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ترین ترین و اصلیمهم اي مسیح و عمل او به یک معناشخصیت عیس
ل محور باشد و کل الهیات مسیحی بر حوموضوع الهیات مسیحی می

کتاب پیدایش تا انتهاي  ياز ابتدا .شخصیت و عمل او شکل گرفته است
کتاب مکاشفه ما به اشکال مختلف شاهد عمل خدا در جهت مکشوف کردن  

عتیق چه در اعمال و ي مسیح هستیم. در عهداد و نجات انسان در عیسوخ
قربانی  اي ازهاي گوناگونی که نمونهدر قربانیچه یهوه و  يتجلیات فرشته

شویم و ي مسیح بر صلیب بودند ما با شخصیت مسیح آشنا میاکامل عیس
خدا  يیابد و کلمهکامل خدا در مسیح تحقق می يجدید مکاشفهدر عهد

جدید در واقع کل عهد .شودها ساکن میجسم گردیده و در میان انسان
 اوبخش ي مسیح و عمل نجاتاشهادتی بر مکاشفه و تجسم خدا در عیس

خاصی به این  يجهگیري خود توباشد. الهیات مسیحی نیز از بدو شکلمی
گیري الهیات منسجم و مستقل مسیحی و تمایز موضوع داشته است و شکل

برخورد  يها و تعالیم نادرست در واقع نتیجهدینی مسیحی از بدعتو راست
لیسایی چون هاي مهم و معتبر کنامهبررسی اعتقاد .باشدمی با این موضوع

دهند که می  نشان  ،نامه کلسدونته و اعتقادقنامه نینامه رسوالن؛ اعتقاداعتقاد
او چه جایگاهی مهمی را در تاریخ و  کردي مسیح و عملاشخصیت عیس

الهیات و تفکر مسیحی اشغال کرده است امروز نیز بررسی شخصیت مسیح 
- رخوردار است و مسیحاو براي کلیساي مسیح از اهمیتی حیاتی ب  کردو عمل

 است. ترین مباحث الهیاتی معاصرشناسی کماکان از مهم
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شوند و عمل می خاصی مطرح شناسیِدر این کتاب نیز مباحث مسیح
 .گیردمی  بخش مسیح و نقش او در زندگی ایمانداران مورد بررسی قرارنجات
مسیحیان با مسیح و ابعاد مختلف این رابطه   يل مختلف کتاب رابطهودر فص

هاي قسمت  يگیرند و خواننده با نقشی که مسیح در همهمی  مورد بحث قرار
کرد مسیح لمکه نقش و ع اود. بدین معنشآشنا می ،زندگی روحانی او دارد

گیري و رشد و تداوم آن مورد در آغاز و انجام زندگی مسیحی و در شکل
اش با مسیح آگاهی و خواننده از ابعاد گوناگون رابطهبررسی قرار گرفته 

 يخاصی از رابطه  ي. هر یک از فصول کتاب جنبهکندکسب میتري  عمیق
 عد خاصی از عمل مسیح را در آنان مورد بحث قرارو بُ حمسیحیان با مسی

  دهد.می
ین و نویسندگان مشهور و معاصر ماز معل  ،کتاب  ينویسنده  ؛جان استات

وي کتاب  از .اندهاي گوناگون ترجمه شدهکه آثارش به زبان ستا مسیحی
واریم که امید. فارسی ترجمه شده استزبان نیز به  "مبانی مسیحیت"

تري از سرور و خداوند ایمانداران عزیز با خواندن این کتاب به شناخت عمیق
  . خود با او دست یابند يکلیسا و رابطه
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توسط مسیح واسط ما

  
 کلیسایی شرکت يهر کسی که براي نخستین بار در یک جلسه

هر نیاز و  تقریباً. شودمی از شکل دعاي ما مسیحیان متعجب ،کندمی
خاطب قرار داده و با م را  "خداي قادر مطلق پدر آسمانی ما"اي واستهخ

گاهی این  .رسدمی به پایان "... ي مسیحاخداوند ما عیس به نام  ..."عبارت 
ی که یهایکی از دعا. گیردمی خوده تري بخطاب و پایان دعا شکل پیچیده

خداي قادر مطلق "عبارت میالدي وجود دارد با  1622سال دعاي در کتاب 
خاطر ه  این را ب  ؛اي خداوند  !آه"  :رسدمی  آغاز شده و چنین به پایان  "و ابدي

  "!ي مسیح عطا کناما عیس يارج و حرمت شفیع و واسطه

آغاز شده و بدین شکل  "خداي بسیار بخشنده"دعایی دیگر یا عبارت 
ي مسیح خداوند و نجات دهنده و اانه در نام عیسما فروتن" گیرد:می پایان

  "طلبیم.می او این را يواسطه مان و بهمتبارك

که در  "ي مسیحاخداوند ما عیس يبه واسطه"این عبارت قالبی یعنی 
سازد. می آشنا "واسطه بودن"ما را با مفهوم  ،شودمی ها دیدهبسیار از دعا

زیرا تنها یک خدا « :پولس رسول است کهاین عبارت انعکاس از این گفتار 
هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان 
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فتار به معناي آن است گاین  )5:  2(اول تیموتائوس » .که مسیحْ عیسی است
مستقیم و نه بدون ها به شکلی غیرکرد خداي پدر نسبت به انسانکه عمل

ي مسیح ابلکه با واسطه و میانجی؛ یعنی توسط پسر او عیسواسطه و میانجی  
ي مسیح نجات ابه همین صورت نیز ما باید توسط عیس .گیردمی صورت
  مان به او نزدیک شویم.دهنده

شوند و بعضی می بسیاري از اشخاص با شنیدن این موضوع متعجب
کنند می والئسازند. آنان سدیگر نیز نارضایتی خود را از این امر پنهان نمی

ي مسیح عمل کند و چرا ما باید فقط توسط اچرا باید خدا فقط توسط عیس
در . کندمی او دعا کنیم؟ این امر خدا را به موجودي دور از دسترس تبدیل

هاي سخت حکومت وانین سفت وق ياین حالت دعا تبدیل به چیزي مشابه
طور مستقیم ه  دي باین قوانین هیچ فر  بر اساسکه    رسد،به نظر می  سلطنتی

 يمگر اینکه به واسطه  ،جمهور را نداردسیبه پادشاه یا رئ  ناجازه نزدیک شد
این امر ابعاد . برود مورین ویژه به نزد اوأها و یا مباريالزمان پادشاه و درُم

توانید به شخصی که شما نمی .آوردمی ساالري را به یاد مامنفی دیوان
قدرت حقیقی در دست اوست دسترسی داشته باشید باالترین مقام را دارد و 

پایه متوسل شوید. چرا و همیشه مجبورید به کارمند یا مستخدمی جزء و دون
باید خدا چنین عمل کند؟ چرا بجاي اینکه وي این چنین از ما دور باشد 

ي مسیح اوجود عیسضرورت در واقع  شود؟روبرو نمیبشکل مستقیم با ما 
بعضی  .شده استپرسیده اي کنندهواالت گیجئچنین سبارها از من  ؟چیست

مقدس و سنن با کتاب از اشخاص نیز اتکا به نفس بیشتري دارند و صریحاً
 گیرند و ادعامی نادیده ي مسیح را کامالًاآنان عیس. اندمسیحیت مخالف

اي شخصی ند. رابطهسشنامی ي مسیح خدا رااجدا از عیس  کنند که کامالًمی
 :کنند بگویند کهمی  دارند. بعضی از آنان حتی جرات  خداو تجاربی عرفانی با  

  "!است اضافی ،ي مسیحاام که وجود عیسمن به این نتیجه رسیده"
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 بنابراین موضوعی که ما باید در فصل اول دنبال کنیم، موضوع فوق
ساها این کلی يها اعتقاد بنیادین مسیحیان همهدوران يدر همه. باشدمی

 يي مسیح فرزند خدا و نجات دهندهاعیس يبه واسطه"بوده که ما فقط 
مسیحیان همچنین بر . توانیم به خدا نزدیک شویم و او را بشناسیممی "ما

در عبارت فوق بیانگر وجود عاملی ضروري   "به واسطه"  ياین باورند که واژه
ي مسیح نه اطه بودن عیسما با خداست و نیز واس  يناپذیر در رابطهو اجتناب

 .داردمی بلکه این دوري را از میان بر ،شودمی باعث دور شدن خدا از انسان
ي مسیح خداي قادر مطلق امسیحیان همچنین بر این باورند که توسط عیس

اي تر و رابطهشود و بهتر از هر طریق دیگري شناختی روشنمی  به ما نزدیک
به معناي  "به واسطه عیسی" .سازدمی ممکنتر با خود را براي ما نزدیک

 .باشدمی دسترسی پیدا کردن به خدا و نه ایجاد مانعی در راه رسیدن به او
باشد که با هیچ می این عبارت بیانگر وجود تنها پل ممکن بر روي شکافی

  . پذیر نیستپل دیگري امکان

که ی ابتدا بهتر است از ماهیت این شکاف صحبت نماییم. تنها هنگام
هایی که آنگاه قادر خواهیم بود نابسندگی پل  ،ردیمببه وسعت این شکاف پی

 ياناپذیر بودن وجود عیسزنیم و نیز اجتنابمی خود بر روي این شکاف
  مسیح را تصدیق نماییم.

نامحدود   مند و خدا خالقِعنوان مخلوقات محدود و کرانه  بین ما ب  ؛اوالً
بین خالق و  يدر رابطه اوجود دارد. به یک معنبسیاري کران شکاف و بی

زیرا خدا ما را  !مخلوقات انسانی بیشتر شاهد شباهت هستیم تا عدم شباهت
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 مانتوانایی تعقل يصورت خود آفریده است. در نتیجه ما به واسطهه ب
مان در توان يبه واسطه. توانیم تا حدي پی به قدرت تعقل او ببریممی

که بر   اياخالقی قوانینط محبت او و توس همحبت کردن تا حدي پی ب
. با وجود بریممی  پیاو  قدوسیت  به  هاي ما نوشته شده است تا حدي نیز  قلب

 باقیعمیقی این، بین خالق و مخلوق و بین محدود و نامحدود شکاف 
تا  دانستم او را کجا بیابم،کاش می« کشیم:می ؛ما همراه با ایوب آه. ماندمی

ما بخوبی از این امر آگاهیم که  )3:  23 ایوب.» (در مسکن او حاضر شوم
که خود آن را بوجود آورده  ايمفهومی توانیم خدا را در هیچ چارچوبِنمی

ایم کنیم موفق به انجام چنین کاري شدهمی محدود کنیم و اگر فکر است،
خدا نیست. اذهان محدود ما  ،چه که در چارچوب ما جا گرفته استآنگاه آن

 چه برسد که وجود او در اذهان ما جا بگیرد. ،و درك او نیست قادر به تصور
هاي هاي من، راهو نه راه افکار من افکار شما نیست،: فرمایدخداوند می«

 هاي شماهاي من نیز از راهراه  زیرا چنانکه آسمان از زمین بلندتر است،  ا.شم
  )9 – 8:  55 اشعیا» (.و افکار من از افکار شما بلندتر است

یر و زیبایی و یا نیکویی و لحظاتی که در سرخوشی یا درد و رنج یا تحُّ
 هاي کوتاه بر حضور گذراي اونگاهحین وریم و در این عشق غوطه

از حس وجود واقعیتی عمیق و دست نیافتنی در وراي این  ،افکنیممی
 "واسطه"شکلی از هاي کوتاه نیز شویم. اما این نگاهمی کندهآها موفقیت

 يها تجلیاتی از خدا هستند که به واسطهشوند. زیرا این پدیدهمی محسوب
این   .شوندمی  ظاهر  طبیعت  يهاي پیچیدهعظمت آسمان و زمین و مکانیسم

ترکیب   يمان که به واسطههاي حاالت درونیتجلیات همچنین در پیچیدگی
هاي ما نسبت به کنشمجموعه وا يخصال عالی و پست و نیز به واسطه

ها ما را این واسطه با وجود این،. شوندمی ظاهر ،آیندمی پدیداین حاالت 
سازند که قادر به می هاییما را متوجه بلنديها آن .کنندراضی و اقناع نمی
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نمایانند که قادر به رسیدن به می نیستیم و اعماقی را به ماها آن دستیابی
تر مشخص ياي داریم که جنبهما احتیاج به واسطهگویی  .  شان نیستیمعمق

خوردار تري برانسانی عمیق يتري داشته باشد و از جنبهو حالت شخصی
ي مسیح داریم. زیرا واقعیتی را که ما اباشد. در یک کالم ما احتیاج به عیس

ایم، هر ایم و یا به تصور در آوردهایم یا اندیشدهدیده ایم یا احساس کرده
تواند خدا را براي یمي مسیح، باز هم نااز عیس يجدا ،ر هم غنی باشدچقد

تنها یک . نهایت دورتر از ما قرار دارد، خارج سازدما از حالت وجودي که بی
مد، یعنی آها قرار دارد به میان ما چیز يبار این واقعیتی که فراسوي همه

ما زندگی کرد. تنها  انسان شد و در میان ازلی خدا حقیقتاً  يزمانی که کلمه
حقیقی را در هیئت انسانی  "جالل"در این هنگام بود که چشمان بشري 

خدا  خشندگی واقعیت غایی متشخص، یا پسرو در لوتألیعنی . مشاهده نمود
  داشت.) 14:  1یوحنا ( "پدر يشایسته یگانه یجالل" کهرا 

این عت سشکاف بین انسان و خدا چنان وسیع است که براي وصف و
این شکاف؛ شکافی است که . ستا  شکاف مطالب ناگفته بسیاري هنوز باقی

 .عنوان مخلوقات عصیانگر و خدا داور عادل ما دهان باز کرده استه  بین ما ب
ایم. اقتدار و ورزیده فرمانیزیرا واقعیت ناگوار این است که از خداي خود نا

  ي خواهانهایم و طریق خودهایم. محبت او را رد کردحاکمیت او را انکار کرده
ایم. مشکالت حل نشدنی جهان گواهی بر مدعاي خود را در پیش گرفته

این نیست که ما   مشکل صرفاً .باشندمی جداماندگی و بیگانگی انسان از خدا
فاقد امکانات ذهنی مناسب براي شناخت او هستیم، بلکه موضوع این است 

 .باشیممی  که ما فاقد صالحیت و توان اخالقی الزم براي نزدیک شدن به او
تر اینکه شایستگی ما قادر نیستیم که خودمان خدا را بیابیم. مشکل بزرگ

که ما احتیاج به آن داریم باید واجد اي  این کار را نداریم. بنابراین نوع واسطه
این  .کردیمخصوصیات و وجوه دیگري نیز باشد که در ابتدا فکرش را نمی
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عملش آشکار کردن شخصیت خدا و قابل شناسایی کردن او  واسطه صرفاً
 عمل این واسطه خیلی بیشتر از این .باشدبراي ما به شکلی قابل فهم نمی

قدمانه و داوطلبانه خدایی یعنی عمل پیش  ،ریمدا  "فیض"ما نیاز به    .باشدمی
آید تا بجاي داوري آنان را می سوي مخلوقات عصیانگر خوده رحیم که ب

و هنگامی که  شان آنان را از نو بیافریندنجات بخشد و بجاي نابود ساختن
همانند زمانی ، گوییممی آمیز خدا سخنقدمانه فیضدر مورد این عمل پیش

ي ادر واقع در مورد عیس، گوییممی سازي خدا سخنآشکارکه در مورد خود
این سخن درخور اعتماد و پذیرش کامل است «زیرا  .گوییممی نخمیسح س

که مسیحْ عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین 
شکاف ، ي مسیحااز عیس يبنابراین جدا )15:  1اول تیموتائوس .» (.آنهایم
محدود و ، عنوان انسانه ما ب از یک سو .باشدمی خدا و ما گذرناپذیربین 
باشیم. می مند هستیم و از سوي دیگر موجوداتی عصیانگر و خودمحورکران

 .توانیم خدا را بشناسیم و نه به او دست پیدا کنیممی ی نهیما خود به تنها
سازیم یم  سوي خداه کوچک و حقیري را هم که ما از سوي خود ب هايپل

تواند گذر از این شکاف می ریزد. تنها یک پلمی به درون این شکاف فرو
ه شکاف یعنی از سوي خدا ب این پل از سوي دیگرِ،  گذرناپذیر را ممکن سازد

فرزند عزلی خدا بود. که ، ي مسیحاین پل عیسا .سوي ما کشیده شده است
زندگی انسانی ما را در پیش گرفت و با  ،انسان شد، به جهان ما وارد شد

اما وقوع این   .مرد، بودیم ي آنمان که شایستهمرگی که به خاطر گناهان
   ناپذیر بود.امور اجتناب

خود خدمت  يرساله يناشناس رساله به عبرانیان؛ در ابتدا ينویسنده
  دهد:می ي مسیح را بدین صورت شرحامنحصر به فرد عیس
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 ي                                ههاي گوناگون به واسطگذشته، خدا بارها و از راهدر «
 ي                   هپیامبران با پدران ما سخن گفت، امّا در این ایام آخر به واسط

                                                     پسر خود با ما سخن گفته است، پسري که 
                      . او جهان را آفرید يهاو را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسط

                                           او فروغِ جاللِ خدا و مظهر کامل ذات اوست، و 
                                         دارد. او پسمی همه چیز را با کالم نیرومند خود نگاه

                                      از پاك کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش
                                          پس به همان اندازه که نامی برتر از . برین بنشست

                                                  از مقامی واالتر از فرشتگان به میراث ُبرد، 
  ) 4- 1:  1عبرانیان » (.نیز برخوردار شدها آن

و نیز پولس ) 14 – 1:  1یوحناي رسول در ابتداي انجیل خود (یوحنا 
به همین شکل )  23 –  15:    1خود در کولسیان (کولسیان    يرسول در رساله

در این نگارشات دو حوزه   .دهندمی  ي مسیح شهادتامورد عیسمند در  شکوه
 "کفاره"و  "مکاشفه"را ها آن و ساحت اساسی واسطه بودن که ما اغلب

ي مسیح در هر دو ادر واقع خدا در عیس .پیوندندمی نامیم، به یکدیگرمی
ي مسیح جهل ما را در مورد خود ایعنی او بوسیله عیس  ،کرده استحوزه عمل

 يان برداشته با ما سخن گفته است و از سوي دیگر باز هم بوسیلهاز می
  مسیح مشکل گناهان ما را نیز حل کرده است.

ي مسیح برترین بوده اعالوه بر این در هر دو حوزه و ساحت فوق عیس
 و رقیب و نظیر ندارد. در رساله به عبرانیان موضوع بحث اصلی همین امر

نژاد بودند که به خاطر رساله مسیحیان یهوديباشد و مخاطبان این می
ي مسیح تحت آزار و جفا بودند و به همین دلیل در معرض اایمانشان به عیس

به دامان  این خطر قرار داشتند که مسیحیت خود را انکار نموده و مجدداً 
تحقق یک  ياما چگونه ممکن بود که آنان از تجربه ،یهودیت باز گردند
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سوي سایه ه  براي تحقق آن و از خود واقعیت ب  ران انتظاسوي دوره  حقیقت ب
گونه شد که آنان عیسی را آنمی  واقعیت باز گردند؟ این امر در صورتی ممکن

رساله تالش خود را صرف  يبنابراین نویسنده .باشند هکه واقعا بود نشناخت
هاي شخصیت  يي مسیح را نسبت به همهاکند تا برتري و تفوق عیسمی  آن
اند و نیز نسبت به کسانی که یعنی همه کسانی که قبل از او بوده،  دعتیقعه

ت و قلمرو و حبنابراین در سا .دهد ممکن است بعد از وي بیایند نشان
 يت و حوزهحاي است که بزرگتر از موسی و در ساعیسی نبی يمکاشفه

 ايعیسزیرا توسط  .باشدمی تر از هارونقربانی و کفاره وي کاهنی بزرگ
تر از آن حدي که در تعلیم موسی ممکن تر و عمیقمسیح ما خدا را کامل

ي مسیح در مقایسه با کهانت هارون اتوانیم بشناسیم و توسط عیسمی است
  توانیم به خدا نزدیک شویم. می با سهولت بیشتري

  

- یم و عهدعتیق عهدجدید  يرساله به عبرانیان به مقایسه ينویسنده
در گذشته، «. خدا تکلم نمود . عامل مشترك در هر دو این است کهدزپردا

پیامبران با پدران ما سخن  يههاي گوناگون به واسطخدا بارها و از راه
پسر خود با ما سخن گفته  يهامّا در این ایام آخر به واسط« )1(آیه.» گفت
اینکه او و  "تکلم نموده است"حال این امر که خدا  )2ي ...» (آیهاست

افکارش را توسط کالم بیان کرده است؛ باید با دقت و جدیت مورد بررسی 
 ،ایمها غیرممکن است در حالی که ساکن باقی ماندهبراي ما انسان  .قرار گیرد

از افکار یکدیگر باخبر شویم. تنها در صورتی که من با شما سخن بگویم 
تنها در صورتی که شما با گذرد و می  دانست که چه در فکر من  دشما خواهی

 .گذرد آگاه خواهم شدمی من سخن بگویید من از آنچه که در فکر شما
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ها تا زمانی که با همدیگر سخن نگفته باشند بنابراین در صورتی که انسان
چقدر بیشتر خدا تا زمانی که با   ،مانندمی نسبت به هم غریبه و ناآشنا باقی

و ناآشنا باقی خواهد ماند؟ همانگونه که   ما سخن نگفته باشد براي ما غریبه
براي انسان غیرممکن است که از  .شد افکار وي افکار ما نیست اشاره بالًق

گذرد می اومحتویات ذهن خدا آگاه شود. براي اینکه ما از آنچه که در ذهن 
ما  .دنکلمات را بپوش يآگاه شویم او باید سخن بگوید و باید افکارش جامه

داده است. در  یم که این دقیقا همان کاري است که خدا انجام بر این باور
عهدعتیق وي توسط انبیایش تکلم نمود و اینک در این روزهاي آخر  ایام 

اما اگر چه واقعیت تکلم نمودن خدا  وي توسط پسر خود تکلم نموده است.
شکل و مضمون مکاشفه خدا ، اما زمان، در هر دو عهد تغییري نکرده است

  هد تغییر کرده است.عدو در 
در حالی  »پدارن ما تکلم نمود اب ... خدا در زمان سلف«، در مورد زمان

بیانگر این  "... در ایام آخر"عبارت  .تکلم نمود »ما ااین ایام آخر ب«که در 
، شدمی  ها انتظار آن کشیدهاي جدید که مدتباور رسوالن است که در دوره

 پایانی تاریخ زندگی يما اینک در مرحلهبا آمدن عیسی فرا رسیده است و 
تکلم نموده است، اشاره ها  آن  ایام بااین  که خدا در    "به ما"  يکنیم. واژهمی

هاي گوناگون تشکیل جدید جهانی دارد که از طبقات و فرهنگ  يبه جامعه
 يبنابراین در مکاشفه .است ایجاد کردهي مسیح آن را اشده است و عیس

غایی و نهایی بودن این مکاشفه و هم   يمسیح هم جنبهي  اخدا توسط عیس
  .آن وجود دارد بودنجهانی  يجنبه

 "هاي مختلفبه اقسام متعدد و طریق" خداي رد شکل مکاشفهودر م 
به وساطت "که او اینک  در حالی، توسط انبیا با پدران ما تکلم نموده است

ایندي بود که اشکال و فر ،فرایند الهام نبوتی .با ما تکلم نمود "پسر خود
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ها و تجارب هاي متنوعی داشت. گاهی خدا توسط رویاها و خوابشیوه
الهی  ياما در بسیاري از موارد مکاشفه .ساختمی آمیز خود را ظاهرخلسه

شد و توسط می  کالم خدا بر انبیا نازلها  آن  در سخنان الهامی و نبوتی که در
هنگامی که ، در بسیاري از موارد هم .شدمی دیده ،رسیدمی آنان به مردم

مزامیر، امثال و دیگر ، عتیق در حال نوشتن روایات تاریخینویسندگان عهد
در اختیار آنان  قواي ذهن و روانی آنان کامالً، اشکال ادبیات حکمتی بودند

کار در اثر هدایت و کنترل الهی اثري نبوتی و الهامی  يبود. اما نتیجه
برخی از اشکال و طرقی است که ، ل و طریق فوقاشکا .شدمحسوب می

به وساطت پسر "در عهدعتیق تکلم نمود اما اینک خدا ها آن خدا توسط
تنها توسط تعالیم نه  است که او    اتکلم نموده است و این امر بدین معن  "دخو

بلکه توسط شخصیت و اعمال او نیز سخن گفته  ،و سخنان عیساي ناصري
  شد.می است، زیرا در شخصیت و اعمال او جالل خدا دیده

عتیق نه تنها خدا از خود در عهد يمکاشفه، مورد مضمون مکاشفه در
بلکه در مضمون و محتوا نیز حالتی  ،هاي متفاوتی داشتدر شکل خود گونه

بدین   .رونده اعتقاد دارندپیش  يشفهتمام داشت. مسیحیان به مکامحدود و نا
که معتقدند خدا خود را به تدریج و مرحله به مرحله مکشوف نموده است   امعن

بنا شده است. اما در  قبلیجدید مکاشفه بر بنیان مکاشفه  يو هر مرحله
پسر خدا  عتیق،مکاشفه در عهد "هاي مختلفاقسام متعدد و طریق"مقابل 

زیرا در او و توسط او  .ماندمی اصلی و نهایی نمایش يقرار دارد که بر پرده
رسد. کامل بودن این مکاشفه با اشاره به عظمت می  خدا به کمال  يمکاشفه

گیرد. در می مورد تاکید قرار، شودمی شخصی که مکاشفه توسط وي انجام 
او با  يچه در رابطه، توان تصور نمودمی ترین توصیفی کهمورد مسیح عالی

با جهان او  ياو با خدا بکار رفته است. در رابطه يجهان و چه در رابطه
بوسیله او "دا خشود که می و نیز کسی خوانده "وارث جمیع موجودات"
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 "وجوداتم قوت خود حامل همه    يبه کلمه"و    دوم)  ي(آیه  ".ها را آفریدعالم
رساله از  ينویسنده ،ساده و جذاب يسه جمله يسان بوسیلهبدین .باشدمی

کند و می اوج آن حرکت يسوي تداوم و سپس پایان و نقطهه آغاز جهان ب
پسر خدا خلق شده است.   ؛ي مسیحاعیس  کند که کل جهان به واسطهمی  ادعا

عنوان وارث ه شود و یک روز نیز او بمی اینک توسط کالم پر قوت او حفظ
  صاحب آن خواهد شد. ،بر حق این جهان

یا لقبی   "تراسمی بزرگ"  ،شودمی  رابطه با خدا وي ابتدا پسر خواندهدر  
اي دهد که به هیچ فرشتهمی  نشان  14تا    4رساله از آیات    يعالی که نویسنده

فروغ جاللش "دهد که او  می  نویسنده ادامه  .این اسم یا لقب داده نشده است
پسر   يند رابطهکنمی این عبارت سعی  )3  ي(آیه  .باشدمی  "و خاتم جوهرش

که کلمات و تصاویر انسانی قادر به تصویر کشیدن آن  جائیآنبا پدر را تا 
درست همانگونه که نور  .باشدمی فروغ جالل پدر ؛پسر .بیان کند، هستند

-اعتقاد مطابق باشود و این حقیقت می خورشید پیوسته از خورشید ساطع
ی دیگر پسر یاز سو ".رور از ننو"، شودمی نیقیه با این کلمات بیان ينامه

بیانگر ذات و جوهر اوست. درست همانند  باشد و دقیقاً می خاتم جوهر پدر
سان عبارت بدین .ماندمی نشانی که از یک مهر بر موم یا کاغذ بر جاي

دهد و عبارت می یکی بودن پسر را با پدر نشان ،او بودن "فروغ جاللِ"
متمایز بودن او را از خدا  ،جاي مانده بر موم خدا بودن و بر  "خاتم جوهرِ"

هنگامی که در قرن چهارم و پنجم عالمان الهی در پی این  .دهدمی نشان
این دو  ،پسر را با پدر تحریف کنند يها رابطهآمدند تا در مقابله با بدعتبر

یک برداشت نادرست از شخصیت مسیح این   .موضوع اهمیت بسیاري یافتند
دانست و تنها می یکی مسیح را با شخصیت پدر کامالً بود که شخصیت

که از نظر طرفداران این  ابدین معن .حالت وجودي متفاوت براي او قائل بود
نگرش خدا دیگر مقام وجودي پدر را ندارد و حالت وجودي پسر را بخود 
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بود این  ؛گرفته است. برداشت نادرست دیگري که برداشت طرفداران آریان
باشد می متمایز از پدر ساخت که مسیح وجودي کامالًمی رحنگرش را مط

 يدر مرتبه، وجودي ين و مرتبهأکه توسط او خلق شده است و از نظر ش
در این ، آمیزهاي بدعتتري از پدر قرار دارد. در تقابل با این نگرشپایین

شکلی شخصیتش به    "جاللش  فروغِ"  .باشدمی آیات پسر از ازل با پدر یکی
همین شخصیت پر جالل و یگانه  "خاتم جوهرش"شود می از پدر متمایز

خالق، نگهدارنده و وارث جهان همانند ما ،  فروغ جالل خدا و صورت او،  پسر
هاي و تجارب و وسوسه) 14:  2عبرانیان (. بر خود گرفت "خون جسم و"

را چشید  خاطر ما موته و ب) 18 – 10:  2 (عبرانیان. ما را از سر گذراند
 .انسان شد حقیقتاً، خدا بود سان او که حقیقتاًبدین) 14 – 9:  2 (عبرانیان

زیرا او را در ، توانیم او را بشناسیم و درك کنیممی چون او انسان شد ما
با وجود  .کنیم که با آن آشنا هستیممی انسانی مشاهده يچارچوب و زمینه

 چه که در انسانیت او مشاهده آن، از این جهت که او خدا نیز بود، این
او خدا را پدر   .باشدمی  کنیم همانا مکشوف شدن وجود و قصد و اراده خدامی

 .خود خواند و به ما اجازه داد حتی ما را تشویق نمود تا ما نیز او را پدر بخوانیم
وي از ملکوت یا پادشاهی خدا سخن گفت و از ما خواست تا به خبر خوش 

اري این ملکوت ایمان آوریم و خودمان وارد این ملکوت رسیدن زمان برقر
  شویم.

او همچنین از ما خواست تا این ملکوت را بطلبیم و رشد و گسترش آن 
 .مان را وقف آن کنیممان بدانیم و زندگیهدف اصلی زندگیبه عنوان  را

ها و  نان، زندمی بر روي آب قدم ، سازدمی ها را آرام هنگامی که او طوفان
دهد و مردگان را از مرگ می ها را شفابیماري، گرداندمی ها را کثیرهیما

ما شاهد اقتدار او بر طبیعت هستیم، ما اطاعت و پیروي کامل ، دهدمی قیام 
بینش و درك عمیق او را نسبت به اصول بنیادین آن ، عتیقاو از اقتدار عهد
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 عتیق تضاد پیدابا عهداي که و ایستادگی او را در برابر همه سنن انسانی
بینیم که با زنان و کودکان با  می . کا اعمال او راکنیممی مشاهده، کنندمی

 نسبت به فقیران و مطرودان رحمت و شفقت نشان، کندمی احترام رفتار
 ما آواي او را .بخشدمی کاران راکند و گناهمی گرسنگان را سیر، دهدمی
دهد از می ها فرمانبه دیو، آوردبرمیفریاد  شنویم که در حضور مرگمی

بینیم که می ما او را .دهدمی ریاکاران هشدار ياشخاص خارج شوند و علیه
 یتراز طریق رنج و مرا  .گرداندمی  سوي اورشلیمه  روي خود را به عزم ثابت ب

سیمانی رنج و تدر باغ ج .شودکه براي او مهیا شده بود قدمی منحرف نمی
کند و مجددا او را چون خداوند می  بر صلیب تركپدر او را  کشد و  می  مشقت

کاران نجات را تضمین کرده است و بر بینیم که براي گناهمی قیام کرده
مرگ غلبه یافته و اینک مدعی اقتداري جهانی است و به پیروان خود 

  ها را شاگردان او سازید.امت يدهد تا رفته و همهمی موریتأم 
بینیم و آن می طالب فوق و نیز مطالب دیگر ما جالل او رام  يدر همه

 ،فیض و راستیاز  کنیم. او پر  می  خدا تصدیق  يعنوان جالل پسر یگانهه  را ب
سختی نسبت به متکبران و شفقت نسبت به فروتنان و سر،  قدرت و مهربانی

برخوردها نگریم می ایمان و محبت است، و هنگامی که به او، پر از عدالت
و اعمال وي منعکس کننده پدر است. بعضی از اشخاص هنگامی که در 

خدا تبدیل سازند که به اشخاص بیمی  گویند ما را مجبورمی  مورد خدا سخن
 "!من به خدا اعتقاد ندارم " شویم. ما باید در حضور چنین اشخاص بگوییم:

 "د؛ اعتقاد ندارم.رسید شما به آن معتقدیمی که به نظر یاقل به خدایحد"یا 
سپاریم واکنش ما می بینیم یا به او گوشمی اما هنگامی که ما عیسی را

ي مسیح اخدایی که توسط عیس" گوییم:می ما گردد.می متفاوت !کامال
خداي زنده ، این خدایی است که ما به او اعتقاد داریم، مکشوف گشته است

زیرا آگاه هستیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده است ، و حقیقی
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گونه که عیسی خود به فلیپس همان)  20:    5(اول یوحنا    ".تا حق را بشناسیم
   )9:  14(یوحنا .» پدر را دیده است ،کسی که مرا دیده« گفت:

  

بلکه تا نجات بخشد و نه تنها  ،تا تعلیم دهدبود مده نیا عیسی صرفاً
وي بدین   .ها را رستگار سازدها مکشوف سازد بلکه انسانخدا را براي انسان

ل اساسی انسان نه جهل وي بلکه کچون مش ،علت براي نجات انسان آمد
، و رستگاري و نجاتی را که خدا محقق ساخت باشدمی گناه و تقصیر وي

 .باشدمی "ي مسیحاعیس يبه واسطه"اي که وي عطا کرد، مکاشفههمانند 
  . باشدمی هر دو امر ي مسیح عامل یا واسطاعیس

او پس «  کند کهمی  به عبرانیان این موضوع را بدین شکل بیان  يرساله
ها و اصطالحات از نظام این واژه )3:  1عبرانیان ...» ( از پاك کردن گناهان

رساله  ياند. در ادامهگرفته شده هعتیق به عاریعهد هايقربانیتقدیم 
کاهنی برتر از  .شودمی تصویر "کاهن اعظم ما"عنوان ه عبرانیان عیسی ب

نه ، این قربانی نه یک گاو .هارون که قربانی کامل را براي گناه تقدیم نمود
عتیق هدقربانی نمودن حیوانات در ع .یک بز و نه یک بره بلکه خودش بود

ي اآمد؛ یعنی ریخته شدن خون عیسمی اي از واقعیتی که بایدتنها سایه
رساله عبرانیان موضوع  ينویسنده .مسیح و فدا شدن زندگی او براي ما بود

یک بار قربانی شد تا گناهان « گوید:می را بیشتر شکافته و هنگامی که
عتیق را دقربانی عهنماد بز ) 28:  9(عبرانیان » .بسیاري را بر دوش کِشد

) 23:  9نیکوتر (عبرانیان  این قربانیِ .گیردمی کاره آشکارا در مورد مسیح ب
محال است که "زیرا ، باشدمی) 8:  6(عبرانیان  "ترهاي نیکووعده"اساس 
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ي ااینک که عیس)  4:    10(عبرانیان    ".خون گاوها و بزها رفع گناهان را بکند
ن خود را وخ "بسیاري به جهت آمرزش گناهاندر راه عهدجدید  در" مسیح

گناهان «. خداوند تحقق پیدا کرده است جدیدِ عهد) 28:  26(متی  ،ریختب
:  10(عبرانیان  .»دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد هاي ایشان راو نافرمانی

17(  

بیند که خدا می عبرانیان معناي اصلی این وعده را در این ينویسنده
این امر به معناي  .دیگر به یاد نخواهد آوردرا که بخشیده است  یگناهان

توسط قربانی کامل براي گناه  باشد که صرفاًمی بخشش کامل گناهان
 و نویسنده این امر را در نماد جایگاه نشستن عیسی متجلی شودمی محقق

 خواننده را به این موضوع جلب يخود توجه يرساله يوي در ابتدا .بیندمی
او پس از پاك کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش « کند:می

وي در جاي دیگري از رساله این موضوع را  )3:  1(عبرانیان  .»برین بنشست
ایستد و هر کاهن هر روزه به خدمت مشغول بوده، می« شکافد:می بیشتر

 .تواند کردگذراند که هرگز رفع گناهان را نمیها را مکرر میوهمان قربانی
بنشست  دست راست خدا لکن او چون یک قربانی براي گناهان گذرانید، به

در مذبح یا در هیکل جایی براي  )12 – 11:  10 (عبرانیان.» تا ابداالباد
آنان ایستاده در حال انجام خدمت  .نان در نظر گرفته نشده بودهنشستن کا

ها ها و ماهروزها و هفته .رسیدنان هرگز به انجام نمیآخود بودند زیرا وظیفه  
 وقفه قربانیدادند و بیمی ناپذیر خود را انجام ها آنان خدمت پایانو سال

یک قربانی  "گذرانیدند تا اینکه باالخره عیسی کاهن بزرگ اعظم آمد و می
وجود مسیح بود و آن را یک "این قربانی  .و نشست ".گذرانید براي گناهان

بود که گناهان کل جهان را  ايبسندهبانی کامل و رق "و  ".بار تقدیم نمود
ربانی خود را با این مراسم عشاي 1622در سال  ؛کرانمر ".کردمی کفاره

ایستادند چون می کاهنان عهدعتیق": آوردمی سخنان پیروزمندانه بجا
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ز آنرو ا«زیرا " .مت آنان ناتمام بود اما او نشست زیرا خدمت او تمام شدخد
 10(عبرانیان » .که به یک قربانی مقدسان را کامل گردانیده است تا ابداالباد

 :14(  

ما که به او ، کهانت منحصر بفرد عیسی و قربانی کامل او يدر نتیجه
 اینک ،ایمدریافت کردهپناه بردیم و توسط او بخشش کامل گناهان را 

  کاهن اعظم؛ تنها کسی بود که  .به خدا نزدیک شویم توانیم مستمراًمی
به حضور خدا  عبور کرده و از پرده، توانست سالی یک بار در روز کفارهمی

بخاطر اینکه جان خود را از دست ندهند   دیگران  .قداس وارد شوداالدر قدس
توانستند به آن نزدیک کردند و نمیمی حفظاالقداس قدسفاصله خود را با 

اما اینک توسط عیسی این فاصله بین کاهن و مردم از میان برداشته  .شوند
ممکن شده است. زیرا بدون  "ایمانداران يکهانت همه" اینک .شده است

د ننزدیک شوند؛ چه شبان کلیسا باش ند به نزد خداتوانمی هیچ تبعیضی همه
بنابراین  !و چه یک شخص عامی چه عضو عادي و چه پادشاه باشند

تا از امتیاز  دکنمی عبرانیان خوانندگان خود را تشویق يرساله يویسندهن
اي برادران، چونکه به خون  پس« دسترسی به حضور خدا استفاده کنند:

به مکان اقدس داخل شویم ازطریق تازه و زنده که عیسی دلیري داریم تا 
آن را بجهت ما از میان پرده یعنی جسم خود مهیا نموده است، و کاهنی بزرگ 

هاي خود را از را بر خانه خدا داریم، پس به دل راست، در یقین ایمان، دل
 .»هاي خود را به آب پاك غسل داده، نزدیک بیاییمضمیر بد پاشیده و بدن

همان چیزي است که  اصطالح یقین ایمان دقیقاً )22 – 19:  10یان (عبران 
آنان در نزدیک  .رسد بسیاري از مسیحیان امروزي فاقد آن هستندمی بنظر

کنند و فاقد حس اطمینان می شدن به خدا احساس شرمساري و ترس
گویند که ارزش و شایستگی آن را ندارند که به خدا نزدیک می آنان. هستند
یک از ما هیچ شایستگی و امتیازي  البته که چنین است! در واقع هیچشوند 
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نداریم که ما را شایسته نزدیک شدن به خدا سازد اما در مورد شایستگی 
ي مسیح و قربانی کامل او به گناه چه باید گفت؟ تنها توسط اوست که اعیس

نید کمی توانیم و باید به خدا نزدیک شویم. همانگونه که مالحظهمی ما
ي مسیح اساس و بنیان اطمینان اصحیح در مورد واسطه بودن عیس يآموزه

با پریشان توانیم بجاي خاطري می ما تنها هنگامی .باشدمی مسیحیان
جسارت و بجاي ترس و لرز با اطمینان به حضور خدا بیاییم که این آمدن 

باشد. همچنین همانگونه که    ،خاطر ما مرده  ي مسیح که باعیس  يبه واسطه
پیشتر نیز اشاره کردیم به این موضوع نیز توجه داشته باشید که مفهوم 

سازد بلکه طریقی ي مسیح نه تنها ما را از خدا دور نمیاواسطه بودن عیس
  توانیم به خدا نزدیک شویم. می است که توسط آن

تاکید خود به رومیان بر روي همین حقیقت  يپولس رسول در رساله
این  تشریحپس از  ؛کند. پولس رسولکرده و بر همین اطمینان تاکید می

و پس از نشان دادن طریق ،  کارندها در حضور خدا گناهانسان  ينکته که همه
ایمان ها که نه بر اساس اعمال آنان بلکه بر اساس  خدا براي رفع گناه انسان

 ادامه ،شودمی مکنها م و قربانی شدن بر گناهان انسان به عمل مسیح 
پس چقدر بیشتر االن که به خون او عادل شمرده شدیم، بوسیله او «: دهدمی

زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم، بوساطت  .از غضب نجات خواهیم یافت
بیشتر بعد از صلح یافتن  مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر

همین فقط بلکه در خدا هم فخر و نه ، بوساطت حیات او نجات خواهیم یافت
 .ایمي مسیح که بوساطت او االن صلح یافتهاکنیم بوسیله خداوند ما عیسمی

لهذا همچنانکه بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و 
 کردند.»به اینگونه موت بر همه مردم طاري گشت، از آنجا که همه گناه 

به " ياین پاراگراف کوتاه پولس چهار بار واژهدر  )11 – 9:  5 رومیان(
مرگ  يبه واسطه .گیردمی ي مسیح بکارابا عیس يرا در رابطه "وساطت
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بنابراین به وساطت مسیح با خدا  .ایممسیح است که ما با خدا صلح یافته
یابیم می  نزد خدا سالمتی  .شویممی  فیض او برخورداراز  ایم. آنگاه  صلح یافته
سالمتی ، برخورداري از فیض، کنیم. صلح یافتنمی فخر و شادي و در خدا

قربانی   ياین برکات تنها به واسطهي همه ، یافتن و فخر و شادي نمودن
 .گردندمی ي مسیح و واسطه بودن او در زمان حاضر از آن مااکامل عیس

هاي ما توسط وي به خدا تقدیم بنابراین هیچ جاي تعجبی ندارد که دعا
یعنی خداوند ،  زیرا براي نزدیک شدن به پدر آسمانی راهی بجز فرزند او  .شوند

  )6:  14 (یوحنا .ود نداردجي مسیح واما عیس يو نجات دهنده
قدمانه او در جاري عمل پیش .شودمی خداي پدر آغاز ازهمه چیز 

شائبه ر محبت پاك و بیدفقط منحصر به اوست. خداي پدر  ،نمودن فیض
(که این عمل به معناي  ،ها نشان دهدن شد تا هم خود را به انسانآخود بر 

(که این عمل به  .سوي خود بیاورده ها را بو هم انسان است) "مکاشفه"
  ).است "رستگاري"معناي 

 يي مسیح عمل نمود به واسطهادر هر دو مورد فوق وي توسط عیس
او ما  يبه واسطهي مسیح او خویشتن را بر ما مکشوف نموده است و اعیس

ی دیگر هم یاز سو است. نمودهرا براي خودش نجات بخشیده و رستگار 
 .باشندمی  کامل و نهایی،  ي مسیحاشفه و هم رستگاري الهی توسط عیسامک

 وي .رساله به عبرانیان در مورد این موضوع تاکید خاصی دارد ينویسنده
ما متکلم  ار خود بخدا به وساطت پس "در این روزهاي آخر"نویسد که می

 ".بنشست"  ،شد و آنگاه پس از اینکه پسر طهارت گناهان را به اتمام رسانید
  روبرو هستیم. یدر هر دو مورد از نظر تاریکی ما با اعمالی غایی و کامل

اي توان تصور نمود که خدا مکاشفهبنابراین بر طبق کالم خدا نمی
به ما عطا کند و نیز نجات را  تر از آنچه توسط پسرش ظاهر ساخته است  عالی
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ي مسیح انجام اما عیس  يدهندهتر از آنچه که توسط نجاتو رستگاري کامل
آنچه که   .است و در هر زمینه کار خدا کامل به ما ارزانی دارد راداده است 

 ؛این عبارت .بود "یک بار"ي مسیح گفت و انجام داد اخدا توسط عیس
باشد و در رابطه با صلیب می  رساله  ينویسنده  يعالقه  موردعبارتی است که  

؛ 10:  10؛ 28 – 26، 12:  9؛ 27:  7(عبرانیان  .بکار گرفته شده است
یهودا نیز  )مراجعه کنید. 18:  3و اول پطرس  10:  6به رومیان ین نهمچ

ایمانی که یک بار به مقدسین « گیرد:می کاره این عبارت را به این شکل ب
بنابراین مسیح یک بار براي گناهان ما قربانی  )3ي آیهودا (یه .»سپرده شد

در مورد معناي این جمالت  لطفاً .شده است عطاشد و ایمان یک بار به ما 
بدین معنا نیستند که شناخت   این جمالت یقیناً  .هایی نادرست نکنیدبرداشت

این است که ها آن بلکه معناياست،  ما به او کامل يما از خدا و یا رابطه
یعنی مکاشفه و رستگاري توسط  ،آنچه خدا در این زمینه انجام داده است

خدا  .بگیریمرا یاد باید هنوز چیزهاي بسیاري  ما .باشدمی کامل، عیسی
 .ندارد  ،ي مسیح بر ما مکشوف نموده استادر عیسچیزي براي تکمیل آنچه  

عالوه  اما خدا چیزي ،دریافت کنیم بسیاريهمچنین ما هنوز باید چیزهایی 
بنابراین  .به ما داده است براي دادن به ما نداردعیساي مسیح  بر آنچه در

سازد تا سهم بیشتري از میراث روحانی می  القدس ما را قادرهنگامی که روح
، باره به ما بخشیده استي مسیح یکاعیس يخدا به واسطهخود را که 

به همین جهت طرفداران  .کندمی خصیت مسیحی ما نیز رشدش، بطلبیم
راي مرجعیت (ب  Sola scripturaاصالح دینی در قرن شانزدهم بر اصول

 .د داشتندیتاک (براي نجات فقط فیض) Sola Grotia و تنها کتاب مقدس)
مقدس و ها در دوران حاضر بر کتابیتاکید جنبش انجیلبه همین جهت 

تاکید بر این امور  .استوار است صلیب مسیح و کامل و غایی بودن هر دو
پرست یا مرتجع و یا یا کهنه، افراطی ،کاربدین علت نیست که ما محافظه
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در واقع  هستیم ،گیرندمی هر لقب زشت دیگري که گاهی در موردمان بکار
ي مسیح را دوست داریم ااین امور بدین علت است چون ما عیستاکید بر 

که بر جالل یگانه او و بسندگی و  ).ایم (خدا ما را مدد کندتصمیم گرفته
مقدسی نسبت ادت دهیم و در مسیح و در شهادت کتابهکفایت مطلق او ش

اي به کالم کامل اضافه کردن هر کلمه  .مکاشفه الهی کامل است، به مسیح
او  يدر مسیح و در کفاره .است در حکم خوار و خفیف کردن مسیح، مسیح

بر صلیب؛ نجات و رستگاري الهی کامل است. اضافه کردن اعمال ما به 
ما به موضوع   .باشدمی  کامل مسیح؛ در حکم خوار و خفیف کردن مسیح  عملِ

باشد می در واقع موضوع ارج و منزلت مسیح مطرح .نگیریممی بدین شکل
اي که ما مطرح نمودیم مستتر است. زیرا فرض اولیهاین مسائل در پیشو 

دانیم و آنچه ما از خدا می ي مسیحادانیم توسط عیسمی آنچه ما از خدا
پس شکر و سپاس  .ایمنمودهي مسیح دریافت اایم توسط عیسدریافت کرده

  ي مسیح !اباد بر خدا توسط خداوند ما عیس
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  بنیان ما ؛بر مسیح

مستحکم یک  يسازي از اهمیت بنیان و شالودههر معمار و ساختمان
سنده براي عمارت نه تنها بو نا بد يعمارت آگاه است. یک بنیان و شالوده

 تواند خطراتی هم براي آن بوجود آورد.می  اي براي ساختمان ندارد بلکهفایده
اهمیت این موضوع را   اخیراً   ،کلیساي ما که در النگهم پلیس لندن قرار دارد

شروع به ساختن این   ؛جان ناش  1822هنگامی که در سال    ،بهتر متوجه شد
  در محل بناي ساختمان که قبالً   .غیرمنتظره روبرو شدلی  ککلیسا نمود با مش

هاي آب بسیاري وجود هاي توالت و کانالچاه، قدیمی بود يیک آجرپزخانه
ها و بناي که امور مربوط به هزینهرا  ی  نمسئولی  یبا گزارش  ؛جان ناش.  داشتند

