوپولبابسيارىجهاتاززمينىحکومتاما
راخودوظايفسايرياو،گيردمىمالياتشهروندانازکهزمينىحکومت.باشدمى
اموراينتمام.استخدانمايندهاىاندازهتا،دهدمىانجاممالىاموربارابطهدر

7.استجامعهاقتصادىاوضاعبهبودبراى

،برسيمپيشرفتهجوامعبهکهدهندمىنشانراخودوقتىمشکالتترينبزرگ
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بيشتروبيشترچههرتا،بگيردبيشتروبيشترچههر«دارددوستکهجامعهنوعى
قابلجهاتبسيارىازتعاملىچنين.استانتهابىتسلسلدوريکظاهرًاکه»بدهد

مشاغلبراىدرونىگرايشىاستگردشدرپولکهحلقهايندرولى،استپذيرش
جريانشدنرسمىسوىبهبيشترچههرامورودشومىايجادجامعهدردولتى

پيدارواج،فسادوبازىپارتىوکاغذبازىنوعىدولتىسيستمايندرويابدمى
چنينمنفىجنبهاما،دهدمىانجامزيادىکارهاىپيشرفتهجامعهيکقطعًا.کندمى

ومالىتشکيالتکهکنندمىفکربسيارىترتيببدين.استمشهودغالبًااقداماتى
کهچندهروضعيتىچنين.شوندمىپولهدررفتنموجب،بدانندخودآنکهبىدولتى
متضرربيشتردرآمدکمقشرولى،استدرآمدکمقشربهکمکمقاماتهدف

.شوندمى

خاصمواردىدرکليساومسيحيانوظيفهـ3
ايفاخودجامعۀدرتوانندمىنقشىچهکليساومسيحيانخاصىمواردچنيندر

همگىما«اينکهاجماًال؛باشيمآگاهانسانباطنىفسادازکهاستالزمنخست؟نمايند
وشوندبررسىبايدهاشرارتتمامبنابراين،هستيمشريروگناهکارخودذاتدر
.»کنيمعوضراخودهاىطريقامکانصورتدروبياموزيمرابهترىهاىراه

جامعهوظيفه،کرديماشارهقبًالکهآنچنان؟دهيمانجامراکاراينچگونهاما
تعدادوبيندوزندزيادىثروتکمىتعدادمباداتاباشدخوداعضاىمواظبکهاينست
تنهاراشرارتوگناهماوراىدردرونىنيروىاما.شوندرنجوروگرسنهزيادى

ايفابايدراخودنقشعمًالکليساکهاينجاستدر.آزمودروحانىهاىقدرتباتوانمى
مفهومتواندمىکليسا،دهدتعليممردمبهرادروغوحقيقتتواندمىکليسا.نمايد

يکديگربهنسبت،کنندتظاهرآنکهبىتوانندمىچگونههاانساناينکهوراانسانيت
شدهخالصهآيهايندر،گفتيماينجادرکهراآنچهچکيده8.دهدتعليم،باشندمهربان

9.»استعار،قومبراىگناهاما،گرداندمىرفيعراقومعدالت«:است

،استکاردرمامياندرو،ماندمىاوباهميشه،انسانذاتىفسادکهآنجااز
يناعواقبغالبًا.داردوجودکشمکش،جامعهباافرادوجامعهيکافرادبينمعموًال
چنيندر.گذاردمىاشجامعهبر،گذشتههاتااشتبوتقصيراتيعنى،بدشرايط

راجامعهاعضاىکندمىايجابکليسائىمجامعوکليساوظيفهکهاستوضعيتى
.بکوشنداموراصالحبراىممکمنراههرازکهکنندتشويق
هاىبدرفتارىعليهبرراخودنبّوتىنداى،کليساکهاستالزمحاالتبسيارىدر

بلند،داردقراررفتارهايىچنينوراىدرکهخاصىشرارتو،جامعهدرکلى
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ازبسيارى،دهدانجامدرستطريقازودقتباراوظيفهاينکليسااگر.سازد
مجرىبايدضمندرکليسا.نيستکافىاينتنهاولى.رفتخواهندبينازهاشرارت

.باشدمىنيازمندانورنجورانحالرفاهبراىفراوانىاجتماعىهاىکمک
صدمهکهراکسانىروحىاحياىوهاجانشفاىوظيفهبايدکليساآنازفراتر

.کنداصالح،اندشدهخطائىمرتکبکهراکسانىبکوشدودهدانجام،اندديده
شايداما.کندشرکتاىالمنفعهعامامورچنيندرکهاستکليساعهدهبهاين
نداشتهراامورايندردخالتشوقوجرأتياونباشدفراهمبرايشالزمامکانات

عليهبرمردمهرگاهتا،استکردهدعوتراکليساخداوندمسيحعيسىاما.باشد
شرايطىچنيندر10.»سازدبلندراکرناصداى«کنندعصيانجامعهدرعدالتقانون
راهترصريحعبارتىبه11.نمايدگوشزدآنانبهرامردمخطاهاىتااستمجازکليسا

