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فرستد تا از دهنده شاگردانش را ميخوانيم كه يحياي تعميددر انجيل لوقا مي
). 7:19(لوقا »بايست بيايد يا منتظر ديگري باشيم؟آيا تو هماني كه مي«عيسي بپرسند: 

 در نداكننده عنوان به كه ستكسي او چراكه رسد،مي نظر سؤال يحيي كمي عجيب به
حقيقت، تمامي زندگي او در اين  در و سازد،مي آماده مسيح آمدن براي را راه بيابان،

شود كه فضا را براي آمدن مسيح آماده سازد. او درك روشني از رسالت رسالت خالصه مي
دهندة موعود ظهور كرده، و انتظار قوم خدا براي داند آن مسيحا و نجاتخود دارد و مي

ترديدي ندارد.  سر آمده است. او در اين موردديدن نجاتي كه قرنها در انتظارش بودند، به
با شروع خدمت عيسي، يحيي با مشاهدة اعمال و تعاليم او، اطمينان و يقين بيشتري 

افتد كه او را دچار شك و كند. تا اينكه براي يحيي اتفاقي مينسبت به او حاصل مي
حاكم را  هيروديسِ داشت، كه ناپذيريسازش نبوّتي خدمت خاطر سازد: او بهترديد مي

ي ديگري كه شرارتها و برادرش، همسر هيروديا، با زندگي در آشكارش گناه خاطر به
انجامد كند. و اين عملكرد او در نهايت به زنداني شدنش ميمهابا توبيخ ميكرده بود، بي

آيد كه اگر عيسي همان اما در زندان اين سؤال براي يحيي پيش مي). 20و3:19(لوقا
شواهد و قرائن موجود نيز اين امر را تاييد  دهندة موعود است، و همةمسيحا و نجات

آورد؟ مگر خود يحيي كنند، پس چرا او اقدامي براي نجات وي از زندان به عمل نميمي
در هنگام تعميد دادن عيسي نديده بود كه چگونه روح خدا چون كبوتري بر وي قرار 

دهد؟ انجام نميگرفته بود؟ پس چرا در اين زمان تنگي، عيسي براي كمك به او حركتي 
ست كه او را در مورد ماهيت رسالت و اينهگو در اين شرايط، تجربة شخصي يحيي به

سازد. پس عيسي در برابر چشمان فرستادگان يحيي شخصيت عيسي دچار ترديد مي
داند يحيي از معناي آنها آورد كه ميدهد و سخناني را به زبان ميكارهايي را انجام مي

اند، يحيي را مطمئن ت، و شهادت شاگردان يحيي هم در مورد آنچه ديدهسخوبي آگاهبه



ست كه رسالت اصلي زندگي يحيي معطوف او بوده خواهد ساخت كه او همان كسي
اي نشده است، اما در كالم خدا ديگر به شهادت شاگردان يحيي و واكنش او اشاره .است
توان چنين استنباط كرد كه در نتيجة شهادت آنان، هر گونه شك و ترديدي در مورد مي

 حال، رسد، اما با اينشود. يحيي به اطميناني مجدد ميعيسي از فكر يحيي برطرف مي
كند و جذاميان را پاك بينا مي را كوران كه عيسايي. آيدينم وجود به او شرايط در تغييري

دهد، كاري در مورد آزادي گرداند و به فقيران بشارت ميسازد و مردگان را زنده ميمي
 حال خوشا به«كند كه دهد و فقط بر اين موضوع تأكيد مييحيي از زندان انجام نمي

 )7:23لوقا(» .نلغزد من سبب به كه كسي

كنند، دهنده بودن او را تصديق ميديگر، خدمت و تعاليم عيسي، نجات به عبارت
هاي كسي نبايد باعث شود تا او حقيقتِ اما عمل نكردن عيسي بر طبق انتظارات و خواسته

ها و دهنده بودنِ وي را زير سوال ببرد. عملكرد عيسي در زمان خودش با خواستهنجات
 و فرضهاپيش خاطر  هوديان دينداِر بسياري بهانتظارات بسياري همخواني نداشت، و ي

و سخنان عيسي را درك كنند، چون عيسي  اعمال اهميت توانستندنمي خود انتظارات
جنگيدند، مثالً انقالبيون يهودي كه با روميان مي .كردمطابق انتظارات آنها عمل نمي

توانستند درك كنند كه چرا عيسي نمياگرچه شايد شاهد برخي معجزات عيسي بودند، اما 
كند. يا فريسيان و معلمان شريعت كه از قدرتش براي نابود ساختن روميان استفاده نمي