خواهند می آنان اگر کهساختمان را بر عهده داشتند از این امر مطلع ساخت 
دیگر   دپون  1800باید    ،اي مطمئن براي ساختمان تدارك ببینندبنیان و شالوده

اي بالغ بر یک دهم کل هزینه ساختمان بود را نیز هزینه هزینه که تقریباً
اطالعات تاریخی مربوط به عمارت تا چند سال پیش این امر بخشی از    .کنند

احساس تدریج  ه  ب  .اي یافته استکلیسا بود اما اینک این موضوع اهمیت تازه
عمارت  .کردیم که فضاي کلیسا نسبت به جمعیت حاضر کوچک است

مان علیرغم زیبا بودنش براي پاسخگویی به نیازهاي جدید ما کلیساي
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توانستند حاضرین نمی يهمهاي بود که بناي عمارت بگونه .نامناسب بود
هاي منبر را ببینند و صداي واعظ را بخوبی بشنوند و اشخاصی که در بخش

 افتاده حس دوری قرار داشتند خود را از کل مراسم پرستش یکناري و انتها
در کنار منبر  نظاره کنند.توانستند کل مراسم عبادتی را کردند و نمیمی

نمایش یا قرار گرفتن گروه کر و موسیقی وجود فضایی مناسب براي اجراي 
شد گفت می دشوار بودند، که در مراسم حاضر یدر مجموع اشخاص .نداشت

از سوي  .کنندمیکه حس مشترك شرکت در یک مراسم عمومی را تجربه 
سان غذاخوري و یا آشپزخانه بود و بدین  سالن،  تاالردیگر عمارت کلیسا فاقد  

امکان مشارکت خوراك،  ماده ساختن و ارائه  آالزم براي    بر اثر فقدان امکانات
سازي اي بازشد عمارت کلیسا را بگونهمی  رفت. چگونهمی  بیشتر اعضا از بین

ن اضافه شود؟ آیا این ه آنمود که نواقص آن رفع گردند و امکانات جدید ب
امکان وجود داشت که یک سالن در طبقه اول ساخته شود و سپس بر روي 

لن اصلی کلیسا بنا گردد و چارچوب سالن اصلی نیز دگرگون شود؟ ن ساآ
مشغول انجام وظیفه  ؛رابرت پوتر م براي انجام اصالحات الزم معماري بنا

ساخته  ؛ساختمان که توسط جان ناش يشد. وي به بررسی بنیان و شالوده
نخستین کشف وي این بود که کلیسا از عمق کافی  .پرداخت، شده بود
است تا بتواند یک سرداب بزرگ به وسعت بناي اصلی کلیسا در  برخوردار

بنیان و شالوده ساختمان  ؛بخاطر باتالقی بودن زمین جان ناش .آن ساخت
، خاطر باتالقی بودن زمینه ب .تر از کلیسا ساخترا حداقل یک متر پایین

ز سطحی اتر بنیان و شالوده ساختمان را حداقل یک متر پایین ؛جان ناش
کشف دوم وي این بود که  .که در ابتدا آن را در نظر داشت قرار داده بود

هاي اصلی تعبیه نموده بود و با یک هاي معکوسی در کنار ستونطاق ؛ناش
 شالوده آن را، ساختمان ناقدام احتیاطی و پیشگیرانه براي تحمل بهتر وز

کننده که از خصوصیات تقویت  هاياز طاق  ؛بیشتر تقویت کرده بود. آقاي پوتر
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براي ساختن سالن اصلی ، شدندمی فرد عمارت محسوبه عالی و منحصر ب
  . در طبقه اول بخوبی استفاده نمود

در مورد ، به من نوشت 1978در اکتبر سال  ؛اي که رابرت پوترهدر نام 
مطالبی را برایم بیان  شتساختمان وجود دا اي که در مورد شالودهنظریه

کرد. بر طبق این نظریه در صورتی که مقاومت در برابر فشار کافی و بسنده 
یابی نیروي ثقل یک نیروي مساوي و متضاد با آن باید براي تعادل، باشد

در ساختن عمارت کلیسایی  ؛در مقابل روش صحیح ناش  ؛پوتر  .وجود داشت
که دانش وآگاهی کمتري در  وسطی را مثال زده بود بعضی از معماران قرن

که یک کلیساي عادي با سبک ،  کلیساي قدیمی چیچستر"  این مورد داشتند:
فاقد ستون و نقاط اتکایی بوده و بر روي بقایاي یک شهر ، باشدمی رومی

هاي تمدن وار و مقبرهآدر طی قرون شالوده بنا که از  .رومی بنا شده است
حتی دوران پیش از آن تشکیل شده بود به بناي اصلی فشار وارد رومی و 

عنوان ه بنابراین نخستین وظیفه من ب .آورده و آن را تخریب کرده است
این بود که شالوده بنا را تقویت کنم. ما  1962مرمت کننده عمارت در سال 

 رتر قرادریافتیم که اگر سازندگان بنا شالوده آن را یک و نیم متر پایین
  "ود.بدادند دیگري نیاز به تقویت شالوده بنا نمی

 مربوطها آن يشالوده به ها عمیقاًاگر ثبات و استواري ساختمان
جستجو براي امنیت  .باشدمی ها نیز چنیندر مورد زندگی انسان، باشدمی

توانند به است. اما بسیاري از اشخاص امروز نمی ییاي ابتداشخصی غریزه
هاي آشناي قدیمی در حال نابود شدن گاهسنن و تکیه  .ت یابنداین امنیت دس

در حال ، شد ابدي هستندمی تصور که قبالً ايهستند. اصول مطلق اخالقی
بسیاري از اشخاص همان احساس سراینده مزامیر را  .هستند اعتبار شدنبی

کردند چنین می  فزایش یافته و اشخاص او را استهزااهنگام که شرارت    ؛دارند
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:  11(مزمور  »شمند و مرد عادل چه کند؟می زیرا که ارکان منهدم«: گفت
هنگامی که ما چون ابراهیم دریافتیم بر زمین ، ر چنین شرایطی) د3

آنگاه طبیعی است که همانند  بیش نیستیم، یاشخاصی غریب و خانه بدوش
که مترقب شهري بابنیاد بود که معمار و سازنده  «زآنرو :ابراهیم باشیم که

هایی متمسک باشیم که استوار و به چیز )10:  11(عبرانیان  .»آن خداست
  )28 – 26:  12(عبرانیان  .خورندمانند و تکان نمیمی باقی

 و ي مسیح تنها شالودهااند که عیسمسیحیان همواره بر این باور بوده
- توانند زندگیمی  گیرد ومی  آرام بر آن  شان  هايبنیان محکمی است که جان

بسیاري از سرودهاي معروف کلیسایی با شعف و  .شان را بر آن بنا کنند
براي مثال یک سرودي قدیمی التینی   .اندشادمانی این حقیقت را بیان کرده
  شود:می باشد اینگونه آغازمی که مربوط به قرن هفتم یا هشتم

                                                                                           مسیح سنگ زاویه ماست
  مان را.نهیم بنیان زندگیمی تنها بر او

  است که به شرح زیر است: هسرود معروف دیگري سرود ؛ام. نیل. جی
                                                          مسیح نهاد بنیان مطمئن را بنا 

                                                               ،سمسیح سنگ زاویه و اسا
                                              س از گرانبهاي خداوندب يبرگزیده

                                                                          کلیسا  يدهمتحدکنن
                                                            مدد صهیون مقدس در هر زمان 

  اتکاي آن. يیگانه نقطه

 .به شکل دیگري بیان شده است ؛همین موضوع توسط جان نیوتون
در یک طوفان شدید ، و یک تاجر برده بود ملحدیک دریانورد  بالًوي که ق
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فیض "براي نوشتن سرود معروف    .وردآبه خدا ایمان    یشکل عجیبه  دریایی ب
  نویسد:می خوبی داشت وي يانگیزه "...خوش آوایی يعجیب؛ آه چه واژه

                                                                                  نام عیسی ، در گوش ایماندار
                                                                                            آوایی دارد.چه طنین خوش

                                                                                      هایش را شفا هایش را سبک؛ زخمغم
                                                                                         دارد.می هایش را از میان برو بیم

                                                                                                                          ن آاي هستی که بر صخره، اي نام عزیز
                                                                         . کنممی قلعه و پناهگاه خود را بنا

                                                                                                  ناپذیر من خزانه پایان
  پایان فیض آکنده است.هاي بیهمواره از گنج

ها آن هایی که دراز زیاد بودن قسمتعهدجدید  من خود در بررسی
اشاره بر عیسی بکار رفته است،  ) برايepi (در یونانی "بر" يحرف اضافه

تکیه بر  اعنوان وجودي که ما به ها او را بهر یک قسمتدر  .متعجب شدم 
اي که اي که بر وي اتکا داریم و بنیان و شالودهمایت کنندهحایستیم؛ می او

ما اینک باید به ماهیت این  شود.کشیده می تصویربه کنیم؛ بر آن بنا می
در ادامه فصل اول باید  این بحث طبیعتاً  ،بپردازیم شکل از رابطه با مسیح

مسیح قدم  "يبوسیله"قدم شد و مطرح شود زیرا در ابتدا خدا خود پیش
 .باشدمی  بیانگر واکنش ما به عمل او  "بر  "  يحرف اضافه  .فیض را برداشت

ي مسیح عمل نموده است و ما بر آنچه که وي انجام داده است اخدا در عیس
ي مسیح سخن گفته است و ما زندگی خود را بر اکنیم. خدا در عیسمی اتکا

  کنیم.می فرد بناه منحصر بي اساس این مکاشفه
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ما در فصل قبل مشاهده کردیم که مسیح گناهان ما را بر صلیب 
اي را تقدیم داشت که گناهان کل جهان  دهنسبمتحمل شد و قربانی کامل و  

 يکنندهکفاره    زیرا عمل،  کرد و آنگاه بر دست راست خدا بنشستمی  را کفاره
بخش وي به انجام رسید. دیگر نیازي نیست که او پایان یافت و عمل نجات

در واقع اقدام به چنین کاري  .ما خود چیزي بر عمل انجام شده او بیفزاییم
 ،آنچه که وي انجام داد و بسندگیشک نمودن در مورد کمال  يبه منزله

 از آن آرامی گرفت،،  نیدن کار خودرسا  باشد. بنابراین اگر مسیح با به انجام می
و براي پذیرش خود در نزد خدا فقط بر او "آرام بگیریم"  ما نیز باید در کار او

به عبرانیان در مورد تمام شدن کار مسیح و نشستن او  يتکیه کنیم. رساله
 همچنین در مورد آرامی گرفتن ایمان مسیحی و کندمی در آسمان تاکید

  ).3،4هاي (عبرانیان بابگوید می
یکی از این  .کندمی عتیق را نقلرساله دو قسمت از عهد ينویسنده

و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته « گوید:می ها چنینقسمت
ایمان در قسمت دیگر نیز خدا به قوم بی  )2:   2(پیدایش  .»  بود آرامی گرفت

:  95 (مزمور.» داخل نخواهند شد به آرامی من«دهد که می اسرائیل هشدار
که  دگیرمی درستی نتیجهه ها برساله از این قسمت ينویسنده )11
اي وجود دارد که خدا به قوم خود وعده داده است و هنگامی که ما "یم آرا"

       .ي مسیح اطمینان و توکل کنیم این آرامی از آن ما خواهد بودابر عیس
 )3:  4(عبرانیان .» گردیممی آوردیم داخل آن آرامیما که ایمان « :زیرا

 براي قوم خدا "آرامی سبت"رساله همچنین این آرامی را  ينویسنده
هر که داخل آرامی او شد «: کند کهمی و اضافه) 9:  4خواند (عبرانیان می

 ) 10:    4(عبرانیان    .»او نیز از اعمال خود بیارامد چنانکه خدا از اعمال خویش
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ت حتالش کردن و عمل نمودن و استرا  .اشارات ذکر شده بسیار گویا هستند
دیگر ، اگر ما براي نجات خود تالش کنیم .کردن با یکدیگر متضاد هستند

 در حال آرامی و استراحت نیستیم. اما اگر در خانه تمام شده مسیح آرام
، دادیممی  خدا انجام  براي کسب رضایت  که سابقاً  یبگیریم؛ آنگاه از آن اعمال

ایمانی آرام گیرنده است، یعنی ایمان ،  بخشایمان نجات  رام خواهیم گرفت.آ
وي هنگامی ،  گویدمی  ؛جان پیتون  .کندمی  ال بر منجی تکیهم و توکلی که کا

در سال   ؛پیتون  .انجیل یوحنا بود پی به این موضوع برد  يکه در حال ترجمه
چشم  ؛در دامفري شایر ياسکاتلند يفقیر و ساده يدر یک خانواده 1824

 وي مسیح بوداگشود و از همان دوران کودکی پیرو و مرید عیس به جهان
الهیات و پزشکی وي به مدت ده سال در شهر   هايدر رشته  قبل از تحصیل

التحصیل شدن از دانشگاه پس از فارغ .گالسکو مشغول خدمات بشارتی بود
ري تبیرزعنوان مبشر کلیساي په اري شد و بذا دستگعنوان خادم خده وي ب

ابتدا کودك یک   ؛سه ماه پس از رسیدن به جزیره تانا .عازم جزایر هبرید شد
بیش از سه  .وي و آنگاه همسر جوانش چشم از جهان فرو بستند يماهه

که شدیدا نسبت به  ؛سال؛ بدون در نظر گرفتن تهدیدات اهالی جزیره تانا
ي مسیح را به اکرد تا عیسمی شرزیدند؛ وي به تنها تالومی وي خصومت

 ؛آنان بشناساند تا اینکه براي نجات دادن جان خود مجبور شد به جزیره آنیوا
شود که یک روز می  گفته  .برود که پانزده سال نیز در این جزیره اقامت نمود

بود که دید عبارت     منزل خود مشغول ترجمه انجیل یوحنا  دروي 
Pisteue eis   یوحنا بود و به  يعبارت مورد عالقهیونانی در انجیل یوحنا

وي  متعجبشد.، ي مسیح بوداعیس "توکل به"، "ایمان داشتن به"معناي 
  کرد؟مید این عبارت را ترجمه یچگونه با

خوار بودند هیچ فردي به فرد دیگري اعتماد اهالی این جزیره آدم 
در حین  .براي توکل و اطمینان وجود نداشتاي در زبان آنان واژه .نداشت
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 از وي پرسید: ؛پیتون .بومی وي وارد اطاق شد یخادم  تفکر به این موضوع؛
خادم جوان پاسخ داد که پشت میز خود نشسته  "کنم؟می من دارم چکار"

هر دو پاي خود را از زمین بلند کرد و بر روي صندلی  ؛آنگاه پیتون .است
در پاسخ خادم وي  "کنم؟می حاال دارم چکار" سوال کرد: مجدداً و  قرار داد

داد می معنی "تمام وزن خود را انداختن بر"فعلی را بکار برد که به معناي 
 ایمان داشتن"  يو این عبارتی است که پیتون در سرتاسر انجیل براي ترجمه

  بکار برده است. "به

زیرا  ،وضوع داردم احتیاج به درك این  کلیساي دوران معاصر عمیقاً
بسیاري از مسیحیان از نظر روحانی فاقد آرامش و دچار اضطراب بوده و هیچ 

دهند که اطمینان و می ها حتی تعلیمبعضی .اطمینانی در مورد نجات ندارند
و نادرست است.  سبی اسا ییقین مسیحی در مورد نجات یک باور و فرض

اول خود به ایمانداران را که  يیوحناي رسول در رساله يآنان این گفته
گیرند می نادیده، اندگوید که بدانند حیات جاودانی یافتهمی  به آنان صریحاً

خیر، یقین حقیقی به نجات به معناي یک باور و فرض ) 13:  5(اول یوحنا 
(عبرانیان  است "یقین ایمان"یقین در واقع این  .اساس و نادرست نیستبی
 بودن یعنی از اتکا به خودشانفریسی کسانی که از يخدا به همه) 22:  10

یعنی به  .اند این یقین را عطا کرده استاشخاص عادل توبه کردهبه عنوان 
چون آن باجگیر که بطور کامل بر رحمت و بخشش خدا که در  یاشخاص

  . دنکنمی تکیه ،صلیب مسیح مکشوف شده است
راز حقیقی قدرت ایمان نه در خود ایمان بلکه در موضوع ایمان یعنی 

غالطیان   ازدر تفسیر مهم خود    ؛همانگونه که لوتر  .ي مسیح نهفته استاعیس
ي مسیح را اجز جواهر گرانبهاي عیس چیزي به ... ایمان" :بیان کرده است

  "کند.تصدیق نمی
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در عهدعتیق نیز؛ خدا به قوم خود در مورد موضوع اصلی ایمان آنان 
، داد. در قرن هشتم پیش از میالدمی تعلیم، توسط اشعیاي نبی مخصوصاً

در حالی که سپاهیان حکومت آشور در  ،قبل از اینکه سامره سقوط کند
کردند می رهبران یهودا سعی، اسرائیل ظاهر شده بودندمرزهاي شمالی 

- خداوند از بی خاطر این اقدام نبیِه ب .دنحمایت نظامی مصر را بدست آور
آمیز و ایمانی قوم اسرائیل خشمگین شده و از سوي خدا سخنانی شماتت

در واقع پادشاه آشور هنگامی که سخنان ذیل   .گویدمی هشدار دهنده به قوم 
 این اعتماد شما که بر آن توکل  ...«  م اسرائیل گفت کامال حق داشت:را به قو

- من عاصی شده  ... االن کیست که بر او توکل نموده که بر؟  نمایید چیستمی
نمایی که می  اید؟ اینک حال بر عصاي این نی خورده شده یعنی بر مصر توکل

همچنان   .سازدمی  اگر کسی بر آن تکیه کند بدستش فرو رفته آن را مجروح 
(دوم  ».نمایندمی است فرعون پادشاه مصر براي همگانی که بر وي توکل

آنان باید به چه ، پس در این شرایط بحرانی  )21 – 19:  18پادشاهان 
ند وبنابراین خدا« دهد:می کردند؟ اشعیا در اینجا چنین پاسخمی چیزي اتکا
ادم یعنی سنگ آزمون گوید اینک در صهیون سنگ بنیادي نهمی  یهوه چنین

نخواهد   و سنگ زاویه گرانبها و اساس محکم پس هر که ایمان آورد تعجیل
 یرسد که منظور اشعیا از سنگ بنیادینمی نظره ب )16:   28.» (اشعیا نمود

که در  ،اشاره به سلطنت خاندان داود باشد ،کردندمی ن اتکاآکه قوم باید بر 
اما یک  .صالح؛ حزقیا بر تخت آن تکیه زده بودن زمان پادشاه شایسته و آ

  . این سلطنت به کمال رسید،  ي مسیح که او نیز از نسل داود بوداروز در عیس
مقدس است که در هاي کتاباین دعوت اشعیا به ایمان؛ یکی از بخش

هم پطرس و هم پولس آن را نقل  .شدمی به آن اشاره کلیساي اولیه مرتباً 
اند و هر دو آن را به ي مسیح دانستهاآن را در مورد عیس اند و هر دوکرده

 "سنگ مصادم و صخره لغزش"آیات دیگر کتاب اشعیاي نبی که در مورد 
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به دو شق اشاره این قسمت  )  15  – 14:    8اشعیا  (  .اندباشد؛ مربوط ساختهمی
ي مسیح براي هر کس یا سنگ بنیان است یا سنگ اعیس .ممکن دارد
کنیم می ما یا زندگی خود را بر این صخره بنا .خدا است يصخرهلغزش. او 

در   .افتیممی  خوریم ومی  کنیم و بر آن لغزشمی هاي خود تکیهیا به توانایی
اینجا مسئله انتخاب بین تالش براي نجات خویشتن و نجات تنها توسط 

 به"نویسد که ایماندار یهودي می پولس رسول .باشدمی فیض مسیح مطرح
زیرا که چون عدالت خدا «) 3:  10(رومیان  ".سنگ مصادم لغزش خوردند

مطیع عدالت خدا  ،خواستند عدالت خود را ثابت کنندمی را نشناخته
روتن ساختند و نه فاز سوي دیگر امتها و غیر یهودیان که خود را  .»شتندگن 

  ، نمودنددهنده توکل عنوان نجاته ي مسیح بابه خود بلکه فقط به عیس
هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد « حقیقت کالم خدا را تجربه کردند:

زیرا که در یهود و یونان تفاوتی نیست که همان خداوند خداوند همه  .شد
زیرا هر که نام خداوند   .خوانندمی  است و دولتمند است براي همه که نام او را

  )13-10:11(رومیان .» را بخواند نجات خواهد یافت
  

به ، اتکاي ساده و همراه با اطمینان بر مسیح به عنوان بنیان زندگی ما
باشد و در واقع به معناي اتکا به می معناي اتکا به کالم او و نیز به کار او

ایمان دارند هاي همواره پایدار اوست که وي به همه کسانی که به او وعده
  . داده است

 من گاهی در مورد این درس بسیار مهم در زندگی مسیحیان فکر
ها هایی داده است و او این وعدههاي ضعیف وعدهکنم که خدا به ما انسانمی

ها بر امانت گذارد و ایمان با اتکاي عمیق بر این وعدهرا هرگز زیر پا نمی
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 ویکتوریا يدوره "هايوعده يجعبه"گاهی اشخاص به  .کندمی خدا تکیه
شدند و می هاي کوچک کاغذ نوشتهبر تکه  یمقدساي کتابوعده  .خندندمی

اشخاص ،  هاشدند و در زمان بروز مشکالت و نیازمی  اي ریختهبه درون جعبه
البته استفاده از  .ساختندمی ها را از جعبه خارجشکل انتخابی این وعدهه ب

قرار دارند جدا ها  آن  ها دري الهی را از متن اصلی که وعدههااین جعبه وعده
در متن هستند  که واقعاًگونه  نآها را و این امر معناي این وعده ساختمی

اي به کنم که حتی چنین ایمان سادهمی با وجود این من فکر، رساندنمی
م با أتوشان خیلی بهتر از آگاهی دقیق اما هاي جدا شده از متن اصلیوعده

باشد که امروز می شانها در متن و زمینه اصلیایمانی از این وعدهبی
ایمانی همین بی ياسطهوبه  .باشدمی گیر بسیاري از مسیحیانگریبان

 ،گناهان تهدید کننده،  تفاوتی روحانیافسردگی و بی،  ظلمت،  بسیاري از شک
تنبلی  ،یحیسوي بلوغ مسه پیشرفت تدریجی بنشده، مغلوب  يهاوسوسه

ما از  .میکنمی هاي روحانی دیگر شکایتدر دعا و پرستش و بسیاري مرض
جان   .کنیماستفاده نمی  ،است  قرار دادهاي که خدا در اختیار ما  اسلحه مخفی

این موضوع را به شکل  "سیاحت مسیحی"در کتابش تحت عنوان  ؛بنیان
  :بسیار گویایی توصیف کرده است

کنند که صاحب می قلعه شک توقف همسیحی و امیدوار در محدود"
وي آن دو را در خواب دیده بنا بر این آنان را به قلعه خود   .س بودأآن غول ی

کننده آن دو نامطلوب و مشمئزچالی انداخت که براي  برد و آنان را به سیاه
اي اي نان یا قطرهشنبه تا شب روز شنبه بدون تکهآنان از صبح روز چهار.  بود

 در سیاه، شان شوداینکه کسی جویاي حال نو بدو، اي نورآب و بدون ذره
غول به تحریک همسرش با چماقی از ، در صبح روز اول. چالی باقی ماندند

آنان افتاد و به سختی آنان را زد و روز بعد   چوب درخت سیب وحشی به جان
 غول به وي اندرز داد که به آنان پیشنهاد کند که خودشان را بکشند. همسر
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و به آنان  غول هم اندرز همسرش را شنیده و این پیشنهاد را به آنان نمود
پس بهتر است با  ،شان وجود نداردوجه امکان فرار براي گفت چون به هیچ

در روز سوم وي آنان را به  .شدن یا سم خود را بکشندیا حلق آویز، چاقو
را  یهاي دهشتناك قربانیانها و جمجمهحیاط قلعه برد و به آنان استخوان

،  چون شما زائر بودند، اینان نشان داد، وي گفت:، شان را گرفته بودکه جان
را ها آن صالح را بر آن دیدم تا و به قلمرو من تجاوز کرده بودند و من

از ده روز همین کار را با شما انجام خواهم داد. حال  قطعه کنم و پسقطعه
آنان بقیه آن روز را نیز چون روزهاي پیش در  ...چال خود برگردیدبه سیاه

آنان  هاي شبآنگاه در نیمه .بار و اندوهگین باقی ماندندوضعیت مصیبت
در واقع آنان پاسخ  .تقریبا تا صبح در حال دعا بودندشروع به دعا کردند و 
 خارج شدشخصی مسیحی  از وضعیت مبهوت خود  .دعاهاي خود را یافتند

توانم در آزادي قدم می  من چه شخص ابلهی هستم. در حالی که  !آه  و گفت:
 خود کلیدي دارم که دامانمن در  ام!چال کثیف باقی ماندهبزنم در این سیاه

 .شک را بگشاید يهاي قلعهقفل يتواند همهمی نام دارد و مطمئنم هوعد
امانت داین کلید را از ، بخشیآنگاه امید به او گفت چه خبر خوب و مسرت

چال به آسانی گشوده شد. و در سیاه وي نیز چنین کرد !بردار و تالش کن
آهنی نیز گشوده شد  ياه دروازهآنگ، خروجی دیگر هم گشوده شد آنگاه درِ 

 يبر اثر صداي باز شدن دروازه،  سأغول ی  .و آنان توانستند با سرعت بگریزند
آهنی از خواب بیدار شد اما احساس کرد که پاهایش ناتوان از حرکت هستند 

وجه نتوانست بدنبال  یچه طوري که بهه زیرا بیهوشی بر وي عارض شد. ب
  آنان برود. 

بلکه با عهدي ابدي نیز   ،هایی داده استخدا نه تنها در کالم خود وعده
این عهد صحه  خود را به قوم خود بخشیده است. وي با خون مسیح بر

ضامن این عهد ، ماندمی گذاشته است و با محبت عمیق خود که تا ابد باقی
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پر شکوه این عهد  ياست و هر بار که ما در عشاي مقدس ربانی که نشانه
ها با داشتن این بنیان  .کندمی  کنیم این عهد را با ما تجدیدمی شرکت، است

اي قدمی در ایمان نباید بهانهما دیگر براي وفاداري و ثابت ، براي ایمان
که توسط شبان باپتیست کلیساي  یدر سرود زیبا و معروف .داشته باشیم

ه حقایق فوق ب ،هورشام ساسکس در اواسط قرن گذشته سراییده شده است
  .شودمی دیده ايانگیزهشگفتطرز 

  

هاي خود را بر سر کوه را با تمثیل دو شخص که خانه يمسیح موعظه
هاي این خانه  ئیهنگامی که بنا  .رساندمیبه پایان   ،دکننمی سنگ و شن بنا

شبیه  ظاهرشان ممکن است دقیقاً هااین خانه ،رسدمی اشخاص به پایان
شکل و نماي خارجی ممکن است هیچ ، ها در اندازهیکدیگر باشد و این خانه

 تفاوت، اما از یکدیگر شودها آن وجه تمایزي نداشته باشند که باعث افتراق
 حداقل .آیدباشد و این امر نیز به چشم نمیمی در شالوده و بنیادشانها آن

همانند  ،در آن روز .آیدساز طوفان به چشم نمیاین تفاوت تا روز سرنوشت
اي آسمان ههاي لجه عظیم شکافته و روزنهطوفان نوح که جمیع چشمه

ها شروع به روان گردیده و باد هاسیالب باران باریده، شدگشوده خواهد 
از ، اي که بر صخره بنا شده باشدخانه زمان آندر ، ورزیدن خواهند نمود

وقوع طوفان هیچ گزندي نخواهد دید و بر جاي خود استوار خواهد ایستاد 
اي که بر شن بنا شده باشد خراب شده و خرابی آن عظیم خواهد بود اما خانه

  ).49-6:47 نید بهلوقا ک، 27-7:24(متی 
خوبی ه ب، معماران امروز .گوید به خوبی آگاه بودمی آنچه که عیسی از

اما آنان چیزي ندارند   .سازي مطمئن و استوار آگاهنداز اصول علمی ساختمان
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 ؛پیتر یانف  .فه کننداکه در مورد تاکید مسیح در مورد ساختن بنا بر صخره اض
که عنوان  "آرامش خیال در سرزمین زلزله خیز"در کتاب خود تحت عنوان 

یک فصل  ،باشدمی "؟چگونه خانه و زندگی خود را نجات دهید"دیگر آن 
اختصاص داده  به خطرات نسبی بنیادهاي زمین شناختی متفاوت را تماماً 

  نویسد:می است وي

بعضی از اشخاص   ،1906در سحرگاه روز زلزله سانفرانسیسکو در سال  "
لرزش  يبه واسطه، کردندمی هاي مشهور این شهر زندگیکه بر باال تپه

روي  ها بربه سبب اینکه این تپه .شدید زمین حتی از خواب بیدار نشدند
در اثر زلزله فقط ، بسیاري از بناهاي این تپه .قرار داشتند ابستري از صخره

ه بر روي مناطق روبروي خلیج هایی کدر مقابل خانه .خساراتی جزئی دیدند
مردم به ، هاي سانفرانسیسکو قرار داشتندهاي آبرفتی ما بین تپهو زمین
اي هاي زلزله از تخت خود بر زمین افتادند و در طی شصت ثانیهتکان  واسطه

توانستند بر روي پاهاي خود ایستاده باقی آنان نمی  ،خوردمی که زمین تکان
  ".ویران شدند هاي این مناطق مسطح کامالًساختمانبسیاري از  .بمانند

اي ینجا نیز ما شاهد همان تفاوت بنیادین هستیم به استثناي منطقهادر  
که بر روي دیگر هایی که در مجاورت کانون اصلی زلزله قرار داشت. خانه

هاي آبرفتی طبیعی زمین ".سالم باقی ماندند ،اي بنا شده بودندبستر صخره
ها و در مجاورت مسطح شده و زیرسازي شده توسط انسان در درهو مناطق 

 مناطقی هستند که در مواقع زلزله خطرات بسیاري زیادي ها،ساحل و خلیج
  )71 يحهفص، خیز(آرامش خیال در سرزمین زلزله ".کندمی را تهدیدها آن

اما بر ، هایی که در کنار کانون اصلی زلزله قرار دارندحتی ساختمان"
هایی که دورتر از کانون اصلی از ساختمان ،اندروي صخره استوار بنا شده

(همان   .مانندمی  تر باقیسالم،  اندزلزله هستند اما بر خاك سست ساخته شده
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هاي سست دهد که بنیادها و شالودهمی  نویسنده توضیح  )72  يحهفص،  منبع
و بسیار روشن خطرناك بودن  ؛دلیل نخست د.به دو دلیل خطرناك هستن

امواج حاصل از یک زلزله در ". باشدمیها آن نااستواري و عدم ثبات، هاآن
توانند باعث می هاي شدیدخاك سست حدت و شدت بیشتري یافته و تکان

خطرناك   ؛دلیل دوم  )84حه  ف(همان منبع ص  ".بهم فشرده شدن خاك شوند
نام  "سازي هگونآب"است که اي هاي سست به علت پدیدهبودن شالوده

سازي و عضو مرکز که استاد معماري و ساختمان  ؛دوست من بیل گودن  .دارد
 برکلی، سازي ضد زلزله در دانشگاه کالیفرنیاتحقیقات مربوط به ساختمان

را که از آن نقل قول کردم فرستاد و  ؛فصلی از کتاب یانف برایم، باشدمی
سازي که هیچ هگونر را در مورد آباي توضیحات ضروري زیتوسط نامه

زمینی که تحت شرایط عادي ثابت و ". اطالعی از آن نداشتم ارسال نمود
، باشدمی ساختن ساختمان بر روي آن مناسب حرکت است و ظاهراًبی

اي تواند ناگهان تبدیل به مادهمی، هاي زلزله حادث شودهنگامی که تکان
گونه آب"این پدیده که  .حرکت درآیدسوپ مانند شده چون یک محلول به 

ممکن  مثالً .هاي وحشتناکی را باعث شودتواند خرابیمی نام دارد "سازي
فرو بریزد یا واژگون شود و مناطق مسکونی کامل است ساختمانی به شکل 

  ".وسیع ممکن است به ویرانه تبدیل شوند
 ي زمینهاخاطر لرزشبه سازي هدهد که آبگونمی توضیح ؛دکتر یانف

هاي توده" اي تحت عنوانشوند تا پدیدهمی ها باعثباشد و این لرزشمی
در شهر ساحلی   1964سال   يوي در این مورد زلزله  .بوجود آید  "خاك روان

 سازي بود.واضح از آبگونه يزند که یک نمونهمی نیکاتا در ژاپن را مثال
شکلی ه متر فرو نشستند و ب نطبقه چندی هاي چندبسیاري از ساختمان"
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فرار با دویدن بر روي دیوارهاي   يبراها  آن  کج شدند که بسیاري از ساکنین
  ".پایین آمدندها آن آپارتمان از

سازي موارد مشابه در زندگی قصد من این نیست که براي آبگونه
است  ؛و دکتر گودن ؛تنها قصد من در نقل قول از دکتر یانف .روحانی بیابم

شناختی معاصر تاکید مسیح در مورد اهمیت شان بدهم مطالعات زلزلهکه ن
اما مقصود مسیح چه بود؟  .کنندمی یک بنیان مستحکم و استوار را تاکید

وجود دارند؟ سخنان مسیح در این مورد   يهاي دیگربراي زندگی چه شالوده
زندگی خود را بر روي صخره و  بسیار صریح است. شخص حکیمی که خانه  

از  ".را بجا آوردها آن این سخن مرا بشنود و"کند شخصی است که می ابن
سوي دیگر شخص نادان که خانه خود را بر ریگ بنا نهاد شخصی است که 

وجه داشته باشید که در هر ت  "عمل نکرد.ها  آن  به  و  این سخنان مرا شنیده"
آگاهی یا عدم تفاوت آنان نه در    .انددو مورد اشخاص سخنان مسیح را شنیده

بلکه در اطاعت و عدم اطاعت آنان از این سخنان ،  شان از این سخنانآگاهی
عنوان پسر ازلی خدا ه  یکی از دالیل منحصر به فرد بودن عیسی ب .باشندمی

تکلف اما قاطع و مطمئن که انسان شد این است که وي با این لحن بی
 خوده ت را بأسی این جرعی .سازدمی اي را مطرحالعادهچنین ادعاي خارق

ات جدهد که ادعا کند ایجاد تمایز بین حکمت و نادانی در این زندگی و نمی
وضوع است که اشخاص به تعالیم او م یا داوري شدن در زندگی آینده این 

شکلی شخصی ه عیسی این موضوع را ب  .گوش بسپارند و از آن اطاعت کنند
 باید تصمیم بگیرد کهو انفرادي مطرح نموده است هر فردي خودش 

تعلیم عیسی در مورد کلیسا  .خواهد بر چه بنیادي زندگی خود را بنا کندمی
 .نیز به همین شکل مصداق دارد. کلیسا نیز احتیاج به بنیانی مستحکم دارد

 )18:  16(متی » کنم.می بر این صخره کلیساي خود را بنا« گوید:می مسیح
ژان ما از برداشت سنتی کلیساي کاتولیک از این آیه آگاهیم و پاپ  يهمه
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هاي خود پس از انتصاب موعظهپل اول و پاپ ژان پل دوم نیز در نخستین 
به مقام پاپی بر این برداشت سنتی صحه گذاشتند. پاپ ژان پل دوم در 

ما " چنین گفت: 1978اکتبر  17ام خود به کلیسا و جهان در غپینخستین 
این حکم  يرانه حفظ کنیم و متوجهاواره باید این ودیعت ایمان را وفادهم

اي ساخت که بر   -»صخره«مخصوص مسیح باشیم که شمعون را مبدل به  
وي سپس  ".بخشیدن کلیسا را بنا نمود و به او کلیدهاي ملکوت آسمان را آ

یک خدمت مخصوص پطرس وجود دارد که بر "دهد که می ن ادامهیچن
در اینجا من  "جانشین شرعی و قانونی پطرس نهاده شده است. يعهده

پردازد تبدیل کنم می قصد ندارم کتاب خود را به کتابی که به بحث و جدل
اما در عین حال در فصلی که به بنیان و شالوده زندگی مسیحی اختصاص 

توان چنین مسائلی را نادیده گرفت. من در این قسمت فقط نمی، یافته است
است   نته را که یکی مربوط به پدران کلیسا و دیگري مربوط به رسوالدو نک

  مطرح خواهم ساخت.
ما باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که در میان پدارن کلیسا در 

که در سن  ؛نظر وجود نداشت. اسقف کزیک  اتفاق  18:    16مورد تفسیر متی 
براي شوراي اول واتیکان  1870درسال، اسقف بود هایاالت متحد لوییز

 ناما متن ای .اي را آماده ساخت که نتوانست آن را ایراد کندسخنرانی
در این سخنرانی وي پنج تفسیر را که در میان  .سخنرانی بعدها منتشر شد

به شکل خالصه ارائه را وجود داشت  18:  16پدارن کلیسا در مورد متی 
، دانستندمی صخره را همان پطرس لیسا خودِ هفده تن از پدران ک .کرده بود

چهل و چهار نفر از پدران ، دانستندمی هشت تن از آنان صخره را رسوالن
اعتراف  باشند)میها آن  ءکلیسا (که اوریجن و یوحناي زرین دهان هم جز

زده تن از این پدران نشا .دانستندمی صخره آنایمان پطرس به مسیح را 
 خودِ آنان بودند) ءو سپس پاپ گریگوري کبیر نیز جز(که آگوستین و جروم 
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دانستند و چند تن دیگر هم از پدران کلیسا می صخره آني مسیح را اعیس
چنین  ؛اسقف کزیک .دانستندمی منظور از صخره را بطور کلی ایمانداران

اگر ما در مورد این موضوع باید از آراي اکثریت پدران " گیرد:می نتیجه
ایمانی است صخره "ئن باشیم که منظور از مبنابراین باید مط، کنیمتبعیت 

 اعتراف شده است و نه پطرس که این ایمان را اعترافپطرس که توسط 
  ".کندمی

پولس   .پردازیممی  با توجه به مطالب فوق به طرح دیدگاه رسوالن  کاین
اید که خود و انبیا بنا شده نبر بنیاد رسوال«نویسد که می رسول به کلیساي

پطرس رسول هم به   خودِ  )20:2یان  س(افس»  ي مسیح سنگ زاویه است.اعیس
هستند اما  هاصخرها و سنگ  يکند که دربارهمی آیاتی از عهدعتیق اشاره

وي از  .داندمی ي مسیحابلکه در مورد عیس ،این آیات را نه در مورد خود
سنگ زنده "نام با ي مسیح اعیساز کند که می نقل قول 28اشعیا باب 

سنگ "کند که او  می  نقل قول  18از مزمور    یاد شده است.  "برگزیده و مکرم 
سنگ لغزش "کند که او می نقل قول 8است و از اشعیا باب  "سر زاویه

بنابراین ما از ) 8 – 4:  2است (اول پطرس  "مصادم  يدهنده و صخره
  .سراییدن این سرود نباید شرمسار باشیم

  

خود  يپولس در رساله .یقت نیز نباید ترسان باشیمقما از تعلیم این ح
معلمین  يگوید که همهمی به قرنتیان به همین موضوع اشاره دارد. وي

خاصی از  يمسیحی معمار و سازنده هستند و هر یک از آنان در مرحله
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پولس خود این امتیاز را داشت که در قرنتس  .شوندمی ساختن بنا وارد عمل
او چه  .بود که بنیادي را نهاد "معمار دانا"بنابراین او  .بنیان کلیسا را بنهد

 زیرا بنیادي دیگر هیچکس«. بنیادي را نهاد؟ بنیادي را که نهاد شده است
(اول قرنتیان .» تواند نهاد چز آنکه نهاده شده است یعنی عیسی مسیحنمی

گوید می  پولس  .آمدند و بر بنیان او ساختند  پس از وي اپلس و دیگران  )11:3
مواظب   ،سازندمی  عمارت راها  آن  که با  يکه آنان باید در مورد مصالح و مواد

سوخته خواهند ، یعنی تعلیمات غلط از هر نوع "یا کاهچوب یا گیاه " .باشند
در روز داوري ، یعنی تعالیم حقیقی مسیح "طال و نقره یا جواهر"شد و تنها 

  )13-3:11(اول قرنتیان  .از آزمون نهایی آتش جان سالم بدر خواهند بود

گوید می و پطرس نیز "دتوان نهابنیادي دیگر نمی" گوید:می پولس
 )12:4(اعمال رسوالن  .ر بجز اسم او براي نجات وجود نداردکه اسمی دیگ
تنها در چنین حالتی است   .کنیممی  بر بنیان او ما بنا  .یابیممی  در نام او آرامی

  )20(یهودا . کنیم "خود را به ایمان اقدس خود بنا"توانیم می که ما
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در مسیح بخشنده حیات به ما

شناسم چهارده سال قبل می شخصی را در مسیح« نویسد:می پولس رسول
 )2:12(دوم قرنتیان  .»که تا آسمان سیم ربوده شدچنین شخصی  از این...

. شودمی برانگیخته اش عمیقاًخواننده با خواندن چنین متنی کنجکاوي
 چه معناي دارد و کجاست؟ کسی که به آسمان سیم ربوده "آسمان سیم"

گیرد؟ این می جا چه شکلی دارد و چگونه صورتبه آن انششود عزیمتمی
شناسد و این مسافرت می کند او رامی س ادعاکه پول "شخص در مسیح"

خدا همگی در مورد کیست؟ مفسرین کالم   ،بسیار عجیب را تجربه کرده است
توافق نظر دارند که پولس رسول با استفاده از ضمیر سوم شخص   این موضوع

آسمان سوم ربوده  به خودش اشاره دارد و این در واقع خود او است که به
زیرا پولس در کل  ،دهدمتن اجازه تفسیر فوق را به ما نمیکل  .شده است

به رویا و "گوید که می نویسد و در همان ابتدامی متن در مورد خودش
  )1ي (آیه ".آیممی مکاشفات خداوند

این موضوع نیست که چرا در ، همیت دارداآنچه که در اینجا براي ما 
فته است بلکه بیشتر به پیچیده و غریب را بکار گر مورد خود این روشِ

بطور کلی در  .توجه داریم "مسیح ی درشخص"عنوان ه توصیف او از خود ب
باشد مسیحی  "در مسیح" یتنها در صورتی که شخص، عهدجدید زبان

توانیم می یید این مطلب ما براي مثالأبراي ت .شود و نه الغیرمی محسوب
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پولس به بیست و شش   در این قسمت  .مراجعه کنیم16 -  1:    16به رومیان  
رساند و هر شخص یا خانواده را به اسم می تن از اعضاي کلیساي روم سالم 

دهد و عبارتی که می عضی از آنان نیز توضیحاتیبوي درمورد  .بردمی نام 
یا  "در مسیح"یا  "ي مسیحادر عیس" ،بردمی وي در این متن پیوسته بکار

همکاران "عنوان  ه  ال بیبه پرسکال و آکبراي مثال وي    .باشدمی  "در خداوند"
  )3 ي(آیه .رساندمی سالم  "در مسیح عیسی

 رساند و در مورد آنانمی سالم  ؛و یونیاس ؛او همچنین به اندرونیکوس
تواند می که این گفته )7 ي(آیه "از من در مسیح شدند"که قبل  گویدمی

   .باشد که آنان پیش از او مسیحی شده بودند ابه این معن

هنگامی که در ارتباط با مسیح   "در"  ياجازه دهید در مورد حرف اضافه
 "درون"مسیح به معناي بودن  "در"بودن  . رود توضیحاتی بدهممی بکار

 ،گذرانندمی انواده یک روز را با هم در خانهخمسیح به آن معنا که اعضاي 
ها در کمد یا قرار داشتن نیست یا به همان معنایی نیست که ما از بودن لباس

مسیح به معناي   "در"بودن    !خیر  .گوییممی  ابزارها در درون یک جعبه سخن
قرار داشتن در درون او یا قرار داشتن در او به منظور محفوظ ماندن نیست 

شخصی بسیار  يبلکه به معناي متحد و یگانه شدن با او در یک رابطه
ها این موضوع را مسیح خود با ذکر تمثیل تاك و شاخه .باشدمی نزدیک

در من « گوید:می مسیح به دوازده شاگرد چنین .بشکل روشنی بیان نمود
ها آنکه در من بماند و من در او من تاك حقیقی هستم و شما شاخه .بمانید

 4:   15  (یوحنا  »توانید کرد.آورد زیرا که جدا از من هیچ نمیمی  میوه بسیار
 "در مسیح"شود که بودن و ماندن می از این استعاره چنین مشخص )5 –

در "شاید عبارت  .باشدمی اي زنده و رشد یابنده با اوبه معناي داشتن رابطه
توان این عبارت می  گویاتر باشد و  "در مسیح"بجاي عبارت    "اتحاد با مسیح
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مقدس هاي کتابر برد، و در بعضی از ترجمهبکا "در مسیح "را نیز بجاي 
  این موضوع بدین شکل بیان شده است.

هاي پولس رسول براي تشریح این اتحاد با مسیح الگوها و تمثیل
 .کنیممی الگو و تمثیل اشاره کند که در اینجا به سهمی متعددي را ذکر

یعنی ،  باشدمی  رگانسیم زندهعنوان یک اُه  نخستین الگو، تصویر او از کلیسا ب
 پولس رسول .باشدمی بدن مسیح که هر مسیحی عضوي از این بدن

(اول .» باشیدمی اما شما بدن مسیح هستید و فردا اعضاي آن« نویسد:می
زیرا همچنان که در یک بدن «  نویسد:می در جاي دیگري    )27:    12قرنتیان  

همچنین ما که بسیار یک ، نیستاعضاي بسیاري داریم و هر عضو را یک کار 
 )5 – 4:  12(رومیان.» جسد هستیم در مسیح اما فردا اعضاي یکدیگر

  . مرتبطیمنیز با یکدیگر ، مان با اوما به واسطه رابطه "در مسیح"بنابراین 

کتاب پیدایش اشاره  يدیگر پولس در این مورد به این گفته ياستعاره
 نویسد:می پولس .شوندمی "یک بدن" دارد که زن و شوهر بر اثر ازدواج

 ياین سخن بیانگر یک رابطه  "لکن کسی که با خدا پیوندد یک روح است."
- شاید صریح .باشدمی عمیق و صمیمیانه بین مسیح و مسیحیان  يعاشقانه

شود در تعلیم خود می ترین تصویري که از این موضوع ارائهترین و جالب
ثبت شده  17طوالنی مسیح که در انجیل یوحنا باب در دعاي  .عیسی باشد

چنان که تو اي پدر در من هستی و من در « کند:می است عیسی چنین دعا
 عیسی در واقع دعا  )21:  17(یوحنا » تو تا ایشان نیز در ما یک باشند.