مردمبه،نظارتومشارکتواطاعتوانصافازعبارتستکهرادرست
12.بياموزد

15ـ8:8قرنتياندومـ21:842لوقاـ1
6ـ4:5يعقوبـ5:814تيموتاوساولـ3
5:3کولسيان؛21ـ13:12لوقاـ016ـ9:6تيموتاوساولـ5
4ـ1:6متىـ78ـ6:13روميانو22ـ15:22متىـ7
8:14قرنتياناولـ41:4310امثالـ9
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VII
جنگودفاع

؟استمعنىچهبهخودمانازکردندفاعـ1
آنازکهقدرتنوعىوجودبدوناستنتوانستهتاکنونجهاندراىجامعههيچ

مثًال،جهانکجاىهردرهعمجاترينکوچکبهمااگر.بماندپايدار،کنددفاع
.شوندمىادارهخاصىقدرتتحتنيزآنهاکهشويممىمتوجه،کنيمنگاه،روستاها

رئيس،نشوداطاعتمادونافرادتوسطوافرمانوکندصادرفرمانىرئيسىاگر
«گويدنمىودهدنمىتکاناىشانه توانمنمىمن،نيستاىچاره،اينستوضعيت:

.نشوداطاعتفرمانشاگروکندمىصادرراخودفرماناو!خير.»دهمانجامکارى
خداىکداگر.استچنيننيزعمومىهاىدارائىمورددر.کندمىتنبيهرامتمردان

،دزدندمىراخودشدهگوسفندانديگرروستاىازرمهسارقينکهشودمتوجهده
اين.کنندحفاظتگلهازتافرستدمىراخودامرتحتمأمورانازنفرچند

هايىايدهکشورهاازبسيارىدرولى.آگاهندآنهاازهمگانکهاستهايىواقعيت
خودازنبايدما،باشدنداشتهوجودجنگىاينکهبراى،اينکهبرمبنىيابدمىرواج
!کنيمدفاع

يکمسّلمحقدفاعاينکهنخست.دارندوجوداىايدهچنيندرزيادىاشتباهات
عليهبرکهکسانىاينکهدوم.نيستتهاجمبراىشدنآمادهمعنىبهواستجامعه
خياباندرياوبزنددستبردشانخانهبهدزداگر،گويندمىسخنخودکشورازدفاع

کجاست«زنندمىفريادوشدهعصبانىآنهابيشتر؟کنندمىچه،بزنندراجيبشان
ومناز«اينکهگفتن!هستيمچنيناينمابله؟»گيردنمىرادزدانجلوچرا،پليس

دشمنتقديمهايشانخانهوآنمردموکشورماما،شودمحافظتبايدمنهاىدارائى
.استخودپسندانهبسيار»،شود

آندر،هاشرارتاقساموانواعکهکنيممىزندگىدنيائىدرماکهاينستواقعيت
نمرزهايمابهدشمنانوقتى،باشندنداشتهرادفاعقدرتحاکماناگر.دارندوجود
،استبيهودهمقاومتدنبداناگر؟استساختهدستشانازکارىچه،کنندتجاوز
درخواسترا»صلحشروط،فرستادهايلچى«اينکهجزدندهانجامندنتوانمىکارى
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دشمنشرايطپذيرشوشدنتسليممنظورآيا؟استصلحىنوعچهازسخن1.دنکن
اما،کندتجاوزکشورىبهخواهدمىکهاستمهاجمىازسخناينجادر!خير؟است

نوعىبهدرواقعوصلحتقاضاىوبرندنمىپيشازکارىاوقواىشودمىمتوجه
طرفبارابطهدراما.استکردهتهديدراکشورىمرزهاىکهکندمىعذرخواهى

دروکنددفاعخودازصورتهردربايدواستبيهودهتقاضايىنينچتهاجممورد
.بگيردکمک،خودپيمانانهمازلزومصورت

دفاعىاقدامهيچگونهمااگرمعتقدندکهکسانىهستندهمهنوزحقايقاينعليرغم
اينهمکشورهاسايرآنگاه،نخريمسالحاگروباشيمنداشتهسربازاگروندهيمانجام
غافلمهمبسيارمورديکازآنهاولى!شوندمىتمامهاجنگتماموپيروىراروش

کشور،کنندسالحخلعراخودکشوردهاگر.استانسانشرارتآنو،باشندمى
.کندمىاستفادهخودشنفعبهازموجودشرايطبربناکهشودمىپيدايازدهمى
مرزهاىوکننداستفادهفرصتوشانساينازاستممکنيازدهمکشوررهبران

کسبراامتيازاتاقساموانواعوبيفزايندخودثروتبرودهندگسترشراخود
.باشندنمىحقبهوعادالنههاىجنگهمه.باشندنمىهممشابههاجنگهمۀولى.کنند

عادالنهکامًالجنگىهيچآنازگذشته.باشندمىناعادالنهکامًالهاجنگاينازبرخى
؟مبيابىراناعادالنهوعادالنهجنگبينتفاوتتوانيممىچگونه.نيست

بهاقدام.يافتدفاعىوتهاجمىهاىجنگدرتوانمىراموجودفرقاولين
قرارتهاجمموردکهملتىکهحالىدر،نداردلزومىاصلدر،تهاجمىجنگهرگونه