توانستند بفهمند كه چرا عيسي با باجگيران و در حفظ جزئيات شريعت غيور بودند، نمي
ر و مطرود ها مراودت دارد، و كساني را كه از نظر شريعت يهود اشخاصي منفوفاحشه

كند. آنها قدرت عجيب پذيرد و پيغام نجات را به آنها اعالم ميشدند، ميمحسوب مي
شدند، اما ديدند و از عمق و قوت تعاليم او در شگفت ميخدا را در خدمات عيسي مي

كرد، دچار سرخوردگي و فرضهاي آنها عمل نميچون عيسي بر اساس انتظارات و پيش
گيرد، و اگرچه قدرت و حقيقت خدا يز در شرايطي مشابه قرار ميشدند. يحيي نلغزش مي

شود تا در مورد گيرد، باعث ميبيند، اما شرايطي كه در آن قرار ميرا در زندگي عيسي مي
 .عيسي دچار ترديد شود

گيرند كه عليرغم اينكه گاهي ايمانداران هم در زندگي خود در وضعيتي قرار مي
دهنده بودن او مجاب كرده است، ها را در مورد حقانيت و نجاتحقيقتي كه در عيساست آن

گيرد، دهنده بودن عيسي در تضاد قرار ميشان با حقيقت نجاتظاهر، شرايط فعلياما به
ست كه فرد كند. در چنين شرايط دشواريچراكه او بر اساس انتظارات آنها عمل نمي

ود و حقانيت او را زير سؤال برد، ممكن است در مورد عيسي دچار سرخوردگي و لغزش ش



دهد و آنها و يا حتي با خود بينديشد كه عيسايي كه براي ديگران اعمال بسيار انجام مي
دهد؟ دهند، چرا كاري براي من انجام نميشهادت اعمال عظيم او را در زندگي خود مي

هايي به انهكند، و همچون يحيي، نشدر چنين وضعيتي، عيسي ما را بدون پاسخ رها نمي
كرديم. در گويد و ما فكر ميست كه ميدهد تا مطمئنمان سازد كه او همان كسيما مي

چنين اوضاعي، ايماندار بايد به شكلهايي مختلف در مورد حقانيت نجات عيسي مجدداً از 
در همان ساعت، عيسي «خوانيم كه: خدا پيغام بگيرد. در مورد يحيي در انجيل لوقا مي

» ا از بيماريها و دردها و ارواح پليد شفا داد و نابينايان بسياري را بينايي بخشيدبسياري ر
 خور تفاوت نبود و واكنشي درعيسي نسبت به شك و ترديدهاي يحيي بي). 7:21(لوقا 

توانستند شهادت شخصي افتد، ميشاهدانِ عينيِ آنچه اتفاق مي و هد،مي او درخواست به
يقين، يحيي بگويند و او را كمك كنند تا از ترديدهايش آزاد شود. به خود را در اين مورد به

 .يحيي از شنيدن شهادت عالي شاگردانش باز دلگرم شد و ترديدهايش برطرف گرديد

كردم بسيار خوب! متوجه شدم كه در مورد عيسي اشتباه نمي«اما شايد با خود انديشيد: 
ال شخصي من اين است كه چرا او در ست كه منتظرش بوديم. اما سؤو او همان كسي

كند؟ آيا مرا فراموش كرده؟ يا خطا و قصوري در من هست كه سزاوار مورد من كاري نمي
تصور آنچه بر يحيي گذشت خيلي هم دور از ذهن نيست. اساساً » چنين عقوبتي هستم؟

يم و شوما انسانها، در تجربة وجودي خود از رخدادهاست كه با حقيقت الهي درگير مي
ها بلكه نتيجة درگيري وجودي و شخصي ما با مسائل ايمان ما نه پذيرش نظري آموزه

اي كه در اين حين كسب يابيم يا تجربهزندگي و پاسخي كه در اين بحبوحه از خدا مي
 گيرد. پس پاسخ يحيي چه بود؟كنيم، شكل ميمي

كلي و با  كند، و با انجام معجزات در سطحيعيسي دغدغة يحيي را درك مي
گاهي انسان، در  .كند تا باز به او اطمينان بخشندواكنشي درخور، شاگردان او را روانه مي

شرايط بحراني و تحت فشارهاي گوناگون، در مورد برخي حقايق بديهي نيز ممكن است 
يقين، بازگشت شاگردان يحيي و شهادت آنان، عاملي مهم در تقويت دچار ترديد شود. به