گر یکدییا ها آن اي با پدر و پسر ارتباط داشته باشیم کهکند که ما بگونهمی
ده بسیاري االعمسیح در خود متضمن نکات خارق ياین خواسته  .دارندارتباط 

که پدر و  ايعاشقانه ياست. مسیح این موضوع را در نظر دارد که رابطه
ما با خدا و نیز  يدهد باید در رابطهمی پسر را در راز تثلیث ازلی به هم پیوند
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ها و الگوهاي ) این استعاره23 ي(آیه .در رابطه ما با یکدیگر متجلی شود
همانگونه که یک شاخه به یک  .متفاوت همگی بیانگر یک حقیقت هستند
همانگونه که زن و شوهر با هم  ، درخت و یک اندام به بدن متصل است

همانگونه که پدر و پسر در تثلیث با هم اتحاد و یگانگی ،  پیوند و اتحاد دارند
 ي مسیح متحد و پیوستهابا عیس به همین شکل نیز یک مسیحی ،دارند
تر از سان تصویر شده است معنایی بس عمیقاي که بدینرابطه .باشدمی

حتی همانند ، ظاهري یا یک آشنایی سطحی و دورادور دارد ییک وابستگ
این رابطه به معناي اتحادي زنده  .یک دوستی و رفاقت شخصی هم نیست

د که شامل یک حیات و شبامی ي مسیحاو بسیار عمیق با عیس رگانیکاُ
  . باشدمی عشق مشترك

  

به معناي اتحاد و یگانگی  "در مسیح"با درك این نکته که بودن 
شوند می نکات مهمی در مورد این اتحاد با او مطرح، باشدمی شخصی با او

اینکه اتحاد با او از هویت  ؛نخست دهیم.می را مورد بررسی قرارها آن که
این اتحاد و تجارب ما از آن  اگر چه ادارك ما از .ر استپذیمسیحی ما جدانا

اما هیچ کس بدون داشتن این  ،ممکن است اشکالی متنوعی بخود بگیرد
این موضوع که امروز بسیاري از اشخاص در  .تواند مسیحی باشداتحاد نمی

بسیار باعث  ،کنندمی مورد این امر که مسیحی بودن چه معنایی دارد بحث
هاي یک مسیحی و عواقب و نتایج اینکه ما در مورد مسئولیت .تعجب است

اما پس از گذشت حدود دو هزار ، مسیحی بودن بحث کنیم قابل درك است
چه چیزي  وضوع که عمالًم مباحثه در مورد این ، سال از شروع مسیحیت

اما  .رسدمی نظره کمی عجیب ب، تا شخص را مسیحی بدانیم شودمی باعث
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هاي متفاوت سنت .است که هنوز چنین مباحثاتی وجود دارندواقعیت این 
سنن  .خاصی تاکید دارند يدر مورد این موضوع هر یک بر نکته، کلیسایی

سی در این ککلیساهاي کاتولیک و ارتدوکس تاکیدشان بر این است که اگر  
 .شودمی کلیساهاي تاریخی تعمید بگیرد و عضو شود مسیحی محسوب

 روي واکنشی که شخصی با ایمان خود به انجیل نشانها بر پروتستان
القدس این مورد بر عملکرد قدرت روح  ها درپنطیکاستی  .تاکید دارند  ،دهدمی

جایی که عیسی را از آن، لیبرال يسنن کلیساها .کنندمی در شخص تاکید
نیکوکارانه و تالش  اعمال، دانندمی "براي دیگران یانسان"اول  يدر وهله

 ترین خصوصیت پیروان راستین مسیحتحقق عدالت اجتماعی را مهم يبرا
بلکه بر عکس بر  ،نظر من این نیست که معیارهاي فوق نادرستند .دانندمی

القدس عطاي روح  ،خدا و ایمانکالم ،  این باورم که تعمید و عضویت در کلیسا
 همه و همه خصوصیات و صفات اساسی یک زندگی –و اعمال پر محبت 

از یک عهدجدید  تعریف ،وجوداین با  .مسیحی اصیل و راستین هستند
ر این ببنابراین الزم است  .باشدمی "در مسیح" فردي است که مسیحی

به   مسیحی بودن صرفاً ،موضوع تاکید کنیم که از نظر عیسی و رسوالن
ایمان   ،شرکت در مراسم عشاي ربانی،  عضویت در کلیسا،  معناي تعمید یافتن

نامه کلیسا یا تالش براي تحقق و بجا آوردن هاي اعتقادن به آموزهداشت
 ،هاي اخالقی موعظه سر کوه مسیح نیست. تعمید و عشاي ربانیمعیار

همه بخشی از زندگی   ،ایمان به اعتقادنامه و رفتار اخالقی،  عضویت در کلیسا
- فقط جعبهتوانند باعث شوند که ما  می  اما این عوامل گاهی  .مسیحی هستند

اي در دسترس داشته باشیم که جواهر آن ناپدید شده است جواهر خالی ي
مسیحی   .ي مسیح استاشود این جواهر خود عیسمی  نیز گاهی چنین  و عمالً 

باشد که در نتیجه می ي مسیحااول زندگی در اتحاد با عیس بودن در وهله
   .ندیابمی ایمان و رفتار صحیح هر یک جاي خود را، آن تعمید
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که استاد الهیات در کینگز کالج آبردین بود و در سال  ؛هنري اسکوگال
خود کتاب مهم و مشهور.  سالگی چشم از جهان فرو بست 28در سن    1678

به نگارش   "حیات خدا در روح و جان انسان"تحت عنوان    کوچک بود،که    را
ن وي از معاصرا کند که ظاهراًمی در این کتاب وي اظهار تاسف .در آورد

نویسد می وي .انداشخاص کمی معناي زندگی روحانی واقعی را درك کرده
اصول و "کنند جوهره اصلی زندگی روحانی داشتن می که گروهی تصور

جوهره اصلی آن ،  گروهی دیگر  .باشدمی "دینانههاي صحیح و راستدیدگاه
وظایف (که هم شامل وظایف مذهبی و هم  "وظایف ظاهري"را انجام 

غرق "گروهی دیگر نیز کل زندگی روحانی را  .دانندمی شود)می اخالقی
با  .کنندمی خالصه "آمیزشدن در احساسات و شور و جذبه و پرستش خلسه

ظاهري و  ، اي عقالنیزندگی مذهبی جوهره ؛وجود این از نظر اسکوگال
از نظر  "چیز دیگري است اساساً"بلکه جوهره آن  ،عاطفی و احساسی ندارد

شراکت حقیقی در ، او زندگی روحانی حقیقی اتحاد روح و جان انسان با خدا
نقش بستن صورت خدا بر روح و جان انسان و یا به عبارت  ،طبیعت الهی

ریشه و بنیان این . باشدمی "بسته شدن صورت مسیح در ما"پولس رسول 
کاري نیکو مهربانی و، هاي آن محبت به خداحیات الهی ایمان است و شاخه

اما وجود این خصال و  .باشدمی ها و خلوص و فروتنینسبت به انسان
تبدیل "فرد مسیحی را صرفا ، خصوصیات ظاهري بدون وجود حیات الهی

این ظواهر و خصوصیات  ".شودمی سازند که انسان خواندهمی یبه عروسک
درست همانند  .دهندمی مصنوعی و اجباري را شکل یک زندگی روحانیِ

کتاب کوچک را در سال   ی اینجان وسل.  باشدمی  ازدواجی که عاري از عشق
ریج فرستاد و این کتاب در وقوع تجربه ببه کم ؛براي جرج وایتفیلد 1743

  سزاي داشت.ه سهم ب ،روحانی عمیق وسلی که یک سال بعد رخ داد
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اهمیتی محوري دارد. عهدجدید  با مسیح در اینکه اتحاد ؛دوم  ينکته
مقدس هاي کتاببنابر تحقیقات کسانی که آمارهاي دقیقی در مورد واژه

در کامپیوتر  آالیاتها و جاي دادن کشفدارند و به محاسبه تعداد واژه
بار در  164 "در او"و "در خداوند"، "در مسیح"عبارت ، عالقمند هستند

الهیات و  ادبیات،که استاد  ؛دکتر جیمز استوارت .ندات پولس بکار رفتهرساال
کتاب مشهوري در  1935کالج ادینبورگ بود در سال در نیوعهدجدید  زبان

ارش درآورد و آن را گبه ن "عناصر حیاتی مذهب پولس رسول"مورد 
 در این کتاب چنین است: ؛باور دکتر استوارت .نام نهاد "شخصی در مسیح"
این مفهوم بیش از هر  .باشدمی قلب و جوهر مذهب پولس اتحاد با مسیح"

تقدس و حتی بیش از مفهوم مصالحه ، شمردگیمفهوم دیگري چون عادل
توان قفل راز می با خدا در تفکر پولس اهمیت دارد و کلیدي است که با آن

همه چیز در حقیقت عالی و  هاي درون او را گشود. از دیدگاه پولس رسول
نه  مسیحی يدیگر عناصر تجربه شود.می اعظم مشارکت با مسیح خالصه

توان می این تجارب را .مجزا بلکه ابعاد متفاوت یک واقعیت هستند وقایعی
 ختلف یک دایره دانست که در مرکز آن اتحاد با مسیح قرار داردم هاي  عشعا

باید به عناصر مشخص تعالیم او هم  اگر چه ،بندي تعالیم پولسو در جمع
کند می  قدیمی که سعی  يتوجه نمود اما باید مراقب باشیم که در دام مناقشه

اي فتیم و از تعالیم پولس بگونهانی  ،بین تعالیم پولس و عیسی تمایز قائل شود
تاکید و  !خیر .دهدمی سخن نگوییم که گویی وي مذهبی متفاوت را ارائه

گردد و اتحاد با مسیح به افکار و تعالیم خود عیسی برمی پافشاري پولس بر
 وردم ها مثال خوبی از تفکر عیسی در این  تمثیل عیسی در مورد تاك و شاخه

  ".باشدمی

، اینکه تاکید بر اتحاد با مسیح در بین تمام ادیان جهان ؛سوم  ينکته
در هیچ یک از ادیان دیگر  .شودمی گانه و منحصر بفرد محسوبیاي نکته
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کنند ها ادعا نمیبودایی .پیروان آن با بنیادگزار آن دین اتحاد شخصی ندارند
پیروان کنفوسیوس هم در مورد کنفوسیوس چنین ادعایی .  شناسندمی  بودا را
اما مسیحیان با  .ها و مارکس نیز چنین استدر مورد ماکسیست .ندارند

 ي مسیح رااکنند که عیسمی نان ادعافروتنی و در عین حال با اطمی
عنوان ه گزاران مذاهب خود بپیروان مذاهب دیگر به بنیان .شناسندمی

 عنوان معلمه مسیحیان نیز به عیسی ب .نگرندمی ابل احترام قمعلمینی 
اما براي ما مسیحیان عیسی  .کنند از او پیروي کنندمی نگرند و سعیمی

هاي گذشته است. عیسی خداوند و متعلق به زمانچیزي بیشتر از معلمی 
شقانه از ازنده و ع يرا در یک رابطهاو زنده ما است که ما  يدهندهنجات

محوري در مسیحیت را  ياین نکته ؛اسقف استیفن نیل .شناسیممی نزدیک
ها اما مسیحیت پذیرش ایده  .یک معلم بود  عیسی"  کند:شکل زیر بیان میه  ب

اصی نیست. مسیحیت در واقع یک حالت اعتماد و توکل فردي ها خو آرمان
باور مسیحیت بر  .باشدمی به او سپردگی نسبتبه یک شخص و وقف و سر

توانند به او دسترسی داشته می این است که این شخص زنده است و همه
با چنین عباراتی عهدجدید    یک مسیحی با مسیح در  يماهیت رابطه  ".باشند

مسیح به وساطت "، "نماییدمی اید محبتاو را اگر ندیده" شود:می توصیف
این عبارات   "مسیح در شما امید جالل"،  "هاي شما ساکن شودایمان در دل

سازند می  شوند و این موضوع را روشنمی  تکرارعهدجدید    در صفحات متعدد
که همین رابطه شخصی و نزدیک که مبتنی بر توکل و همدلی و سر 

دهد. با می ی به اوست که قلب و جوهره ایمان مسیحی را تشکیلسپردگ
عهدجدید ، ي مسیح براي هویت مسیحیاتوجه به این امر که اتحاد با عیس

اینک ما براي ،  باشدمی و منحصر بفرد بودن مسیحیت عاملی اساسی و مهم
خود   يپولس رساله  .بخشد آماده هستیممی  کسب برکتی که این رابطه به ما

متبارك باد خدا و پدر " کند:می افسسیان را با این حمد و ستایش آغازبه 
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ي مسیح که ما را مبارك ساخت به هر برکت روحانی مبارك اخداوند ما عیس
 دانسته و اضافه "روحانی"ي این برکات را و .خواندمی متبارك، ساخت

هاي  جاي"عبارت   .تعلق دارند  "هاي آسمانیجاي"کند که این برکات بهمی
افسسیان زیاد بکار رفته است و منظور پولس از بکار  يدر رساله "آسمانی

- منظور از بکار  .باشدمی  "جهان نادیدنی واقعیت روحانی"یري این عبارت  گ
این نیست که نشان داده شود  "آسمانی"و  "روحانی" يگیري دو واژه

دگان رساالت زیر خوانن  .عرفانی نیست  يیک تجربهاز    بیشزندگی مسیحی  
 گرایانه و عملیپولس بخوبی از این امر آگاهند که چقدر تعلیم پولس واقع

ها این است که برکات گیري این واژهدر واقع هدف پولس از بکار .باشدمی
کند در تقابل با می مسیحی بودن دریافت ياي را که فرد به واسطهروحانی

خدا در عهدعتیق به قوم اسرائیل برکات مادي و دارایی و تمولی قرار دهد که  
سازد که این برکات می پولس همچنین این موضوع را مطرح  .وعده داده بود

ي مسیح بشکل قطعی و اصرفا به این علت به ما تعلق گرفت چون عیس
نهایی بر نیروهاي تاریکی غلبه یافته است و در نتیجه این غلبه و پیروزي او 

کند و همه دشمنان و می تدار حکومتبا اق "هاي آسمانیجاي"اینک در 
 6؛  22 – 19:  1 رقیبان در زیر پاي او قرار دارند (مراجعه کنید به افسسیان

 :10 – 12(  

در "این برکات  يافت؟ همهیتوان می  این برکات روحانی را کجا
است که خدا ما را به هر برکت روحانی  "در مسیح". شوندمی یافت "مسیح
 "در مسیح"باشیم و فقط اگر    "در مسیح"است. بنابراین اگر ما  ساخته    مبارك
زیرا  .شودمی از آن ما، برکت روحانی از سوي پدر آسمانی ما خدا هر، باشیم

 ،شودمی  پدر آسمانی با بخشیدن مسیح به ما که در اتحاد شخصی با او ممکن
ینکه به ما بخشید. براي ا، کردمی بایست به ما عطامی هر برکتی را که
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ما رساله افسسیان را بیشتر بررسی خواهیم ،  بفهمیم که این برکات چه هستند
  . نمود

تصویر ذهنی ما از  .باشدمی جامعه معاصراي مهم در واژه "مقام "
ما در پی   يبنابراین همه  .باشدمی خودمان اغلب وابسته به مقام اجتماعی ما

ما از اینک القابی به ما تعلق گیرد و مورد ارج و  .رسیدن به مقام هستیم
-هاي بزرگ و اتومبیلبریم. ما همچنین از داشتن خانهمی  احترام باشیم لذت

گرفتن مدال و پوشیدن یونیفرم و مصاحبت و دوستی با اشخاص ،  هاي سریع
مان با دیگران به شکل گفتگوهاي عادي درکه گاهی اسمشان را ، با نفوذ

این امور نماد مقام  يبریم. زیرا همهمی لذت، کنیممی ذکر "تصادفی"
  بخشند.می هستند و به شخصیت ما بزرگی و عظمت

دارد. این مقام روحانی می ي ارزانیمقدس به ما مقام دیگراما کتاب
 بسیار عظمت دارد و ما را کامالً  و، الهی است و نه دنیوي، است نه اجتماعی

صویر تمدن یک آتواند باعث بوجود می این مقام بخودي خود .کندمی اقناع
این  .ردبُذهنی نیرومند در ما شده و ارزش ما را در نظر خودمان بسیار باال 

پذیرفته ،  مقام فرزند خدا بودن است یعنی مقام مورد محبت قرار گرفتن،  مقام 
- ر رسالهدپولس    .باشدمی  شدن و به مقام فرزندي رسیدن توسط خود خداوند

آیند به این می ایش خداخود به افسسیان در آیاتی که پس از حمد و ست ي
کند و می ي مسیح اشارهااي که به عیسدر هر آیه .کندمی مقام اشاره
بودن  يکند به واسطهمی سازد که هر برکتی را که وي ذکرمی خاطرنشان

پولس رسول پس از اشاره به اینکه خدا ما  .باشدمی ما در مسیح متعلق به ما
ما را پیش از «دهد: می است ادامهرا به هر برکت روحانی متبارك ساخته 
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عیب باشیم که بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس، و بی
ي مسیح اما را از قبل تعیین نموده تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیس

براي ستایش جالل فیض خود که ما را به آن  .بر حسب خشنودي اراده خود
گردانید در آن حبیب که در وي به سبب خون آن فدیه یعنی مستفیض 

ایم که آن را به ما فراوانی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته
در این کلماتی که  )8-1:4(افسسیان .» عطا فرمود در هر حکمت و فطانت

 .اندي مسیح مشخص ساختهااشارات متعدد پولس را به عیس ،آیه آمده است
بنابراین خدا ما را  .شوندمی ک از این اشارات به برکت خاصی مربوطهر ی

 ي مسیح ما رااخدا به وساطت عیس )4 ي(آیه در او برگزید تا مقدس باشیم.
) وي در آن حبیب یعنی 5  ي(آیه  .عنوان پسران و دختران خودش پذیرفته  ب

فدیه و آمرزش و در وي  )6 ي(آیه .ي مسیح ما را مستفیض گردانیداعیس
دهند می جالل مقام نوین ما را نشان، افعال )7 يایم. (آیهگناهان را یافته

به فرزندخواندگی پذیرفت. ما را  و بدین معنی که در مسیح خدا ما را برگزید
 تر از این مقامبه راستی چه مقامی بزرگ مان را بخشید.فدیه داد و گناهان

فرزندخواندگی خدا پذیرفته شود و گناهانش توان متصور شد که انسان به  می
آمرزیده شوند؟ ما به چه چیزي بیشتر از این احتیاج داریم؟ همانگونه که  

مالحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده «گوید: می یوحناي رسول نیز
اگر ما  )1:3(اول یوحنا  »است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین هستیم

ي مسیح اما در گذشته با عیس،  مقام واالي ما خواهد بود در مسیح باشیم این
 بیند زیرا او ما را در مسیحمان نمیناما را در گناه،  ایم و خداي پدرمتحد شده

ونه و که ما را به فرزندي خود پذیرفته است ما را همانگ ادر واقع  .بیندمی
 ننویسندگا .کندمی کند که مسیح پسر ازلی خود را محبتمی محبت

 .کنندمی  رها و امتیازات ناشی از بودن در مسیح را تکرابارها خوشیعهدجدید  
 دیگر از سوي خدا پذیرفته یا به عبارت، در مسیح ما عادل شمرده شده

) در مسیح ما فرزندان خدا و از نسل ابراهیم 9:3فیلیپیان    ؛(غالطیان    شویممی
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در مسیح دیگر محکومیت و قصاصی وجود  )29 – 26:  3هستیم (غالطیان
تواند ما را از محبت خدا ندارد که ما از آن بترسیم زیرا هرگز هیچ چیزي نمی

حقایق عالی   با بیان این  .است جدا سازد  "ي مسیح  امان عیسدر خداوند"که  
در مسیح هیچ محکومیتی از سوي خدا وجود ندارد و جدایی از خدا نیز  هک

  .پذیردمی در او ناممکن است، باب هشتم رومیان آغاز شده و پایان
  

و در  باشدمی بودن در مسیح معنایش خیلی بیشتر از یافتن مقامی تازه
 اگر ما بخواهیم از تعلیم .باشدمی عین حال به معناي یافتن حیاتی تازه نیز

اکی صحیح و جامع داشته باشیم باید به اهمیت این موضوع رادعهدجدید 
تر شدن این موضوع مثالی از دوران براي روشننیم. اجازه دهید کنیز توجه 

تان بیاورم تا ضرورت جدا نساختن آنچه که خدا معاصر از کلیساي مصر براي
و یافتن خلقت تازه یا بهم پیوستگی مقام تازه شمردگی عادل یعنی ،پیوست

حدود ده درصد جمعیت مصر را  تر درك کنیم. تقریباًو حیات تازه را روشن
یت این مسیحیان عضو کلیساي ارتدکس رو اکث دهندمی لمسیحیان تشکی

در این کلیسا  ،شصت میالدي قرن حاضر يدر اواسط دهه .قبطی هستند
مقدس پدید شدیدي به خواندن کتاب يبیداري روحانی بوجود آمد و عالقه

تا  4000هر جمعه شب بین  ؛مد. اسقف اعظم کلیسا پاپ شنوداي سوم آ
 .آوردمی جامع مرقس مقدس در قاهره گرد هم کلیساي درنفر را  6000

جوان  ،کردندمی بسیاري از این اشخاص که در جلسات این کلیسا شرکت
 واالت پاسخئبه س، کردتفسیر میمقدس را براي حاضرین وي کتاب .بودند

اما  .داد و در پی این بود تا ایمان کهن را با جهان معاصر مرتبط سازدمی
مدتی بیش از آن مناقشاتی در کلیساي قبطی بوجود آمد که عامل اصلی 
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 ؛شات یک روحانی قبطی مسمی به آبونا زاکاریا بوتروسقبوجود آمدن این منا
توان آن را ایمان می اي روبرو شد کهپدر زاکاریا با تجربه  1964در سال    .بود

ي اشخصی با عیس  آوردن انجیلی توصیف کرد، یعنی یک رویارویی و مالقات
پس از این واقعه او در کلیساي خود در هلیوپولیس و در دیگر  .مسیح

 2کرد که هر بار می هاي پنجشنبه جلساتی برگزارکلیساهاي شهر، در شب
سیاه پرپشت و  وي با ریش .کردندمی هزار نفر در این جلسات شرکت 3تا 

مقدس ینه و کتاباي بر سدر حالی که صلیبی نقره، قباي سیاه دراز خود
 در دست داشت، به شخصی تبدیل شده بود که توجه مردم را عمیقاً  یبزرگ

مقدس را براي شنوندگان مشتاق و عالقمند وي کتاب  .به خود جلب کرده بود
(یا پذیرش در حضور خدا) شمردگی عادل يکرد و بر آموزهمی خود تفسیر

مقامات عالی کلیساي   .نمودمی  توسط ایمان تاکید  بوسیله فیض و صرفاً  صرفاً
بعضی از پیروان او با   .مورد بررسی قرار دادند راارتدکس بارها الهیات او 

 ي؛هنگامی که پاپ شنودا .کردندمی صراحت بیشتري نظریات او را بیان
 ،را منتشر نمود "نجات از دیدگاه ارتدکس"کتاب کم حجمی تحت عنوان 

یساي پدر زاکاریا که عماد نازي نام داشت و دانشجوي یکی از اعضاي کل
در مخالفت با آن به نگارش در  یکوچک يکتابچه، سال پنجم پزشکی بود

عادل شمردگی و نجات رایگان از دیدگاه "آمیز ریکحورد که عنوان تآ
را داشت. بالفاصله پس از انتشار این کتاب وي از کلیسا  "صحیح ارتدکس

اهی بعد از آن نیز خود پدر زاکاریا از خدمت و موعظه مدت کوت. اخراج شد
اي این بحران الهیاتی که در کلیساي ارتدکس علت اصلی و ریشه .منع شد

بود. در طی شمردگی  عادل  قبطی بوجود آمد چه بود؟ ریشه این بحران آموزه
 يدر نشریه "عادل شمردگی"این بحران سلسله مقاالتی تحت عنوان 

این  ينویسنده .منتشر شد "زاهآکیرال"تدکس یعنی هفتگی کلیساي ار
ساخت که در کلیسا شانزده قرن در مورد می مقاالت این دیدگاه را مطرح
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اتفاق نظر وجود داشت اما در قرن شانزدهم اصالح شمردگی عادل معنی
مطرح شمردگی عادل را در مورد "مفهوم نادرست و خطرناك"طلبان 
مفهوم نادرست و "طلبان این این مقاالت اصالح ينویسندهاز نظر  .ساختند

به معناي صادر شدن حکم "شمردگی عادل را مطرح ساختند که "خطرناك
در درون شمردگی  عادل  باشد بدون آنکه تجدید حیات ومی "عادل شمردگی

طلبان هنگامی صالحاکه بر طبق نظر    ابدین معن  ،شخصیت فرد صورت بگیرد
، اندردعادل بگ  بدون آنکه آنان را عمالً،  شماردمی  ران را عادلکه خدا گناهکا

این مقاالت اشتباه  يبر طبق نظر نویسنده .کندمی نان را عادل محسوبآ
کار را با رداي عدالت خدا گناهشمردگی عادل داد ومی لوتر این بود که تعلیم

می در کار همان شخص قدینماید در حالی که در عمل فرد گناهمی ملبس
پروتستان در مورد   يماند و به عبارت دیگر آموزهمی  همان شرایط قبلی باقی

تغییر یافتن مقام بدون تغییر یافتن شخصیت   "توسط ایمان  عادل شمردگی"
  . دهدمی و منش را تعلیم

 ياما آنچه که در باال بیان شد کاریکاتوري از دیدگاه لوتر و آموزه
زیرا در سطور فوق  .باشدمیشمردگی عادل کالسیک پروتستان در مورد

یح و سکار م ، زهاو خلقت تشمردگی عادل ،نویسنده مقام تازه و حیات تازه
طلبان هرگز این سازد در حالی که اصالحمی القدس را از هم جداکار روح

ها ستانشکی نیست که بعضی از پروت .دادندجدایی و انفکاك را انجام نمی
 مقصرند وشمردگی عادل بخاطر ارائه چنین کاریکاتوري از آموزه

از نظر آنان به معناي پذیرش کامل و رایگان از سوي خدا شمردگی عادل
اي اما لوتر هرگز چنین آموزه .باشدمی اخالقی يبدون هیچ پی آمد و نتیجه

وجود داشتند که تعلیم   یخاصشنیز ا  در روزگار پولس رسول  .دادرا تعلیم نمی
کردند و این شایعه نادرست می  تعبیرؤ  به همین شکل س  پولس رسول را دقیقاً

در گناه بمانند تا فیض "کند  می  پراکندند که پولس اشخاص را تشویقمی را
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مایانی ،  حاشا«  کند:می  اما پولس رسول به شدت این افترا را رد  "افزون گردد.
وي  )2:  6(رومیان» گر در آن زیست کنیم.که از گناه مردیم چگونه دی

دهد که ما توسط ایمان و تعمید با مسیح در مرگ و می سپس توضیح
خود را «گوید که شما می در نتیجه او به ایمانداران .رستاخیز او متحد شدیم

:  6(رومیان .» براي گناه مرده انکارید اما براي خدا در مسیح عیسی زنده
 در یمسیحیان .در این آیه توجه کنید "ح عیسیدر مسی"به عبارت  )11
امکان ندارد که کسی بدون متحد شدن  .. این یعنی.هستند "مسیح عیسی"

در "تنها  حقیقتاً .با مسیح عادل شمرده شده یا در حضور خدا پذیرفته شود
و در  )17 – 16:  2(غالطیان  .شویممی عادل شمرده است که ما "مسیح

مسیح ما اشخاص جدید هستیم که زندگی جدیدي را داریم. پولس رسول 
کند می  رد  شدیداً  را    هستندشمردگی  عادل  بنیان و اساس  ؛این باور که اعمال

عنوان ثمره ه ب ،اعمال نیکو و حاصل از محبت براما در عین حال وي 
لوتر نیز  .ورزدمی اصرار ،و دلیلی دال بر تحقق آنشمردگی عادل ضروري

اي در باب آزادي مقاله"تحت عنوان  اشوي در رساله .چنین دیدگاهی دارد
- اعمال نیکو باعث به وجود آمدن شخص نیکو نمی" نویسد:می "مسیحی

من از آنچه که  ".تواند اعمال نیکو انجام دهدمی بلکه شخص نیکو د،شون
آگاهی دقیق ندارم دهند  می  هاي مختلف در کلیسا ارتدکس قبطی تعلیمگروه

رسد که در بین آنان از نظر الهیاتی سوتفاهمایی جدي وجود می اما بنظرم 
  دارد.

توانیم بیاموزیم این است که می درس مهمی که ما از مطالب فوق
را که خدا به ما بخشیده است در کنار  "حیات تازه"و  "مقام تازه "همواره 

توانیم می  به عبارت دیگر ما  .نکنیمرا از همدیگر جدا  ها  آن  همدیگر ببینیم و
یا  "در مسیح"و  "توسط مسیح"در مورد اهمیت جداناپذیر بودن دو عبارت 

یک اصطالحی حقوقی  شمردگی عادل توسط او و اتحاد با او تاکید کنیم.
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 باشد و بیانگر عملی است که توسط آنمی محکومیت ياست و متضاد واژه
شمردگی عادل اما .کندعادل محسوب میکار را در نظر خود خدا یک گناه

همان  درشده را  هصرفا یک حکم حقوقی نیست که گناهکار عادل شمرد
کار را زیرا خدا در صورتی فرد گناه ،وضعیت قبلی بدون تغییر باقی بگذارد

باشد و متحد بودن با مسیح به معناي آغاز  "در مسیح"شمرد که می عادل
   .باشدمی رفتار فردتغییر بنیادین در شخصیت و 

و در وي شما نیز . «دیمرافسسیان باز گ يبه رساله اجازه دهید مجدداً
 کالم راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید در وي چون ایمان آوردید از

همچنین مراجعه کنید به  13:1(افسسیان .» وعده مختوم شدیدالقدس روح
تیم نه تنها مقام جدید فرزند بنابراین اگر ما در مسیح هس )14:3غالطیان 

بلکه همچنین ،  ایمیافته  ،دهدمی  خدا بودن را که پولس در آیات قبلی توضیح
اي است که صهخالقدس مشسکونت روح  ایم.القدس را نیز دریافت کردهروح

 کند و بدین وسیله تعلق آنان را به خود اعالنمی با آن خدا قوم خود را مهر
هستیم، خدا هم ما را  "در مسیح"شن است که اگر ما بنابراین رو .نمایدمی

اي به ما بخشیده توسط پسرش فدیه داده و هم توسط روح خود حیات تازه
است. او نه تنها ما را پسران و دختران خود ساخته بلکه روح پسر خود را در 

پس اگر کسی «  .سازدمی درون ما نهاده است که ما را به صورتا مسیح متبدل
چیزهاي کهنه در گذشته اینک همه چیز  .استاي همسیح باشد خلقت تازدر 

  . خلقت تازه، حیات تازه، مقام تازه )17:5(دوم قرنتیان .» تازه شده است

این برکت به هم متصل بوده و  .ات را از هم جدا کنیمکما نباید این بر
مثالی ساده به شاید  .شوندمی بخشیده ،ر مسیح هستنددبه همه کسانی که 

در وضعیتی ، خانمانیچیز و بیاگر فرد بی .درك بهتر موضوع کمک کند
ها و ژولیده در حالی که گرسنه و ناتوان است و مدت با لباس ژنده، اسفبار
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بهتر است ابتدا او را ، گرسنگی کشیده براي کسب کمک به ما مراجعه کند
ها کافی نیستند ین کمکهایش را عوض کنیم اما ابه حمام بفرستیم و لباس

بنابراین او  ها دچار سوتغذیه بوده استزیرا این شخص مریض است و مدت
به  .چنین نیاز دارد تا بخوبی تغذیه شود و در بیمارستان بستري گرددهم

، مانهمین شکل نیز ما با وضعیتی اسفبار و در پوشش ژنده و ژولیده گناهان
در  .آییممی مسیح رسنه هستیم به نزددر حالی که از نظر روحانی بیمار و گ

 مان را عوضشویم و حمام کرده و لباسهايمی  ابتدا ما در نزد مسیح پذیرفته
داند این مقام می سیح اشخاصی عادلم در این حالت خدا ما را در ، کنیممی

داند که ما بیمار می  پزشک مجرب  .اما این تازه شروع کار است  .تازه ما است
گذارد تا به ما زندگی جدید و می روح خود را درون ما اوین بنابرا .هستیم

کند تا ما قوي و می سالمتی بخشد و سپس او ما را با کالم خودش تغذیه
  . دهده کار انجام نمیماو هیچ کاري را ناقص و نی .نیرومند شویم

  

بودن به معناي اتحاد "  در مسیح"بنابراین همانگونه که بررسی نمودیم  
هاي عالی ناشی باشد که باعث جاري شدن برکتمی فرد مسیحی با مسیح

دلیلی ندارد که ما  .گرددمی سوي فرده از داشتن مقام جدید و حیات جدید ب
ن این در این مورد احساس خجلت و شرمساري کنیم زیرا مسیح و رسوال

ماند و می آنکه در من« گوید:می عیسی .برکات را به فرد فرد ما بخشیدند
 کند:می پولس رسول اضافه) 5:15(یوحنا  ».آوردمی من در او میوه بسیار

اتحاد   )17:5(دوم قرنتیان .» پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است«
  . باشدمی همراهشخصی است که با برکاتی شخصی اي هبا مسیح تجرب
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باشد و ما براي می عدي اشتراکی نیزبُ دبا وجود این اتحاد با مسیح واج
 .کنیممی پولس رسول مراجعهسخنان به  توضیح و تشریح این امر مجدداً

میرند در مسیح نیز همه زنده می و چنانکه در آدم همه«: نویسدمی پولس
پولس رسول ، معروف يجملهدر این  )22:15(اول قرنتیان .» خواهند گشت

سو انسانیت  در یک .دهدمی تقابل با یکدیگر قرار دو جامعه متمایز را در
ار خود آدم در مرگ ذگناتحاد با بنیا يسقوط کرده قرار دارد که به واسطه

ما به انسانیت کهنه و نسل سقوط کرده انسان   يهمه  .شودمی او نیز شریک
اما براي تعلق به  .هستیم "آدم  در"ما از بدو تولد  يزیرا همه .تعلق داریم

باشیم و این امر   "در مسیح"و نسل نجات یافته انسان ما باید    دانسانیت جدی
آورد و هنگامی که ما توسط ایمان و می را بوجود "تولد جدید"ضرورت 

یابیم در واقع در همان موقع بالفعل عضو می با مسیح اتحادحیات جدید 
  گردیم که خدا خلق کرده است.می نوینی يانسانیت جدید و جامعه

 موانعی که معموالً  ،جدید ينویسد که در این جامعهمی پولس رسول
آنچه   مخصوصاً  .شوندمی سازد از میان برداشتهمی  ها را از یکدیگر جداانسان

عیساي   زیرا  .خواندمی  بین یهودیان و غیر یهودیان  "دیوار جدایی"را که وي  
در نتیجه یهودیان و غیر  .با مرگ خود این دیوار را از میان برداشتمسیح 

(افسسیان  .باشندمی یهودیان اعضاي خانواده الهی و نیز اعضاي بدن مسیح
 نویسد:می دیگراي هپولس در رسال .اما این کل ماجرا نیست) 6:  3؛ 13:  2
هیچ ممکن نیست که یهود باشد و یا یونانی و نه غالم و نه آزاد و نه مرد و «

   )28:  5(غالطیان .» باشیدمی نه زن زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک

، اديژمطلب فوق به معناي این نیست که عوامل متمایز سازنده ن
هاي پوستی ما رنگدانه .دشونمی از میان برداشته عمالً اجتماعی و جنسی ما

که ما با آن اي هخصوصیات اجتماعی و فرهنگی و یا لهج .کنندنمی تغییر



 64/مسیح و مسیحیان

همچنین مردان و زنان هم   .شودنمی  دچار تغییر  گوییم نیز ضرورتاًمی  سخن
موقعیت   ،اما اینک ما در مسیح بدون توجه به نژاد  .کندنمی  شان تغییرجنسیت

 ما در برابر صلیب عمیقاً  .مساوي هستیم کامالً، ماعی و جنسیت خودتاج
در واقع هنگامی که ما خود و دیگران را به یکسان مقصر  .شویممی فروتن
 خوشامدبه یکدیگر ما در یک سطح و مرتبه  يهمه ،بینیممی کارو گناه

در یک خانواده  ،اتحادمان با او يبه واسطه ،زیرا ما در مسیح، گوییممی
دران هستیم. البته در بسیاري از نقاط جهان موضوع طرح خواهران و برا

ماند تا واقعیت و این می بیشتر به رویا، جدید يعنوان یک جامعهه کلیسا ب
توانند نمی موضوعی است که بسیار از مسیحیان حساس و باریک بین هرگز 

، موانع جدا سازنده مسیحیان چون موانع نژادي يهمه .با آن آشتی کنند
در تضاد با  و باشندمی پدر یگانه ناخوشایند، براي خدا، اجتماعی یا کلیسایی

 موجد اتحاد را محزونالقدس روح و هدف مرگ و رستاخیز مسیح قرار دارند
سازند و مانعی بزرگ در راه انجام می داراعتبار کلیسا را خدشه .کنندمی

بنابراین بودن در مسیح این مسئولیت  .باشندمی ت آن را در جهانماموری
 گذارد که واقعیت جامعه جدید را نشان بدهیم.می  هاي ماسنگین را بر دوش

خدا   .ایمرگانیک با او اتحاد یافتهاگر ما در مسیح هستیم و به شکل فردي و اُ 
دهد می جدیديیعنی به ما مقام  ،سازدمی شمار متباركبا برکات بی اما ر

بخشد (ما توسط می شویم) حیات نوینیمی گناه و عادل(ما در نظر او بی
م (ما گردیمی جدیدي يیابیم) و عضو جامعهمی القدس حیات جدیدروح

  ).اعضاي خانواده الهی هستیم
شود؟ ما باید با روح ندامت و توبه و می اما چگونه چنین چیزي ممکن

مسیح بیاییم و خود را به او وقف و تسلیم کنیم. ي انیز ایمان به نزد عیس
سازد و این اتحاد با او در می بدین طریق است که خدا ما را با مسیح متحد

 شود زیرا همچنان که پولسمی مراسم تعمید در جمع دیگران نشان داده
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 .باشدمی "تعمید یافتن در مسیح "نویسد تعمید یافتن به معناي می
زنده و رشد اي هبا مسیح تجربزندگی وجود این اتحاد با  )27:3(غالطیان

و هم خطاب   "اطفال در مسیح"تواند هم خطاب به  می  پولس  .باشدمی  یابنده
) 28:1کولسیان  ؛ 1:3(اول قرنتیان  .بنویسد "کامل در مسیح"به اشخاص 

مان با مسیح ما چگونه باید در رابطه،  شودمی  وال مطرحئبنابراین اینک این س
در من بمان " ندازد:امی  وال ما را به یاد این سخن عیسیئکنیم؟ این س  رشد

 درما  ".آوردمی ماند و من در او میوه بسیارمی آنکه در من .... و من در شما
- شویم که تمثیل عیسی در مورد تاك و شاخهاین موضوع می  يهاینجا متوج

  . باشدمی قومشدو جانبه بین او با اي هرابط يها ترسیم کننده

اجازه انجام چنین کاري  اواگر مسیح باید در ما ساکن شود ما باید به 
ما باید   !دارد تا فعاالنه  نهمسئولیت ما در اینجا بیشتر حالت منفعال  .بدهیم   را

ما باید  .هر روزه و هر روز نیز از نو زندگی خود را تحت کنترل او در آوریم
مطیع و تسلیم او باشیم تا همان   لحظات کامالً  ياین باشیم تا در همه  در پی

به همین  ،گیردمی رخت سرتاسر درخت را فرادگونه که در فصل بهار شیره 
اما اگر ما باید در مسیح . شکل نیز زندگی و قدرت او درون ما جاري شود

 اسقف .را فعاالنه برداریمها آن هاي خاصی وجود دارند که بایدگام ، بمانیم
بود این موضوع را  لیورپولاسقف  1900تا  1880که از سال  ؛یلرا .سیمی

به من متصل باشید. محکم  .در من بمانید" براي ما چنین بیان کرده است:
به  .مشارکتی بسیار نزدیک و صمیمانه با من داشته باشید .به من بچسبید

سنگینی   يهمه  .هر باري را به من واگذارید  .تر شویدتر و نزدیکمن نزدیک
  "حتی براي یک لحظه از من جدا نمانید. .خودتان را بر من بیندازید

 ناپذیر اوبیانگر تعاقب جدي عیسی و جستجوي خستگی  "ماندن"فعل  
این فصل بیانگر روحیه حاکم بر یعقوب است هنگامی که با خداوند   .باشدمی
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دهی تو را تا من را برکت ن« برآورد:. در آن هنگام او فریاد گرفتمی کشتی
ما به طور خاص احتیاج داریم تا در استفاده از  )26:23(پیدایش .» رها نکنم

هر روز توسط دعا و  .ثابت قدم و ساعی باشیم "طریق جاري شدن فیض"
مقدس مسیح را بجوییم و به شکل منظم هر یکشنبه در کتاب يمطالعه

نه مسیح ما فعاال بدین طریق است که .پرستش و شام خداوند شرکت کنیم
هر چقدر که ساعات مخصوص  آموزیم که در وي بمانیم.می جوییم ومی را

مان نظم و ترتیب بیشتري داشته باشد و در این زمینه جدیت دعا و پرستش
 "در مسیح"عمر    يمیزان نیز گذراندن بقیه  به همان،  بیشتري به خرج دهیم

برخورداري از حضور او و پر شدن از حیات و قدرت او  ،متحد ماندن با اوو 
  . تر خواهد بودآسان
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تحت کنترل مسیح خداوند ما

پذیرد که تحت تسلط و بندگی شخص دیگري نمی  ه راحتیکس بهیچ
و باالخره  "تبعیت"،"انقیاد"،"برداريفرمان"، "اطاعت"کلماتی چون  .باشد

هر یک بیانگر شکلی از حاکمیت و کنترل توسط یک شخص یا  "استیال"
مشابه دیگري اي هرضایت خاطر نداریم. یا واژها آن باشند که ما ازمی نهاد

را در نظر بگیرید که بیانگر یک مقام بسیار پایین و  "زیر دست"چون 
که بیانگر وضعیتی است که  "تو سري خور" يو یا واژه باشدمی فرودست

 بنابراین چه کسی .باشدمی عدالتی و استثماردر آن شخص قربانی بی
ن و أخواهد که تحت حاکمیت و یوغ مسیح باشد؟ آیا چنین وضعیتی شمی

براي مسیحیان بررسی   امروز مخصوصاً  سازد؟نمی  دارنی ما را خدشهمقام انسا
مسیحیان پیرامون ما این موضوع را این موضوع اهمیت بسیار دارد زیرا غیر

اشکال اقتدار و حاکمیت که از  يهمه .دهندمی مورد نقد و بررسی قرار
ادعایی در مورد اقتدار و اند و هر اند مورد تردید قرار گرفتهگذشته باقی مانده

در برابر چنین  حاکمیت مورد نقد و بررسی موشکافانه قرار گرفته و معموالً
معلمین و ، و والدین مراجع اقتدار چون شوهران .شودمی مقاومت ادعاهایی

 وجودشان بدیهی انگاشته مداران و روحانیون که قبالًسیاست، فرمایانکار
اقتدار و مرجعیت نهادهاي کهنی  .روندیم  والئشد بیش از پیش زیر سمی

همزمان  .شوندمی کلیسا و حکومت انکار، دانشگاه ومدرسه ، چون خانواده
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هاي مقدس و کاتولیکها مرجعیت کتابتستانودر بعضی از کلیساهاي پر
 يدلیل اصلی این عصیان بر علیه .کنندمی رومی مرجعیت پاپ را انکار

ه این مراجع با آزادي انسانی و حتی با مراجع قدرت موجود این است ک
شود می  مسئله در واقع بدین گونه مطرح  .باشندمی  طبیعت بشري ما در تضاد

 که چگونه ممکن است فردي مطیع مراجع قدرت شود و در عین حال حقیقتاً
 ياکمیت واژهحانسانی اصیل باقی بماند؟ اگر در اینجا من به جاي اقتدار و 

استبداد  .روشن خواهد بود وال کامالًئپاسخ این س ،استبداد را بکار بگیرم 
 مخالف انسانیت حقیقی و اصیل بنابراین اساساً  ،بردمی آزادي را از بین

و مسیحیان باید این را ا استبداد یکی نیست باما اقتدار و حاکمیت  .باشدمی
سازد یک اقتدار می  اضافه کنند که در حالی که استبداد آزادي انسانی را نابود

عهدجدید  به همین دلیل .کندو حاکمیت صحیحی این آزادي را تضمین می
(در متن یونانی براي بیان این  ،توسط مسیح تاکید دارد "آزادي "که بر 

) همچنین بر اقتدار (در یونانی .است بکار رفته  ELUTHERIAيهمفهوم واژ
Exousia  و اطاعت (در یونانی (Hupitage(  کند و این مفاهیم می  نیز تاکید

هایی که بسیاري از ظنؤها و سترس یقیناً .داندمی با آزادي سازگار را کامالً
 ي مسیح مطرحااشخاص در مورد اطاعت مسیحی و مرجعیت و اقتدار عیس

در خداوند مسیح هیچ عنصري از اجبار و  .اساس استبی کامالً ،کنندمی
 .وجود ندارداي هکنندشود و در اطاعت از او هیچ عامل خوارنمی فشار دیده

این امر بدین علت است چون خداوند و مرجعیت او از مشروعیت بسیار واالیی 
مشروعیت اقتدار و مرجعیت او ریشه در مقام و موقعیت او  .خوردار استبر
چون او خود را فروتن ساخت و تا به مرگ و « .عنی جالل یافتن او داردی

را به غایت سر افراز   از این جهت خدا نیز او  حتی تا مرگ صلیب مطیع گردید
نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است بدو بخشید تا به نام عیسی هر زانو 
یی از آنچه در آسمان و برز مین و زیر زمین است خم شود و هر زبان اقرار 
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 – 9:   2(فلیپیان    .»خداوند است براي تمجید خدا پدرعیساي مسیح   کند که
نبود زیرا عیسی نامی بود که قبل   "عیسی"شد  البته نامی که به او عطا   )11

به او اطالق شد  "خداوند"از بدنیا آمدنش بر او نهاده شده بود بلکه عنوان 
که که حقیقت   هنگامی  .باشدمی  ن و مقامی باالتر از همهأکه نشان دهنده ش

عینی حاکمیت مطلق عیسی بر همگان که از سوي خدا به او داده شده 
آمدن در حضورش ي ما و هم براي دیگران به زانو درهم برا، تصدیق شود

  . عملی شایسته و صحیحی خواهد بود
عظمت « نویسد:می افسسیان در این موردي هپولس رسول نیز در رسال

در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان  ... بی نهایت قوت او (خدا)
باالتر از هر  .نشانیدهاي آسمانی برخیزانید و بدست راست خود در جاي

شود نه در این می ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده
هاي او نهاد و او را عالم فقط بلکه در عالم آینده نیز و همه چیز را زیر پاي

در سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست یعنی پري او که همه را رد همه 
در این متن نیز وقایع تاریخی رستاخیز   )23  –  19:    1(افسسیان  .»  سازدمی   پر

و جالل یافتن عیسی با کلمات دیگري چون فرمانروایی و سلطنت او بر کل 
براي بیان این امر بکار گرفته   "زیر"و    "باالتر"کلمات    .شوندمی  کائنات بیان
هر ریاست و قدرت و حاکمیتی قرار گرفته است  "باالتر از"شده اند او 

عمل  ياین امر نتیجه .گیردمی هاي او قرارپاي "زیر"بنابراین همه چیز 
با عصیان بر علیه  کلیسا نه .خدا بوده و واقعیتی است که باید آن را پذیرفت

مسیح سر  .یابدمی این واقعیت بلکه با تصدیق سرورآمیز آن هویت خود را
  .است و کلیسا بدن اوست یعنی پري او

ر و حاکمیت مسیح مورد تردید نیست چگونگی آن اگر مشروعیت اقتدا
به  ما است و ما "فرمانرواي"عنوان خداوند ه او ب .نیز نباید مورد تردید باشد

مبتنی بر  ياما این رابطه .حاکمیت او هستیم "تحت"غالم و خادم عنوان 



 70/مسیح و مسیحیان

بلکه  ،سازدنمی نه تنها شخصیت ما را مضمحل و نابود ،اطاعت با مسیح
همانگونه که فرزندان یک خانواده در محیط امن و  .شودمی باعث رشد آن

کنند و می شکلی طبیعی رشده تحت انضباط و تربیت والدین ب، شاد خانه
به همین شکل نیز مسیحیان در مسیح و تحت حاکمیت و ، شوندمی بالغ

او بر زندگی ما نه باعث عدم  خداوندي .کنندمی آمیز او رشداقتدار محبت
مان شود و آزادي را برايمی مانبلکه باعث رشد و شکوفایی شخصیترشد 

در این  که ما باشدمی این امر اعتقاد راسخ هر مسیحی .آوردمی به ارمغان
براي بررسی و توضیح این مسئله   .کنیم آن را بیشتر بشکافیممی  فصل سعی

خداوند   براي شروع شاید نتوان سخنانی بهتر از سخنان فوق که از سوي خود
یوغ مرا به خود گیرید و از من تعلیم یابید « .عیسی بیان شده است یافت

زیرا   .باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافتمی  زیرا که حلیم و افتاده دل
  )29 – 28:  11(متی .» یوغ من خفیف است و بار من سبک

 .شدمی یوغ یک قطعه چوب افقی بود که بر گردن گاوهاي نر گذاشته
توان در مناطق روستایی بعضی از کشورهاي در حال توسعه می یوغ را هنوز

من خود بارها با منظره جالب گاوهایی که در آمریکاي التین  .مشاهده نمود
هایی که در مزارع برنج آسیایی کشیدند و یا گاومیشمی ها رابا یوغ گاري

براي ساکنین  چنین مناظري .ام روبرو شده، به گاو آهن متصل بود نیوغشا
مقدس بنابراین براي نویسندگان کتاب. شنا بودآقدیمی فلسطین نیز بسیار 

عنوان نمادي براي نشان دادن حاکمیت و سلطه و ه استفاده از یوغ ب
براي    .طبیعی بود  شان کامالًهايکمیتی ستمگر و جبار در نوشتهحامخصوصا  

در حکم این بود که قوم اسرائیل تسلیم شدن حاکمیت امپراطوري بابل 
و نیز  27 – 15:  1(ارمیا  .بگذارند "گردن خود را در زیر یوغ پادشاه بابل"

 "باز کردن یوغ"بردگی نیز نوعی یوغ بود و  )13:1مراجعه کنید به ناحوم 
و اشعیا   6:    1(اول تیموتائوس    .بود  "آزاد ساختن مظلومان"بردگان به معناي  
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شد همواره می کمیتی که با یوغ نمایاندهبا وجود این سلطه و حا) 6:  58
انواع مختلف یوغ بیانگر اشکال مختلف  .حاکمیتی استبدادي و جابرانه نبود

نشان دهنده حاکمیت   "یوغ آهنین"در حالی که    .باشندمی  سلطه و حاکمیت
تصویري را  .خواندمی "خفیف"عیسی یوغ خود را  ،باشدمی رحمجبار و بی

روشن است. او خود را کشاورز و ما را به گاوهایی  دکنمی که عیسی ترسیم
در واقع   .گذاردمی  او یوغ خود را بر ما  .کندمی که در خدمت او هستیم تشبیه

کند تا یوغ او را بر خود بگذاریم یا می او از ما دعوت بهتر است بگوییم که
اختن او با خاطر نشان س .ردیمگبه عبارت دیگر داوطلبانه مطیع حاکمیت او 

باشد و نیز با مطمئن ساختن ما می دلاین امر که وي شخصی حلیم و افتاده
ما را در پذیرش یوغ ، در این مورد که یوغ او خفیف است و بار وي سبک

تحت "کند در اینجا ضرورت دارد کمی در مورد معناي می خود تشویق
ش یعنی تحت یوغ خفیف او بودن به کنکا "کنترل و حاکمیت مسیح بودن

  دهیم.می بپردازیم. ما این کنکاش را در دو حوزه و قلمرو انجام 
  

خود انتظار دارد که افکار خود را تحت اول از پیروان  يعیسی در وهله
یوغ او قرار دهند. الاقل این امر برداشتی بود که شنودگان یهودي او از 