اينازدرستکاربرداوقاتگاهىاما.کنددفاعخودازکهاستالزامى،استگرفته
به،جنگاعالمصرفآيا،استکردهجنگاعالمدشمنىاگر.استمشکل،عبارات

؟استمرزبهدشمنرسيدنازقبلدفاعىحملهيکياتهاجمىجنگمعنى
»پاک«وعادالنهوحقبهکامًالجنگىهيچکهشودگفتهقويًابايداينکهدوم

ازبسيارى.شوندمىانجامعادالنههاىجنگدرحتى،وحشيانهاعمالبسيارى.نيست
.شوندمىکثيفىاعمالمرتکبخودکشورازدفاعباهمراهسربازانوفرماندهان

پس.استپيچيدهومشکلبسيار،جنگمبحثکهدهندمىنشانمابهموارداين
انجامتوانندمىکارىچهدوجانبهوظيفهاينبارابطهدرشهروندانوحاکمانتمام
جنگاگرودهندانجامبايد،استالزمجنگازاحترازبراىکهراکارىهر؟دهند

2.بپرهيزندغلطونادرستاعمالهرگونهازشدتحملآنهابه

:دهندقرارسرمشقرامسيحعيسىسخنانتاکوشندمىبسيارى،نظرايناز

راسترخسارۀبههرکهبلکهمکنيدمقاومتشريرباگويممىشمابهمنکنىل«
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3.»بگرداناوسوىبهنيزراديگرى،زدطپانچهتو

درتواندنمىوکندمىپيدامصداقمسيحيانشهادتورنجمورددرآيهاين
کهکندمىايجاب4قيصروظيفۀکهآنجادروکشوراىجامعهحاکمانبارابطه

.کندمىنادپىمصداق5.»ارددنبر»عبثبهراشمشير«

؟استدرستنمودنانقالبآياـ2
آنچنانعادالنهوقانونىهاىسيستم.استوحشتناکوغيرعادىموردىانقالب

عليهبرعصيانونمودنپشتتصورکهدبرخودارنواالئىارزشازمردمنزددر
مطرحىسؤالاينجادر.نمودمحافظتآنازبايدو،شودمىتلقىنادرستکامًالآنها
البًاغ،شودمىشروعانقالبىوقتى؟کشدمىطولچقدرنويننظميکايجاد:شودمى

وجودماکشوردرعدالتوقانون«:کنندمىاعالمراخوداهدافانقالبرهبران
درکهدهيممىشمابهرانويداينما،شودکنونىنظمجايگزيننوينىنظمبايد.ندارد
چگونهاما.»آوردخواهيمعملبهراخودتالشنهايتنويننظماستقرارجهت

استآنشايستهکسىچه»؟نداردوجودقانونىونظم«کهگفتاطمينانباتوانمى
جهتبهصرفًاناشايستافرادىاگر؟کندصادررأىوارزيابىراوضعيتىچنينکه

؟شدخواهدچه،نماينداظهاراتىچنين،شوندمردمرهبربخواهنداينکه
نظمخواهندمىآيندهرهبرانآيا؟استدرستکارى،انقالبآياصورتايندر
داليلبه،بينديشيمانقالبمشکالتبهماوقتى؟ندکنقديمنظميننشجاارخوددلخواه

سيستمبراندازىآيابنابراين.استفراوانبسيارآنبرانتقاد،شويممىمتوجهفراوانى
يکدرگيرکشورکهدهيماجازهاگرآيا؟باشدعادالنهتواندمى،قانونىموجودنظمو

،شودقانونجايگزينانقالبشوراىورهبرانتواىفو،شودقانونىبىدورۀ
اجازهکهاستدرست،استافتادهاتفاقهاانقالبهمۀدرآنچنانکهآيا؟استعادالنه

انقالبضدنوعىهاانقالباينازبسيارىدر؟آيندغالب،مخربنيروهاىدهيم
هاىجنگاينکشورهاازبعضىدر.شودمىشروعداخلىهاىجنگوشودمىغالب
کشتهاوقاتبعضى.استيافتهادامهبيشترياوسالبيست،انقالبيکازبعدداخلى
شدگانکشتهکهحالىدر،استرسيدهنفرهاميليونبهداخلىهاىجنگچنينشدگان

.اينستازکمتربسيارانقالبيک
نشدهاشارهبدانهااينجادرکهديگربسيارمواردوموارداينتمامبهباتوجه

بسيار،مشکالتحلمنظوربهسياسىهاىانقالبتمامکهاستروشنبسيار.است
حلاندخواستهمىکهمشکالتىتمامازبيشترمشکالتىغالبًاواندکردهعملضعيف
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.استنشدهحلمشکلىهيچسرانجامکهاستشدهايجاد،کنند
انقالبىهرگونهازاجتنابراهبهترين؟چيستمشکالتاينحلبراىديگرىراه

ومشارکتهماب،خوبودلسوزشهرونديکروحدرهاانسانتماماگر.است
.کنندکارجامعهرفاهجهتدرتوانندمىآنگاه،کنندهمکارى