توان تصور كرد كه اكنون او با كسب اطميناني ن شرايط دشوار بوده است. مييحيي در اي
اش با خدا، توانست در بطن رابطة شخصيتازه، و در فضايي جديد و با يقينِ ايمان، مي

كرد، و انتظاري كه خدا در آن وضعيت از او اي كه از آن عبور ميدر مورد معناي تجربه
شد كه خدمتش بر رو ميكنون بايد با اين واقعيت روبهيحيي ا .داشت، به تأمل بنشيند

توانست با اين حقيقت زودي نزد خداي خود بشتابد. حال او ميزمين پايان يافته، و بايد به
رو شود و خود را مهياي آن سازد. در شرايط بحراني، ما نيز ممكن است در مورد روبه

يم . در چنين اوضاعي، خدا شواصول اساسي ايمان و حقانيت عيسي دچار ترديد 



يقين او با ما به .سازدمي است، مقابلمان كه مسائلي با رويارويي آمادة را ما قدم، به قدم
دهد. منتهي در شرايط دشوار اندازي نوين از شرايطمان به ما ميگويد و چشمسخن مي

رو شويم كه پذيرش آن چندان و بحراني، و خصوصاً در شرايطي كه بايد با واقعيتي روبه
مان با ما سخن اسان نيست، خدا مرحله به مرحله و متناسب با سطح تحمل و پذيرش

ما در اين شرايط، نحوة برخورد و پذيرش ما در ارتباط با خدا بسيار مهم است. گويد. امي
 حال به خوشا يعني ،»نلغزد من سبب به كه كسي حال به خوشا«گويد: تأكيد ميعيسي به

رغم اينكه شرايط برخالف انتظارش است، اما باز به خدا اطمينان دارد و به علي كه كسي
نتظار عمل خدا و يا پيغام اوست كه شايد فوق از تصورش كند، در انيكويي او شك نمي

باشد اما مي داند خدا براي شرايط او پيغام و فيضي مخصوص دارد كه دريافت آن مستلزم 
خواهد در ما نه مطابق با شويم كه خدا ميايمان و انتظار و اعتماد است. وقتي متوجه مي

اش عمل كند، آنگاه با سترش پادشاهيگ مسير در و متفاوت شكلي انتظاراتمان، بلكه به
شويم. و البته پذيرش ارادة او نگاهي بازتر و با قلبي پذيراتر آمادة پذيرش ارادة او مي

هميشه هم آسان نيست، و گاهي بايد دعا كرد كه نه خواهش ما بلكه خواست خدا انجام 
و رسيدن به وادي بشود. گاهي براي رسيدن به نتيجه، بايد فرآيندي طوالني را پيمود، 

ها و پرتگاههاي هولناك شك و اضطراب است، و اين يقين، گاه مستلزم عبور از درّه
ست. گاهي براي گرفتن پاسخ و بركت، بايد با خدا اساساً از ويژگيهاي ايماني پويا و واقعي

توان تصور كرد كه يحيي با مالقاتي تازه كشتي گرفت و پس از آن دچار لنگي شد. مي
توان تصور ا و درك اينكه مأموريتش پايان يافته، آمادة رفتن به آسمان شده بود. ميبا خد

كرد كه يحيي گسترش پادشاهي خدا و آشكار شدن فزايندة جالل او را در خدمت عيسي 
توان تصور كرد كه اراده شود. ميدهد و با ارامش خاطر آمادة ترك دنيا ميتشخيص مي

توان چهره ارام  درك كرده و آن را پذيرفته است. ميخدا را براي شخص خودش عميقاً
يحيي را در سياهچالي كثيف مشاهده كرد كه لبخندي از رضايت بر آن نقش بسته است 

 .و آماده پرواز به سوي آسمان است

 .گويدخدا با يحياهاي مردد سخن مي

 .كندخدا با يحياهاي مردد در زندانهايشان مالقات مي

شان بفهمند و سازد تا ارادة او را در مورد زندگيرا آماده ميخدا يحياهاي مردد 
 .تسليم او شوند



كند تا بفهمند كه ممكن است ارادة او خدا به يحياهاي مردد دركي تازه عطا مي
خواهد فيضي را به آنها آزاد شدن آنها از شرايط سختي كه در آن هستند نباشد، بلكه مي

 .آن شرايط سخت درك كنند ببخشايد كه معناي بودنشان را در

 …ب او لغزش نخورندسب به كه كساني حال به خوشا

 