یوغ "و    "یوغ تورات"زیرا معلمین شریعت یهود پیوسته به    .سخنان او داشتند
سنگین بود که تحمل  ییوغ مورد نظر آنان یوغ .کردندمی اشاره "شریعت

نبود که شریعت خدا بخودي  االبته این امر بدین معن .آن بسیار دشوار بود
مقدس و "خود  يخوده بلکه بر عکس شریعت ب ،خود سنگین و جبارانه بود

(اول یوحنا  .نبودند "احکام او گران"و  )12:7بوده (رومیان  "عادل و نیکو
کردند آن را با قوت خود بجا آورند می  اما شریعت براي کسانی که سعی  )3:5
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، کردندمی  و یا به اطاعت خود از شریعت نجات یابند و یا هر دو هدف را دنبال
  ( که ما با  "کاتبان و فریسیان"عالوه بر این  .شدمی به باري سنگین تبدیل

شویم) با تفاسیر پیچیده و متعدد شریعت خدا می در اناجیل بارها روبروها آن
چه را که خدا در نظر داشت تا براي آن .ي گران تبدیل ساخته بودندرا به بار

به باتالقی  )105:119هاي ما نور باشد (مزمور هایی ما چراغ و براي راهپاي
هاي دشوار و بنابراین بجاي سنت .از احکام جزئی و مراسم متعدد تبدیل شد

الیم عیسی یوغ سبک تع، مانستمی سنگین نیاکان که به یوغی آهنین
 عیسی  .اجازه بدهید استعاره عیسی را بیشتر بشکافیم.  خودش را عرضه نمود

  "یوغ مرا به خود گیرید و از من تعلیم یابید." گوید:می

شود که شاگردانی می  بار به معلمی تبدیلکشاورزي با گاوهاي خود یک
است که در آن او  ایجاد کردهرا اي هزیرا عیسی مدرس .زیر دست خود دارد

عنوان شاگرد در ه اند تا بپیروان او دعوت شده يباشد و همهمی خود معلم
 فاصله پس از دعوت دیگر او مطرحاین دعوت بال .رسه ثبت نام کنندداین م

یعنی  .مخاطب هستند "بارانکشان و گرانتمام زحمت"شود که در آن می
 این اشخاص دعوت .باشدمی هاي خودکسانی که زیر بار گناهان و تقصیر

به نزد عیسی بیایند زیرا وي گناهان  ،ي اینکه آرامی بیابندبرا تاشوند می
 بنابراین یوغ آنان را خفیف .آمرزدمی شان راهايبخشد و تقصیرمی آنان را

سخنان خود  ياما عیسی در ادامه .داردمی سازد و بارهاي آنان را برمی
نیست که اي هدهندنجات او صرفاً .گیردمی به خودنقش دیگري را  مجدداً

تنها   .گذاردمی  دارد بلکه معلمی است که بارهایی را بر دوش مامیبارها را بر
قابل تفاوت در این امر است در حالی که بارهاي ما سنگین است و یوغ ما غیر

  یوغ او خفیف است و بار او سبک.، تحمل
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آنان از اینکه خود   .ر درکی روشن داشتندعیسی از این ام   يپیروان اولیه
این  .شدندمی شاد دناو بخوان "غالمان"و حتی  "خادمین"، "شاگردان"را 

این پیروان اولیه که  .از حقیقت توسط تعالیم عیسی شکل گرفته بود تفکر
هاي سنن یهودیت همراه با شیر مادر در وجودشان عجین شده بود و نزد پاي

معلمین شریعت دوران خود رشد کرده بودند، اینک باید تحت استادان و 
 سرپرستی معلم جدیدشان افکار خود را در مورد بسیار از مسائل تغییر

دوران حضور مسیح بر در دادند. البته این امر فرایندي تدریجی بود که می
 کردغاز گشت. عیسی سپس توسط عملآتازه بلکه یافت، نزمین پایان 

تعلیم از عیسی این دو مرحله . نان را ادامه دادآوزش و تربیت م آالقدس روح
شما گفتم، وقتی  این سخنان را به«کند: می نان را بدین شکل بیانآتربیت  و

.. و بسیاري چیزها دیگر نیز دارم به شما بگویم لکن االن طاقت .  شما بودمبا  
آید شما را به  راستی... و لیکن چون او یعنی روح  را نداریدها آن تحمل

:  12، 25:14(یوحنا » ....او مرا جالل خواهد داد. جمیع هدایت خواهد کرد
گناه   ،تاریخ و ابدیت،  بنابراین درك شاگردان در مورد خدا و انسان)  16  –  14

زندگی و مرگ و جالل نهایی گام به ، محبت ،ایمان، کفاره ،خلقت، و نجات
هاي شاگردان در مورد آموزه .تر شدبالغ تر وگام و مرحله به مرحله عمیق

 دیدگاه دنیوي را وهاي دیگر یا باید دیدگاه یهودیت فوق و نیز آموزه
ي مسیح ازیرا حکمت و دیدگاه عیس  ؛ي مسیح رااپذیرفتند یا حکمت عیسمی

هاي دیگر بود و رسوالن بر آن بودند تا افکار خود و افکار در تضاد با دیدگاه
پولس رسول در این   .ا تحت کنترل و تسلط مسیح در آوردندشان رشنوندگان

 که خیاالت و هر بلندي را که خود را به خالف معرفت خدا«  نویسد:می مورد
.» سازیممی افکنیم و هر فکري را به اطاعت مسیح اسیرمی افرازد به زیرمی

 انداز زیبایی را مطرحپولس رسول چه دیدي و چشم )5:  10(دوم قرنتیان 
، همانند سربازان یک ارتش بزرگ، افکار فراوان و متعدد ذهن ما .سازدمی
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توسط مسیح شکست خورده به اسارت ، دارندمی  که سر به شورش و تمرد بر
آوردن افکار ما  .یابندمی آیند و با اطاعت از او آزادي حقیقی خود رامیدر

نیست بلکه به تحت یوغ مسیح به معناي انکار عقالنیت و تفکر منطقی ما 
   .باشدمی فه الهی اوشمعناي مطیع ساختن آن تحت کنترل مکا

حت کنترل مسیح تمان با وجود این موضوع قرار دادن فکر و ذهن
در میان ما  .شودنمی موضوعی است که امروزه در کلیسا توجهی به آن

عنیا اشخاص معدودي وجود دارند که رفتاري چون رفتار مریم را در بیت
نشینیم تا به کالم او نمی هاي عیسیما همانند مریم نزد پاي .باشند داشته

 زندگی چنین فرصتی را براي ما باقی  هايمشکالت و مشغله  .گوش بسپاریم
گذارند. همانند مرتا ما پیوسته مشغول فعالیت هستیم و گوش سپردن به نمی

ا سرو م  .نمایدمی سخن مسیح و تفکر و تعمق در آن براي ما امري غریب
دهیم. ما می مل و تعمق ترجیحأصدا را بر سکوت و فعالیت شدید را بر ت

  این دعا را تکرار کنیم: ؛ویتر ،احتیاج داریم تا با جی
                                                        قطرات شبنم سکوت را بر ما فرو ریز

                                                             تا تشنگی عمیق ما سیراب گردد.
                                                                  آرامی را از جان ما بزد!اضطراب و نا
                                                            هاي بسامان مازندگی و بگذار تا

                                                                     .زیبایی آرامش تو را بیان کنند
                                                               ما يهاي تفتیدهبر بستر خواهش

                                                                  خنکی و مرهم خودت را بدم
                                              .مان بیارامندییبگذار حواسمان آرام گیرند و تنها

                                                               به واسطه زلزله ؛ باد و آتش سخن بگو
  آواي ظریف سکوت و آرامی!اي ! هآ
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هاي خود را تحت اطاعت ما هیچ تمایلی نداریم تا افکار و اندیشه  معموالً
کنیم؟ به این دلیل چون ما افکار و می چرا ما چنین عمل .مسیح در آوریم

سفانه افکار ما در أیم و متهدمی ر مسیح ترجیحهاي خود را بر افکادیدگاه
  . کنندمی بسیاري از موارد با تعالیم عیسی تضاد پیدا

که در طی آن  ؛در ایام کنفرانس لمبث، 1978در ماه اگوست سال 
من ، آیندمی تبادل نظر گرد همو استقفان کلیسایی انگلیگن براي مشورت 

. داشتماي  هظخودمان در مورد یوغ مسیح موعدر یک روز یکشنبه در کلیساي  
من ":  کننده در کنفرانس به من گفتهاي شرکتیک روز قبل یکی از اسقف

ها عدم تمایل اسقف  يکه با مشاهده  ،در این کنفرانس نقش مشاور را داشتم
بدون شک این گفته  ."م دچار ترس و وحشت شد در اطاعت از کالم خدا

چنان دقیق نبود زیرا هاي دیگر آندهید تعمیمدهی بود و هماننیک تعمیم
حاضر در کنفرانس در مورد تشخیص اراده خدا و بجا   هايبسیاري از اسقف

این اسقف چنین ، نگران و اشتیاق عمیقی داشتند با وجود اینآوردن آن دل
هاي در کنفرانس بحث  .برداشتی و براي این برداشت خود هم دالیلی داشت

در مورد  ؛شدند و ارزیابی کاردینال هیوم نمی الهیاتی مطرحعمیق و جدي 
کلیساي انگلستان این بود که در این کلیسا بر روي یک مرجعیت خاص 

ها در واکنش منفی اسقف يتوافق نظر وجود ندارد. من خود نیز از مشاهده
، از آنان در اینکه به خدا گوش بسپارند  ؛کنفرانس در برابر دعوت اسقف کوگان

ما دیگر به خدا "این گفته وي که ، عجب شدم. براي بسیاري از حاضرینمت
یا این گفته در مورد آمورد به نظر رسید. اما توبیخی بی "سپاریمنمی گوش

در ادامه سخنان خود  ؛عنوان یک کل صحیح نبود؟ اسقف کوگانه کلیسا ب
او کسی است که در " ال را چنین شخصی توصیف نمود:یک اسقف ایده

شود و منتظر می گرمالقدس روح با آتش، حساس استالقدس روح  ابر بادبر
توانیم این مطلب را نیز بر می ما" .استالقدس روح اعمال غافلگیر کننده
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 يکرد غافلگیر کنندهآتش و عمل، اضافه کنیم که باد ؛گفته اسقف کوگان
شوند زیرا تالش در نظر گرفته  مقدس  کتاب  نباید جدا از مسیح یاالقدس  روح

از کالم (چه مکتوب و چه در کالم مجسم) همواره   براي جدا نمودن روح خدا
امروز درکلیسا نیازي مبرم به متفکران  .باشدمی خطایی خطرناك و احمقانه

شود یعنی متفکرینی که تحت تاثیر تفکر دینی می  تر مسیحی احساساصیل
مسیحیان بیشتري که افکار و  حاکم قرار ندارند یا به عبارت دیگر امروز به

   .اند نیاز هستهاي خود را تحت یوغ مسیح قرار دادهاندیشه

این  "فکر مسیحی"در کتاب مشهور خود تحت عنوان  ؛هري بالمیرز
آثار وي عبارت   يررسی کرده است و در واقع به واسطهبزیبایی    موضوع را به

اي هفکر و اندیش" نویسد:می وي .در میان عموم مطرح شد" فکر مسیحی"
دینی و دنیوي قرار گرفته است که مسیحی آنقدر تحت تاثیر طرز فکر غیر

توسط کلمات بیان  مشکل بتوان صرفاً .سابقه استدر تاریخ مسیحیت بی
نمود که در کلیساي قرن بیستم چقدر فقدان یک تفکر اصیل و منسجم 

البته هنوز  .د نداردمسیحی وجو يشود. دیگر تفکر و اندیشهاحساس می
اما مسیحی ، و روحانیت مسیحی وجود دارد، رفتار مسیحی، اخالق مسیحی

 دینی و دنیويتحت تاثیر تفکر غیر عنوان موجودي متفکر عمیقاًه ب، معاصر
براي  "کند کهمی  عنوان فکري تعریفه  فکر مسیحی را ب  ؛بالمیرز  ".باشدمی

که  يی و دنیوي با نظامی اعتقاددینهاي جهان غیررویارویی با یورش داده
ربیت و مجهز شده ت، هاي مسیحی شکل گرفته استبر مبناي پیش فرض

شمارد که برمی وي سپس شش خصوصیت یک تفکر مسیحی را ".است
طبیعی (تصدیق این امر که خدا صاحب و لوراأگیریی م جهت )1(: عبارتند از

شر  يئلهس) آگاهی از م2( گذرا است.) و حاکم جهان است و جهان فانی
ترین چیزها را نیز دستخوش ناپاکی ترین و پاك(یعنی گناه اولیه حتی اصیل

)داشتن مفهومی خاص در مورد حقیقت (مکاشفه 3( ).و انحراف ساخته است
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توان سازش نمی الهی توسط خداوند به انسان داده شده است و درمورد آن
خدا از ما نه  يپذیرش مرجعیت مطلق (مکاشفه )4( .)یا تسامح نشان داد

چون دلبستگی ما به چیزهاي دیگر بلکه خواهان دلبستگی عادي به آن هم
اري ویژه به شخصیت ذگ) توجه و ارزش5) (.باشدمی خواهان اطاعتی کامل

خصیت انسانی و تاکید بر روي آن در تقابل با شانسانی (برجسته ساختن 
بخشی ) گرایش به تقدس6) (.سازدمی انسان را برده ماشینتفکر حاکم که 

ثرترین ؤمثال تصدیق این امر که عشق بین زن و مرد یکی از م   به امور ( براي
  ).گشایدمی طرقی است که خدا توسط آن چشمان انسان را در برابر واقعیت

است اي هفکر و اندیش، مطلب اینکه فکر و اندیشه مسیحی يخالصه
 این امر بدین علت ممکن .اندیشدمی وارمورد همه چیز مسیحیکه در 

 که در ايالهی يهاي مکاشفهفرضشود چون فکر مسیحی پیشمی
به را رسد می اوج خود يدر مسیح به نقطهو مکتوب است مقدس کتاب

 در چنین حالتی مسیحیان شکلی عمیق و جامع درك کرده است تنها
ما فکر " گویند:بت این را داشته باشند که همراه پولس رسول أتوانند جرمی

فکر و ، مسیحی يفکر و اندیشه) 16:  2(اول قرنتیان  ".مسیح را داریم
  زیرا خود را تحت یوغ مسیح قرار داده است. ،مسیح است ياندیشه
  

اخالقی که بر حیات عقالنی ما حاکم است بر حیات  چنانیوغ مسیح هم
ما هم باید حاکم باشد چون اقتدار و حاکمیت آن عالوه بر افکار ما شامل 

که عیسی از پیروان خود انتظار داشت  تردیدي نیست .شودمی اعمال ما نیز
 .بلکه از احکام او نیز اطاعت کنند  ،که نه تنها به تعالیم او ایمان داشته باشند
عنوان بنیانی که باید ه سیح بي م اما در فصل دوم هنگامی که در مورد عیس
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این موضوع را ، گفتیممی بر اساس آن عمارت زندگی خود را بنا کنیم سخن
 سر کوه با آن خاتمه يتمثیل کوتاهی که موعظه .مورد بررسی قرار دادیم

اش را بر شخص حکیمی که خانه. کردمی یافت این موضوع را بیانمی
م مسیح گوش سپرده و از آن شخصی است که به کال ،کندمی صخره بنا

ی از نفرماااطاعت نموده است در حالی که گوش سپردن به کالم مسیح و ن
 آن عملی احمقانه بوده و در حکم بناي عمارت زندگی بر ریگ و ماسه

چنین اطاعت باشد بلکه او هممی  نه تنها عیسی از ما خواستار اطاعت  .باشدمی
وي همچنین اطاعت را  .داندیم  را مالك حکمت و تضمینی براي امنیت

اگر مرا دوست دارید احکام " گوید:می عیسی .داندمی آزمونی براي محبت
همانگونه که آمدن روز پس از شب امري  )15:14(یوحنا  ".مرا نگاه دارید

در پی  اگر محبت واقعی وجود داشته باشد اطاعت نیز قطعاً، باشدمی حتمی
را حفظ کند آن است ها آن  هر که احکام مرا دارد و"بنابراین    .آن خواهد بود
  )21:  14(یوحنا  ".نمایدمی که مرا محبت

 يهاي معاصر طنین ناخوشاینددر گوش انسان "اطاعت" ،با وجود این
بعضی در مورد این موضوع   .گذاردمی ثیر نامطلوبیأدارد و در اذهان معاصر ت

تواند نمی  اي آزاد است و اطاعتزندگی،  یکنند که زندگی مسیحیم   پافشاري
اما این  .باشندمی بر آن غالب باشد زیرا اطاعت و آزادي متضاد یکدیگر

مسیحی توسط اطاعت  اند که آزاديِ اشخاص این موضوع را درك نکرده
گروهی دیگر بر تاکید پولس در مورد زیر یوغ شریعت نبودن  .آیدمی بدست

این گروه   .گیرندمی و به شکل نادرست این مفهوم را بکار  گذارندمی  انگشت
رسند که مفهوم شریعت براي مسیحیان معنایی می به این نتیجه عجیب

قانون محبت از  يندارد و منظور پولس این بوده که مسیحیان به استثنا
یگر دهاي  قوانین و اصول دیگر مستثنی هستند اما این اشخاص تاکید  يهمه

ي ما مرد تا ما عدالت شریعت را تحقق اپولس را در مورد اینک مسیح بر
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تا شریعت او درون ما نگاشته  سازیم و نیز خدا روح خود را در درون ما نهاد
قرار  يدر واقع در آثار انبیاي عهدعتیق بین وعده .گیرندمی نادیده ،شود

ها آن او درون قرار گرفتن شریعت يگرفتن روح خدا درون قوم او وعده
) مسیحیان 33:31ارمیا  ؛  27:36(حزقیال    .شودنمی  تمایز مشخصی دیده  عمالً

براي پذیرفته شدن در حضور خدا تحت فیض هستند و نه تحت شریعت و 
 نه تحت شریعت بلکه تحت قدرت س نیز آنان مجدداً یدر مورد تقد

با وجود این در مورد معیارهاي اخالقی و نیز خشنود  .قرار دارندالقدس روح
 "شریعت مسیح"ساختن خدا ما همراه با پولس رسول باید بگوییم که تحت  

در واقع اگر خداوندي مسیح شامل اطاعت  .هستیم) 21:  9(اول قرنتیان 
  . شودمی اخالقی نباشد از ارج و منزلت آن کاسته

کنند که آیا می والئاص سبا توجه به مطالب فوق بسیاري از اشخ
دارد یا خیر؟ چند سال پیش  ياطاعت مسیحی با آزادي مسیحی سازگار

 ها ایمانداري معتقدمان بود و او را سالدختر جوانی که عضو رسمی کلیساي
خبر نامزدي خود را با فردي که عدم اعتقاد خود را به مسیحیت ،  دانستیممی

وال ئخود دانستم که از او س يوظیفهمن  .اعالم کرد، کردمی بیان صریحاً
داند؟ به او یادآوري نمودم می را در مورد ازدواجعهدجدید  دیدگاهکنم که آیا 

دیدگاهی عمیق در مورد ازدواج دارد و آن را نه تنها وحدتی عهدجدید  که
داند و به همین علت مسیحیان میجسمانی بلکه وحدتی روحانی بین دو نفر  

 نایمانابا بی "یوغ ناموافق"ازدواج کنند و نباید زیر  "نددر خداو"فقط باید 
در عهدجدید  وي گفت که از تعلیم) 16 – 14:  6(اول قرنتیان  .قرار گیرند

وال کردم پس چگونه او به تعلیم ئبنابراین از او س، این مورد آگاهی دارد
 .آزاد باشمزیرا من براي انتخاب کردن باید " توجهی ندارد؟ وي پاسخ داد:

طرح  یاگر پیش از اینکه موضوع ،اگر مسیح به من بگوید که چه باید بکنم
من دیگر آزاد نیستم در حالی که من باید  ،شود پاسخ آن معین شده باشد
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یک مسیحی نه  پاسخ من به وي تنها این بود که آزادي حقیقیِ "آزاد باشم.
براي ما  ز اوست.آزادي در نااطاعتی از مسیح بلکه آزادي در اطاعت ا

عد اطاعت که نسبت مسیحیان اهمیت بسیاري دارد که در شاگردي خود به بُ
توجه کنیم. امروز همه ما با  مجدداً، ایمتسامح نشان دادهو توجهی بی به آن

رو هستیم. براي مثال ما در مورد هاي اخالقی بسیاري روبهتصمیم گیري
ق و الط ،مسائل جنسی، کارمسائلی چون وجدان شغلی و اخالقیات محیط 

ا مرگ در رابطه با سقط یازدواج مجدد یا مسائل مربوط به انتخاب حیات 
باید تصمیماتی اخالقی اتخاذ ، عالجالجنین و کمک به خودکشی بیماران 

واالت ئهایی آماده براي سي مسیح پاسخاکنم که عیسنمی من ادعاکنیم. 
ما نیز نباید در پی  ،براي مشکالت بغرنج داردهایی ساده حلهپیچیده و یا را

خواهد می  او از ما  .هاي ساده از سوي او باشیمحلهاي آماده و راهیافتن پاسخ
گیري آن به اشخاص بالغی رمان و با بکاتا با رشد و توسعه تفکر مسیحی

اصول بعضی معیارهاي مطلق و مقدس کتاب تبدیل شویم. اما در تعالیم
سر کوه  يموعظه بند باشیم. درپايها آن اخالقی وجود دارند که ما باید به

هاي تعالیم اخالقی رساالت رسوالن و در شخصیت خود مسیح که در بخش
، هاي چهارگانه توصیف شده است ما به عدالتبه شکل زیبایی توسط انجیل

و وضعیت   شویممی فروتنی و محبت مسیحی به شکلی روشن و آشکار آشنا
وضعیت اشخاصی نیست که از نظر اخالقی در پی خبري و تاریکی رها ، ما

   شده باشیم.
موضوع این است: در تصمیمات اخالقی چه چیزي باید ما را هدایت 

شویی جایز است؟ آیا یک دختر جنسی خارج از قلمرو زنا يکند؟ آیا رابطه
د از یکدیگر نتوانمی وججنین کند؟ آیا یک زتواند اقدام به سقطمی باردار

 ار را انتخاب کنم؟ آیا مندتوانم فالن شغل مسئلهمی طالق بگیرند؟ آیا من
توانم نسبت به شخصی حسادت ورزم و نسبت به شخصی دیگر کینه می
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، داشته باشم؟ در برابر دشمنانم باید چه رفتاري داشته باشم؟ زنان و شوهران
فرمایان نسبت به یکدیگر باید چگونه رفتار کارگران و کار،  الدین و کودکانو

کنند؟ یک شهروند مسیحی چه وظایفی دارد؟ یک کلیساي محلی چگونه 
 يخواهد که رابطهمی خدا ریزي نمایدباید مسائل خود را حل کند و برنامه

ها نفر در آن دستخوش کلیسا و جهان چگونه باشد؟ در جهانی که میلیون
زندگی مسیحی چگونه باید باشد؟ آیا یک  ياند شیوهگرسنگی قحطی و
چه بکنم؟ آیا بشارت باید طلب باشد؟ من با پول خود تواند جاهمی مسیحی

مسیحیان قرار دارد؟ معناي بشارت  ياست که بر دوش همه  ايدادن وظیفه
مسیحی کدامند؟ فهرست این  يکارانهمسیحی چیست و نتایج اعمال نیکو

چون   یواالت یا مشکالتئدر مورد س  .هایت ادامه دادنتوان بیمی ها راوالئس
هاي کلیسایی نگریم؟ آیا سنن و میثاقمی  ما براي هدایت به کجا،  موارد فوق

-و یا اجتماعی و دنیوي هدایتگر ما هستند؟ آیا در نهایت ما مسیحیانی دنیوي
 يمطالعهینکه ما با  امردم هستیم؟ یا   يروي تودهبیش نیستیم که دنباله  اي

کنیم می دعا و مشورت با مسیحیان دیگر با تمام وجود تالش ،مقدسکتاب
خود را مطیع تعالیم و احکام او  ير یابیم و فکر و ارادهدرا  ذهن مسیح

  بگردانیم؟
 ي مسیحاشاگردي در مدرسه عیس، ما مشاهده کردیم که هر مسیحی

خواهیم تا افکار و اراده میما  .ایمهاي استادمان نشستهما نزد پاي .باشدمی
معیارهاي خود را تحت یوغ مسیح بیاوریم. مسیح در باالخانه به  و و باور

گویید زیرا می خوانید و خوبمی شما مرا استاد و آقا« شاگردان خود گفت:
کلماتی نیستند که  صرفاً "آقا"و  "استاد" )13:13(یوحنا .» که چنین هستم

اي عیس .کنندمی لکه واقعیت روشنی را بیانب ،بیانگر ادب و احترام باشند
دهد و آقا و خداوند ما است و به ما مسیح استاد ما است و ما را تعلیم می

ي مسیح اتعلیم و فرمانروایی عیسي مسیحیان تحت دهد. همهفرمان می
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 براي یک مسیحی عدم توافق و یا عدم اطاعت از مسیح حتی .قرار دارند
 ازتواند قابل تصور باشد و اگر یک مسیحی با مسیح موافق نباشد و یا نمی

توان او را مسیحی دانست و باید در اصالت مسیحی نمی  دیگر  ،او اطاعت نکند
 زیرا اگر ما از نظر فکري و اخالقی تغییر نکنیم .بودن وي شک نمود

اراده  توانیم ادعا کنیم که کل وجودمان تغییر کرده است و اگر فکر ونمی
و اخالقی تغییر   توانیم از نظر فکرينمی  خود را تحت یوغ مسیح قرار ندهیم
و استاد خود قرار دارد   دتحت اختیار خداون کنیم. بنابراین یک مسیحی کامالً

فرستد می گوید انجام دهد و هر جا که وي او رامی تا هر آنچه را که وي
  . برود

  

البته   ،گرایانه بنظر برسدشاید توصیف من از یوغ مسیح بیش از حد فرد
بینی و اصالح قرار دهم و اگر قصد این را ندارم آنچه که نوشتم مورد باز

اي خداوند " وماي رسول در حضور مسیح به زمین افتاد و اعتراف نمود:ت
فضیلت معرفت خداوند خود "و پولس رسول در مورد  )28:20(یوحنا  "!من

پس ما نیز دلیلی نداریم تا از بکار بردن ، سخن گفت )8:3(فلیپیان  "مسیح
در مورد زبانی مشابه زبان بکار گرفته شده از سوي آنان شرمسار باشیم و یا 

اهمیت خداوندي مسیح بر زندگی هر فرد مسیحی تاکید نکنیم و با وجود 
عنوان یک کلیت ه  رسوالن همچنین در مورد خداوندي مسیح بر کلیسا ب،  این

و او  "او بدن یعنی کلیسا را سر است"زیرا ، اندنیز مطالبی را بیان داشته
پدر این است که   يزیرا اراده  .باشدمی  خداوند خلقت جدید و نیز خلقت قدیم

خداوندي مسیح بر کل جهان   )18:1(کولسیان    ".در همه چیز او مقدم شود"
ولی  .بینیممی ماننی است که ما اینک آن را با چشماتو مخلوقات حقیق
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زیرا   .شکل عینی و آشکار مشاهده خواهیم نموده  ب  رایک روز ما این حقیقت  
به ابدیت  یعنی هنگامی که زمان مجدداً ، هاخدا براي کمال زمان ينقشه

یعنی تمامی کلیسا ، در مسیح جمع کند "همه چیز را"این است که    ،  بپیوندد
 هر دو ،و تحت خداوندي مسیح و تمامی کائنات و مخلوقات را متحد سازد

   )10:1(افسسیان  .رستگار سازدکامل را به شکل 

که بحران موجود در کلیسا شناسانه است  نماي آخرتبا توجه به این دور
تحت خداوندي و سروري  در انتها ،گردد. اگر کلیسامی معاصر قابل درك

گی آن را نتوان یگانمی پس به طریق دیگر، یگانه و متحد شود دمسیح بای
در تحلیل نهایی به همین دلیل  ممکن ساخت. آیا تشتت و انشقاق در کلیسا

) شکی 19:2(کولسیان  "؟به سر متمسک نشده است"نیست که کلیسا 
نگري مضحک ارزیابی خواهند نیست که بسیاري این عقیده مرا یک ساده

مانع بزرگ در راه اتحاد کلیساها مسائلی از قبیل تاکید بیش از حد بر  .نمود
وجود ندارند (خصوصیات کلیساي مقدس کتاب روي سننی است که در

مقدس کتاب است که در هاي بنیادینیکاتولیک) و یا نادیده گرفتن آموزه
 وال ساده تاکیدئ(خصوصیات پروتستانیسم لیبرال) من بر این س .وجود دارد

ي مسیح خداوند کلیسا است و کلیسا هر چقدر هم که اآیا عیس": کنممی
تعالیم او ناپذیرفتنی باشد باید مطیع او بماند یا کلیسا خداوند مسیح است و 

پذیرفتنی و دلپذیر گردد باید این تعالیم را تغییر به منظور اینکه تعالیم او 
سپارد یا می ي مسیح گوشاآیا کلیسا با فروتنی و اطاعت به عیس " دهد؟

 رسد همانند نوجوانی گستاخ و نافرمان رفتارمی نظره ب معموالًهمانگونه که 
کرده و هر گاه که در اشتباه است خود را  کند و با استاد خود مخالفتمی

دهد؟ آیا کلیسا تحت حاکمیت مسیح است یا اینکه او بر می لوهمحق ج
دیگر تحت یوغ مسیح آزادي و شکوفایی   يمسیح حاکمیت دارد؟ و یک نکته

 شود به سخنان خود مسیح در این مورد توجه کنید:می و تحقق نفس ممکن
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زیرا که حلیم و افتاده دل باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. زیرا "
چگونه چنین چیزي ممکن است؟  ".غ من خفیف است و بار من سبکیو

بسیاري از اشخاص بر این باورند که اگر هر گونه کنترلی بر رفتار ما و بر 
این  .ما دیگر آزاد نیستیم، آنچه که ما به آن باور داریم وجود داشته باشد

ي مسیح به ما بگوید که به چه چیزي اکنند اگر عیسمی والئاشخاص س
تواند آزاد باشد؟ و اگر او به ما می یمان داشته باشیم دیگر فکر ما چگونها

 تواند آزاد باشد ؟ اینمی ما يبگوید که چگونه رفتار کنیم دیگر چگونه اراده
  . بینندمی  ناپذیردر دو چیز متضاد و سازش  اشخاص یوغ مسیح و آزادي خود را

یک حاکمیت و یک اقتدار تنها ، ابتدا فکر و ذهن را در نظر بگیریم
حاکمیت  ،تواند آزاد باشد و این حاکمیتمی آن وجود دارد که فکر تحتِ

دیگر آزاد  وغ باور داشته باشدرفکر انسانی اگر به کذب و د .باشدمی حقیقت
فکر تنها در صورتی آزاد است   .باشدمی افسانه و دروغ  نیست بلکه در اسارتِ

حال حقیقت مورد نظر حقیقتی علمی باشد یا   .که به حقیقت باور داشته باشد
  . مقدسحقیقتی موجود در کتاب

تحت کنترل آن آزاد خواهد  يبه همین شکل تنها حاکمیتی که اراده
نخواهد  اراده اگر از مسیح اطاعت نکند آزاد .باشدمی حاکمیت عدالت ،بود

ا در اراده تنه .هاي جسمانی خواهد بودبود بلکه در اسارت نفس و خواهش
اگر  ي مسیح اطاعت کند.اصورتی آزاد است که از معیارهاي عادالنه عیس

ما به جواب  یابد می  سان تحققوال کند که چرا آزادي ما بدینئسی از ما سک
و خدا خود مظهر ، تواند این باشد چون ماهیت واقعیت این استمی وي تنها

خلق نمود تا ما به صورت خود ه او ما را ب و ،باشدمی حقیقت و نیکویی
را ا خویشتن خویش و خویشتن حقیقی خود در رابطه با او دست بیابیم. او م 

موجوداتی عقالنی آفریده است و ذهن ما را براي کشف حقیقت او و یافتن 



 85/مسیح و مسیحیان

او ما  .ابزارهاي عقالنی مجهز ساخته است هب، آزادي در باور به این حقیقت
اخالقی خود را در باطن ما نهاده  را موجوداتی اخالقی آفریده است و قانون

بنابراین قانون اخالقی او معیار و مالکی نیست که با )  15:    2(رومیان   .است
طبیعت انسانی ما بیگانه باشد بلکه قانون وجود انسانی ما است. بین عدالت 
 ازلی خدا و آنچه که وي در قالب قانون اخالقی در باطن ما و نیز در

تناظر و هماهنگی  .تناظر و هماهنگی وجود داردنگاشته است مقدس کتاب
حقیقت خدا و قواي عقالنی ما و باالخره هماهنگی بین   ،بین خالق و مخلوق

شود تا افکار ما در باور به حقیقت می  عدالت او و حس اخالقی باطنی ما باعث
 .ما در اطاعت از قانون اخالقی او آزادي خود را بدست آورند هاياو و اراده

 این یوغ براي وجود ما کامالً  .است "خفیف"مین دلیل یوغ مسیح به ه
 ".و در نفوس خود آرامی خواهید یافت" گوید:می عیسی .باشدمی مناسب

بلکه در مطیع شدن تحت  ،آرامی حقیقی نه در خالص شدن از یوغ مسیح
  آوریم.می  خود را بدستآزادي  تحت کنترل مسیح ما    .شودمی  این یوغ ممکن
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ماسر ِ ؛با مسیح

اي آرامگاه را این واژه بالفاصله مراسم تشییع جنازه و فض "با مسیح"
بسیار بهتر "از سنگ قبور عبارت    بر روي بسیاري  .کندمی  در ذهن ما تداعی

) حکاکی شده است که در بسیاري از 23:1(فلیپیان  ".است با مسیح باشیم
 .شودمی  بر روي سنگ قبور حک  "با مسیح"موارد تنها عبارت خالصه شده  

 خوانیم:می خاکسپاري چنیندر یکی از دعاهاي قدیمی مربوط به مراسم 
با  ایمانداران با او و ارواح .خداوند ترك نمودند درروح کسانی که جهان را "

و بسیاري از ما بارها این سرود معروف جیمز  ".باشدمی او در وجد و سرور
تصنیف شده است  17:  4را که بر مبناي اول تسالونیکیان  ؛ريممونتگ

  ایم:سراییده
                                                                                       ،همیشه با خداوند

                                                                         ، آمین؛ بگذار چنین باشد
                                                حیات یافتن و جاودانگی سان از بطن مرگوین

                                                                         اینک در بند تن سرگردان 
                                 برچیده خواهد گشت  شامگاهان خیمه سرگردانیملیک بدور از او 

                                                                   .اهد شدتر خوام نزدیکبه خانه و
                                              جداي را خواهم درید اي هنگاه در دم واپسین پردآ

                                               و حیات جاودانی  با مردن از مرگ خواهم گریخت
                                        امشناخته شده هنسان کابه کف خواهم آورد و خواهم شناخت 

  دهمیشه با خداون . و آنگاه در برابر تخت او تکرار خواهم نمود
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 ؛خادم معروف پاکدین ریچارد باکستر  ؛دو قرن پیش از مونتگمري  یباًرتق
و  22اما مبناي شعر او آیات  .سرودبا کلماتی مشابه شعري در مورد مرگ 

  . پولس رسول به فیلیپیان بود يباب اول رساله 23
                                                                         مرگ و زندگی من خداوند!

                                                                 در دستان من نیست
                                                             محبت و خدمت نمودن تو سهم من است

                                                              کندمی و فیضت مرا در این کار مدد
                                                             تر از آنچهمسیح مرا با اتاقی ظلمانی

                                  .قبال خود از آن عبور کرده است هدایت نخواهد نمود
                                                                آیدمی آنکه سوي ملکوت خدا

                                                                         .باید از در او وارد شود
                                                             آگاهی من از آسمان اندك است

                                                   بیندنمی چشمان ایمان آسمان را به روشنی
                                                 بیند کافی استمی که مسیح همه چیز رااما همین 

  .جا با او خواهم بودو من در آن

در ذهن ما بالفاصله  "با مسیح"براي توجیه این امر که چرا عبارت 
 .جدید بیابیمدعلت را در عه توانیم سریعاًمی ما، کندمی آسمان را تداعی

خواهم آنانی که به من می اي پدر« خداوند ما عیسی خود چنین دعا کرد:
اي هبا من باشند در جایی که من باشم تا جالل مرا که به من داداي ه داد

وي در باالخانه نیز به شاگردان چنین وعده داده     )25:    17(یوحنا  »  ...ببینند
روم تا می ار است...در خانه پدر من منزل بسی دل شما مضطرب نشود...« بود:

آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد می باز براي شما مکانی حاضر کنم...
مسیح هنگام  )3- 1:  14( یوحنا » .ز باشیدنی باشم شمامی تا جایی که من

به دزد توبه کاري که در کنار او مصلوب شده بود ، مرگ خود بر صلیب نیز
.» گویم امروز با من در فردوس خواهی بودمی هر آینه به تو« چنین گفت:
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شد می ها در کلیساي اولیه توجه خاصیبه این دعاها و وعده  )43:    23(لوقا  
رساالت پولس انعکاس  زیرا به طور مکرر در رساالت رسوالن و خصوصاً

 اول تسالونیکیان که از رساالت اولیه او يپولس رسول در رساله .اندیافته
به خوانندگان ، گشت مسیح حکایت دارداي آن از انتظار بازباشد و فضمی
اند قیام چشم از جهان فرو بسته نویسد که ابتدا مسیحیانی که قبالً می خود

اند با ایشان در ابرها ربوده خواهند شد تا خواهند نمود و مسیحیانی که زنده
خداوند خواهند و آنگاه ایمانداران همیشه با    خداوند را در آسمان مالقات کنند

:  4و نیز مراجعه کنید به دوم قرنتیان  18 - 15:  4(اول تسالونیکیان  .بود
 ... ي مسیحاعیس"نویسد که می در باب پنجم همین رساله نیز پولس) 14

که براي ما مرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده (یعنی چه در هنگام آمدن 
ز جهان فرو بسته باشیم ) همراه وي او زنده باشیم و چه پیش از آن چشم ا

خود به فیلپیان  يرساله دراو  )11 – 9:  5 (اول تسالونیکیان ".زیست کنیم
نیز که از زندان نوشته شده و در آن هنگام احتمال شهادت پولس رسول 

زیرا که مرا زیستن مسیح « سازد:می موضوع مشابهی را مطرح، وجود داشت
ن این دو سخت گرفتار هستم چون که خواهش ... در میا است و مردن نفع

دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم زیرا این بسیار بهتر است لیکن در جسم 
  )24:  1(فیلپیان .» تر استماندن براي شما الزم

، ئه شده استابه ما ارعهدجدید  با توجه به دورنمایی که در، بنابراین
دانسته شده   "با مسیح"  ،آسمان بودنترین موهبت و عامل سعادت در  زرگب

 بسیار نزدیک را با او در آسمان توصیفاي هرابطعهدجدید  عبارات .است
در واقع در  .باشدمی ما در زمان حاضر يکنند که وراي درك و تجربهمی

حضور ، مقایسه با حضور عمیقی که در آسمان از آن برخوردار خواهیم بود
ومش به یک معنی در حکم عدم حضور وي در زمان حاضر و در میان ق

ضعیف و ناتوان است   هنگامی که از نظر جسمی کامالً،  پولس رسول .اوست
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دانیم که مادامی می ...« گوید:می در مورد علت شهادت و دلیري خود چنین
 زیرا که به ایمان رفتار .باشیممی که در بدن متوطنیم از خداوند غریب

پسندیم که از می خاطر جمع هستم و این را بیشترپس  .کنیم نه به دیدارمی
 )8 -6:  5(دوم قرنتیان » بدن غربت کنیم و به نزد خداوند متوطن شویم.

آمیز براي توصیف تمایز بین زندگی فعلی و روشی مبالغه، بیان ياین شیوه
، در دوران حاضر یعنی زمان زندگی در بدن جسمانی .باشدمی زندگی آینده

 براي او مسیح است و براي او که ادعا ه معناي زندگیبراي شخصی ک
. زندگیش هیچ چیز با فضیلت معرفت مسیح قابل مقایسه نیست در کندمی
، براي چنین شخصی حضور مسیح در زندگی زمینی  )8:    3؛  21:    1پیان  ی(فیل

 .باشدمی  به معناي دور بودن از خداوند  در مقایسه با حضور او در آسمان تقریباً 
برد در زبان یونانی به معناي ترك می فعلی را که پولس در این مکان بکار

هر . باشدمی راهی سفر طوالنی شدن یا مسافرت به دیاري دور دست، دیار
ها آن يکند و بر همهمی هاي پولس رسول را دركاي این گفتهمسیحی

ی و مشارکت مسیح راهخدا به هم جهان مخلوق زندگی در .گذاردمی صحه
نگریم و می اما ما با اشتیاق به آینده ،العاده استخدا براستی عالی و خارق

ي مسیح که بر  اهستیم. روزي رابطه و درك ما از عیس منتظر چیزي ورا
جاي خود را به رابطه و ادراکی خواهد داد که بر مبناي   ،باشدمی  مبناي ایمان

و اگر   خواهیم دید  ،نماییممی  روزي کسی را که اینک محبت  .شدبامی  دیدن
 .نماییممی بینیم به او ایمان داشته و در او وجدنمی چه در زمان حاضر او را

در آن روز ما  )8:  1(اول پطرس  ".توان بیان کردنمی اي کهبا خرمی"
با او خواهیم داشت که دیگر گناه یا  یآنچنان عمیق و نزدیک يرابطه

بسیار عمیق و نزدیک با او اي هاز رابط مانهاي ناشی از حواسمحدودیت
روشن نشده و دوران شک و ظلمت به پایان  برخوردار خواهیم بود. ابهاماتِ

  . اقناع خواهد نمود خواهد رسید و حضور وي ما را کامالً
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(مزمور   ".ها تا ابداالبادو لذت.  ..  کمال خوشی است"که در آن    يحضور
11:16(  
  

 فتیماجلو بیها آن خدا را درك کنیم و سعی نکنیم ازهاي زماند یما با
د براي فرا رسیدن زمان مقرر از سوي او صبر کنیم. در عین حال ما باید یو با

شخص  .هاي خود بر زمین به درستی عمل کنیمبه وظایف و مسئولیت
به اي ه ها عالقی از دیویپس از رها ،که در سرزمین جدریان بوداي هدیوزد

اما عیسی با کلماتی موکد وي را متوجه این  ،انجام این وظایف نداشت
نشسته و لباس پوشیده و  ،این شخص که برهنه و مجنون بود .وظایف نمود

این درخواست وي  .عاقل گشت و از عیسی استدعا نمود که با وي باشد
او به شخصی سالم و انسانی جدید  .باشدمی و قابل درك لدرخواستی معقو
همیشگی که اي  هطبیعی بود که بخواهد رابط  امالًک  بنابراین  .تبدیل شده بود

به  ئناًموي مط .ش برقرار کندابا منجی، جدایی در آن وجود نداشته باشد
نمود می زد و خود را مجروحمی فریادها آن در ها که قبالًمیان قبرها و کوه

مجاور برود  يهکدهدخاصی نداشت که به  يوي همچنین عالقه .بازگشت
اشتیاق وي این بود که نزد  .در آن بدنیا آمده و بزرگ شده بود که احتماالً

 .را براي چنین اشتیاقی سرزنش کند يتوانست ومی چه کسی .عیسی بماند
به خانه نزد « به او گفت: .خواست وي سرباز زداما عیسی از اجابت این در

داوند با تو کرده است و ایشان را خبر ده از آنچه خ و خویشان خود برو 
وي مسئولیت داشت تا  )20  – 1:    5(مرقس  .»  چگونه به تو رحم نموده است

د شهادت دهد و به خدمت ودر مورد کاري که عیسی برایش انجام داده ب
این . لیت شانه خالی کندئوتوانست از زیر بار این مسنمی دیگران بپردازد و



 91/مسیح و مسیحیان

و پیشکسوت گروهی خاص از پیروان عیسی  دارتوان طالیهمی شخص را
یعنی پیشکسوت مسیحیان تارك دنیا و منزوي که آنقدر در  .محسوب نمود

اضطراب دارند که این امر باعث حذف جهان پیرامون   "با مسیح"مورد بودن  
راحل نجات بپرند م خواهند تا از روي می آنان .شودمی شاناز گستره زندگی

این خواسته تا حدي قابل درك است اما قابل  .وندبه آسمان بر و مستقیماً
با "ما باید یاد بگیریم پیش از اینکه در آرامش ابدي  .باشدمی سرزنش نیز

، ایمان و نه دینداري يواسطه به، در زمان حاضر، در آسمان باشیم "مسیح
رسد که می بنظر .باشیم با مسیح در بطن وظایف دنیوي دشوار و ناخوشایند

کردند زندگی آنان  می اندیشی بودند که تصورفرنتس اشخاص خام  در کلیسا
در مسیح آنقدر تغییر کرده است که آنان دیگر از روابط و پیوندهایی که پیش 

خصوصیات نژادي و  ،شوییشان داشتند و شامل سوگند زنااز ایمان آوردن
مسیح شکی نیست که  .آزادند دیگر کامالً ، باشدمی موقعیت اجتماعی آنان

ها را از میان برداشته موانع موجود بین اتحاد و مشارکت بین انسان يهمه
و نه آزاد و نه  هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غالم«است و 

 )28:3(غالطیان  .»  باشیدمی  مرد و نه زن زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک
ناي از میان برداشته شدن با وجود این از میان برداشته شدن موانع به مع

البته  .شودمی هایی نیست که باعث تمایز انسانی از انسانی دیگرواقعیت
توانند آزادي خود را بدست می کند که اگر غالمانیم پولس رسول تاکید 

چنین  م اما در صورتی که آنان موفق به آنجا .آن را بدست آورند حتماً، آورند
اي برداران هر کس در " اندرز پولس رسول به آنان این است: ،کاري نشدند

 )24:7(اول قرنتیان    ".هر حالتی که خوانده شده باشد در آن نزد خداوند بماند
 "نزد خداوند"دهد اما  نمی  وضعیت اجتماعی ما را تغییر  مسیحی شدن ضرورتاً

تغییر نگرش زیرا باعث    .شودمی  بودن باعث تغییر هر موقعیتی  "با خداوند"یا  
که از عالمان الهی قرن  ؛ساموئل راتر فورد .شودمی ما نسبت به آن موقعیت



 92/مسیح و مسیحیان

گرش زندانی شده خاطر روحیه ناهمنوا و اعتراضه هفدهم اسکاتلند بود و ب
ي مسیح دیشب اعیس" نویسد:می هاي معروفش چنینیود در یکی از نامه

دختر ژنرال ویلیام   ".درخشیدمی  به سلولم آمد و هر سنگ سلولم چون یاقوت
هنگامی که ، باشدمی که با نام مارشال مشهور، بنیانگزار سپاه نجات ؛بوث

  در سویس محبوس بود این اشعار را سرود: ؛در زندان نوشاتل
                                                                                      محبوب جانماي ! هآ

                                                                           و نیک با تو در اینجا تنهایم
                                                        و زندان من به بهشت تبدیل گشته است

                                                           چون تو نیز در اینجا حضور داري
                                                                      رسانندمی اشخاص شریر جفایم
                                                                          کنندمی مرا به انزوا تبعید

                                                 لیک آنان باید بدانند که خوشی من عیساست
                                                           کسی که آنان هرگز او را نشناختند

                                                                ،زدایدمی آواي او اندوهم را
                                                       کندمی خورشید آسمان از جایش طلوع

                                                       توانند او را دور سازندنمی دیوارها و درها
  .کنندمی داشتنیش را از من پنهانو چهره دوست 

به ، از سلول زندان خود در روسیه، 1936در سال  ؛پیتر یاکوولویچ
خداوند به او قوت دهد  ايا کنند تا عیسعنویسد که برایش دمی اشخانواده

با  بهتر است انسان" نویسید:می وي همچنین .او باشد تا شاهد امینی براي
تحقق این ،  این سه نمونه  ".اینک بدون او آزاد باشدعیسی در زندان باشد تا  

خاطر او به جهان برویم او همراه ه  وعده خداوند قیام کرده هستند که اگر ما ب
.» باشممی اینک من هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما« ما خواهد بود:

به معناي بودن  "با مسیح"توان گفت که بودن می در مجموع )20:28(متی
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اما این اجازه را نداریم که چون مهمان ناخوانده پیش از  .باشدمی اندر آسم
 هایی داریم کهزیرا ما در زمین مسئولیت ،شویم موقع به آسمان وارد

با  "سمانی بودن آ يتجربه، در عین حال .را نادیده بگیریمها آن توانیمنمی
آسمان را در زمین سان مزه توانیم تجربه کنیم و بدینمی را نیز "مسیح

   بچشیم.
مد و آدر یک خانواده هندي پیرو مذهب سیک بدنیا  ؛ساندروسینگ 

سمانی در زمان آهنگامی که پسري پانزده ساله بود بر اثر دیدن رویایی 
اش در میان خود را با خانواده  يبالفاصله تجربه  .بیداري به مسیح ایمان آورد

 بعضی دیگر، ام گویند من دیوانه شدهمی هابعضی" نویسد:می وي .گذاشت
که آنان دیدند که من از  یام اما در نهایت هنگام گفتند من خواب دیدهمی

اما آزار و اذیت   .شروع به آزار و اذیتم نمودند  ،کشمنمی  ایمانم به مسیح دست
آنان در مقایسه با ناآرامی وحشتناکی که من هنگامی که مسیح را نداشتم 