داشتهوجودمختلفعقايدبينکشمکشهميشه،دارندوجودتفاهماتىسوءهميشه
.کردخواهدحلرامشکالتعمومىمسئوليتيکاما،است

کهاست6»طالئىقانون«حولدرمسيحىاخالقياتوانديشيدنمسيحائىراه
»تکامل«بهدعوتراآنهابلکه،نمايدمىانقالبازاجتناببهتشويقرابسيارى

ديگرىراهاحتماًال.استبهترموقعيتىايجادبراىتدريجىتحولمعنىبهکهنمايدمى
کهوحشتناکوغيرعادىموردىازبخواهندمردمکهکشورىهربراىاينجز
.نداردوجود،کننداجتناب،شودمىناميده»انقالب«

39:5متىـ14:33لوقاـ232ـ31:14لوقاـ1
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VIII
خانوادهوخانه،ازدواج

ازدواجوعشقـ1
،شودمتولدانسانىاينکهازقبل.باشدتازهحياتىمنشاءتواندنمىتنهاانسانيک

.آفريدخداصورتبهرااو.آفريدخودصورتبهراآدمخداپس«:استالزمنفردووجود

وپدرآنها،نيستند»تنها«آنهاديگراجتماعىديدگاهبهبنا1»آفريدمادهونرراايشان
اساستوانندمىخودشاناقتدارووظيفهومحبتبربناوالدين.شوندمىناميدهمادر
بيننزديکارتباطانگيزۀعشقومحبتخواهدمىخدانظراينازاىجامعهنوعهر
محبتاوازقانونوارادهمطيعطرفهدوعشقناىدرچيزهمهو،باشدزنومرد
عشقاينازحفاظتبراىاستبودهخاصىمراسمازازدواج.باشدصميمانهوناب

.جامعهوهابچهوطرفينخيريتو
؟کنندازدواجکهداردلزومىچهکنندزندگىهمبابخواهندمردىوزناگرولى

پاسخدر؟کندنمىکفايت،دوآنبينپنهانىتوافقىىارتباطچنينبرقرارىبراىچرا
زنينبسکسارتباط:دارندالقولمتفقپاسخىمذاهبوهاانسانتمامسؤاالتاينبه
نسلوجامعهوخانوادهازدواجدربلکه،نيستصوصىخمسئلهيکفقطمردو

،فرزندانبارابطهدرآنهامشترکزندگىدرمشکالتىاگر.استمطرح،آينده
کسىچهقراردادوشاهديکوجودبدون،بيايدوجودبهغيرهوارث،هادارائى

»فيدسازدواج«و»آزادعشق«کهکشورهايىدر؟دهدفيصلهرادعواتواندمى
»پنهانىقرارداد«زيرا،استجرياندرهادادگاهدرپايانىبىدعواهاى،استرايج

عقداگرکهحالىدر.شوندمىانکارًاکاملهادادگاهدر،شداشارهبداناخيرًاکه
اين.يابندمىپايان،جامعهدرميانىپابادعواهااينغالبًا،باشدمطرحازدواج

وقتىاما.استپنهانىهاىتوافقچنينقربانيانوکودکانازحفاظتبراىپادرميانى
«گويندمىچه،کنندزندگىهمباگيرندمىتصميمنفردو خصوصىموضوعىاين؟

جامعهکمکبهمتکىمجبورندآخردرولى!»نداردجامعهبهربطىو!مابيناست
تمامدر.استهايىنظمىبىچنانبراىمناسبجايگزينتنهاازدواج!شوند

ازحفاظتبراىراهتنهاازدواج؛آيدغالبوحفاظتبايداصلاينمتمدنکشورهاى
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کهوقتىازدواجبارابطهدر.استآيندههاىنسلوجامعه،کودکان،والدينعالئق
تضادهايىاوقاتگاهى،کنندعمل،خوداختياراتازفراتربخواهندکليسااىجامعه

درعمومًاازدواجقوانين.استروشنمسئلهاين.آيندمىوجودبهکليساوجامعهبين
قوانينىچنانداراىبايدجامعهديگرسوىازاما،است)کشور(جامعهقدرتحيطه
دربايدوفادارىوصداقت،ايمانکهيعنى.باشدعامخيريتخدمتدرکهباشد

کهاستمعنىبدينضمندرو.شودنهادهحرمت،زيستنباروبندبىبامقايسه
ومسيحيانمياندرراخودنقشباشدمجازبايدمسيحکليساىقوانينوتعليمات
سايرازديگرىافرادىاگر.نمايدايفا،جامعهدرجهاننمکعنوانبههمچنين
راحقاينبايد،باشندمىخودشانمراسماجراىبهمجازهمدينانبىحتىومذاهب
مربوطتعليماتباکامًالمورداين.دهدانجام،راخودمراسمکهشدقائلکليسابراى

کهبدانندبايدزمينىهاىقدرت.باشدمىهماهنگ)23صک.ر(حکومتنوعدوبه
جلوگيرى،گوناگونمذاهبدرازدواجمراسمبرگزارىازکهنيستجامعهصالحبه
.ندنک