زار اطرافیان که تازه آیچ بود و براي من تحمل زحمات و ه ،دچار آن بودم 
ساندروسینگ خانه آن، مدت کوتاهی پس از  ".مشکل نبود، شروع شده بود

 1929در سال  .اش را ترك نمود و به یک واعظ سیار تبدیل شدو کاشانه
منتشر شد  "با مسیح و بدون مسیح"وال برانگیز ئکتابی از او تحت عنوان س

تشریح تفاوت زندگی کردن با مسیح و زندگی کردن بدون  "ن که اهداف آ
و در فصل دوم   نام دارد  "مسیحیان بدون مسیحغیر"فصل اول    .  بود  "مسیح

 دمىشو بحث شخاصىاز ا فصل یندر ا. نام دارد "غیر مسیحیان با مسیح"
 ههنددتنجابه عنوان  مسیح  به  پنهانى  شکل  به  ماا  ،ندانگرفته  تعمید  گرچها  که
 دوسادارد  منا "مسیح ونبد نمسیحیا" که م سو فصل. در نددار نیماا دخو

 ینکها ونبد که نددار دجوو رىبسیا نمسیحیا که نمدامى من": مىنویسد
 ینا من. نندامىخو مسیحىرا  دخو باشند شتهدا مسیح با اىتجربه گونههیچ

 یدواربىمر فصد مانند ننا. آنمامىخو "مسیح ونبد نمسیحیا"را  صشخاا
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دارد و در دو  م نا مسیح با نمسیحیا" رمچها فصل. هستند روحبى نبدو 
 تجربهو  دخو آوردن نیماا چگونه سینگورساند نیز بکتا نتهایىا فصل

 ینا بارا  دخو بکتا سینگورساند دوسا. هددمى حشررا  مسیحی شدنش
  ونبیر که مىمانم اىماهى به من مسیح ونبد": ساندرمى نپایا به تجمال

در  من مسیح ست. باا دهفتادر آب ا که اىهپرند به یا ستا دهفتااز آب ا
 ىسپر نسمادر آ گویا مینروى ز بر ندگیمز م یاو ا هستم محبت سقیانوا

 تا دبااو  بر لجالو  ستایش رموا ینا همه اىبر) 26:  5 نفسسیا(ا .دمىشو
  .دآلباابدا

  

 ممفهو  که  دازمبپر  سمقدبکتا  ىهاقسمتاز    یکى  به  همامىخو  ینجاا  در
. ستا گرفته ارقر بحث ردموآن  در مبسوطىو  کامل شکل به "مسیح با"

 "او با" یا "مسیح با" راتعبا که دنمو هیداخو همشاهد شما قسمت یندر ا
 لصوا نسبت به مسیح با چونکه«: ستا هشد ارتکر ربا رچها یهآ چند ینا در
 دهنها یضافر شما بر نیادر د نندگاز مثل که ستا چگونه یددمر ىنیود

 بطلبید  ستا  باالدر   کهرا    نچهآ  شدید  هنیدابرخیز  مسیح  با نچو  پس؟  دمىشو
 ستا باالدر  نچه. در آنشسته اخد سترا بدست ستا مسیح که نجایىدر آ
 مسیح  با  شما  ندگىو ز  یددمر  که  ایرز.  ستا  مینز  بر  نچهدر آ  نهو    کنید  تفکر

 هم شما هنگاآ دشو ظاهر ستا ما ندگىز که مسیح نچو. ستا مخفى اخد در
  )3-1:4 ؛ 20:2 نکولسیا( ».شد هیداخو ظاهر لجالوى در  با

 با" دنبواز  لسور پولس رمنظو که دمىشو مشخص تیاآ ینا از
 شکىاو دارد.  با  مصاحبتو   ستىدو  از  ردارىبرخواز   سیعترو  معنایى  "مسیح
 دخو پسر کتاشر به«را  ما اخد ایرز مىباشد نیز معنا ینا متضمن که نیست
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 ینکهاز ا ماو  )9:1 نقرنتیا(اول  ».ستا هنداخو ما نداوخد مسیح ايعیس
 رىشرمسا سحساا نیمابخو دخو مصاحبو  سترا دوعیساي مسیح 

 شما«: گرفتبه کار  دخو نسوالر ردمورا در  تکلما همین دخو. او نمىکنیم
 "مسیح با" دنبو قفو مطالب دجوو با )15:15 یوحنا( ».امهنداخو ستدو را

در  رتعبا یناو دارد. ا با ستىدو و مصاحبتاز  سیعترو و عمیقتر معنایى
 او بخشتنجا یترمأمو يهعمد قعهوا رچهادر  دنبو شریک ىمعنا به قعوا

 معنى بدین ددمىگر گشتزباو  صعود ،ستاخیزر گ،مر شامل یعنى دمىشو
 یکو  مىکنیم تجربهرا  صعودو  ستاخیزر و گمر نخست تجربه سه ما که

  . دکر هیماخو تجربهاو را  گشتزبا یعنى خرینآ تجربه نیزروز 

 ینا ربا  نخستین اىبر که کسانى ".یمدمر مسیح با ما" ینکها نخست
 بنظر م موهوو  هىوا سخنى ،گفته ینا ننظرشادر  ،مىشنوندرا  افعترا

 )20:2 نغالطیا( .»امهشد بمصلو مسیح با«: مىنویسد لسور پولس. سدرمى
 دخو  ردمواو در    نچهو آ  )20:    6  نغالطیا(  ».مشد  بمصلو  نیاد  اىبر  من« نیزو  

 قصد  نیز  گرفته  تعمیدو    قعىوا  نمسیحیاي  همه  ردمودر    همچنین  ،مىنویسد
 مسیح در که ما جمیع که نیددانمى«: مىباشد نیز نناآ ردموو در  مىکند
  ین ابنابر )3:  6 نمیا(رو ؟»یافتیم تعمیداو  تمودر  یافتیم تعمید عیسى

 با نیماا با کهاو  م قو ىعضاا يهمه بلکه دنمر دشخو فقطعیساي مسیح 
 قابلو  مرئى شکل بهرا  دتحاا ینا نیز تعمید عمل باو  نداگشته متحداو 

 ىگفتهها  .ندادهمراو   باو    هستند  شریکاو   گمردر   ،هنددمى  ننشا  همشاهد
 هندامىخو که هنگامى کلىبه طور  ؟باشند شتهدا نندامىتو معنایى چه قفو

 ردمودر  ،بدهند ننشارا  ىچیز یافتن نپایا مشخصو  صریح به شکلی
 گمر نچو صطالحاتىا ما. مىگویند سخن چیزآن  "دنمر"و  "گمر"

به  رامان هايامید دنسپر كخا به یاو  ناشویىز ندگىز یک گمر ،هاآرزو
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 گمر.  مىکند  عىاتد  هنرا در ذ  نسیدر نپایا  بهو    خاتمه  گمر. مىبریمکار  
 هدامىخو لسور پولس که هنگامى ینابنابر. مىباشد چیز هر نپایا حکمدر 
 نشد مسیحىاز  قبل ما که اىندگىز که کند تأکید عموضو ینروى ا بر
 ندگىز ".یمدمر"آن  به نسبت ما که مىگوید ستا هسیدر نپایا به شتیمدا

 حشتو سحساا ،نفس ه،گنا سیرا اخداز  ما نشددور به خاطر  ،ما يگذشته
 با یمدبو نیافته تنجا که مانىز ما یا. آدبو شریر اىناپید ىهاونیرو  تقصیرو 

 ىهاونیرو  ،ما نگناها بر اخدداورى  ،تقصیراز  که یمدنمىکرآرزو  تحسر
. شتمدا ضعیتىو چنین که من ؟شویمآزاد  شتنددا نىاحکمر ما بر که شریر

آن  النهدعا وانتا که ستا ینا هگنااز  نشدراه آزاد  تنها که یافتمدر هنگاآ
 نگناهابه خاطر    که  مسیح  عیساي  توسط  اخد  که  یافتمدر نیزو    دشو  ختداپر
 که یافتمدر سپس. ستا ختهداپررا  وانتا ینا دشخو اد،بد نجا صلیب بر ما
 هیماخواو  با هنگاآ شویم متحد مسیح عیساي با نیماا توسط شخصاً ما گرا

 ختهداپر ما نگناها وانتا نتیجهو در  دمىشو ما گمراو  گمر نبدینسا. دمر
 هیماخوآزاد    کهنه  ندگىز  بند  از  ماو    دبو  هدانخو  ما  دنگر  بر  ینىد  یگرو د  شد
  . شد

 قعدر وا ".یماهشد هنیدابرخیز مسیح با ما" که ستا ینا ؛دوم  عموضو
-دهکر  مقیا  نوین  حیاتى  با  بلکه  یمدمر نگذشتهما  ندگىز  به  نسبت  تنها  نه  ما
 متما دبو رتساو ا تقصیرو  هگنا بنددر  که ما يگذشته ندگىز تنها نه. یما

 زغاآ ستا حاکمآن  برو آزادى  تقو ،بخشش که جدید تحیا بلکهشد، 
از  ،هستیم "مسیح با" نیز ستاخیزر در بلکه گمردر  تنها نه ما ایر. زگشت
او  "قیامت تقو" بیشتر چه هر که ستا ینا ینکا ما عمیق قشتیاا این رو

 طبیعى یندافر مسیح جسمانى ستاخیزو ر مقیادر  )10:3 نفیلپیا( بشناسیم را
و   لجال  نسانىا  نبد  بلکه  ،شد  متوقف تنها  نه  نسانىا  نبد  لضمحالو ا  دفسا
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 تجلى  شکل  عالىترین  به عنوان  عهدجدیددر    مسیح  م قیا.  یافت  نوینى  تعالى
 دمىشو  مقایسه  نجها  خلقت  با  قعهوا  ین. ادمىشو  معرفى  یخرتادر    اخد  رتقد
:  4 نمیارو به کنید جعهامر( گردد.می يجدید خلقت به منتج قعوا در ایرز

 نشد هنیدابرخیزدر    که  اخد  رتقد  دعملکر  ینا)  23  – 19:    1  نفسسیاا  ؛17
 گمر  بستراز    ما  نشد  هنیدابرخیزدر    همچنین  ستا  هشد  ظاهر  گمراز    مسیح

 ىندگىهادر ز نیز وزهمرو ا دمىشو ظاهر نیزها ترساو ا اخد با یگانگى به
  .دمىشو ظاهر مانهايپاي یردر ز نشیطا نشد بمغلو با ما

 مسیح عیساي ".ستا مخفى مسیح با ما ندگىز" ینکها ؛م سو عموضو
 اخد سترا ستد برو  شد دهبر باال نسماآ به دخو ستاخیزو ر گمراز  پس

 حاکمیت و ارقتدا  دنما  ،نشستن  اخد  سترا  ستد  بر  رتعبا.  بنشست  تخت  بر
 یترمأمو قعهوا سومین یندر ا مسیح عیساي م قو. مىباشد نجها کل براو 
 ،مسیح با اههمر ما ننیدابرخیز با اخد ایر. زهستند سهیم نیزاو  بخشتنجا
 همین به )6:  2نفسسیا(ا »نشانید عیسى مسیحدر  سمانىآ ىجایها«در را  ما

 ندگىز  یکداراى    نمسیحیا  ".ستا  مخفى  اخددر    مسیح  با"  ما  ندگىز  جهت
 باطندر  ماا مىکنند ندگىز مینروى ز بر نناآ مرا ظاهر . درهستند مخفى

 ارقرو آزار    جفا  ردمو  ،مىشوند  تحقیر  ننا. آمىکنند  ندگىز  نسمادر آ  نناآ  مرا
 پا یرو ز ردهخو شکست اًظاهر حتىو  مىشوند وبمضرو  وم مصد ،مىگیرند

 سلطنت لحادر  مسیح با نناآ که ستا ینا مرا قعیتوا اما مىشوند للگدما
 دبو نىدرو حیاتىداراى  د،بو مینروى ز بر که هنگامى ،عیسى دِ خو. هستند

 نچو  اردىمودر    گاهى.  ندوربیا  درسر  از آن  نستندانمىتو  یگرد  هايانسان  که
 و نپنها لجال ینا غالباً ماا ،مىشد رشکااو آ لهىا لجال اتمعجز م نجاا

. دبو دهناگشوو راز  معما یک کس هر اىبراو  لیلد همین به. دبو هپوشید
  :نددمىکر سئوال تحیر با فیانشاطرا
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 لعماو ا رگفتادر  که تىرقد نناآ نظراز  ؟»نیست بیش رىنجااو  یاآ«
ها آن باو  دهبو شتىناپذیراو آ دهسا نسانىا تصفاو  نسبو  صلا با دبواو 
 ىجد یىرویاو از رو کننداو را درك  نستندانمىتو ننا. آشتاند رىگازسا
 مىشناختنداو را  نناآ گرا که حالى. در فتندرمى هطفر عیسى شخصیت با
  )8:2 نقرنتیااول .» (نددنمىکر بمصلورا  لجال نداوخد«

 نظر. او از مىباشد مخفى نمااز آن ز بیشتر حتى مسیح عیساي وزهمرا
 مرئى شکلى به اننمىتو یگررا د او دجوو ینابنابر ستا هشد ناپدید عامه

. شوند  منکر نیزاو را   دجوو  ايعده  حتى  تا هشد باعث  مرا  ینو ا  دنمو  همشاهد
 حیاتى نیزاو  وانپیر. مىباشد شکل بدین ما مانهدر ز عیسى دنبو مخفى
از  پس ما اًظاهر. کنندآن را درك  نندانمىتو یگرد صشخاا که نددار مخفى

 نهما گویاو  ایمنکرده گذشته با نىاچند تغییر نشد هبخشید و یافتن تنجا
 ،همسر ،لدین. واهستیم خانهو  ملیت ،نامهرگذ نهماداراى  ما. شخاصیما

. اندنکرده ىتغییر ما نستاو دو انندوخویشا ادران،برو  انهراخو ن،کادکو
 نحیف گذشته نچو نکماکا ما. ستا نهما هم ما چشمو  مو ،پوست نگ ر
 حتى. ایممانده باقى بدترکیب یا سیماشخو ،بلند یا هکوتا ،لجثهاعظیم یا

 ما ینا دجوو با. ستا دهنکر نىاچند تغییر هم ما صلىا رىفتار تخصوصیا
 که ستا دهفتاا مادرون  تفاقى! اجدید م قو یک ،هستیم ىجدید صشخاا
و در  هستیم اخد انندزفر ینکا ما ایرز". نیستندآن  نیدد به درقا انیگرد

 مادر  اخد سمقدروح  ینکا "ایم.شدهاو  انندزفرو  هشد پذیرفتهاو  ادهخانو
-یافته  نىوداجا  حیاتىو    جدید  حیاتى  ینکا  ما)  9:    8باشد. (رومیان  می  ساکن

 تحیا ینا لبتها ".ستا مخفى مسیحدر " تحیا ینو ا) 23:  6 نمیارویم. (ا
 نچو  شکالىا  به  هددمى  ننشا  مختلفى  لشکاا  بهرا   دخوو    دارد  دجوو  حقیقتاً

 ،شمنىو د  خصومتدر اوج    جدید مشىآرا  ا،خد  به  نسبت  جدید  توکلىو    نیماا
 جدید  شفقتىو    محبت) و  کامل  نه  چه  گر(ا  جدید  رىپرهیزگاو    دارىخویشتن
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 مصیبتو  نجو ر میتومحر رچاد مختلف اشکال به که شخاصىا به نسبت
  ى نشانهها قفو رىفتار تخصوصیا که تحیا ینا دِ خو ،ینا دجوو با. هستند
و  هستیم رداربرخو نپنها حیاتىاز  ما. مىباشد مخفى ،هستندآن  ىظاهر
 )4:  3 نکولسیا( ".ستا ما ندگىز" دخو. او یمدار دخورا در  نپنها مسیح

 ماراز  مسیح دخو که ستا علت بدین نشناسندو  نکنند را درك ما دممر گرا
  . ستا

روز   یک  ".شد  هیماخو  ظاهر  مسیح  با  ما" که  ستا  ینا  ؛رم چها  عموضو
 مخفى  که. او گشت  هداخو  زبا  ،مىکند سلطنتو   دنمو  م قیا  د،مر که  عیسایى

 وتمتفا کامالًاو    نخستین  رظهو  بااو    دمجد  رظهو  ما. اشد هداخو  رشکاآ  ستا
 - اخد نهماو  اخد مجسمو  لىاز ندزفر نهماو  عیسى ن هما. او دبو هداخو

 لجال  با  شد ظاهر  گىدفتاو ا  تنىوفر  با  که  کسى  ماا.  دبو  هداخو  یگانه  ننساا
 ىسواز    نتیجه  در و  مدآ  سناشنا  بشکلى. او  گشت  هداخوزبا  عظیم  شکوهىو  

او  قعىوا هویت ردمودر  ددگرزبا داًمجدوى  که هنگامى ما. اشدرد  رىبسیا
 پرستشو  هشد شناخته نجها سرتاسرو وى در  ماند هدانخو باقى ىیددتر
. راز شد  هیماخو  ظاهر  "وى  با" نیز  ما  دشو  ظاهراو    که  هنگامى  و  شد  هداخو
 هداخو رشکاآ ما نىدرو تحیاو  گشته اهوید ما قعىوا هویت ه،شد رشکاآ ما
 که اخد انندزفر به عنوان یعنى ،هستیم قعاًوا که نچهآ موقع ین. در ایددگر

او  لجال ما. شد هیماخو شناخته ،ندایافته تنجااو  حمتر يواسطه به تنها
 لجال یندر ا ،ماست معرفتو  درك وراى که شکلى بهو  یدد هیماخورا 

عیساي   گشتزباو    دصعو  ،ستاخیزر گ،مر  قایعو  ینابنابر.  شد هیماخو  شریک
 قایعاز و عمیقتر خیلىشان معناي نمسیحیا اىبر که هستند قایعىومسیح 

 ما شخصى ندگىز به طمربو قایعىو ،قایعو ین. امىباشد فصر یخىرتا
 شریکروزى  یاو  هستیم شریک ،ایمبوده شریکها آن در ما که مىباشند
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 مانگروهی  دتحاو در اعیساي مسیح    با  مانشخصی  دتحادر ا  ما.  شد  هیماخو
 ندگىز ینکا ،ایمکرده م قیاو  دهمراو  با گذشتهاو، در  م قو به عنوانوى  با
 قعوا . درشد هیماخو ظاهراو  با هینددر آ نیزروز  یکو  ،ستا مخفى او با ما

 ،هستند "مسیح با" نمسیحیا که مرا ینا نبیااز  عهدجدید صلىا رمنظو
  .مىباشد قفو حقیقت نبیا

  

 گ،مردر  دنبو شریک ردمودر  ما مبحث ینا با بطهدر را که مشکلى
از  رىبسیا که ستا ینا دمىشو حمطر مسیح گشتزباو  سلطنت ،ستاخیزر
 جنبه که هستند موضوعاتى قفو ىگفتهها که ندوربا ینا بر صشخاا
 اىبر مطالب ینا صشخاا ینا نظر. از هستند بىمعنىو  نددار ىساطیرا

از  نمسیحیا ارفر اىبر توجیهى نندامىتو صرفاًو  دهبو بىثمر عملى مقاصد
 نیز ما فکر زطرو  شتاند ىفکر زطر چنین لسور پولس ما. اباشند قعیتوا

 ردمودر  دخو عمیق تلهیاا تبیینو  تفسیر به لسور پولس. باشد چنین نباید
 همرروز  ندگىز  اىبرآن را    ىمدهاآپىو    ملزومات تا  دازدمىپر  مسیحى  تجربه
از  یکىدر  د،بو رىکانتربو هاياسقف سراز  که ؛ىمزر مایکل .کند کشف

: مىگوید چنین "نداوخد در ورسرو  دىشا" انعنو تحت دخو ىموعظهها
 که باشیم هگاآ مرا یناز ا که ستا معنا بدین اخددر  دنبو ورمسرو  دشا"

 ".مىکنیم قستنشاآن را ا که ستا یىاهوو  ما محیط ،ما موطن اخد
  ".ستا مىآد نجا موطن اخد": مىگوید قدیس ؛گوستینآ

 ،نمىگیریم هیددنارا  دخو نمواپیر مصائب ما موطن یندر ا ندگىز با
  ،بشویم هم ترسحسا مصائب ینا به نسبت ستا ممکن معنى یک به بلکه
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 ورمبا ینا بر  من. مىنگریم مسائل به بدیتو ا نسماآ ا،خد ازنداچشماز  ماا
 ن،طمیناا معد ،شک نچو مسائلى رگرفتا علت بدین معاصر ىکلیسا که

به  نچو ستا هشد حیاتى مسائل  به نسبت حساسیت م عدو  منفى مسائل
. نمىکند ندگىز صلیشا موطن ن چو اخددر  باید که آن چنان کلیسا عنوان

در  ماو  ستا لهىو ا منسجم ردىبرخو ،مسائل با ما ردبرخو موطن یندر ا
   .هستیم مقدسین ورسرو  دىشا شریک موطن ینا

. مىشویم "ىجدید ىهاآرزو" صاحب ما موطن یندر ا ینکها ؛نخست
 کهنه ندگىز به نسبت مسیح با ما نچو دمىشو ممکن علت بدین مرا ینا

 ینابنابر باشیم شتهدا ىجدید تحیا تا ایمکرده م قیا نگادمرو از  ایممرده
 نچهدر آ نهو  ستا باالدر  نچهو در آ بطلبیم ستا باالدر  کهرا  نچه«آ: باید
در  نچهآ" بین تمایز دیجاا  )33: 2نکولسیا( .»کنیم تفکر ،ستا مینز بر که
 رىبسیا. دمىشو سؤتفاهم باعث غلبا ،"ستا پاییندر  نچهآ"و  "ستا باال

 هايمسئولیت  تا مىکند تشویقرا    نمسیحیا لسور پولس  که  مىکنند  رتصو
. دشو خالصه عرفانى اىتجربهدر  اشزندگی و بگیرند هیددنارا  دخو ىنیود
و  خانه در دخو هايمسئولیتاز  که هنددنمى ما بهرا  زهجاا ینا تیاآ ینا ماا

 بىشکل  مذهبى  ندگىز  یکو    کنیم  خالى  شانه  عجتماو ا  رکا  محلدر    اده،خانو
 معنایى  چه "ستا  باالدر    نچهآ" رتعبا.  بگیریم  پیش  را در  دخودر    ودمحدو  

 که هستند جاییآن به طمربو که هستند رىموا "ستا باالدر  نچهآ"دارد؟ 
 حاکمیت وقلمردر  که رىموا یعنى "نشسته اخد سترا به دست مسیح"

 چه  "ستا مینز  بر  که  نچهآ" پس.  نددار  ارقر  مسیح  مشآرا و  صلحو   لتاعد
 ما  رمحو  دخوو    کهنه  ندگىز  به  قعدر وا ستا  مینز بر  که  نچهدارد؟ آ  معنایى

 ارتکررا    "مینز  بر"  رتعبا  داً مجد  پنج  يیهدر آ  لسور  پولس.  دمىشو  طمربو
 تشهوو   سهوو    اهوو    ناپاکىو    ناز"آن    به  طمربو  رموا تعریفدر  و  مىکند
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را  لخصا ینا دىنابوو  ،مىکند کررا ذ "ستا بتپرستى که طمعو  قبیح
در  نچهآ" یعنى چیزها ترینعالی پىدر  ما ر،موا ینا ىبجا. مىکند توصیه

 دخشنورا  نشسته تخت بر مسیح که رىموا یعنى ،باشیم باید "ستا باال
 مجزرا  دخو م عز بایدو  "کنیم تفکر" رموا ینا ردمودر  باید ما. ندزمىسا
 ینکها ردمودر  عیسى حکم با پولس توصیه. باشیم رموا ینا پىدر  تا کنیم

 6 متى( .دارد رىبسیا شباهت بطلبیماو را  لتاعدو  اخد تملکو باید ابتدا ما
 توسط باید ما. دشو تبدیل ما ندگىز صلىا فهد به باید فهد ینا) 33: 

 نه  حاکمیت ینو ا  باشیم  اخد  النهدعا  حاکمیت  ارىبرقر  پىدر    مسیح  عیساي
و  ما ندگىز مشخص هايواقعیت وقلمردر  بلکه ىثیرو ا خیالى یىوقلمر در

 توجهآن    به  باید  که  ىیگرد  عموضو.  دشو  اربرقر  باید  مانپیرامون  ىهاانسان 
 با دنمراز  پس. مىشویم "جدید ىهارمعیا" صاحب ما که ستا ینا دکر

 بهرا    گذشته  ندگىز  نهما  ما که  دکر  رتصو  اننمىتو  یگراو د  با  م قیاو    مسیح
 رىباوبىبند دخو هیدگاد تشریح اىبر لسور پولس. هیمد مهادا سابق شکل

 نگناها به پولس توجه لبته. اهددمى ارقر سىربر ردمورا  جنسى نگناهاو 
 ینکها  یاو   مىباشد جنسى  هگنا  ه،گنا  عنو  تنها نچو  نیست  علت  بدین  جنسى

 علت بدین عموضو ینا حطر همچنین. ستا هگنا عنو بدترین جنسى هگنا
 ،مىباشد  جنسى  مسائل  فمعطو  حداز    بیش  شانذهن  نمسیحیا  نچو  نیست
 نمونه نگناها ینا نچو ستا ینا جنسى نگناها حطر صلىا علت بلکه

 نگناها) 5:3 نکولسیا( ،مىباشنداست.»  بتپرستى که طمعاز « شنىرو
 انیگرد از  دهستفاا  ىبها  به  نچو  مىشوند بمحسو "طمع"  نوعى  به  جنسى
  ن گناها ینا یگرد ىسوو از  ندزمىسا همافررا  نفس ىضاو ار ذتلذ تموجبا

را از  اخد که هستند پرستانهدخو تىاشهو نچو مىشوند بمحسو بتپرستى
 پولس. مىکشند یرز به باشد شتهدا ننساا ندگىدر ز باید که عظمىا م مقا

 ضافها نیزرا  عموضو ینو ا اردنمىگذ باقى م نیمهتمارا  دخو مکال لسور
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 اتشهوو  نگناها ینا تسلیمرا  دخو که کسانى بر اخد غضب که مىکند
 که مىکند ضافها همچنین) وى 6:3 نکولسیا( .دمىشو زلنا مىکنند

 نناآ  ینکا ما) ا7  يیه(آ  .شتندرا دا  اىندگىز  چنین  قبالً  اشسالهر  ننندگااخو
 بلکه رطمعکا شخاصىا نه یگرد ننا. آنددار ىجدید ىهارمعیاو  هامالك

 اخد خدمت لمشغو بتپرستى ىبجاو  هستند رپرهیزگاو  قانع شخاصىا
  . مىباشند

 طمع نباید فقط. هستیم "جدید بطروا" صاحب ما ینکها ؛م سو عموضو
را  یرز لعماا باید ما آنبر وهعال. کنیم كتررا  فاسد ندگىز یک بتپرستانه

 و غیظو  خشم«: کنیم كترو  شتهاگذ رکنا کثیفو  هندژ هايلباس نچو نیز
 8:  3.» (کولسیان یکدیگر به گفتنو «دروغ  »فحشو  بدگویىو  بدخویى

 ضعاتوو  مهربانىو  حمت«ر نچو خصالى باید ما قفو لخصا ىبجا  )9 –
 ما. کنیم تن به مسیحى یک نخشاو در زهتا جامه نچورا»  حلمو  تحملو 

 ل،خصا  ینا  همه  بر وهعالو    کنیم  عفورا    همدیگرو   هشد  یکدیگر  متحمل  باید
 ینا  لیلد  )14  –  12:    3  نکولسیا(  .»بپوشیم ستا  لکما  کمربند  کهرا    محبت«

 برخاستن  يسطهوا  به  ما  که  ىجدید  ندگىز  قع. در واستا  شنرو  کامل  تغییر
و  نعامو. مىباشد جدید يجامعهدر  ندگىز ،ایمآورده بدستآن را  مسیح با

 ندگىو ز م مقادر  نچو ندارند معنایى یگرد طبقاتىو  ادىنژ قدیمى ىسدها
 ،سکتى نه ىبربر نه ،نامختونى نه ،ختنه نه د،یهو نه ،ستا یونانى نه« جدید

 غیرممکن )11:3 نکولسیا( ».ستا همهو در  همه مسیح بلکهآزاد  نه مغال نه
او  به سوي که کسانى به مسیح کهرا  ىجدید تحیا گىزتا انبتو که ستا

 ،جدید ىهاآرزو شامل گىزتا ین. اشتدا دور نظراز  مىبخشد یندآمى
  با " دنبو يواسطه به گىزتا ین. ادمىشو جدید بطو روا جدید ىهارمعیا

را   مسیحى  قخالا  هايبنیان  لسور  پولس  سانبدین.  دمىشو  حاصل  "مسیح
 لپرجال  حقیقت  ینا  پایه  بر  یعنى  ،ستا  لهیاتىا بنیانى  ن،بنیا  ین. امىنهد  بنا
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و  دصعو ،شکوهمند م قیا ،مسیح ايکفاره گمردر  نمسیحیا که ستا ارستوا
در  ما گر. اهستند "او با"او،  نهامندوزپیر نشد ظاهراو و  نپنها یافتن لجال
 ىهارمعیا) مسیح يالنهدعا حاکمیت تعاقب( جدید افهدا به ستیابىد پى

 جدید بط) و روانهارایندد ندگىو ز خدمت ،نفس لکنترو  رىپرهیزگا( جدید
 چه باشیم شتهدا دبیا باید ،هستیم) جدید جامعهدر  محبتو  ضعاتوو  حلم(

 مسیح با ما ندگىز ،ایمکرده مقیااو  با ،ایممرده مسیح با ما. هستیم کسى
  .شد هیماخو ظاهر مسیح باو  ستا مخفى

از  مرحله هردر  ما که ستا ینا ما مسیحى هویت صلىا هجوهر
 اننمىتورا  ىیگرد حقیقت .هستیم "او با" مسیح بخشتنجا یترمأمو
. باشد شتهرا دا ما دنکر نگرگود رتقد حقیقت ینا يازهندا به که یافت

   ما که هنگامى

 لحاو  گذشته بین عمیق پیوستگى معد مىکنیمرا درك  حقیقت ینا
در  نهو  یمدگر زبا گذشته به نیمامىتو نه ما. دمىشو رشکاآ شنىرو به
  . یموبر جلو به "مسیح با" باید بلکه بمانیم باقى هستیم که ضعیتىو
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ما فهد مسیح اىبر

  

 ندگىز لحا حشر صرفاً که نیستند هاییآن ،هانامهزندگی ترینبلجا
 ارسرا که ستا اينامهزندگی جالبي نامهزندگی. مىکنند نبیارا  دىفر
  یک که نیست ینا گفته یناز ا من رمنظو. کند رشکارا آ دىفر ندگىز

 کامالً  قبالً که زدمىسا رشکارا آ اىمحرمانه تطالعاا جالب ينامهزندگی
 که زدسا رشکاآ نامهزندگی متن که نیست ینا رم منظو یعنى دبو نپنها

 خواريمشروب  به  خفادر    یاو    دهبوو رذل    پست  دىفر  ؛ام حترا  ردمو  شخصیت
 ینا قعوا در من رمنظو. ستا دهبو لمشغو گىزهرو  رمخد ادمو فمصر و
 وىنیرو  دفر ندگىز کلى ىجهتگیر جالب ينامهزندگی یک که ستا

 دفر که هددمى ننشاو  دهکر نبیااو را  ندگىز بر حاکم صلىا يمحرکه
 اشزندگیرا در  فهد ینا اچرو  دهکر هدفى چه قفرا و دخو ندگىز رمزبو

 که ستا ینا دفر هر ندگىز ردمودر  عموضوترین جالب. ستا دهکر بنتخاا
 اىبر  وى.  دمىشو  انیگروى از د  نشد  متمایزو    "تشخص"  باعث  عاملى  چه
و  فهد صشخااز ا بعضى لبتها ؟مىکند ندگىز ىچیز چه یا کسى چه

 هدفى  اندکرده  سعى یا  صشخااز ا  وهگر  ینا.  ندارند  شانزندگیدر    دىمقصو
- شده  دىجوو  بدبینى  رچاد  ینابنابر  اندنشده  موفق  ماا  بیابند  دخو  ندگىز  اىبر
 مانند ننا. آاندشده متمایل سو نهما به همدآ دبا فطر هر ینکها یاو  اند
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از  یگرد هىوگر. هستند هادباو  اجموا سیرا سقیانودر ا یزر هايتونپالنگ 
 بنظرو    نستدا  فبىهد را  نناآ  ندگىز اننمىتو  که  نددار  دجوو  هم  صشخاا

 ضاناپذیرار میلى گویى. نددار ارقر شریر حىرو دنقیاو ا لکنتر تحت سدرمى
دارد.  دخو لکنتررا در  نناآ جتماعىا موقعیت یا رتقد کسب به میل نچو

از  رغفا نناآ که ستا ینا رگبز هايانسان صیلا تخصوصیااز  یکى ماا
 بمجر  انمدیر. هستند  عالى  هدفى  به  نسیدر پىدر   طلبىهجاو    هىاخودخو
 انیگرد ،نداشتهدا هاییموفقیت صنعتو  گانىزربا يمینهدر ز که ىماهرو 
به کار  نخصوصىشا ندگىز در عیناًرا  مدیریت لصوا تا مىکنند تشویقرا 

 که سدرمى بنظر. بگیرند نظردر  نشادخو اىبر شخصى افهدو ا بگیرند
در  که ؛نکلافر ریکتوو کتر. دباشد نىروا سالمت طشر رىکا چنین م نجاا

 ،مىباشد ینو هنشگادا در عصبشناسىو  پزشکیروان دستاا حاضر لحا
 ستگیرد  هازىنا  ىسواز   که  هنگامىرا،    دخو  "مانىدر  معنى"و روش   لصوا

 هگا. وى در اردودنمو ینوتد د،مىبر بسر شویتسآ گمر هگااردو و در هشد
 ظایفو باید هینددر آ که نیانىاندز نماند هندز لحتماا که شد مرا ینا متوجه

 م نجاا ىنمادور که دبو نیانىانداز ز بیشتر نددادمى م نجارا ا هاییمسئولیتو 
 مىکند  نقلرا    نیچه  يجمله  ینا  ؛ نکلافر.  یدنددنمى  دخو  برابررا در    اىظیفهو
 هداخو اىچگونه هر با ،باشد یافته یىاچر دنکر ندگىز اىبر که کسى"

 یافتن اىبر شتال« که مىکند تفسیر چنینرا  گفته ینا سپسو  "!ساخت
 نکلافر.»  مىباشد  ننسادر ا  هنندانگیزابر  وىنیر  ساسىترینا  ندگىدر ز  معنى

 مسئولیت  یک  ف،هد  یک  ،شخص  یک  ندامىتو  معنى"  ینا  که  هددمى  مهادا
 عیسايدر    که  اخد  بگوییم  هیمابخو  گرا  مشخصترو    اخد  !بله"  .باشد  اخد  یاو  

 يهمهدر  که ستا ینا پى در مسیحى یک ایر. زستا هشد فمکشو مسیح
را در  مسیح ارههمو نمسیحیا. کند ندگىز »مسیح اىبر« اشزندگی دبعاا

 فمعطو ارههمو  باید  نمسیحیا ندگى. زنددار  نظردر    دخو  فکر  در و  دخو  برابر
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 خدمتاو را    ،یمزسا  دخشنورا    او  که  ستا  ینا  نمسیحیا  ما. آرزوى  باشداو    به
او را  چیز همهدر  که ستا ینا ما نگرانیدل مهمترینو  کنیم طاعتو ا

  .هیمد لجال
 ارقر  موشکافىو   تدقیق  ردمو مختلف لشکاا  به  انمىتورا  عموضو  ینا
 ندگىز  »مسیح  اىبر«  ما  که  هنگامى فقط  که  مرا  یندادن ا  ننشا  با  منداد.  
 ،کنیم ندگىز هم با رىگازساو  صلحدر  که بگیریم افر نیمامىتو ،کنیم

 هماخو ارقر موشکافى ردمو جنبهها بعضىرا در  مسیح اىبر ندگىز عموضو
 به من ماا ،سدر بنظر قعیتدور از وا و نهراجسو کمى گفته ینا شایدداد. 

 صحیح يبطهرا به انیگرد با بخوو  صحیح بطدارم. روا نیماآن ا حقیقت
 دىیاز همیتاز ا انیگرد با ما بط. روامىباشد بستهوا مسیح با ما بخو و

 همدر شبکهاز  نسانىا ندگىز که گفت انمىتو قعوا . درمىباشد رداربرخو
 اده،خانو ىعضاا با بطهرا شاملو  ستا هشد تشکیل بطاز روا هاىپیچید
و  غبلو معنى یک به. دمىشو رانهمکاو  نستادو ،همسایهها ان،ندوخویشا

 مسئوالنه  ار،پاید  بطىروا  دیجاا  اىبر  صشخاا  نایىاتو  انمىتورا    نسانىا  لکما
 يفاصله زهنو مینهز یندر ا ما همه شاید. نستدا محبتو  مهر بر مبتنىو 
 بطهرا  دیجادر ا  ما يهمه  ایرز باشیم  شتهدا  رهشاا  ردمو  لکماو    غبلو  با  دىیاز

 نیست  ینا  من  قصد  گرچه. ایمدار  مشکل  ادفرا از  رىبسیا  با  بمطلوو    شایسته
 ستا ینا من وربا ماا کنم دهسا حداز  بیشرا  انیگرد با بطهرا عموضو که
 کلیسادر  ر،کا محلو در  ادهخانودر  شخصى بطدر روا موفقیت صلىراز ا که

. کنیم ندگىز »مسیح اىبر« که بگیریم افر ما که ستا ینا جامعهو در 
  حل خود به خود  یگرد مسائل ،شد حل ساسىا مسئله ینا که هنگامى
 عهدجدیداز  لمثا سهاز  دهستفاا بارا  عموضو یندارم ا قصد من. مىشوند

  .همد ارقر سىربر ردمو



 108/مسیح و مسیحیان

 اىمنطقهو  محلى تجلىو  دهبو ادهخانو یک حکمدر  ،محلى ىاکلیس
 همدیگرو    شتهدا  توجه  یکدیگر  بهآن    ىعضاا که  ،مىباشد  اخد  جهانى  ادهخانو
 دجوو با. مىکنند رفتار ادربرو  هراخو نچو یکدیگر باو  مىکنند محبترا 

از  رىبسیا مشخصه جهو که ستا ینا آورتأثرو  عجیب قعیتوا ینا
و  دنتقاا حیهرو بلکه انیگرد میزآمحبت شپذیر حیهرو نه محلى ىکلیساها

 دوران و در  شتدا  دجوو  مشکلى  چنین  نیزاول    نقر. در  مىباشد  انیگرد  دطر
 لسور پولس تعالیماز  ما ینابنابردارد  دجوو نکماکا مشکل ینا نیز معاصر

 ىکلیسا  اىبر  ىشمندارز  هايدرس  نیمامىتو ردمو  یندر ا  لیهاو  نمسیحیا  به
 توجه نمیارو به لسور پولس سالهاز ر یرز متن به. بگیریم افر معاصردوران 

در  محاجه اىبر نه لکن بپذیرید باشد ضعیف نیمادر ا کهرا  کسى «و: کنید
 ستا ضعیف کهآن  ماا ردخو باید را چیز همه کهدارد  نیماا یکى. تمباحثا

 هندرخو بر  هندرناخوو    ردنشما  حقیررا    هندرناخو  هندرخو  پس.  ردمىخو  لبقو
 یگرد کسى هبند بر که کیستى تو. ستا پذیرفتهاو را  اخد ایرز نکند حکم
 هداخو ارستوا لیکن دمىشو ساقط یا ثابت دخو ىقاآ دنزاو  مىکنى حکم

 بهتر  ىیگرد  از روز را  یک  یکى.  نماید ثابتاو را    که  ستا  درقا  اخد  ایرز  شد
 متیقن  دخو  هندر ذ  کس  هر  پس  ردمىشما  برابرروز را    هر  ىیگرو د  نددامى
 نکهو آ داردمى شعزیز نداوخدبه خاطر  نددامى عزیز روز را نکه. آدبشو

 اىبر ردمىخو که هرو  داردنمى نداوخد اىبر هم داردنمى عزیزروز را 
 نداوخد  اىبر  ردنمىخو  نکهو آ  مىگوید  شکررا    اخد  ایرز  ردمىخو  نداوخد

و  نمىکند یستز دبخو مااز  ىحدا ایر. زمىگوید شکر را اخدو  ردنمىخو
 مىکنیم یستز نداوخد اىبر کنیم یستز گرا ایر. زدنمىمیر دبخو هیچکس

از  بمیریم اهخو باشیم هندز اهخو پس. مىمیریم نداوخد اىبر بمیریم گرو ا
و  نندگاز بر تا گشت هندو ز دمر مسیح همین اىبر ایر. زندیماوخد آن
 اچر نیز تو یا مىکنى حکم دخو  ادربر بر اچر تو لکن. کند سلطنت نگادمر
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 هیماخو حاضر مسیح مسند پیش همه که ایرز رىمىشما حقیررا  دخو ادربر
   )10 – 1:  14 نمیا(رو ».شد

 نمسیحیااز    بعضىروم    ىکلیسااول در    نقردر    که  سدرمى  بنظر  چنین
 نمسیحیااز  بعضى که معنى بدین. ىقو بعضىو  نددبو ضعیف نیمادر ا

 داده ارقر  خاصى  خالقىا  لصوا  لکنتر  تحتو آن را    شتنددا  مندونیر  نىاجدو
 نىاجدو صاحب شتنددا ضعیف یمانىا که مسیحیانى که حالىدر  نددبو

از  یکى. نددادمى جبخر حداز  بیش اسسوو مسائل ردموو در  نددبو ضعیف
 هشد  تبدیل نگیزابحث  موضوعى  به  نمسیحیااز    وهگردو    ینا  بین  که  مسائلى

 حمطر  السؤ  ینا  نناآ  اىبر.  نددمىکر فمصر  نناآ  که  دبو  طعامى  مسئله  دبو
 گوشت« مخصوصاًو  کنند فمصر گوشت ندزمجا نمسیحیا یاآ که دبو

 ننیدراگذ سمامردر  ب،قصا توسط نشد ختهوفراز  پیش کهرا  »قربانى
 »مندونیر«  حصطالا  به  نمسیحیا  انجد. ودبو  هشد  بتى  قفو  بتها  اىبر  قربانى

در  که نستنددامى نمسیحیا ین. انمىشد مشکل رچاد جهوهیچ به ىقوو 
 ادمو به طمربو نیناقو نیز عیسىو  نددبو ارگوشتخو اخد م قو ،عهدعتیق م یاا

 دبو دهنمو خمنسو ،مىشد قائل متمایز كناپاو  كپا م طعا بین کهرا  یىاغذ
و  غیندرو یانىاخد بتها که نجایى) و از آدشو جعهامر19:7 مرقس به(

 باعثها آن به گوشت قفو پس ،شتنداند دجوو قعو در وا نددبو قعىواغیر
  د جوو با). کنید جعهامر 8 – 6:  4 نقرنتیااول  به( نمىشدآن  نشد كناپا

. نددنبو  خاطرجمعو    مطمئن  ردمو  یندر ا  »ضعیف«  حصطالا به  نمسیحیا  ینا
 مسیح  به  بتپرستانه  تفکري  مینهو از ز  نددبو  بتپرست  قبالً  حتماالً ا  وهگر  ینا
 ،نددبو شتهاگذ رکنا کامالًرا  بتپرستى مذهب نچوو  نددبوآورده  نیماا

 مىیافت طتباار بتپرستى با شکلى به که نچهآ هراز  نددبو گرفته تصمیم
 یامىا دآوریا  نناآ اىبر بتها اىبر هشد قربانى گوشت ردنخو. جوینددورى 

 معانى رکا ینا م نجاو ا دبو هشد ىسپر بتپرستى مذهبدر  که دبو
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 زاربااز  نناآ کهرا  گوشتى هر یگرد ىسو. از شتدا نناآ اىبر ىناخوشایند
 هشد قفو بتها قربانى سمامردر  که باشد گوشتى شتدا لحتماا ،مىخریدند

و  سپر و تحقیق به عموضو ینا ردمودر  که شتاند نمکاا نناآ اىبر. باشد
 گوشت یاآ نستدانمى نیز بقصا دخو حتى اردمو غلبدر ا ایرز نددازبپر جو

 شانعذاب نناآ  انجدو  سانبدین.  خیر  یا ستا  هشد قربانى  بتها  اىبر  د،موجو
 گوشتو  ندزسا را آرام  دخو انجدو نستندامىتو نناآ که هىرا تنهاو  دادمى

  اى نمونه  عموضو  ین. اشوند  ارخوهگیا  که  دبو  ینا  نکنند  فمصررا    بتها  قربانى
. دبودر روم  ى»قوو « »ضعیف« حصطالا به نمسیحیا متمایز ىهارفتااز ر

  . دبو صمخصو ىهاروز شتدا مىاگرو  ارىنگهد یگرد نگیزابحث عموضو

 معد  یا  لستعماا  ردمودر  نمسیحیااز   وهگردو    ینا  رفتار  يهنحو  وتتفا
 مسیحى  جامعه. در  دبو  جزئىو    غیرمهم  تىوتفا  دخو  دىبخو  گوشت  لستعماا

  به که مانىز تا مطمئناً ما. نیست غلطى مرا وتمتفا هايدیدگاه شتندا نیز
 عیندر    ما. اباشیم  فقامو  هم  با  نیمانمىتو  رموا  يهمه  ردمودر    یمونر  نسماآ

 نچه. آباشیم یکدیگر متحمل کلیسا ادهخانو در که بگیریم دیا باید ما لحا
در  جزئىهایی تفاوت دجوو مسئله دبو هشد لسور پولس حتىرانا باعث که
 دجووبه خاطر    نمسیحیا  که  ستىدرنا  يیهوى از رو  بلکه  د،نبو  نمسیحیا  بین

 وهگردو    ین. ادبو  حترانا  ،نددبو  گرفته  پیش  در یکدیگر  به  نسبت  تهاوتفا  ینا
 داورى و وتقضا به مقابل وهگر ردموو در  نددمىکر تحقیررا  یکدیگر

 هندرخو پس«: بنویسد چنین شد رمجبو لسور پولس ینابنابر. ختنددامىپر
   )3ي یه(آ ».نکند حکم هندرخو بر هندرناخو و ردنشما حقیررا  هندرناخو

  مسائل  با لسور پولس که ستا ینا ستا تأمل قابل ینجادر ا که نچهآ
 که  هدانمىخوروم    نمسیحیااز   صرفاً  دارد. او  لهیاتىا  عمیقاً  ردىبرخو  شبانى
 دبیارا  هاییآموزه مقابلدر  بلکه باشند دبمؤو  نمهربا یکدیگر به نسبت
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 شموافرآن را  که هنددمى ننشا نبدشا رفتار با نناآ گویا که آوردمى نناآ
 نبیا یعنى ،مىباشد مسیح عیساي ىنداوخد ردمودر  زهموآ ین. ااندکرده

 گر: «انتیجهدر  باشد نداوخد نهمگا بر تا برخاستو  دمر مسیح که مىکند
 نداوخد اىبر بمیریم گرو ا مىکنیم یستز نداوخد اىبر کنیم یستز

 پس بحسا نداوخد به ماناعمال اىبر ما همه گمراز  پس ایرز »مىمیریم
  گمر  م هنگادر    چهو    ندگىز  مهنگادر    چه  ،مسیحى  هر  ینابنابرداد.    هیماخو
 پولس مسائل ینا به توجه با) 12الی  6 تیا(آ .مىباشد مسیح عیساي م غال

 ».مىکنى حکم یگرد کسى هبند بر که کیستى تو: «مىگوید چنین لسور
 تحقیررا  عیساي مسیح   نغالمااز   هیچیک  تا  یمارند  حقى  هیچ  ما) 4 يیه(آ

 د»مىشو ساقط یا ثابت دخو ىقاآ دنز: «او کنیم حکم ردشمودر  یا نماییم
 نمسیحیا هیدگاد پولس که ستا زم ال نیز نکته ینا کرذ ینجاا در) 4ي یه(آ
 اىبر لیلى. وى ددنبو ارگیاهخو یک دخو. او نددامى ستدرنارا  »ضعیف«

 فقط که نجایىاو از آ نظرو از  یددنمى قربانىها گوشت فمصراز  ددارىخو
 تقدیم يسطهوا به گوشتو  نددبو هیچ بتها پس شتدا دجوو اخد یک

 لىو دود یددتر ونبد نستامىتو . وىنمىگشت نجسو  كناپا نبتپرستا
ي مهوى در ادا که همانگونه ،ینا دجوو با. ردبخو گوشتاز  ارىشکرگز باو 

اول  سالهر هشتم ببادر  نیزو  نمیارو سالهاز ر ببا همیندر  دخو بحث
در  ستا بهتر "مندونیر" حصطالا به مسیحى یک ،مىکند نبیا نقرنتیا
 ایرز کند چشمپوشى گوشت ردنخواز  طلبانهداو "ضعیف" ادربر یک رحضو

 قسو عملى م نجاا ىبسورا  "ضعیف" ادربر گوشت ردنخو با ستا ممکن
 ادربر که دشو باعث سانبدین. و ستا او انجدو اىند فبرخال که هدد

 ودمحد را  مسیحىآزادى    مسیحى  محبتسان  بدین.  دشو  هگنا  مرتکب  ضعیف
 صخا یدگاهىد انجدو ستاقدو  حرمت ردمودر  سمقدبکتا ایرز زدمىسا

و  تعلیم ردمو بایدو  نیست خطااز  نمصو نسانىا انجددارد. و آمیزاحترام و 
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 ارقر تربیت و تعلیم تحت باید نسانىا انجدو گرچها ماا دگیر ارقر زشموآ
و  گرفت هیددناآن را  اىند نباید مىباشد هشتبادر ا که مانىز حتى ماا دگیر

 جامعهدر  شایستهو  صحیح بطروا سرّ ینابنابر. دکر عملآن  فبرخال
و  ستا نداوخد مسیح عیساي که ستا نهفته مرا یندر درك ا ،مسیحى
 نمسیحیا  رىبسیا  جزئى  مسائل  وزهمر. امىکنند  ندگىاو» ز  اىبر«  نمسیحیا

 یا زهاىموآ مهم مسائل ردمودر  ینجادر ا من. زدمىسا اجد یکدیگررا از 
 بحث ستا گفته سخن شنىرو بهها آن ردمودر  سمقدبکتا که خالقىا

 یگانگىو   دتحاا  یکدیگر  با  باید  مهم  مسائل ینا  ردمودر   نمسیحیا.  نمىکنم
 که  مىباشد جزئىو    کوچک  مسائل ردمودر    من بحث  ینجا. در اباشند  شتهدا

 باید  چگونه  کلیسا  در  ما.  مىباشد  لمقبوو    زمجاها  آن  ردمودر    یدگاههاد  دتعد
 قیقاً د دشو اربرگز صحیح شکل به تعمید سمامر ینکها اىبر ؟بپوشیم سلبا
 ؟کنیم تفسیر باید چگونهرا  عتیقعهد ىنبوتها ؟ستا زم الآب  ارمقد چه

 انمىتورا    رىبسیا مشابه  تالاسؤ  ؟هستند  مهااکد  حانىرو  ىعطایا  مهمترین
 چنینبه خاطر    او  بر  دنکر  حکم  یا  یگرد  مسیحى  یک  دنکر  تحقیر.  دکر  کرذ

 رىفتار  چنین.  نیست  ستدرنا  رىفتار منزله  به  تنها  یىراگذ و  کوچک  مسائل
و  مسیحى نهادرابري حیهرو با دمتضا عمل یک صرفاً اننمىتو همچنینرا 

در  رىفتار چنین ستىدرناو  شتى. زنستدا مسیحى کترمشا به اىضربه
 مسیح عیساي ىنداوخد رنکاا قعدر وا رىفتار چنین. نمىگنجد مقولهها ینا

به  او زمتیاو ا حق نقض جهت در گستاخانه تالشى رىفتار چنین. مىباشد
 یکو داور  نداوخد ممقارا در  دخو که کیستم من. مىباشد نداوخدعنوان 

عیساي مسیح  که باشد ینا باید ما ستاخو ،خیر ؟همد ارقر یگرد مسیحى
. کلیسا کلو داور  نداوخد یعنى باشد شتهدا ستاز آن او کهرا  مقامى نهما
. مىباشد نیز ىیگرد اریماندا هر اىخد بلکه ،نیست من اىخد تنهااو 

به   من  ظیفه. وکنم  خلهامداو   حاکمیتدر    که  ارمندآزادى را    ینا  من ینابنابر
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را  انیگرو د کنم ندگىز »نداوخد اىبر« که ستا ینا مسیحى یکعنوان 
  . ندآور بجارا  ظیفهو همین نهآزادا نیز نناآ تا ارم بگذ نشادخو لبحا نیز

  

 ظایفو ردمودر  ،ساالتشاز ر یکىاز  ىیگرد قسمتدر  لسور پولس
 ئهارا  اىنهاشنگررو  تتوضیحا  گررکا  نیز و  فرمارکاو    ئیسر  م مقادر    نمسیحیا

 به نه کنید طاعتا چیز هررا در  دخو جسمانى نقایاآ نغالما اى« :هددمى
و از  قلب صخالا به بلکه دممر ىضامندر نجویندگا مثل رحضو خدمت

. ننساابه خاطر    نه  نداوخدبه خاطر    کنیداز دل    کنید  نچه. و آبترسید  نداوخد
 مسیح  که  نچو  یافت  هیداخورا   اثمیر  تمکافا  نداوخداز   که  نیددامى نچو
 هداخو دکر کهرا  ظلمىآن  کند ظلم هرکه ایر. زمىکنید بندگىرا  نداوخد

 یدآر  بجارا    فنصاو ا  لعد  دخو  نغالما  با  نقایا. اى آنیست  ظاهربینىو    یافت
:  4؛ 22:  3 نکولسیا( ».نسمادر آ هست قایىآ نیزرا  شما نیددامى که نچو

 ممفهو صوالً. انیست داريبرده م نظااز  فاعىو د توجیه هیچ متن ینا در) 1
) دشو رىفتار شخواو  با هم رهرچقد( یگرد ننساا یک شتندا تصاحبدر 
. مىباشد  عفاد قابل غیر مىاقدو ا دهبواو  نسانىا ىالوا م مقا خلع ىمعنا به

 حمطررا  نگادبرآزادى  مسئله گرچها 1:4 نکولسیادر  لسور پولس قعدروا
 که زدمىسا حمطررا  لتاعد ردمودر  نقالبىا ستاخودر ینا ماا نمىکند

  ي هنحو ینا که کنند رفتار فنصاو ا لعد با دخو نگادبر با دهبر نصاحبا
 داريبرده فمخو م نظا کامل دىنابو به چند یامىا گذشتاز  پس ردبرخو

 امقدا نماز یناز ا ترزود خیلى باید منظا ینا دىنابو اىبر گرچه(ا نجامیدا
 با نباباو ار نغالما رفتار يهنحو ردمودر  همچنین لسور پولس). مىشد

  به وى  کهرا  صلى. ازدمىسا حمطررا  مهمو  ساسىا تعالیم بعضى یکدیگر
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 ندامىتو نیز معاصردوران  رىکا یطاشر ردمودر  دازدمىپرآن  بسطو  حشر
 فطردو  هر که ستا ینا صلا ینا ؟چیست صلا ین. ادشو گرفتهبه کار 

 باید نغالما. هندد تشخیصرا  مسیح رحضو ىیگرد دجودر وراى و باید
 ر»حضو  خدمت«  به  فقط  نباید  طاعتا ینا  ماا  باشند  دخو  ىنیود  نباباار  مطیع

 که گویى د،شو ودمحد) دمىنگر نناآ به ئیسر یا بباار که مانىز یعنى(
  باید نناآ قع. درواندزسا دخشنورا  نسانىا که ستا ینا نناآ صلىا ستاخو
 شتهرا دا نداوخد سترو  ،کنند رکا دخو دجوو م تما باو  »قلب صخالا به«

 .هندد م نجارا ا  دخو  رکااو    ساختن  دخشنو  اىبرو    مسیح  ام حترا  به  یعنى  باشند
 یا دبو خوشایند ،آورمالل چهو  دبو انگیزهیجان چه نناآ ظیفه) و22 يیه(آ

 فعالیت  فقط  یا  دبو  رتمها  شتندا  م مستلز  ن،ساآ چه  دبو  سخت  چه  ،ناخوشایند
به خاطر « و قلب صمیمرا از  ظیفهو ینا باید نناآ لبهرحا د،بو بدنى فصر
 باید نناآ قعدر وا )23 يیه(آ نددادمى م نجاا ن»نسا ابه خاطر  نه نداوخد

 سمانىآ بباار اىبرآن را  گویى که نددادمى م نجاا اىگونه بهرا  دخو ظیفهو
و  نددمىکر بندگىرا  نداوخد مسیح ننا. آندآورمى بجا مینىز بباار نهو 
 باید  نباباار  نیز  شکل همین  به)  24  يیه(آ  .مىیافتنداز او    بایدرا   دخو  داشپا
 عموضو  ینا  باید  نیز  نناآ  ایرز  ،نددمىکر  رفتار  فنصاا  و  لعد  با  دخو  نغالما  با

او  برابردر  نناآ و  هست قایىآ نسمادر آ نیزرا  نناآ که شتنددامى نظررا در
داده  طرفین به که تعلیمى ردمودو  هردر  که باشید شتهدا توجه. مسئولند

در   بباار  یکداراى    ن،باباار  هم و  نغالما  هم.  ستا  چیز  یک ساساًا  دمىشو
 ندگىاو ز اىبر باید ،کنند خدمتاو را  تا نددبو هشد هنداخو ،نددبو نسماآ

 که مرا یناز ا گاهى. آنددادمى پس بحسااو  به بایدروز  یکو  نددمىکر
 بارا    نناآ  بطروا  نستامىتو  ،ستا  نناآ كمشترو داور   نداوخدعیساي مسیح  

  :هستند مشابه وهگردو  به ىکلید راتستو. دزدسا لمعقو یکدیگر
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.» یافت هیداخورا  اثمیر تمکافا نداوخداز  که نیددامى«: نغالما به
  ) 1:  4.» (نسمادر آ هست قایىآ نیزرا  شما نیددامى: «نباباار به) 24:  3(

 کهو داورى  نداوخدبه عنوان  راعیساي مسیح  باید وهگراز دو  یک هر
 وهگر به نسبت نشارفتاو ر یدنددمى ،ستا دهیستاا یگرد وهگر پشتسردر 

. دمىشو م نجاا مسیح اىبر رفتار ینا گویا که دمىبو اىبگونه باید یگرد
 النهدعا  رىفتار  باید  نیز  نباباو ار  دهکر  عمل  انجدو  با  باید  دخو  رکادر    نغالما

 ینا. ختنددومى مسیح بهرا  دخو نچشما باید وهگردو  هر ایرز ،باشند شتهدا
را  بطو روا دهکر لمتحورا  فعالیتو  رکا يهنحو نستامىتو دهسا صلا

  . زدبسا شیرین

 ساموئل ،موختآ کىدکو نمارا در ز صلا ینا که شخاصىاز ا یکى
 بین متدیست نساکنفر یاستر م مقا به 1918 لسادر  که دبو ؛یکدوچا

. شتدا  هعهد  بررا    بشایردر در  کلیف  کالج  یاستر  ممقا  1932-1912  ىسالها
 چنینآوردن وى  نیماا حشرآورد.  نیماا مسیح به سالگىده  سنوى در 
 ،کلیسا نشبا ،کلیسا دىشا نکانوهاي کالس از یکى. روزى در مىباشد
 ینو ا  گفت  سخن  ننیوتو  نجا  ردمودر    نکادکو  اىبر  ،کولى  ساموئل  کشیش
 کسوا  رکا  به  نناآ  يههکددر د  ننیوتو  نجا  گرا که  ساخت حمطررا   عموضو
 نحو بهرا  رکا ینا بخو مسیحى یکبه عنوان  ،مىشد لمشغو کفشزدن 

 را هاکفشوى  ایرز ،مىشد ههکدد زنکسوا بهترینو  دادمى م نجاا حسنا
  .زدمى کسواعیساي مسیح به خاطر 

 خانهدر    ایرز  ،ساخت  لمشغو  دخو  بهرا    ؛یکدوچا  ساموئل  فکر  گفته  ینا
 یندر ا بعدها. وى دبواو  هعهد بر رشپد ىچکمهها دنکر تمیز مسئولیت

 دنکر تمیز صبخصوو  چکمه دنکر تمیزاز  من": مىنویسد چنین ردمو
 دنکر  تمیزو    دبو  هیدربا  رانبا  هم. آن روز  شتمدا  تنفر  رم پد  رگبز  ىچکمهها
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 که وربا ینا به دعتقاا با من. دبو ارشود ربسیا رمپد دلوآگل ىچکمهها
  به وعشر د،گیر م نجاا شکل بهترین به باید ظیفهو یک بخش مشکلترین

 مشآرا  سحساا  باو    مساندر  متماا  بهرا    دخو  ظیفه. ودم کر  چکمهها  دنکر  تمیز
 هنگا چکمهها به که هنگامى سپس. شتماگذ مینز بهرا  چکمهها سبکىو 
 مسیحعیساي   گویا  که قىابر  ىچکمهها  ینکها  ردمودر   عظوا  نسخنا دم،کر

 دامبا که م شد یددتر رچاد من. ختاندا تالطم به امر کند پا بهرا ها آن باید
. باشد نامناسب پاهایش اىبر بپوشد را چکمهها یناعیساي مسیح  قتىو

 دنکر تمیز.  م شدها  آن  دنکر  تمیز  لمشغو  داً مجد  شتمدابررا    چکمهها  سپس
 مهمترین  ظیفهو  ینا  م نجاا  که  دم بو  وربا  ینا  بر  من  ماا  دبو  ايساده  رکا  چکمه

 دمکر  دتعا  مرا  ینا  به  من  سانبدین  ام.داده  م نجاا ندگیمدر ز  که  ستا  رىکا
عیساي   اىبر را  هاآن  گویى  که  همد  منجاا  اىبگونهرا   ظایفو  تریندهسا  که

  ".همدمى م نجاامسیح 

 ارقر گویى که دکر روجا اىبگونهرا  طاقىا انمىتو شکل همین به
 اىبر  قطاا  هیمامىخو  ماو   بیاید ما  تمالقا به  جا  نهماعیساي مسیح    ستا

از  دبو هشد سئوالاز او  که رخدمتکا خترد یک. باشد ستهو آرا تمیزو  تراو 
 مىبینید شما بخوداد: « ابجو چنین ستا هشد مسیحى که نددامى کجا
.» نمىکنم  چنین  حاال  ماا  دم مىکر  روجا ازندایرز  یررا ز  كخادوگر  قبالً  من  که

 ندگىز نجادر آعیساي مسیح    گویى  فتر  ىیگرد  شخص  تمالقا  به  انمىتو
عیساي مسیح  را نامه ینا گویى دنمو تایپرا  متنى انمىتو ،مىکند
عیساي  گویى که دکر سیدگىر اىبگونه ىمشتر یک به ،ندابخو هدامىخو
 رىپرستا نچنا مریضىاز  یاو  ستا دهکر جعهامر خرید اىبرآن روز مسیح 

 شپزخانهدر آ انمىتو. ستا هبیداخو تخت برعیساي مسیح  گویى که دنمو
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از آن  بایدعیساي مسیح  و هستیم مرتا ما گویى که دکر دهماآ اغذ اىبگونه
  .ردبخو اغذ

  

ها آن را در دخو قتو کثرا ما که هستند هاییمکان رکا محلو  خانه
 خانهدر  ما که نچهآ بر وهعال ىبیشتر ىمسئولیتها اخد ما. امىکنیم ىسپر

 نیمانمىتو مااز    هیچیک.  ستا  شتهاگذ  مادوش    بر  یمدار  هعهد  بر  رکا  محلو  
را از  ظایفىو ىیفاا ما نمواپیر رگبز جامعه گویى که کنیم ندگىز اىبگونه

  ن هما ،مانپیرامون مندزنیا نجها به کنشوا در ینا بر وهعال. نمىطلبد ما
 ما  خدمت ندامىتو  یمداد  ارقر  سىربر  ردموآن را    پیش  تصفحادر   که  صلىا

 عموضو  یندرك ا  اىبر.  بخشد  تعالىو آن را    کند  یتاهد  نمواپیر  نجهارا در  
او از داورى   که  ىتصویر  ردمودر    خصوصاً و    مىکنیم توجه  عیسى  تعلیم  به  ما

 تأمل میشهاو  بزها بین كنفکاا رهستعاا ردمودر  نیزو  مىکند ترسیم نهایى
 خویش سمقد مالئکه جمیع با دخو لجالدر  ننساا پسر نچو ماا«: مىکنیم

او  رحضودر  متهاا جمیع. و نشست هداخو دخو لجال کرسى بر هنگاآ یدآ
 را از میشها نشبا که قسمى به مىکند اجد همدیگررا از ها آن و شوند جمع
. هدد ارقر دخو چپ بررا  بزهاو  سترا ستد بررا  میشهاو  مىکند اجد بزها

 رپداز  نیافتگا برکتاى  بیایید گوید سترا فطر بصحاا به هشادپا هنگاآ
 اثمیر به ستا هشد دهماآ شما اىبر عالم اىبتداز ا کهرا  ملکوتىو  من

. یددنمو بماسیر دمبو تشنه. یدداد مطعا امر دمبو گرسنه نچو ایر. زبگیرید
 تمدعیا دمبو مریض. پوشانیدید امر دمبو نعریا. یدداد جا امر دمبو غریب

اى  گویند پاسخ به نالدعا هنگا. آمدیدآ من نیدد دمبو حبس. در یددکر
 بتاسیر تا یافتیم اتتشنه یا هیمد طعامت تا یدیمد اتگرسنه کى نداوخد

 کى. و بپوشانیم تا نعریا یا هیمد جارا  تو تا یافتیم غریبرا  تو کى یا. نماییم
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 گوید  نیشاا  ابجو در  هشادپا.  کنیم  تتدعیا  تا  یافتیم  سمحبو  یا  مریضرا    تو
 به یددکر من  کوچکترین ادرانبراز  یکى به نچهآ مىگویم شما به ینهآهر
 شویددور  مناز  نملعونااى  گویدرا  چپ فطر بصحاا پس. یددهاکر من

 گرسنه ایر. زستا هشد مهیااو  نفرشتگاو  بلیسا اىبر که نىوداجا تشدر آ
 جا امر دمبو غریب. یدادندآب  امر دمبو تشنه. یدادند راكخو امر دمبو
. یددننمو تمدعیا دمبو سمحبوو  مریض. نپوشانیدید امر دمبو نعریا. یدادند

 غریب یا تشنه یا گرسنه را تو کى نداوخداى  گویند پاسخ به نیز نیشاا پس
 نیشاا ابجودر  هنگا. آیمدنکر خدمتت هیدد سمحبو یا مریض یا برهنه یا

 من به یددنکر نکوچکا یناز ا یکى به نچهآ مىگویم شما به یهآهر گوید
 تحیادر  نالدعا ماا فتر هنداخو نىوداجا ابعذدر  نیشا. و ایددنکر

  )46 – 31:  25 متى( ».نىوداجا

 دجوو با. نیمامىخو »بزهاو  میشها تمثیلرا « قسمت ینا معموالً ما
روز داورى  به ىجد اياشاره بلکه دهسا تمثیل یک نه قسمت ینا ،ینا

 تنها قعوا . درستا هشدداده  حشر چنین ینا یروتصا رتبصو که مىباشد
 نشبا که قسمى به« ننساا پسر که ستا ینا متن یندر ا تمثیلى عنصر
  .مىکند اجد رانبدکا از را نالدعا) 32 يیه(آ »مىکند اجد بزهارا از  میشها

 با دخو لجالدر  ن»نسااپسر« دخوروزى او  که مىگوید ما به عیسى
 دخو لپرجال تخت برو داور  هشادپابه عنوان  . اومدآ هداخو دخو مالئکه

 همه یعنى شد هنداخو جمعاو  رحضودر  ملتها يهمه. نشست هداخو
 ه،نشد کرذ صریحاً  قسمت یندر ا نناآ ستاخیزر که ،نهادورا همه ىهاانسان 

 مسیح رحضودر  دخو ستاخیزاز ر پس که فهمید انمىتو چنین متناز  ماا
 میشها همدر گله یکدر  که شبانى نهمچو مسیح هنگا. آشد هنداخو جمع
را در  نالدعاو  زدمىسا اجد همدیگررا از ها انسان ،مىکند اجد بزهارا از 
 سپسوى  هددمى ارقر دخو چپ سمت در را رانبدکاو  دخو سترا سمت
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 رانبدکا و یابند اثمیر بهرا  سمانىآ تملکوو  بیایند تا ندامىخورا  نالدعا
   .شوند هفکندا نىوداجا تشدر آ تا مىکند حکمرا 

 نیست  محکومیت  یاداور    ردمودر   ىجدو    مهم متن  ینا  صلىا  تعلیم  ماا
 درصارا    دخو  حکمآن    ىمبنا  برداور   که ستا رىمعیاو   كمال  ردمودر   بلکه

 نناآ رفتادر ر که مىباشداو  باها انسان ردبرخو رمعیاو  كمال ین. امىکند
 یا( »کوچکترین« به نسبت) نناآ ىسواز  رىفتار دجوو انفقد یا(

 گرسنهوى  که هنگامى نالدعا. دمىشو رشکااو آ ادران»بر) «ترینممظلو
 که هنگامى. نددنمو بشاسیر دبو تشنه که هنگامىو  ندداد طعامش د،بو

 هنگامىو  پوشانیدنداو را  دبو نعریا که هنگامى ،ندداد جااو را  دبو غریب
 چنین ردمو یندر ا عیسى. فتندر او نیدد به دبو انندز یا نستاربیمادر  که

 به یددکر من کوچکترین ادرانبر یناز ا یکى به نچه«آ که هددمى توضیح
و  غریب ،تشنهو  گرسنهرا  مسیح نیز رانبدکا یگرد ىسو.» از یددکر من

 به ایرز ،نددنکر سیدگىاو ر به ماا نددکر همشاهد سمحبوو  ربیماو  نعریا
 ینا که مىگوید مسیح. نددنکر سیدگىاو ر ادرانبر کوچکترین ىهازنیا
 اندنداده م نجاا  که نچهآ اىبر بلکه ،نددادها م نجاا که نچه آبه خاطر  نه وهگر

 ممحکو نشاآوریىاسور تىوبىتفا و میزآجنایت تسامحو  غفلت اىبر یعنى
  .مىشوند

 که ستا چنین بعضى تفسیر ؟هستند کسانى چه مسیح ادران»بر« ینا
 اخد م قو به نسبت نشارفتاربه خاطر  ملتهاو  هستند دیهو م قو ادرانبر ینا

 توسط عموضو ینا لبته. اگرفت هنداخو ارقرداورى  ردمو نیادیهو یعنى
 شتز  لشکااز ا  نکماکا  ىستیزدیهوو    ستا  هشد  نبیا  هاربا  عهدعتیق  ىنبیاا

 شتهدا  ىبدا  سرنوشتى  که  نیستند  یتهایىدموجو ملتها  ما. امىباشد  پرستىادنژ
  . دمىگیر م نجاا یخىرتا ىیندافر طىدر  نناآ برو داورى  باشند



 120/مسیح و مسیحیان

 دمنفر صشخاا نهایىداورى  مىکند توصیف ینجادر ا مسیح که نچهآ
 مىکنند تفسیر چنینرا  قسمت ینا یگرد هىوگر .مىباشد ىقو معاجو نهو 
 شانيرفتارها  و  هاردبرخو  ىبرمبناها  انسان  و  هستند  نمسیحیااو    ادران»بر«

 بشکل عیسى دخو. گرفت هنداخو ارقرداورى  ردمو نمسیحیا به نسبت
:  12 متى لمثا اىبر( مىکند بخطا دخو "ادرانبر" را دخو وانپیر شنىرو
 نشاردبرخو در  مسیح  به  نسبت  صشخاا  ردبرخو  ینابنابر  )10:    28؛  50  –  46

  .دمىشو مشخص نمسیحیا به نسبت

  نمسیحیا یتآزار و اذ به شدید تعصب با که طرسوسى سولس 
 متن  ماا  ؟»مىکنى  جفا  من  بر  اچر: «شنید  مسیحرا از    تکلما  ینا  ختدامىپر

 رمنظو که سدرمى بنظرو  دنمىشو ودمحد بچورچا یندر ا ما بحث ردمو
 عمیق محبت بااو    که  مىباشند  هکشید  نجر  ىهاانسان   کل  ادران،براز    مسیح

 ىهداشو انمىتو عااد ینا اىبر. ستا ساخته یکى نناآ بارا  خویشتن دخو
 مىبایست«  مسیح  که  نیمامىخو  ننیااعبر  يسالهر . دردکر  اپید  جدید  عهددر  
 گرفت  دخو بر  »جسمو    نخو«  ینابنابر  د»شو  دخو  ادرانبر  مشابه  ىمرا  هردر  
 تنها ما باوى  یگانگى لحا عیندر  )17 – 14:  2 ننیااعبر( شد ننساو ا

در درد و  همچنیناو  بلکه دنمىشو نسانىا ضعیف طبیعتدر  کتاشر شامل
  . ستا هشد شریک نیز نسانىا ارناگو ضعیتو و نجر

 تفسیر  باید  چگونهرا    46  -  31:    25  متى  متن  ما  قفو  مسائل   به  توجه  با
 رانگناهکا ما گرچها که هددمى تعلیم را عموضو ینا جدید عهد کل ؟کنیم
 به ماا »شویم دهشمر دلعا« نیمامىتو مسیح به نیماا يسطهوا به تنها

 یک عموضو ین. اگرفت هیماخو ارقر«داورى»  تحت ماني اعمالواسطه
 ننشا که هستند محبت از ناشى ىنیکو لعماا تنها قعوا . درنیست تناقض

عیساي مسیح   به  ما  نیما. امىباشند  ما  نیمااز ا  سملموو    ضحوا  لیلىد  ههندد
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 لعمادر ا  باشد  صیلا  یمانىا  ن،یماا  ینا  گرا  ماا  ستا  مخفىو    ننها ما  قلبدر  
: مىگوید  ردمو  یندر ا  بیعقو.  شد هداخو  متجلى  همشاهد  قابل  شکل  به  نیکو

 لعماا ونبد نیما... ا دنمو هماخو تو به دخو لعمارا از ا دخو نیماا من«
 هداخو  اىقعهروز داورى وا که  نجایىاز آ)  20  –  18:    2.» (یعقوب  ستا  باطل

  قابل  ىهداشو تا ستا  زمال  ینابنابر  ،شد  هداخو  منجاا  همه  رحضودر    که  دبو
 میزآشفقت لعمادر ا که ما نیماا يهثمر یعنى ،باشند شتهدا دجوو همشاهد
 ایر«ز: لمثا اىبرداد.  تعلیمرا  حقیقت ینا هاربا دخو عیسى. دمىشو ظاهر

و در  دخو مالئکه قتفاا به خویش رپد لجال در مدآ هداخو ننساا پسر که
 تنجا  نه  )17:    16متی  داد» (  هداخو  اجز  عمالشا  فقامورا    کسى  هر  قتآن و

  .شد هداخو م نجاا ما لعماا برحسب ما ردموداورى در  بلکه ما

 سیررا  نگرسنگا که باشیم شتهاند توجه عموضو ینا به ما گرا ینابنابر
و  یمدازبپر رانبیمااز  قبتامرو  دتعیا به ،بپوشانیم جامهرا  نبرهنگا ،کنیم

 و باشیم جتماعىا انجدو فاقد ما گرو ا ،بشتابیم ننیااندو ز نغریبا کمک به
 برابردر  گرا هباالخرو  ،ندهیم ننشا نگاربیچاو  مینومحر به نسبت شفقتى
در   ینابنابر  ،ندهیم  ننشا  دخواز    لعملىاعکس  نجها  دحا  تمشکالو    مصائب

 انمندزنیا به نسبت گرو ا اردند دجوو محبتى انمندزنیا به نسبت ما قلب
 یکى انمندزنیا بارا  دخو که نیز مسیح به نسبت پس باشیم شتهاند محبتى
 شتهاند  مسیح  به  نسبت  محبتى  گرا  یگرد  ىسو  از  یمارند  محبتى  ،ستا  ساخته
 سطحىو    قعىواغیر  یمانىا  محبت  ونبد  نیماا ایرز  یمارند  نیمااو ا  به  باشیم

  . یمارند تنجا ،باشیم شتهاند نیماا مسیح به گرو ا ستا

 ت،نجا اىبرو  بیاییمعیساي مسیح  ىبسو حقیقتاً ما گرا یگرد ىسو از
 به نسبت گرو ا شتدا هیماخو محبت او به نسبت ،باشیم شتهدا نیمااو ا به
  ان، فقیر به نسبت یعنىاو  ادرانبر به نسبت طبیعتاً باشیم شتهدا محبتاو 
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 »محبت« ساخت یکى نناآ بارا  دخووى  که نیز مظلومینو  نگرسنگا
 نناآ  به  خدمت  با  باشیم  شتهدا  محبت نناآ به  نسبت  ما  گر. و اشتدا  هیماخو

 خدمت را  مسیح  نناآ  به  خدمت  باداد و    هیماخو  ننشا  نیشاا  بهرا    نمحبتما
  . دنمو هیماخو

 خدمت توسط مسیح به خدمتاز  رزىبا ربسیا نمونه زا،تر درما خدمت
  بجاخیو  گونخا گنسوى آ صلىا م نا. مىباشد معاصر نجها در ان،یگرد به

 نجها به چشم وىیوگسال چسکوا شهردر  1910 لسا. وى در مىباشد
 هنداخو هبگىرا اىبر که یافت نطمیناا سالگىدوازده  سن. وى در دگشو
. وى شد نستاوهند زم عا شتدا لسا ههفد فقط که هنگامى و ستا هشد

. شد  خدمت  لمشغو  کلکته در  تورلو  سهرمد  مدیر  سپسو    معلمبه عنوان    ابتدا
 ارقر ؛موتىجیل فقیرنشینو  کثیف محله سهرمد ىهااریود آن سويدر  ماا

  .شتدا

وى را  فکرو  مىساخت شفتهآ عمیقاًرا  زاتردرما محله ینا ضعیتو
 تا دنمو زهجاا کسبوى  1948 لسادر  ینابنابر. شتانمىگذآرام  اىلحظه

 لتدو تابعیت. وى کند كتررا  سهرمد انفقیر فقیرترین به  دخو قفو اىبر
  ىمسیونرها« انعنو تحترا  تشکیالتى 1950 لساو در  پذیرفت را هند

 تن بر) ىهند جامه( رىسا که نحیفزن  ینآورد. «ا دبوجو »خیریه رموا
 اىبردارو،  رانبیما اىبر س،لبا نیاابینو اىبر م،طعا نگرسنگا اىبردارد» 

  ن کادکو اىبر ،شفقت با اههمر رىپرستاو  قبتامر نبىپناها و نمیااجذ
و  تسلى گمر لحادر  صشخاا اىبرو  تربیتو  تعلیمو  محبت بىسرپرست

 هراخو  1000  نقر  بعر یک ودحد  گذشتاز    پس.  ستآورده ا  نمغاار  به  تعز
 رهقا پنجو در  هستند خدمت لمشغووى  نمازسادر  حانىرو ادربر 185 و

در  ،لیایىاسترا نبومیا نمیادر  ،یمن و میتناو نچو هایىرکشوو در  نجها
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 قفرا و دخو پاو ارو همتحد تیاالا ،التین ىمریکاآ ،فریقاآ رهقادر  ،شلیماور
  اند.کرده خدمت

 قتادر ا که تابلویىروى  بردارد؟  دجوو زاتر درما خدمترازى در  چه
 چنین زاتر درما دخو نسخنا ستا هشد نصب کلکتهدر  زاتر درما حتاسترا

 ،ببیند راعیساي مسیح  افقر دجودر و حانىرو هراخو هر که باشد: «مىگویند
 باو  باشد گترربز باید نیزاو  نیماا باشد ترمشکل هراخو ینا خدمت رهرچقد
و  رمصیبتبا ضعیترا در و ما نداوخد ىعیمقتر گىدسرسپرو  محبت

  .» نماید خدمت اشداده تغییرشکل

 ،ستدر آورده ا رشنگا بهرا  زاتر درماي نامهزندگی که ؛یگ دو مونهدز
 لحا در صشخاا اىبر زاتردرما صمخصو خانهرا از  دخو هخاطر نخستین

در  زاتر درما. مىکند  نبیادارد،    ارقر  ؛کالى  لهها  معبد قبلى  نمکادر    که  گمر
 ینا  نبد: «ستزده ا  نوزا  ستا  پذیرفته  گىزتا  بهاو را    که  محتضر  دىمر  رکنا
 خمهایىز از هپوشید سرتاسر ،نددبو رآوردهبد تنشرا از  لباسهایش که دمر

 سپس.  ستزده ا  نواو زا  رکناوى در    ؟مىکند چه  زاتر  درما.» دبو  مکراز   مملو
 ینا به ىمیزآمهر نسخنا بنگالى نباز با که حالى در متما رتمها باوى «

 که انجو ىهند دمر یک. مىکندوى  دنکر تمیز به وعشر مىگوید دمر
او  هباالخرو  مىشتابد زاتردرما کمک به رکا یندارد در ا م نا ؛داسکریستو

 بهرا  دخو رکاوى  که هنگامى. دمىگیر هبعهد را ظیفهو ینا تنهایى به دخو
 ،مىکنم تمیزرا  انفقیر ىخمهاز من که هنگامى: «مىگوید ساندرمى نپایا

 ستا موختهآ زاتر درمادرس را از  ین.» وى امىکنم تمیزرا  مسیح ىخمهاز
 مىبینمرا    مسیح  مىکنم  لمس  که  دىفر  هر  در من: «مىگوید  زاتر  درما  ایرز
 نجر دم،بو مریض دم،بو برهنه دم،بو تشنه دم،بو گرسنه: مىگویدوى  ایرز
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 نبیا که ستا گىدسا همین به مرا حقیقت...» دم بو نبىخانما م،مىکشید
  . همدمىاو  بهآن را  ،همدمى کسى به ننا اىتکه من که ههرگا. شد

 »مسیح اىبر« دنکر ندگىز ،مسیحى یکبه عنوان  دنکر ندگىز
او  ایرز مىباشد شایسته مسیح اىبر دنکر ندگىز جهتدر  شتال. مىباشد

 مسیح اىبر  دنکر ندگى. زکنیم خدمتاو را  باید ماو  ستا ما نداوخد
 یک ایر. زمىبخشد م نسجاا  رفتار به  که  ستا  دهلعاارقخا  صلا یک همچنین

. زدمىسا  نهنمور  انیگرد  با صحیح  يبطهرا  ىبسورا    مااو    با  صحیح  يبطهرا
 امحترا یگرد نمسیحیا به نکلیسایىما ادهخانودر  صلا ینا شپذیر با

 هستند  مسیح  میندخا  نناآ  ایرز  دکر  هیمانخو  دطررا  ها  آن  و  شتاگذ هیماخو
 مسیح  برابردر    نیز  ماو    ما  نه  هستندلمسئو  مسیح  برابردر    نناآ  ینابنابر  ،ما  نه

 انجدو صاحب که شخاصىا به ما رکا مینه. در زنناآ نهو  هستیم لمسئو
 نچشما ایرز ئیسر چه باشیم مندرکا ما چه شد هیماخو تبدیل هستند رىکا
 شتال  نجاز درد و ر  مملو  نجها. در  ستا هشد ختهدو  نسمانىماآ  دستاا  به  ما

. نماییم خدمت نناآ بهو  کنیم محبترا  مندزنیا صشخاا تا دنمو هیماخو
را  قبتىامرو  توجه نهما پس ستا هنداخو دخو ادرانبررا  نناآ مسیح نچو
  .هیمدمى ننشا نناآ به نسبت ،بدهیم ننشا مسیح به باید که

 اىبطهرا هرو  موقعیت هررا در  مسیح کهدارد  م تا ورتضر مرا ینا
 محبوسش  اىمحفظهدر    یاو    یماربگذ  اىگوشهاو را در    نباید  ما.  کنیم  همشاهد

-کتاب در درون یا یکشنبه ىهاروز بهاو را  تا کنیم شتال نباید ما. کنیم
 سمحبو مانمذهبی ىبرنامههادر  ینکها یا کنیم ودمحد مانهايقدسم 

او  به مانزندگی تلحظاو   قسمتها يهمهدر  باید برعکس بلکه. نماییم
   القدسروح  تا  کنیم  عاد  یمدار  زنیا  ما  ینابنابر.  بیابیمو وى را    بگوییم  خوشامد
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 قیقاًد القدسروح صلىا دعملکر ایرز ،ندداگر قعىوا ما اىبررا  مسیح
:  16 یوحنا( .ندداگر ظاهر و" داده لجال"را  مسیح که مىباشد مرا همین

-زندگیو    رکا  تسلیمو    نداوخدروى    نطلبیدروزه در    هر  باید  ما  همچنین)  13
 رحضو  یجربتد  حالتى  چنین. در  یمداربر  مگا  قدمى  ثابتو    جدیت  با او  به  انم 

 سخناو و    دنکر  بخطا  ما  اىبر  و  گرفت  هداخوافررا    ما  ندگىز سرتاسروى  
 انیگرد او را درون  ما  هنگا. آدبو  هداخو  طبیعى  تلحظا  يهمهوى در    با  گفتن

را  رىفتار نهما انیگرد بااو،  نیدد باو  یدد هیماخو نناآ دجوو در وراى و
  دن کر ندگىز ىمعنا به مرا ین. اباشیم شتهدا او با باید که شتدا هیماخو
  . مىباشد مسیح اىبر
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ما عاشق مسیح ه خاطرب

  

 که  نچه. آمىکنند  ندگىز  "مسیحبه خاطر  "  نمسیحیا  که  دمىشو  گفته
 همین  به.  دمىشو  منجااو ا  جهت  بهاو و    اىبر  دمىشو  م نجاا  مسیح  »بخاطر«
 ندزفر یعنىاو» به خاطر « رتعبا بارا  دخو ىعاهااز د رىبسیا ما نیز لیلد

 ىسواز   تا سانیمرمى  نپایا  بهعیساي مسیح    ماننجات دهندهو    رپدي  یگانه
 یافتن لجال اىبر ما قشتیاا. دشوداده  پاسخو  هشد هشنید ما سمانىآ رپد

 عملى هر. مىباشد ماندعاهاي همو  لعماا بخشم لهاا همعیساي مسیح 
 رىبسیا. در دشو م نجاا مسیحبه خاطر  که مىیابد قعىوا منزلت و رقد هنگاآ

 ىیهانگیزا گاهى. ندارند یکدیگر با تناسبى هیچ هاهنگیزو ا لعماا اردمواز 
 یاو  میزآوتقسا یا مشفقانه ،بد یا بخودارد آن را  ارقر عملى پشتدر  که

 هیمدمى  م نجا ا  اخد  اىبر  ما  که  عمالىا  ردمو. در نددامىگر  حمانهربى و  شتز
 نسخنااو در وراى    کهداد    تعلیم هکو  سر  يموعظهدر    عیسى.  ستا  چنین  نیز
 ربسیا موضوعى هنگیزا. دمىنگر نپنهانما ىهاهنگیزو ا رفکاا به نعمالماو ا

 منجاا ما نچهآ که ستا هشد پذیرفته جهانى صلا یک ین. امىباشد مهم
 همیتاز ا هیمدمى منجارا ا رکاآن  چه اىبر ینکها با مقایسه در هیمدمى

 همیتا  تولید  یشافزا  به   که  صنایع  نصاحبا  نتیجه. در  ستا  رداربرخو  ىکمتر
 تعیین ،یاامزو  قحقو یشافزا با تا مىکنند شتال ارههمو هنددمى دىیاز
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 ضایتر  یشافزا  یاو    رکا  تساعا  کاهش  ،بهتر  یطاشر دیجاا  ،بیشتر ىشهاداپا
  .ندآور دبوجورا  ىجدید ىهاهنگیزا ،شغلى

 دخواز  نددازمىپر تحقیق به جنایتى ردمودر  که هم پلیس بازپرسان
در   هایىهنگیزا  چه  ستا  هشد مرتکب که  قتلى  اىبر  قاتل  که  مىکنند  الئوس

 بهتررا  دخو تا کنند کمک ما به ینکها اىبر نیز ننپزشکاروا .ستا شتهداسر
. در ندزمىسا مرتبط ما هگاآ نیمه ىهاهنگیزا بهرا  ما گاهانهآ لعماا بشناسیم

 گویى  ماا  ،کنیم  تعریف  مختلف  قطر  به  را  دخو  ىهاهنگیزا  هم  گرا  ما  عمجمو
 بر حاکم هنگیزا صلىترینا شخصى نفعو  دخو به توجه که سدرمى بنظر

 »لیهاو  هگناو «  هستیم  دهکر  طسقو  تىداموجوها  انسان  ما  ایر. زمىباشد  ننساا
ارث رسیده است. تبیین و توصیف لوتر از انسان    به  ما  به  رىمحودخو  با  اههمر

و  فمعطو ننسا«ا یعنى  homo in se incurvatusسقوط کرده به عنوان
 ننساا  طسقو.  مىباشد  ىبشر  ضعیتاز و  جالبىو    قیقد  تبیین  د»برخو  متمرکز

 ىهاو آرزو ستههااخو کثر. امىباشداو  پرستىدخوو  هىاخودخو ىمعنا به
  .نددار پرستانهدخوو  هانهاخودخو جنبه نسانىا

 شخاصىا رتقد یا تشهر وت،ثر شتندا يسطهوا به که شخاصىا
 ندایافته ستد موفقیت به علت بدین عمدتاً  ،مىشوند بمحسو »موفق«

.  اندکرده  عمل  نمایىرگبزدخو  جهتدر    نىدرو  يهنگیزا  یک  تأثیر  تحت  نچو
و  عمیق یىاقعگروا نتیجه بلکه بدبینى نوعى ينتیجه نه شنگر ینا

 که شکلىآن  به قعیتهاوا نیدد اىبر نمسیحیا که ستا اىنهاهوشمند
 هاوردستاد يهمه تبیینو  تعبیر ینا دجوو با.مىگیرندبه کار  آن را ،هستند

 ،پرستىدخو و شخصى نفع فصر ينتیجهبه عنوان  نسانىا ىپیشرفتهاو 
در  رشکاآ رىمحودخو که نجایى. از آمىباشد بدبینانه حداز  بیش ىتعبیر
 يهچهر  تا  دمىشو  سعى  ،مىباشد  ناپسندو    ممذمو  هاىپدید معاجواز    رىبسیا
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 هگا. هدد شکل تغییر ىیگرد لشکاا به یا دشوآن داده  به ايهپسندید
. ندزمىسا  ترمتعالو    مىپاالنیدرا    رىمحودخو  ینا  تراصیلو    یگرد  ىهاهنگیزا

و آوازه  تشهر کسببه خاطر  نه نسانىا ىهاوردستاد و تکشفیااز  رىبسیا
 نکاشفا لمثا اىبر. اندشده حاصل صخا دىفر یا فهدبه خاطر  بلکه
 یگرد ىمینهازسر لشغاو ا رستعماا عاملین گرچها ،همدشانز نقردر  پایىارو
 ىمینهازسر  دخو  ىحکومتها  اىبر  تا  شتندامىگذ  پشتسر را  یاهادر  ماا  ،نددبو

در  همدیگر با که ؛رىکو رىماو  پىیر. ندآور بدست یىو دارا وتثرو  جدید
را در  نوبل هجایز 1903 لساو در  نددکر کشفرا  میوراد عنصر 1898 لسا
را   رىبسیا ىشمنیهاو د  سؤتعبیرهاو   ناکامیها  ،نددنمو  کسب  فیزیک يمینهز

 نچه. و آکنند اپیدرا  مانىدر نسرطا اىبر تا نددبو مصمم ایرز شدند متحمل
 دىعا  صشخاا  ردمودر    ستا  دقصا  نیاد  رگبز  نمخترعاو    نکاشفا  اىبر  که
 شانوالدینبه خاطر  نکادکو. مىباشد دقصا نشاهمرروز ندگىدر ز نیز

 یا هباشگابه خاطر  رانشکاورز ،مىکنند سهرمدرا در  دخو شتال يهمه
 برابردر  مىکنند سعى نعاشقاو  مىکنند فعالیت سختى به دخو مملکت

  . هندد م نجاا شکل بهترین بهرا  رىهرکا معشوقانه هنگا

 ترینمتعالو  ترینعالیاز  ضعیفى هايانعکاس قفو اردمو ینا دجوو با
. مىباشند ،ستا »مسیحبه خاطر « فعالیت و ندگىز همانا که ،هاهنگیزا همه

 منا  و  ندزسا دخشنورا    مسیح تا  هندامىخو  ،مسائل يهمهدر وراى    نمسیحیا
 نبیا شکل بدینرا  عموضو ینا لسور پولس. هندد لجالو  حرمتاو را 

 که یافتیمرا در ینا چونکه ستا گرفته وفررا  ما مسیح محبت ایرز« :مىکند
 اندزنده که نانىآ تا دمر همه اىبر و نددمر همه پس دمر همه اىبر نفر یک
 دمر نیشاا اىبر کهاو  اىبر بلکه نکنند یستز خویشتن اىبر بعد به یناز ا

   )15 – 14:  5(دوم قرنتیان  ».برخاست و
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 صریح جمله ینا با لسور پولس ".ستا گرفتهوفررا  ما مسیح محبت"
 دخو  نسخنا  ،باشد  دقصا  ندامىتو  عیسى  وانپیر  يهمه  ردمودر    که  مؤکدو  
  و در مىباشد sunecho یونانىدر  »گرفتنوفر« فعل. مىکند وعشررا 

را در  فصل ینا لوقا. ستا فتهربه کار  ها ربا لوقا توسط خصوصاًو  ناجیلا
 مىرو نسپاهیا ردمودر  نیزو  نددبو دهکر حاطهرا ا عیسى که جمعیتى ردمو
به کار  ،نددکر ه»محاصر هرجانبو آن را «از  دهکر حاطهرا ا شلیماور که

و  دمىگیربه کار  واژه را ینا نیز طبى مسائل مینهدر ز همچنین لوقا. دمىبر
 ارقر دهستفاا ردمو هستند لسهاا یا تب رچاد که شخاصىا ردموآن را در 

 هیجانى تأثیر تحت که شخاصىا ردموواژه را در  ینا همچنین. او هددمى
 ؛43:19 ؛45:8 لوقا( .دمىگیربه کار  هستند پریشانى یا ستر نچو شدید
  )50:12 ؛37:8 لوقا ؛8:28 لعماا ؛38:4

 ،مندونیر  رىفشا  دمىگیربه کار    واژه را  ینا  لوقا  که  اردىمواز    یک  هر  در
 ردمىخو چشم به ،نشناختىروا رىفشا هگاو  ستا جسمانى رىفشا هگا که
 رمجبو او را یا دهکر لکنترو او را  دمىگیر افررا  شخص دجوو تمامیت که
 نقرنتیادوم  سالهر پنجم ببادر  که نیز رىفشا. زدمىسا رىکا م نجاا به

 لسور پولس. مىباشد مسیح عظیم محبت مىکند سحساا لسور پولس
 به رهشاا با لسور پولس.» ستا گرفته وفررا  ما مسیح محبت: «مىنویسد

 توضیح بیشتر ستا گرفته وفراو را  که محبت ینا ردمودر  ع،موضو رچها
 نددبوکار  گناههمه.  د»مر  همه  اىبر)  مسیح(  نفر  یک«  ینکها  ؛نخست:  هددمى

:  6 نمیا(رو ».ستا تمو هگنا دمز ایرز« نددبو گمر مستحق همه ینابنابر
 گونهآن  قعو در وا دمر نناآبه خاطر  و دمر همه اىبر نفر یک فقط ماا )23
 همه پس« ؛ثانیاً. دمر نناآ ىبجا بگیریم نتیجه نیمامىتو متن ینا از که
 سرنوشت  نهما  ما  يهمه  که نیست  معنى  بدین  قیقاًد  گفته  ینا  لبتها  ».نددمر
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 بااو  گمردر  ،مسیح با دتحادر ا ما که ستا معنى بدین بلکه یمرا دار مسیح
 که ستا معنا بدین مرا ین. ادمىشو ما گمراو  گمر. مىشویم یکى وى

  .یمداد نپایا دخو يکهنه ندگىز به ینابنابر یمدمروى  با نیز ما گویى

. پیوست عبوقواو  ستاخیزوى، ر گمراز  پس ».ستا برخاسته«او  ؛ثالثاً
 گفته ما به گرا ایرز ایمکرده نیز م قیاوى  بااو  با دنمر بر وهعال ما پس

 که دمىشو گفته همچنین ما به) 14 يیه(آ »ایممردهاو « با که دمىشو
  )15 يیه(آ .مىکنیم »یستز«  او با ینکا

 خویشتن  اىبر  بعد  به  یناز ا  اندزنده  که  نانى«آ  تا  برخاستو    دمراو    ؛بعاًرا
 دمر ما اىبر. او »برخاستو  دمر نیشاا اىبر کهاو  اىبر بلکه نکنند یستز

 منطقى مسیح محبت در .کنیم ندگىاو ز اىبر نیمابتو ما تا برخاستو 
 که ىجدید ندگىز باشیم مسیح به متعلق ما گردارد. ا دجوو متناپذیرومقا

 اىبررا  دخو صلیبروى  بر که هستیماو  محبت نمدیو کامالً  ،یمدار ینکا
 مقیاو    گمر ردمورا در   حقایق  ینا ما نچو.  دنمو  مقیا  گمراز    هنگاداد و آ  ما

 ».ستا گرفتهوفررا  ما مسیح محبت) «14 يیه(آ »یافتیم«در مسیح
 نیمامىتو  چگونه.  کنیم  ندگىز  نمادخو  اىبر  ینکا  ما  که  دکر  رتصو  اننمىتو
 جدید  ندگىز  ینا  بایدو    هستیم  او نمدیورا    دخو  جدید  ندگىز  ما  ؟کنیم  چنین

 نمکاو ا گرفتهافررا  ما دجوو م تما مسیح محبت. کنیم یستاو ز اىبررا 
  . ستا شتهانگذ ما اىبررا  ىیگرد بنتخاا

 اشکال ،کنیم ندگىز مسیح اىبرآن را  باید ما که جدید ندگىز ینا
 سىربر ردموآن را  صلىا ىجنبهها از بعضى ما که دمىگیر دبخو تىومتفا
  .هیمدمى ارقر
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 ستا ما نداوخد که مسیح حاکمیت تحت ما که یمدکر همشاهد قبالً
 ما ینک. اکنیم بنااو  تعلیم مستحکم نبنیا بررا  دخو ندگىز بایدو  هستیم