بارابطهدرراکليساتعليماتوکليسامدنىهاىقدرتکهخواهيممىمااگراما
بارابطهدردنيائىهاىديدگاهحرمتحفظبهموظفنيزکليسا،کنندمراعاتازدواج
در.بگيردصورت،مناسبکامًالداليلبهتواندمىمراعاتىچنين.استازدواج
همامروزو،استبودهاهميتپربسيارموردىازدواجديربازازجوامعازبسيارى

مانندهاىويژگى.شودمىتاکيدازدواجاهميتبرعمواجوکشورهاازبسيارىدر
گيرندمىقرارتشويقوتائيدموردازدواجدرپاکدامنىووفادارى،مسئوليت،عشق

تائيدوپذيردمىراآننيزکليسا،باشدشدهپذيرفتهواجراسنتاينکهکجاهرو
.کندمى

کهشودمىمطرحنکتهچهارحداقلازدواجبهمربوطهايىديدگاهبارابطهدراما
.دهدانجامآنهادرراخودمشارکتترينبزرگکليسااستالزم

نکته.دهدنشانراواقعىعشقو»شدنعاشق«بينفرقکليسااينکهاولنکته
،تاسازدواجاساستنهاعشقکهچندهر.دهدنشانازدواجدرراعشقاهميتدوم

نبايدازدواج،باشداجتماعىقرارداديکتنهانبايدازدواج.استصادقهمآنعکس
ترمهم.باشدجنسىتمايالتارضاىبراىتنهانبايدازدواجوباشدتحميلىاىوظيفه

جهتدرخدمتومشارکت،عشق،متقابلدرکاساسبايدازدواجديگرچيزهراز
.باشدجامعهت·ىلکدرنهايتوفرزندانوشوهروزنمنافع

،دنيائىهاىديدگاهازبعضىبراساس.استازدواجبقاىبارابطهدرسومنکته
براىقراردادىازدواج،مسيحعيسىتعاليمبراساساما.شوندمىعوضشرايط
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زنومرد.استاجتماعىقرارداديکازترمهمبسيارازدواج.استزندگىسراسر
تفکيکقابلکهشوندمتحدرىکپىيعنى،شوند»تنيک«تاکنندمىزندگىهمبا

2.نباشد

.استکردهنقضرامقدسىامر،کندنقضرااتحادىچنينکهکسى
عروسشومسيحبينارتباطشبيهزنشوشوهربينارتباط:اينستچهارمنکته

3.باشدمىکليسا

اهميتازتواندمىمذکورنکاتدرکليسانقشناآراموشريرچنيندنيائىدر
بيمارىگسترشازوحشتناکاخبار.باشدبرخوردارجوامعتمامىبراىفراوانى

اثردربيمارىاين.دهدنشان،سالمازدواجبهراجهانىنيازتواندمى،ايدزکشندۀ
وخونطريقازويروساين.بردمىبينازرابدندفاعىقدرتکهاستويروسى

هستندهايىواکسنوداروهااميدبهجهانمردماينک.شودمىبدنواردجنسىارتباط
کليساکهاينجاستدر.شودپيدامهلکبيمارىاينبراىدرمانىتاشونداختراعکه
سالمسکسآنوداريماختياردرواقعىداروىيکتنهامااينک،بگويدتواندمى

!استسالمازدواجيکدرسالمسکسو.است

جوانانوفرزندان،خانهـ2
وخانه،ازدواج،زندگىبهنسبتوبرخوردارندبزرگىهداياىازوالدينهمۀ
نقش،دهندانجامدرستىبهراخودوظيفهازآنهااگر.باشندمىمسئولفرزندان
لباس،نمودتغذيهراهابچهکهنيستکافىهاتن.کنندمىبازىجامعهدربزرگى
ترمهم.باشندمىمهمبسيارموارداينکهچندهر،دادتعليمحتىو،دادپناه،پوشانيد

مافوقازاطاعت،ديگرانبهاحترامدادنديا،استهابچهاخالقىتربيتاينهاهمهاز
بهموارداينتمامجامعهکهباشندداشتهانتظاروالديناگر.اخالقىاصولمراعاتو

هاگاماولينکهاستکوچکجامعهيکخانه.باشندمىاشتباهدر،دهدانجامآنهاجاى
.استمؤثربسيارکوچکحوضهايندرتربيتوتعليم.شوندبرداشتهآنجاازبايد

دراىجامعهخانهکهآنجااز.باشندخودفرزندانبراىخوبىهاىنمونهبايدوالدين
:شوندآموختهآنجادربايدرفتارىقواعدتمامکهاستمکانى،استترکوچکمقياسى

وقواعدچنينآموزش.کمکبراىآمادگى،مشارکت،همکارى،مراقبت،دقت
ايندرکليسانقش.استجامعهعهدهبه،خانهکوتاهىيا،خانهغيابدررفتارهايى

.استجامعهوخانهازتربرجستهميان
يکى.شودمطرح،جوانانآيندهبارابطهدرواينجادرمهمبسيارسؤالدوشايد

جوانانواستانگيزوسوسهبسيارپولچون،استآيندهدرحرفهگزينشبارابطهدر
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دامبهاستممکننظرايناز،باشندمىپولسازهاىحرفهدنبالبهاکثرًاوماجراجو
4.ببازندراخودجانحتىوشوندبزرگىخطردرگيروبيفتندخالفکارباندهاى