 به منطق ین. ایمدار گىدماآ مسیحى طاعتا بر حاکم منطقدرك  اىبر
. دمىشو طمربو ستا طاعتا نهااخو مااز  که دىفر دنبو دبفر منحصر

 مناسب مثالى با سپطر نشمعو. مىباشد مسیح »بخاطر« مسیحى طاعتا
. زدمىسا شنتررو ما اىبررا  عموضو ینا دبو ىماهیگیر که دخو شغلاز 

 صید مردر ا که بیعقوو  یوحنا س،پطر جلیل یاچهدر ساحلدر  سحر مهنگا
 دخو ىهارتو شستن لحادر  م مغموو  حترانا ،هستند شریک هم با ماهى

 نتالششا  ماا کنند  صید  ماهى  اندکرده  شتال  شب  لطو  م تمادر    ننا. آهستند
 و از آن گرفته ضقر به هاربارا  نشمعو قایق که عیسى. ستا دهبو دهبیهو

: مىگویدوى  به ستا جسته دسو انیگرد به تعلیم اىبر ىمنبربه عنوان 
 آب به ماهى صید اىبررا  دخو رتوو  یدوبر عمیقتر قسمت به ینک«ا

 ایمبرده  نجرا ر  شب  م تما  دستا: «امىکند  اضعترا  عیسى  به  نشمعو  »!بیفکنید
  ایم.»نکرده صید ىچیزو 

 گرفته  افر  دخو  رپدآن را از    که  ى،ماهیگیر  يمینهدر ز  نشمعو  تخصص
 اضعترا  حالت  باوى    تا  شد باعث  د،بو  دهموآن را آز  تجربه  يسطهوا  بهو    دبو
 او که هدد م نجارا ا رىکا مىگفتوى  به عیسى. دبنگر دپیشنها ینا به

 یوحناو  بیعقو یاوى و  ادربر سیارندآ گر. استا عبث رىکا نستدامى
 ننا آ بهاو  ،کند چنین مىگفتندوى  به دان ناو  واردنا دفر یک یااو و  ىشرکا

. دمىکر شک شانعقل دنبو سالم ردموو در  نشارکا پى ندوبر که مىگفت
 مسیح ردموو در  مىگفت چنینوى  به که دبو عیسى ینا بلکه نناآ نه ماا

: گفت چنین عیسى به نشمعو هباالخر. دمىکر قفر ىحد تا عموضو
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 ینا نچو ماا دادمنمى منجاا ىیگرد کسبه خاطر  را رکا ینا من ،اًنداوخد«
 نیمدامى  ماو    »فکنمامىآب    بهرا    هارتو  ،مىگویى  چنین  من  به  که  هستى تو
 رهپا دبو یکدنز هارتو که نددکر صید ماهى رنقدآ ننا . آدفتاا تفاقىا چه که

 قایق کمک به نیز هاماهی حمل اىبر ىیگرد قایق تا شد زمالو  شوند
 قغر دبو یکدنز قایقدو  هر که دبو دیاز رنقدآ هاماهیو وزن  بیاید نخست

  )11-1:5 لوقا( شوند

 ،مسیحى طاعت. ااردند شباهتى طاعتا یگرد اعنوا به مسیحى طاعتا
را   کسى  که  مىباشد  نعاشقا طاعتا بلکه  ،نیست  زانسربا یا  نغالما طاعتا

 او بهو  نددار نطمینااو ا به ،مىشناسند ستا طاعتا نهااخو ننااز آ که
 نظر ردمو طاعتا مسیح دخو نبااز ز لسور ىیوحنا حداقل. ندورزمى عشق

  : مىکند تشریح چنینوى را 
 دارد و  امر  محکاا  هرکه...  یددار  هنگا  امر  محکاا  یددار  ستدو  امر  گرا«

 مىنماید  محبت  امر  نکهو آ  مىنماید محبت  امر  که  ستآن ا  کند  حفظرا  ها  آن
 به را دخوو  دنمو هماخو محبتاو را  منو  دنمو هداخو محبتاو را  من رپد
 هداخو هنگا امر مکال نماید محبت امر کسى گر... اساخت هماخو ظاهراو 
 مسکنوى  دنز همداو آ ىبسوو  دنمو هداخو محبتاو را  رمپدو  شتدا

  )23:  21؛ 15:  14 یوحنا( ».گرفت هیماخو

و  د،بو من يعالقه ردمو تیاآ ت،یاآ ینا که مىکنم افعترا دخو من
 یمابر مایىآزانتو یکبه عنوان  هم و نداگشته من تشویق باعث هم غلبا

را  عموضو ینا عیسى ،نظر هم ناجیلا تشارنگا طبق بر. اندشده حمطر
او   باید  ما  قعو در وا  دنمو  هنداخو  محبتاو وى را    وانپیر که  زدمىسا  حمطر
 یماربد ستدو مانخواهرانو  ادرانبر ،همسر ان،ندزفر ،لدیناز وا بیشتررا 

 که مرا یناز ا عمیق گاهىآ دجوو با عیسى) 26:14 لوقا ؛37:10 متى(
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 متما باو  همهاز  قبلرا  اخد باید که ستا ینا عهدعتیق حکم نخستین
را  دخو محبت تمامى تا هدامىخو دخو دانشاگراز  ،نماییم محبت نمادجوو

 ردمو وى در ینا بر وهعال. باشند دارفااو و به دجوو م تما باو  دهکراو  رنثا
 ازبرا ین: امىکند نبیا شنىرو بهرا  دخو به نسبت ما محبت ازبرا يهنحو

 نییداسر بشکل یا ىظاهر تتجلیا شکل به نه نخست هلهدر و محبت
 یعنىاو ( م کال »شتن«دا شکل به بلکه س»حساا پر پرستشى ىهاودسر«
آن  »شتندا هنگا) و «نفکرماآن در  شتندا هنگااو و  تعلیمو درك  سىربر
 دىشاگر  به  ،ینا  بر  وهعال.  باشد  باید  ،خالقىا طاعتا  توسط  یگرد  رتعبا  به  یا

 نیز  ىیگرد ستثنایىا  هعدوى و  ،ستا  دهکر  ثابترا    دخو  محبت طاعتا  با  که
 »ساخت هماخو ظاهراو  بهرا  دخوو  دنمو هماخو محبتاو را  من: «هددمى
وى  دنز همداو آ ىبسوو  دنمو هداخو محبترا  او رمپد« نیز) و 21 يیه(آ

و  ترعالی هاىهعدو انبتو مشکل). 23 يیه(آ ».گرفت هیماخو مسکن
 هددمى هعدو دخو نعاشقا به مسیح. دنمو رتصورا  هعدو یناز ا ترهپرشکو

 هداخو  نناآ  بهرا    دخواو    نیزو    شد هنداخو  ساکن نناآ  دنزو    همدآ  رپداو و   که
 برابردر  نیزعیساي مسیح  و ستا طاعتا محبت محکو  نمو. آزشناسانید

  . زدمىسا رشکارا آ دخو محبتى چنین

 مسیحاز  تا مىشویم سوسهو که هست قعىامو نمسیحیا ما ندگىز در
 کهرا  نچهآ ما نچو باشد ینا ندامىتو طاعتا م عد ینا علت. نکنیم طاعتا

 چنینوى  اچر نمىفهمیم ینکها یاو  ،یمارند ستدو ستا دهکر حکموى 
 ینکها یاو  مىفهمیماز او  بیشتر ما مىکنیم فکر ینکها یا ،ستا دهکر حکمى

 منطق  باید  ما  که  ستا  قعىامو  چنین  در.  سدرمى  بنظر  کهنهو    قدیمىاو    حکم
 ستا گرفتهوفررا  ما مسیح محبت. یموربیا دبیارا  مسیحى طاعتا بر حاکم

. دشو نگیختهابراو  به نسبت نیز ما محبت تا دمىشو باعث محبت ینو ا
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 با ما مىکند درصا حکم که ستاو که سبب بدیناو» و به خاطر « ینابنابر
  .مىکنیم طاعتاز او ا خاطر ضایتو ر دىشا

  

 اىیهو دو آ یمدگرزبا پنجم ببا نقرنتیادوم  به کهدارد  ورتضر ینکا
  دهیم:  ارقر سىربر ردمو سدرمى نپایا به ببا یناها آن با کهرا 

 پس  مىکند  عظو  ما  نباز  به  اخد گویا  که  هستیم  یلچىا  مسیح  اىبر  «پس
 هگنا کهاو را  ایر. زکنید مصالحه اخد با که مىکنیم ستدعاا مسیحبه خاطر 
 نقرنتیا   (دوم  ».شویم  اخد لتاعددر وى    ما  تا  ساخت  هگنا  مادر راه    نشناخت

5  :21 – 22(  

از  یکى که، 21 یهآ طبق بر. ستا ههندد نتکا تیاآ ینا بین دتضا
در  مابه خاطر    و  مادر راه   ،مىباشد جدید  عهد  کلدر    بخشها  ترینسحسااپر

 صلیب بر مسیح بر ما نگناها دننها با اخد که دبو huper hemon یونانى
  . ساخت هگناوى را 

 )huper  Christouیونانىدر ( مسیحبه خاطر  ما 20 يیهآ طبق بر
 ارتکر  تکلما  همین  یونانى  متن(در    مسیحبه خاطر    و  هستیم  یلچىا که  ستا

. کنند مصالحه اخد با تا مىکنیم ستدعاا انیگراز د ما که ست) ااندشده
. مىکنیم عملاو به خاطر  نیز ما دعملکر مابه خاطر  مسیح نچو ینابنابر

به خاطر  باید نیز مسیحى رتبشا. ستا هشد برپا مابه خاطر  مسیح صلیب
 نجا هرکه«دارد:  دجوو عیسى دخو تعالیمدر  هیدا ین. ادشوآورده  بجا مسیح

   )36:8 مرقس( »برهاندآن را  هدد دبا بر نجیلو ا من جهت بهرا  دخو
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 ننچناآ رتبشا يمسئله به کلیساهااز  رىبسیادر  وزهمرا که نجایىآ از
 نمسیحیااز  توجهى قابل کثریتا که نجایىو از آ دنمىشو توجهى باید که
 ورتضر ینابنابر ،نستداعیساي مسیح  رغیو انشاهد انمىتو سختى بهرا 

 سىربر ردمو نگیزندابرمى رتبشا بهرا  نمسیحیا کهرا  هایىهنگیزا که دارد
 مسیح  ىبسورا    دخو  نستاو دو  انندوخویشا تا  یمدار  قشتیاا  ما  اچر.  هیمد  ارقر
را در   دخو ىتالشها  ن،گوناگو  ىفرهنگهادر    نجیلا  آوران م پیا  ؟کنیم  یتاهد

 توجیه مبنایى برچه مسیح به یگرد هبامذ وانپیرآوردن  نیماا مینهز
 مشکل با نشد وبررو ونبدو  یددترو  تأمل ونبد مسیح نسوالر ؟مىکنند

 »مسیحبه خاطر « مسیحى تىربشا تخدما. نددادمى پاسخ تالاسؤ ینا به
  .دمىگیر رتصو

 حمطررا  عموضو ینا نمیارو به دخو يسالهر زغادر آ لسور پولس
 ستا یافته "سالتو ر فیض"عیساي مسیح  از که مىنویسد. وى زدمىسا

 ىیوحنا )5:1 نمیااو» (رو سما خاطر به متهاا جمیعدر  نیماا طاعتا اىبر«
. مىکند توصیفرا  لیهاو مبشرین تىربشا خدمت مشابهى تکلما با لسور

 تىربشا تخدما بهاو»  سما جهت به« مبشرین ینا که مىنویسدوى 
 چه  سمابه خاطر    نناآ  که  دنمىشو  کرذ متن ین) در ا7  یوحنا  مسو(  .ختندداپر

 ما دشو گفته ما به ینکها ونبدو  نیست رکا ینا به زىنیا ماا فتندر کسى
 يهمهاز  که ستا نامى م،نا ین. استا نظر ردمو کسى چه م نا که نیمدامى

 مسیحى  مبشرین منا  ینابه خاطر   .مسیح  عیساي م نا  یعنى  ستا  باالتر  نامها
و آداب و  فرهنگ  بارا  دخو ،اندکرده كتررا  دخو کاشانهو  خانه نسل هردر 

. ندافتهر گمرو  رىبیما ،خطر لستقباا بهو  اندداده تطبیق یگرد ملل مسور
و  لجالعیساي مسیح  منا که ستا دهبو ینا ارههموآن  صلىا يهنگیزا
  . بیابد ستآن ا شایسته کهرا  مىاحترا
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 مسیح سفیربه عنوان  1805 لسادر  که ىمبشر ؛تینرما ىهنر
 ربسیا نمونه ،فتر انیرا به سپسو  دنمو كتر هند مقصد بهرا  ننگلستاا

در  که دبو فاضل نشمندو دا محقق یک. وى مىباشد مینهز یندر ا خوبى
و  ىهند ىبانهاز بهرا  عهدجدید. او دبو دهکر تحصیل کمبریج هنشگادا
. شوند شناآ مسیح شخو خبر با مینهازسر ینا دم مر تا دنمو ترجمه سىرفا
 مسیح به توهینى هر  که دبو عمیق رنقدآ مسیح بهوى  گىدسرسپرو  قفو

 دىفر ازشیر شهردر  ربا یک. مىساخت خاطرو آزرده  حترانا اً شدید وى را
 نسخنا  ین: «امىنویسد  نماز  ینا  در . وىدنمو  توهین  مسیح  بهاو    رحضودر  
 یمابر ندگىز نیابد لجال عیسى گر. ادنمو تکهتکه امر دجوو گویى میزآکفر

 ارقر  مىاحترابىو    توهین  ردمو  شکل  بدین  ارههمووى    گر. استا  تحملناپذیر
  .» شتدا هداخو را جنهم حکم یمابر ندگىز دگیر

 تجمال ینا ربا نخستین اىبر که هنگامى که آورم مى دبیا بخوبى من
در  سحساا ینا نیز وزمرا تا. دم نمو رىشرمساو  تعجب سحساا م نداخورا 
 را مسیح با گشتن همهویتو  نشد یکى نتاکنو ایرز ستا هماند باقى من

 به اناسزو  توهین گویى که اىبگونه ،دم بو دهنکر تجربه عمیق شکل بدین
 ىهنررا  نچهآ مىکنم فکر. دبو دم خو به اناسزو  توهین منزله به مسیح

 حتى ما که مطمئنم همچنین من. مىکنمدرك  دبو دهکر توصیف ؛تینرما
 به مبشر یکبه عنوان  و باشیم نمادخو کاشانهو  خانهدر  که تىرصو در
به کار  نندگیمارا در ز صلا ینا باید ،باشیم نرفته نیز ستدورد ىمینهازسر

. در نمىشناسندرا  عیساي مسیح  ما  انندوخویشاو    نستااز دو  بعضى.  بگیریم
 غریبه دىفر شانبرايعیساي مسیح  که یمدار نىراهمکا دخو رکا محل

 میلیونهاروز  غشلو تساعا در ستا من ندگىز محل که نلند شهر. در ستا
 سوو آن  سو ینا به تومبیلو ا ستوبوا باو  نندزمى مقد خیابانهادر  نفر
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. ندارند لقبواو را  یا نمىشناسندرا  مسیح صشخاا یناز ا رىبسیا و ندرومى
 ینکها ىبجاو  مىکنند مىاحترابى آن بهاو،  م نا ام حترو ا تجلیل ى بجا نناآ
 ینا بر ابردر  ما ،مىکنند لپایما شانهايپاي یرآن را در ز ندازفرابراو را  م نا
 به حتى یاآ ؟مىکنیم توجه ضعیتو ینا به یاآ ؟یمدار حساسىا چه ضعیتو

آزرده  ،نمىیابد ستآن ا شایسته که را جاللىاو  ینکهاز ا نیز جزئى نىامیز
 لجال اىبر »تعصب« گفت انمىتو حتىو  تغیر ینا ؟مىشویم خاطر
 تخدما اىبر هنگیزا صیلترینو ا ترینعالی ،مندترینونیر مسیح منا یافتن

  .مىباشد مسیحى تىربشا
  

.  

 کنند طاعتاز او ا  که  شتدا  رنتظاا  دخو  وانپیراز   که  گونه  نهما  مسیح
به  که شتدا رنتظاا ننااز آ نیز شکل همین به ،بدهند دتشهااو  اىبرو 

 برسد بنظر جدید رىبسیا اىبر عموضو ینا حطر شاید. ببرند نجاو رخاطر 
 مسیح دخواز  گفته. دو ستا هشد حمطر عهدجدیددر  هاربا عموضو ینا ماا

 هشتمى  لخوشابحا  ردمودو    یناز ا  یکى  که  مىباشد  کافى  مرا  ینا  تثباا  اىبر
 ردمو در  مسیح  رگفتادوم در    ردموو    دمىشو  نبیا  هسرکو  موعظهدر   که  ستا
. دنمو نبیا دخو خدمت خرآن را در اوا مسیح که مىباشد خرآ ىمانهاز قایعو
. ستا  نیشااز آن ا  نسماآ  تملکو  ایرز  لتاعد  اىبر  نحمتکشاز  لخوشابحا«

 هر منبه خاطر  و سانندر جفاو  گویند فحش را شما نچو باشید لخوشحا
 متى...» (نمایید عظیم دىشاو  باشید شخو. گویند بانهذکا شما بر ىبد سخن

 به متهاا جمیعو  کشت هنداخو دهسپر مصیبت بهرا  شما هنگاآ« )12- 10:  5
   )9:  24 متى( .»کنند تنفر شمااز  من سما جهت
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 نسوالر لعما. اپیوست تحقق به کامل بشکل عیسى گوییپیش
 قشال ابتدا یوحنا و سپطر. مىباشد مسیح پیشگویىاز  خوبى ينمونه

 منع تشد به مسیح م نا ردمودر  گفتن سخنرا از  نناآ سپسو  ندردخو
آن  شایسته که ونراز آ فتندر خاطر دشا راشو هلا رحضو «از نناآ ماا نددنمو
 ینا دجوو با )41:5 لعما(ا.» کشند یىاسواو ر سما جهت به که شدند دهشمر

 تقریباً . مىباشد لسور پولس مسیحبه خاطر  دنبر نجر نمونه ترینرزبا
 حنانیا  توسط  مسیحآورد،    نیماا  مسیح  به  لسور  پولس  ینکها  از  پس  بالفاصله

 حمتهاز  رچقد  کهداد    هماخو ننشااو را   من  که  ایر«ز:  دفرستاوى    اىبر  پیامى
 که تىربشا سفر نخستیناز  پس )16:9 لعما(ا »بکشد باید من منا اىبر

 توصیفى  چنین  نناآ  ردمودر    شتنداگذ  پا  یررا ز  غالطیهو    سقبر  برنابا و  پولس
عیساي مسیح   ما  نداوخد  منادر راه    را دخو  ىجانها  که  شخاصى«ا:  نیمامىخورا  

  )26:15 لعما(ا »اند.کرده تسلیم

 لمثا  اىبر.  مىکند  نبیا  مشابهى  تکلما  بارا    دخو  ىنجهار  لسور  پولس
 )10:4 نقرنتیا(اول  ».هستیم جاهل مسیحبه خاطر «: کنید توجه یرز تیاآ به
...» (دوم مىشویم دهسپر تمو به عیسىبه خاطر  ئماًدا ایمزنده که ما ایرز«

 تنگیهاو    تحماو ز  تحتیاجاو ا  ییهااسوو ر  ضعفهااز    ینابنابر«  )11:4  نقرنتیا
 قید فقط نه که ممستعد من« )10:12 نقرنتیا(دوم  ».مانمدشا مسیحبه خاطر 

  )13:  21 لعما(ا ».عیسى نداوخد منابه خاطر  مبمیر شلیمدر اور تا بلکه مشو

 حداقل شتدا رنتظاا د،بو دهکر تجربه دخو لسور پولس کهرا  نچهآ و
 نیماوى ا قعوا . درکنند تجربه را آن نیز مسیحى ارانیماندا همه ى،حد تا
 قومش به اخد یىناپذیراجد ىعطادو به عنوان  او را اىبر نجو ر مسیح به

  :نددامى
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 بلکهاو  بهآوردن  نیماا فقط نه مسیحبه خاطر  شد عطا شما به که ایرز«
و  یدیدد مندر  که ستا همجاهد نهما را شمااو و  اىبر هم نکشید حمتز
  )29:1 نفیلپیا( ».ستا مندر  که مىشنوید هم نآلا

به خاطر   دنبر  نجو ر  مسیح  به  نیماا  ىعطادو   ینا  نیز  معاصر  نجها  در
 نجها مناطقاز  رىبسیا. در ستا هشد هبخشید نمسیحیااز  رىبسیا بهاو، 

 به مسیح به  نیشادارفاوبه خاطر  که نددار دجوو رىبسیا م مظلو نمسیحیا
 ،ستا  پزشک  که  من  نستااز دو  یکى.  هستند  جفاآزار و    تحت  مختلف لشکاا

 چنین هستند جفاآزار و  تحت نمسیحیادر آن  که هایىرکشواز  یکىدر 
 ینا نسرنوشتما مسیحىبه عنوان  ما که سدرمى بنظر چنین": مىنویسد

 مخالفت  ما  باو    بگیریم  ارقر  دنتقاا  ردمو  ،نکند  نکمادر  نمواپیر  ىنیاد که  ستا
 که شخاصىو ا ننابینایا ران،بیما ن،گاربیچاو  نمسکینا که هنگامى. و دشو
 صشخااز ا  بعضى  ،یندآمى ما دنز  نهایشازنیا  با  هستند  تشنه  حانىرو  نظراز  

 ما با مخالفتو  شمنىد فصررا  دخو قتو تمندوثرو دارا و  منددخر اًظاهر
 ندگىز نسانىا نبددر  مینروى ز بر نداوخد عیسى که هنگامى. مىکنند

 وبررو رفتار عنو همین با دخو نماز انتمندوثرو  انمنددخر ىسواز  دمىکر
آزار و  تحتاو به خاطر  ننساا که ستا ینا نجهادر  زمتیاا گترینربز. دبو
  ".شویم دهشمر مرا ینا شایسته ما که باشد. آه، دگیر ارقر یتاذ

 نجهار  کسیستىرما  ىلتهادو  حاکمیت  تحت  نمسیحیا معاصردوران    در
 سابق روىشو دتحادر ا ؛ینزو ادهخانواند. کرده تحملرا  رىبسیا ىجفاهاو 

؛ ینزو یچوپطر گىرگئو ينامهزندگی. مىباشد ردمو یندر ا رزىبا ينمونه
 سه« انعنو تحت ،باپتیست - مسیحى نجیلىا ىکلیساها راىشو کل بیرد

و  نجهار بکتا ین. وى در اشد منتشر 1976 لسادر  ه»کشید نجر نسل
 رپد. هددمى حشر شد متحمل ؛ینزو لویچویاکو پیتر رشپد کهرا  جفاهایى
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 1943  لسادور، در    قشرو    ىسیبردر    نجیلا  موعظهاز    پس  سى  ههد  در وى
 نجهار  نیز  لیدیا  ؛یچوپطر  گىرگئو  درما.  دسپر  نجا  رىجباا  رکا  هگااردو  یکدر  
 لسا و در هشد ستگیرد 1970 لساو در  شد متحملرا  رىبسیا ىجفاهاو 

 تحملرا    رىبسیا  مصائب  نیز  ؛ینزو  یچوپطر  گىرگئو  دخو.  شد  محاکمه  1971
از آن در  پسو  شد نىاندز 1969 تا 1966 ىسالها بین ینکها جملهاز  دنمو
 نامهاو  ندزفر رچها 1974 لسا یل. در آورشد ستگیرد داًمجد 1974 لسا

و  کاسیگین نقایاآ اىبر یعنى کرملین نصاحبمنصبا اىبر للحنىاشدید
 حشر  بهو    شدند  دخو  رپدآزادى    ن هااخو  نامه  ینا  در  ننا. آنددفرستا  نىرگودپا
 همدآ دبوجو لتىدو تمقاما ىهارفشا نتیجهدر  که دخو تمشکالو  نجهار

. شتنددا  ارقر  جفاآزار و    تحت  دخو  رپدو    رگبزرپد  نچو  نیز  ننا. آختندداپر  دبو
 انندز لسا پنج به نناآ رپد 1975 نویه. در ژانشدداده  پاسخى نناآ نامه به
 نىاندز نیز پیتر یعنىاو  انندزفر از یکى. شد م محکو تبعید به نیز لسا پنجو 

  .شد

 ىشدید  ىجفاها  چنین  نسل  سه  ؛ینزو  ادهخانودر    تا  شد  باعث  ىچیز  چه
 با. وى هدد پاسخ السؤ ینا به ؛ینزو گىرگئو بدهید زهجاا ؟کنند تحملرا 

: دمىشو گفته موسى ردمودر آن در  که 26 - 24:  11 ننیااعبر تیاآ نقل
را   هگنا  مانىز  كندا  تلذ  نکهاز آ  شتدا  ترهپسندیدرا   اخد  م قو  با  دنبو  لیل«ذ
 چنین »شتاپند مصر ئناخزاز  گترربز لتىدو را مسیح رعاو « د»ببر

از  رىبسیا مانند. وى نددبو رم پد عالقه ردمو تیاآ ت،یاآ ین: «امىنویسد
  د بو  دهکررا درك    سمقدبکتا  حقیقت  ینا  عمیقاً  دخو  نماز  سىرو  نمسیحیا

 مسیح به کهرا  بهتانهایىو  توهینهاو  رنج بکشید اخد م قو با ستا بهتر که
 رداربرخو  ىنیود ىگنجهاو    راگذ  دلوآهگنا  اتلذاز    ینکها  تا  کند  تحمل  دمىشو

 اىبر رىجباا رکا هگااز اردو رشپد کهرا  ىشعر ؛یچوپطر گىرگئو.» ودش
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 ینا ایرز ستا دهکر حفظ دبو دهفرستا یشابر شندزفر تولد لسا مینرچها
. در مىباشد دخو سالهرچها پسر با نىاندز رپد یک سمقد عهد وىحا شعر

  :نیمامىخو چنین شعر یناز ا قسمتى
  

                                                  باشى ستهاخو دخو نکهآ ونبد تو ینکا و
                                             .بکشى نجر نداوخد منابه خاطر  اىگشته رمجبو

                                                             طلبانهداو تو تا مىکنم عاد من ماا
  .کنى بنتخارا ا مسیح خسو  رخا پر طریق

  

-زندگیرا در    باال  طخطو  نمضمو  ؛ینزو  ادهخانو  ىعضاا  يهمه  ،قعوا  در
 مینو ا شهامتبه خاطر  نیز مسیحى ىکلیسا کلو  ،ساختند عملى شان

 یتآزار و اذ که رىبا خرین. آمىکند رفتخاا نیشاا دبوجو ادهخانو ینا دنبو
 گرفتهبه کار    نمسیحیا  يعلیه  بر  ننگلستادر ا  سیستماتیک  شکل  به  جسمانى

 که مانىز تمد طىدر  یعنى دبو 1884و  1880 ىسالها بین حتماالً ا شد
 به کولیر ردیچار یل. در ذشتدا دىیاز فعالیت تنجا هسپا تىربشا نمازسا
 متحمل باید تنجا هسپا ىعضاا که دازدمىپر اىحمانهربى تحمال حشر

آورده  دبوجو نفشااطردر ا تنجا هسپا که مهمى اتتغییراز  همه: «مىشدند
 اقو متما با ،فاحشهخانههاو  شیهاوفروبمشر نصاحبا. نددبو هگاآ بخوبى دبو

 هسپا ىعضاابودند...  هیدد اركتد تنجا هسپا علیهرا  اىحشیانهو حمله ضد
آن  که نددبو دهکردرك  بخوبىرا  سپانیایىا المثلضرب ینا حقیقت تنجا

  »...باشد  شتهرا دا  نشد بمصلو رنتظاا باید  باشد  مسیحى  هدامىخو  که  کس
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 نهمچو بطنا با نخسترا  تنجا هسپا ىعضاا انخترد ؛چپل یتدر وا
. در نددکر پپرتا نبدیشا مشتعل سنگلغاز سپس بستند یکدیگر به گله

 هسپا  ىعضاا  سر  بر  مشتعل رسولفوو   قیر  نباشاو او  دانلگرو  ،یکرتا  ىشبها
  .یختندرمى نددبورژه  لحادر  که تنجا

 ضمعردر  نیز دخو غلبا تنجا هسپا هبرو ر اربنیانگذ ؛ثبو م یلیاو
روى    بر  دىلگرو  شخص  که  هنگامى ربا  یک.  شتدا  ارقر  تحمال  شدیدترین

 ممانعت کند كپارا  نهاآب د ستشدو ینکهوى از ا ختاندا نهااو آب د
در  تنها!» دمکر یافتدر لىامد من نچو نکن پاکش: «گفت چنینو  دنمو
 تبشد تنجا هسپا ىعضااز ا تن 669، 1892 لسا یعنى لسا یک لطو

 نساختما 60و  گرفتند ارقر حمله ردمو اىحشیانهو شکل به یا هشد وحمجر
 نچهآ  ردمودر   بریتانیا  پلیس  رهرچقد.   شد  تخریبو    رتغا  نیز  هسپا  به  متعلق

 ىههاوگر نیز  انمیز  نهما  به  دادمى  ننشا  ىبیشتر  بىتوجهى  مىگذشت  که
 هیچ  ونبد  که  خشن  انجو  صد م لدها. در اومىشدند  ترخگستا  شبااراذل و او

 نخستین وجز ،ندزدمى لگد بارا  تنجا هسپا عضو انخترد ترحمىو  شفقت
  .ندآورد دبوجورا  "سکلتا هسپا" که نددبو کسانى

 منتشر  ننگلستاا  کلدر    تنفر  رىبیما  وسیرو  کوتاهى  نماز  تمد  طى  در
 سکلتا  هسپا  ىعضاا  که  هنگامى.  شدند دیاز  رهیکبا  به  هسپا  ینا  ىعضاو ا  شد
 صنایع نصاحبا ،ختندداپر دخو هسپا اىبر مالى ىکمکها آورىجمع به

 نهاتمندوسخارا  رىبسیا ىکمکها شیهاوفروبمشر نصاحباو  زىساوبمشر
 نناآ هسپا  نشانه  که  پرچمهایىرا از   دخو  هسپا منا  نناآ  .نددنمو  تقدیم  نناآ  به
 پرچمها  ینا بر.  نددبو  گرفته  دبو  شمنقوآن    بر  انستخوو ا  جمجمه  نقشو    دبو

  .مىشد  هیدد  نشیطا  حتىو    یىاصحر  ىموشها  ،یلهارگو  نچو  عجیبى  ینوعنا
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 بهرا  دخو نکادکو 1880 ههدر د تنجا هسپا ىعضاا که هنگامى
 ینا نهااخو باید شما: «مىشد گفته چنین نناآ به نددمىکر تقدیم نداوخد

 اخدو  نداربگذ تنجا هسپارا در  دخو ندگىز يهمه شما دكکو که باشید
 شما دكکو که ستا معنى بدین مرا ینو ا بفرستداو را  ستاخو که هرجا
 نىاندز د،شو وبمضر د،بشنو م شناد د،شو تحقیر مسیحبه خاطر  باید بعدها

  .» دشو کشته یا ددگر

 سدرمى بنظرو  مىباشد پیش نقر یک به طمربو قایعو ینا يهمه ماا
 ینکهاز ا بیشتر کلیسا ینک. ادارد تعلق ىیگرد ىنیاد به بریتانیا وزهمرا که
  اىنامهدعتقاا  بهآن    نقالبىا  پیغام .  دمىشو  گرفته  هیددنا  ،باشدو آزار    جفا  ردمو

 کلیسا با کسى یگر. دستا هشد تبدیل ىبشر متوسط طبقه اىبر ربىضر
 تا ستا هنماند باقىآن  اىبر دىیاز چیز قعوا در ایرز نمىکند مخالفت
 در نمسیحیا ما گرا که ستا ینا من شخصى دعتقا. ادنگیزابررا  مخالفتى

 ونبد یمدادمى ننشا مصالحهو  زشسا کمتر مسیحى نیماا حقایق ردمو
 کهرا    نجیلا صلىا  مپیا  ما  گر. امىشدیم متحملرا   ىبیشترو درد    نجر  شک

 رىستگار و  تنجا م عالا نیزو  رانگناهکا اىبر مسیح نشد بمصلو م عالا
 حفظ ،ستا فیض بر مبتنىو  نیگارا بخشش یکبه عنوان ها انسان 
و  متکبر صشخاا اىبر لغزشى سنگ به داً مجد صلیب مپیا هنگاآ یمدمىکر

 حفظرا  عیسى ىالوا خالقىا ىهارمعیا ما گر. امىگشت تبدیل ورمغر
 باو  ،یمدمىنمو رفتار رىستکاو در قتاصد با ارههمو یعنى یمدمىکر
 نیز  دخو  نجا  ساختن  قربانىاز    عمیق محبتى  باو    یمدمىکر  ندگىز منىاپاکد
 به  کلیسا  که  فکندامى  طنین  دفریا  ینا  جامعهدر    هنگاآ ،یمدنمىنمو  ددارىخو
 یمدمىکر أتجر داً مجد ما گر. استا گشتهزبا Paritanism یىاساگررپا

و دوزخ   بهشتو داورى و    تنجا  گ،مرو    تحیا بین  بنتخاا  ردمودر    صریحاً
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 قدیمى تمزخرفا" چنین يبرعلیه غضبو  خشم با نیاد هنگاآ بگوییم سخن
 ،جسمانى ىسیبهاآ بغر نجهادر  وزهمر. ادمىکر اضعترا "!نامربوطىو 
و  مانتا شک ونبد ماا نیست نمسیحیا سرنوشت گ،مرو  نشد انندز
 دطرو  شوند همسخر نمسیحیا تا دمىشو باعثعیساي مسیح  به دارىفاو

 وانپیر ما ایرز دنمىشو ما تعجب باعث مرا ینا ،موارد ینا دجوو با . نددگر
 دنمىشو هم ما شلغز باعث همچنین مرا ین. اهستیم هکشید نجر مسیح
 نجر دن،کر ندگىز تا باشیم فیض ینا یافتن پىدر  باید ما برعکس بلکه

  . کنیم بمحسو دخو اىبر زىمتیااو» را ابه خاطر « دنمرو  دنبر

 گاهیمآ عموضو یناز ا عمیقاً ما.» ستا گرفتهوفررا  ما مسیح محبت«
 دنگیزابرمىرا    ما  مرا  ینو ا  هستیم  نمدیو دنمو  محبترا    ما  که  مسیحى  به  که
. باشیم کشیدن نجر دهماو آ بدهیم دتشها ،کنیم طاعتاو» ابه خاطر « تا
 نظردر  با ارههمو که ستا ینا ىمعنا به »مسیحبه خاطر « دنکر ندگىز
 ردمو یندر ا خوبى ينمونه ؛ورفینزندز کُنت. کنیم ندگىز صلیب شتندا

  .کنم نبیااو را  ندگىز نستادا بدهید زهجا. امىباشد

 شهردر  دىمیال 1700 لسادر  ؛ورفینزندز نفو یگ دولو سنیکال
از  پس. وى دگشو نجها به چشم طریشىا فىاشرا ادهخانو یکدر  ن،سددر

، شد  حقوقى  ىفعالیتها  لمشغو  گیتنبرو  هنشکددر دا  قحقو  مینهدر ز  تحصیل
را  دخو تا شتاگذ رکنارا  حقوقى ىفعالیتها سالگى هفتو  بیست سندر  ماا
 به سالگىو دو  بیست سن. وى در کند تهرنهو ىکلیسادر  خدمت قفو

 را مذهبى کوچک جامعه ینا ؛یاراومو مذهبى نپناهندگا به خدمت رمنظو
  :دمىکر لنبارا د هعمد فهددو  دخو ندگىدر ز ؛ورفینزندآورد. ز دبوجو

 زهنووى    که  هنگامى.  دبو  نیاد  کل  به  نجیلا  رتبشاوى    نخستین  فهد
 نناآ کهرا  نچهآ یگرد پسر پنج اههمر به دبو سهرمددر  تحصیل لمشغو
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پیغام  نساندآن ر فهد که ندآورد دبوجو ،مىنامیدند دل»خر نهدا نجمن«ا
 ستد بهرا  ىنگشترا نجمنا ینا ىعضا. ادبو نجها طنقا قصىا به نجیلا

 اىبر  کسى: «دبو  هشد  حک  یونانى نباز  به  تکلما  ینروى آن ا  بر  که  شتنددا
  تمقاماو  نحانیورو کوتاهى نماز تمداز  پس.» نمىکند یستز خویشتن

 تمد گذشتاز  پس. مدنددرآ نجمنا ینا عضویت به نیز برجسته لتىدو
 ،مریکاآ نسرخپوستا به را نجیلا پیغام  تهرنهواز  مبشرینى مانىز
و  فریقادر آ هوتنتوها ،مریکاآ لشما نسرخپوستا ،گرینلند ىسکیموهاا

 که سالىدر  یعنى 1760 لسا. در ساندندر التین ىمریکاآ در نسیاهپوستا
و از   بجنو قطب  تا لشما قطبوى از   بست  وفر  نجهااز    چشم  ؛ورفینزندز
: مىنویسد ؛كناوار وگوستا کتر. ددبو دهفرستارا  مبشر 226 فریقاآ تا سیاآ
 به نتستاوپر ىکلیساها يهمه عمجمواز  بیشتر نیاراومو ىکلیسا«

  .» ستا دهنمو خدمت ملحدانو  نغیرمسیحیا

 ؛سلىو نجا نچو مىباشد شنایىآ يهچهر ننگلستادر ا ؛ورفینزندز
 رىبسیاو وى    مىباشد  نیاراومو نمسیحیا  نمدیورا    اخد  به  دخوآوردن    نیماا

در  نمسیحیا کترمشا نچو متدیسم جنبش حانىرو تحیا عناصراز 
 تأثیر تحترا  هاودسر نییداسرو  محبت ىشامها ،کوچک ىههاوگر
  ایجاد نمود.  یانهاراومو

 شتدامى لمشغو دبخورا  ؛ورفینزندز فکر که ايعمده فهد میندو
 سقفیهاو ا  کالونیها  ،تریهااو  که  دنبو  ینا رستااخو. وى  دبو  کلیسا  دتحاا  يمسئله

 نکلیساهایشا تعلیمى  لصوروى ا  بررا    دخو  تأکید  یگرد  ىکلیساها  وانپیر  یاو  
 کترمشادر    متحد  نمسیحیا  يهمه  که  دبو  ینا  نهااخو  بلکه  ،نداربگذ  رکنا  به

 کسى نخستیناو  قع.» درواکنند تجربه نقلبشادر  را مسیح گمر« کلیساها
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 کلدر  مسیحى ىکلیسا« ىمعنا بهرا  Oikoumene یونانىواژه  که دبو
  .گرفتبه کار  ن»جها

  کل در  رتبشا: دبو دهکر فهددو  قفرا و دخو ندگىوى ز ینابنابر
 لنبارا د فىاهدا چنینوى  تا مىشد باعث عاملى چه. کلیسا دتحاو ا نجها
 و طشرو  بىقید ،قانهدصا ،کامل قفو ينتیجه« قعوا در افهدا ینا ؟کند

 ،ستاو ا  فمعطو  فقط  من  قشتیا: «امىگوید.» وى  دبو  اخد  هبر  بهوى    عمیق
 یىاهدگرز حانىرو سنن تحت دخو رگبزدرما توسط ؛ورفینزنداو.» ز فقط

 ینىدسترا برابردر  لعملىاعکس قعوا در سنن ین. ادبو هشد تربیت بومى
 عشقعیساي مسیح  به  کىدکو سنین. وى از نددبو ىلوتر روحبىو  خشک

 عظوا به که گرفت تصمیم دشو م تما سالش ده ینکهاز ا قبلو  یدورزمى
به  عیسى به قلبى عمیق گىدسرسپر یکروى  بر. وى دشو تبدیل نجیلا

 ینا که شتدا تأکید دبو دهسپر نجاوى  اىبر که اينجات دهندهعنوان 
  .دمىشو هنداخو Herzensreligion لمانىآ نباز به تعلیم

در  شتدا لسا زدهنووى  که هنگامىاو  ندگىز حانىرو انبحر تنها
 قحقو يشتهدر ر گىزتا به که وى نماز ین. در اپیوست عبوقووى  ندگىز

 رمنظو به ،هجدهمى نقر زادهنجیب یک همانند د،بو هشد التحصیلفارغ
 بحساروى او  نیاد که شخصى« به نشد تبدیلو  دخو تتحصیال تکمیل

. وى فتر  یسرپا  به  ابتدو ا  دنمو  زغاآ  را  پاارو  مختلف  ىشهرها  به  سفر  ».کند
 به که دبو ینا نسهافر به من دنفرستااز  فهد گر: «امىنویسد ردمو یندر ا

 که پولى که بگویم باید کند بحساروى او  نیاد که مشو تبدیل شخصى
در  که شتیاقىا با اخد ىنیکو ياراده ایرز. فتر رهد به شد مرا ینا هزینه
   دام  یناز ا امر کنم ندگىزعیساي مسیح  اىبر فقط که دبو دهنها من قلب
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 دنمو نیدد ىهنر رثاآ هنمایشگا یکوى از  ورفسلد.» در دودکر حفظ
 یتالیایىا هنرمند؛ مینیکوفتىدو که شد تابلویى وبمجذ هنمایشگا ینو در ا

 منا ن»نساا ینک«ا که تابلو ین. ادبو هکشیدعیساي مسیح  از هفدهم نقر
 پس  پیالطس  که  حالىرا در    عیسى  د،مىشو  ارىنگهد  مونیخدر    ینکا دارد و

. در هددمى ننشا ستداده ا ارقر جمعیت برابرزدن او، وى را در  یانهزتااز 
 ستهایشد و  ستا  شسر  بر  رخا  جتادارد.    تن  بر  نىاغورداى ار  عیسى  تابلو  ینا

. دیستاا  تابلو  ینا  برابردر    تمبهوو    تما  ؛ورفینزند. زستا  هشد  بسته  بطنا  با
 همینو در  دمىکر ذنفواو  قلب عمق به عیسى نچشما که سیدرمى بنظر

 هشد نوشته تابلو پایین و باال بر التین نباز به که مسیح تکلما گویى لحا
  : نددبوداده  ارقر مخاطباو را  مستقیماً نددبو

                                                                              دادم منجارا ا رکا ینا تو بهراز  من
  اى؟داده منجاا رىکا چه یمابر تو

 شرکت بهاو را « تا ستاخو بمصلو مسیحاز  انجو کنت موقع ینا در
 خدمت قفو ندگیشز يهمه که کند عطاو  زدسا نهنمواو» ر ىنجهادر ر

 ىباالدر  کلیسا شرقى اریوروى د بر ،نیز نلنددر  ما ىکلیسا در. دشواو  به
 ین. استا هشد یختهآو نمضمو همین با ىیگرد ىتابلو ،بانىر ىعشا میز

 لسادر  کلیسا حفتتاا م هنگاو  ستا هشد ترسیم لستاو ردیچار توسط تابلو
 ین. در استا هشد اهدا کلیسا به رم چها ججر نگلیسا هشادپا توسط 1824

 هنمایاند  شسر  بر  رىخا  جتاو    بسته  ىستهاد  ،نىاغورداى ار  با  مسیح  نیز  تابلو
و  نحانیورو نستاد که دمىشو هیدد ستد سهاو  سر ىباال بر. ستا هشد

 بهو  مىنگرنداو  به همگى ننا. آمىکنند استهزرا ا مسیح که ستا نىزاسربا
آن  م نجادر ا سعى تمسخرو  تحقیر با نناآ کهرا  نچهآ ما. امىکنند رهشااو ا
 بدین یمآور بجا دخو پرستشو  محبت ن،یماا با تا مىکنیم سعى ما ،نددار
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را   نظرهاو   هیمد دتشهااو   به  که  ستا  ینا  ما خدمت  صلىا  فهد  که  معنى
  . یمزسااو  متوجه

 ینک«ا  ىتابلو  برابردر    ؛ورفینزندز  که  همانگونه  دىمتما  نسالیا  طى  در
 عاو د اندزده نوزا یاو  دهیستاا تابلو ینا برابردر  نفر ارانهز دیستاا ن»نساا

 ندگىاو زبه خاطر    نیز  ما  ،ما  به  نسبتاو    عظیم  محبت  به  پاسخدر    تا  اندکرده
  .کنیم
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ما ىلگوا مسیح شبیه

  

 به شما«و : مىنویسد چنین لیهاو نمسیحیااز  وهگردو  به لسور پولس
 نمایید  من  به  اقتدا  پس«    )6:    1  نتسالونیکیا  (اول  »یددنمو  اقتدا  نداوخدو    ما

 نبیا نخستي آیه  )1:  11 نقرنتیا(اول  »مىکنم مسیح به نیز من چنانکه
 عموضو ینروى ا بر یهدو آ هر ماا مىباشد رزندا یکدوم  یهو آ قعیتوا یک

. دنمو وىپیر مسیحاز  باید نسوالر از وىپیردر وراى  که مىکنند تأکید
  »مسیح به دننمو اقتد«ا »نداوخد به دننمو اقتد«ا

 عموضو به نمسیحیا اىبر خیرا لسا صد چند لطودر  عموضو ینا
 ستوما  نوشته»  مسیح  به  اقتد«ا  بکتا  رنتشاا  نچو  ستا  هشد  تبدیل  ىشناترآ
 حانىرو رثاآ ءجز وزهمرو ا شد منتشر همدپانز نقر یلدر اوا که ؛کمپیسآ

 حمطر ايگسترده شکل به عموضو ینا تا گشت باعث ،مىباشد کالسیک
 چنین دارد م نا »مسیح به اقتد«ا ردمودر  که بکتا ینا نخست فصل. دشو

 سالک ظلمتدر  کند متابعت امر که کسى: مىگوید نداوخد: «دمىشو زغاآ
 ینا قمشتا حقیقتاً گرا که مىکند تشویقرا  ما مسیح نسخنا ینا با. دنشو

و  ندگىز باید یابد شفا نابینایىاز  نلماد چشمو  شویم رمنو که هستیم
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 شتال  همه بیایید  ینابنابر.  هیمد  شکلاو  رتصو  با  مطابقرا  دخو  شخصیت
  .» .کنیم تعمقو  تفکرعیساي مسیح  ندگىز روى بر که باشد ینا ما

 صشخاا د؟کر تقلیدو از وى  دنمو اقتدا مسیح به انمىتو چگونه ماا
 ما. استا نساآ رکا ینا منجاا که بیندیشند شاید ندیشادهساو  سطحى

 مسیحاز  تا کنیم شتال ینکهاز ا قبل که هدامىخو مااز  کمپیسآ ستوما
 ندگىز ردمودر  که کسو آن  نماییم تعمقو  تفکراو  ردمو در کنیم تقلید

 دجوو مااو و  بین که را عظیمى فشکا کند تعمقو  تفکراو  دبفر منحصر
 به هگناو  لکما بین دموجو فشکا نهما یعنى .دنمو هداخو همشاهددارد 

 درقا  ىمرا هیچ  ،کنید  توجه !رپدو اراده    رپد  بهاو را    کامل  قفو و  گىدسرسپر
 گىدسرسپر ینا  گرچها  زدسا فمنحر  رپد  به  گىدسرسپر ینوى را از ا  تا  دنبو
 هنگا. آدبو  صلیبروى    بر  نشد  كترو    نکشید  نجدرد و ر  ىمعنا  به  نهایتدر  
ي ارامدو    زشسا  حیهو رو  مانهايخودسري  ،ما هايسردرگمیو    یدهادتر  به
 به نسبتاو را  عمیق عطوفت و مهراو و  نفس بر تسلط یا. کنید توجه ما

 به نسبت ما ىسختگیر باو آن را  هیدد ارقر توجه ردمو انمندزنیاو  نضعیفا
 نمادخو ىضعفها به نسبت ما بىمباالتىو  تساهلو  انیگرد ىضعفها
 ناپذیررگذ حتىو  دهبو سیعو حقیقتاً و او ما بین دموجو فشکا. کنید مقایسه
 تقلیدو از او  دهکر اقتداو ا به نیمامىتو چگونه ما حالتى چنین. در مىباشد
   ؟نماییم

 درقا شنىرو به ما. دمىگیر ارقر مااز  باالتر ربسیا جهت هراز  وى
 یا نلند بااول  نقر فلسطین. کنیم همشاهد دشبعاا يهمهاو را در  نیستیم

 یدد  رغباو   مهدارد.   دىیاز  فاصله  بیستم  نقر  ىتوکیو  یا  سالگو  یا  ركنیویو
  .ستا دهکر رتارا  ما
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فواصل مبهم زمان                                                                              
سازند.                                                           مرا از روزهاي طالئی جدا می

            ها تغییر و دگرگونی                                         از خالل سال
صداي تو به گوشم طنین غریبی دارد.                                                

  چگونه می توانم تو را پیروي نکنم؟

  

 نىاناتوو  ضعف نچو مهمى تمشکال دجوو علیرغم ،ینا دجوو با
را  عموضو ىمیداناو  سیأدر  که یمارند حق ما فرهنگى اتتغییرو  نسانىا

 وارمیدو ا دهکر تشویق ردمو ینرا در ا ما عامل. دو یمربسپا موشىافر به
 اخد که ستا خصوصیتى مسیح به شباهت ینکها ؛نخست. ندزمىسا
و  مختصر جمله یک در هیمابخو ما گر. اکند همشاهد ماآن را در  هدامىخو

 ندگىز  تا  مدآ  نیاد ینا  بهعیساي مسیح    اچر  ،چیست  ندگىز  که  بگوییم  دهسا
و  قبل چه یخىرتا دمتعد تتفاقادر ا خلهامداز  اخدو  ،کند مقیا و دبمیر ،کند
از  گویاتر اىجمله اننتو شاید ،مىکند لنباد را هدفى چه دمیالاز  بعد چه

 هرچهرا  نناآ مسیح شباهت بهها انسان تبدیل با اخد. یافترا  جمله ینا
 ما ماا فریدآ دشخو رتصو بهرا  ما ابتددر ا اخد ایر. زنددامىگر ننساا بیشتر
و  دهنمو دارخدشه دخورا در  لهىا رتصو ینا د،خو طاعتىانا باها انسان 

و او  مىباشد رتصو ینا ترمیمو  حصالا لمشغو اخد ینک. ایمدنمو تحریف
 هم مسیح ایرز هددمى م نجارا ا رکا ینا مسیح شکل به مادادن  تغییر با
، دوم 15:1 نکولسیا( .مىباشد اخد کامل رتصو همو  دهبو کامل ننساا

  )4:4 نقرنتیا
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 ردمودر    عهدجدیددر    مسیح  نسوالر  که  ستا  ىچیزآن    حداقل  مرا  ینا
را   فهد  ینا  دخو  لىاز  تقدیردر   اخد.  اندکرده نبیا  ما  اىبر  اخد  فهدو    نقشه

 ىپرسشها  و  هپیچید  لهیاتىا  مباحث  به  که  نیست  زم ال  ینجا. در اشتدا  نظردر  
 رچاد  نهنماذ  مسائل  ینا  حطر  ثرا  برو    یمدازبپر  لىاز  تقدیر  به  طمربو  خالقىا
در  که اخد لىاز فیض فهد به که ستا زمال فقط ینجاا . دردشو شفتگىآ

 قبلاز  کهرا  نانىآ ایر«ز: کنیم توجه ستا هشد نبیا ما اىبر جدید عهد
او  تا شوند متشکل شپسر رتبصو تا دفرمو معین پیش نیزرا  نیشاا ،شناخت
را  فهدو  قصد همین) 29:  8 نمیا(رو »باشد ربسیا ادرانبر از زادهنخست
  نسانى ا  هیدگااز د  کهداد    تشخیص نیز  مسیحى  حانىرو  ندگىز  زغادر آ  انمىتو

  ) و ازمىکنیم گشتزبا مسیح ىبسو هگنااز  ما که مانىآوردن (در ز نیماا
) مىبخشد زهتا تحیاو  زهتا تولد ما بهاو  که هنگامى( زهتا تولد لهىا هیدگاد

 ساسىا خصوصیت ؟چیست تجربه ینا ساسىا خصوصیت. دمىشو هنداخو
 اخد رتصو به« که مىگیریم دخو بررا  زهاىتا طبیعت ما که ستا ینآن ا
 بهو « )24:  4 نفسسیا(ا »ستا هشد هفریدآ حقیقى سیتوقدو  لتاعددر 
  )10:  3 نکولسیا( د»مىشو... تازه  خویش خالق رتصو

 ستا ینىدبنیا فهدو  خصوصیت نهماداراى  مسیحى ندگىز اوم تد
 زهتا  زادنو  یک  غبلوو    شدر  ىمعنا به  اوم تد ینا  ایردارد ز  دجوآن و  زغادر آ  که

. مىباشد همیو به نهدا یک تبدیلو  شکوفه به نهاجو یک تبدیل ،یافته تولد
. نیمامىخو تقدیسرا  نشد سمقدو  لکما به سوي شدر ندرو ینا غلبا ما
 باید ما ؟مىباشد مسیح به شباهت انمیز بجز ىچیز مگر سیتوقد ماا

 2 یوحنا(اول  .نماییم رفتار دمىکر رفتااو ر که طریقى نهما به که یمزبیامو
 مىگوییم سخن بهشتبه عنوان  غلباز آن ا ما که نچهآ ردمودر  ماو ا )6:

 ما که مىگویند نسوالر ؟نیمدامى چه عموضو ینا ردمودر  ؟گفت باید چه
 ما فهمدرك و  قفو ما نهایى لجال. نیمدانمى دىیاز چیز ردمو یندر ا
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از  ینکها دجوو با ما.» ادبو هیماخو نچهآ ستا هنشد ظاهر زهنو. «مىباشد
 هداخو چه ما یافته لجالو  غایى ضعیتو که نیستیم هگاآ مرا ینا تجزئیا

 نچنا را او ایرز دبو هیماخواو  مانند دشو ظاهراو  نچو« که نیمدامى ماا دبو
 لسور  ىیوحنا  که  ستا  تبیینى  ینا)  2:    3  یوحنا(اول    »یدد  هیماخو  هست  که
 نبیارا    مشابهى  نسخنا نیز  لسور  پولس. هددمى بدست  ما  غایى  ضعیتاز و

  : مىکند
 هیماخو نیز را سمانىآ رتصو گرفتیمرا  خاکى رتصو که نچنا«و 

 روش )21:  3 نفیلپیا به کنید جعهامر نیزو  49:  15 نقرنتیا(اول  »گرفت
 که ستا ینا سمقدبکتا سىربرو  تفسیردر  معاصر مفسریناز  رىبسیا

 نناآ  نظر  فبرخال  ما. اهنددمى  تشخیصآن    در را  تىومتفا  لهیاتىا  ىنگرشها
 نقشه آورد؟نمى نهیجا بهرا  شما ىنظر تحدو و یىاهمگر چنین دجوو یاآ

 م قو اىبراو و  م قودر  یخرتا لطوو در  شتدا دجواز ازل و که ا،خد فهدو 
 لکما به شد هداخو ظاهر هینددر آ که جاللىو در  شد شتهاگذ اجرا بهاو 
 اخد  رمنظوو   ستاخو:  دشو خالصه دهسا  جمله  یندر ا ندامىتو  ،سیدر  هداخو

 ،بیندیشیم لىاز  تقدیر ردمودر    ما اهخو.  ندداگر  مسیح شبیهرا   ما که  ستا  ینا
 هردر  ،غایى یافتن لجال یا مستمر تقدیسآوردن و  نیماا ردمودر  اهخو
عیساي  رت»صو« مسئله مرحله هر. در ستا چیز یک صلىا عموضو لحا

 با شباهت و یىاهمنو تنجا لکما. مىباشد حمطراو  به »شباهت« یامسیح 
 انمىتو نیزرا  ىیگرد مبحث مسیح به شباهت همیتا ردمو در. مىباشداو 

 مقودر    هدامىخو  اخد  که  ستا کیفیتى  تنها  نه  مسیح به  شباهت.  دنمو  حمطر
 نیز نمواپیر ىنیاد که ستا کیفیتى همچنین بلکه کند همشاهد دخو

 نلبا بر ارههموعیساي مسیح  منا ایر. زنماید همشاهد اخد م قو در هدامىخو
 ،نیمامىخو ودسراو  ردمو در ،مىگوییم سخناو  ردمودر  ما. ستا نمسیحیا

 حق نیاد ینابنابر. هیمدمى دتشهااو  ردموو در  مىکنیم عااو د به بخطا
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 همشاهد  مادر    مىگوییم  سخن  ردشمودر    رینقدا  ما  کهرا    عیسایى ینا  تادارد  
  ن باز  با  که مسیحى  بین  نیزو    ما ىهادعملکرو   ما  ىعاهااد  بین  قع. در واکند

 فشکا ،مىبینند ما عملى  ندگىدر ز  دم مر  که  مسیحىو   مىکنیم  معالاو را ا
 ىکلیسا  دتشها  به  ىیگرد  عامل  هراز    بیشتر  فشکا  یندارد و ا  دجوو  گىربز

  .زدمىسا وارد خدشه مسیح ردمودر  مسیحى

 غیر ىفرهنگها که هایىرکشودر  ماا ستا دقصا جا همهدر  مرا ینا
 چشم به یگرد ىجاهااز  بیش آن همیتا ستا غالبها آن بر مسیحى

 وپیر مىکنند افعترا که کسانى بین وتتفا یطىاشر چنین. در ردمىخو
 چنین گر. اباشد رزبا ربسیا باید ،نیستنداو  وپیر که کسانى با هستند مسیح
از  صشخاا نباشد چنین گرو ا شد هنداخو بجذ مسیح ىبسو صشخاا باشد

 جونز  ستانلىا  کتر. دکنید  توجه  قفو  لمثا  به  لمثا  اىبر.  شد  هنداخووى دور  
 نمهرباو    ذنفو  با  ففیلسو  با  ریکبا  دبو  لمشغو  تىربشا  تخدما  به  هنددر    که؛  

 به  راداداباو    دنمو  تمالقا  دبو  رتاگو  تنارابیندرا کترد  ادربر  که  رادادا،با  ى،هند
 شما ماا دارد ايالعادهخارقو  الایده شخصیتى عیسى: «گفت چنینوى 

در   که  تربیتو   تعلیم  متخصص  یک نیز  ربا  یک.»  نیستیداو    شبیه  نمسیحیا
 مىگفت  سخن  هند  بجنودر    تربیتو   تعلیم  رانکارندا  ستاز د  هىوگر  جمع
آن  ىجا ینجاا. هستید مسیحى شمااز  رىبسیا که نمدامى: «گفت چنین
 همامىخو لحظه یندر ا ماا بگویم سخن مذهبى مسائل ردمودر  که نیست

 ندگىز مسیح مانند نمسیحیا شما گرا که بگویم و کنم دهستفاا فرصتاز 
  .» مىشد مسیحى هند همه کوتاهى نماز تمددر  ،یددمىکر

 تنها مسیح به نمسیحیا شباهت انمیز که مرا ینا رتصو ،ینا دجوو با
  حاکم ها  آن  بر  یگرد  ىفرهنگها  یا  یىدابو  ،یىوهند  فرهنگ   که  هایىرکشودر  

 دمىشو دهبر  مسیح  م نا  هرکجا.  مىباشد  ستدرنا  رىتصودارد،    ورتضر  ،ستا
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 که ستا لمسئو ندامىخواو را  م نا هرکس. ببیننداو را  نددار رنتظاا صشخاا
 یکدر  سوئننس لیناردکا. زدسا منعکس دشجوو و او را در باشداو  شبیه

 که نچهآ: «مىکند تأکید چنین عموضو ینروى ا بر ركنیویودر  نىاسخنر
 نناآ بهرا  نجیلا که ستا ینا ،نددار رنتظاا معاصر ىکلیسااز ها انسان 

. کنند تمالقا ستا هندز وزمرا کهرا  مسیح هندامىخو ما انمعاصر. بنمایاند
. لمسکننداو را  نستهایشاد باو  ببینند نچشمانشا بااو را  هندامىخو نناآ

 ما به نیز نناآ شدند یکدنز فیلیپس بهروزى  که ئرینىزا مانند ستدر
رودررو   هندامىخو  نیز  ما  معاصرین  ".ببینیم  را عیسى  هیمامىخو":  مىگویند

 ارقر مایىآز انتو یک برابردر  مسیحىبه عنوان  ما. کنند تمالقارا  مسیح
. ببینند مااز  یک هررا در  مسیح تا نددار رنتظاا مااز  ما انمعاصرو  یماگرفته

 دخورا از  شیدرخو ارنوا فشفا اىشیشه که رهمانطو تا هندامىخو مااز  نناآ
  ن نشا انیگرد به نمادخورا در  مسیح شکل همین به نیز ما هددمى رعبو

 کلیسادر  مسیح هچهر تا مىشوند باعث نمادجوو ىلکههاو  ناپاکیها. بدهیم
 بلکه هستیم مسیحى ما ینکهابه خاطر  نه نیماناابى. دشو نمابدو  شکلبد

 ارقر نشزسر ردمورا  ما نیستیم مسیحى باید که ننچناآ ینکهابه خاطر 
  .» ستا ینجادر ا اژدىترو  هنددمى

 مااز    نیاد رنتظاا  همو    اخد  رنتظاا  هم  مسیح  به  شباهت ینکها به  توجه  با
 ینا  گىدماآ  ینکو ا  شد  شنرو  مانبراي نشد  مسیح  شبیه  ورتضر  ،مىباشد

 ما به مسیح به نشد شبیه چگونگى ردمودر  سمقدبکتا ببینیم تا یمرا دار
 ردمو یندر ا قرنتس نمسیحیا به دخو تعلیمدر  لسور پولس. مىگوید چه

را در  نداوخد لجال ببىنقا هچهر با نچو ما يهمه لیکن«گوید: می چنین
از  چنانکه مىشویم لمتبد رتصو نهما به لجال تا لجالاز  مىنگریم ینهآ

  )8:3 نقرنتیا(دوم  »ستروح ا که نداوخد
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 به  متن  ینا  که  ستا  ینا  دمىشو  ممعلو  متن یناز ا  شنىرو  به  که  نچهآ
 تثلیث  م سودوم و    ىشخصیتها  یعنى  القدسروح به  همو    »مسیح  یا  نداوخد«
. زدمىسا طمربو پسر بهرا  القدسروح رکا متن ینا قعوا دارد. در رهشاا

 تفسیردارد  ارقردر آن  متن که اىمینهز به توجه بارا  متن ینا که هنگامى
 مهم يظیفهدو و القدسروح که مىکند نبیا را عموضو ینا متن ینا کنیم
  .دارد هعهد براو را  شباهت به مادادن  تغییرو  مسیح لجالدادن  ننشا

  

 خدمت  »مىنگریم  ینهرا در آ  نداوخد  لجال  ببىنقا  هچهر  با  ما  يهمه«
 ننشا ما بهرا  نداوخد ىعیسا لجال  که ستا ینا القدسروح صمخصو

   هداخو لجالوى را « القدسروح دهکر نبیا نیز عیسى که گونه  نهما. هدد

در  دخو يسالهر ننندگااخو به لسور پولس) 13:  16 یوحنا( داد»
ده  با سینا هکواز  موسى که هنگامى زدمىسا ننشا خاطر قرنتس ىکلیسا
 خشیددرمى سمانىآ لجال بااو  رتصو. دفتاا تفاقىا چه مدآ یرز به نفرما

او   بهوى  نفیااطرا )35 – 34:  29 وجخر( دبو گفته سخن اخد باوى  ایرز
 یکدنز او به مىترسیدندو  یدنددمىاو را  نخشادر رتصو ،مىنگریستند

از  فیانشاطرا دامبا تا پوشاندرا  دخو يهچهر نقابى با موسى ینابنابر. شوند
 لسور  پولسو    شوند  زدهحشتو  یاو    متحیر  اشهچهر در  منعکس  لجال  نیدد
 ینا نشد ئلزا فیانشاطرا ینکها رمنظو به همچنینوى  که مىکند ضافها

به خاطر   ینابنابر  )13:   3  نقرنتیا(دوم    .دنمو  دهستفاا  بنقااز    نبینندرا    لجال
 هنگامى تنها موسىو  ماند هپوشید نناآ چشماز  نداوخد ل جال ب،نقا دجوو

. شتدابرمىرا  بنقا ینا مىشدوارد  نداوخد رحضو یا سمقد يخیمه به که



 157/مسیح و مسیحیان

 ادقلمد دشخو رگاروز یطاشراز  ىتصویربه عنوان  را مرا ینا لسور پولس
آن   نندانمىتو  نناو آ  ستا  ننهاها  انسان   چشم از  زهنو  نداوخد  لجال.  مىکند

 هنگا مخفىرا  نجیلا نسوالر نچو دنبو علت بدین مرا ین. اببینندرا 
 نمىساختند  مخفىرا    لهىا  لجال)  13  يیه(آ  »موسى  مانند«  ننا. آشتنددامى

 نهمگا بهرا  اخد لجال نجیل) ا12 يیه(آ» ىلیرد لکما با« عکس بر بلکه
 را لجال ینا نستندانمىتوها انسان ینکها لیلد ینابنابر. نددمىکر م عالا

 پوششى  که  دبو  ینا  مرا  ینا  لیلد بلکه  دبو  هپوشید نجیلا  که  دنبو  ینا  ببینند
  د. بو هپوشاندرا  نناآ ىهنهاو ذ قلبها

  د بو نیادغیریهو نمیادر  چهو  نیادیهو نمیادر  چه پوشش ینا دجوو
 به نخست. وى ببینند مسیح عیساي را در اخد لجال نناآ تا مىشد مانع که
  :مىکند رهشاا نیماابى نیادیهو

 ننداخودر  بنقا نهما وزمرا تا که ایرز شد غلیظ نیشاا هنذ بلکه«
. ددمىگر باطل مسیحدر  فقط که ایرز ستا هنشد کشفو  باقیست عهدعتیق

. مىماند  اربرقر  نیشادل ا  بر  بنقا  نندامىخورا    موسى  که  قتىو  وزمرا  تا  بلکه
روح  نداوخد ما. ادمىشو شتهدابر بنقا کند عجور اخد ىبسو ههرگا لیکن

 )17:    3  نقرنتیا(دوم    ».ستآزادى ا  نجاآ ستا  نداوخدروح    که  جایىو    ستا
  :دمىشو ارتکر صخا تأکید یک 15و  14 تیاآ در

 باقیست عهدعتیق ننداخودر  بنقا نهما وزمرا تا که ایر: «ز14 يیهآ
  .»ستا هنشد کشفو 

دل  بر بنقا نندامىخورا  موسى که قتىو وزمرا تا بلکه: «15 يیهآ
  .»مىماند اربرقر نیشاا
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 عهدعتیق ننا. آمىباشد نابینایى بلکه ،جهالت نه نناآ مشکل قعوا در
 ستا کسى نهما مسیح عیساي که کننددرك  نندانمىتو ماا نندامىخورا 
 د،مىشو  نابینایى  باعث  که  نقابى  ینابنابر.  هددمى  دتشهااو    به  عهدعتیق  که

) 14 يیه(آ ».ددمىگر باطل مسیحدر  فقط« بنقا ینا ایرز مىماند باقى
 هشددرك    عهدعتیق  يمحقق کننده  انعنو  به  مسیح  که  هنگامى  تنها  یعنى(

 که هنگامى مىبینیم نیز موسى ردمودر  که رهمانطو نیز) و دشو تصدیقو 
  . دمىشو شتهدابر بنقا کند عجور نداوخد ىبسو دفر

 34 ببا از لقو نقل یندر ا »نداوخد« که هددمى مهادا لسور پولس
آزادى  نجاآ ستا نداوخدروح  که جایى) و «17 يیه(آ ».ست«روح ا وجخر

 با که ستاو تنها. مىباشد مسیح عیساي روحالقدس روح ایر.» زستا
 نحانىشارو نابینایىرا از  نناآ ،هاانسان به عیسى لجال ساختن فمکشو

 .مىبخشد تنجا

 نیادغیریهو ردمودر  ،ستا دقصا نیماابى نیادیهو ردمودر  نچهآ
 ینا بین ىتمایز. پولس رسول مىباشد دقصا انمیز ن هما به نیز نیماابى
 دفر لحا مىباشد یمانىابى علت حانىرو نابینایى. دنمىشو قائل وهگردو 
  گر ا  لیکن«: هددمى  مهادا  لسور  پولس.  باشد  هدامىخو  که  کس  هر  نیماابى
 نجها ینا اىخد نیشادر ا که. ستا مخفى نهالکا بر ستا مخفى ما رتبشا

 تجلى دامبا که ستا هنیدداگر رکورا  نیمانشاابى ىفهمها) نشیطا یعنى(
 نقرنتیا(دوم  »زدسا شنرا رو نیشاا ستاخد رتصو که مسیح لجال رتبشا
3 :4(   

 که مىنویسد لسور پولس. مىباشند ىجد ربسیا کلماتى ت،کلما ینا
 نیست علت بدین مرا ین. امىشوند كهال نحانىشارو نابینایىدر ها انسان 

 را اخد مکال« مقابلدر  بلکه یمدارمى هنگا هپوشیدرا  اخد م کال ما نچو
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 نقرنتیا(دوم  ».مىنماییم معالا همه بهآن را  حقیقتو  یمزنمىسا شمغشو
 ینابنابر )5 يیه(آ .»مىکنیم موعظه نداوخد عیسى مسیح به« نیزو  )2:4

 ،مىشوند كهال یمانىابىدر ها انسان گرا که مىکند تأکید لسور پولس
 تحریفآن را    یا  یمزمىسا  مخفىرا    نجیلا  ما  نچو  نیست  علت  بدین  مرا  ینا

  ن ناآ هنو ذ فکر نشیطا نچو ستا علت بدین بلکه هیمدمى تغییر یا دهنمو
 هرچهرا    نجیلا  موعظه  مرا  ین. اببینندآن را    نندانتو  نناآ  تا  ستا  دهکر  نابینارا  

 اخد که ستا نجیلا بىباکانه  م عالا توسط ایر. زنددامىگر ورىضر بیشتر
 فقط. آوردمى نباز بر دبشو شنایىرو ینکها ردمورا در  دخو فرینشگرآ م کال
ي یه(آ »مسیح عیساي هچهردر  اخد لجال معرفت رنو« که ستاز آن ا پس

  .دمىشو رىجا نسانىا ىقلبها ظلمتدر ) 6

 نقرنتیادوم    به  داًمجد گر(ا  اخد  فرینشگرآ فیض  پر عمل  ینا  نتیجه  در
 نیستیم موسى شبیه ما. یمدار ببىنقا هاىهچهر ما يهمه) ،یمدگرزبا 18:3

  نقابى که نیستیم نیماابى نیادیهو شبیه ما. مىپوشاندرا  دخو يهچهر که
 که نیستیم نیز دىیهوغیر نیماناابى شبیه ما. ستا هپوشاندرا  نناآ ىقلبها
 يهچهر« »ما يهمه« !خیر. ستا هشد نابینا نشیطا توسط نهنشاو ذ فکر

 باشند دىیهو چه( اخد م قو ىعضاا يهمه !ما يهمه بله ،یمدار ب»بىنقا
 چهو  انجو چه باشند پیر چه ،سفید چه باشند هسیا چه دى،غیریهو چه

 شانذهناز  هکنند نابینا پوشش یگر) دادبىسو چهو  باشند دهکر تحصیل
 نندامىتوو  ستا فتهر رکنا به شانچشماناز  سیاهى دهپرو  بربسته ختر

 نداوخد لجال نیمامىتو زبا نچشماو  ببىنقا يهچهر با ما. ببینند را عیسى
 هیهو نداوخد لجال به موسى یعنى نفر یک فقط سینا هکو بر. بنگریمرا 

را  عیسى نداوخد لجال اخد مقو ىعضاا يهمه وزهمرا ؛مىنگریست
  .مىنگرند
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 د،شو ترجمه باید چگونه قیقاًد 18 یهدر آ »نگریستن« فعل ینکها
 ىمعنا به یونانى نبادر ز  Katoptronي واژه که نجا. از آنیست مشخص

 ینهآ نچو« ىمعنا به ندامىتو Katoptrizo فعل ینابنابر  مىباشد ینهآ
 یندر ا  مفسرینو    مترجمین.  باشد  »نگریستن  ینه«در آ  یاو    دن»نمو  منعکس

 ینهآ نچورا « فعل ینا ننااز آ هىوگر. مىشوند تقسیم وهگردو  به ردمو
 ترجمه» نگریستن ینهآن را «در آ نیز یگرد هىوگرو  دن»نمو منعکس
در  یهآ  ینا که  متنى  بادوم    يترجمه که  ستا  ینا  من شخصى  نظر.  مىکنند

 که سدرمى بنظر چنین من نظر به. دارد ىبیشتر تناسب گرفته ارقرآن 
 صخا شکلى به مسیح لجال به نگریستن بیانگر »ینه«آ ياز واژه دهستفاا

رودررو   زهنوو او را    نمىنگریماو را    لجال  مستقیماً زهنو  ما  قعوا  . درمىباشد
 لمثا  اىبر(  .کنیم  صبروى    گشتزبا  تا  باید ما  مرا  ینا  تحقق  اىبر.  نمىبینیم

 مکاشفه؛ 2:3 یوحنااول  ؛12:13 نقرنتیااول  ؛24:17 یوحنا به کنید جعهامر
 ینا ماا مىنگریم ب»بىنقا يهچهر« بااو را  ما چه گرا ضمن) در 4:22

 مینروى ز بر مسیح که هنگامى. دمىگیر رتصو ه»یند«در آ نگریستن
 سطهوا بهاو    که  نمىکنیم  عااد  مااز    رىبسیا.  شتیماند  دجوو  ما  دمىکر  ندگىز

در وى  ما که اى »ینه«آ قع. درواستا هشد ظاهر ما به بهااخو یا یاهارؤ
 دتشهادر آن  که مىباشد عهدجدید مىکنیم همشاهدرا  یخىرتا ىعیسا

. ستا هماند باقى ظمحفو قیقد شکل به همیشه اىبروى  ردمودر  نسوالر
 ،هنددمى دتشهااو  ردمودر  نسوالر جدیدعهددر  که عیسایى ینا بنابراین

 ینا  د،مىشو  هنمایاند  ما زدهحیرت  نچشما  برابر او در  لجال  که  عیسایى  ینا
او  رتصو به باید ماو  هشد معین ما اىبر اىنمونهبه عنوان  که عیسایى

 ینکها  نخست  ؟کیستدارد و    شباهت  چیز  چه  به  ،شویماو    شبیهو    هشد  تبدیل
 »تنوفرو « ده»کر خالىرا  دخو« که ستا کسىعیساي مسیح  ما ىلگوا

را  یىوافرمانرو  لوهیتا ممقاوى  که ستا معنى بدین مرا ین. استا هشد
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 لىاز لوهیتا زاتمتیا. وى از استا هشد تنوفر خدمت اىبرو  شتهاگذ رکنا
 شتهاگذ رکنا بهرا  دخو سمانىآ کبریایىو  لجالو  ستا هکشید ستد دخو

روى  بر نسوال. رستا دهکر چشمپوشى دخو زاتمتیاا و م مقا. وى از ستا
 رىبسیا تأکید ستا هشد رشکاوى آ تجسمدر  که عیسى وتسخاو  تنىوفر
از وى  ما تا اندداده ارقر ما برابررا در  عیسى رفتار ینا نمونه نناو آ نددار

 طالبرا    دخو  خوشى  نیز  مسیح  ایرز  ...نباشیم  طالبرا    دخو«خوشی  .  کنیم  تقلید
... در یددار نىوفزا چیز هر در) «چنانکه 3 – 1:  15...» (رومیان  دنمىبو

 نیددامىرا عیساي مسیح  ما نداوخد فیض که ایر... زییدابیفز نیز نعمت ینا
 .»شوید لتمنداو دو فقراز  شما تا شد فقیر شما اىبر دبو لتمنددو هرچند که

 دهکر  خالىرا    دخو...  دبو  نیز  عیسى  مسیحدر    که  باشد  شمادر    فکر  همین پس«
  )8:  2 نفیلپیا.» (ساخت تنوفررا  خویشتن... 

 ص،شخاا که هنگامى که  دبو کسى ما ىلگواعیساي مسیح  ؛ثانیاً
 تنوفر.  مىشتافت  نکمکشا  به   و  دمىکر  خدمت  نناآ  به  ،نددبو  کمک  مندزنیا

 ندانمىتو  توخالى  ستژ  یک  بجز  ىچیز  انیگرد  به  خدمت  ونبد  دخو  ساختن
 که گفت دخو. او کند خدمت انیگرد به تا دنمو خالىرا  دخو مسیح. باشد
 حقیقتاً . و او کند خدمت انیگرد به دخو تا بلکه دشو خدمتوى  به تا هنیامد

. دمىکر سیدگىر  نسانىا  عمتنو  ربسیا  ىهازنیا  به  اوانفر  شفقتو   عطوفت  با
 تسلىرا  نماتمیا ،مىبخشید شفارا  رانبیما د،مىنمو سیررا  نگرسنگاوى 

 نگادمر ،مىبخشیدرا  رانگناهکا ،مىشد ستدو نشدگادطر با ،مىبخشید
 پیشبند حتى . وىدمىنمو م عالا انفقیر بهرا  شخو خبرو  دمىکر هندرا ز

 که  من  گرا  پس: «گفتو    شسترا  نشداشاگر  ىپایهاو    بسته  دبرخو  غالمى
 ىپایها که ستا جبوا نیز شما بر شستمرا  شما ىپایها هستم معلمو  قاآ

 شما دم کر شما با من که نچنا تادادم  نمونه شما به ایر. زبشوییدرا  یکدیگر
 ،شد دهفرستا نجها به مسیح که گونه نهما) 14:  113 یوحنا( »بکنید نیز
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 کنیم خدمتو  بدهیم دتشهااو  مانند تا دفرستا نجها بهرا  ما نیزاو  ینکا
 همچنین( .کنیم سیدگىرها انسان ىهازنیا به ربسیا شفقتو  عطوفت باو 
  )16:3 یوحنااول  ؛21:20 یوحنا ؛45:10 مرقس به کنید جعهامر

 محبت دخو نشمناد به که ستا کسى ما ىلگواعیساي مسیح  ؛ثالثاً
 پىدر  یاو  ندهند پاسخ ىبد با را ىبد تاداد  تعلیم دخو وانپیر به. او دنمو

  جفا   نناآ  به  که  کسانى  اىبر  ،کنند  محبترا   دخو  نشمناد  بلکه  ،نباشند  م نتقاا
 سیبآ نناآ به هندامىخو که کسانى ردموو در  کنند خیر ىعاد مىکنند
 بجا  عملدر    دادمى تعلیم  کهرا    نچهآ عیسى. هندد  م نجاا  نیکو  لعماا  برسانند

 دهبو رنیکوکا گر: «... امىنویسد چنین ردمو یندر ا لسور سپطر. آوردمى
 هنداخو  همین  اىبر  که  ایر. زستا  ابثو  اخد  دنز  ینا  کنید  صبرو    کشید  حمتز

در    تا شتاگذ  نمونهرا    شماو    کشید  ابعذ  ما اىبر  نیز  مسیح چونکه  یدهاشد
. نشد  یافت بانشدر ز  مکرو   دنکر  هگنا  هیچ  که.  نمایید  رفتاوى ر  ىقدمها  ثرا

 تهدید مىکشید ابعذ نچوو  دادنمى پس م شناد نددادمى مشنااو را د نچو
-  20:   2  سپطر(اول   ».دکر  تسلیم  دلعاداور    به  را خویشتن  بلکه  دنمىنمو

 جعهامر 13:  3 نکولسیا ؛5:  2 نفسسیاا ؛7:  15 نمیارو به همچنین 23
  .) کنید

و از او   دهکر  توکل  اخد  به  که  ستا  کسىعیساي مسیح    ما ىلگوا  ؛بعاًرا
 )8:5  ننیااعبر(  »موخترا آ  طاعتا  کشید که  مصیبتهایى  به«. وى  دنمو  طاعتا

 ىبجا  وى )8:2  نفیلپیا(  ».یددگر  مطیع  صلیب تمو  به  تا  بلکه  تمو  به  تا«و  
از  که هنگامىداد.  ارقر بشریت کلداورى  ضمعررا در  دخو گرفتن م نتقاا

 نکند  توکل  اخد  به  یگرد  تا  گرفت  ارقر  شدید  ىسوسههاو  تحت  نشیطا  ىسو
. دنمو متومقااو  برابر در ارىستوو ا جدیت باوى  ،نماید طاعتىابىاز او  یا
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 شد ىسپر اخداز  طاعتو ا توکل با نتهاا به تا ابتدوى از ا خدمتو  ندگىز
  )11 – 1:  4 متىو  23:2 سپطراول  ؛19:5 نمیارو به کنید جعهامر(

 ما به عهدجدید يینهاو را در آ لجالالقدس روح که ستا عیسایى ینا
را  شمنانشد د،کر خدمت انیگرد به د،نمو خالىرا  دخو. وى هددمى ننشا

 اههمر  خدمت  ،تنىوفر.  دنمو  طاعتو از او ا  دهکر  توکل  اخد  بهو    دنمو  محبت
 نیماو ا بخشش حیهو رو م نتقادورى از ا رى،کاافدو  گذشتگىدخواز  با
از  باید ما که عیسایى ،هستند ىناصر ىعیسا برجسته تخصوصیا ،طاعتا

 را آن بایدوى  لجال همشاهد با ما. نماییم اقتدوى ا بهو  کنیم تقلیداو 
  . نماییم منعکس
  

 ستا هشد گرفتهبه کار  18:  3 نقرنتیا دوم در  که فعلىدو  به باید ما
را  نداوخد لجال ما که دمىشو گفته یهآ اىبتد. در اکنیم توجه قتد به
 یندر ا  »مىشویم  لمتبد«  ما  که  دمىشو گفته  یهآ ىنتهاو در ا  »مىنگریم«
 رهشاآن ا به لسور پولس که اىیخىرتا قعهوا فعل تغییر با همچنین یهآ

 موسى  ردمودر    یگرد او  یهآ  یندر ا  که  سدرمى  بنظر.  مىکند  تغییر  نیز  مىکند
 منعکسرا    نداوخد  لجال  خشانشدر  يهچهر  که  نمىگوید  سخن  سینا  هکو  بر

 پوست  ه،چهر  کهدارد    رهشاا  هیئت  تبدیل  هکودر روى    عیسى  به بلکه  دمىنمو
. دبو رمنو د،بو ونبیراز  نه و آن از درون منشأ که خششىدر با لباسهایشو 

و  شد لمتبد دانشاگر نچشما برابردر  عیسى که مىنویسند مرقسو  متى
به کار  عیسى نشد لمتبد ردمودر  مرقسو  متى کهرا  فعلى نهما پولس

 دهستفاا  با  لسور  پولس.  دمىگیر  ربکا یهآ  یندر ا Metamorphoo مىگیرند
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 لمتبد ل»جال به لجال«از  ما که مىنویسد ارىستمرا لحا نماز فعلاز 
 ما که عیسى لجال که ستا معنا بدینوى  گفته ین. امىکنیم تغییرو  هشد

 موسى  رتصو  لجال  نهمچو  ،مىکنیم تغییرآن    رتصو  بهو    مىنگریمآن را  
 بلکه دنمىشو ئلزا هیئت تبدیل هکودر روى  عیسى لجال مانند حتى یاو 

 تقاار ترعالی اىمرتبه به مرتبه یکو از  یافته یشافزا پیوسته برعکس
  .مىیابد

و  اطفرو از ا کنیم قتد عموضو ینا صحیحدرك  ردمودر  باید ما
از  بعضى اىبر عموضو ینا صحیحدرك  معد نتیجهدر  که تفریطهایى

 سمقد مسیحى یک هم رچقد هر ایر. زکنیم بجتناا ،یدآمى پیش کلیساها
. مىباشد ن»شد لمتبد« ضعیتدر و نکماکا لىو ددگر مسیح شبیه یا باشد

او  شبیه کامالً نندانمىتو نشواپیر از ام هیچکد ددنگرزبا مسیح که مانىز تا
در  یگرد ىسو. از یدد هیمانخو هست چنانکهاو را  نماآن ز تا ایرز باشند

 ما ایرز اردند دجوو نیز ارىپند رگبزدخوو  مبالغه حالت حقیقت ینا نبیا
 ما ضعیت. واردند ساکنو  یستاا حالت ما مسیحى شدر ».مىشویم لمتبد«
 همچنین ستا هماند باقى ىالو  گلدر  بىحرکت که نیست کسى ضعیتو
 شباهت به پیوسته ما !خیر. اردندرا  کدرا بگیرآ یک حالت ما مسیحى ندگىز

 تا که باشیم شتهدا رنتظاا نیمامىتو و هستیم نشد لمتبد لحادر  مسیح
  و تبدیل نماز که مسیح گشتزبا ىنشانهها نشد رشکاآ یا نمرگما نماز

 ندگىز  ینابنابر.  باشد  شتهدا  مهادا  ما  تبدیلو   تغییر  د،بو  هداخو  ما  کامل  تغییر
و  مستمر یندافر یک یعنى هندوپیشر گرگونىد و یسىدگرد یک ما مسیحى

  .مىباشد مسیح به بیشتر شباهت جهتدر  قفهوبى

 یهآ ینا مهدر ادا لسور پولس د؟مىشو ممکن ىچیز چنینچگونه 
 ىنداوخد  نهما  )18:    3 نقرنتیا(دوم  .»  ستروح ا  که  نداوخد«از  :  مىنویسد
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 لمتبد دخو شباهتو  رتصو بهرا  ما دشخو مىنگریماو را  لجال ما که
 که ستا نداوخد ىعیسا دخو. مىشویماو  شبیه دشخو توسط ما. زدمىسا

القدس روح توسطرا  رکا ینو او ا آوردمى در نداوخد ىعیسا شباهت بهرا  ما
 ینا در لسور پولسو  مىباشد عیسىروح القدس روح ایرز هددمى م نجاا

روح  نداوخد ما«ا. زدمىسا ننشا خاطررا  یکسانى یندوم ا ربا اىبر متن
 ىیندافر  تقدیس  )18  يیه(آ  ».ستروح ا  که  نداوخد) و «از  17  يیه(آ  »ستا
 ما ماا. مىشویم لمتبد مسیح رتبصو مسیحروح  توسط مادر آن  که ستا

 فبرخال ینجادر ا پولس ؟چگونه که یمزمىسا حمطررا  الئوس ینا داًمجد
 ما  پاسخ  ،هددمىرا    لىائوس پاسخ  مستقیماً که  یگرد ىجاهادر    دخو  تشارنگا
 مادرون  درالقدس روح رکا بهوى  ببا همین م سو یهدر آ ما. اهددنمىرا 

 مىکند تشبیه  ساالتىر بهرا    قرنتس  نمسیحیاوى   یهآ  ین. در امىکند رهشاا
 نه«  تساالر  ینو ااند  شده  نوشته  »حى  اىخد  روح به  بلکه  مرکب  به  نه«  که
 به.  اندشده نوشته»  دل  گوشتى  احلوا  بر  بلکه)  نفرماده    نچو(  سنگ   احلوا  بر

 ىقلبها  بررا   اخد  خالقىا  شریعت  دشخوروح    باعیساي مسیح    یگرد  تىرعبا
 نندامىتو همه که مىمانند اىسالهر بهاو  م قو. ستا نوشته قومش ىعضاا

 هکنند تقدیسو  نىدرو دعملکر به ینجادر ا لسور پولس. نندابخوآن را 
 رتصو به نسانىا شخصیت تغییرآن در  تجلى که مىکند رهشااالقدس روح

 ممکن مسیح به شباهتالقدس روح دعملکر ونبد. دمىشو هیدد مسیح
 سمقدبکتا. یمدار جحتیاآن ا به ما که ستا ىچیز نهما ینا یقیناً. نیست

 طسقو طبیعتدر  رىمحودخو که هنددمى ننشا ما به نشخصىما تجربهو 
 به هفدهم نقردر  ىسکاتلندا يهنویسند یکدارد.  یشهر عمیقاً ما يدهکر
 کتابىدر  گویایى شکل بهرا  عموضو ینا 1686 لسادر  ؛م هادورجیمز م نا

 سىربر ردمو ر»مکا نفس عمیق دفسا ردمودر  موعظه هفت« انعنو تحت
 شخاصىا به عمیقاً ما تا هشد باعث لیهاو هگنا که نجایى. از آستداده ا ارقر
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 که باشیم مطمئن کامالً نیمامىتو ما ینابنابر شویم تبدیل رمحودخو
 نمادخو دمنفر ىتالشها توسط صرفاً نشد مسیح شبیهو  رىمسیحمحو

 ؟ندابر ونبیر نمادجورا از و نفس ندامىتو نفس چگونه. شد هدانخو ممکن
را  نشیطا ن،شیطا باشیم شتهدا رنتظاا که مىماند بدین ىمرا چنین رنتظاا

 قشتیاو ا یمارند اىعالقه ىظاهر و سطحى ستقد به ما ایر! زندابر ونبیر
 تغییر با صرفاً ما. نمىباشد مسیح به نىوبرو  ىظاهر شباهت صرفاً ما

 مااز  که مسیحى جامعه یک رىفتار ىلگوهاا با یىاهمنودر  رفتار سطحى
 ،مىکند منعرا  ىیگرد صخا ىهارفتارا دارد و ر خاصى ىهارفتار رنتظاا

  نىو درو  عمیق  تغییر  هستیمآن    لنباد  به  عمیقاً  ما  که  نچه. آنمىشویم  ضىرا
 تغییر  باعثو    دمىشو  حاصل  ما  طبیعت  تغییر  نتیجهدر    که  مىباشد  شخصیت

 باشیم  مسیح شبیه  هیمامىخو ما  م،کال  یک . درددمىگر  نیز  رفتادر ر  یندبنیا
را   ما یناز ا  کمتر  چیز  هیچ.  کاستو    بىکمو    کاملو    عمیق شباهتى همآن  

  .نمىکند ضىرا

 ربا سومین اىبررا  الئوس ینا ما ؟ستا ممکن ىچیز چنین چگونه ماا
 طریقدرك  جهتدر  صشخاا به کمک اىبر ؛تمپل م یلیا. ومىکنیم حمطر

 کرذ مسیحو  شکسپیر ردمورا در  تمثیلى س،تقد به نیل جهتدر  مسیحیت
 نیمامىتو چگونه ما. هددمى ننشارا  ننااز آ تقلید دنبو غیرممکنو  مىکند

 ما ؟یمدرآور رشنگا بهرا  شکسپیر ىنمایشنامهها نچو نمایشنامههایى
 چنین تحقق ؟باشیم شتهدا مسیح ندگىز نچو اىندگىز نیمامىتو چگونه

. مىباشد مضحک فرضهایى چنین حطر صالً. اممکن هستندغیر فرضهایى
 هنگاآ دشووارد  مادر  شکسپیر غنبو که شتدا دجوو نمکاا ینا گرا ماا

 شکل همین به یمربنگااو  ىنمایشنامهها نچو نمایشنامههایى نستیمامىتو
 ما هنگاآ دشووارد  مادر  عیسىروح  که شتدا دجوو مرا ینا نمکاا گرا نیز
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 ینا شخبرخو قع. در واباشیم شتهدا او ندگىز نچو اىندگىز نستیمامىتو
 روح نیمامىتو ماا  باشیم  شتهرا دا  شکسپیر  غنبو  نیمانمىتو  ما  گرچها  که  ستا

  ! باشیم شتهرا دا مسیح

 شبیه ینکها  اىبر  ما که  نیست  ینا  ستقد  به  نیل  اىبر  مسیحیت  طریق
 ستا ینا ستقد به نیل طریق بلکه کنیم تقالو  شتال کنیم ندگىز مسیح

. مىکند ندگىز ماو در  هشد وارد ما دجودرون و به دشخوروح  توسطاو  که
 باشداز او  نمسیحیا تقلیداز آن  قبل نشد مسیح شبیه تحققراز  قعدر وا

 مارا در  دخو تحیااو  که معنى بدین مىباشد مااو در  تحیا یىآپدیدزبا
 عمل توسط ما که نیست معنى بدین صرفاً مرا ین. اآوردمى پدید داًمجد
 به  بلکه  مىکنیم  همشاهدرا   عیسى  لجال  ،حانىرو  تنویر  جهتدر  القدس  روح
 مىکند عمل مادر درون  کهالقدس روح رتقد توسط که ستا ینا ىمعنا
  . مىشویم لمتبد مسیح رتصو به

 ورتضرروى  بر رد،مو یندر ا دخو بحث ىنتهادر ا ستا زم ال
القدس روح  ایرز  کنیم  تأکید  بیشتر مینهز  یندر االقدس  روح  عمل  ناپذیربجتناا

- . روحمىباشد متمرکز مسیح براو  دعملکرو  خدمتو  مىباشد مسیحروح 
 تغییر  مسیح رتصو  شباهت  بهرا    ماو    مىنمایاند  ما  بهرا    مسیح  لجال  القدس

. ستا  رمسیحمحو  حىروالقدس  روح  که  ستا  ینا ىمعنا  به  گفته  ین. اهددمى
 باید(و  باشیم رمسیحمحو مسیحیانى که هستیم ینا قمشتا ما گرا ینابنابر
 باید ما. یمدار جحتیااالقدس روح به ینابنابر) باشیم شتهدا شتیاقىا چنین هم

. هیمابخورا  القدسشروح ىپرو از او  بیاییم مسیح عیساي دنز به پیوسته
 شخصیتو    رتصو و  دهنمو  فمکشو  ما بهرا    مسیحوى    حالتى  چنیندر   تنها

 رمسیحمحو  مسیحیانى  به  ما  حالت  یندر ا  تنهاو    هددمى  شکل  مارا در    مسیح
  .مىشویم تبدیل هستند مسیح شبیه که
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عیساي  با شخصاً که ستا کسى نخست يهلهدر و ،مسیحى یک
 ونبد قابى ،بىنگین ىنگشترا به مسیح ونبد مسیحیتدارد.  بطهرامسیح 
 یک با مسیح. دبو هداخو همانند نیستدر آن  نفسى که بدنىو  عکس

 وىپیر امر« »،!من دنز بیا: «یدآمى مااز  هریک اغسر به حکم و انخوافر
 پاسخاو  تعود به ما که دمىشو زغاآ هنگامى مسیحى ندگىو ز »!کن
 هنگامى  سپس.  باشد  تأخیرو    یددتر  با  پاسخ  ینا  ستا  ممکن  گرچها  .هیمدمى
 که مىیابیمدر  تعجبو  تحیر با مىنماییماز او  وىپیر به وعشر ما که
 مختلفى ىجنبهها و دبعاا که مىباشد اىبطهرا مسیح با ما شخصى يبطهرا

و  سطهاو وا که مىیابیمدر  ما. ستا هپرشکوو  عالى ربسیا اىبطهدارد و را
و  عاشقو  ما ندگىز فهدو  سرّ ،ما تحیا يهبخشند و نداوخد ،ما نبنیا

 به ضافها وفحر با بکتا مختلف لفصودر  که نگونهآ یا. مىباشد ما ىلگوا
 ینا  ىمعنا به  دنبو  مسیحى  که  مىیابیمدر  ما  شد  سىربر  مسیح  با  نبطهمارا
. باشدعیساي مسیح به خاطر  و اىبر ،بادر،  ،بر ،توسط ما ندگىز که ستا

 مىباشد مسیح با بطهاز را خاصى شکل بیانگر ضافها وفحر یناز ا ام هرکد
 ملاعو  معاصر  نجهادارد. در    ارقر  مرکزو    رمحودر    دخو  مسیح  ردمو  هردر    ماا

 سمانىآ  دمادا  به  تا  هندد  فریبرا    کلیسا  ستا  ممکن  که  نددار   دجوو  رىبسیا
. ندزسا فمنحر یندبنیاو  حیاتى لصورا از ا کلیسا توجهو  نماند باقى دارفاو
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 کهرا  کلماتى نهما دبو ما بیندر  وزمرا لسور پولس گرا که مطمئنم من
 نکنوا ما«ا: دمىکر نبیا نیز ما به بخطا د،نمو نبیا قرنتس نمسیحیا به

از  نیز شما رفکاا رد،خو فریب رما یرکىز بوسیله احو که رهمانطو مىترسم
 ما )3:11 نقرنتیا(دوم  د»شو فمنحر یددار مسیح به که خالصىارادت و ا

و آن  کنیم تجدید مسیح بهرا  دخو قفو و گىدسرسپر پیوسته تا یمدار زنیا
 یعنى ؛بیابیم ،یافتآن را در مریم ماا نیاموخت را آن مرتا کهرا  »چیز یک«

 38:  10 لوقا به( شد هدانخو گرفته مریماز  گفت عیسى کهرا  ىچیز نهما
 رزندا ینا باید هستند نشبا که شخاصىا ما نمیادر  مراجعه شود.)  42 –
 ه»شد حصالا ىکلیسا نشبااو « وفمعر بکتادر  کهرا  ؛باکستر ریچار
 ردمودر  فقط نیمابتو ما گر: «اکنند دخو شگو هیزآو گشته نبیا) 1656(

.» ایمداده  تعلیمها  آن  بهرا    چیز  همه  ،هیمد  تعلیم  نکلیسایما ىعضاا  به  مسیح
از آن  سهمى  تا  یمدار زنیا  دى،عا  نمسیحیا چه  باشیم  نشبا  چه  ،ما يهمهو  

 بتاو    تب بهدوره را    هر  مقدسین کهرا    مسیح به  نسبت  شدید  قشتیاو ا  رشو
: ستا  نوشته  چنین  ؛ربونا  روندا  ىسکاتلندا  حانى. روباشیم  شتهدا  ستا ختهاندا

 رپد  باو در او    نداوخد  ىعیسا  با  که ستا  ینا  نکماکا  من نجاروح و    دفریا«
؛ ردترفورا ساموئل ردمودر  ىیگرد ىجادر  ؛ربونا ».م شو شناآ بیشتر سمانىآ

ده   گرا  !دارد! آه  مسیح  اىبر  ىناپذیر  ىسیر  قشتیاا  چه  !: «آهمىنویسد  چنین
 که  نىدامر! بایستند  فشکادر   نستندامىتو  که  نددبو  سکاتلنداو در ا  نچو  دمر

 را مسیح بجز ىچیز یابند مىآرا ینکها اىبر ارىبید تلحظا م تمادر 
 لنباد به دخو ىیاهادر رؤ ندرومى ابخو به که نیز هنگامىو  نمىجویند

   .»نددمىگر مسیح

 به ربیما کلیسایى د،بگیر ارقر مرکزدر  مسیح قفو رسطو نهمچو گرا
 ندگىزسرو  تحیا نیز ربیما نمسیحیا و مىیابد زبارا  دخو سالمت سرعت
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 فمعطو  را  دخو  توجه  متما  ما  که  ستا  ینا  مهم  عموضو  ایرز  مىیابندزبارا    دخو
.یمزسا مسیح