.استافيونىموادخطرهمچنينوشداشارهبدانقبًالکهاستايدزخطرديگرى
فعالجواناننمودنفاسدکاردرمخصوصًاجهانايندربزرگىهاىشرکت

دروکندمىجلبآنهاسوىبهرابسيارىجوانانپردازندمىکهباالئىمزد.باشندمى
موادبهوابستهکامًالوقتىوشوندمىمعتادبسيارىافراد،هاکمپانىاينفعاليتاثر

،رانشانکارگزاعنوانبههموخودمشتريانعنوانبههمآنهاازهاشرکتاين،شدند
درهاجنايتبيشتر!مخدرموادصنعتمداومرشدعلتاينست.کنندمىاستفاده

افراداين.گيرندمىصورتمعتادانىچنينتوسطبزرگشهرهاىازبسيارى
فعاالننهقضائىمراجعنهوپليسنه.ميرندمىبارىفالکتوضعيتدرسرانجام
ارائهمعضلايندرمانراه.کننددرمانرارگبزمعضلاينتوانندنمى،اجتماعى
آنکناردراما.استاموراولياىوفکرىمکاتبانواعتوسط،درستاطالعات

.استسالموامناىخانه،اعتيادبامقابلهبراىابزارترينعالى
با،خودفرزندانبا:نسلاينوالدينازاستدعوتىوقوىاخطاريکاين
باهم،کنيدجلبخودبهراآنهااعتمادکهکنيدزندگىچنانخوددخترانوپسران
.نرونداعتيادهاايندنبالهيچگاهکهودهيدتعليمراآنهاکردارباهموگفتار

9ـ3:19متىـ1:722پيدايشـ1
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IX
حرفهوکار

باشندمىمتفاوتهامهارتـ1
نگاهحرفهوکاربهمتفاوتىهاىديدگاهازمردمقرونواعصارطولدر

،کردندمىتلقىانساناعتبارکاهشموجبرادستىهنرهاىانواعاىعده.کردندمى
تلقى،احترامقابلوخوبراشريفهاىحرفهتمامديگراىعدهکهحالىدر
انواعديگرجاىدرو،بودندستودنىکشاورزىامورهافرهنگبعضىدر.کردندمى

،گذشتهقرونهاىفرهنگازبسيارىدر.پنداشتندمىکثيفراتعميرکارىمشاغل
.شدمىسپرده،روزمردفقيرکارگرانوغالمانبهدستىکارهاىانواع

مشاغلتمام.استداشتهمواردايندرقطعىجايگاهىهميشهمسيحيانکليساى
،دستىکارهاىوکشاورزى،خانگىکارهاىخواه،تاکنونعتيقعهدازشريف
.باشندمىوستودنىمحترم،شريفمشاغلتمامى.باشندمى،مسيحکليساىازميراثى
يکىکهندارندوجود»دنيائىکار«و»مسيحىکار«عنوانبهىمشاغلبنابراين

و»عيسىازپيروى«يعنىبودنمسيحى.کمترديگرىوشودشمردهمحترمبيشتر
،مسيحىايمانکهاستىندروچنيندر.زندگىگذرانبراىروزانهکارآنکناردر

.شودمىتمرين
آفرينشدرما.دارد،خداوندتوسطانسانودنياآفرينشدرريشهماروزانهکار

ازماوظيفهخواه.دهيمانجامراخاصىوظايفتاشديممستقرزمينبرروى،خدا
،مابهخاصکارىوموضعدادنباخدا.باشدکوچکواهخوبزرگديگرانديدگاه

به،هاانسانتمامىبهتوجهودنيابهتوجهشعطفباکهدهدنشانمابهخواهدمى
اهدافخدمتدرنفريککارحتىترتيببدين.دهدمىادامه،خود»خلقت«کار
تواندنمىسالمىانسانهيچ.استوظيفهيک،انسانکار،نظرايناز.باشدمى،خدا

بدونوطلبراحتآدمىکندکارىچنيناگر.کندخالى،شکارانجامازشانه
.انديشمندىانساننه،استمسئوليت

کارکهداشتانتظارتواننمى،ناتوانيا،بيماريا،نحيفيا،سالخوردهافراداز
مواظبتآنهاازکهاستسالموقوىشهروندانوظيفهاينبلکه.دهندانجامبسيارى
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،ظريفکارهايىانجامبا،ناتوانوبيمارافرادکهآيدمىپيشهمحالتايناما.کنند
وقوىافرادازبيشترى·تحو،رودمىانتظارآنهاازکهآنچهازبيشتراوقاتگاهى
.کنندخدمتراجامعه،سالم

خداجاللبراىخدمتـ2
خدابهايمانبامسيحيان.استماروزانهکارالزمۀپايدارىوامانتوايمان

يکوقتى.کنندپيدا،خودکاردربودنامينوتالشبراىمستحکمىاساستوانندمى
اين.کندمىخدمتراخدادارددرواقعکندمىخدمترامسيح،مسيحىشخصنفر

رااوبايدماکهاستبزرگىنمونهاو1.استگرفتهقرارعيسىتائيدموردقويًامورد
2.کنيمپيروى،خودخدمتوکاردر

راخدا،خدمتىچنين،کنيممىخدمتروزانهکارطريقازهمنوعبهماوقتى
شايد.دهندفريبراماخاصىهاىوسوسهاستممکننظراينازاما.دهدمىجالل

اين.باشيممهماىحرفهدنبالبهدهيمجاللبيشترچههرراخداکهتصوراينباما
روزانهکارهاىازخدا3.استائىسىفرىباشدمسيحائىآنکهازبيشترتفکرطرز

دکنىآنچه«.شودمىخوشنود،همنوعبهکردنخدمتازوباشندسادهکهچندهر،ما

و...کنيدشکراوبوسيلهراپدرخداىوبکنيدخداوندعيسىنامبهراهمه،لعفوقولدر

4.»انسانخاطرهن،خداخاطربهدىکندلاز،کنيدآنچه

روزانهامورشناختوتعليماتدربزرگىسهممسيحيتکهاستروشنکامًالاين
ديدگاهازکارکردنازهدفبزرگترين.داردبرعهده،کارکردنازهدفهمچنينو

هدف،دنيائىوهدفاينبرمسيحىديدگاهاز.کنيمحفاظتخودازکهاينست،دنيائى
باشد،هامهارتتمامىازاستفادهوامانتوصداقتباکارکردن:افزودبايدراديگرى

کليسااما،استشدهشناختهکمترکارازجنبهاين5دهيم»چيزىرانيازمندى«بتوانيمکه
درصداقتشياتالشياکارباتواندنمىمسيحىشخصهيچ.داردآنروىشديدىتأکيد
.داردبسيارىهاىکوتاهىواستناکاملاووضعيتبهتريندرحتى.شودکامل،کار

راخودراهاوکهاينستبنمائيممسيحىشخصيکازتوانيممىکهتعريفىبهترين
به«کهاستمشتاقاوکهگفتشودمىديگرکالمىبه6.برسدهدفبهتارودمى

ايماندرراخودراهاواگر7»[کند]رفتار[استشده]خواندهآنبهکهدعوتىآنشايستگى
بيشتر،باشدکوچکيابزرگاوکارکهچندهر،دهدادامهروزانهکارودعوتو

8.»شدخواهدتواناواستواروکامل«بيشتروشودمىخدمتمستعد
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خداکالمبهشهادت

دهندشهادتخداکالمبهکهاستمسيحيانوظيفهـ1
مثلکنندچنيناگرچون.باشندهمراهدنياباگامبهگامخدامردمکهنداردلزومى

تريندرست.اندشناختهرسميتبهراآنهاواندشدهخدادشمنانهمدستکهاينست
يعنى،باشند،استبودهقرارکهباشندآنچهکهاستايندهندانجامتوانندمىکهکارى

نمککهاندشدهمقررواندشدهتقديسويافتهنجاتمسيحتوسطکه»خدامردم«
مردمتشويقموردوکنندراراضىدنيابکوشندآنهااگر.باشندمعالنوروجهان
تحسينراشمامردمجميعکهوقتىشمابرواى«:آورندنمىدستبهچيزى،بگيرندقرار

اىهراهدرکههستندکسانىخدامردم1.»کردندَکَذبهانبياىباايشانپدرانهمچنينزيرا،کنند
استمسيحعيسى،خدافيضودعوت.رهسپارندجاودانهدنياىسوىبهجهاناين
.باشدمىجاودانهمقصدو2»راه«که

سؤالاينپاسخ؟کنندانکارشگرچهحتى،بدانندراحقيقتايناستکافىآيا؟چيستديگرانتکليفپس
شديدىتأثيرمسيحيانجانبازروشنوصريحشهادتيککهباشيممطمئنبايداما.کنيممىخدابهموکولرا

،شنوندمىياوبينندمىعملدررامسيحيانشهادتوقتىهاانسانازبسيارى.داردپذيرىسازشبهنسبت

3.»استشماباخداکهايمشنيدهزيرا،آئيممىشماهمراه«:گويندمى

؟بگوئيمچهمسيحائىشهادتمشکالتبارابطهدراما
شاهراهاستانرطريق«:داردوجودصحيحطريقيکاما.فراوانندمشکالتاينشکبدون

راماکهخدائىبه،دوختنخدابهاميدچشموبازداشتنفکر،بودندرستيعنىاينجادر»طريق«4.»است
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وعدۀبراساسمشکالتميانازراخودراهخصوصياتاينباافرادى5.کندمىاعانت
خواهدسيرخشکهاىمکاندرراتوجانونمودههدايتهميشهراتوخداوند«:يابندمىخدا

6.»بودخواهى،نشودکمآبشکهآبچشمهمانندوسيرابباغمثلتوو...ساخت

شهادتاستممکن:دنداروجودجدىخطراتمسيحىشهادتبهپرداختندر
اينکهجاىبهمسيحياناستالزمصورتايندر.شودشدنزندانىبهمنجردادن
مسيحوصداقتخدمتدريعنىبودنمسيحى.دهندانجامکارى»باشندمسيحى«فقط

.مسيحدرفيضشطريقازخداستکاراينو.بودن
کالمنظريکاز.داردوجودبزرگىراز،مسيحياناعمالوکارهابارابطهدر

خوبکارگويدمىديگرسوىازو،7دهيمانجام»نيکواعمال«کهگويدمىمابهخدا
کالم.دادتوضيحرامورددواينشودمىچگونهپس8.نيستماقدرتدردادنانجام
بخششبلکهنيستشماازاينوايمانوسيلۀبه،ايديافتهنجاتفيضمحض«:گويدمىخدا

مسيحدرشدهآفريده،هستيماوصنعتکهزيرا.نکندفخرکسهيچتااعمالزانهو.خداست

وسيلهبدين9.»نماييمسلوکهاآندرتانمودمهّياقبلخداکهنيکوکارهاىبراىعيسى
وايمانبامرتبطکامًال،دادنشهادتبخصوصونيکواعمالکهبفهميمتوانيممى

.باشدمىتقدس

پاکزندگىيکطريقازدادنشهادتـ2
خودبهآنهااگر.اندکردهقصوربسيارىجهاتازوگناهکارنيزمسيحيان

اما10.دهندنمىانجام،دهندانجاماستالزمکهراآنچهکهشوندمىمتوجه،بينديشند
گناهانروشنىبهآنها.استکاردروبيدارهنوزوجدانشانکهاستخوشوقتىجاى

آمرزش،رهائىراهتنهاکهرسندمىنتيجهاينبهآنگاه.بينندمىراخودهاىجرمو
طالبمسيحعيسىنامدرراآنآنکسهرکهاستباشکوهىموردآمرزش.است
حقيرراانسان،کنندمىفکربرخىکهآنچنانآمرزش.يابدمىدستبدان،شود
بهمورداين.سازدمىنوازدوبارهوافرازدبرمىراانسان،برعکسبلکه،کندنمى

کناردرپسرآن11.استشدهدادهنشان،گمشدهپسربهمربوطمثلردروشنى
وبازگشتپدرخانهبهوقتىولى،بودحقيروپست،هاخوکودروغيندوستان
اينست.آورددستبهدوبارهراپسرمقاموشدبرافراشتهآنگاه،کردبخششتقاضاى
درزيستنبراىوکندمىتجربه،اشروزانههبتودرمسيحىشخصهرکهموردى

.شودمىآماده،مسيحکاروفيضمورددردادنشهادتبراىوشودمىاحياايمان
معنىبهبلکه،نيستماکوتاهىوگناهانشدنپاکمنزلهبهتنها،گناهانآمرزش

براساس،شيطان،درمقابلمقاومتبراىاىتازهقدرتوارادهازبرخوردارشدن
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وقتى12»مکنگناهديگربرو«فرمايدمىکهاستمسيحعيسىماندهندهنجاتفرمايش

شيطانبانبرددر،عملوسخن،فکرطريقازچهراخودترتيببدينمسيحيانکه

سوىبهآنگاه13،بگيرندکمکخداکالماز،هدفاينبهرسيدنبراىهرگاهو،ببينند

وگناهکهآنچهازکشيدندستهداوطبانيعنىشدنمقدس.دارندبرمىگامتقديس

بامبارزهوايماندرجدىمداومت14.استنيکوکهآنچهانجاموباشدمىنادرست

نوعى،خود،خدامردممياندروخداکليساىدرحضوربراىآمادگىو،گناه

ورياکارانهشهادت.دهدمىانجاممسيحکهآنچهبارابطهدراستجهانبهشهادت

روشنکامًال،موردايندرخداکالمهاىآموزه.باشدنمىمؤثرشهادتى،ئىمانتقدس

:است

راخوداعضاىکههمچنانزيرا،گويممىسخنشماجسمضعفسبببه،انسانطوربه«

براىعدالتبندگىبهراخوداعضاىنيزاآلنهمچنين،سپرديدگناهبراىگناهونجاستبندگى

براىراخودثمر،ايدگشتهخداغالمانوشدهآزادگناهازچونکهالحالاّما...بسپاريدقّدوسّيت

15.»استجاودانىحيات،آنعاقبِتکهآوريدمىقّدوسّيت

...کشگردنوروکجقومىمياندر«کنندزندگىرهنمودهااينبراساسمسيحياناگر

:جاودانىاميد،استهمراههميشهمسيحيانتقدس16.»درخشندمىجهاندرنّيرهاچون

نجاتاميدخوِدومحّبتوايمانجوشن،بودههشيار،هستيمروزازکهماليکن«

17.»بپوشيمرا

ازگريزبراىدستاويزىهيچگاهجاودانىاميدومسيحىايمانروايناز
صادقآنعکسبلکه.بودنخواهد،زندگىنبردهاىازکردنخالىشانهومشکالت

:است

حياتىتاجآن،شدآزمودهچونکهزيرا،شودتجربهمتحّملکهکسىخوشابحال«

18.»يافتخواهداستفرمودهوعدهخودمحّبانبهخداوندکهرا
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